
 

 

 
 

 
 

Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 15 september 2016 

 

 

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

Wim Agterof, Anne Berkheij, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, 

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

Gemeente:  Anniek Alkema 

Afwezig:  Andrée van Emst, 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Gemeentelijke agenda: adviesaanvraag Mantelzorgnotitie 2016.  

Anniek geeft een korte toelichting op de notitie. Aanleiding van het schrijven van de notitie 

is dat de gemeente wil weten welke ondersteuning mantelzorgers nodig hebben om de 

geboden mantelzorg vol te kunnen houden en om overbelasting te voorkomen. De gemeente 

vindt het belangrijk dat mensen die mantelzorg verlenen, zowel ouderen, werkenden en 

jongeren, weten waar zij terecht kunnen om ontlast te worden. De gemeente wil versterken, 

verbinden en verlichten.  

 

Opgemerkt wordt dat er veel geschreven is over mantelzorg. Deze notitie geeft een goed 

beeld maar er staat weinig nieuws in. Gewezen wordt op een recent door de GGD 

uitgevoerd onderzoek over mantelzorg.  

Met de ouderenbonden is geen overleg geweest over de notitie.  

Door de gewijzigde wetgeving is er veel veranderd rondom mantelzorg, er zijn gaten 

gevallen en de ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente biedt zijn onvoldoende 

bekend bij mantelzorgers. De Pilot Zorgpension Woerden, het afgeven van een pgb voor 

mantelzorgers en het contact zoeken met werkgevers over mantelzorgvoorzieningen zijn 

concreet beschreven verbeteracties. 

 

De gemeente wil bedrijven en organisaties in Woerden stimuleren en activeren om een 

mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te implementeren. Bij het opstellen van de notitie is 

de Ondernemers Kring Woerden niet rechtstreeks betrokken maar via een intermediair.  

Opgemerkt wordt dat werkgevers zullen meedoen met een regeling als dit een cao 

verplichting is en wanneer duidelijk is wat hen dit oplevert. Als de gemeente echt een 

gebaar wil maken zouden zij werknemers die minder gaan werken vanwege het verlenen 

van mantelzorg financieel tegemoet moeten komen.  

 

De voorwaarden voor mantelzorgwaardering worden beschreven. De rechten van 

mantelzorgers en de plichten die de overheid c.q. de gemeente heeft ten aanzien van 

mantelzorgers komen niet aan bod.   

 



 

 

 

 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van respijtzorg en van huishoudelijke hulp toeslag. 

Onvoldoende bekendheid hiervan zal de oorzaak zijn. De berekening van de eigen bijdrage 

voor respijtzorg is niet bekend. Ook niet of dit inkomens en/of vermogensafhankelijk is.  

 

De vraag naar mantelzorg bij psychiatrische zorg neemt toe maar wordt niet vermeld in de 

notitie.  

 

De rol van de onafhankelijke cliënt ondersteuning wordt gemist.  

 

Mantelzorgers communiceren moeilijk over (dreigende) overbelasting. Signalering en 

informatievoorziening aan degenen die dit (kunnen) signaleren zoals huisartsen, de 

mantelzorgers zelf, de inwoners van de gemeente Woerden over dat wat de gemeente t.a.v. 

mantelzorgondersteuning te bieden heeft kan beter. Woerden Wijzer heeft een cruciale rol in 

het signaleren van (dreigende) overbelasting van mantelzorgers.  

 

Integratie met andere delen van het Sociaal Domein zoals de Quick scan Mensen Eerst 

wordt gemist. Daardoor komt de problematiek rondom mantelzorgers los te staan van andere 

punten uit het Sociaal Domein. Dit leidt tot overlap in de aanpak en communicatie. 

 

De Participatieraad wordt gevraagd advies uit te brengen over de notitie en concrete 

aanvullingen te geven. Het college heeft de beleidsnotitie op 13 september besproken 

waardoor het formele advies van de Participatieraad niet direct is meegenomen in het 

college besluit. Indien het formele advies aanleiding geeft tot het bijstellen van de notitie 

wordt dit voorgelegd aan het college.  

 

Afgesproken wordt dat de voorzitter en secretaris een concept advies maken. Dit concept 

wordt voor verzending naar de gemeente met het verzoek om commentaar naar de leden van 

de Participatieraad gestuurd.   

 

3. Voorbereiding kennismakingsbijeenkomst Participatieraad op 29 september 

De concept presentatie die de voorzitter heeft gemaakt wordt naar iedereen gemaild. 

Afgesproken wordt dat iedere kerngroep een sheet vult met te bespreken onderwerpen. 

 

4. 10 punten Onafhankelijke Client Ondersteuning 

Leden van de kerngroepen Zorg en Jeugd  hebben over dit onderwerp met de gemeente 

gesproken en in vervolg hierop zijn door de kerngroepleden deze punten opgesteld. 

Complimenten hiervoor. De notitie wordt op de website van de Participatieraad gezet.  

 

5. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg  Een gesprek met 't Oude Land is positief verlopen. De bijeenkomsten Welzijn op 

Recept, Quick wins in het Sociaal Domein en Netwerk Informele Organisaties zijn bezocht. 

Het NIO maakt stappen voorwaarts in de samenwerking. De gemeente heeft de bij het NIO 

aangesloten organisaties gevraagd om management informatie aan te leveren om aan de 

hand daarvan het (financiële) vrijwilligersbeleid vorm te kunnen geven.  

 

Jeugd. Een door een stagiair uitgevoerd onderzoek bij het Jeugdpunt laat aan kwaliteit te 

wensen over. Het onderzoek zal een vervolg krijgen. 

De gemeente heeft een terugkoppeling gedaan over de jeugdpreventiebijeenkomst en zal 

gebruik maken van de bij de informatiebijeenkomst verkregen informatie. 

 



 

 

In de notitie Mensen eerst is geen voorveld voor 18 plus vermeld terwijl er wel organisaties 

zijn die zich hierop richten. De notitie is gefragmenteerd en richt zich vooral op jongeren 

waar anderen last van hebben.  

 

In de regio Utrecht West wordt een ondersteuningsplan gemaakt waarbij gebruikers en 

vertegenwoordigers van de Participatieraad zijn betrokken.  

 

De notitie over Woerden Wijzer vanuit Jeugd wordt besproken.  

Afgesproken wordt dat de voorzitter en een vertegenwoordiger van de kerngroep Jeugd 

hierover een gesprek aanvragen met de wethouder. 

 

 Werk en inkomen. Morgen is het eerste overleg weer na de vakantie. 

 

6. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

De notitie Mensen eerst, waarvoor de Participatieraad veel input heeft geleverd, wordt op 6 

oktober door de gemeenteraad besproken.  

Afgesproken wordt uiterlijk op 23 september een reactie aan de secretaris geven.  

 

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.   

 

7. Verslag van de vergadering d.d. 16 juni 2016 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

8. Actielijst Participatieraad 

De lijst wordt doorgenomen. 

 

9. Rondvraag 

Vanuit de kerngroep Jeugd wordt opgemerkt dat het verkrijgen van studietoeslag moeizaam 

verloopt. 

 

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

 

 

 

 

 
 
 
 


