
 

 

 
 
 

De Participatieraad Woerden is er voor alle inwoners van Woerden. 

 
Wat is de Participatieraad?  

De Participatieraad Woerden is een door het College van Burgemeester & Wethouders 

benoemde onafhankelijk adviesraad. De Participatieraad Woerden adviseert het College van 

Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over zorg, jeugd en werk en inkomen 

ook wel genoemd het Sociale Domein.  

 

Waar gaan we voor?  

Inwoners hebben recht op hulp en ondersteuning als zij dat nodig hebben. Dat kan 

bijvoorbeeld dagopvang, passend onderwijs of het begeleiden van mensen naar werk zijn.  

De gemeente heeft hiervoor een beleid en regels opgesteld. De Participatieraad is bij het 

maken van nieuw beleid betrokken, toetst het beleid dat de gemeente wil gaan uitvoeren en 

toetst beleid dat al wordt uitgevoerd.  

De Raad wacht nieuw gemeentelijk beleid niet altijd af, maar laat ook van zich horen wanneer 

zij vindt dat de gemeente actie moet ondernemen of als zaken niet goed lopen. 

  

Waar staan we voor? 

De Participatieraad behartigt de belangen van alle Woerdenaren, ook die van de inwoners van 

Kamerik, Harmelen en Zegveld. De leden van de Participatieraad wonen allemaal in de 

gemeente Woerden. 

De Participatieraad ziet er op toe dat (de uitvoering van) het beleid van de gemeente Woerden 

zo is dat inwoners zichzelf zoveel mogelijk kunnen redden, dat zij kunnen meedoen, zo nodig 

met een steuntje in de rug en dat mensen die dit nodig hebben hulp of ondersteuning krijgen.  

De afgesproken regels zijn belangrijk maar dat wat nodig is om te kunnen meedoen is 

belangrijker. Als door de regels hulp of ondersteuning wordt bemoeilijkt, wordt dit door de 

Raad met de gemeente besproken. 

Hulpvragers moeten worden ondersteund maar ook de mensen om hen heen zoals 

mantelzorgers.  

De Participatieraad kijkt ook of het beschikbare geld voor zorg, jeugd en werk en inkomen 

wordt besteed aan zaken die voor de inwoners echt belangrijk zijn. 

 

Speerpunten van de Participatieraad voor 2016 en 2017: 

 

Geen hokjes. 

Bij een hulp- of ondersteuningsvraag zijn dikwijls meerdere hulpverleners en vrijwilligers 

betrokken. Iedereen heeft zijn eigen regels, gewoontes en financiering; iedereen werkt vanuit 

zijn eigen “hokje”. De Raad let er op dat de “hokjes” geen belemmering zijn bij het geven van 

hulp of ondersteuning.  

Zij brengt hulpverleners en vrijwilligers met elkaar in contact om zoveel mogelijke samen te 

werken. 
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In gesprek met elkaar. 

Om te weten wat er nodig is binnen de Woerdense samenleving zoeken de leden van de 

Participatieraad het contact met inwoners van Woerden, vooral met hen die hulp of 

ondersteuning krijgen. De leden van de Raad maken zo nodig deel uit van klankbordgroepen, 

pilotteams etc. 

De Participatieraad vraagt zelf om deel te nemen aan bijeenkomsten van belangenbehartigers, 

vrijwilligersorganisaties en wijkplatforms. Zij laten zich zien en horen daar waar dat nuttig is 

om nieuwe ideeën en ervaringen te bespreken.  

De Participatieraad is ook voortdurend in gesprek met de gemeenteraad en ambtenaren. 

Het is van belang dat de Participatieraad zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij het opstellen 

van beleid. Als de Raad vanaf het begin meedenkt, voorkom je dat als het beleid is afgerond 

opmerkingen van de Raad nog verwerkt moeten worden. Dat scheelt tijd, geld en ergernis.  

 

De Participatieraad laat van zich horen door:  

- een duidelijke en goed vindbare website en gebruik van sociale media zoals Facebook; 

- regelmatig te vergaderen op locaties waar contact is met inwoners van Woerden;  

- gebruik te maken van een achterban bestaande uit (ervarings)deskundigen. 

 

 


