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Onderwerp: 

Beëindigen activiteiten Wij 3.0 in Woerden 

Kennisnemen van: 

Achtergronden en gevolgen van het besluit van Wij 3.0 om te stoppen met activiteiten in Woerden 

Inleiding: 

Afgelopen week heeft Wij 3.0 met hun deelnemers en met hun partners gecommuniceerd dat zij gaan 
stoppen met hun activiteiten in Woerden. Dit besluit is ingrijpend voor de deelnemers en voor Wij 3.0. 
Graag informeer ik u over de achtergrond van dit besluit van Wij 3.0 en de gevolgen die dit heeft voor onze 
inwoners. 

Kernboodschap: 

Wij 3.0 biedt dagactiviteiten in het kader van activering. In Woerden worden deze activiteiten aangeboden 
in het bedrijfsverzamelgebouw Synergos aan de Gildenweg. 

Wij 3.0 had al enige tijd moeite om van hun locatie in Woerden een gezond bedrijfsonderdeel te maken. 
Mede in dat kader waren ze ook al enige tijd op zoek naar een goede en betaalbare alternatieve locatie. 
Over beide kwesties hebben we meegedacht. Helaas heeft dit geen oplossingen geboden. 

Wij 3.0 huurde een aantal ruimten in Synergos. Recent is het faillissement uitgesproken over de coöperatie 
Synergos. Het faillissement heeft ertoe geleid dat Wij 3.0 versneld een beslissing moest nemen over hun 
huisvesting. Omdat ze deelnemers niet langer in onzekerheid wilden houden en de zoektocht naar 
alternatieve huisvesting niets opleverde, is het besluit genomen om de activiteiten in Woerden af te 
bouwen. Tot in elk geval 1 januari 2019 kan Wij 3.0 nog gebruik maken van de locatie. Hierna is het 
onzeker en afhankelijk van de toekomstige bestemming/verhuur van het pand. 

Circa 50 inwoners nemen deel aan activeringsactiviteiten van Wij 3.0, na een verwijzing van Woerden 
Wijzer of van Ferm Werk. Zij moeten op korte termijn voor deze activiteiten naar een andere aanbieder en 
naar een andere locatie. 
Het belangrijkste is dat de deelnemers op een goede plek terecht komen. Wij 3.0 gaat individueel met hen 
in gesprek over hun wensen en de mogelijkheden die er zijn. In samenwerking met collega-organisaties in 
de gemeente en met Woerden Wijzer dragen zij deelnemers over. We hopen en gaan er vanuit dat dit voor 
het grootste deel van de deelnemers lukt. 
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Vervolg: 

Onze inwoners worden geraakt door deze ontwikkeling. We zijn daarom nauw in contact met Wij 3.0 en 
blijven op de hoogte van het verloop van de overdracht aan andere aanbieders. Het initiatief voor deze 
overdracht ligt bij Wij 3.0. Woerden Wijzer en Ferm Werk denken daarin mee. We vertrouwen erop dat de 
overdracht aan een andere aanbieder, hoe ingrijpend voor de inwoner dit ook kan zijn, zonder grote 
problemen zal verlopen. 
Er zijn echter scenario's denkbaar waarin de afbouw van de activiteiten van Wij 3.0 moeizamer verloopt: 
1. Wat als Wij 3.0 acuut uit hun pand moet? Wij 3.0 kan in elk geval tot 1 januari 2019 aan de 

Gildenweg blijven, daarna is het onzeker en afhankelijk van de verhuurder. 
2. Wat als een cliënt geen passende plek vindt? We gaan er vanuit dat veel deelnemers kunnen 

worden overgedragen aan een andere aanbieder, maar beseffen dat er ook cliënten zijn voor wie 
dit lastig(er) zal gaan, voor wie geen passend aanbod in Woerden is. 

Op korte termijn hebben we een gesprek met Wij 3.0 en met enkele andere partijen in Woerden om op 
voorhand een oplossing te vinden voor bovenstaande vraagstukken. Daarmee hopen we mogelijke 
problemen voor te zijn. Of er problemen gaan ontstaan voor cliënten en voor hoe veel cliënten dit het geval 
zal zijn, dat is op dit moment niet duidelijk. We verwachten hier binnen een paar weken meer duidelijkheid 
over te hebben, zodra er met alle deelnemers van Wij 3.0 is gesproken over de vervolg mogelijkheden. 

Bijlagen: 

E-mail van Wij 3.0 aan alle partners, d.d. 7-11-2018, corsanummer 18.023085 

De secretaris, 

rřtíijsti^gefi MB/ drs. M.H.J, van (ywrstrefgen MBA 
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