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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00347 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 mei 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 

Portefeuille(s) : Sociaal Domein 

Contactpersoon : S. van de Gein 

Tel.nr. : 8272 

E-mailadres : gein.s@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Coby Franken van de Fractie van Progressief Woerden 

over Overgang Welzijn Woerden naar Hart voor Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

1. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de overgang van Welzijn Woerden naar Hart voor 
Woerden en Woerden Wijzer en Beweegteam? 

 

Welzijn Woerden bestaat als organisatie (juridische constructie/stichting) nog steeds, er is sprake geweest 
van een naamswijziging van Welzijn Woerden naar Hart voor Woerden. Wel gaan er inderdaad een aantal 
taken verschuiven die voorheen door de stichting Welzijn Woerden werden uitgevoerd.  De actuele stand 
van zaken is als volgt: 
 

Activiteiten van Welzijn Woerden naar Sociaal werken in de wijk/huizen van Woerden 

Na de zomer zullen er activiteiten, die voorheen onder de vlag van Welzijn Woerden vielen, gaan vallen 
onder de huizen van Woerden en de organisatie die dit project zal uitvoeren. Dit betreffen de activiteiten die 
voor en door inwoners uitgevoerd worden. Deze verschuiving gaat, in goed overleg met Welzijn Woerden, 
plaatsvinden d.m.v. een ‘warme overdracht’ en in samenspraak met de betrokken inwoners.  
 

De overige activiteiten en de vrijwilligers zoals o.a. Graag Gedaan, Bij Rembrandt, Op de koffie en  
boodschappenplusbus blijven bij Hart voor Woerden horen. Daaraan verandert niets, behalve de 
naamswijziging van Welzijn Woerden naar Hart voor Woerden. 
 

Beweegteam 

Het beweegteam is een aparte afdeling binnen Welzijn Woerden. Dit blijft zo totdat we in samenspraak met 
Welzijn Woerden de afweging hebben gemaakt waar deze dienstverlening het beste ondergebracht kan 
worden. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het aansluiten bij een andere organisatie of doorgaan als aparte 
stichting. Gesprekken hierover zijn gaande. Ook zijn we met het beweegteam een inhoudelijke herijking van 
de huidige dienstverlening aan het maken. Dit gebeurt in samenspraak met de scholen en 
sportorganisaties. Dit moet leiden tot een nieuw programmaboek vanaf het nieuwe schooljaar. U wordt hier 
op korte termijn over geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 
 

Welzijnscoach, mantelzorgondersteuning en thuisadministratie 

De welzijnscoaches en de mantelzorgondersteuning (in totaal bestaande uit 3 medewerkers) gaan vallen 
onder een van de nieuw te vormen teams binnen Woerden Wijzer, namelijk het Sociaal Team. Op die 
manier kunnen wij preventiever werken en mantelzorgondersteuning en het informele veld eerder inzetten. 
De drie medewerkers werken nu al vanuit Woerden Wijzer en komen per 1 juni a.s. formeel bij de 
gemeente (Woerden Wijzer) in dienst. Medewerkers zijn nauw betrokken geweest bij het traject in aanloop 
tot de besluitvorming.  
 

Zie voor meer informatie ook de raadsinformatiebrief over dit onderwerp, corsanummer 19R.00010 
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2. Hoe is het proces van overgang gegaan en wat is bekend over hoe dit proces is ervaren door 
betrokkenen? 

Het afgelopen jaar zijn Welzijn Woerden en de gemeente continu in overleg geweest. Daarbij is de inzet 
geweest om er met elkaar voor te zorgen de organisatie goed zou gaan aansluiten bij de vraag van onze 
inwoners en een goede aansluiting zou maken op de maatschappelijke opgaven van de gemeente. 
Daarnaast moest de herijking plaatsvinden binnen de financiële kaders en met zo min mogelijk impact op 
de medewerkers, vrijwilligers en betrokken inwoners. Tegelijkertijd heeft Welzijn Woerden haar financiële 
problemen opgelost waardoor zij nu klaar is voor de toekomst. Dit proces is ingewikkeld geweest voor de 
organisatie. Het terugbrengen van de kosten en op het zelfde moment werken aan de toekomst heeft veel 
gevraagd van alle betrokkenen. Hier is aandacht voor. De activiteiten zijn ondertussen doorgegaan 
waardoor inwoners en vrijwilligers zo min mogelijk gemerkt hebben van de herijking. 
 

3. Wat is er gebeurd met de beroepskrachten van Welzijn Woerden? 

Alle beroepskrachten van Welzijn Woerden hebben werk. Wel zijn sommige medewerkers overgegaan naar 
een andere werkgever. Dit betreft de drie medewerkers die de functies welzijnscoach en 
mantelzorgondersteuning uitvoeren. 
 

3.1.  Hoeveel beroepskrachten zijn er overgegaan naar Hart voor Woerden en in welke functies? 

Zie boven, behalve de drie medewerkers die over zijn gegaan naar Woerden Wijzer zijn alle medewerkers 
van Welzijn Woerden nog steeds in dienst. Alleen de medewerkers van het Beweegteam zullen mogelijk op 
termijn anders georganiseerd worden, afhankelijk van de inhoudelijke herijking. Zie ook de RIB die u 
hierover op korte termijn zal ontvangen.  
 

3.2.  Hoeveel beroepskrachten zijn nu onder de vlag van Woerden Wijzer geplaatst en in welke 
functies? 

Zie boven. 
 

4. Welke activiteiten vonden eerst plaats onder de vlag van Welzijn Woerden en wat is bekend over 
de voortgang van deze activiteiten? Zijn alle activiteiten ondergebracht bij Hart voor Woerden? 

Op basis van de inhoud en soort activiteiten en deelnemers heeft Welzijn Woerden een (concept) overzicht 
gemaakt van de activiteiten die gecontinueerd worden onder de vlag van Hart voor Woerden en welke 
activiteiten er onder gebracht worden bij de huizen van Woerden/sociaal werken in de wijk.  Alle activiteiten 
die voorheen plaatsvonden onder de vlag van Welzijn Woerden worden dus gecontinueerd, maar niet 
allemaal onder de vlag van Hart voor Woerden. Wel is er vanzelfsprekend aandacht en ondersteuning voor 
alle betrokken vrijwilligers en deelnemers. Het definitieve activiteitenoverzicht kan in een later stadium 
desgewenst aan uw raad verstrekt worden als dit is besproken en gedeeld met alle betrokkenen. 
 

5. Op welke wijze worden de vrijwilligers die betrokken zijn bij deze activiteiten ondersteund? 

Er vinden en vonden diverse gesprekken plaats (gevoerd door Welzijn Woerden/Hart voor Woerden) om 
met deze vrijwilligers te overleggen over hun activiteit en wat zij nodig hebben in de toekomst om deze 
activiteit te continueren.  
 

6. Op welke wijze zijn alle betrokkenen, de vrijwilligers en de deelnemers aan de activiteiten en 
andere inwoners die gebruik maken van activiteiten geïnformeerd? 

In bijlagen 1 en 2 vindt u de meest recente brief zoals verzonden aan de vrijwilligers en deelnemers. De 
verantwoordelijkheid om medewerkers, inwoners en vrijwilligers te informeren ligt bij Welzijn Woerden/Hart 
voor Woerden. Dit doet de stichting regelmatig middels nieuwsbrieven, directe brieven en door met de 
betrokkenen te overleggen.  
 

7. Op welke wijze informeert de gemeente zich over de continuïteit van activiteiten en hoe de 
overgang verloopt? 

De gemeente en Welzijn Woerden hebben twee wekelijks overleg om de voortgang en continuïteit van 
activiteiten te monitoren. 
 

8. Is het college het met Progressief Woerden eens dat laagdrempelige en vrij toegankelijke 
activiteiten die bijdragen aan onze doelen en uitgangspunten (het zogeheten voorliggend veld) 
belangrijk zijn en dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om continuïteit van 
huidige activiteiten die hierin passen te borgen en zorg te hebben voor goed ondersteunde 
vrijwilligers? 

Dat is het college met u eens en de afspraken met Welzijn Woerden wijzen dat ook uit. Wel maken wij in de 
toekomst een scherper onderscheid tussen inwonersinitiatieven en vrijwilligersdiensten en brengen dit ook 
op die manier onder bij de huizen van Woerden/sociaal werken in de wijk of bij Hart voor Woerden.  
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Het uitgangspunt van het college is te allen tijde laagdrempelige en vrij toegankelijke activiteiten te 
stimuleren en waar nodig te faciliteren en te ondersteunen, maar ook om deze waar mogelijk los te laten en 
niet over te nemen (vanuit het principe voor en door inwoners).  
 

Bijlagen: 
 

1. Brief 1 gericht aan vrijwilligers van Welzijn Woerden over nieuwe koers, corsanummer 19.010091 

2. Brief 2 over naamswijziging Welzijn Woerden, corsanummer corsanummer 19.010092 

 

 

 

. 



From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: woensdag 17 april 2019 8:57:09
To: Tobeas, Mark
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - Hart voor Welzijn
Attachments: artikel 42 vragen hart voor welzijn (progressief woerden).pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van Progressief Woerden inzake Hart voor Welzijn. Conform het RvO dient het college de vragen 

binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 17 mei a.s.). 

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 
Artikel 42 vragen - Hart voor Welzijn 

 

Onlangs is er een wijziging geweest bij Welzijn Woerden en is dit overgegaan naar Woerden Wijzer, 

Hart voor Woerden en Beweegteam. Dit was vooruitlopend op de nog vast te stellen 

Maatschappelijke agenda met begeleiding dichtbij en Huizen van Woerden. Inmiddels lijkt Welzijn 

Woerden geheel te zijn verdwenen maar is de nieuwe werkwijze met sociaal wijkteam, begeleiding 

dichtbij en huizen van Woerden nog niet ingericht. Progressief Woerden maakt zich zorgen over de 

continuïteit van activiteiten en ondersteuning van vrijwilligers hierbij. 

 

1. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de overgang van Welzijn Woerden naar Hart voor 

Woerden en Woerden Wijzer en Beweegteam?  

2. Hoe is het proces van overgang gegaan en wat is bekend over hoe dit proces is ervaren door 

betrokkenen? 

3. Wat is er gebeurd met de beroepskrachten van Welzijn Woerden? 

a. Hoeveel beroepskrachten zijn er overgegaan naar Hart voor Woerden en in welke 

functies? 

b. Hoeveel beroepskrachten zijn nu onder de vlag van Woerden Wijzer geplaatst en in 

welke functies? 

4. Welke activiteiten vonden eerst plaats onder de vlag van Welzijn Woerden en wat is bekend 

over de voortgang van deze activiteiten? Zijn alle activiteiten ondergebracht bij Hart voor 

Woerden? 

5. Op welke wijze worden de vrijwilligers die betrokken zijn bij deze activiteiten ondersteund? 

6. Op welke wijze zijn alle betrokkenen, de vrijwilligers en de deelnemers aan de activiteiten en 

andere inwoners die gebruik maken van activiteiten geïnformeerd? 

7. Op welke wijze informeert de gemeente zich over de continuïteit van activiteiten en hoe de 

overgang verloopt? 

8. Is het college het met Progressief Woerden eens dat laagdrempelige en vrij toegankelijke 

activiteiten die bijdragen aan onze doelen en uitgangspunten (het zogeheten voorliggend 

veld) belangrijk zijn en dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om 

continuïteit van huidige activiteiten die hierin passen te borgen en zorg te hebben voor goed 

ondersteunde vrijwilligers?  

 

16 april 2019  

 

Coby Franken 

Progressief Woerden 

 



Welzij 
Woerden 

Woerden, ĥ februar i 2019 

Betre f t : Welzi jn Woerden heeft afspraken gemaak t met de gemeente over een nieuwe koers 

Beste vr i jw i l l i ge rs , 

De gemeente heeft nieuw bele id. Welzi jn Woerden en de gemeente hebben daarom nieuwe afspraken met elkaar 
gemaakt . Het resu l taat is dat de dienstver len ing van Welzi jn Woerden anders word t georgan iseerd in de loop van dit 
jaar . 
Eén van de belangr i jks te nieuwe afspraken is dat de gemeente meer in w i l zetten op 'p revent ie ' . In nauw samenspe l 
met vr i jw i l l igers(organ isat ies) in de stad gaan wij vanui t het pr incipe ' s a m e n k r a c h ť een impu ls geven aan onder 
andere het verb inden van v r i jw i l l i ge rs aan vr i jw i l l i gersorgan isa t ies , vragen van i nwoners over vr i jw i l l ige inzet en het 
opleiden en waarde ren van v r i jw i l l i ge rs . Dit gaan we doen onder de naam van 'Hart voor Woerden ' . De 
vr i jw i l l i ge rsd iens ten zoals Graag Gedaan, Plusbus, Thu isadmin is t ra t ie , Tele foonc i rke l , Bij Rembrandt en Op de koff ie 
zijn een onderdee l van het aanbod van Hart voor Woerden. 

Woerden Wijzer 
Zoals u wel l i ch t al hebt ve rnomen gaat WoerdenWi jzer een ontw ikke l ing doo rmaken waardoor zij onders teun ing 
dichtbi j gaat bieden aan de i nwoners uit Woerden . Een mooie on tw ikke l ing die de i nwoners ten goede komt . De 
welz i jnscoach en de mantelzorgondersteuning gaan daarbi j aans lu i ten . In de komende periode zul t u onze col lega 's 
zien w e r k e n vanui t WoerdenWi jzer . 

Beweegteam 
Ook het 'Beweegteam' gaat een ontw ikke l ing doo rmaken . Samen met de spor to rgan isa t ies , scho len en 
cu l tuu ro rgan isa t ies word t een p r o g r a m m a on tw ikke ld voor het nieuwe school jaar en de organisat ie die daar bij hoort 
word t in de komende maanden opgezet. 

Nieuwe naam 
Het bovenstaande betekent dat de St icht ing Welzi jn Woerden medio dit j aar haar naam gaat wijz igen in Hart voor 
Woerden en dat het beweegteam een eigenstandige st icht ing word t . 

Huizen van Woerden 
De gemeente on tw ikke l t op dit m o m e n t beleid rondom het welz i j nswerk in de wi jken en dorpen (Sociaal Werken in de 
Wijk) . Een onderdee l daarvan zijn de Huizen van Woerden . Dit zijn p lekken in de wi jk waar i nwoners e lkaar kunnen 
on tmoeten en zelf act iv i te i ten kunnen organ iseren . De on tw ikke l ingen van de locat ies zoals bi jvoorbeeld De Plint , De 
Cope, Dorpshuis Harme ien en Milandhof worden door de gemeente in nauwe samenwerk i ng met de organisat ies op 
die locat ies en met i nwoners en vr i jw i l l i gers , opgepakt . 

Toekomst 
Wij rea l iseren ons dat we h ie rmee een t i jdperk Welzi jn Woerden afs lu i ten en dat we een grote stap nemen door onze 
organisat ie op deze wijze te la ten aans lu i ten op de koers van de gemeente . Door onszel f op bovengenoemde wijze in 
te r ich ten leggen we met e lkaar een mooie basis voor de t oekomst om op door te bouwen samen met u. 

Met vr iendel i jke groet , 
Team Welzi jn Woerden 



^įWf voor 

^ — - a^^ŗ cenwum voo» vrijwillige i n ? e t 

Woerden, 26 maart 2019 

Betreft: naamswijziging Van Welzijn Woerden naar Hart voor Woerden S nieuwe 
emailadressen! 

Beste vrijwilliger, 

Begin februari hebben we u verteld over onze nieuwe koers na afspraken met de gemeente. 
We lieten u toen weten dat de dienstverlening van Welzijn Woerden anders wordt 
georganiseerd in de loop van dit jaar. 
In deze brief vertellen we u over de volgende stap, de naamswijziging, de website van Hart 
voor Woerden en onze nieuwe email-adressen. Daarnaast verandert onze bereikbaarheid 
met ingang van 2 april 2019. 

Welzijn Woerden gaat dus over in Hart voor Woerden, Hét Centrum voor vrijwillige inzet. 
Daarnaast gaan de vrijwilligersdiensten mee zoals Graag Gedaan, Plusbus, 
Thuisadministratie, Telefooncirkel, Bij Rembrandt en Op de koffie. 

U kunt ons voortaan vinden via: 

1. www.hartvoorwoerden.nl 
2. info@hartvoorwoerden.nl 
3. Al onze emailadressen hebben m.i.v. 2 april de uitgang @hartvoorwoerden.nl 
4. Hart voor Woerden is alle ochtenden, behalve woensdag, telefonisch bereikbaar van 

09.00 tot 12.30 op hetzelfde telefoonnummer: 0348-421101 

OVERGANGSSITUATIE voor de overige diensten: 
Via de website van Welzijn Woerden kunt u voorlopig nog de gegevens vinden van de 
welzijnscoaches, de mantelzorgconsulent en waar de activiteiten plaats vinden. Zodra we 
meer informatie hebben over de activiteiten in de Huizen van Woerden, sturen we u een 
brief. 

Het Beweegteam is rechtstreeks te vinden via www.beweegteamwoerden.nl en 
telefoon 06 58772402 aan de Jan Steenstraat 2 3443 GZ Woerden. 

Met vriendelijke groet, 

Team Hart voor Woerden 
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Onze nieuwe email adressen 

Algemeen 

Ellen Vossen 

Liesbeth van Beusekom 

Marianne Baars 

Marjan Vogel 

Ritha Wiegmans 

info@hartvoorwoerden.nl 

e.vossen@hartvoorwoerden.nl 

l.vanbeusekom@hartvoorwoerden.nl 

m.baars@hartvoorwoerden.nl 

m.vogel@hartvoorwoerden.nl 

r.wiegmans@hartvoorwoerden.nl 

Saskia Hijzelendoorn (Thuisadministratie) 
s.hijzelendoorn@hartvoorwoerden.nl 

Sjaritha Jhinkoe-Rai 

Karen de Groot 

Financien 

BoodschappenPlusbus 

Graag gedaan 

NIO 

Plusbus Uitjes 

Vrijwilligersvacaturebank 

sjhinkoe-rai@hartvoorwoerden.nl 

k.degroot@hartvoorwoerden.nl 

financien@hartvoorwoerden.nl 

boodschappendienst@hartvoorwoerden.nl 

graaggedaan@hartvoorwoerden.nl 

nio@hartvoorwoerden.nl 

plusbus@hartvoorwoerden.nl 

vrijwilligersvacaturebank@hartvoorwoerden.nl 

De emailadressen van onze collega's die naar Woerden Wijzer gaan: 

De welzijnscoaches: Eva Berkeley, berkeley.e@woerden.nl en Saskia Hijzelendoorn, 
hijzelendoorn.s@woerden.nl 

En voor de mantelzorgconsulent, Dunja van Kleef, kleef.d@woerden.nl 

PS. Noteert u dit s.v.p. in uw Outlook en mobiel! 
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