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Adviesraad Sociaal Domein Barneveld

1 Inleiding
Onze taal is rijk aan mooie uitdrukkingen. Er zijn uitdrukkingen die benadrukken om vooral
het verleden niet te vergeten en er lessen uit te trekken voor het heden. Ook zijn er
uitdrukkingen die duidelijk maken dat het hebben van een doel belangrijk is om de juiste
richting te kiezen. En ja……als je het doel voor ogen hebt moet je ook de haven durven
verlaten.
Daarom heeft de ASD gekozen om met een jaardocument te komen in plaats van met een
afzonderlijk jaarverslag en een jaarplan. De plannen van het ene jaar lopen vaak door in het
andere jaar. Dit document beoogt een inzage te geven in wat er gespeelt heeft, wat er nog
actueel is en wat er aan belangrijke zaken verwacht wordt om op te anticiperen.
De algemene activiteiten en aandachtspunten zijn vooral taken van de voorzitter en
secretaris. Bij de ‘activiteiten doelgroepen’ gaat het om de portefeuillehouders en hoe zij
invulling hebben gegeven aan hun taak om namens en voor de specifieke achterban de
belangen te behartigen. Centraal staan contacten met de Barneveldse samenleving in het
algemeen en in het bijzonder de meer kwetsbare burgers ongeacht hoe jong of oud zij zijn.
Het voorliggende jaar 2018 is om meerdere redenen een belangrijk jaar. Enerzijds omdat er
Gemeenteraadsverkiezingen zijn en de ASD graag wil bijdragen aan een gezonde paragraaf
over het sociaal domein. Als tweede werkt de gemeente aan een nieuwe visie voor het
Sociaal Domein. Belangrijk dus om piketpalen te helpen slaan. De ASD wil daar graag aan
bijdragen gesteund en gebaseerd op wat er leeft in de lokale samenleving. Wij staan open
om uw input te ontvangen, tevens is eenieder van harte welkom op onze openbare
vergaderingen (data en locatie beschikbaar op onze website www.asdbarneveld.nl/agenda)
De samenstelling van de ASD moet bij voorkeur een afspiegeling van de Barneveldse
samenleving zijn. Bij het invullen van de vacatures wordt hierop gelet. In 2018 zijn er diverse
vacatures te vervullen.
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3 Samenstelling en mutaties Adviesraad Sociaal Domein
Als eerste past een moment van herdenken. In 2017 is het gewaardeerde lid de heer Cock
van der Ende na een ernstige ziekte ons ontvallen. Cock was vanaf het begin betrokken bij
wat eerst de Wmo was en later de ASD. Zijn betrokkenheid kwam uit zijn hart.
Het wegvallen van Cock betekende dat Wim Oostenbrink het penningmeesterschap heeft
overgenomen.
In 2018 zal de structuur van de ASD ongewijzigd worden voortgezet. Belangrijk punt van
aandacht is het vervullen van de vacatures die er zijn en nog gaan ontstaan:
1. Kerk (vacature na vertrek Meo Wolswinkel en vertrek in 2018 van Kees Blaak)
2. Mantelzorg (vertrek Jannie Bosman en wegvallen Cock van der Ende)
3. Secretariaat (vertrek Addie Lassche)
Gelukkig is er in 2017 versterking gekomen door de benoeming van de heren Bram
Roggeveen en Jan Vogel.
In 2018 en 2019 zullen enkele leden statutair aftreden en niet herbenoembaar zijn. Hierop
zal indien mogelijk voor de vervanging tijdig worden geanticipeerd.
Omdat er tot op heden geen concrete kandidaten zijn voor de positie “wijkplatforms” zal De
relatie met de wijkplatforms op alternatieve wijze worden ingevuld. De voorzitter zal de
Externe Stuurgroep vergaderingen Wijkplatforms bijwonen. Daarnaast kunnen de
wijkplatforms individueel of gezamenlijk worden benaderd om specifieke ervaringen op het
Sociaal Domein te verkrijgen.
Zolang er geen nieuw vertegenwoordigers “mantelzorg” in de ASD beschikbaar zijn zullen de
contacten vanuit de verschillende doelgroepen worden onderhouden.
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Positionering en structuur Adviesraad Sociaal Domein
Gemeenteraad
Burgemeester & Wethouders
Gemeentelijke organisatie
adviezen:
formele
xxx
xx
communicatie
x
Adviesraad
Sociaal
Beleid, verordeningen in
Domein
het sociale domein

Achterban
consultatie

x xx xx

1. WMO

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)
…….

De personele invulling per 1 januari 2018 is:
Adviesraad Sociaal Domein
WMO

Ouderen
Burgers met beperking

Participatiewet

Burgers met beperking

Jeugdwet

Algemeen
met beperking
Kerken
Wijkplatforms
Mantelzorgers

Samenleving

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Algemeen
Lichamelijk
Verstandelijk
Psychisch
Sociale minima
Arbeidsbeperking
Psychisch

Greetje Brugman
Bram Roggeveen
Jan Bouw
Jan Vogel
Tanny Gunter
Geurt Schut
Wim Oostenbrink
Erica van Everdingen
Tanny Gunter
Kees Blaak
VACATURE
VACATURE
VACATURE
VACATURE
Arjen Bouwmeester
Addie Lassche
Wim Oostenbrink
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Het rooster van aftreden van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Barneveld
per 1 januari 2018 is:
Leden ASD
Arjen Bouwmeester
Addie Lassche
Greetje Brugman
Bram Roggeveen
Jan Bouw
Jan Vogel
Tanny Gunter
Geurt Schut
Wim Oostenbrink
Erica van Everdingen
Vacature
Kees Blaak
vacature
Vacature

Taak
Voorzitter
Secretaris

Penningmeester

Domein

Taakvelden

Jeugdwet
Wmo
Wmo
Wmo
Wmo
Wmo/Jeugd
Participatiewet
Participatiewet
Jeugdwet
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving

Vanaf 1-1-2016 Secretaris
Ouderen
Ouderen
Burgers met lichamelijk beperking
Burgers met verstandelijke beperking
Burgers met een psychisch beperking
Sociale minima
Arbeidsbeperking
Kerken
Kerken
Wijkplatforms
Mantelzorgers

Start 1e termijn
2013
2007
2016
1 jan 2017
2007
2018
2009
2009
2011
1 juni 2016

Termijn
2
3
1
1
3
1
3
3
2
1

Aftredend
2021
2018*
2020
2020
2019*
2022
2021*
2021*
2019
2019

2007
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2018*

* laatste statutaire periode
De zittingsduur van de leden van de ASD is vier jaar. Leden kunnen twee keer herbenoemd worden.
De ASD stelt zelf een rooster van aftreden op. Wanneer er een vacature ontstaat, zal de ASD zo
spoedig mogelijk met een nieuwe voordracht van een kandidaat komen. De vacature zal op de
website worden gepubliceerd.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap ontstaat er voor het nieuwe lid een nieuwe periode
van vier jaar met de mogelijkheid om twee keer herbenoemd te worden. Het kan betekenen dat dan
het rooster van aftreden aangepast moet worden. Leden zijn aftredend in de december vergadering
van het betreffende jaar.
Vastgesteld in de vergadering van de ASD van 31 oktober 2017.
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4 Algemene activiteiten
4.1 Informatievoorziening:
Om de (advies)rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat de ASD zelf voldoende
informatie verzamelt. Daarnaast is overleg met de gemeente een belangrijke activiteit om
informatie uit te wisselen. Het gaat om informatie (per doelgroep) over de kwaliteit en
kwantiteit van de dienstverlening. Voor de meer kwantitatieve gegevens sluit de ASD graag
aan bij de rapportages die naar de gemeenteraad gaan en rapporten die landelijk
beschikbaar komen. Voor de meer kwalitatieve informatie zijn er ook de eigen
waarnemingen (bezoek “bijeenkomsten”, het gesprek op de markt) erg belangrijk. Tijdens
het kwartaaloverleg met de gemeente zijn de informatievoorziening en planning een
permanent agendapunt.
Vanuit 2017 zijn de speerpunten voor 2018 om extra focus te hebben op informatie
omtrent:
 Inbreng leveren in het proces van de gemeenteraadsvergadering
 Inbreng leveren en zonodig advies uitbrengen voor het lange termijn Beleidsplan
Sociaal Domein
 Jeugd (contact met jongerenraad, kwetsbare jeugd, stimuleren bewustwording en
gebruik maken van mogelijkheden)
 Wmo (aandacht voor eigen bijdrage/PGB, kwaliteit en kwantiteit van hulp en
beschikbaarheid voorzieningen)
 Participatie wet (ontmanteling Permar, instroom van ‘nieuwe WSW-ers’, 18+ groep).

4.2 Contactmomenten Gemeente - (DB) ASD
Elk kwartaal is er overleg tussen de gemeente (wethouders, Wmo-adviseur) en ASD gepland.
Dit overleg is zinvol om met elkaar te delen wat er speelt in het sociale domein. In dit overleg
worden alle drie decentralisaties besproken vanuit meerdere perspectieven. Dit kan variëren
van ‘signalen toetsen’ tot ‘strategische lijnen afstemmen’.
Tevens zal de ASD (of een afvaardiging) regelmatig contact onderhouden met de ambtelijke
organisatie van de gemeente. Tot slot zal er regelmatig door hen een presentatie verzorgd
worden op een vergadering van de ASD.
De ASD probeert regelmatig vergaderingen van de relevante Raadscommissies bij te wonen.
Hierbij is sprake van tweerichting verkeer:
1. Oppikken van signalen rondom beleidsontwikkelingen vanuit de gemeenteraad
2. Deelnemen aan ‘gesprek’ voor toelichting van ASD-standpunt.
De ASD staat op het standpunt dat proactief meedenken en meepraten een belangrijk pijler
is om succesvol te kunnen functioneren.
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4.3 Website / Informatie-uitwisseling
In 2018 zal het beleid rond het gebruik van de website worden doorgezet. Hoofddoel van de
website is en blijft het informeren van de burgers over de activiteiten van de ASD. De
adviesraad doet dit door op de website informatie op te nemen over:
 Samenstelling
 Doelstelling
 Adviezen naar B&W
 Achterbancontacten/platformgroepen.
Het uitbouwen van het gebruik voor achterban contacten is belangrijk. Daarom zal in de loop
van 2018 de website van de Gehandicaptenraad Barneveld worden samengevoegd en verder
gaan als ASD Platform.
Regelmatig komen er vragen via de website binnen. Deze vragen worden meestal doorgeleid
naar bv de gemeente, vertrouwenspersoon of ook ASD lid.
4.4 Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018
In het kader van ‘proactief lobbyen’ heeft de ASD net na de zomer 2017 een notitie
opgesteld wat de ASD belangrijk thema’s vindt in het Sociale Domein.
Deze notitie is verzonden aan alle fracties en kiesverenigingen en nog beschikbaar op
www.asdbarneveld.nl.
Deze notitie is positief ontvangen, de uitgereikte hand om de notitie te bespreken en nader
toe te lichten is door een aantal politieke partijen opgepakt. De gevoerde plezierige
besprekingen leren ons dat een frequenter contact met de woordvoerders Sociaal Domein
zinvol is en dat er te weinig gebruik gemaakt is tot het bijwonen van vergaderingen van de
ASD. In 2018 zal hieraan een vervolg worden gegeven.
4.5 Beleidsplan Sociaal Domein
Parallel aan de verkiezingen wordt in de eerste helft van 2018 vanuit B&W gewerkt aan een
nieuw lange termijn beleidsplan voor het Sociaal Domein. Uiteraard is dit een belangrijk
thema omdat hier de piketpalen geslagen worden voor de komende jaren. De ASD wil dan
ook met de nodige inzet zowel input geven op het beleidsplan alsook reflecteren op de
concepten.
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5 Activiteiten doelgroepen 2017/2018
Per doelgroep wordt kort samengevat wat de ASD-activiteiten zijn.

5.1 Ouderen
Signalen ophalen en achterban informeren
Om te weten wat er leeft onder de achterban zal er met de vertegenwoordigers van de
ouderenbonden, de Stichting Welzijn Barneveld en Gehandicaptenraad Barneveld contact
worden onderhouden. Daarnaast is er intensief contact met de zorginstellingen die
vertegenwoordigd zijn in de Seniorenraad. De Seniorenraad vergadert 4 maal per jaar.
Daarnaast is de ASD een belangrijke deelnemer aan het overleg Wonen-Zorg-Welzijn. In dit
overleg stemmen alle zorg en welzijnspartijen met elkaar af. Het is belangrijk om overlap van
voornemens te vermijden maar ook om gaten te voorkomen. Het transparant met elkaar
delen bevordert het rendement voor alle betrokkenen. Alleen kom je ver maar samen kom
je immers verder.
Speciale aandachtsvelden:
Wonen:
Het is nodig dat er informatie beschikbaar is en gegeven wordt over hoe men langer
thuis kan blijven wonen. Deze adviseur kan bespreken hoe men veilig en comfortabel
zelfstandig kan blijven wonen. Er zijn vele aanvragen binnengekomen bij de
woonadviseurs (inschatting is ca. 150). De adviseurs kunnen de aanvragen niet op tijd
afhandelen. Er zullen meer nieuwe vrijwilligers moeten worden opgeleid. Het goed
en tijdig adviseren en informatie verschaffen kan veel frustratie en zorgen
voorkomen.
De vrijwillige woonadviseurs hebben in 2017 meer dan 100 huisbezoeken afgelegd en
daarbij de bewoners advies gegeven hoe hun woning comfortabeler en praktischer
kon worden gemaakt om te kunnen blijven wonen in een andere levensfase. In dit
project “Woonbewust” wordt samengewerkt met andere gemeenten in de regio
Foodvalley. Woonbewust is in de plaats gekomen van het project “langer thuis blijven
Wonen” dat enkele jaren geleden is gestart. In 2018 zal “Woonbewust” worden
samengevoegd met het project “Prettig en veilig wonen voor senioren” van de
Woningstichting. Zodat ook de huurders beter bereikt worden.
Informatie verzamelen over domotica is nuttig. Het toepassen ervan bevordert het
zelfstandig blijven wonen en tegelijk meer hulp/zorg op afstand te ervaren.
Speciale aandachtspunten van het wonen zijn te vinden in het nieuwe beleidsplan
van de Woning Stichting Barneveld (WSB)en hun stakeholdersoverleg. Belangrijk is
dat bij nieuwe projecten (zowel vanuit WSB als de gemeente) er aandacht is voor de
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bouw van levensloopbestendige woningen. Dit punt is als een speerpunt voor de
verkiezingen ingebracht.
Zorg/hulp bij het huishouden:
 De gemeente heeft een uitgebreid aanbod voor hulp en dagverzorging. De eigenbijdrage-regeling voor Huishoudelijke Hulp (HH) is aangepast. De seniorenraad zal
deze voorziening kritisch blijven volgen. Specifieke aandacht zal er worden
gegeven aan het fenomeen van “stapeling van eigen bijdragen”.
 Knelpunten in de HH zijn niet bekend maar de ASD wil dit maximaal volgen gezien
de belangrijke positieve effecten van HH.
Zorg & Welzijn:
 Per 1 januari 2017 werd het vervoer door Regiotaxi overgenomen door
Valleihopper. De seniorenraad heeft de ontwikkelingen van deze vorm van
vervoer in 2017 gevolgd. Vervoersconcepten zijn in ontwikkeling maar moeten
wel toegankelijk zijn voor Senioren. Het nieuwe concept lijkt voor senioren te
werken. Belangrijk om te melden is het grote succes van het project ‘Automaatje’.
 De mogelijkheden voor ‘ontmoeting’ tijdens een maaltijd of koffieochtend zullen
worden geïnventariseerd en worden verspreid. Zodat deze bij een bredere
doelgroep bekend zijn. De seniorenraad zal alert blijven op signalen van mogelijke
eenzaamheid onder ouderen.
 Extra aandacht is nodig voor het “niet pluis” gevoel. Signalen moeten worden
opgevangen en doorverwezen.
 De ASD wil meer zicht krijgen op de maaltijdvoorziening.
 Er is te weinig bekend over senioren die in armoede/ eenzaamheid leven.
Wanneer de Seniorenraad signalen opvangt dat er mogelijk sprake is van
armoede /.eenzaamheid zal de Seniorenraad de verschillende regelingen en
activiteiten voor deze doelgroep onder de aandacht brengen.
Specifiek subonderdeel is het oog hebben voor maatjesproject en andere
activiteiten voor mensen met dementie. Activiteiten in de buurt- en dorpshuizen
vragen om stimulering.
 Het overleg met de gemeente gaan over:
o Lange termijn agenda
o Effecten van extramuralisatie en ontschotting in relatie tot en in
aansluiting op Wmo-beleid (gaan mensen in een gat vallen danwel is er
een voldoende op elkaar aansluitend betaalbaar aanbod)
o Stapeling eigen bijdragen en effect van persoonsvolgende bekostiging.
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5.2 Burgers met lichamelijk en/of verstandelijk beperking
Effecten decentralisatie
In het jaar 2018 zal de ingezette lijn worden vastgehouden. Deze lijn kenmerkt zich door het
regelmatig contact onderhouden met zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke
beperking zoals De Rozelaar, Ons Bedrijf, Ruiter Actief / Werkt, Philadelphia. Maar daarnaast
zijn ook niet te onderschatten de inzet en betrokkenheid van uit ondernemerskringen, het
midden- en klein bedrijf, de vakbeweging en niet te vergeten de overheidsbedrijven en de
door de overheid gesubsidieerde bedrijven.
Het onderhouden van deze contacten draagt bij aan:
 Het actief volgen / monitoren van de ontwikkelingen rondom implementatie van
3D’s,
 Goede contacten met gemeente en andere betrokken organisaties om met elkaar zo
(pro-)actief mogelijk informatie en ideeën uit te wisselen,
 Het nagaan en analyseren van eventuele knelpunten en onbedoelde effecten in de
concretisering van het beleid en het vertalen naar acties/initiatieven tot verbetering.

Signalen ophalen en achterban informeren
 Incidenteel deelnemen aan bijeenkomsten voor en door mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun familie/ vertegenwoordigers om
zo vanuit de hulpvrager en zijn omgeving te horen wat er leeft.
 Vanuit lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein actief zijn als contact- en
verbindingspersoon voor en tussen burgers, zorgaanbieders, andere betrokken
organisaties en beleidsambtenaren van de gemeente.
 In alle contacten onderzoeken en aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de
zorg voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.
 Het provinciaal georganiseerde doelgroepenvervoer Regiotaxi Gelderland is per 1
januari 2017 regionaal georganiseerd onder de naam Valleihopper. Bijzondere
aandacht heeft de integratie van een volgende doelgroep in 2018.
 Aan de hand van het in januari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen VN-verdrag
zal verder gevolgd worden wat er in Barneveld nog verbeterd kan / moet worden aan
de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking. In 2017 is
uitgewisseld waar vanuit de gemeente aan gewerkt is en wordt. Dit gaf op dat
moment geen aanleiding tot verdere interventie.
 De invoering van Passend Onderwijs roept her en der nog vragen op. Vanuit de ASD
zal dit punt met extra aandacht worden gevolgd.
 Nagaan of er effecten zijn vanuit het WZW en Woningbesluit voor mensen met een
beperking die extra aandacht cq aanpassing vragen.
Specifiek aandachtspunt
In het vorig jaar is in de contacten met de zorginstellingen de vraag gesteld naar de
toegankelijkheid van de zorg. Gebleken is dat er getalsmatig minder contacten zijn met
aspirant cliënten met als gevolg minder intakes. Mogelijk dat de nieuwe wet- en regelgeving
hier mee te maken heeft. Het is van belang dat aan deze vraag aandacht wordt gegeven. Het
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doel is om duidelijkheid te verkrijgen in de vorm van een antwoord op de vraag naar de
reden de terugloop.
Gehandicaptenraad
De Gehandicaptenraad Barneveld volgde afgelopen jaar reactief en proactief diverse
ontwikkelingen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld rondom toegankelijkheid. De
banden met de ASD worden in 2018 aangehaald. Daarom wordt ook de website van de GRB
omgezet in een platform pagina op de ASD-website.
5.3

Participatiewet: Sociale minima en arbeidsbeperking

Burgerparticipatie voor deze wet krijgt voornamelijk vorm door middel van het Platform
Werk en Inkomen.
In 2017 hebben we zeven keer op een constructieve manier als klankbordgroep vergaderd.
Het belangrijkste onderwerp was, naast de gebruikelijke onderwerpen rond huishoudelijke
hulp en minimabeleid, het afwikkelen van Permar en het inbedden van een deel daarvan in
de gemeente Barneveld. Tevens hebben we informatie ingewonnen over statushouders. Ook
het extra geld dat voor de jeugdigen van de minima bedoeld is heeft onze aandacht gehad.
Voor al die onderwerpen hebben we een goede ondersteuning van het ambtelijk apparaat
gehad, waardoor het voor ons mogelijk was deze onderwerpen goed te bespreken en via
onze verslagen te rapporteren aan de ASD.
Doel van de werkwijze van de klankbordgroep is goed zicht te hebben op de gevolgen van de
sociale wetgeving in de gemeente Barneveld en via directbetrokkenen uit die doelgroep, hun
ervaringen en problemen te horen.
De doelgroep is redelijk breed vertegenwoordigd in het platform. Punt van aandacht is de
jeugdvertegenwoordiging vaak moeilijk in te vullen is. Het blijft een aandachtspunt deze
vertegenwoordiging zo breed mogelijk te houden. Prettig is dat we weer een afvaardiging
van HulpAanElkaar aan tafel hebben.
Huishoudelijke hulp voor ouderen / minima
Continuïteit van Huishoudelijke hulp is belangrijk. Na alle veranderingen is er nu wat rust op
dit front, maar dit blijft onze aandacht houden en monitoren in het belang van de minima.
Achterban contacten / effecten
Een aantal belangrijke initiatieven en effecten vragen aandacht ten behoeve van
beschikbaarheid en betaalbaarheid van voorzieningen uit de Wmo en Participatiewet:
 Regiotaxi & ANWB / Automaatje
Vervoer is belangrijk om te kunnen deelnemen aan de samenleving maar ook om
familie en vrienden te zoeken. Uiteraard naast het bezoeken van bijvoorbeeld een
hulpverlener, arts, enz.
 Armoedeval
In enkele gevallen treedt er een armoedeval op bij bepaalde (samenstellingen van)
huishoudens. Deze staan duidelijk vermeld in het rapport van het Nibud (Minima
effectrapportage). Dat zal ook in 2018 het geval zijn. Probleemsituaties die in
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Barneveld voorkomen moeten bij de gemeente en/of diaconieën terecht komen.
Waarna op basis van het totaalbeeld mogelijk aanpassingen en verbeteringen kunnen
worden voorgesteld.
Stapeling eigen bijdrage / dagbehandeling voor met name de minima kan
ongewenste effecten.

Effecten Participatiewet
Door de opleving van de economie is of lijkt de doelgroep niet verder
uitgebreid/toegenomen, maar de permanente zorg is wel dat we mogelijk nog vele van onze
doelgroep niet kunnen bereiken. Dit naast de constatering dat als onderdeel van de cultuur
van de gemeente Barneveld burgers uit deze doelgroep niet bereikt willen worden. Het blijft
de doelstelling de betreffende burgers uit de doelgroep maximaal gebruik te laten maken
hun “rechten” zeker indien zij voldoen aan hun “plichten”.
Het platform ‘Werk en Inkomen’ zit aan tafel bij de gemeente. In 2018 is het doel van het
overleg onverlet om allereerst zowel goed zicht te hebben en te houden met betrekking tot
komende ontwikkelingen. Op basis van die informatie overlegt het platform over de
consequenties en wenselijkheid ervan. Waar nodig wordt er via de ASD aan de gemeente
geadviseerd zowel met betrekking tot de invoering (en mogelijke neveneffecten en
risicogroepen), de communicatie alsook het monitoren van de effecten.
Samenstelling
Het blijven volgen van de invloed van de bezuinigingen (armoedebeleid) en de invulling van
de Participatiewet is een belangrijke activiteit. Daarvoor bestaat de klankbordgroep uit leden
(ervaringsdeskundigen) uit de verschillende disciplines zoals: Bijstand, Wajong, Hulp aan
elkaar, WSW en vluchtelingen.
De doelgroep is redelijk breed vertegenwoordigd in het platform. Desondanks is er blijvend
behoefte aan nieuwe contacten met ervaringsdeskundigen en zonodig uitbreiding van de
klankbordgroep. Om meer zicht en informatie te hebben over hoe het ‘Maatschappelijk
Middenveld’ en Bedrijfsleven invulling geven aan de gedecentraliseerde Participatiewet zou
het wenselijk zijn dat er meer leden komen die hier mee te maken hebben (statushouders,
Ons Bedrijf, ed.). Op de nieuwe website zijn de verslagen te vinden van de vergaderingen,
waar nodig zal het platform uitgebreider rapporteren op de ASD site
(http://www.asdbarneveld.nl/informatiepagina-werk-en-inkomen).

5.4 Jeugdwet
Toeleiding tot hulp en maatwerk arrangement
In 2017 zijn diverse signalen van zorg afgegeven door ouders en jongeren aan
vertegenwoordigers van de ASD tijdens achterbancontacten en persoonlijke ontmoetingen.
Vanuit de klankbordfunctie zijn de signalen van zorg besproken met de beleidsmedewerker
Sociaal Domein. Terugkerende signalen van zorg hebben betrekking op communicatie en
informatie. Dat bleek bijvoorbeeld bij de communicatie rondom de PGB-huisbezoeken.
Mede door interventie vanuit de ASD is er extra aandacht gevraagd voor de bij de situatie
passende communicatie.
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Bij ouders en jongeren is sterk de behoefte aanwezig om beter te weten wie wat doen en
dat geldt met name voor ouders en jongeren die voor het eerst te maken krijgen met een
psychische kwetsbaarheid. Het is belangrijk dat jeugdhulp uitgaat van: gezinsgerichte hulp,
maatwerk en praktische gezinsondersteuning. Daarmee wordt hulp oplossingsgericht!
Wat wordt gemist?
 Snel handelen, de ervaringsverhalen serieus nemen en een complete sociale kaart
waarbij maatwerk mogelijk is.
Ervaren belemmeringen door ouders zijn:
 Veelal een zoektocht naar wat/waar is de meest geëigende hulpverlening voor mijn
kind
 Lange periode van onzekerheid, daardoor overbelasting mantelzorgers
 Geen eenduidigheid in behandeladvies:
o Bijv. gespreksvoerder Jeugd -> voorstel A, GGZ-instelling, of andere vorm van
hulpverlening komen met voorstel B, ouders en jongere in verwarring.
 Positieversterking ouder in zoektocht hulpverleningstraject.
 zorgvragers/ouders die aangeven te ervaren dat ze geen serieuze gesprekspartners
zijn; veel is niet mogelijk als ze zelf met oplossingen komen.
Vanuit de ASD is ingestoken op:
 Inbreng in klankbordgroep kwetsbare Jeugd om daar achterbansignalen te vertolken.
 Een stukje met ouders en jongeren meegelopen bij ontmoetingen en
achterbancontacten.
 Attenderen van de gemeente met betrekking tot ervaren knelpunten om die
vervolgens bespreekbaar te maken bij individuele gespreksvoerders en
leidinggevenden in de Jeugdzorg.
 Ouders en jongeren attenderen op ondersteuning van MEE, Helpende Handen of een
vertrouwenspersoon.
 Vroegtijdig en bij herhaling attenderen op ondersteuningsmogelijkheden. Ouders en
jongeren geven aan dat ze vanwege overbelasting veelal geen energie hebben om
zelf actief onafhankelijke ondersteuners erbij te betrekken.
 Actief door gespreksvoerders/regiehouders een vertrouwenspersoon inzetten kan
gemeenschappelijkheid bevorderen.
Bovengenoemde verbindingen zijn ook helpend zijn met de betrokkenheid bij de
cliëntervaringsonderzoeken.
De huidige uitkomsten CEO Jeugd 2016 laten op hoofdlijnen een positief beeld zien. Daarin
zijn de signalen van zorg uit de praktijk van de achterban contacten niet terug te vinden.
Voor de ASD is het dan ook een uitdaging voor 2018 om bron en vindplaatsen die signalen
van zorg uitzenden direct te betrekken bij cliëntervaringsonderzoeken waarbij meerdere
onderzoek vormen dan de geëigende uitvraaglijst mogelijk zijn.

14

Het Jaarrapport vertrouwenswerk Barneveld Zorgbelang Gelderland (AKJ)
Vertrouwenswerk Jeugd is besproken met vertrouwenspersoon.
De bron en vindplaatsen waar Jeugdhulp wordt uitgevoerd zijn hulpverleningsorganisaties,
echter de “burger van de straat” komt nu niet in beeld bij AKJ.
In 2018 zullen portefeuillehouders Jeugd ASD hun achterbancontacten actiever motiveren
om bij behoefte aan ondersteuning naast MEE, Helpende Handen ook de
vertrouwenspersoon AKJ te benaderen, zodat naast instellingsbevindingen ook “de burger
van de straat” zichtbaar wordt in de CEO.
De top 3 klachten in het jaarrapport zijn:
 Gebrekkige informatie
 Bejegening
 Bereikbaarheid/beschikbaarheid/afspraken
Dit komt overeen met de afgegeven signalen van onvrede aan de portefeuillehouders Jeugd
ASD. De vertaler/vertolkerrol binnen de klankbordgroep kwetsbare jongeren, zullen we ook
in 2018 voortzetten.
De rol van “vertaler/vertolker” in het proces van vergroten van de betrokkenheid van ouders
met kwetsbare jongeren blijft een speerpunt. Hiertoe is een kerngroep gevormd, vanuit de
ASD wordt actief geparticipeerd binnen deze kerngroep.
Eind 2017 heeft een serie eerste verkennende bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij CJG
en diverse organisaties die hulpverlenen aan jongeren en hun ouders aanwezig zijn. Centraal
thema was daarbij hoe ervoor gezorgd kan worden dat we ouders en jongeren in een eerder
stadium helpen op zoek naar de meest passende hulpverlening.
PGB
PGB is een mooie tool om echt eigen regie te kunnen blijven voeren over je eigen leven. Dit
is inmiddels ook in alle wetten verankert.
In 2017 zijn er diverse signalen ontvangen dat ZIN (zorg in natura) voorliggend schijnt te zijn
op PGB en dat er ook gestuurd wordt in de richting van ZIN. Wanneer de zorgvrager het
beste af is met ZIN vanwege onmogelijkheid tot eigen regie, is dit de juiste weg. Echter de
keuzevrijheid tot wens PGB mag niet in het gedrang komen.
De ASD blijft ook in 2018 met interesse de pilot in Woerden en Delft met integraal PGB
volgen, zeker omdat de regering de mogelijkheden verruimt voor een integraal PGB.
Hierover is ook met de Wethouder de Barneveldse situatie besproken of en hoe aan dit
initiatief deel te nemen. Aangegeven is dat deelname aan de pilot nu niet voor de hand ligt
gegeven de beperkte doelgroep en de daarvoor al getroffen maatregelen. De ASD blijft
volgen of er in Barneveld voldoende initiatief wordt ontplooid voor een cliëntvriendelijker
PGB.
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Jeugdwet leeftijdsgrens 18 jaar
De ASD blijft de vinger aan de pols houden omtrent 18+, ook hier blijft keuzevrijheid een
speerpunt dat nauwgezet gevolgd wordt. (meer keuzevrijheid door meer zorgaanbieders)
De mogelijkheid tot verlengde jeugdzorg is voor sommige jongeren noodzakelijk: 18 jaar wil
niet zeggen dat ze ineens alles zelf kunnen. Er moet aandacht zijn voor jongeren die tussen
wal en schip dreigen te vallen omdat de Wmo geen/onvoldoende mogelijkheden voor hulp
biedt. Een vorm van begeleiding (soms ook meer) zal voor sommigen noodzakelijk blijven.
Wanneer de ingezette hulp te snel wordt afgebouwd kunnen de gevolgen groot en duur zijn.
Maatwerk is daarom noodzakelijk: kijken naar het individu en niet alleen naar de
beleidsregels, er is in de jeugdwet (verlengd tot 23) voldoende ruimte om ‘echt’ maatwerk
(arrangementen) te bieden.
Maar ook in de WMO is PGB mogelijk om zo maatwerk te kunnen garanderen. Vinger aan de
pols bij de informatievoorziening 18+- 27 jaar. De ASD wil daarom in 2018 de landelijke
activiteiten blijven volgen en alert zijn op de mogelijkheden voor de Barneveldse jongeren.
Stimuleren van jongeren burgerinitiatieven
Vanuit de ASD is afgelopen jaar via Jongerenwerk, contact geweest, evenals af en toe een
informeel moment met een jongere participant. Voor 2018 wil de ASD het contact met de
Jongerenraad intensiveren, daartoe zal de Jongerenraad uitgenodigd worden in een
reguliere ASD-vergadering.
Met de komst van de jongerenraad is er een podium om de burgerinitiatieven van jongeren
te ondersteunen en te faciliteren. De ASD wil stimuleren met betrekking tot bekendheid,
ontmoeting, begrip en acceptatie.

Jeugdbeleid
Stand van zaken Jeugdbeleid gemeente Barneveld werd tijdens de ASD-vergadering van 9
juni uitgebreid gepresenteerd en besproken.
Aan de orde kwamen o.a.:
 Pilot vroeg signalering
 Aanpak kindermishandeling, huiselijk geweld
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat ook bij deze thema’s communicatie en ‘herhalingherhaling-herhaling’ de boodschap is.
Voor de ASD opnieuw een bevestiging dat investeren in elkaar, korte lijnen, elkaar kennen,
versterken van netwerken, huisartsen, scholen van groot belang is om ouders te helpen in
hun zoektocht naar het juiste loket en hulp. De ASD wil daarom ook graag voor de gemeente
het klankbord zijn voor lastige communicatie.

16

Leerlingenvervoer
2017 is voor het leerlingenvervoer onrustig verlopen, per augustus is de planning
aanbesteed, van lokaal naar regionaal, dit is niet goed verlopen en weer teruggeschakeld
naar lokaal. De ASD volgt dit traject op de voet. Vervoer ‘Lokaal en dichtbij’ is voor
zorgintensieve gezinnen erg belangrijk om rust en stabiliteit te hebben!
Voor 2018 zal dit op de voet gevolgd worden. Achterban contacten leert ons dat ouders niet
gerust zijn. Het vertrouwen is geschaad.
Speerpunten
In de contacten met de diverse zorgorganisaties, jongeren en hun vertegenwoordigers heeft
de ASD in 2017 de navolgende speerpunten, nadrukkelijk aan de orde gesteld
 maatwerk arrangementen
 risico-inventarisatie
 PGB-jeugd, ongelijke positie, integraal PGB
 leeftijdsgrens 18-23 jaar
 burgerinitiatieven jongeren.
Binnen de klankbordgroep kwetsbare jongeren en in de ontmoetingen met de jongerenraad
wil de ASD-ervaringen die opgehaald worden delen en bespreekbaar maken zodat de ASD
haar rol als vertaler en vertolker binnen gemeentelijk beleid kan blijven borgen.
In aansluiting daarop zijn voor 2018 de volgende speerpunten afgesproken:
 Bron en vindplaatsen die signalen van zorg uitzenden direct betrekken bij
cliëntervaringsonderzoeken.
 Achterban contacten actiever motiveren om gebruik te maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning.
 Participeren binnen klankbordgroep kwetsbare jongeren / de kerngroep
betrokkenheid ouders en jongeren bij zoektocht passende hulpverlening.
 Intensivering contact met de Jongerenraad
 Signalen van zorg m.b.t. uitvoering ZIN en PGB vanuit ASD vertalen naar gemeentelijk
beleid. ZIN en PGB zijn gelijkwaardig en worden beide aangeboden, binnen jeugd en
WMO ligt de keuze bij de zorgvrager. De optie van een PGB is immers binnen alle
wetten verankerd.
 Integraal persoonsgebonden budget (i-PGB) is een mogelijkheid dat iemand zijn of
haar eigen leven kan inrichten bij een complexe zorgvraag, of de keus heeft tot 1
budget bij meerdere gezinsleden in een gezin. Via het Rijk is er een mogelijkheid om
een pilot op te starten onder de AMVB.
 Maatwerk binnen jeugdbeleid is voor de ASD ook echt maatwerk, samen met de
zorgvrager/ het gezin inspanning blijven leveren om daadwerkelijk passende hulp te
bieden.
 Informatievoorziening 18+ tot 27 jaar, volop in ontwikkeling, ook landelijk zijn er
waardevolle initiatieven, ASD zal deze ook volgen.
 Aanbesteding traject leerlingenvervoer; ASD zal dit proces blijven volgen en
agenderen binnen bestaande overlegvormen.
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5.5 Burgers met psychosociale en psychiatrische problematiek
Contacten vrijwilligersorganisaties
Het voortzetten en onderhouden van de lopende contacten met zorg-vrijwilligersorganisaties is en blijft een onmisbare taak voor de ASD. Hoofddoel is het uitwisselen van
informatie zodat de ASD op de hoogte blijft van wat de effecten zijn van de transitie en
transformatie voor de kwetsbare burger. Doel van de ASD-vertegenwoordiger is om een rol
als vertaler, vertolker van behoefte van burgers te vervullen met het oog op de
gemeentelijke beleidsontwikkeling.
Achterbancontacten
Voor de gewenste betrokkenheid is het goed om zicht te hebben op: Bemoeizorg; Aard,
omvang en zwaarte problematiek; sluitende ketenaanpak
Binnen de klankbordgroep zullen de signalen vanuit het praktijkveld vanuit de kwetsbare
burgers gedeeld en bespreekbaar gemaakt worden. Dit moet ervoor zorgen dat de ASD haar
rol als vertaler en vertolker binnen gemeentelijk beleid kan blijven borgen.
Evaluatie 2017
Vanuit de contacten in het werkveld, o.a. bemoeizorg (Elan), ontstaat een beeld dat het
aantal incidenten met verwarde personen toeneemt, evenals de ernst van de situaties. Er is
een goede samenwerkingsrelatie met de politie. Ervaringen uit de praktijk geven aan dat
preventie en vroegsignalering van groot belang zijn. Het opstarten van het sociaal
preventieteam Barneveld (SPB), kan helpend zijn bij vroegsignalering en preventieve
maatregelen.
Het SPB werkt vooral “casusvraag” gericht in problematische situaties bij personen waarbij
sprake is van meervoudige en complexe problematiek op verschillende levensgebieden. Op
weg naar een sluitende ketenaanpak is het van grote waarde dat het SPB voldoende
bevoegdheden en middelen krijgt om vroegtijdig en slagvaardig te handelen. De ASD pleit
voor het flexibel hanteren van inzet daar waar nodig is en zonder al te veel belemmeringen
vanwege financiën en systemen.
Regie op casusniveau is waardevol, echter regie op procesniveau biedt borging voor de
toekomst.
Speerpunt 2018
 Voortzetten contacten vrijwilligersorganisaties.
 Voortzetten achterban contacten, met name m.b.t. sluitende ketenaanpak verwarde
personen. Voortgaande ontwikkeling regie op procesniveau.
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5.6

Kerken

Voor 2018 staat op de planning in ieder geval één bijeenkomst te organiseren met kerken en
de ASD Raad.
Concrete onderwerpen waaraan gedacht wordt zijn de problematiek rondom
schuldhulpverlening en huiselijk geweld. Een ander thema dat aan de orde gesteld kan
worden, is de impact van de decentralisatie van de zorg op met name ouderen in de
kerkelijke gemeente.
Verder is belangrijk om aandacht te besteden aan mantelzorgers en vrijwilligers in de
kerkelijke gemeente.
Bevorderen contacten tussen kerken en niet-kerkelijke hulpverlenende
vrijwilligersorganisaties.
Met de invulling van de een informatieavond in 2016 is hiermee een start gemaakt. Het
thema blijft echter wel belangrijk. Het blijkt dat veel problematieken niet beperkt zijn tot
één bepaalde gemeente, maar juist in verschillende gemeenten voorkomen.
Het is goed als er dan een platform is waarop van gedachten kan worden gewisseld over
mogelijke oplossingen.
Bevorderen deelname kerken aan het ASD-platform kerken en het Diaconaal Netwerk
Het doel is contact te zoeken met alle kerken in gemeente Barneveld die nog niet
deelnemen aan het platform. Dit is gebeurd door hen aan te schrijven en door gebruik te
maken van (inter-) kerkelijke contacten. Er nemen inmiddels veel kerken (al dan niet
regelmatig) deel aan het overleg. Zie bijlage Contactenmatrix.
Benoemen nieuw leden ASD Raad namens de kerken
Op dit moment is er één vacature voor de kerken in de ASD Raad. De zittingstermijn van
Kees Blaak loopt eind 2018 af. De bedoeling is om in de loop van 2018 twee nieuwe
afgevaardigden te benoemen, waarvan de ene in 2018 als lid van de ASD Raad mee gaat
doen in de vergaderingen en de andere met ingang van 2019 zal aanschuiven in de ASD
Raad.
Op de nieuwe website zijn de verslagen te vinden van de vergaderingen, waar nodig zal het
platform uitgebreider rapporteren op de ASD-site (http://www.asdbarneveld.nl/informatiepagina-platform-kerken ).

5.7 Wijkplatforms
In verband met het ontbreken van een vaste contactpersoon / lid ASD zal ik 2017 het contact
met de wijkplatforms in eerste instantie worden opgepakt doordat de voorzitter gaat
participeren in de Externe Stuurgroep wijkplatforms Aan het einde van 2017 zal deze
werkwijze worden geëvalueerd.
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5.8 Mantelzorg
Door de vacature en het ziek worden / wegvallen van de portefeuillehouder is er geen
activiteit geweest op dit onderdeel. Wel wordt de 2017 doelstellingen vooralsnog
vastgehouden.
Achterban contacten
 Inmiddels is er contact met 1100 geregistreerde mantelzorgers. Dat aantal kan nog
hoger. Belangrijk is om een helder beeld te krijgen bij het aantal. De verwachting dat
20% van de burgers mantelzorger is vraagt om duidelijkheid en zonodig maatregelen.
 Overleg plegen met het Steunpunt Mantelzorg in verband met de
activiteitenkalender 2017
 Benadrukken en stimuleren dat maatwerk arrangementen zoals het Wmo besluit dat
beschrijft ook voor mantelzorgbeleid cruciaal is.
 Meedenken over de invulling van de dag voor de mantelzorg op 10 november en
dagje uit voor mantelzorgers.
 Bijdragen aan de cursus die twee keer per jaar (1x voorjaar en 1x najaar) gegeven
wordt over het thema ‘hoe blijf ik als mantelzorger op de been’.
 Meer zicht krijgen op nieuwe doelgroepen:
o Jonge mantelzorgers (incl. maatschappelijke stages promoten)
o Werkende mantelzorgers die tevens echtgeno(o)t(e) zijn
o Werkende mantelzorgers
Contacten leggen met het bedrijfsleven
Werkgevers moeten benaderd worden. Regelmatig blijkt dat zij niet weten of ontkennen dat
er werkende mantelzorgers in hun bedrijf zijn. Het is voor werkgevers belangrijk om dit te
weten en op te kunnen anticiperen. Het gaat daarbij niet alleen om ondernemers maar hun
ondernemerskringen, het midden- en klein bedrijf, de vakbeweging en niet te vergeten de
overheidsbedrijven, alsmede de door de overheid gesubsidieerde bedrijven.

20

6 Adviezen 2017 / 2018
In 2017 zijn naar de gemeente een beperkt aantal adviezen uitgebracht. Punt van aandacht
is om te evalueren hoe het adviesproces tijdiger en scherper ingezet kan worden.
1. Toetsing PGB
In november ontstond onrust onder met name de ouders van jongeren met een PGB
naar aanleiding van het aangekondigde huisbezoek inzake het toetsen van de PGBdoelmatigheid. De ASD heeft in December daarom ongevraagd de gemeente
geadviseerd inzake de aanpak en communicatie. Door de gemeente zijn de nodige
acties genomen om de zorgen/klachten op te lossen.
2. Vervoer
In diverse gesprekken is mondeling geadviseerd inzake het vervoer van jongeren met
een beperking. Dit als vervolg op het in 2016 uitgebrachte advies.
De volgende onderwerpen staan al geagendeerd voor advisering in 2018:
1. Mantelzorg waardering
2. Beleidsplan Sociaal Domein
3. Advisering Kwetsbare Jeugd
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7 Contactmatrix

BIJLAGE 1
Contactenmatrix 2017/2018 ASD

Domein

Onderdeel

Contact / organisatie

ASD

Algemeen

Wethouders

ja

Commissie Samenleving

ja

Beleidsambtenaren

ja

Wmo-raden Food Valley

ja

Seniorenraad Barneveld

ja

Algemene Bond van Ouderen (ANBO)

ja

Kath. Bond van Ouderen (KBO)

ja

Prot. Chr. Bond van Ouderen Barneveld (PCOBB)

ja

Prot. Chr. Bond van Ouderen Voorthuizen (PCOBV)

ja

Welzijn Barneveld Ouderen

ja

Extramurale zorginstellingen
 RST Zorgverleners
 Buurtzorg
 Icare / HdS

Via WZW

WMO

Ouderen

Intramurale zorginstellingen (via WZW/SR)

ja

Molukse ouderen

ja

Turkse en/of Marokkaanse ouderen
Alzheimer salon
Bejaarden comité (Garderen / Stroe / Voorthuizen)
Lich. Beperking

Psy. beperking

Participatiewet

Sociale minima

nee
ja
nee

Gehandicaptenraad

ja

Stichting A.S.R.O.

ja

Stichting G-Sport Barneveld
Verst. beperking

Actief contact

nee

Zorgboerderijen

ja

de Rozelaar

ja

Ons Bedrijf

ja

Philadelphia

Via WZW

Zorgboerderijen

ja

Het Schild / Siloah

ja

Centrum Jeugd en Gezin

ja

Maatjeswerk Autisme

ja

MEE Veluwe

ja

Zorgboerderijen

ja

Zorgorganisaties

ja

Klankbordgroep Werk en Inkomen

ja

Hulp aan Elkaar

ja

WSW Permar

ja

Sociaal juridisch steunpunt

ja

Vluchtelingen

ja
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Contactenmatrix 2017/2018 ASD
Domein

Onderdeel

Contact / organisatie
(Villa 29)

Jeugd

Samenleving

Actief contact
nee

Arbeidsbeperking

Ruiter actief / Ruiter werkt

Jeugd

CJG

ja

Maatjeswerk Autisme

ja

Zorgbelang Gelderland

Ja

Jongeren Informatie Punt (JIP)

Ja

Stichting Breder

Ja

Villa 29

Ja

Kerken

Via WZW

SDVB

Nee

Korfbal DWK Kwb

Nee

Schaakclub Barneveld

Nee

Muziekschool

Nee

Welzijn Barneveld

Ja

Be Active

Ja

Catharinaparochie Barneveld-Vhz.

ja

Christengemeente De Open Hof

ja

Christengemeente Doorbrekers

ja

Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum

ja

Gereformeerde Gemeente Barneveld-Zuid

ja

Gereformeerde Gemeente in Nederland

ja

Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek

ja

Gereformeerde Kerk Voorthuizen

ja

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt B-V

ja

Gereformeerde Kerk Zwartebroek

ja

Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld eo

ja

Hersteld Hervormde Gemeente Garderen

ja

Hersteld Hervormde Gemeente Z-T

ja

Hervormde Gemeente Barneveld

ja

Hervormde Gemeente Ichtuskerk Vhz.

ja

Hervormde Gemeente Kootwijkerbroek

ja

Hervormde Gemeente Voorthuizen

ja

Hervormde Gemeente Z-T

ja

Nederlands Gereformeerde Kerk B-V

ja

Protestantse Gemeente Barneveld

ja

Protestantse Gemeente De Glind Achterveld

ja

Christengemeente Life Voorthuizen

nee

Evangeliegemeente De Kandelaar

nee

Nieuw Apostolische Kerk Voorthuizen

nee

Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland

nee

Vergadering van Gelovigen

nee
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Contactenmatrix 2017/2018 ASD
Domein

Onderdeel

Contact / organisatie
Voortgezette Gereformeerde Kerk Garderen

Wijkplatforms

Actief contact

Barneveld Centrum

nee
nee

De Burgt

nee

De Lors
Norschoten
Oldenbarneveld
Stuurgroep

Mantelzorgers

Nee

ja

Steunpunt Mantelzorg

nee

Onderwijs

nee

Werkgevers

nee
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