
 
 
Motie - voortgang, monitoring en kwaliteit participatie 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 

 
Constaterende dat: 

• bij de strategische heroriëntatie is besproken dat de taken van Ferm Werk ten 
aanzien van cliënten in categorie 3 en 4 worden overgeheveld naar Woerden Wijzer; 

• Ferm Werk de afgelopen twee jaar een aanzet heeft gegeven aan een meer actief 
beleid ten aanzien van deze groep. Zoals de werkleerlijnen, basis arbeidsmarkt, en 
meer; 

• mensen die vallen onder de Participatiewet vaak te maken hebben met complexe 
wet- en regelgeving en specifieke problematiek zoals de Wajong, 
doelgroepenregister, bijstand, de armoedeval, etc.; 

• er bij Ferm Werk ca 2,8 fte beschikbaar was ten behoeve van deze groep; 

• er voor de begeleiding door de gemeente € 20.000 structureel en voor de 
implementatie van Ferm Wijzer eenmalig € 70.000 beschikbaar is. 

 
Overwegende dat: 

• de raad in 2018 heeft gekozen voor een actieve aanpak om mensen met grote 
afstand tot de arbeidsmarkt meer mee te laten doen. "Iedereen doet mee.”  

• tijdens de gemeenteraad d.d. 12 maart 2020 in de zienswijze op de kaderbrief 2021 
van Ferm Werk er door de raad uitdrukkelijk is gesteld dat meer aandacht voor 
participatie van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt is gewenst; 

• er een lange weg is gegaan in de ontwikkeling van een op participatie gericht beleid 
en Ferm Werk nu de eerste stappen leek te gaan zetten. (Werkleerlijnen, Basis 
Arbeidsmarkt); 

• transities van taken niet vanzelf gaat (kijk maar naar de enorme transitie van de 
WMO en Jeugdwet); 

• hoewel veel inwoners uit deze groep op zich bekend zijn bij Woerden Wijzer, het wel 
vraagt om specifieke kennis van arbeidsmarkt, arbeidsmatige dagbesteding, 
garantiebanen, beschut werk, etc.; 

• het zonde is van alle inspanning en investeringen als deze door de overgang 
vertraging oplopen of teloor gaan; 

• het hier gaat om heel kwetsbare mensen waar bekendheid, vertrouwen en 
continuïteit van zorg en aandacht enorm belangrijk zijn; 

• succesvolle aanpak van participatie vraagt om een doelgerichte aanpak (een 
voorbeeld is de aanpak van gemeente Moerdijk met een aanjager. Zie Aanpak 
Moerdijk en Aanjager inclusief Moerdijk). NB: deze aanjager is in dit geval voor de 
garantiebanen maar zou ook voor andere doelgroepen kunnen werken. 

 
Verzoekt het college: 

1. Op korte termijn (uiterlijk Q1) een transitieplan “Ferm Werk -> Woerden Wijzer” op te 
stellen met daarin de volgende aspecten: 
- overdracht van kennis, inzichten en contacten ten aanzien van onder andere de 

doelgroep, de verschillende wettelijke voorzieningen, en het netwerk; 

- werkafspraken met Ferm Werk over de afstemming/voortgang/samenwerking 
t.a.v. de ingezette projecten (Ferm Wijzer, Basis Arbeidsmarkt, Werkleerlijnen); 

- kwaliteitseisen die worden gesteld ten aanzien van de begeleiding van deze 
groep; 

https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/moerdijk-gaat-aan-de-slag-met-arbeidsbeperkten
https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/moerdijk-gaat-aan-de-slag-met-arbeidsbeperkten
https://www.opnaarde100000.nl/portfolio-items/_bikkelz_moerdijk/


 
 

- omvang van deze groep met inschatting participatiemogelijkheden en doelen. 
(nulmeting); 

- tijdspad voor de overgang met borging hiervan (wie, wat, wanneer); 
- optie van een ‘aanjager’ à la Moerdijk (eventueel i.s.m. Ferm Werk) 
en de raad hierover te informeren in Q1. 

  
2. Na een half jaar (uiterlijk Q4) een evaluatie te doen van de voortgang, en daarbij ook 

te constateren of de capaciteit (structureel € 20.000 extra) voldoende is. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Coby Franken, Progressief Woerden 
Rumo van Aalst, CDA Woerden 
Lia Noorthoek, ChristenUnie SGP 
Wilma de Mooij, WeDo Politiek 
 
Toelichting:  
De voorgestelde veranderingen binnen het sociaal domein zijn van dergelijke mate dat dit 
gezien kan worden als een koerswijziging, waarbij verantwoordelijkheden van Ferm Werk 
weggehaald worden. Losstaand van of dit een goed idee is, is het belangrijk dat de 
gemeenteraad kennis neemt van de manier waarop deze taken vanuit Ferm Werk worden 
overgenomen door de gemeente. Daarom is het belangrijk om zowel de overdracht als de 
verdere werkzaamheden als de voortgang nauw te kunnen volgen als raadsleden, zodat we 
kunnen monitoren dat er geen mensen tussen wal en schip belanden en we kunnen blijven 
doorgaan met onze gekozen koers met “Iedereen doet mee”. 
 
 


