
Pagina 1 van 3 

 

Beantwoording technische vragen 
19R.00259 
 
 
 
 

Datum : 26 maart 2019 

Portefeuillehouder : Wethouder De Weger 

Contactpersoon: S. van de Gein 

  

Fractie(s) : Progressief Woerden 

 

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over Maatschappelijke agenda Sociaal Domein 

 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

Vraag:  
Wie zaten er in de meedenkgroep Sociaal Domein? 
 
Antwoord 
De meedenkgroep is nog steeds actief en denkt ook mee over de implementatie en uitvoering van het 
beleid. In de meedenkgroep zijn de volgende personen actief: 

1. Lotte Ruyten (coördinator Thuishuis/Automaatje) 
2. Corrie van Middelkoop (coördinator NPV, lid Participatieraad) 
3. Irene Domburg (directeur Handje Helpen, voorzitter NIO) 
4. Nely Sieffers  (UW ouderplatform) 
5. Theo Nieuwendijk (secretaris bestuur Zegveld Zorgt) 
6. Marc Verheijen (lid dorpsplatform Harmelen) 
7. Jolanda van der Spiegel (werkt in de zorg, lid wijkplatform Schilderskwartier) 
8. Maaike Linssen (werkt in de zorg) 
9. Inger van Dijk (jongerenwerker Buurtwerk) 
10. Iris Meijerink (buurtgezinnen) 

De leden doen mee aan de meedenkgroep op persoonlijke titel om mee te denken vanuit hun eigen 
deskundigheid. De meedenkgroep is geen platform voor belangenbehartiging. De meedenkgroep denkt 
kritisch mee over het op te stellen beleid. Het college maakt een afweging welke inbreng zij wel en niet 
overnemen in de voorstellen en communiceert dit naar de meedenkgroep.  
 
Vraag:  
Wat zijn de argumenten voor apart jeugdteam en volwassenenteam? 
 
Antwoord 
Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop sociale teams in de verschillende gemeenten zijn 
georganiseerd. Ook wij hebben werkbezoeken afgelegd bij diverse gemeenten. Daarnaast hebben we 
uitvoerig gesproken met organisaties, onze medewerkers in de uitvoering en andere lokale partijen. Hieruit 
is gebleken dat de meest effectieve ondersteuning wordt geboden wanneer gewerkt wordt met een Jeugd 
en Gezinsteam en een Sociaal Team. Het Jeugd en Gezinsteam richt zich op problematiek die speelt bij 
jeugdigen en hun gezin. Het Sociaal Team richt zich op problematiek die speelt bij volwassenen en 
ouderen. Natuurlijk is er in de praktijk geen strikte scheidslijn tussen deze twee teams. De teams werken 
nauw met elkaar samen, en wanneer een jeugdige 18 jaar wordt zal in overleg met de jeugdige en het 
gezin zelf bekeken worden vanuit welk team het casemanagement het effectiefst geboden kan worden. Er 
wordt dus geen strikte leeftijdsgrens gehanteerd. 
 
De partijen die actief zijn binnen de jeugdzorg  (o.a. scholen, consultatiebureaus, maatwerkorganisaties, 
residentiele zorg, pleegzorg, Save) en de problematiek van kinderen en jeugdigen verschilt substantieel 
van de partijen en problematiek die speelt bij volwassenen (dagbesteding, dementieproblematiek, werk en 
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inkomen). De functie-eisen in beide teams verschillen daarnaast ook substantieel van elkaar. Ook als het 1 
groot team zou zijn, dan zou de uitvoering in clusters worden onderverdeeld die samenhangen met de 
uitvoering van de wet. Om focus aan te brengen binnen de teams, en om ervoor te zorgen dat er zo 
effectief mogelijk wordt samengewerkt met de diverse partijen binnen beide teams is daarom gekozen voor 
twee teams. 
 
Vraag:  
Nieuw programma van eisen subsidies: graag meer zicht hierop. Is er al een aanzet? Wanneer horen we 
meer. Hoe gaat dat lopen? 
 
Antwoord 
Eind 2018 hebben wij ons gefocust op het uitvoeren van een inhoudelijke, juridische en technisch juiste 
verstrekking van de subsidies vanuit de 90/10 regel (90% van de subsidies structureel en 10% incidenteel, 
totaal 100% van de subsidie). Ook zijn met alle subsidiepartijen gesprekken gevoerd om het proces toe te 
lichten en te bespreken welke inhoudelijke bijdrage de partijen kunnen leveren aan realisatie van onze 
maatschappelijke opgaven. Hierover zijn afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in de 
subsidiebeschikkingen en uitvoeringsovereenkomsten. Q1 van 2019 hebben wij gebruikt om het juridische 
kader voor de subsidieherijking te onderzoeken. Q2 van 2019 gebruiken wij om samen met de 
maatschappelijke organisaties het programma van eisen op te stellen. U wordt over het verdere proces 
geïnformeerd middels een Rib en een informatiebijeenkomst eind Q2 of begin Q3 2019.  
 
 
Vraag:  
Citaat (pag 19). Daarbij worden in elk geval betrokken de inspanningen rondom statushouders, het project 
JOW! ten behoeve van jongeren in een kwetsbare positie, het project Eerst aan de slag en Ferm Wijzer. 
Wat is JOW, Eerst aan de slag en ‘Ferm Wijzer’? 
 
Antwoord 
Bij JOW! (Jongeren Onderwijs Werkt) werken we met scholen, leerplicht, Ferm Werk en bedrijven samen 
om jongeren, die door wat voor reden ook uitvallen of thuiszitten, aan perspectief. Dit kan gaan om een 
leer- werkplek, toeleiding naar opleiding of dagbesteding. We voorzien in een netwerkregisseur die verbindt 
en een werkfit coördinator die daadwerkelijk met jongeren aan de slag gaat. 
 
Bij ‘Eerst aan de slag’ helpen we volwassen aan zinvolle dagbesteding of werk. Hier werken 
zorgorganisaties, Ferm Werk en Woerden Wijzer samen. Dit wordt zowel beleidsmatig als vanuit de 
uitvoering (casuïstiek) opgepakt. Deze pilot wordt dit jaar geëvalueerd door de hogeschool Utrecht.  
 
‘Ferm Wijzer’ is een nieuwe werkwijze die zich richt op het intensiever ondersteunen van inwoners met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt zowel door Woerden Wijzer als Ferm Werk bij het participeren in de 
samenleving. In de gesprekken die Ferm Werk voert met deze inwoners, sluit een medewerker van 
Woerden Wijzer aan. De gezamenlijke intake door Woerden Wijzer en Ferm Werk moet leiden tot een 
gezamenlijke aanpak, waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt. Doel is alle mogelijkheden die 
beschikbaar zijn direct in te zetten en dubbelingen te voorkomen.  
 
Er wordt gekeken naar integratie van Ferm Wijzer en Eerst aan de slag, ze zijn aanvullend op elkaar. We 
verwachten dat er uiteindelijk uit de pilots 1 methodiek volgt waar we deze doelgroep mee ondersteunen.  
 
Zie ook blz 34 en 36 van de maatschappelijke agenda waarin JOW! en Ferm Wijzer worden benoemd. 
 
Vraag: 
Pag 35: Woerden Wijzer wordt omgebouwd tot een sociaal team. Hoe is dit met de consulenten zelf 
besproken? Zijn zij meegenomen in deze beleidsvoornemens? 
 
Antwoord 
Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen waarbij alle teams van de uitvoering nauw zijn betrokken. 
Zij zijn dus niet alleen meegenomen in de beleidsvoornemens maar hebben ook meegedacht en 
geschreven aan de nu voorliggende kaders. De implementatie van de nieuwe werkwijze wordt ook met de 
medewerkers gezamenlijk vormgegeven, ook hierin worden zij dus meegenomen. Er is daarnaast budget 
geraamd voor opleiding en training van de medewerkers ter voorbereiding op de nieuwe werkwijze en voor 
de inzet van extra capaciteit. 
 
 



Pagina 3 van 3 

 

 
Vraag:  
Citaat (pag 35): In 20% van de jongeren krijgt toegang tot jeugdhulp via Woerden Wijzer. Een groot 
gedeelte van de jeugd krijgt toegang tot jeugdhulp via de huisarts (58%). Dit zijn (voornamelijk) jongeren in 
de jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Samen met de huisartsen werken we aan snelle en 
passende hulp voor jongeren. Dit doen we onder andere door te werken met de praktijkondersteuner GGZ 
jeugd POH GGZ jeugd). Wij verwachten dat dit resulteert in kortere, minder specialistische zorgtrajecten, 
lagere kosten en een betere kwaliteit van hulp. Wat is hierin anders dan hoe het tot nu toe ging? 
 
 
Antwoord 
De POH JGGZ is een relatief nieuwe maatregel die ook nog niet bij alle huisartsenpraktijken is 
gerealiseerd. De inzet is om deze werkwijze uit te breiden naar meer huisartsenpraktijken. Door de inzet 
van de POH JGGZ kunnen wij een nauwere samenwerking met de huisartsen realiseren.  
 
Veel huisartsen zeggen eerlijk over te weinig kennis te beschikken van de jeugd GGZ. Bovendien ervaren 
ze te weinig tijd tijdens een spreekuur om een goede diagnose te stellen. In de praktijk verwijzen huisartsen 
daarom standaard naar een voor hen bekende aanbieder. Wat er verandert is dat de POH jGGZ deskundig 
is op het vakgebied en de huisarts ondersteunt bij het verwijzen van de cliënt. In veel gevallen kan de POH 
jGGZ bij een lichte ondersteuningsvraag zelf direct ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat het resulteert in 
kortere, lichtere en goedkopere zorgvormen. De cliënt wordt meteen geholpen, of start meteen de juiste 
behandeling.  
 
Daarnaast is nieuw dat de POH JGGZ bij de nieuwe opzet met een Jeugd en Gezinsteam nauwer kan gaan 
samenwerken met dit team en jeugdigen waar nodig actief door verwijst naar het Jeugd en Gezinsteam.  
 
 
Vraag:  
Er komen Huizen van... buurtverbinders, lokale programmaraden. En een sociale innovatiemoter. Dit wordt 
gegund aan externe partij. Hoe wordt dit gefinancieerd? 
 
Antwoord 
Het ‘Sociaal werken in de wijk’ borduurt voort op activiteiten die deels al plaatsvinden en georganiseerd (en 
gefinancierd) worden in de wijken en dorpen. Financiering vindt dan ook deels plaats door een verschuiving 
van middelen van de subsidie aan voormalig Stichting Welzijn Woerden (wordt Hart voor Woerden) naar de 
Sociale Innovatie Motor. Dit betreft met name subsidie voor huisvesting en organisatie/activiteitenkosten. 
Daarnaast vind financiering plaats vanuit de budgetten ‘Sociaal Werken in de Wijk’ en ‘innovatiebudget’ wat 
via het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld (resp. 100k en 100k structureel), zie blz 42 van de 
maatschappelijke agenda. Tot slot vind financiering deels plaats vanuit het budget ‘verschuiving maatwerk-
voorliggend’ (structureel 500k). 
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