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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 16 juni 2016 

  

Aanwezig:   Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem (penningmeester), Wim Agterof, Anne 

Berkheij, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, Nely 

Sieffers, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag) 

Gemeente:  Gerard Kraaijkamp en Saskia Boldwijn 

Afwezig:  Rob Kotvis(voorzitter) 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

Omdat de voorzitter afwezig is, zit de secretaris de vergadering voor. Hij opent de 

vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Gemeentelijke agenda: Kwetsbare jongeren 

Aan de hand van een presentatie (bijlage) wordt een uiteenzetting gegeven over de 

achtergronden, recente ontwikkelingen en voorlopige resultaten van de aanpak van 

kwetsbare jongeren en het JOW project (Jongeren Onderwijs Werkt). Het JOW project is 

voor jongeren van 16 tot 27 jaar die het onderwijs (dreigen te) verlaten zonder 

startkwalificatie en die ondersteuning nodig hebben bij het traject naar werk of 

dagbesteding. De Wajong is na 1 januari 2015 alleen voor jongeren die volledig en 

duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het UV doet hiervoor de keuring.  

Regionaal is een convenant afgesloten omtrent de uitstroom en toeleiding van jongeren uit 

het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs naar arbeid of dagbesteding.  

Scholen kunnen beoordelen of leerlingen wel of niet in staat zijn om te werken. Dit betekent 

dat zij om dit te regelen hiervoor contact moeten onderhouden met alle betrokken gemeentes 

die verschillende werkwijzen hebben. Het RBL(Regionaal Bureau Leerplicht) volgt de 

schoolcarrière van kinderen en zou de regiefunctie kunnen hebben in het vervolgtraject. Met 

15 van de 33 betrokken scholen is contact en zijn afspraken over gegevensuitwisseling bij 

uitstroom.  

Opgemerkt wordt dat het JOW project wordt gerealiseerd vanuit het onderwijssysteem en 

niet vanuit het kind. Oplossingen zouden niet vanuit systemen bedacht moeten worden, 

maar vanuit de jongeren zelf waarbij zij centraal staan en maatwerk geleverd wordt bij het 

kiezen voor een vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding en bij het oppakken van 

randproblematiek. Ook na de transitie wordt jongeren korte trajecten aangeboden die geen 

continuïteit bieden en waarvan onduidelijk is wat het effect op langere termijn is. Ferm 

Werk werkt niet samen met het Futura College of andere scholen en biedt jongeren geen 

tijdelijke dagbesteding of tijdelijk werk. Op de vraag om beschut werk kan niet worden 

ingegaan omdat wordt uitgegaan van doorstroming naar reguliere werk. Het aantal BBL- 

plekken is met ongeveer 40 afgenomen omdat het voor werkgevers te complex is en er 

teveel regelingen zijn.  

 

Afgesproken wordt dat de Participatieraad een voorstel schrijft voor vervolgoverleg met 

betrokken partijen over kwetsbare jongeren.  

.  
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3. Uitgangspunten participatie voor participatie van (kwetsbare) inwoners van Woerden 

De opmerkingen/aanvullingen die op het concept zijn ontvangen zijn verwerkt.  

Het document wordt na een kleine tekstuele aanpassing op de website gezet.  

 

4. Ongevraagd advies over privacy  

Met de betrokken ambtenaar en in het overleg met Woerden Wijzer is over de privacy 

gesproken en zijn vragen gesteld die nog door de gemeente beantwoord worden. De punten 

die in de commissie Welzijn over privacy aan de orde kwamen, komen in grote lijnen 

overeen met die van de PR. In september wordt hierover een raadsinformatiebrief verwacht. 

De Participatieraad beraadt zich over hoe het onderwerp privacy verder zal worden 

opgepakt en of hierover een brief of een ongevraagd advies wordt gestuurd. In oktober 

wordt een vervolgafspraak gemaakt over Woerden Wijzer. 

 

5. Voortgang vanuit de kernteams 

Informatie over de kennismakingsbijeenkomst PR op 29 september 2016 en de opzet van het 

programma. 

Op 29 september wordt de kennismakingsbijeenkomst gehouden waarvoor alle 

kernteamleden zijn uitgenodigd. Voor de invulling van de avond wordt gedacht aan een 

kennismaking/voorstelronde met discussie over de uitgangspunten van de PR en het 

bespreken van de sterke en zwakke punten van de transitie. Suggesties over de invulling van 

de avond vanuit de kernteams zijn welkom. 

 

Zorg 

Er is een bezoek gebracht aan Welzijn Woerden. Mezzo heeft in opdracht van de gemeente 

onderzoek gedaan onder mantelzorgers en respijtzorgers. Hierbij zijn knelpunten 

gesignaleerd maar oplossingen worden niet aangedragen. Dit zal niet in de opdracht van 

Mezzo zijn opgenomen. 

Opgemerkt wordt dat Welzijn Woerden een forse subsidie krijgt en voor sommige diensten 

commerciële prijzen vraagt maar hulpvragen doorspeelt aan vrijwilligersorganisaties die 

geen of weinig subsidie krijgen. Grenzen stellen is voor vrijwilligersorganisaties lastig 

omdat dit ten kosten gaat van de zorgvragers.  

 

Met de gemeente is gesproken over beschermd wonen. Momenteel valt Woerden met een 

aantal regiogemeentes met beschermd Wonen onder de gemeente Utrecht. In 2018 gaat dit 

veranderen en komt beschermd wonen onder de afzonderlijke gemeentes. De gemeente 

heeft toegezegd de Participatieraad in het veranderingsproces te betrekken op het moment 

dat het overleg dat nog met de gemeente Utrecht moet plaatsvinden (over ongeveer die 

maanden)  

 

Van de directie van het Oude Land en de Vierstroom is een uitnodiging ontvangen voor een 

gesprek. 

 

Jeugd 

Tijdens de bijeenkomst Jeugdpreventie was het elkaar ontmoeten en kennismaken 

waardevol. De gemeente heeft toegezegd om een bijeenkomst met de doelgroep zelf, met 

ouders en kinderen te organiseren. Waarschijnlijk heeft dit nog geen vervolg gekregen 

vanwege wisseling van beleidsambtenaren. 

 

Tijdens het overleg regieondersteuning (cliëntondersteuning) zijn een aantal afspraken 

gemaakt. De onafhankelijke positionering en levensbrede inzet van regieondersteuning en 

de taken van consulenten en sociaal makelaars zijn aan de orde gekomen.  
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Bij complexe situaties blijken de sociaal makelaars niet altijd aan de verwachtingen te 

kunnen voldoen omdat zij hun rol als intermediair onvoldoende oppakken en de verwachte  

deskundigheid missen. Er zijn wettelijke eisen waaraan zij moeten voldoen.  

Een vervolgafspraak is gemaakt.   

 

De gemeente heeft laten weten de problematiek rondom de wachtlijsten op te pakken. 

 

Werk en inkomen 

Er is gesproken met Reinaerde over het project Help mensen aan een reguliere baan! 

Reinaerde verzorgt begeleid wonen en arbeidsmatige dagbesteding. Het gaat om mensen 

met een licht verstandelijke beperking die een loonwaarde hebben tussen de 50 en 80%. 

Door de enthousiaste aanpak en door het contact met ondernemers en cliénten is het project 

succesvol.   

 

Met Welzijn Woerden is gesproken over de activiteiten van Welzijn Woerden ten behoeve 

van mensen in de bijstand die waarschijnlijk geen reguliere baan zullen vinden. De re-

integratie budgetten zijn laag. 50 mensen kunnen gecoacht worden terwijl 200 mensen 

hiervoor in aanmerking komen. Er is nauwelijks samenwerking met Ferm Werk. 

 

6. Vaststelling van de verslagen van de vergaderingen van 21 april 2016 en 19 mei 2016 

De verslagen worden vastgesteld. 

 

7. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.   

 

8. Actielijst 

De secretaris neemt contact op met de gemeente over de ontvangen notities Omschrijving 

van beleidsregels, Rapport en RIB Simulatie Sociaal Domein, en Quick wins sociaal domein 

en de tijd die hiervoor nodig is om hierop te reageren.  

 

9. Rondvraag 

Geattendeerd wordt op het Nationaal Zorgnummer 0900-2356780 waar vragen gesteld 

kunnen worden over zorg, ondersteuning en participatie. 

http://www.nationaalzorgnummer.nl/Nieuwegein.  

 

10. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 
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