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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 19 mei 2016 

  

Aanwezig:   Rob Kotvis (voorzitter), Ineke Alsem (penningmeester), Ton Eijkenaar, (secretaris), 

Wim Agterof (bij agendapunt 5, Werk en inkomen en 6 en 7, Anne Berkheij, Andrée 

van Emst, Corrie Middelkoop-Wielink, Nely Sieffers, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk 

ondersteuner, samensteller verslag) 

Afwezig:  Cok Hoogerbrugge 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Gemeentelijke agenda. 

De activiteitenlijst van de gemeente wordt besproken.  

Vanmiddag is er een overleg geweest met de gemeente over de preventie nota Jeugd. Het 

verslag van het overleg volgt. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt.  

 

Zorginkoop. Het aanbestedingsdocument jeugdhulp en WMO wordt in de week van 23 mei 

vastgesteld. Daarna zijn de stukken openbaar en in te zien via Tenderned.  

 

Participatie, Werk & Inkomen – Onderwijs. Het Regionaal Bureau Leerplicht krijgt een 

belangrijke rol bij de ondersteuning van jongeren die het onderwijs verlaten zonder 

startkwalificatie. Afgesproken wordt het PR speerpunt Kwetsbare Jongeren voor de juni 

vergadering als thema te agenderen en de verantwoordelijk ambtenaar hiervoor uit te 

nodigen. 

 

De status van de pilot Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) wordt nagevraagd.  

 

3. 10 puntenplan: uitgangspunten voor participatie van (kwetsbare) inwoners van Woerden 

Dit document met referentiepunten komt voort uit het vastgestelde Visiedocument, het 

besproken verslag Transitiecommissie Sociaal Domein en het VN verdrag voor rechten van 

de mens met een beperking. Informatievoorziening wordt aan het document toegevoegd.   

 

Afgesproken wordt dat opmerkingen over het stuk per email worden doorgegeven en dat het 

aangepaste document voor de volgende vergadering opnieuw wordt geagendeerd.  

 

Afgesproken wordt na de zomer een kennismakingsbijeenkomst met alle kerngroepleden te 

organiseren waarin dit stuk, de missie en de visie en de jaarplannen van kernteams worden 

besproken.  

 

4. Financiële afhandeling 2015 

De vergadering verleent décharge aan de penningmeester voor de financiën 2015. 
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5. Voortgang vanuit de kernteams. 

Zorg. Met Careyn is een kennismakingsgesprek geweest waarin o.a. is gesproken over de 

schotten in de zorg, de rol van de verzekeraars en de verbinding tussen professionals en 

vrijwilligers. De maatschappelijk werkers van Careyn zijn overgegaan naar Kwadraat.  

Careyn specialiseert zich in zwaardere zorg en intensieve zorg thuis. Het blijkt lastig om alle 

geboden zorg te labelen. Onduidelijk is ook of persoonlijke verzorging onderdeel wordt van 

de WMO.  

Afgesproken is dat leden van het kernteam Zorg een aantal keren meelopen met een 

zorgteam om de praktijk mee te maken.  

 

Het kernteam Zorg wordt versterkt met iemand die meedenkt binnen de kerngroep. 

 

Onafhankelijke regie ondersteuning. Er wordt gewerkt aan de hand van een werkinstructie 

en er is een vacature tekst voor ZZP-ers opgsteld. Over de reikwijdte van de ondersteuning 

is nog discussie. Woerden Wijzer zelf levert de meeste ondersteuningsvragen aan, niet de 

inwoners zelf. Dit leidt soms tot onterechte doorverwijzingen. Op 15 april is het 

tweemaandelijks overleg geweest.  

 

Binnen  het ministerie van VWS wordt ook gesproken over onafhankelijke cliënt 

ondersteuning. Het blijkt landelijk een issue te zijn. 

 

Privacy. Woerden Wijzer is de verzamelplek voor ondersteuningsvragen waar complexe en 

diverse vragen binnenkomen. Uit de presentatie in de mei vergadering bleek dat Woerden 

Wijzer werkt aan instructies voor het regelen van privacy in verschillende processen, regels 

over wie wat mag inzien, toestemmingsverklaringen, omgaan met wettelijke bepalingen, de 

aanwezigheid van deskundigheid en inhoudelijke borging.  

Er zijn signalen ontvangen dat privacy van cliënten onvoldoende gewaarborgd is, o.a. over 

medische gegevens die uitsluitend door BIG geregistreerde medewerkers mogen worden 

gebruikt. Dossiers worden uitgewisseld via onbeveiligde email. Er blijkt geen sluitende 

procedure inzake geheimhouding.  

Overwogen wordt, na aankondiging bij de verantwoordelijk ambtenaar, een ongevraagd 

advies uit te brengen over privacy bij Woerden Wijzer. De secretaris maakt een voorzet. 

 

Jeugd. Onderwerpen die binnen de kerngroep aan de orde komen en waarover overleg is 

met betrokkenen zijn preventie, betrekken van jeugd bij onderwerpen en kwetsbare 

jongeren. Er zijn signalen dat er in bepaalde cafés alcohol geschonken wordt aan personen 

jonger dan 18 jaar.  

 

De wachtlijst jeugd GGZ blijkt lang te zijn. Via Ouderplatform wordt hiernaar onderzoek 

gedaan.  

Onduidelijk is wat de problemen bij Intermezzo betekenen voor de wachtlijsten. 

De gemeente heeft laten weten dat er bij hen geen wachtlijst bekend is. 

Afgesproken wordt informatie te verzamelen over de wachtlijstproblematiek. 

 

Werk en inkomen. De kerngroep heeft een gesprek gehad met Welzijn Woerden o.a. over het 

activeren van 300 mensen in de bijstand. Welzijn Woerden en Ferm Werk hebben hierover 

geen contact. Ferm Werk blijkt geen gebruik te maken van bestaande infrastructuren en 

ontwikkelt zelf een circuit om mensen te activeren waarvoor medewerkers zijn aangesteld.   

Er is een afspraak gemaakt met Quintes en met Reinaerde Bunnik over het activeren van 

mensen.   
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Raadsvoorstel en Raadsinformatiebrief en opgestelde open brief aan het College en de Raad 

over de opvang van vluchtelingen, huisvesten statushouders, integratie, ISK. 

De inhoud van de brief wordt onderschreven. Er vindt discussie plaats over de vorm van 

reageren naar de gemeente; een open brief of een ongevraagd advies, het moment van 

reageren, de (top- down) procedure die door de gemeente wordt gevolgd in het traject, de rol 

van de raad en de rol van het college van B&W, het geen ketenpartner zijn van 

vluchtelingenwerk, het beschikbare budget en de gevolgde procedure binnen de 

participatieraad. 

 

Afgesproken wordt de nadere voorstellen van het College af te wachten, deze met alle leden 

van de PR te bespreken en dan een besluit te nemen over een wel of niet uitbrengen van een 

ongevraagd advies.   

 

6. Rondvraag.  

Opgemerkt wordt dat het niet mogelijk is op de website van Woerden Wijzer een klacht in 

te dienen.  

 

Vanwege de tijd wordt besloten de overige agendapunten in de volgende vergadering te 

bespreken.  

 

7. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


