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Voorwoord 

In dit visiedocument geeft de Participatieraad Woerden inhoud aan de taak die de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, de Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning, de Jeugdwet en de Regeling Participatieraad ons oplegt. Als adviesraad hebben wij 

onze missie, visie en onze strategische doelen zoveel mogelijk verwoord. In het jaarverslag zullen we 

verantwoording afleggen over de resultaten die wij hebben bereikt. 

Rob Kotvis, voorzitter 

Visie 

De Participatieraad Woerden ziet toe op en participeert in de voorbereiding van het 

gemeentelijk beleid ten aanzien van het gehele Sociale Domein het toetsen van voorgenomen 

gemeentelijk beleid en het toetsen van de uitvoering van beleid. Daartoe vervult de raad een 

proactieve rol binnen de Woerdense samenleving en bevordert zij dat elke inwoner de juiste hulp 

krijgt.  

  

Missie 

Alle inwoners van de gemeente Woerden hebben het recht om volwaardig mee te doen aan de 

samenleving. Daarvoor moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning als de zelfredzaamheid en 

in geval van het jeugddomein “de ontwikkeling van de jongere” in gevaar komt.  

De Participatieraad ziet er daarom op toe dat het beleid van de gemeente Woerden en de uitvoering 

van dit beleid er op gericht is dat de zelfredzaamheid en participatie van burgers gestimuleerd wordt 

en waar nodig ondersteunt en dat structuren en netwerken van en door burgers die deze 

zelfredzaamheid mede ondersteunen, optimaal worden gefaciliteerd. De raad bevordert de dialoog 

tussen professionals en vrijwilligers zodat er een goede samenwerking ontstaat. De leden van de 

Participatieraad willen daarin een actieve rol vervullen, zijn betrokken en zoeken vooral de dialoog met 

inwoners, gemeenteraad en gemeente. 

 

Strategische doelen 

De Participatieraad vormt zich een oordeel over de mate waarin de wet en het vastgestelde 

gemeentelijk beleid adequaat wordt ingevuld en uitgevoerd. Dit geldt ook voor de mate waarin de 

mensen die een steuntje in de rug nodig hebben dit ook daadwerkelijk krijgen. Uitgangspunt daarbij is 

dat de ondersteuningsvraag van de inwoner altijd het uitgangspunt vormt en niet het beleid, waarbij 

het zaak is de eventuele verschillen tussen beleid en praktijk vast te stellen. Tevens wordt onderzocht 

of de betreffende budgetten dáár worden besteed waar het meeste verschil wordt gemaakt. 
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Voor de komende 2 jaren richt de Raad zich dan ook op het: 

 

 Verbinden van domeinen 

o Het verbinden van de verschillende domeinen vereist het integraal denken en doen, 

dat geeft extra energie en biedt nieuwe uitdagingen. 

 Bevorderen van de dialoog 

o Op het moment dat delen van het Sociaal Domein binnen de gemeentelijke 

organisatie worden uitgewerkt naar concrete verordeningen en inkoop van zorg zal de 

Participatieraad vroegtijdig aanhaken waardoor het aantal uit te brengen formele 

adviezen kan worden teruggebracht. De Participatieraad streeft naar het wijzigen van 

denkrichtingen in plaats van achteraf de uitwerking te wijzigen. 

o De dialoog met de inwoners zal verder geïntensiveerd om vast te kunnen stellen wat 

zij precies nodig hebben. 

 Optimaal benutten van de vrije ruimte 

o Participatieraad zal voor zichzelf vrijheid van handelen creëren tegenover de 

gemeente. De Participatieraad moet niet vastzitten in de formele cyclus van 

gevraagde en ongevraagde adviezen richting gemeente en de politiek 

 Stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven 

o De Participatieraad zal bestaande en nieuwe burgerinitiatieven stimuleren en 

adopteren en daar waar nodig als voorbeeld stellen aan de gemeente. Dat betekent 

dat de Participatieraad actief “de boer op” moet. Het moreel ondersteunen van 

vrijwilligers speelt daarbij een belangrijke rol. 

 

De laatste doelen lenen zich uitstekend om op decentraal niveau en dicht bij de burger te initiëren. 

 

Uitwerking strategische doelen 

De Participatieraad heeft de behoefte om de effectiviteit van haar eigen inspanningen inzichtelijk te 

maken. Daarom zijn de eerdergenoemde strategische doelen uitgewerkt in concreet meetbare doelen. 

 

 

Doel 1 Verbinden van domeinen 

 

 

Norm 1.1 

De leden participeren en manifesteren zich daar waar dat nodig is binnen regionale  

(gemeentelijke) overlegorganen en afdelingen, platforms en werkgroepen om “omdenken” te  

 bevorderen en “best practices” te delen. 

 

Norm 1.2 
Het intern op onderwerpen de kernteams verbinden om zodoende gezamenlijke en integrale  
adviezen voor te bereiden die domeinen overstijgen. 

 

 

Doel 2 Bevorderen van de dialoog 

 

Norm 2.1 

De leden van de  raad maken daar waar nodig aanvullend actief deel uit van 

klankbordgroepen, pilotteams etc. om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij de 

ontwikkeling van beleid.  
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Norm 2.2  

 De Participatieraad vergewist zich periodiek van de voortgang op de door de gemeente 

geformuleerde speerpunten door middel van: 

 Het analyseren van klachten en het in voorkomende gevallen beoordelen van 

managementrapportages van aanbieders. 

 Het toetsen van het geformuleerde beleid bij de achterban. 

 Analyseren en beoordelen onderzoek rapportages 

 

 

 

Doel 3 Optimaal benutten van de vrije ruimte 

 

 

Norm  3.1   

Actief deelnemen aan bijeenkomsten van belangenbehartigers, vrijwilligersorganisaties en  

Wijkplatforms. 

 

Norm  3.2  

Actief meedenken aan de voorkant van beleidsontwikkeling. 

 

 

Doel 4. Zichtbaar zijn voor de Woerdense samenleving 

 

 

 

 

Norm 4  Een duidelijke positionering van de Participatieraad, goed bereikbaar en vindbaar. 

 

Uitwerking:  

 Inrichting, vormgeving en communicatie over de eigen Website. 

 Reguliere vergaderingen vinden periodiek plaats op locaties waar de 

Participatieraad in direct contact staat met de diverse doelgroepen binnen de 

inwoners van Woerden.  

 Kernteams aanvullen met voldoende (ervarings)deskundigen. 

. 

 

Verantwoording 

Jaarlijks verzorgt de Participatieraad een jaarverslag waarin onder meer rapportage wordt gedaan 

over de realisatie en voortgang op hiervoor genoemde doelen. 

Daarnaast zullen de uitgebrachte adviezen, de personele samenstelling en een financieel verslag 

onderdeel uitmaken van het Jaarverslag. 

Het Jaarverslag wordt uiterlijk binnen 6 maanden na het verstrijken van het achterliggende 

kalenderjaar gepubliceerd. 


