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Speerpunten Participatieraad Woerden 2021- 2022 
 
Elk jaar stelt de Participatieraad per Kermteam haar speerpunten vast. Reden hiervoor is dat het 
sociaal domein uitermate breed is en dat de actualiteit maar ook de capaciteit doorgaans vraagt 
om focus en aandacht voor specifieke onderwerpen. 
 
 
Zorg  
Kernteamleden: Corrie Middelkoop en Jaap Burggraaf 
 

• Integrale aanpak van zorg 
Een integrale aanpak in zowel de uitvoering en beleid is belangrijk om de transformatie verder vorm 
te geven. Besluiten van de gemeente hebben invloed op verschillende levensgebieden van de 
inwoner, zeker als deze in een kwetsbare positie is. Deze besluiten kunnen positief uitpakken als er 
gekozen wordt voor een integrale aanpak, maar het risico is ook dat bezuinigingen op het ene 
levensgebied tot een extra hulpvraag op een ander levensgebied kunnen leiden, het zogenaamde 
'waterbedeffect'.  
 

• Het voorliggende veld is belangrijk 
Om de transformatie verder vorm te geven is het belangrijk om het voorliggende veld blijvend te 
versterken. Een sterke samenleving waarbij iedereen naar elkaar om kijkt en bijdraagt naar 
mogelijkheden vraagt om aandacht. Aandacht in zowel waardering, stimulans, facilitering en waar 
nodig financiële ondersteuning.  
 

• Regie in het sociaal domein 
In Woerden zijn veel betrokken inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. 
Gezamenlijk geven zij invulling aan het sociaal domein. Het is hierbij belangrijk dat de gemeente 
duidelijk de regierol neemt in facilitering, ondersteuning en waar nodig zelf regie voert. Gezamenlijk 
vormen de inwoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties een netwerk, waarbij het van 
belang is dat dit netwerk wordt onderhouden, gewaardeerd en versterkt.  
 

Werk & Inkomen                                                                                                                
Kernteamleden: Wim Agterof en Foppe ten Hoor 

• Ferm Werk/Woerden Wijzer/Ferm Wijzer   
Het lijkt verstandig de ontwikkelingen rondom de “driehoek” Ferm Werk – Woerden Wijzer –  
Ferm Wijzer (Light) op rij te zetten en te onderzoeken of er meer zicht kan komen op samenhang  
en inzicht in het proces en inhoud, etc. Er is een toenemend aantal vragen over juridische en  
sociale aspecten met betrekking tot de werkzaamheden waarmee de verschillende organisaties  
zich bezig houden. 
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• Armoede 
Geconstateerd wordt dan veel zaken die direct of indirect gerelateerd zijn aan armoede  
(bijv. schuldhulpverlening) nogal “versnipperd” zijn. Het lijkt interessant te onderzoeken hoe de  
huidige situatie is en of er een advies geformuleerd zou kunnen worden om daar iets aan te doen,  
bijvoorbeeld een “een loketfunctie”. 
 

• Inburgering 
Met de aangekondigde wet inburgering - naar verwachting per 01-01-2022 – zal er het  
nodige veranderen. 
                                                       
 
Jeugd                                                                                                                                                                        

Kernteamleden: Herma Verbeij en Irja de Heij     

De kerngroep jeugd heeft zichzelf als doel gesteld om een werkwijze te hanteren waarbij er actief 
het veld in wordt gegaan om te horen en zien wat er in de Gemeente Woerden speelt op het gebied 
van jeugd. Daarbij focussen zij zich op de volgende onderwerpen; 

• Jongeren actief betrekken bij de Kerngroep Jeugd 

• Integrale aanpak problematiek rondom psychosociale zorg bij de jeugd en hun gezin 

• In kaart brengen van korte- en middellange termijn problemen als gevolg van covid-19 en 
mogelijke oplossingen in beeld brengen 

• Sterke focus op betere communicatie m.b.t. alle zaken die de jeugd betreffen 

• Voorkomen van thuiszitters (preventie) 

• Geen bestaande thuiszitters meer 

• Meer greep op verwijspatronen via de huisartsen 

• Wachtlijsten naar 0 
 

 


