Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 9 oktober 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Gasten:

Rob Kotvis (voorzitter), Ineke Alsem (penningmeester), Ton Eijkenaar (secretaris,
samensteller verslag), Wim Agterof, Foppe ten Hoor, Arjen Beekman, Kouthar
Bouazzati, Andree van Emst, Corrie Middelkoop-Wielink, Jaap Burggraaf.
Ria Zock-van Eck (ambtelijk secretaris)
Mieke de Croon (gemeente woerden), Hannie v.d. Graaf en Tineke Ruitenburg (
vrijwilligers van de NPV afdeling Woerden).

1. Openingen vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat Jaap Burggraaf door de gemeente
Woerden is benoemd tot lid van de participatieraad. De heer Burggraaf zal deel uitmaken
van het kernteam Zorg.
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Uitleg over het subsidieproces door Mieke de Croon, beleidsmedewerker van de
gemeente Woerden
Mieke de Croon praat ons bij over subsidieproces zoals dit tot op heden is verlopen. In het
kader van de maatschappelijke agenda van de gemeente zullen alle partijen die een rol
spelen binnen het Sociaal Domein van Woerden en daarvoor subsidie ontvangen opnieuw
een aanvraag moeten indienen. Het is de bedoeling dat m.i.v. 2021 de nieuwe subsidies
zullen gelden waarbij 2020 als een “leerjaar” wordt gezien door de gemeente.
De eerste ronde van gesprekken in juni leverde onvoldoende informatie op. De gemeente is
vervolgens een eigen programma van eisen gaan opstellen waaraan de subsidieaanvragen
dienen te voldoen. Op 30 oktober is door de gemeente Woerden een bijeenkomst belegd
voor alle partijen om de uitkomsten te evalueren c.q. toelichting te geven op het programma
van eisen. De gemeente beschouwt deze bijeenkomst als een belangrijk ijkmoment.
Daarnaast is de gemeente bezig met een verbeterproces voor haar accuonthouders.

Vanuit de participatieraad komen de volgende opmerkingen en vragen:

- Vrijwilligers willen geen uitgebreide aanvraag indienen zoals nu wordt gevraagd door de
gemeente.

- De top-down benadering die hieruit spreekt werkt averechts bij vrijwilligers.
- Is het een idee om een schaduwprocedure starten waar de vrijwilligersorganisatie van kan
leren?

- Probeer de vrijwilligersorganisaties te clusteren naar gelijksoortigheid en standaardiseer
vervolgens de aanvraagprocedure per cluster.

- Maak onderscheid naar professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties.
- Bereid als gemeente de bijeenkomst van 30 oktober goed voor, maak er een zogenaamde
veldtafel van en richt je op de noodzakelijke ondersteuning door vrijwilligersorganisaties
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van de keuzes die zijn gemaakt in de MAG. Wie gaat wat doen in het voorliggend veld?
Maak op basis daarvan dan keuzes.

- Voorlopige conclusie: trek het document “programma van eisen in” en ga een open
discussie aan op 30 oktober.
Een aantal leden van onze PRW zullen de bijeenkomst van 30 oktober gaan bijwonen.
3. Uit de Praktijk van de NPV Netwerkondersteuning
www.npzzorg.nl. Uitleg door Corrie Middelkoop-Wielink

Vanuit de NPV afdeling Woerden www.npvzorg.nl/locatie/woerden wordt een toelichting
gegeven over hun werkzaamheden. Een van haar coördinatoren is Corrie Middelkoop, lid
van de PRW. Zij vertelt over de opzet van dit werk. De NPV afdeling Woerden bestaat nu
15 jaar. Zij werkt vanuit de behoefte die zich voordoet in de praktijk. Bij een vraag voor
ondersteuning, die uit verschillende hoek kan komen, worden vrijwilligers gezocht. Het is
ouderwetse burenhulp in een nieuw jasje. Vragen komen van WoerdenWijzer, professionele
organisaties, thuiszorg etc. De lokale organisatie kent 10 coördinatoren. Elke vraag wordt in
een gesprek met betrokkene verder uitgediept. Eerst wordt het eigen netwerk van betrokkene
aangesproken daarna komt het alternatief van een nieuwe samengesteld netwerk. Alleen de
coördinatoren krijgen een kosten vergoeding. Alle andere vrijwilligers werken volledig pro
deo.
Doelgroep is de mens die niet meer of moeilijk uit huis komt hetzij door ouderdom, fysiek
gebreken en/of psychische problemen. Aan de hand van diverse voorbeelden vertellen
coördinator en vrijwilligers over hoe dergelijke netwerken werken. Het is van belang dat de
vrijwilligers in een dergelijk netwerk voldoende afstand kunnen bewaren en ook kunnen
signaleren wanneer er meer professionele hulp ingeroepen moet worden. Dat laatste loopt
dan via de coördinatoren. Er zijn ruim honderd netwerken en 300 vrijwilligers.
Verschillende vrijwilligers hebben meerdere netwerken. Op dit moment wordt een groep
van ongeveer 400 personen op deze wijze individueel begeleid. De Participatieraad
constateert dat hier een belangrijke taak wordt uitgevoerd door vrijwilligers in het voorveld
van het Sociale Domeinen en is onder de indruk van de wijze waarop dat gebeurd.
4. Vergaderschema 2020 en invulling decembervergadering
De vergadering is akkoord met het voorgestelde vergaderschema. De decembervergadering
op 11 december zal in een brede samenstelling worden gedaan dus inclusief alle
ondersteunende leden van de kernteams. Een nadere invulling van deze vergadering zal door
het DB worden voorbereid.
5. Voortgang Kernteams
Zorg wordt gevraagd naar de status van het project: Casemanagement bij Woerden Wijzer.
We hebben hier de laatste tijd weinig over gehoord. Onze contactpersoon mevrouw Van
Gein zal hierover worden benaderd.
Jeugd
Het kernteam jeugd wil zich in de komende tijd focussen op de zogenaamde “thuiszitters”
en op de proef met een Praktijk Ondersteuner Huisarts voor jeugd GGZ.
Het kernteam gaat proberen in hun bijeenkomsten ervaringsdeskundigen uit te nodigen.
In de afgelopen periode heeft het kernteam meegelopen met buurtwerk. Hierover zullen ze
nog rapporteren naar de Participatieraad.
Gevraagd wordt hoe het staat met de speerpunten die de gemeente heeft geformuleerd en
waarvoor een taakverdeling per speerpunt is gemaakt binnen de participatieraad. Tot op
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heden is nog niets vernomen vanuit de gemeente. Dit zal bij de gemeente onder de aandacht
worden gebracht.
Kernteam W&I:
Het kernteam vraag zich af hoe het loopt met traject voor de moeilijk plaatsbare personen.
Overleg met beleidsambtenaar gemeente mevrouw Walraven eens per kwartaal loopt goed.
Er is discussie over ondersteuning verzekerden in de collectieve ziektekosten van de
gemeente Woerden. Voorstel is om hierover een brief te sturen naar de wethouder. Het
Kernteam levert hiervoor input.
6. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht
De participatieraad zal op de bijeenkomst op 30 oktober over de subsidies vertegenwoordigd
zijn door 3 personen.
Er zal een gesprek komen met Wethouder De Weger inzake de woonvisie van de gemeente
op 22 november a.s. De delegatie zal bestaan uit de voorzitter Rob Kotvis aangevuld met
Foppe Ten Hoor en Andree van Emst. De voorzitter zal deze datum bevestigen bij het
secretariaat van de wethouder.
7. Vaststelling verslag 12 september 2019
Het verslag zal worden aangepast zodat de discussie niet herleidbaar is tot personen. Voor
het overige wordt het verslag goedgekeurd.
8. Actielijst:
Status project inclusiviteit moet worden nagevraagd bij mevr. Bolsenbroek. Wordt nog
uitgezocht of dit is gebeurd.
Het actiepunt: Overgang van WMO naar WLZ vervalt.
Bij de gemeente zal in het kader van de meerjarenbegroting, wat nu moet worden
goedgekeurd door de Raad, keuzes worden gemaakt waarop moet worden bezuinigd in het
Sociale Domein. Onduidelijk is in hoeverre dat al is gebeurd. De participatieraad wil
hierover duidelijkheid en inspraak. Dit zal worden voorgelegd aan de gemeente.
9. Rondvraag:
Enkele jaren geleden heeft de participatieraad een miniconferentie georganiseerd voor de
leden van de gemeenteraad Woerden. Voorstel is om dat in het komend jaar weer te doen.
De samenstelling van de gemeenteraad is gewijzigd en een direct contact tussen
participatieraad enerzijds en gemeenteraad anderzijds wordt als wenselijk gezien.
Komt op de actielijst voor het DB van de participatieraad.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.
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