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VERSLAG
Werkzaamheden 

Participatieraad Woerden 
APRIL 2015 - DECEMBER 2016



Inleiding 

Voor u ligt het eerste verslag van de werkzaamheden van de Participatie-
raad Woerden over de periode april 2015 tot ultimo 2016. In de toekomst  
zal verslag worden gedaan per kalenderjaar.

De Participatieraad  is ingesteld door het College van Burgemeester en  
Wethouders van de gemeente Woerden per 1 april 2015 met als opdracht  
het college te adviseren over alle aspecten van het Sociale Domein. Hiermee 
geeft het college uitvoering aan het gestelde in de WMO, Jeugdwet en Wet 
Werk en Inkomen. In alle drie de wetten, die het gehele Sociale Domein van de 
gemeente omvatten, wordt in verschillende bewoordingen voorgeschreven dat 
de inwoners van de gemeente inspraak dienen te hebben bij de uitvoering van 
deze wetten door de gemeente. De gemeente Woerden heeft ervoor gekozen 
dit onder te brengen in een overkoepelende Participatieraad. Met de instelling 
van deze raad zijn de WMO-raad en de RABW opgeheven. De cliënten in de 
diverse instellingen voor de jeugd zijn vertegenwoordigd via cliëntenraden. 
Binnen Fermwerk is een cliëntenraad ingesteld. 

Samenstelling

De Participatieraad bestaat uit 9 leden en wordt ondersteund door een  
ambtelijk secretaris. De samenstelling is als volgt; voor elke wet uit het sociaal 
domein is een kernteam geformeerd bestaande uit 2 vaste leden. De raad kent 
dus drie kernteams: zorg, jeugd en werk en inkomen. De kernteams laten  
zich ondersteunen door een achterban van “ervaringsdeskundigen”. 
Deze achterban kende in verslagperiode een wisselende samenstelling.  
Naast de kernteams bestaat de Participatieraad uit drie algemene leden te  
weten een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor een overzicht van  
de leden wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag. Alle leden doen dit 
werk als vrijwilliger. Zij ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding.
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Activiteiten 

De Participatieraad heeft in genoemde periode 17 maal vergaderd.  
De eerste vergaderingen stonden in het teken van de opstart van deze  
voor alle betrokkenen nieuwe adviesraad. Er waren lopende dossiers uit  
de WMO-raad en RABW en al vrij snel werd er door het College advies  
gevraagd. Er is gewerkt aan een website www.participatieraadwoerden.nl . 
Daarnaast is er een huishoudelijk reglement opgesteld.

Voor de verslagen van deze vergaderingen wordt verwezen naar de  
website. De kernteams hebben hun achterban van ervaringsdeskundigen  
georganiseerd en zijn zich op hun diverse aandachtsgebieden gaan  
inwerken. Veel gesprekken zijn gevoerd in wisselende samenstelling  
met beleidsambtenaren bij de gemeente Woerden, instellingen en  
organisaties betrokken bij de zorgverlening in het Sociale Domein  
en met vele individuele inwoners/cliënten Sociaal Domein. 
Ten slotte heeft de raad gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen visie  
en focus op het Sociaal Domein binnen de gemeente Woerden. 



Website 

De Participatieraad heeft een eigen website www.participatieraadwoerden.nl.  
Er is gekozen voor een sobere uitvoering met als primair doel het informeren 
van de inwoners van Woerden over de werkzaamheden. Het mailadres  
info@participatieraadwoerden.nl is de universele postbus voor de inwoners 
van Woerden en allen die met de Participatieraad willen communiceren. 

Adviezen 

In de verslagperiode zijn 9 adviezen uitgebracht waarvan 2 op initiatief  
van de raad, de zogenaamde ongevraagde adviezen. De overige adviezen  
waren gevraagd door het College. Voor een overzicht van de uitgebrachte  
adviezen en hun inhoud wordt verwezen naar de website van de  
Participatieraad. De ongevraagde adviezen betroffen de onderwerpen:  
Investeringsplan Sociale Infrastructuur en Beleidsnota Participatie, Werk  
en Inkomen. De Participatieraad heeft niet op alle adviezen een reactie  
mogen ontvangen van het College. Het was in sommige gevallen moeilijk  
vast te stellen in hoeverre onze adviezen zijn opgevolgd.

Visie 2016 - 2017 

Bij de aanvang van de werkzaamheden van de raad is veel energie  
gestoken in het ontwikkelen van een visie op het sociaal domein.  
Al vrij snel werd vastgesteld dat dit noodzakelijk was voor een goed  
functioneren van de raad. De visienota was leidraad in de afgelopen  
periode bij het opstellen van de adviezen en gaf de adviezen de  
noodzakelijke focus namelijk: de burger centraal. De integrale  
visienota is te vinden op onze website.
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Speerpunten 

De breedte van het gehele sociale domein heeft de Participatieraad  
doen realiseren  dat het belangrijk en effectief is te focussen op diè  
onderwerpen die naar de mening van de raadsleden en haar diverse  
achterbannen de Woerdense burgers het meest raken.

De aandacht van de raad gaat dan ook specifiek uit naar de volgende  
onderwerpen;

•   Een soepele overgang naar volwassenheid van de kwetsbare groep  
18-plussers, met name gericht op toeleiding naar onderwijs, zorg, werk  
en samenleving.

•   Vroegtijdige signalering van belemmerende en bevorderende factoren  
voor participatie.

•   Het verankeren van onafhankelijke cliëntondersteuning.
•   Aandacht voor mantelzorg, ook de verbindingen met vrijwilligerswerk  

en professionals.
•   Het opheffen van schotten tussen wetten Wmo, jeugd en participatie,  

omdat deze een belemmering vormen voor maatwerk.
•   Het bevorderen van een integrale aanpak tussen de 0e, 1e, 2e en 3e lijn.
•   Woerden Wijzer als een laagdrempelige, integrale en cliëntgerichte eerste 

opvang voor vragen en het organiseren van (toegang tot) ondersteuning.
•   Privacy: waarborg voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.



Werkrelatie met gemeente 

Het jaar 2015 was niet alleen voor de raad een nieuwe start maar ook voor 
het ambtelijk apparaat van de gemeente Woerden. 

Veel zaken in het sociaal domein waren nieuw voor alle betrokkenen: beleids-
ambtenaren, het uitvoerend apparaat bij Woerden Wijzer, dienstverleners en 
Participatieraad. Er is intensief overlegd en gaande het proces geleerd hoe het 
“spel” van inspraak en meedenken gespeeld moet worden. Vaak op verzoek 
van beleidsambtenaren is er in een vroeg stadium meegedacht over problemen 
en vragen die bij hen leefden. Wanneer er formele adviesaanvragen werden 
ontvangen was er soms te weinig tijd om adequaat te reageren.

Financiën

Voor het boekjaar 2015 was de begroting €14.037 voor 9 maanden vanaf  
1 april. Hiervan is besteed €9.055.
Voor 2016 was de begroting groot €17.000, hiervan is €11.651 werkelijk  
besteed. De specificatie 2016 is opgenomen in de bijlage bij dit verslag. 
Zowel in 2015 als in 2016 is met name op het onderdeel activiteiten en  
deskundigheidsbevordering minder besteed.

Conclusie

Na anderhalf jaar kunnen we concluderen dat er zeker vooruitgang is 
geboekt in het sociaal domein binnen de gemeente Woerden maar dat  
er ook nog veel moet gebeuren. 

Er is veel bereikt vanuit het gegeven dat de gemeente een forse uitbreiding  
van haar taken kreeg met de invoering van de vernieuwde WMO, de Jeugdwet 
en de wet Werk en Inkomen in combinatie met een korting die vanuit  
de centrale overheid is ingeboekt. Een aantal onderdelen van de WMO en 
de Jeugdwet was een volledig nieuw terrein voor de gemeente. Een belang-
rijke conclusie is dat bij de verdere vormgeving van het sociaal domein in de 
komende periode de burger meer centraal zal moeten komen te staan bij alle 
betrokkenen, zowel in denken als in handelen.
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De Participatieraad bestond in de verslagperiode uit:

•   Rob Kotvis, Harmelen, voorzitter
•   Ton Eijkenaar, Harmelen, secretaris
•   Ineke Alsem, Harmelen, penningmeester
•   Ria Zock-van Eck, Woerden, ambtelijk ondersteuner
•   Andrée van Emst, Woerden, kernteam zorg
•   Corrie Middelkoop-Wielink, Woerden, kernteam zorg 
•   Wim Agterof, Woerden, kernteam werk en inkomen
•   Cok Hoogerbrugge, Zegveld, kernteam werk en inkomen
•   Anne Berkheij, Woerden, kernteam jeugd
•   Nely Sieffers, Woerden, kernteam jeugd

De diverse kernteams zijn ondersteund door:

•   Frans Schreuder, Woerden, kerngroep jeugd
•   Debby Wolswijk, Woerden, kerngroep jeugd
•   Thomas-Jan Maas, Woerden, kerngroep zorg
•   Martijn Anker, Woerden, kerngroep zorg
•   Henriëtte Teunis, Woerden kengroep zorg
•   Pieter Visser, Woerden, kerngroep zorg
•   Simone Leushuis, Woerden, kerngroep werk en inkomen
•   Manette Maas, Woerden, kerngroep werk en inkomen
•   Manhal Amran, Woerden, kerngroep werk en inkomen

BIJLAGE 1
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Participatieraad Gemeente Woerden 2015

Begroting /  
Inkomsten

Omschrijving
Realisatie / 
Uitgaven

e   14.037,50 Bijdrage gemeente Woerden

e     5.062,50 Onkostenvergoeding 9 leden  
Participatieraad e     5.062,50

e     2.025,00 Onkostenvergoeding kerngroepleden

e     1.800,00 Ambtelijk ondersteuner e     1.800,00

e     3.250,00 Activiteiten en deskundigheidbevordering e        187,50

e        900,00 Lidmaatschappen (o.a. koepel en 
wmo-raad) / abonnementen e        217,25

e     1.000,00 Representatie en diversen e        331,30

Website e     1.456,84

e   14.037,50 Totaal e     9.055,39

BIJLAGE 2 
Financiële verantwoording 2015
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Participatieraad Gemeente Woerden 2016

Begroting /  
Inkomsten

Omschrijving
Realisatie / 
Uitgaven

e   17.000,00

e     6.750,00 Onkostenvergoeding 9 leden  
Participatieraad e     5.887,50

e     2.700,00 Onkostenvergoeding 3 kerngroepen e     2.100,00

e     2.400,00 Ambtelijk ondersteuner e     2.400,00

e     3.250,00 Activiteiten en deskundigheidbevordering e        787,12

e        900,00 Lidmaatschappen (o.a. koepel en 
wmo-raad) / abonnementen e        377,50

e     1.000,00 Representatie en diversen e          99,57

Website e     1.456,84

e        17.000 Totaal e   11.651,69 
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BIJLAGE 3 
Financiële verantwoording 2016


