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Q30 Passend werk beschikbaar / arbeidsparticipatie (pag. 68) Werken,
een belangrijke vorm van participatie in onze participatiesamenleving, is

een van de hoofdthema’s: wonen en werken organiseren wij, vanuit
vitaliteits- en mobiliteitsoverwegingen bij voorkeur in elkaars nabijheid.

Mate waarin voldoende werk beschikbaar is, passend bij de persoonlijke
wensen en capaciteiten. Doel is dat er voldoende werk beschikbaar is dat
aansluit bij persoonlijke competenties/ambitie. En met arbeidsvoorwaarden

(zekerheid qua contractvorm, verdiensten, etc.) die aansluiten bij de
persoonlijke wensen en maatschappelijk nut.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Ik weet niet in hoeverre dit in Woerden is gelukt. 3/12/2022 12:47 PM

2 Landelijk thema 3/11/2022 5:19 PM

3 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:24 PM

4 Woerden zou werk moeten maken van sectoren die onder vertegenwoordigd zijn in Woerden. 3/9/2022 7:40 PM

5 Het is niet onbelangrijk maar veel andere punten zijn belangrijker. Onderwijs en daar aan
kansen werken zie ik hier misschien liever. Hoewel een sociale werkplaats een verplichting
voor een gemeente zou moeten zijn, lokaal en passend bij de inwoners en de stad

3/9/2022 12:52 PM

6 Suggesties: . duidelijk zijn over wat wel en niet kan in de omgeving waarin men woont
(passend werk zou verder weg kunnen liggen) . out of the box durven denken > wellicht terug
naar Sociale Werkplaats? .

3/8/2022 9:45 PM

7 In algemene zin is er nog een groot verschil tussen persoonlijke wensen en mogelijkheden die
mensen zien. Ik ben niet precies op de hoogte van de Woerdense situatie. Maar als idee: zie
arbeidsparticipatie meer als recht dan als plicht. Lever maatwerk bij ondersteuning en geen
eenheidsworst. De meeste mensen zijn blij om hun capaciteiten in te kunnen zetten. En als dit
(tijdelijk) niet betaald kan, kijk dan naar een vorm van vrijwilligerswerk als opstap naar een
betaalde baan op dat vlak.

3/7/2022 5:05 PM

8 geen 3/6/2022 1:48 PM

9 Organiseer met lokale ondernemers weer een sociale werkplaats 3/6/2022 9:53 AM

10 Geen onderwerp Omgevingsvisie 3/4/2022 11:05 AM

11 Gemeente heeft ongunstig ondernemers klimaat, als zij vertrekken hebben inwoners geen werk
dichtbij huis of zij verhuizen ook

3/3/2022 8:02 PM

12 Het blijkt heel moeilijk om mensen met achterstand echt te laten participeren. Soms moet je
zeggen: jammer het lukt niet en geen genoegen nemen met mindere kwaliteit.

3/3/2022 5:35 PM
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