Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 16 maart 2017
Aanwezig:

Gast:
Afwezig:

Rob Kotvis(voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Anne Berkheij, Andrée van
Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck,
(ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag)
Tim Robbe bij agendapunt 1 en 2
Ineke Alsem (penningmeester), Wim Agterof

1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Inleiding door T.Robbe over Inkoopmodellen voor zorgverlening in het sociaal domein en
de elementen die een inkoopmodel maken
De heer Robbe begint zijn inleiding met de opmerking dat inkoop voor gemeenten onbekend
terrein is en dat de complexiteit dikwijls wordt onderschat. Om het inkoopproces te
ondersteunen zijn inkoopmodellen ontwikkeld waarmee transacties met dienstverleners
kunnen worden beïnvloeden om tot gewenste doelstellingen te komen. Op basis van de
modellen kan tot betere besluitvorming worden gekomen over inkoop in het sociaal domein.
Bij dit verslag is de inleiding van T.Robbe gevoegd.
3. Voortgang vanuit de kernteams
Zorg. Met de gemeente is overleg geweest over het ondersteuningsplan. De gemeente wil
een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het digitaal portaal voor inwoners voor het
sociaal domein. De gemeente heeft als uitgangspunt dat een inwoner aangemoedigd moet
worden om eerst zelf na te denken over de hulpvraag en het einddoel en een oplossing voor
problemen. Nadat de hulpvrager digitaal vragen heeft beantwoord en daarmee een eerste
opzet heeft gemaakt voor het definitieve ondersteuningsplan wordt door Woerden Wijzer
een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek met een consulent. In het
keukentafelgesprek wordt het ondersteuningsplan verder uitgewerkt.
Uit het gesprek bleek dat het een politieke keuze is om op basis van een digitale melding
naar Woerden Wijzer een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek.
Uit het gepresenteerde format bleek dat het taalgebruik gericht is op HBO-nivo. De vragen
moeten in eenvoudiger taal en met minder “moeilijke” begrippen worden gesteld.
De gemeente Woerden doet niet meer mee met de regiogemeente Utrecht West om tot een
uniform ondersteuningsplan te komen. Dit bleek te divers en zou te lang duren vanwege het
vele overleg.
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Toegezegd is dat Woerden Wijzer iets met de opmerkingen van de Participatieraad gaat
doen en dat de Participatieraad een aangepast document voorgelegd krijgen.
Komt terug in het Kwartaaloverleg
Met de gemeente is gesproken over beschermd wonen (is wonen met 24 uur begeleiding) en
de afspraken over de overgang van Utrecht West naar de lokale gemeente. Beschermd
wonen en begeleid wonen worden soms door elkaar gebruikt. De gemeente lijkt geen reëel
beeld te hebben over het percentage cliënten dat in de wijk kan gaan wonen. Onduidelijk is
op basis waarvan die percentages zijn vastgesteld.
Een verslag van het gesprek volgt en er komt een vervolgoverleg.
Met de gemeente is gesproken over onafhankelijke cliëntondersteuning. Op de website is de
mogelijkheid aangeboden van het vouchersysteem. Komt terug in het Kwartaaloverleg.
Er is een afspraak met de Participatieraad gemaakt over een offerte voor een uit te voeren
cliëntondersteuningsonderzoek door bureau Zorgfocuz
Vanuit het kernteam is gesproken met Kwintes. Het verslag volgt.
Een cliënt van Kwintes is bereid om mee te denken met de kerngroep.
Binnenkort wordt het ‘t Oude Land bezocht.
.
Het NIO-overleg is positief verlopen. Er zijn weer nieuwe organisaties aangesloten.
Er is verzocht om een gesprek over de scheidslijn professionele hulp en ondersteuning en
hulp en ondersteuning door vrijwilligers.
Leden van de kerngroep zorg spannen zich in voor een landelijk keurmerk toegankelijkheid
voor gehandicapten voor de gemeente Woerden. De gemeente ondersteunt dit initiatief niet
omdat het niet breed genoeg wordt gedragen.
Jeugd. Uit overleg met de gemeente blijkt dat het plan Versterking preventie jeugd nog niet
veel verder is gekomen. Gesproken wordt over een bijeenkomst met jeugd om meer
informatie te verkrijgen.
Eind maart is er weer een overleg over JOW (Jongeren Onderwijs Werk).
Werk en inkomen. Met de wethouder is gesproken over het ongevraagde advies Iedereen
doet mee en de nota ‘Beleidsplan participatie Werk & Inkomen 2016-2017‘ Zij heeft laten
weten te zullen reageren op vier aanbevelingen die zijn gedaan.
Er lopen nog gesprekken in het kader van armoedebeleid.
Vanuit het kernteam is de inclusie bijeenkomst over arbeid bijgewoond.
4. Verslag werkzaamheden april 2015 – december 2016
Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag wordt verspreid en op de website geplaatst.
5. Ingekomen stukken en uitnodigingen
Afgesproken wordt de notitie Verzilver uw gemeente, Bouwstenen voor de
raadsverkiezingen 2018 te agenderen.
6.
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Verslag van de vergadering d.d. 16 februari 2017
Het verslag wordt vastgesteld.

7. Rondvraag en sluiting
Afgesproken wordt het overleg Adviesorganen Utrecht West met een wisselende
vertegenwoordiger bij te wonen.
8. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun
aanwezigheid
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