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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden d.d. 17 november 2022 in het 
gemeentehuis Woerden  
 
Aanwezig:  Rob Kotvis voorzitter, Adriaan Wirtz secretaris, Corrie Middelkoop – Wielink, Wim 

Agterof, Ellis Elting, Foppe ten Hoor, Jaap Burggraaf, Mirjam Vergeer (notulist) 
Afwezig m.k:  Ineke Alsem 
Gasten:  Ineke Lindeman en Dylan Peters (Enik Recovery College), Nely Sieffers (Netwerk Beter 

Samen), Haico Mol (beleidsambtenaar jeugd), Hans Konings en Lyda Groot 
(toekomstige leden Participatieraad) 

 
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20 .00 uur met een woord van welkom in het bijzonder aan 
alle gasten. Iedereen stelt zich kort voor. Herma Verbeij is niet aanwezig. Zij is raadslid geworden en 
moet daarom met onmiddellijke ingang stoppen. Er wordt afscheid van haar genomen tijdens de 
kerstborrel. Zij blijft wel betrokken bij het kernteam jeugd. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Inzet ervaringsdeskundigen 
Als eerste vertellen de medewerkers van Enik hoe zij ervaringsdeskundigen inzetten. Bij Enik wordt  
vooral in (zelfhulp)groepen gewerkt. Er is een sociaal trefpunt waar mensen elkaar laagdrempelig  
kunnen treffen en koffie / lunch kunnen gebruiken. Mensen worden meestal door professionals  
verwezen. Enik wordt gefinancierd vanuit de WMO. Doel is herstel en dat wil zeggen: omgaan met /  
accepteren van mentale problemen. De zorgverleners van Enik zijn afkomstig uit de zorg, maar altijd  
ervaringsdeskundig. Zie ook de presentatie van Enik (bijlage). 
Enik is momenteel op zoek naar een locatie in Woerden. 
 
Daarna vertelt Nely Sieffers van Netwerk Beter Samen (NBS) hoe zij deze netwerkorganisatie heeft  
opgebouwd. Zij is zelf ervaringsdeskundige. De visie op ervaringsdeskundigheid bij NBS is dat deze  
verschillend kan zijn (afhankelijk van de omstandigheden) en dat de ervaringsdeskundigheid   
verschillend kan worden ingezet (beleidsmatig, als maatje enz). Op de ervaringsacademie worden  
ouders en jongeren opgeleid om hun ervaring in te zetten. NBVS kent 4 diensten:  
ervaringsacademie, projecten, communities, advies & match.  
Hoe de organisatie in Woerden kan worden ingezet is te vinden in de presentatie (bijlage). 
                     
3. adviesaanvragen  
Verordening en beleidsregels jeugd 
Haico Mol is beleidsambtenaar jeugd en leerlingenvervoer. De huidige verordening en de  
beleidsregels zijn deels verouderd. Termen en producten zijn veranderd. Er zijn nu criteria waaraan  
goed onderzoek in een gezin moet voldoen: er moet een onderzoeksverslag worden gemaakt dat  
voor alle fasen beschrijft welke ondersteuning geboden wordt. Er zal meer met een PGB-plan  
gewerkt worden, als dat binnen het betreffende gezin haalbaar is.  
 
Over 3 weken kan de Participatieraad verordening en beleidsregels verwachten. Ze worden 



 

2 
 

voorbesproken met het kernteam jeugd. Ze kunnen in de vergadering van 15 december worden  
behandeld en voor 1 januari 2023 kan er dan een advies liggen van de Participatieraad. 
 
Beschermd wonen 
Veel wat staat in het Regioplan Beschermd Wonen komt voort uit wetgeving en daar kan je als  
Gemeente weinig invloed op uitoefenen. De aandachtspunten die de Participatieraad heeft worden  
per mail naar de betreffende ambtenaar gestuurd. 
 
Beleidsregels huishoudelijke hulp. 
De reactie op de beleidsregels is verstuurd naar de gemeente. 
 
4. Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg 
Dit kernteam heeft (onderling) gesproken over de inzet van ervaringsdeskundigen. Er zijn er veel, 
maar hoe zet je ze goed in? De informatie van Nely zal gebruikt worden voor een vervolggesprek. 
 
Jeugd 
De enquête heeft nu al 89 respondenten. 8 Jongeren willen misschien in een jongerenraad. 
 
Werk en inkomen 
Er is een gesprek geweest met de beleidsambtenaar armoedebeleid.  
Van de €1 miljoen die Woerden krijgt voor bestrijding armoede gaat een groot deel naar de 
tegemoetkoming energiearmoede, bijvoorbeeld voor verduurzamen woningen. De vraag is of dit  
geld echt bij de lage inkomens terecht komt. In Soest gaan vrijwilligers aan de slag met  
energiemaatregelen bij mensen met lage inkomens, zodat het geld daadwerkelijk gebruikt wordt  
voor het doel waarvoor bestemd is.  
Kernteam W&I wil gesprek met gemeente hierover.  
Er is een voorgenomen wijziging Toekenning Meerkosten Zorg. 
 
Verder is geconstateerd dat de nieuwe verordening Inburgering klaar is, maar niet langs de  
Participatieraad is geweest. Er is binnenkort een gesprek met de betreffende ambtenaar. 
 
5. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
6. Vaststelling verslag vergadering 20 oktober 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Actielijst Participatieraad stand van zaken maand november 2022  
Ad punt 2 Wanneer vindt weer gesprek met Woerden Wijzer plaats? In januari? 
Ad punt 4 Er worden gesprekken gevoerd met nog 2 nieuwe kandidaten. 
Punten 5 en 6 kunnen eraf. 
Toegevoegd wordt: bespreken procedure adviesaanvragen met gemeente. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Er wordt gevraagd of er een Kerstborrel is. Die is er en wordt gehouden na de decembervergadering 
op 15 december. 
Er wordt gevraagd of er cursussen zijn voor nieuwe leden. Die zijn er en ze worden georganiseerd 
door de Koepel Adviesraden. De uitnodigingen hiervoor worden steeds doorgestuurd naar de leden. 
De voorzitter licht toe dat hij heeft meegewerkt aan een artikel voor het AD over krapte WMO.  
Daarna sluit hij de vergadering en bedankt eenieder voor zijn of haar bijdrage en komst.  
NB. De decembervergadering begint om 19.00 uur 
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