Jaarverslag 2015
Adviesraad Sociaal Domein Barneveld

1 Inleiding
Een bijzonder jaar ligt achter. Het jaar 2015 was het jaar van de decentralisaties. De gemeente is in
de decentralisaties ook verantwoordelijk geworden voor de Jeugdwet, de Participatiewet en een
Wmo die werd uitgebreid vanuit de AWBZ. Voor deze 3 deel gebieden van het Sociaal Domein moet
de gemeente ook de burgerparticipatie vormgeven. Daarom heeft de Wmo-raad zich in overleg met
de gemeente omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
Eén van de hoofdtaken van de ASD is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen op het
Sociale Domein. De ASD doet dit op basis van contacten met de samenleving en informatie van
ervaringsdeskundigen. Deze achterban contacten zijn de belangrijkste voedingsbron. Omdat het
werkterrein is gewijzigd / uitgebreid heeft ook de ASD zich moeten omvormen en aan de slag moeten
gaan met andere achterban contacten.
Omdat een nieuwe periode en een hernieuwde start om een nieuwe stijl vragen, heeft de ASD een
nieuw logo laten ontwikkelen. Op basis van dit logo is ook een nieuwe website
(www.asdbarneveld.nl ) opgezet door Webleads uit Kootwijkerbroek.
Voor adviezen/reacties in de afgelopen jaren verwijzen we naar onze website.
In 2015 ging de ASD verder met haar lijn van de afgelopen om het beleid (kritisch) te volgen. Lag het
accent in 2015 vooral op de Transitie en het bewaken dat er continuïteit van zorg is, voor 2016 zal
het vooral zich moeten richten op de Transformatie.
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 achterban de belangen te behartigen. Centraal staan contacten
met de Barneveldse samenleving en in het bijzonder de kwetsbaren burgers ongeacht hoe jong of
oud zij zijn. Het motto blijft ‘Zelf-Samen-Gemeente’. De ASD heeft als doel om de zelf- en
samenredzaamheid van de burgers in Barneveld te bevorderen.
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3 Samenstelling en mutaties ASD in 2015
Per 1 januari, na de doorvoering van een drietal decentralisatie, is besloten om de taakstelling van de
Wmo-raad te herdefiniëren. De Wmo-raad is omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein. Dat
betekende tevens dat de nieuwe gebieden ingebed moesten worden in en binnen de samenstelling
van de ASD.
In de aanloop naar 2015 is daarom onderstaande organisatie concept opgezet:
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)
…….
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De personele invulling in 2015 was:

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
Jan Bouw
Bouwdewijn Ridder
Tanny Gunter
Geurt Schut
Wim Oostenbrink
Addy Lassche
Tanny Gunter
Meo Wolswinkel
Cobi Hoogenhout
Cock van der Ende

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Arjen Bouwmeester
Thomas Kool
Cock van der Ende

VACATURE

VACATURE
Kees Blaak
Peter Kreekelenberg
Jannie Bosman

Het jaar is gestart met een aantal witte vlekken. Deels zijn ze ingevuld, deels zijn er nieuwe ontstaan.
De belangrijkste personele wijzigingen zijn:
 Vertrek uit ASD: Peter Kreekelenburg, Thomas Kool, Meo Wolswinkel, Coby Hoogenhout.
 Nieuw in de ASD: Greetje Brugman
Het secretariaat is per december 2015 overgegaan naar Addie Lassche.
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4 Algemene activiteiten 2015
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 sluiten de ASD aan bij de (maand)rapportages
die naar de gemeenteraad gaan. 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 blijft informatievoorziening een agendapunt.

4.2 Contactmomenten Gemeente - (DB) ASD
Het kwartaaloverleg tussen de gemeente (wethouders, Wmo-adviseur) is elk kwartaal gehouden. Dit
overleg is zinvol om met elkaar te delen wat er speelt in het sociale domein. In dit overleg worden
alle drie decentralisatie besproken vanuit meerdere perspectieven. Dit kan variëren van ‘signalen
toetsen’ tot ‘strategische lijnen afstemmen’.
Tevens was zinvol dat de ASD (of een afvaardiging) regelmatig contact had met de ambtelijke
organisatie van de gemeente. Tot slot is er regelmatig een presentatie verzorgt op een vergadering
van de ASD.
De ASD probeert regelmatig vergaderingen van de relevante Raadscommissies bij te wonen.
Deze intensieve contacten hebben er toe geleid dat de ASD leden ook in 2015 regelmatig proactief
werden uitgenodigd om mee te denken.
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5 Activiteiten doelgroepen 2015
Per doelgroep wordt kort samengevat wat de ASD activiteiten geweest zijn.

5.1 Mantelzorg
Er is overleg geweest met Steunpunt Mantelzorg in verband met de activiteitenkalender 2015. Bij het
meedenken met het Steunpunt gaat het over activiteiten / cursussen die de mantelzorger beter in
staat stellen om haar/zijn rol te (blijven) vervullen.
Belangrijke activiteiten waren:
 Scholingsavonden in De Meerwaarde 21 mei en 3 november.
 Workshop “Kleur in Communicatie” 26 maart.
 Bijeenkomst “Signaleren Niet Pluis” 16 april.
Dag voor de Mantelzorg
Een jaarlijks hoogtepunt is de invulling van de Dag voor de Mantelzorg.
De landelijke Dag voor de Mantelzorg was op 10 november 2015. In Barneveld heeft wethouder van
Daalen een mantelzorger persoonlijk de mantelzorgwaardering overhandigd. Later kregen de overige
aanwezigen de waardering. De aanwezigen hebben zich lekker laten verwennen door o.a. leerlingen
van De Meerwaarde. Als afsluiting werd iedereen getrakteerd op een stamppotten buffet. Daarna
een bloemetje mee naar huis.
De mantelzorgwaardering bestond uit VVV-bonnen of dinerbon voor 2 + VVV-bon.
Voor jonge mantelzorgers vanaf 12 jaar was er een aparte bijeenkomst. Zij kregen een fashioncheque
als waardering.
Contacten onderwijs.
Bij de contacten met het onderwijs gaat het vooral om aandacht vragen voor de jonge mantelzorger.
Het leggen van de contacten loopt onder andere via Welzijn Barneveld 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.
5.2 Kerken
Organiseren van twee informatieavonden voor het ASD-platform kerken.
Op 21 mei kwamen de kerken bijeen rond het thema `contacten tussen kerken en niet-kerkelijke
hulpverlenende vrijwilligersorganisaties`. Dit was 1 van de doelen uit het jaarplan 2015. De avond
werd ingevuld met een presentatie van Peter Kreekelenberg namens de wijkplatforms en een
presentatie van Mary Kuijpers namens Stichting Present. Uitgangspunt deze avond was het zoeken
naar verbindingen zodat er wederzijds nieuwe initiatieven kunnen ontstaan en de sociale
samenhang/betrokkenheid op deze manier wordt versterkt. Daarnaast is deze avond een korte
evaluatie gehouden over de eerste gevolgen van de nieuwe wetgeving. Conclusie hierbij was toch
wel dat het te snel was om een goed beeld van de stand van zaken te krijgen.
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De tweede informatieavond is gehouden op 12 november met als thema `Kerken en jeugdhulp`. Dit
n.a.v. het op 17 augustus verschenen rapport van `Effect decentralisatie Barneveld` welke gemeente
Barneveld heeft laten opstellen. Daarbij bleek dat op het gebied van jeugdhulp nog verbeteringen
mogelijk zijn. Daarnaast is bij kerken hier nog veel onduidelijkheid over. Namens Elan heeft Ad
Huijzer vertelt over regelgeving op dit gebied, over opgedane ervaringen in de praktijk en over
knelpunten die er worden geconstateerd. Leonie Muijs van gemeente Barneveld heeft uit de doeken
gedaan hoe jeugdhulp is georganiseerd in Barneveld, wat anders is dan voorheen en waar op dit
moment nog uitdagingen zijn die opgelost kunnen worden. Met beiden is gekeken naar de
verbindingen die hier voor de kerken, hulpverleningsinstanties en gemeente Barneveld mogelijk zijn.
Bevorderen contacten tussen kerken en niet-kerkelijke hulpverlenende
vrijwilligersorganisaties.
Met de invulling van de eerste informatieavond is hiermee een invulling gegeven. Daarnaast is er
betrokkenheid bij het Werkatelier van Welzijn. Hier worden zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties
aan elkaar gekoppeld om verbindingen tot stand te brengen en overlap te voorkomen.
Bevorderen deelname kerken aan het Wmo-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 d.m.v. aanschrijven, maar ook door gebruik te maken van kerkelijke
contacten. Er nemen inmiddels veel kerken (al dan niet regelmatig) deel.

Blijven bevorderen van goede kaders voor een actief vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
Het bevorderen van actief vrijwilligers- en mantelzorgbeleid is nog niet voldoende uitgewerkt in
2015. De bedoeling is om in 2016 de eerste informatieavond kerken rondom dit thema te
organiseren. Tijdens de laatste informatieavond bleek dat met name mantelzorg(beleid) onze
aandacht nodig heeft.
Via de website meer informeren over de activiteiten van het platform kerken.
U treft op de nieuwe website http://www.asdbarneveld.nl/informatie-pagina-platform-kerken een
specifieke pagina aan waar alle activiteiten en verslagen worden gepubliceerd.

5.3 Ouderen
Het belangrijkste ‘achterban’ contact, zijn de vergaderingen van de Seniorenraad die 4 keer in 2015
heeft vergaderd. Hier wordt met elkaar van gedachten gewisseld over problemen die ouderen
ondervinden. Belangrijk thema is vervoer omdat ouderen vaak minder mobiel zijn en dus extra
afhankelijk zijn van de mogelijkheden die beschikbaar en betaalbaar zijn. Specifiek punt van aandacht
was het effect van de decentralisatie op de kwaliteit van de huishoudelijke hulp. Er wordt aan de ene
kant wel gemopperd over de vermindering van het aantal uren schoonmaak, maar aan de andere
kant is men wel tevreden over het schone huis. Jammer is dat er geen tijd meer is voor een praatje of
kop koffie, dit wordt ervaring als verslechtering / verschraling van zorg. Tot nu toe zijn er geen
problemen gemeld met het krijgen van voldoende zorg en ondersteuning.
Uiteraard worden diverse onderwerpen van de seniorenraad ook besproken door de verschillende
ouderenbonden.
Contacten leggen
Sinds september 2015 is Icare-ledenvereniging vertegenwoordigd in de Seniorenraad. Zij
vertegenwoordigen daarmee de voormalige HdS thuiszorg (nu onderdeel van Icare). Dat is goed om
vanuit een ander perspectief te horen wat er speelt bij de achterban. Er wordt gekeken in hoeverre
een drietal thuiszorginstellingen zich willen laten vertegenwoordigen door de Icare-ledenvereniging.
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Het is lastig de thuiszorginstellingen te enthousiasmeren tot een afvaardiging in de seniorenraad.
Tijdgebrek speelt hierbij een rol ( er zijn geen uren voor). Belangrijk is dat Buurtzorg Barneveld per
november 2015 ook deelneemt in het overleg.
Barnevelders met een allochtone achtergrond
De Barneveldse samenleving heeft ook specifieke groepen met een eigen culturele achtergrond. In
november is gesproken met een vertegenwoordiger van de Turkse gemeenschap. Er zijn nu geen
problemen met deze groep. Er zijn in Barneveld niet veel ouderen van Turkse afkomst. Deze ouderen
hebben een groot netwerk van familie en kennissen die zorg en aandacht geven. We hebben de
intentie uitgesproken dat we elkaar weten te vinden als daar aanleiding voor is. En er is afgesproken
dat er minimaal eens per jaar contact is.
Met de Marokkaanse gemeenschap is nog geen contact geweest..
Informatievoorziening
Belangrijk speerpunt in 2015 voor de ASD was communicatie en informatie omdat er nogal wat
wijzigingen zijn door de decentralisaties. Belangrijke activiteiten waren:
 In maart is mede door de Seniorenraad een informatiemarkt georganiseerd over wonen, zorg
en welzijn in relatie tot de nieuwe WMO waarin meer zorgtaken gedecentraliseerd zijn naar
de gemeente.
 De ‘rookmelderactie’. Deze heeft geresulteerd in ruim 100 huisbezoeken van woonadviseurs
waar adviezen over woningaanpassingen en brandveiligheid gegeven konden worden.
 Er is in mei voorlichting gegeven over woningaanpassingen bij de Alzheimersalon.
 In december is deelgenomen aan het stakeholdersoverleg van de Woningstichting.
Welzijn
 Hoewel er geen nieuw onderzoek is gedaan, bestaat de indruk dat er nog veel eenzaamheid
is onder de doelgroep ouderen. In de vergadering van de Seniorenraad komt dit onderwerp
met enige regelmaat aan de orde.
 Maaltijdvoorzieningen op een centrale plaats in de wijk worden goed bezocht. Er is een lijst
samengesteld waarop staat waar en wanneer er gegeten kan worden. Deze lijst wordt
verspreid onder de doelgroep.
 Welzijn Barneveld geeft regelmatig boekjes uit waarin de verschillende activiteiten worden
vermeld. De bijeenkomsten van de ouderenbonden worden goed bezocht. Er is wel een
verhoging van de gemiddelde leeftijd van het ledenbestand te merken.
 Structureel wordt er een bezoek gebracht bij alle 75 jarigen. Er zijn dit jaar ongeveer 100
bezoeken afgelegd waarbij met de 75 jarige onder andere gesproken wordt over
ontmoetingsplekken en de mogelijkheden van activiteiten.

5.4 Burgers met lichamelijk en/of verstandelijk beperking
Effecten decentralisatie
In het voorjaar 2015 is met de instellingen Ruiter Actief/Werkt, Ons Bedrijf en de Rozelaar contact
geweest. Gebleken is dat de transitie/decentralisatie zich over het algemeen goed ontwikkelde en
niet voor grote negatieve effecten zorgde. Vanzelfsprekend waren er aandachtspunten. De
verwachting was echter dat veel ervan in de loop van 2015 opgelost zouden kunnen worden. Uit de
inventarisatie eind 2015 is het volgende gebleken:
 Over het algemeen verlopen de veranderingen positief. Er zijn tot op heden geen
onoverkomelijke problemen gesignaleerd.
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 Het contact van de instellingen met de gemeente is positief.
Er is wel een aantal aandachtspunten gebleken:
 Vervoer van de cliënten en de daarmee samenhangende kosten.
 Het verschil tussen toegewezen en vergoed aantal dagdelen bij dagbesteding WMO-cliënten.
 Complexiteit veroorzaakt door de verschillen tussen WMO-WLZ-participatiewet-jeugdwet.
Verschillen tussen gemeentes maken het nog eens extra ingewikkeld vooral voor de cliënten.
 Daling van het aantal cliënten dat gebruik maakt van een beschermde werkplek.
Deze aandachtspunten zijn aan de orde gesteld tijdens het halfjaarlijks evaluatiegesprek tussen
instellingen en de gemeente. Het is belangrijk dat dit overleg een vervolg krijgt in 2016.
Informatie uitwisseling
In de zomerperiode is er contact geweest vanuit de instellingen met de ASD over de contacten van
cliënten met de gemeente. Hierover is met de betrokken ambtenaar gesproken. vervolgens heeft de
zaak passend aandacht gekregen.
Er is contact geweest met o.a. de cliënten- cq. bewonersraden van de instellingen. Dit is nuttig
gebleken, maar er is geen noodzaak gebleken om bij elke vergadering aanwezig te zijn. Het initiatief
ligt bij de instellingen, het contact zal hierdoor incidenteel blijven.
5.5 Participatiewet: Sociale minima en arbeidsbeperking
Burgerparticipatie voor deze wet krijgt voornamelijk vorm door middel van het Platform Werk en
Inkomen.
Effecten Participatiewet
Helaas is in 2015 de achterban en doelgroep gegroeid. Het platform ‘Werk en Inkomen’ zit aan tafel
bij de gemeente. Doel van het overleg is allereerst om 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 naar de gemeente geadviseerd zowel
met betrekking tot de invoering (en mogelijke neveneffecten en risicogroepen), de communicatie
alsook het monitoren van de effecten.
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.
Op de nieuwe website zijn de verslagen te vinden van de vergaderingen
(http://www.asdbarneveld.nl/informatie-pagina-werk-en-inkomen).
Achterban en doelgroep
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.
Om meer zicht en informatie te hebben over hoe het ‘Maatschappelijk Middenveld’ en Bedrijfsleven
invulling geven aan de gedecentraliseerde Participatiewet, breidt het platform de contacten uit met
instellingen zoals bijvoorbeeld Ons Bedrijf.

5.6 Wijkplatforms
Achterban en doelgroep
De informatie stroom van en naar de wijkplatforms zijn de belangrijkste achterban contacten. Doel is
daarbij steeds geweest het blijven volgen van ontwikkelingen rondom de Wmo en die bespreekbaar
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maken in zoveel mogelijk wijkplatforms. Het bespreekbaar maken van de ontwikkelingen stuitte op
de grote verschillen in wijkplatforms. Het is gebleken dat veel wijkplatforms zich niet capabel voelen
om Wmo gerelateerde zaken op te pakken. Hun focus ligt vooral op het operationele gebeuren in de
wijk en veel minder op de sociaal maatschappelijke situatie en mogelijke taken.
Hetzelfde doet zich voor bij de civil-society gerelateerde zaken. De conclusie lijkt te zijn dat er
wellicht meer ondersteuning van Welzijn Barneveld gewenst is.
Met de platform is overleg geweest over de jaarplannen. Gebleken is dat nog maar weinig
wijkplatforms werken met een jaarplan.
Afstemming Welzijn Barneveld.
Vanuit de ASD is er regelmatig overleg met Welzijn Barneveld om de wijkactiviteiten afs te stemmen
met eventuele geplande activiteiten van Welzijn. Op deze manier wordt versterking gezocht.
Aan het project “In de Buurt” van Welzijn Barneveld is meegewerkt door de ASD. Wijkplatform
Oldenbarneveld heeft als meegeholpen met diverse activiteiten ten behoeve van het project die door
projectmedewerker Willeke Heijkoop werden uitgevoerd.

5.7 Burgers met psychosociale en psychiatrische problematiek
Contact onderhouden met zorg-vrijwilligersorganisaties
Diverse organisaties zijn actief binnen het sociaal domein (St. Breder, GGZ-Centraal, Zorgbelang
Gelderland, Diaconaal Netwerk). Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten.
Met het Diaconaal Netwerk werd overlegd over de veranderingen in de wetgeving die tot gevolg
hebben dat er meer een beroep wordt gedaan op de ondersteuning van het Diaconaal Netwerk.
Kwetsbare jongeren
Vanuit alle drie decentralisatie speelt de problematiek van kwetsbare jongeren. Belangrijke thema’s
voor kwetsbare jeugd zijn indicatie toekenning, wonen, scholing, werk. Maar met goede aanpak blijkt
ook dat er veel bereikt kan worden bijvoorbeeld door het bieden van goede en passende
stageplaatsen, studie mogelijkheden/begeleiding en werk. Het kan jongeren de gelegenheid geven
om juist vanuit hun eigen kracht bij te dragen aan burgerschap. Het aanbod moet daarvoor breder
worden, er is nu meer vraag dan mogelijkheden om invulling teven aan het burgerschap. De ASD is
daarom blij met het initiatief om meer integrale afstemming te hebben over kwetsbare jeugd waarbij
het gaat over inventarisatie, risicofactoren, vindplaatsen en toeleiding naar aanbod. Het komen tot
een convenant waarin alle locale / regionale partijen (onderwijs, bedrijfsleven, hulpverlening) de
jongere centraal stelt in een casuïstiek overleg is daarvoor erg belangrijk. De ASD is daarom als
deelnemer aanwezig in de klankbordgroep kwetsbare jongeren die de gemeente faciliteert.
Beschermd Wonen en Kwetsbare burgers
Met de doelgroep die gebruik maakt van een beschermde woonvorm wordt contact onderhouden.
Voor deze groep is het belangrijk om zowel informatie uit te wisselen als om hen te (helpen)
anticiperen op mogelijke knelpunten. Om dat te bereiken zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij
aanwezig waren beleidsmedewerkers van de Gemeente en medewerkers van Zorgbelang Gelderland.
Vanuit een vertrouwensrelatie kan er dan teruggekoppeld worden naar de gemeente over hoe met
name de keukentafelgesprekken worden ervaren en of dit tot een passende oplossing leidt. Het goed
formuleren van de hulpvraag kan voor kwetsbare burgers heel moeilijk zijn maar is wel cruciaal om
de juiste indicatie te krijgen.
Beleidsmatig
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De ASD heeft bewust de aanpak gekozen om deel te nemen aan klankbordgroepen. Hier komen
burgers en organisaties uit het middenveld bij elkaar en moet invulling gegeven worden aan ‘ZELFSAMEN-GEMEENTE’. De ASD wil in deze klankbordgroepen de signalen van burgers vertalen naar en
inbrengen bij beleidsontwikkeling en samenwerkingsvormen.

5.8 Jeugdwet
Belangrijke aandachtspunten zijn de inrichting, toeleiding, informatie verstrekking, aanbod
hulpverleningspakket, jongerenparticipatie/ouder participatie en rol van de diverse geledingen in de
samenleving.
Bijeenkomst diverse belanghebbenden
Met vertegenwoordigers van o.a Zorgbelang Gld., Maatjeswerk Autisme, CJG en Gemeente zijn er
informatie bijeenkomsten geweest om extra informatie te delen. Doelgroep is dan met name ouders
van kinderen die gebruikmaken van Jeugdhulp. Na de transitie vindt er nu een transformatie plaats.
Daarvoor is het nodig om knelpunten en ervaringen te inventariseren om vandaaruit mogelijkheden
te vinden om invloed uit te oefenen op het bestaande danwel te ontwikkelen beleid. Voor dat laatste
onderhoudt de ASD regelmatig contact met diverse beleidsmedewerkers van de gemeente. In deze
contacten worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Belangrijk doel is dat ook deze groep jongeren
kan participeren / emanciperen in de Barneveldse gemeenschap (en daarbuiten). Belangrijk is hierbij
om mogelijke problemen tijdig te signaleren. Preventie in brede betekenis voorkomt veel problemen
en zorgt bovendien dat er minder hulp nodig is.
Jongerenraad
Vanuit de Jongeren komt het enthousiaste initiatief om met de gemeente een gestructureerd overleg
te hebben. Het opzetten van de jongerenraad wordt aan bijgedragen door de ASD vooral omdat de
jongerenraad namens en voor alle Barneveldse jongeren moet spreken. Daarom is er bijvoorbeeld
ook met de jongeren in de Glind contact gelegd. Vertrekpunt is wat jongeren (vooral de kwetsbare
jongeren) nodig hebben maar ook wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Hierbij kunnen de
combinatiefunctionarissen en jongerenwerkers van de gemeente een belangrijke verbindende rol
hebben. Ook hier kiest de ASD voor actief meedenken in een klankbord en feedback rol.
Betrokkenheid maatschappelijk middenveld
Om het onderdeel ‘SAMEN’ invulling te kunnen geven heeft de ASD specifiek contact gezocht met
organisatie in het ‘middenveld’ zoals sportverenigingen, muziekschool en welzijnsorganisaties.
Aan deze organisatie is zowel gevraagd of zij merken dat er jongeren hulp krijgen en nodig hebben
maar ook of en hoe ze een taak voor zichzelf hierin zien weggelegd zonder professional te worden.
Breed wordt herkent dat jeugdproblematiek ook merkbaar is bij het functioneren in bijvoorbeeld een
sportclub. Daaruit volgt tevens dat het voor de betrokken trainer / docent belangrijk is om de
signalen te kunnen oppikken en mee om te kunnen gaan. Dit vraagt een stuk
deskundigheidsbevordering en het uitwisseling van ervaringen. Deze informatie wil de ASD gebruiken
in haar advisering naar de gemeente en in klankbordbijeenkomsten.
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6 Contactmatrix

BIJLAGE 1

Contactenmatrix 2015 ASD
Domein

Onderdeel

Contact / organisatie

Actief contact

ASD

Algemeen

Wethouders

ja

Commissie Samenleving

ja

Beleidsambtenaren
WMO

Ouderen

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

nee

Intramurale zorginstellingen

ja

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

Psy. beperking

Participatiewet

Sociale minima

ja
nee

Gehandicapten raad

ja

Stichting A.S.R.O.

ja

Stichting G-Sport Barneveld
Verst. beperking

ja
nee

nee

Zorgboerderijen

ja

de Rozelaar

ja

Ons Bedrijf

ja

Philadelphia

nee

Zorgboerderijen

ja

Het Schild / Siloah

ja

Centrum Jeugd en Gezin

ja

Maatjeswerk Autisme

ja

MEE Veluwe

ja

Maatjeswerk Autisme

ja

Zorgboerderijen

ja

Zorgorganisaties

ja

Klankbordgroep Werk en Inkomen

ja

Hulp aan Elkaar

ja

WSW Permar

ja

Sociaal juridisch steunpunt

ja

Vluchtelingen

ja

Villa 29

nee
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Contactenmatrix 2015 ASD
Domein
Jeugd

Samenleving

Onderdeel

Contact / organisatie

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

SDVB

Ja

Korfbal DWK Kwb

Ja

Schaakclub Barneveld

ja

Muziekschool

ja

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

Kerken

Actief contact
nee

Christengemeente Life Voorthuizen

nee

Evangeliegemeente De Kandelaar

nee

Nieuw Apostolische Kerk Voorthuizen

nee

Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland

nee

Vergadering van Gelovigen

nee

Voortgezette Gereformeerde Kerk Garderen

nee
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Contactenmatrix 2015 ASD
Domein

Onderdeel

Wijkplatforms

Contact / organisatie

Actief contact

Barneveld Centrum

nee

De Burgt

nee

De Lors
Norschoten
Oldenbarneveld

Mantelzorgers

ja

Steunpunt Mantelzorg

nee

Onderwijs

nee

Werkgevers

nee
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