
Werksessie gemeenteraad
16 februari

Concept beleidskader Maatschappelijke Agenda
2023-2027

Voorbereiding 16 februari
In deze presentatie geven wij een toelichting op de eerste geplande werksessie met uw 

gemeenteraad. Wij willen u vragen ter voorbereiding op de werksessie deze sheets en de 

toelichting goed te lezen. 

Daarnaast willen we u vragen alvast na te denken over de vragen die bij de verschillende 

onderdelen in de sheets aan u gesteld worden. Door de voorbereiding op deze manier te 

doen hopen wij op 16 februari meer tijd te hebben om inhoudelijk aan de slag te gaan. 
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Agenda

10-02-2023

Toelichting proces en vragen vooraf 15 min

Inhoudelijke werksessie 60 min

Afsluiting/terugblik 15 min

Deze eerste werksessie bestaat uit 3 onderdelen:

1. Toelichting proces (10 minuten)

Wij vragen u voorafgaand aan de sessie de powerpoint presentatie en toelichting per 

sheet goed door te nemen. Op 16 februari geven wij plenair nog een korte toelichting op 

het proces en willen wij u de gelegenheid geven om aanvullende vragen te stellen over 

de sheets. Aanvullende vragen kunt u eventueel ook voorafgaand aan de sessie op 16 

februari aan ons stellen. 

2. Inhoudelijke werksessie, deel 1 (70 minuten)

Het grootste gedeelte van de werksessie willen wij benutten om inhoudelijke input bij u op 

te halen op de missie en de visie voor het Woerdense sociaal domein. Ook willen we 

graag met u bespreken welke thema’s en actuele ontwikkelingen de aandacht vragen de 

komende jaren. In de volgende sheets gaan we hier verder op in.  

3. Afsluiting/terugblik (10 minuten)

Aan het einde van de bijeenkomst kijken wij kort met u terug op de werksessie en horen 

we graag suggesties en aandachtspunten voor toekomstige sessies.
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Vervolg (participatie)proces:

� Digitaal platform voor participatie partners

� Proces belangrijker dan planning

10-02-2023

Mijlpaal Wie Wanneer

Startfoto College/Gemeenteraad 7 februari

2e werksessie beleidskader Gemeenteraad 9 maart

Partnerbijeenkomsten beleidskader Partners 13 en 16 

maart

Vaststellen beleidskader College 28 maart

Politieke avond beleidskader Gemeenteraad 13 april

Raadsvergadering beleidskader Gemeenteraad 20 april

Uitwerking (uitvoeringsagenda/kwaliteitsmonitor) Alle stakeholders Na 20 april

Zoals in de startnotitie is opgenomen stellen we de Maatschappelijke Agenda op als een 

drieluik:

1. een beleidskader  met daarin  missie, visie en beleidsuitgangspunten. 

2. een uitvoeringsagenda  waarin we het beleidskader verder uitwerken in concrete 

doelen en acties en een bijbehorende planning.

3. Tot slot een kwaliteitsmonitor die gekoppeld is aan de doelen die gesteld zijn in de 

uitvoeringsagenda. Deze kwaliteitsmonitor koppelen we aan de P&C cyclus 

We zijn nu bezig met de eerste stap, het beleidskader. In de tabel hierboven staan 

belangrijke mijlpalen opgenomen. Deze mijlpalen zijn in detail uitgewerkt in de startnotitie.

Een toelichting op de belangrijkste mijlpalen:

1. Startfoto (met u gedeeld middels RIB Z/23/055706/D/23/088710). Onze cijfermatige 

nulmeting: wat zien we nu? 

2. Werksessie gemeenteraad deel 2 beleidskader. Vervolgsessie op 16-2 over het 

beleidskader om de maatschappelijke doelen te bespreken. We toetsen dan ook bij u 

of het beleidskader naar de raad kan ter besluitvorming of dat meer tijd nodig is. Wij 

vinden hierbij het proces belangrijker dan de planning. 

3. Partnerbijeenkomsten beleidskader. Op 13 maart zijn twee startbijeenkomsten met 

partners gepland. Op 16 maart is er een sessie met de participatieraad. Het doel van 

de startbijeenkomsten is om de concept kaders te toetsen. Naast de bijeenkomsten is 

er voor partners gelegenheid om te participeren via het digitale platform. Het is voor 

leden van uw gemeenteraad mogelijk de discussie op dit platform te volgen. Meer 

informatie over de toegang tot het platform volgt tijdens de werksessie op 9 maart.

4. Vaststelling beleidskader. Als u op 9 maart aangeeft dat het beleidskader doorgeleid 

kan worden ter besluitvorming volgt (afhankelijk van de agendacommissie) op 13 april 

de politieke avond. Het beleidskader kan dan op 20 april vastgesteld worden.

5. Na 20 april gaan we verder met de uitwerking van de kaders in de uitvoeringsagenda 

en kwaliteitsmonitor.
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Werksessie 1 beleidskader: eerste stap

10-02-2023

Maatschappelijke 

doelen bepalen

Missie, visie, 

thema’s, 

probleemanalyse 

toetsen 

Scenario’s en 

verschillen

analyse 

Vanavond hebben we de eerste werksessie in een serie van 2 werksessies om 

input op te halen op het beleidskader. Het beleidskader bestaat uit de missie, 

visie, strategie en maatschappelijke doelen.  

1. De eerste avond willen wij de missie, visie en leidende principes bij u toetsen. 

Ook willen we samen met u een gedeeld beeld formuleren op de thema’s en 

de probleemanalyse. Wat zien we met elkaar? En waar moeten we de 

komende jaren dus aan werken? 

2. De tweede avond gaan wij vervolgens dieper in op de maatschappelijke 

doelen die wij moeten stellen om de ontwikkelingen die we zien aan te 

pakken.

3. Na het vaststellen van de maatschappelijke doelen werken wij de 

uitvoeringsagenda en kwaliteitsmonitor uit samen met maatschappelijke 

partners en uw gemeenteraad. Er zijn tijdens deze uitwerkfase 3 werksessies 

met uw raad gepland (6 april, 1 juni en 29 juni).
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Uitgangspunten bij eerste uitwerking

� Integraal 

� Huidig budget uitgangspunt

� Na vaststellen kaders, scenario’s voor uitvoering met evt.  

budgettaire consequenties (via begroting)

� Herijking en doorontwikkeling, geen ‘nieuwe’ koers

10-02-2023

We beginnen natuurlijk niet bij nul. De wens van zowel uw gemeenteraad als ook de 

partners was om vooral koers te houden en dus geen nieuwe Maatschappelijke Agenda 

op te stellen, maar de koers op onderdelen te herijken. En misschien nog wel 

belangrijker: de koers op onderdelen opnieuw te bekrachtigen zodat we de juiste 

stappen kunnen nemen hierop verder te gaan met implementeren. Daarom hebben wij 

ambtelijk een eerste uitwerking voorbereid volgens de uitgangspunten die in de 

startnotitie zijn opgenomen:

1. Uit de evaluatie van de huidige Maatschappelijke Agenda bleek dat integraal 

werken aandacht verdient.

2. Het huidig budget vormt het uitgangspunt voor de maatschappelijke agenda. Zoals 

in de startnotitie is vastgelegd gaan we op basis van het vastgestelde beleidskader 

samen met maatschappelijke partners aan de slag met de uitwerking van deze 

kaders in de uitvoeringsagenda. In deze fase gaan wij ook aan de slag met de door 

uw gemeenteraad gevraagde scenario- en verschillenanalyse. We brengen dan per 

thema in beeld: 

• Wat is het wettelijk kader, huidig budget en huidige inzet

• Welke bijsturingsmogelijkheden/scenario’s zijn er?

• Afwegingskader (welk effect en impact hebben keuzes per scenario 

maatschappelijk/financieel en qua uitvoerbaarheid)

3. Mocht blijken dat een bepaald voorkeursscenario budgettaire consequenties heeft 

dan brengen wij dit in bij de programmabegroting zodat uw raad hierover kan 

besluiten.
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Integraal werken en denken: hoe?

� Er spelen veel maatschappelijke vraagstukken: o.a. groei Woerden, demo-

grafische ontwikkelingen, energiecrisis, kwetsbare inwoners langer thuis

� Integralere blik en aanpak is nodig

� Samenwerking met andere domeinen versterken

� Maatschappelijke agenda: inrichting dienend aan integraal oppakken vraagstukken: 

� Denkkader positieve gezondheid helpt in integrale blik

� Daarom 3 ‘lijnen’ (i.p.v. 5 thema’s uit huidige Maatschappelijke Agenda)

10-02-2023

De wens om integraler te werken leeft bij zowel de ambtelijke organisatie als de 

gemeenteraad. Dit was ook een belangrijke aanbeveling uit de evaluatie van de huidige 

Maatschappelijke Agenda. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen ook om een 

integrale aanpak. Bijvoorbeeld:

• de groei van Woerden waarbij het belangrijk is dat voorzieningen meegroeien;

• Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing;

• Kwetsbare inwoners die langer thuis blijven wonen.

• Bestaanszekerheid die onder druk komt te staan als gevolg van o.a. de 

energiecrisis, inflatie en toenemende kansenongelijkheid.

Zoals we bij tijdens de politieke avond op 8 december aangaven helpt het denkkader 

vanuit positieve gezondheid in het integraal denken. Er is daarom vanuit die blik met 

collega’s uit de hele organisatie (ruimte, wonen, veiligheid, communicatie, sport, cultuur, 

sociaal domein, etc.) nagedacht over integrale thema’s. 

Daaruit zijn 3 thema’s gekomen die wat ons betreft de belangrijkste maatschappelijke 

opgaven omvatten. Samen vormen deze thema’s ‘het verhaal van Woerden’ waaraan 

we vanuit verschillende invalshoeken samenwerken. Wij willen deze thema’s vanavond 

bij u toetsen. Kunt u zich vinden in de thema’s? Ziet u dezelfde maatschappelijke 

opgaven? Moeten we de maatschappelijke opgaven nog aanpassen? 
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Kansrijk 

Woerden

Maatschappelijke 
doelen

Resultaten

Inspanningen

Acties

Gezond & Vitaal 
Woerden

Maatschappelijke 
doelen

Resultaten

Inspanningen

Acties

Leefbaar & 
ondernemend 

Woerden

Maatschappelijke 
doelen

Resultaten

Inspanningen

Acties

10-02-2023

Beleidskader

Uitvoeringsagenda

+ 

Kwaliteitsmonitor

Op Woerdense wijze

Sociale basis Toegang Beschikbare hulp Regie

Maatschappelijke Agenda 2023-2027

In bovenstaand plaatje zijn de integrale thema’s weergegeven. Het voorstel is om deze 

thema’s toe te passen in de Maatschappelijke Agenda om daarmee integraal aan de 

opgaven te kunnen werken. In de bijlagen bij deze presentatie is per thema een korte 

omschrijving bijgevoegd.

Hierboven is ook te zien hoe de drieluik is vormgegeven. We richten ons eerst op het 

beleidskader (maatschappelijke doelen), en daarna op de uitvoeringsagenda en 

kwaliteitsmonitor (meetbare resultaten, inspanningen en acties). Wij geven uitvoering aan 

ons beleid op Woerdense wijze, dat zijn onze leidende principes. De inrichting van het 

Sociaal Domein bestaat uit de 4 elementen die onderaan staan en die in elke gemeente 

terug zijn te vinden:

1. De sociale basis

2. De toegang tot het sociaal domein

3. De beschikking over hulp en ondersteuning 

4. Een bij de visie van de gemeente passend model die bepalend is voor hoe de 

gemeente haar regie vormgeeft
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Probleemanalyse:
wat zien we?
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Probleemanalyse: wat zien we?

� Landelijke ontwikkelingen (o.a. hervormingsagenda)

� Lokale ontwikkelingen en trends (startfoto)

10-02-2023

Om de Maatschappelijke Agenda te kunnen herijken, starten we met een probleemanalyse. 

Welke landelijke ontwikkelingen spelen er en welke lokale trends en ontwikkelingen zien we? Dit 

is het gezamenlijke startpunt van waaruit we definiëren aan welke doelen we moeten werken de 

komende jaren.

Landelijke ontwikkelingen

De hervormingsagenda Jeugd is in concept af. Bestuurlijk is er nog discussie over een aantal 

randvoorwaarden. Het is onduidelijk wanneer de hervormingsagenda wordt vastgesteld. Wel is 

de richting duidelijk. Daarvan zijn we bij het opstellen van de analyse dan ook uit gegaan. De 

hervormingsagenda geeft een duidelijke ontwikkelrichting aan voor de sociale basis, de 

toegang, de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning en de regie. De belangrijkste kaders 

uit de hervormingsagenda zijn:

1. Nadruk op normaliseren. Dat betekent een grotere druk op de sociale basis.

2. Focus op sterke lokale teams die zelf (lichte) begeleiding bieden. Dat betekent dat 

doorontwikkeling van Woerden Wijzer nodig is.

3. Voorgeschreven kaders rondom zorginkoop en (gedwongen) regionale samenwerking daarin

Dit vertaalt zich in een richting en uitgangspunten voor Woerden die niet meer ter discussie 

staan. Zie voor de volgende sheet een meer inhoudelijke duiding en analyse per onderdeel.

Lokale ontwikkelingen en trends (startfoto)

De belangrijkste trends en ontwikkelingen uit de startfoto hebben we per thema opgenomen (zie 

sheet 11 en sheets 23, 25 en 27).
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Inrichting: wat zien we?

10-02-2023

� Gemeente groeit, voorzieningenniveau moet meegroeien

� Hervormingsagenda inzet op ‘normaliseren’ � druk sociale basis: doorontwikkeling

� Afgelopen jaren geïnvesteerd in sterke sociale basis (sociaal werken in de Wijk)

� Verbinding sport/cultuur/welzijn/gezondheid en kansen vanuit rijksmiddelen

Sociale basis 

� Hervormingsagenda Jeugd/input uit evaluatie/storytelling � doorontwikkeling nodig

� Doorontwikkeling: lokale teams die zelf (lichte) begeleiding bieden.

� Laagdrempelig aanwezig in wijken en dorpen, aansluiten op sociale basis

� Verstevigen samenwerking informele veld en partners

Toegang

� Landelijke wetgeving: beperking reikwijdte (inkomenstoets Wmo/hervormingsagenda) 

� Inzet normalisering: geïndiceerde hulp voor meest kwetsbare inwoners.

� Lichte (ondersteunings) vragen preventief en laagdrempelig oplossen

� Kaders hervormingsagenda: bepalen wat waar en met wie wordt ingekocht (regio). 

Beschikbaarheid zorg 
en ondersteuning

�Hervormingsagenda: datagedreven werken moet. Gemeente moet hierop aansluiten

�Partners ervaren teveel regeldrukRegie

In bovenstaand plaatje zijn de kaders vanuit de hervormingsagenda en de (lokale) 

trends en ontwikkelingen vertaald per inrichtingselement. Hierin is weinig ruimte om als 

gemeente een eigen koers te varen. Bovendien was deze koers ook al onderdeel van 

de huidige Maatschappelijke Agenda. Daarom hebben wij in de uitwerking (zie volgende 

sheet) alleen aangegeven op welke punten we moeten doorontwikkelen, gebaseerd op 

o.a. de hervormingsagenda. Deze punten zijn dus geen onderdeel van gesprek tijdens 

de werksessie op 16 februari. De richting wordt namelijk ingegeven door externe 

factoren, waardoor deze lokaal niet ter discussie kan staan.  

10



Maatschappelijke Agenda 2019-2022 

Iedereen doet mee!

Kern: actieve en dienstverlenende 

overheid. Regie bij gemeente

Maatschappelijke Agenda 2023-2027

Samen voor elkaar

Kern: actieve en dienstverlenende 

overheid. Regie bij gemeente

Sociale basis

� Versterking sociale basis

� Intensievere samenwerking 

WW/voorliggend

� Koers voortzetten: blijven investeren

� Extra inzet gebaseerd op kaders uit 

hervormingsagenda

� Brede SPUK inzetten (financiële 

impuls)

Inrichting toegang � Casemanagement 

� Regie bij gemeente

Koers door ontwikkelen:

� Laagdrempelig in wijk/dorp

� Zelf (lichte) ondersteuning bieden

Beschikbaarheid 

zorg en ondersteuning
� Beperking aantal aanbieders

� Sturen op uitstroom en tarieven

� Reikwijdte beperken/normalisering

� Kaders Rijk inkoop/regionale 

samenwerking

Regie/sturingsmodel � Datagedreven werken

� Rolopvatting gemeente-inwoners-

partners

� Verminderen regeldruk

� Door ontwikkelen datagedreven

werken

In deze sheet zijn de verschillen op de 4 basiselementen ten opzichte van de 

huidige koers weergegeven. Hierdoor wordt inzichtelijk op welke punten we gaan 

door ontwikkelen en waarop de huidige uitgangspunten dus afwijken van de 

nieuwe uitgangspunten. 
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Thema’s: wat zien we?

10-02-2023

• (Energie) armoede neemt toe

• Kansenongelijkheid neemt toe (kansrijke start, onderwijs, 
achterstand basisvaardigheden)

• Nieuwkomers

• Beschikbaarheid zorg staat onder druk (schaarste)

Kansrijk Woerden

• Vergrijzing

• Psychosociale problematiek jongeren neemt toe

• Gezonde leefstijl (bewegen, middelengebruik

• Meer kwetsbare inwoners langer thuis 

Gezond en vitaal 
Woerden

• Woerden groeit, heeft impact op leefomgeving en voorzieningen

• Eenzaamheid neemt toe

• Druk op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe

• Meer inwoners ervaren minder eigen regie

Leefbaar en 
ondernemend 

Woerden

Als we verder inzoomen op de probleemanalyse dan zien we op de 3 thema’s 

bovenstaande ontwikkelingen op ons af komen. Deze analyse is gebaseerd op 

wat wij zien in de samenleving en de feiten en cijfers uit de startfoto. Graag gaan 

we met u het gesprek aan om hierop een gezamenlijk beeld te formuleren. Wat 

ziet u aanvullend hierop? Met welke ontwikkelingen moeten we rekening 

houden?

Zie voor meer achtergrondinformatie de raadsinformatiebrief en de startfoto 

D23/088710. Zie ook de factsheets van de thema’s in de bijlagen bij deze 

presentatie. 
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Doel werksessie 16 februari

1. Aanscherpen missie en visie, leidende principes

2. Delen wat we zien in Woerden en onder welke overkoepelende thema’s 

we dit onderbrengen � basis van ons beleid

10-02-2023

Zoals aangegeven willen we de sessie van vandaag vooral benutten om input bij 

u op te halen. Het doel voor de eerste werksessie is dan ook om:

1. De missie, visie en leidende principes te toetsen en aan te scherpen

2. Overeenstemming te bereiken over de thema’s: ziet u dezelfde thema’s of 

heeft u hier aanvullingen op?

3. Een gezamenlijk beeld van de probleemanalyse te krijgen: welke uitdagingen 

zien wij met elkaar? 

Tijdens de volgende sessie willen wij met u aan de slag gaan met het formuleren 

van de maatschappelijke doelen.
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Aan de slag

Werksessie: input en feedback geven op de posters (60 minuten)

• In groepen de posters bespreken

� Geef uw antwoord op de vragen bij de posters en ga hierover met elkaar in 

gesprek

� Noteer desgewenst extra input en feedback die u wil meegeven.

10-02-2023

Op 16 februari gaan wij met u in kleine groepen in gesprek over de missie, visie, 

leidende principes en de thema’s. Het is de bedoeling dat u antwoord geeft op de 

vragen die in de hiernavolgende sheets gesteld worden. Wij willen u dan ook 

vragen vooraf alvast over deze vragen na te denken. 
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Afsluiting

- Wat wilt u ons naar aanleiding van vanavond nog meegeven?

- Hoe heeft u de sessie ervaren?

- Aandachtspunten voor volgende sessies?

10-02-2023

15



Posters
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Missie (waar staan we voor)

10-02-2023

Voor en met elkaar

Woerden heeft een veerkrachtige samenleving. Dat willen we zo houden. Voor nu en 

straks. In Woerden voelt iedereen zich thuis. Alle inwoners krijgen gelijke kansen om 

zich te ontwikkelen op de manier die bij hen past. Onze inwoners zijn in staat om, 

vanuit hun eigen kracht en regie, om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen in het leven. Inwoners die (tijdelijk) zorg en ondersteuning nodig hebben, 

worden daarbij geholpen door de gemeente en haar partners.

Vragen bij de missie:

• Kunt u zich vinden in de missie?

• Is er nog iets dat u wil toevoegen of weghalen? 
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� Woerden is een veerkrachtige en zorgzame gemeente waarin we oog hebben voor elkaar.

� We bieden ruimte voor een gezond leven

� We werken naar een sociaal duurzame samenleving waar mensen omzien naar elkaar

� We zetten in op preventie om te voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt

� We zetten in op het ontdekken van talenten en benutten kansen en mogelijkheden van inwoners om mee te doen

� We ondersteunen inwoners die kort of langer hulp nodig hebben en zetten in op herstel van het alledaagse leven 

� We beschermen volwassenen en kinderen in onveilige (thuis)situaties

� We blijven samen met de vele vrijwilligers, mantelzorgers en professionals investeren in onze sterke sociale basis

Visie (waar gaan we voor)

Vragen bij de visie:

• Kunt u zich vinden in de visie?

• Is er nog iets dat u wil toevoegen of weghalen? 
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Wij doen ons werk met ons hoofd, hart en handen. Dit doen wij op Woerdense wijze: 

1. We zijn in verbinding en werken vanuit vertrouwen 

2. We denken vanuit het perspectief van onze inwoners 

3. We werken betekenisvol en omgevingsbewust

4. We nemen verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap

5. We leveren kwaliteit

6. We werken eenvoudig en begrijpelijk 

7. We doen wat nodig is om verschil te maken 

Op Woerdense wijze

10-02-2023

Vragen bij de waarden:

• Kunt u zich vinden in de waarden?

• Is er nog iets dat u wil toevoegen of weghalen? 
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Thema’s: wat zien we?

10-02-2023

• (Energie) armoede neemt toe

• Kansenongelijkheid neemt toe (kansrijke start, onderwijs, 
achterstand basisvaardigheden)

• Nieuwkomers

• Beschikbaarheid zorg staat onder druk (schaarste)

Kansrijk Woerden

• Vergrijzing

• Psychosociale problematiek jongeren neemt toe

• Gezonde leefstijl (bewegen, middelengebruik

• Meer kwetsbare inwoners langer thuis 

Gezond en vitaal 
Woerden

• Woerden groeit, vereist passend voorzieningenniveau

• Eenzaamheid neemt toe

• Druk op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe

• Meer inwoners ervaren minder eigen regie

Leefbaar en 
ondernemend 

Woerden

Vragen bij de thema’s:

1. Kunt u zich vinden in de thema’s? 

2. Wat ziet u voor maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen? Welke 

aanvullingen heeft u?

3. Moeten we de maatschappelijke opgaven nog aanpassen? 
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Bijlagen:
handouts thema‘s



10-02-

2023

Kansrijk Woerden

We willen dat iedereen in Woerden een goed leven kan leiden. Woerden is een welvarende 

gemeente waar dit voor de meeste inwoners ook mogelijk is. Toch geldt dit niet voor 

iedereen. Niet alle inwoners hebben dezelfde kansen om zich te ontwikkelen, gezond te 

leven, gezond en veilig op te groeien of mee te doen. Welvaart is niet gelijk verdeeld en 

wordt beïnvloed door factoren als opleidingsniveau en migratieachtergrond (sociaal 

economische positie). Waar je woont en wat je achtergrond is, bepaalt mede de kansen die 

je hebt in het leven.

Landelijk is veel aandacht voor het terugdringen van kansenongelijkheid en de mate waarop 

factoren als achtergrond en bestaanszekerheid uitwerking hebben op alle levensdomeinen. 

Ook in Woerden doen we veel rondom armoede, inburgering, participatie en onderwijs. Met 

Kansrijk Woerden leggen we de nadruk op het integraal aanpakken van kansenongelijkheid 

en oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Het gaat met name om de garantie van 

bestaanszekerheid (armoede, inkomen), toegang tot onderwijs en ontwikkeling, gezond leven 

en opgroeien en de beschikbaarheid van een (sociaal) vangnet.



� 5% van inwoners risico op energiearmoede

� Sinds 2015 meer vroegtijdig schoolverlaters in Woerden

� Jongeren werkloosheid stijgt licht

� Minder dan 5% laaggeletterd & laaggecijferd. Groot deel verborgen vanwege schaamte. 

� Verwachtte toename 2023-2024 percentage problematische schulden, grote verschillen per wijk

� Aantal nieuwkomers in Woerden stijgt (o.a. dubbele taakstelling statushouders)
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Gezond en Vitaal Woerden

Gezond en Vitaal Woerden richt zich op het bevorderen van de positieve gezondheid van onze

inwoners. Vitale inwoners hebben een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast. Zij zijn

gezond, fit, sterk en hebben het vermogen om goed om te gaan met de fysieke, mentale en sociale

levensuitdagingen. Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners te

bewaken, beschermen en te bevorderen. Hierbij zien we gezondheid als een begrip dat veel verder

gaat dan het ontbreken van een ziekte of beperking. Dit sluit aan waar het in positieve gezondheid

om draait: niet de ziekte of de beperking staat centraal maar het vermogen en de eigen (veer)

kracht van mensen om hiermee om te gaan en te kunnen participeren.

Ook in Woerden leggen we de nadruk op veerkracht in onze missie: “We streven naar een

veerkrachtige en zorgzame samenleving voor nu en straks”. In deze opgave staat de gezondheid

en het welzijn van de inwoner centraal in plaats van het aanbod van (curatieve) zorg. Uitgangspunt

is het terugdringen van gezondheidsachterstanden (sociaal-economische gezondheidsverschillen)

en ‘gezond leven makkelijk maken’ door een integrale aanpak hierop vanuit het gedachtengoed

van ‘Positieve Gezondheid’. Binnen deze opgave sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen op het

gebied van gezondheidsbeleid, zoals de landelijke nota gezondheidsbeleid en het Integraal

Zorgakkoord.



Gezond en Vitaal Woerden: wat zien we?
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� Woerden vergrijst sterker in verhouding tot het provinciaal en Nederlands gemiddelde. Aantal inwoners met dementie neemt fors toe.

� Van de 65+ers 70% goed ervaren gezondheid, 9% ernstig eenzaam.

� Stijging percentage jongeren met psychosociale problemen en eenzaamheidsgevoelens (vergelijkbaar met regio).

� 82% van de 13-17 jarigen is meestal (zeer) gelukkig (gelijk aan regio)

� Daling in percentage rokers, onder de jeugd (13-17 jr) is het percentage rokers gestegen van 0,9% in 2019 naar 2,3% in 2021. Dit is meer 

dan de regio, waar het percentage rokers onder de jeugd is gedaald naar 2%. 

� Dalende trend (zwaar) alcoholgebruik onder volwassenen (komt overeen met regio).

� NIX18: van de jeugd onder de 18 die alcohol drinkt keurt 51% van de ouders alcoholgebruik niet af (regio 45%). 

� 80% jongeren zegt dat het makkelijk is om aan drugs te komen. 20% vindt dat het normaal als jongeren drugs gebruiken tijdens een feest

� Stijging aantal overbelaste mantelzorgers van 9% naar 13,6%. Grote verschillen per wijk (binnenstad 20% overbelast, bomen en 

bloemenkwartier 34,6%)

� In Woerden sporten 13-17 jarigen vaker (81%) wekelijks bij een sportclub dan in de regio (78%), minder jeugdigen voldoen aan 

beweegnorm van één uur bewegen per dag (15% in Woerden t.o.v. 17% in de regio)

Ontwikkelingen:

� Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bevorderen een integraal preventief gezondheidsbeleid
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Leefbaar en ondernemend Woerden

Woerden is een fijne gemeente om te wonen, leven en werken. Er is behoefte aan meer 

woningen en bijbehorende voorzieningen die passen bij de verschillende levensfases van 

inwoners. Daarom streven we ernaar dat Woerden in huisvesting en voorzieningen groeit, 

maar wel met grenzen. We zorgen dat voorzieningen eraan bijdragen dat alle inwoners naar 

eigen vermogen kunnen mee kunnen doen in de samenleving om zo de leefbaarheid te 

behouden. 

Daar hoort ook veiligheid bij; onze inwoners voelen zich veilig in onze gemeente. Woerden is 

ook een sociaal sterke gemeente, we kijken naar elkaar om en hebben oog voor elkaar. 

Vrijwilligers in de buurt spelen hierbij een centrale rol. Wij noemen dat sociaal in de wijk door 

de wijk. Zorg en ondersteuning wordt op maat georganiseerd. Dit kan omdat we 

voorzieningen dichtbij huis in de buurt of dorp organiseren. En professionals van o.a. 

Woerden Wijzer zijn vaker in de wijk aanwezig waardoor inwoners worden ondersteund waar 

nodig. 



• Geïnvesteerd in sociaal werken in de wijk: heeft effect. Behoefte aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen groot

• Beschikbare vrijwilligers nemen af

• 11,7% senioren en 6,4 % volwassenen ervaart onvoldoende regie

• Woerden groeit, dat betekent dat ook voorzieningenniveau moet meegroeien

• Hittestress neemt toe, relatief veel inwoners ontevreden met groen in de buurt

Leefbaar en ondernemend Woerden: wat zien we?
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