Jaarplan 2015 van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld
1. Inleiding
Voor u ligt het jaarplan 2015 van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Als gevolg van de verbreding
van haar taken is de Wmo-raad per 1 januari 2015 gewijzigd naar Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
In het Sociaal Domein valt naast de Wmo ook de Participatiewet en de Jeugdwet.
Eén van de hoofdtaken van de ASD is, op basis van contacten met de samenleving en
ervaringsdeskundigen, het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen op het Sociale Domein.
Voor adviezen/reacties in de afgelopen jaren verwijzen we naar onze website en het jaarverslag
Wmo-raad 2014.
In 2015 zal ons logo, onze website en het e-mailadres wijzigen in verband met de nieuwe naam ASD.
Voor 2015 gaan we verder met het volgen van beleid maar ligt het accent dit jaar vooral op het
volgen van de invulling/transformatie van veranderingen die per 1 januari zijn gestart. Gaat het
werken zoals het gepland is of moet er bijgestuurd worden? Hoe zijn de ervaringen in de Barneveldse
samenleving? Moeten wij adviezen geven? Door de nieuwe opzet en verbreding van de ASD hopen
we te bereiken dat we meer signalen uit de samenleving opvangen en dat de resultaten van onze
werkzaamheden beter herkenbaar zijn.
In dit jaarplan maken we een verdeling in algemene aandachtspunten, algemene activiteiten en
activiteiten van de benoemde doelgroepen.
De algemene aandachtspunten zijn een vervolg op de zgn. witte vlekken/aandachtspunten uit 2014
die in 2015 nog actueel zijn. De algemene activiteiten zijn vooral aandachtspunten van de voorzitter
en secretaris.
Bij de activiteiten doelgroepen geven de vertegenwoordigers van de doelgroep aan hoe zij hun
werkzaamheden op willen pakken. Centraal staan contacten met de Barneveldse samenleving en in
het bijzonder de kwetsbaren. Het motto blijft Zelf-samen-gemeente. Het bevorderen van de zelf- en
samenredzaamheid van de burgers in Barneveld.
Het speelveld van de ASD en de vertegenwoordiging is opgenomen in bijlage 1.
2. Algemene aandachtspunten 2015
De algemene aandachtspunten zijn een vervolg op de zgn. witte vlekken/aandachtspunten uit 2014
die in 2015 nog actueel zijn. In 2015 zullen we beoordelen of er naar aanleiding van deze algemene
aandachtspunten nog aanvullende adviezen gewenst zijn.
Alle drie de decentralisaties
 Inrichting/monitoring van gegevens die een goede evaluatie (volgen van de voortgang van
beleid) mogelijk maken.
 Hoe wordt de rolverdeling in verband met het bevorderen van vrijwillige inzet en informele
hulp tussen de gemeente Barneveld en Welzijn Barneveld?
 Aan welke hulpmiddelen van kwaliteitsmeting (de transformaties, cliënttevredenheid) wordt
gedacht?
 Hoe gaan kerken en maatschappelijke organisaties een plek krijgen in het inrichtingsmodel?
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Nieuwe Wmo (Zelfstandig (Blijven) Wonen)
 Hoe kunnen de wijkplatforms meer betekenen voor meer sociale samenhang?
 Door een vermindering van ondersteuningen ontstaat het gevaar van toenemende (sociale)
eenzaamheid.
Participatiewet (Arbeidsparticipatie naar vermogen)
 Er is zorg over de haalbaarheid van extra banen voor Wajongers.
 Voor mensen met beperkingen die niet in staat zijn om werk te vinden is het noodzakelijk dat
er een zinvolle invulling van de dag wordt geboden.
 De regiefunctie van het Werkbedrijf is op diverse punten (nog) onduidelijk.
 Het thema armoede (effecten van stapeling, sociale eenzaamheid) verdient meer aandacht.
Jeugdwet (Positief opgroeien & opvoeden)
 Aandachtspunten zijn de inrichting van de toeleiding tot informatieverstrekkingen en gebruik
van ondersteuning.
3. Algemene Activiteiten
De algemene activiteiten zijn vooral aandachtspunten van de voorzitter en secretaris.
3.1 Informatiebijeenkomsten
Vorig jaar is er op 17 november een informatiebijeenkomst georganiseerd door de stichting
Maatjeswerk Autisme en de ASD (Wmo-raad) met als deskundige externe spreker Hans van der
Knijff. Maatjeswerk Autisme is een actieve club en een goed voorbeeld van een waardevol
burgerinitiatief. Het is de bedoeling dat er in 2015 een vervolg komt waaraan naast de stichting en
ASD ook de gemeente Barneveld en het CJG mee zullen werken. Naast het verstrekken van
informatie zijn deze avonden voor de ASD ook waardevol om ervaringen "op te halen" uit de praktijk.
Of er in 2015 nog meer informatieavonden komen is afhankelijk van de “vraag”.
3.2 Informatievoorziening:
Om onze (advies)rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat we zelf voldoende informatie
verzamelen. Daarnaast zijn we steeds in overleg met de gemeente om te bezien welke
informatie/gegevens voor ons belangrijk zijn. Het gaat om informatie (per doelgroep) over de
kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Voor de meer kwantitatieve gegevens willen we bij
voorkeur aansluiten bij de (maand)rapportages die naar de gemeenteraad gaan. Voor de meer
kwalitatieve informatie zijn onze eigen waarnemingen (bezoek “bijeenkomsten”, het gesprek op de
markt) erg belangrijk. Tijdens het kwartaaloverleg met de gemeente blijft informatievoorziening een
agendapunt.
3.3 Contactmomenten Gemeente - (DB) ASD
Het kwartaaloverleg tussen de gemeente (wethouders, Wmo-adviseur) blijft gehandhaafd. Tevens
kan het zinvol zijn dat de ASD (of een afvaardiging) contact zoekt met de ambtelijke organisatie of
aan de gemeente vraagt om een presentatie te verzorgen op een vergadering van de ASD.
3.4 Burgerpanel
In verband met een motie van de gemeenteraad is er besloten om een burgerpanel te gaan vormen.
De ambtelijke organisatie, Rekenkamer, Onderzoeksbureau en ASD zijn daarbij betrokken. Het doel
van een burgerpanel is om aanvullend op bestaande (of nog te ontwikkelen)
instrumenten/informatie (over doelrealisatie) snel eerste signalen van eventuele knelpunten op te
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vangen. Het gaat erom een indruk te verkrijgen of de “veerkracht” van de Barneveldse Samenleving
voldoende is om de wijzigingen op te vangen en invulling te geven aan “zelf-samen-gemeente”,
daarnaast is de wens van de gemeenteraad om te signaleren of er mogelijk burger “buiten de boot
vallen”. Na de zomer wordt bepaald of de gemeenteraad een voortzetting van een burgerpanel wil.
4. Activiteiten doelgroepen
Hierna geven de vertegenwoordigers van de doelgroep aan hoe zij hun werkzaamheden op willen
pakken.
4.1.1 Wmo: Ouderen
Signalen ophalen en achterban informeren
Dit gaat grotendeels via de vertegenwoordigers van de ouderenbonden, de Stichting Welzijn
Barneveld en zorginstellingen die vertegenwoordigd zijn in de Seniorenraad. De Seniorenraad
vergadert vier keer per jaar.
Contact leggen met
Thuiszorgorganisaties en groepen allochtone ouderen. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de
Seniorenraad. Van allochtone ouderen nagaan hoe groot de groep is en of er specifieke problemen
zijn
Speciale aandacht voorWonen: Informatie geven over hoe men langer thuis kan blijven wonen, ook
informatie verzamelen over domotica.
Zorg: Eventuele problemen met het krijgen van voldoende ondersteuning
Welzijn: Hierbij aandacht voor vervoer en eenzaamheid.
Adrie ten Brinke
4.1.2 Wmo: Beperkt lichamelijk en/of verstandelijk
- Contacten leggen met zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking (De Rozelaar, Ons
Bedrijf, Ruiter Actief-Werkt, Philadelphia): volgen van de ontwikkelingen/implementatie van 3D’s, contacten
met
gemeente en andere betrokken organisaties, nagaan en analyseren van eventuele knelpunten.
- Deelnemen aan (eventueel zelf organiseren van) bijeenkomsten voor en door mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking en hun familie/ vertegenwoordigers.
- Opzetten van een digitaal meldpunt, waarin mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en
hun familie ervaringen van het nieuwe gemeentelijke beleid kunnen melden.
- Participeren in bezinning op burgerparticipatie in de nieuwe Wmo per 1 januari 2015: heroriëntatie op taken
en rol GRB, contacten met cliëntenraden van instellingen, formele en informele burger- en cliëntenparticipatie,
klankbordgroepen.
- Vanuit lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein actief zijn als contact- en verbindingspersonen voor en
tussen burgers, zorgaanbieders en beleidsambtenaren van de gemeente.

Jan Bouw en Boudewijn Ridder
4.1.3 Wmo: Beperkt psychisch
-Contact zoeken met zorgorganisaties (St. Breder, GGZ-Centraal, Zorgbelang Gelderland)
-Bijwonen (staf) overleg (jongeren) Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
-Bijdrage leveren informatiebijeenkomst Beschermd Wonen.
-Ophalen van ervaringen (bijpraatgesprekken CJG, contacten vragers van jeugdhulp)
-Bijdrage leveren aan de uitwerking van actiepunten (gesprek Gemeente-ASD).
Voor activiteiten/contacten geldt dat het vooral gaat om ervaringen van aanbieders en vragers
(zowel ouders als jongeren) in allerlei varianten van opvoedingsondersteuning tot psychische-,
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psychiatrische problematiek. Daarin zitten ook contacten met jongeren. Dat is belangrijk omdat wij
het beeld hebben dat de drempel erg hoog is om een jongere in de ASD te laten participeren.
Tanny Gunter
4.2 Participatiewet: Sociale minima en arbeidsbeperking
-Blijven volgen van de invloed van de bezuinigingen (armoedebeleid) en de invulling van de
Participatiewet.
-Blijven werven van leden als ervaringsdeskundigen voor de Klankbordgroep Werk en Inkomen.
-Voorbereiden van adviezen van de ASD op het terrein van de sociale minima.
-Contact zoeken met een bredere achterban (Villa 29)
Geurt Schut en Wim Oostenbrink
4.3 Jeugdwet (jongeren en ouders)
4.3.1 Jeugdwet: Beperkt psychisch: Zie punt 4.1.3
4.3.2 Jeugdwet: Positief opvoeden en opgroeien
-Volgen van de inrichting van informatieverstrekking.
Het gaat vooral om informatie over de toegang tot en het gebruik van jeugdhulp.
-Contact zoeken met het maatschappelijk middenveld.
Het doel is om tot een afstemming/uitwisseling te komen van het aspect “samen”. Nagaan met het
CJG, scholen en gemeente welke afspraken er zijn met het middenveld. Voorkomen moet worden
dat er overlap met het Platform kerken ontstaat.
-Organiseren van een startavond voor het maatschappelijke middenveld.
-Beoordelen hoe de decentralisaties uitwerken in relatie tot het Passend Onderwijs.
Addie Lassche en Tanny Gunter
4.4.1 Kerken
-Bevorderen deelname kerken aan het Wmo-platform kerken
Het doel is contact te zoeken met alle kerken in gemeente Barneveld die nog niet deelnemen
aan het platform.
-Blijven bevorderen deelname aan het Diaconaal Netwerk.
-Bevorderen contacten tussen kerken en niet-kerkelijke hulpverlenende vrijwilligersorganisaties.
-Organiseren van twee informatieavonden voor het Wmo-platform kerken.
De eerste avond zal in het teken staan van contacten tussen kerken en niet-kerkelijke hulpverlenen
de vrijwilligersorganisaties. Zowel Stichting Present als een afvaardiging namens de wijkplatforms
zullen een presentatie verzorgen. De tweede avond zal in het teken staan van één van de andere
genoemde actiepunten, maar ook van evaluatie van de eerste twee kwartalen van 2015 rondom
Wmo-2015.
-Blijven bevorderen van goede kaders voor een actief vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
-Via de website meer informeren over de activiteiten van het platform kerken.
Meo Wolswinkel
4.4.2 Wijkplatforms
-Overleg plegen met Welzijn Barneveld in verband met de activiteitenkalender 2015.
-Blijven volgen van ontwikkelingen rondom de Wmo en bespreekbaar maken in zoveel mogelijk
wijkplatforms.
-Verstrekken van informatie aan alle wijkplatforms met als doel verbreding draagvlak en inzet voor
de civil society.
-Medewerking verlenen aan Welzijn Barneveld in verband met het project “In de Buurt”.
-Informatie verzamelen over het werken met jaarplannen in wijkplatforms.
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-Volgen in hoeverre de coördinatoren de wijkplatforms voldoende kunnen ondersteunen.
In 2015 zullen de coördinatoren zoals enige externe partij aansluiten bij de platformvergaderingen.
Deze nieuwe werkwijze wordt een half jaar uitgeprobeerd waarna in de externe stuurgroep
geëvalueerd wordt.
Peter Kreekelenberg
4.4.3 Mantelzorg
-Overleg plegen met het Steunpunt Mantelzorg in verband met de activiteitenkalender 2015.
-Meedenken over de invulling van de dag voor de mantelzorg en activiteiten.
Bij het meedenken over activiteiten gaat het vooral om cursussen die de mantelzorger beter in staat
stellen om haar rol te (blijven) vervullen.
-Contacten leggen met thuiszorgorganisaties en huisartsen.
-Contacten leggen met het onderwijs.
-Contacten leggen met werkgevers.
Bij de contacten met het onderwijs gaat het vooral om de jonge mantelzorger. Het leggen van de
contacten zal vooral via Welzijn Barneveld lopen of langs de informele weg.
Het doel van de contacten is vooral om een beter inzicht te krijgen in de aard en het werk van
mantelzorgers. Uit de contacten kunnen ervaringen naar voren komen die vragen om een bijstelling
van beleid.
Jannie Bosman en Cock van der Ende.
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Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein (ASD) per 1 januari 2015

BIJLAGE 1

Adviesraad Sociaal Domein
WMO

Ouderen
Burgers met beperking Lichamelijk
Verstandelijk
Psychisch
Participatiewet Burgers met beperking Sociale minima
Arbeidsbeperking
Jeugdwet
Algemeen
met beperking
Psychisch
Samenleving Kerken
Wijkplatforms
Mantelzorgers

Adrie ten Brinke
VACATURE
Jan Bouw
Boudewijn Ridder
Tanny Gunter
Geurt Schut
Wim Oostenbrink
Addie Lassche
VACATURE
Tanny Gunter
Meo Wolswinkel
Kees Blaak
Peter KreekelenbergVACATURE
Cock van der Ende Jannie Bosman

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Arjen Bouwmeester
Thomas Kool
Cock van der Ende

Speelveld Adviesraad Sociaal Domein
Gemeenteraad
Burgemeester & Wethouders
Gemeentelijke organisatie
adviezen:
formele
xxx
xx
communicatie
x
Adviesraad
Sociaal
Beleid, verordeningen in
Domein
het sociale domein
x xx xx

1. WMO

Achterban
consultatie
2. Participatiewet

benoemde doelgroepen
burgers met
burgers met
sociale
beperking
ouderen
arbeids
minima
Lich. Verst. Psych.
beperking
4. Samenleving

x xx x
x

3. Jeugdwet

jeugd (en ouders)

Burgers van de Gemeente Barneveld

Kerkelijke org.
Wijkplatforms
Mantelzorgers
Sportver./
onderwijsinstel.
(invullen via Jeugd)
…….

6

