Jaarverslag 2016
Adviesraad Sociaal Domein Barneveld

1 Inleiding / Van de Voorzitter
Het was merkbaar dat 2016 anders was dan 2015. De drie domeinen kregen vooral aandacht vanuit
het perspectief ‘transitie afronden’ en ‘transformatie voortzetten’. Voor de diverse domeinen werd
het jaar gekenmerkt door beperkte aanpassingen en verbeteringen.
Eén van de hoofdtaken van de ASD is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen op het
Sociale Domein. In het licht van de vorige paragraaf heeft de ASD daarom 2 keer een ongevraagd
advies uitgebracht. Als eerste over het gebruikmaken van het Maatschappelijk Middenveld en als
tweede om extra aandacht te vragen voor specifieke woningen voor de specifieke doelgroep
ouderen.
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 en in het bijzonder de kwetsbaren burgers ongeacht hoe
jong of oud zij zijn. Het motto van de Gemeente Barneveld in het Sociaal Domein is blijft ‘Zelf-SamenGemeente’. De ASD heeft de zelf- en samenredzaamheid van de burgers in Barneveld als uitgangspunt naast de faciliterende en dienstverlenende rol van de gemeente Barneveld .
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3 Samenstelling en mutaties ASD in 2016
Het organisatie model van de ASD is ongewijzigd. Wel zijn er enkele langdurige vacatures.
Het organisatie model is een mix van gerichte achterban en dwarsdoorsneden van de samenleving.
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 1/1/2016 was:

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

Adrie ten Brinke
Jan Bouw
Bouwdewijn Ridder
Tanny Gunter
Geurt Schut
Wim Oostenbrink
Addie Lassche
Tanny Gunter
Kees Blaak
VACATURE
Cock van der Ende

Greetje Brugman

VACATURE
VACATURE
VACATURE
Jannie Bosman

Arjen Bouwmeester
Addie Lassche
Cock van der Ende

De belangrijkste personele wijzigingen zijn:
 Vertrek uit ASD:
o 1 juli 2016: Boudewijn Ridder,
o 31 December 2016: Jannie Bosman, Adrie ten Brinke.
 Nieuw in de ASD per 1 januari 2017: Bram Roggeveen
De vacature Wijkplatform is moeilijk te vervullen. In 2016 hebben zich ondanks diverse inspanningen
geen concrete kandidaten gemeld waarmee gesprekken konden worden gevoerd.
Om toch de relatie met de wijkplatforms te behouden, heeft de ASD heeft besloten om zelf meer
contact te onderhouden met de Wijkplatforms middels deelname van de Voorzitter aan de
Klankbord-overleggen. Indien gewenst zullen de afzonderlijke wijkplatforms afzonderlijk worden
benaderd om bevindingen op het gebied van het Sociaal Domein specifiek of in algemene zin te
melden aan de ASD

5

4 Algemene activiteiten 2016
4.1 Informatievoorziening:
Om de (advies)rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat de ASD zelf voldoende informatie
verzamelt. Achterban contacten zijn daarvoor belangrijk. 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. . Over het jaar 2016 zijn er zeer
beperkt kwantitatieve / financiële overzichten beschikbaar gesteld.
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 de decentralisaties 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 door de ambtelijke organisatie een presentatie
verzorgd op een vergadering van de ASD.
De ASD probeert regelmatig vergaderingen van de relevante Raadscommissies bij te wonen en waar
nodig en mogelijk deel te nemen aan het gesprek in de commissie.
De gemeente heeft een uitvoeringsagenda opgesteld, deze agenda is voor de ASD een belangrijke
bron om op te anticiperen.

4.3 Website
Op de website zijn voor de belangrijkste achterban groepen eigen pagina’s gemaakt waar verslag
wordt gedaan van de activiteiten.
In 2016 is de ASD de site actief gaan gebruiken voor actualiteiten, aankondigingen en verslagen.

4.4 Kwaliteit en Vertrouwenspersoon
De ASD neemt telkens kennis van de kwaliteits- en financiële rapporten die de gemeente publiceert
en in de Commissie Samenleving bespreekt. Regelmatig is dit aanleiding voor bespreking in de ASD
en het overleg met de wethouder(s).

De gemeente heeft mevr. Jenny Dirks aangesteld als vertrouwenspersoon. Met haar worden
contacten onderhouden om signalen op te vangen voor verbeterpunten.
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5 Activiteiten doelgroepen 2016
Per doelgroep wordt kort samengevat wat de ASD activiteiten geweest zijn.

5.1 Ouderen
Signalen ophalen en achterban informeren
De Seniorenraad heeft in 2016 vier maal vergaderd. De contacten met de SR zijn een belangrijke
ruggegraat voor de portefeuillehouders.
Tijdens de vergaderingen wordt met elkaar van gedachten gewisseld over problemen die ouderen
ondervinden. De vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp en de veranderingen in het
vervoer kwamen regelmatig aan de orde. Met name het feit dat de huishoudelijke hulp geen tijd
meer heeft voor een praatje of kop koffie wordt ervaren als een verslechtering van de zorg. Men is
gelukkig wel tevreden over het schone huis. Dit geeft aan dat huishoudelijke hulp meer is dan alleen
maar ‘schoonmaken’. Vanuit de ASD is middels deelname aan de Comissie vergadering en
gesprekken met de wethouder aan de hand van casuistiek aan de orde gesteld dat maatwerk
belangrijk is, dit was immers een pijler onder de nieuwe WMO. Vanuit B&W is bevestigtddat er wel
degelijk ruimte is om in overleg de huishoudelijke hulp te besteden ook al betekent dit wellicht
minder fysiek schoonmaken maar juist een keer overhemden strijken.
De vervoersdienst Automaatje is heel positief ontvangen. Het biedt een extra mogelijkheid voor
vervoer.
Tevens komen onderwerpen aan de orde die de ouderenbonden mee kunnen nemen naar hun
achterban.
Op 7 oktober is, samen met de bibliotheek Barneveld, de seniorendag georganiseerd in de
bibliotheek.
Speciale aandacht voor Wonen
Ouder worden betekent veranderende verwachtingen met betrekking tot het wonen. Vanuit de SR
en de ASD wordt daar veel aandacht aan besteed. Zowel correctief (als de gemeente
woningaanpassingen moet doen) als ook preventief (meer beleidsmatig in de woonvisie). Belangrijke
activiteiten waren:
- De woonadviseurs hebben dit jaar 6 bezoeken afgelegd.
- Er zijn vijf nieuwe woonadviseurs getraind die in 2017 aan het werk zullen gaan.
- In het kader van ‘Woonbewust’ is een communicatieplan opgesteld om in 2017 meer
mensen te gaan bereiken
- De seniorenraad is betrokken geweest bij de opstelling van de Woonvisie. Hierover is via de
Adviesraad Sociaal Domein een ongevraagd advies verstuurd aan B&W. Dit advies is door
B&W overgenomen en beoogt ruimte te vragen voor ouderen die ondanks de beperkingen
toch graag veel keuze en invloed willen hebben op hun woonsituatie. Dat kan door
bijvoorbeeld dure huurwoningen te bieden naast de sociale huurwoningen.
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Convenant WZW
Sinds enkele jare is er een gemeentelijk overleg Wonen-Zorg-Welzijn. Alle partijen die iets aanbieden
op dit gebied zijn welkom cq delen hun knelpunten en plannen om zo tot optimalere afstemming te
komen.
In 2016 is dit overleg geinstitutionaliseerd waarbij de ASD als belanghebbende / onafhankelijke
adviesraad een kernpartner is.
Ontwikkelingen Zorg

De seniorenraad heeft de ontwikkelingen in de zorg gevolgd en daar waar nodig zich laten
informeren over klanttevredenheid.
Welzijn
In het kader van ontmoeten en bestrijding eenzaamheid heeft de seniorenraad zich in het verslagjaar
weer bezig gehouden met de organisatie van de Kasteellunch en de organisatie (samen met de
bibliotheek) van de landelijke seniorendag.
Het is goed om te constateren dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zijn uitgebreid. In
verzorgings/verpleeghuizen en buurthuizen zijn wekelijks mogelijkheden om met elkaar te eten of
koffie te drinken. Ouderen maken gebruik van automaatje om hier naartoe te gaan.
Huisbezoek 75 jarigen
Er zijn dit jaar ongeveer 125 bezoeken afgelegd waarbij met de 75 jarige onder andere gesproken
wordt over ontmoetingsplekken en de mogelijkheden van activiteiten.

5.2 Burgers met lichamelijk en/of verstandelijk beperking
Signalen ophalen bij achterban
Tijdens het afgelopen jaar is er verschillende keren contact geweest tussen de leden van de ASD en
de verschillende zorginstellingen. Het initiatief hiervoor lag bij de ASD. In deze contacten zijn geen
grote problemen aan de orde gekomen. De zorginstellingen (b)lijken goed te kunnen functioneren
binnen de nieuwe wet- en regelgeving. Door een flexibele en creatieve aanpak van de instellingen
hebben de cliënten en hun achterban passende aandacht en zorg gekregen.
In 2015 is afgesproken dat het contact met de cliëntraden op initiatief van deze raden zou
plaatsvinden. Dit contact is er niet geweest omdat hiervoor geen aanleiding bestond.
In het contact met de zorginstellingen is gebleken dat in enkele gevallen de intake van nieuwe
cliënten achter is gebleven bij de voorafgaande jaren. De redenen hiervoor zijn niet bekend. De vraag
is of dit te maken kan hebben met de nieuwe wet- en regelgeving. Voor 2017 zal dit een punt van
aandacht zijn in het contact tussen de zorginstellingen en de ASD.
Vervoer
De wijzigen in het vervoer voor mensen met een beperkingen worden op de voet gevolgd in het
kader van het Vallei Hopper project. Vanuit de ASD is in 2016 een advies uitgebracht met een aantal
speerpunten:
1. Veilige en comfortabele instap voor burgers met een beperking cq die minder mobiel zijn
gewaarborgd?
2. Oog hebben voor danwel samenwerken met instellingen die hun eigen
vervoersmogelijkheden hebben.
3. Zorgvuldigheid bij het doorvoeren van wijzigingen in het leerlingenvervoer rekening houdend
met schoolplanning.
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4. Ruimte om vervoer tegen een hogere prijs te laten uitvoeren als de eigenheid van de
persoon die vervoer nodig heeft dat vereist.
VN verdrag
Naar aanleiding van de ratificatie van het VN verdrag inzake toegankelijkheid voor mensen met een
beperking, is overleg gevoerd met de ambtelijke staf. Voorlopige conclusie is dat er geen extra
maatregelen nodig zijn.
5.3

Participatiewet: Sociale minima en arbeidsbeperking

De invulling van de wettelijke plicht tot burgerparticipatie voor deze wet krijgt voornamelijk vorm
door middel van het Platform werk en inkomen van de ASD.
Permar
Het belangrijkste onderwerp was, naast de gebruikelijke onderwerpen rond huishoudelijke hulp en
minima beleid, het afwikkelen van Permar en het inbedden van een deel daarvan in de gemeente
Barneveld. De Permar is een mooie voorziening maar de klankbord groep en ASD zijn van mening dat
het dichtbij organiseren de doelgroep (WSW-ers) ten goede komt. De ASD heeft zijn steun voor dit
besluit uitgesproken maar ook aan de wijze waarop vanuit de gemeente de beeindiging van de
Permar wordt aangepakt. Zorgvuldig en met toegespitste communcatie met als doel de WSW-ers te
behouden en continuiteit te bieden.
Financiële voorzieningen/eigen bijdrage
In het verslagjaar heeft de gemeente voorgesteld om de eigen bijdrage voor bepaalde doelgroepen
te verminderen. Naast de specifieke regelingen voor minima is het goed dat er ook oog is voor de
middeninkomens omdat die minder snel om financiële redenen hulp inroepen maar wel degelijk in
op een of enkele gebieden soms hulp nodig hebben.
Achterban en doelgroep
In 2016 heeeft de klankbordgroep werk en inkomen acht keer vergaderd. De klankbord groep is
divers van samenstelling en kenmerkt zich door de constructieve manier wijze van vergaderen.
Voor alle onderwerpen was er een heel goede ondersteuning van het ambtelijk apparaat. Hierdoor
was het mogelijk om de relevante onderwerpen goed te bespreken en via verslagen te rapporteren
aan de ASD. Zonodig werd door de ASD in de vergadering de steun uitgesproken voor de
werkzaamheden van de klankbord groep.
Op de nieuwe website van de ASD 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).
Helaas is ook in 2016 de doelgroep en achterban gegroeid (mede door de statushouders). Doel van
de werkwijze van de klankbordgroep is enerzijds goed zicht te hebben op de gevolgen van de sociale
wetgeving in de gemeente Barneveld. Anderzijds is het doel om via ervaringsdeskundigen uit die
doelgroep hun ervaringen en problemen te horen.
De doelgroep is redelijk breed vertegenwoordigd in het platform. Lastig is het omgoed contact met
de jeugdvertegenwoordiging te krijgen. Jeugdwerkelooosheid is een speciaal thema, vooral als er
sprake is van beperkingen die zorgen voor een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Gelukkig vinden
jongeren vaak weer een werkkring waardoor ze het platform moeten verlaten.
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Het blijft een aandachtspunt deze vertegenwoordiging zo breed mogelijk te houden.

5.4 Jeugdwet
Psychosociale problematiek, psychiatrie
In de contacten van afgelopen jaar zijn geen verontrustende signalen van burgers ontvangen met
betrekking tot hulp en ondersteuning die nodig en beschikbaar was.
In oktober is tijdens de week van opvoeding door de Stichting Maatjeswerk Autisme de Stigma tour
bus uitgenodigd. De doelgroep psychiatrie heeft deze bus stop als positief en waardevol ervaren.
Vanuit diverse geledingen is er veel belangstelling getoond voor de werkwijze om op een nuchtere en
praktische wijze kennis over de materie uit te wisselen.
Vanuit het werkveld Beschermd Wonen en Bemoeizorg GGZ zijn er signalen ontvangen dat
huisvesting die geschikt is voor deze doelgroep niet tot nauwelijks te vinden is in Barenveld. Dit is
reeds een jarenlang probleem en al bekend bij gemeente en de woningstichting. De voorgenomen
beleidsafspraken met betrekking tot doorstroom van de cliënten is positief te waarderen maar in de
praktijk ‘theoretisch’ en moeizaam uit te voeren. Bovendien is het knelpunt met betrekking tot
doorstroommogelijkheden belemmerend voor een goede sluitende ketenaanpak.
Jongerenraad
In 2016 is er een Jongerenraad gevormd. De ASD is daar blij mee en heeft actief bij willen dragen aan
de vorming. Het is goed dat er een raad is die een afspiegeling is van de Barneveldse samenleving.
CJG
Om diverse redenen is het CJG verzelfstandigd. De ASD heeft gemerkt dat er nog onduidelijkheden
zijn over de toeleiding route naar de juiste zorg. Dat is ook bevestigd in een onderzoek waarvan de
resultaten in juni 2016 door studenten CHE zijn gepresenteerd. Anderzijds heeft de ASD ook
geconstateerd dat het CJG actief is in het organiseren van toerusting over diverse thema’s en naar
diverse groepen. Sterk accent is daarbij het benadrukken van preventie zo vroeg mogelijk. Bij
jeugdhulp hebben veel hulpvragen een aantoonbare relatie met de situatie van de
ouder(s)/verzorgers. Het is daarom goed dat het CJG ook oog heeft voor deze groep om preventie
aan de ‘echte wortels’ in te zetten.
Klankbordgroep ‘Kwetsbare Jeugd
De ASD neemt deel aan de klankbordgroep behorend bij het Convenant Kwetsbare Jeugd. Dit
convenant is in 2016 tot stand gekomen. Iedere jeugdige doet er toe. Wij zien er op toe dat de
jeugdige ook alle kansen krijgt en deze kansen ook kan benutten. Het doel is om zo zelfstandig
mogelijk te participeren in onze gemeente.
De speerpunten (de transformatie, maatwerkarrangementen) gaan uit van het principe dat geld niet
leidend is maar de zorg en de oplossing die nodig is. Integraal PGB, jeugdhulp 18+, jongerenburgerinitiatieven, zijn daar prachtige voorbeelden van op weg naar een passende oplossing.
Om dichtbij de jongeren te staan met hun netwerk onderhouden wij nauwe contacten met zorgvrijwilligersorganisaties binnen Barneveld maar ook daar buiten.
Betrokkenheid maatschappelijk middenveld
Begin 2016 heeft de ASD een ongevraagd advies ingediend bij B&W. De kern van het advies was om
in het kader van ‘zelf-samen-gemeente’ meer proactief gebruik te maken van het middenveld.
Bijvoorbeeld een sportvereniging of muziekschool om meer zicht te hebben op jeugdproblematiek en
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daar proactief op te kunnen inspelen. Idealiter daarmee een bouwsteen(tje) te zijn in het
ondersteuningsplan.
De ASD is blij dat dit advies sterk is opgepakt in het Beweeg en Sportbeleidsplan. Het middenveld
heeft aangegeven graag vanuit de gemeente cq Be-Active ondersteund te worden. Bewegen is nuttig
en kan deels ook therapeutisch bijdragen. Vooral is het ook goed om open te staan (proactief) om
niet georganiseerde groepen te steunen op hun verzoek.
De overige onderdelen van het advies zullen in 2017 gemonitord worden naar aanleiding van de
toezegging van B&W.
5.5

Kerken

Organiseren van informatieavonden voor het ASD-platform kerken.
Doelstelling van het Platform ASD Raad – Kerken is het bevorderen van contacten tussen de
kerkelijke gemeenten en kerkelijke vrijwilligersorganisaties enerzijds en de ASD Raad anderzijds.
Geluiden vanuit het Platform kunnen in de ASD worden ingebracht en vanuit de ASD worden de
kerken geïnformeerd over ontwikkelingen in het sociaal domein.
In het jaar 2016 is hiervoor 1 bijeenkomst gehouden in de Adullamkerk in Barneveld.
Op 29 november kwamen de kerken bijeen rond het thema `Kind en echtscheiding`.De presentatie
werd gedaan door het Centrum Jeugd en Gezin Barneveld.
We hebben met elkaar nagedacht over de impact van een echtscheiding op jonge kinderen, maar
ook op de oudere jeugd. Het blijkt voor alle groepen een ingrijpende gebeurtenis te zijn
Voor het jaar 2017 staat op de planning weer 2 bijeenkomsten te organiseren met kerken en de ASD
Raad.
Bevorderen contacten tussen kerken en niet-kerkelijke hulpverlenende vrijwilligersorganisaties.
Met de invulling van de informatieavond is hieraan invulling gegeven. Daarnaast is er vanuit de ASD
Raad betrokkenheid bij het diakonaal netwerk. Hierin werkt een aantal Barneveldse kerken en
gemeenten samen.
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) aan 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
2016. De bedoeling is om in 2017 de tweede informatieavond kerken rondom dit thema te
organiseren. Tijdens de laatste informatieavond bleek dat met name mantelzorg(beleid) onze
aandacht nodig heeft.
Benoemen nieuw lid ASD Raad namens de kerken
Door het vertrek van Meo Wolswinkel uit de ASD raad is een vakature ontstaan. Bedoeling is een
nieuw lid te benoemen namens de kerken/kerkelijke vrijwilligersorganisaties.
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.
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5.6 Wijkplatforms
In verband met de vacatures zijn er geen activiteiten waar verslag van wordt gedaan.

5.7 Mantelzorg
Een nog wat onderbelichte groep mantelzorgers zijn de jonge / jeugdige mantelzorgers: jongeren die
zorgen voor broertjes / zusjes / ouders. Vanaf eind 2015 is er gestart met jeugdige mantelzorgers in
kaart te brengen. In eerste instantie waren dat in totaal 4 personen. Inmiddels zijn dit nu 40
personen. Er zijn nu contacten met de Meerwaarde, JFC en het van Lodenstein college. Zij krijgen
ook ieder een nieuwsbrief ook worden de docenten en de ouders van betreffende jongelui
betrokken bij dit gebeuren. In het voorjaar en in het najaar zijn er ontspanning activiteiten. Per jaar
worden er vier bijeenkomsten georganiseerd, waarbij zij de gelegenheid krijgen hun verhaal te
vertellen en waar mogelijk gesteund worden.
Inmiddels zijn circa 1100 mantelzorgers geregistreerd. De ASD wil beter zicht op het aantal mantelzorgers, dit lijkt
erg hoog en daarmee onjuist doel te geven.

De ASD zie graag de plannen van de gemeente verwezenlijkt en zal daarbij vooral invullling willen
zien voor voldoende ruimte voor:



maatwerkarrangementen om juist de varieteit te (h)erkennen
de ‘oudere’ mantelzorger niet vergeten worden door de sterke focus op jonge
mantelzorgers.
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6 Contactmatrix

BIJLAGE 1

Contactenmatrix 2016 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
 RST Zorgverleners
 Buurtzorg

Via WZW



Icare

Intramurale zorginstellingen

ja

Molukse ouderen

ja

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

nee

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

Maatjeswerk Autisme

ja

Zorgboerderijen

ja

Zorgorganisaties

ja

Klankbordgroep Werk en Inkomen

ja

Hulp aan Elkaar

ja

WSW Permar

ja
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Contactenmatrix 2016 ASD
Domein

Jeugd

Samenleving

Onderdeel

Contact / organisatie

Actief contact

Sociaal juridisch steunpunt

ja

Vluchtelingen

ja

Villa 29

nee

Arbeidsbeperking

Ruiter actief / Ruiter werkt

nee

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

Kerken

Protestantse Gemeente De Glind Achterveld

ja

Christengemeente Life Voorthuizen

nee

Evangeliegemeente De Kandelaar

nee

Nieuw Apostolische Kerk Voorthuizen

nee
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Contactenmatrix 2016 ASD
Domein

Onderdeel

Wijkplatforms

Contact / organisatie

Actief contact

Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland

nee

Vergadering van Gelovigen

nee

Voortgezette Gereformeerde Kerk Garderen
Barneveld Centrum

nee
nee

De Burgt

nee

De Lors
Norschoten
Oldenbarneveld

Mantelzorgers

ja

Steunpunt Mantelzorg

nee

Onderwijs

nee

Werkgevers

nee
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