
Verslag en matrix input werksessie Maatschappelijke Agenda raad 16-2 
 
Vragen naar aanleiding van de presentatie 
Hieronder de tijdens de werksessie gestelde vragen en antwoorden daarop: 
 

1. Hoe worden inwoners betrokken? 
Inwoners worden bij het proces betrokken door het organiseren van een inwonersmarkt in mei. 
Daarnaast zijn bij de partnerbijeenkomsten (vertegenwoordigers van) de dorps- en wijkplatforms, 
ervaringsdeskundigen en de werkgroep ‘iedereen doet mee’ uitgenodigd. Tot slot is de startfoto het 
beginpunt voor de herijking van de Maatschappelijke Agenda. De startfoto is volledig gebaseerd op 
(storytelling) onderzoeken die gehouden zijn onder inwoners.   
 

2. Waarom is de huidige Maatschappelijke Agenda met een jaar verlengd en loopt de nieuwe 
Maatschappelijke Agenda ook vanaf 2023? Zou de Maatschappelijke Agenda niet eigenlijk 
vanaf 2024 in moeten gaan? 

De huidige Maatschappelijke Agenda is met een jaar verlengd omdat er op die manier voldoende tijd 
is om de nieuwe Maatschappelijke Agenda te ontwikkelen. Als dit volgens planning verloopt zal het 
integraal beleidskader in april 2023 vastgesteld worden. De daaropvolgende uitvoeringsagenda wordt 
in oktober 2023 vastgesteld. Omdat deze data nog in 2023 vallen is ervoor gekozen de nieuwe 
Maatschappelijke Agenda vanaf dat moment in te laten gaan.  
 

3. Wat wordt bedoelt met ‘budgettaire consequenties worden in de begroting verwerkt’? 
Het huidige budget is het uitgangspunt. Het kan echter zo zijn dat budgetten verschoven worden of 
dat extra inkomsten vanuit het Rijk (bijvoorbeeld vanuit de brede SPUK) nog in de begroting verwerkt 
worden. Dit betreffen dus technische wijzigingen in de begroting.  
 

4. Hoe integraal en breed wordt de Maatschappelijke Agenda opgepakt? 
Door te werken met de drie integrale lijnen wordt de Maatschappelijke Agenda zo breed en integraal 
mogelijk opgepakt. Dat betekent dat er wordt samengewerkt met collega’s binnen het brede Sociaal 
Domein (inclusief sport, cultuur en onderwijs) maar daarnaast ook met andere domeinen zoals het 
fysieke domein, wonen en veiligheid. 
 

5. Zijn raadsleden als toehoorder welkom bij de sessie met de partners op 13 maart? 
Raadsleden zijn welkom bij de partnersessies als toehoorder. De uitnodiging is inmiddels via de griffie 
onder de aandacht van de raadsleden gebracht.  
 

6. Is de werkgroep iedereen doet mee betrokken? 
De werkgroep iedereen doet mee is zoals afgesproken uitgenodigd voor de partnersessies op 13 
maart en zal ook betrokken worden bij de verdere uitwerking van de Maatschappelijke Agenda.  
 

7. Kan er mogelijkheid geboden worden voor het stellen van technische vragen voorafgaand aan 
de sessies? 

Het is mogelijk (technische) vragen vooraf te stellen per mail of telefonisch aan Suzanne van de Gein 
(telnr 06-52674578, gein.s@woerden.nl) of Wietske Tideman (06-35113542, tideman.w@woerden.nl).  
 

8. Is het mogelijk inzichtelijk te maken op welke manier de nieuwe voorstellen verschillen van de 
huidige Maatschappelijke Agenda? 

Door uw raad is om een verschillenanalyse gevraagd. Wij zullen daarom in een overzicht aangeven 
op welke punten de nieuwe Maatschappelijke Agenda afwijkt van de huidige Maatschappelijke 
agenda.  
 

9. Graag aandacht voor terugkoppeling van inbreng na de werksessies met betrokkenen 
Van de werksessies met uw raad zullen we korte verslagen maken en ook bij de input aangeven op 
welke manier dit verwerkt is in de stukken, zie de matrix hieronder. Op deze manier is inzichtelijk wat 
er met uw inbreng gedaan is. Met de inbreng van de partners zullen we op dezelfde manier omgaan.  
 
 
 
 
 
 
 



Matrix inbreng werksessie gemeenteraad 16 februari 2023 

 Inbreng Hoe verwerkt? 

Missie 

Groep 1. 
Gespreksleider: 
Wietske Tideman/Maaike 
Kluft 
 

• Iedereen doet mee en telt mee is nog niet klaar we willen daar blijvend aandacht voor. 
• Veerkrachtig: gaan we ervan uit dat iedereen dat moet zijn? Het moet zijn gericht op de mensen die 

niet goed meekomen. Iedereen doet mee lijkt uit beeld te verdwijnen, zonde. 
• Het gaat erom te voorkomen dat mensen afdwalen. 

• Je weet niet wat er is teruggekomen uit de sessies. Daarna hoor je niets meer. Jammer. Graag 
zorgen voor een duidelijke terugkoppeling naar degenen die input geven in dit proces.  

• Veerkrachtig, liever zorgzaam én veerkrachtig. De missie mag aangepast worden naar: Woerden 

heeft een zorgzame en veerkrachtige samenleving.  

Op basis van de ontvangen input is de 
missie herschreven. De nieuwe en 
verwijderde tekst is geel gemarkeerd 
en onderstreept of doorgestreept. Zie 
bijlage 1 voor de nieuwe missie.   

Groep 2. 
Gespreksleider:  
Suzanne van de Gein 
 

• Moeite met eigen kracht en regie, roept veel individualisme op. Gaat de samenleving aan kapot.  
• Mentale problematiek onder jongeren is heel groot. Ipv eigen kracht/regie misschien ‘eigen 

mogelijkheden’. 
• Twijfel over al dan niet opnemen van de zin ‘door de gemeente en haar partners’ .  
• Toevoegen ‘van jong tot oud’   
• Goed om te markeren dat we een nieuwe periode ingaan met nieuwe missie. Missie: samen voor 

elkaar.  

Groep 3.  
Gespreksleider:  
Wim Gort  
 

• Bezwaar: Waartoe moet Woerdense samenleving veerkrachtig zijn? Is dat ook zo? Bijvoorbeeld 
eenzaamheid en vergrijzing, overbelaste mantelzorgers. Waartoe eigen kracht? Kan het positiever? 
Je moet blijkbaar heel sterk zijn om in Woerden te kunnen wonen. Andere mening: ik vind ons als 
Woerden vergeleken met andere gemeenten best veerkrachtig. Dat zou ik wel zo willen houden. 
Moet veerkracht niet uit de missie naar de visie? 

• Alternatief: In Woerden doet iedereen mee. Inwoners denken mee, praten mee, besluiten mee. 
Inwoners zijn vitaal en gezond en indien nodig is er passende ondersteuning.  

• Ik mis: sociaal economisch welbevinden. Fysieke, emotionele, sociale, economische uitdagingen.  
• Ik mis: voelt zich thuis en welkom 
• Ik mis: dichtbij, van voorzieningen 
• Positief: veerkracht wel mooi, dat kan onderling elkaar aanvullen en individueel ook mooi.  
• Vraag: waarom begint missie niet met ‘inwonersniveau’? Wat betekent het voor mij? Waartoe begint 

die bij de samenleving, hoog over.  

Visie 

Groep 1. 
Gespreksleider: 
Wietske Tideman/Maaike 
Kluft 
 

• We richten ons op de groep die het het moeilijkst heeft en kijken samen met hen wat er nodig is. 
Zowel in beleid als in casuïstiek. 

• We ‘bieden ruimte’, wat bedoel je dan? Is te vaag. We stimuleren? We scheppen de voorwaarden 
om… ‘We stimuleren een gezond leven van onze inwoners’. 

• Daarnaast toevoegen: zorg is toegankelijk en inwonersvriendelijk 
• Eenvoudiger 

Op basis van de ontvangen input is de 
missie herschreven. De nieuwe en 
verwijderde tekst is geel gemarkeerd 
en onderstreept of doorgestreept. Zie 
bijlage 1 voor de nieuwe visie. Aan het 
integraal beleidskader wordt een 



Groep 2. 
Gespreksleider:  
Suzanne van de Gein 
 
 

• Wie zijn we? Qua formulering opschrijven ‘ er wordt ruimte geboden voor een gezond leven, er wordt 
gestreefd naar, variatie in de woordkeuze. ‘ We’ vermijden.   

• Ruimte voor een gezond leven, niet iedereen wordt gezond geboren. Alternatief voor gezond leven, 
wellicht gezonde leefstijl? Maar wellicht te specifiek.   

• We werken naar→ vervangen voor ‘ we staan voor een’….  
• Bij preventie meer formuleren dat we dit al in het vroege leven doen. In formulering opnemen dat we 

al voor er een probleem is preventie inzetten. 
• Wat is een onveilige thuissituatie? Definitie hiervan opnemen.  

begrippenlijst toegevoegd. Het 
integraal beleidskader wordt nog 
getoetst op B1 taalgebruik.  

Groep 3.  
Gespreksleider:  
Wim Gort  
 

• Ok.  
• Ik mis: We bieden ruimte voor gezond, gelukkig en veilig. Gemiddelde inwoner denkt nog vanuit 

‘oude’ lichamelijke paradigma. 
• Zie opmerking bij missie 

Leidende principes 

Groep 1. 
Gespreksleider: 
Wietske Tideman/Maaike 
Kluft 
 

• Eenvoudig eruit halen: meer als helder/logisch. Het gaat om de ingewikkeldheid eruit te halen/ 
‘Helder en begrijpelijk’. Transparant, open 

2. … en we zoeken actief naar contact 

Deze opmerkingen zijn verwerkt in een 
nieuwe tekst voor de leidende 
principes, zie bijlage 1. 

Groep 2. 
Gespreksleider:  
Suzanne van de Gein 
 

• We doen wat nodig is om verschil te maken  en leveren maatwerk 

• Mensen vasthouden, we laten niet los, zolang mensen het nodig hebben. We blijven mensen die het 
nodig hebben vasthouden. Er zit altijd een mens achter bepaald gedrag. 

• We werken betekenisvol en omgevingsbewust→ wat bedoelen we hiermee? Weghalen of beter 
duiden 

• We nemen verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap en houden regie 

Deze opmerkingen zijn verwerkt in een 
nieuwe tekst voor de leidende 
principes, zie bijlage 1.  

Groep 3.  
Gespreksleider:  
Wim Gort  
 

• Dit is basaal. Wat is de norm? Wanneer is het kwaliteit? Wanneer is het goed genoeg? 

• Daarom toevoegen: 5. zien vanuit: 8. inwoners (gebruikers en (nog) niet gebruikers) worden 
(respectvol) betrokken. 9. houd de zorgvrager in regie 

• Herschrijf principes vanuit de inwoner zelf, vanuit ‘mij’. 

• Ik mis: voorkant: voorkomen is beter dan genezen/probleem oplossen. Achterkant: Pak de oorzaak 
aan, doe niet enkel en alleen aan symptoombestrijding. Pak het totaalprobleem aan, holistisch. Zoek 
naar de echte vraag/behoefte en schuw pragmatische oplossingen niet, zoek daar de balans in. 

Deze opmerkingen zijn verwerkt in een 
nieuwe tekst voor de leidende 
principes, zie bijlage 1.   

Thema’s: wat zien we? 

Groep 1. 
Gespreksleider: 
Wietske Tideman/Maaike 
Kluft 
 

• Polarisatie: groepen tegenover elkaar staan, toevoegen bij thema leefbaar en ondernemend 

• Beschikbaarheid van eerstelijns en ziekenhuiszorg. IZA en GALA: 24 uurs huisartsenzorg toevoegen 
bij thema gezond en vitaal. 

• Meegeven bij leefbaar en ondernemend: kijken naar diverse woonvoorzieningen 

• Meegeven voor beleidsdoelen gezond en vitaal: korte lijnen tussen gezondheidszorg en welzijn. 

Deze opmerkingen zijn verwerkt bij de 
thema’s, zie bijlage 1. 

Groep 2. • Thema ‘leefbaar en ondernemend’ teveel associatie met ondernemers. Leefbaar en sociaal woerden De meeste opmerkingen zijn verwerkt 



 

Gespreksleider:  
Suzanne van de Gein 
 

iov leefbaar en ondernemend 

• Bij kansrijk woerden. Nieuwkomers en laaggeletterheid is groot probleem 

• Toevoegen bij kansrijk: Moeite met digitale samenleving bij ouderen en nieuwkomers. Gebrek aan 
digitale vaardigheden.  

bij de thema’s, zie bijlage 1.  
De opmerking m.b.t. wijzigen thema 
naar ‘ leefbaar en sociaal’ is niet 
overgenomen. Dit omdat breed ook de 
wens leeft de koppeling richting 
economie/ondernemers te maken. 

Groep 3.  
Gespreksleider:  
Wim Gort  
 

• Mooie combinatie met de startfoto! 

• Kansrijk Woerden: 3deling: kwetsbaar met steun, middengroep met moeilijkheden (veel groter in 
Woerden?), ruim zelfredzamen. Vergeet deze middengroep niet. Energiearmoede, werkende armen. 
Andere kansenongelijkheid dan traditioneel. Illustratie: Doordecentralisatie beschermd wonen: wat 
betekent dit voor de mensen die wel net boven minimum verdienen? Die komen niet in aanmerking? 
Dan moeten zulke kwetsbare mensen wonen waar ze onvoldoende tot hun recht komen (vb. zoons 
met autisme die buiten Woerden moeten gaan wonen). Kwetsbaarheid is breder dan geld. Heb oog 
voor mensen die net buiten het systeem vallen. 

• Leefbaar: Dit raakt heel erg aan eigen regie, en hulp willen/kunnen vragen. Richten we dit voldoende 
in? Ontmoeting is heel belangrijk ook al heb je geen grote problemen. Eenzaamheid. Je kan heel 
lang ongezien blijven. Onder de radar. Hoe ben je daar op tijd bij? Omzien naar elkaar nog iets van 
deze tijd? Organiseer sterke gemeenschappen. Wijk is niet alleen de ontmoetingseenheid, 
interesse/sport kan ook samenbindend zijn, virtueel ook. Verenigingsleven laten openklappen naar 
de samenleving. Kan ook met social return achtige financiële prikkels. Word als interesse/sportclubs 
creatiever om groepen inwoners (meerdere leeftijden) te verbinden. Kan op scholen.  

• Vergeet de druk op woning- en arbeidsmarkt niet mee te nemen. Moeten werken en overwerken en 
reizen moet een thema zijn.  

• Bedrijfsleven: leg bij werkgeversplatformen maatschappelijke issues neer. verbind bedrijfssectoren 
op het gebied van gezondheid en welzijn. Zet vrijwilligers in. Bied faciliteiten voor mensen in het 
spitsuur van het leven.  

Uit deze opmerkingen zijn een aantal 
conclusies getrokken, deze zijn 
toegevoegd aan de thema’s, zie bijlage 
1.  
 
Een aantal opmerkingen sorteren al 
voor op de te stellen maatschappelijke 
doelen. Deze hebben we verwerkt voor 
de sessie op 9 maart met de 
gemeenteraad waarin we de concept 
maatschappelijke doelen gaan 
bespreken. 


