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Nieuwsbrief ASD-platform kerken nr. 2015-1 

1. Inleiding nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief is voor alle kerken/geloofsgemeenschappen in de gemeente Barneveld. Vanaf 
2008 organiseren we twee keer per jaar een informatiebijeenkomst.  In deze nieuwsbrief is 
meer te lezen over de informatiebijeenkomst op D.V. 21 mei met als thema: Contacten buiten 
het kerkelijke netwerk. Verder informeren we u in deze nieuwsbrief over de laatste 
ontwikkelingen in het sociale domein. Als gevolg van de verbreding van haar taken is de Wmo-
raad per 1 januari 2015 gewijzigd naar Adviesraad Sociaal Domein (ASD). In het Sociaal Domein 
vallen naast de Wmo ook de Participatiewet en de Jeugdwet.    
 
2. Informatiebijeenkomst 21 mei 2015 met als thema: Contacten buiten het kerkelijke 
netwerk.  
 
WMO 2015 is inmiddels een aantal maanden onderweg. We nemen kort de tijd voor het 
uitwisselen van de eerste ervaringen die zijn opgedaan. Zijn er nu al signalen die we kunnen 
aangeven bij de gemeente? Tijdens de najaarsbijeenkomst hopen we hiervoor uitgebreider de 
tijd te nemen. 
 
Als kerken trekken we vaak met voor ons bekende personen op binnen ons netwerk om 
hulpbehoevenden te helpen. Ook de wijkplatforms en Stichting Present hebben hun eigen 
activiteiten. Kunnen we elkaar vinden bij het geven van hulp? 
 
Tijdens de eerste presentatie van de avond zal Peter Kreekelenberg een presentatie geven over 
de wijkplatforms die binnen gemeente Barneveld actief zijn. Hij zal ons informeren over de 
activiteiten en doelstellingen van de wijkplatforms. Dit kan per wijk verschillen, net zoals dit per 
kerk ook anders ingevuld wordt. Daarnaast zullen we samen met Peter kijken naar de 
mogelijkheden die er zijn om elkaar te vinden in situaties waarbij hulp geboden is. Kortom, hoe 
kunnen we zichtbaar zijn in de wijken? 
 
De tweede presentatie van de avond zal worden verzorgd door Mary Kuijpers namens Stichting 
Present. Stichting Present brengt hulpbehoevenden en hulpgevers vanuit een christelijke 
levensovertuiging bij elkaar. Er worden vaak praktische klussen uitgevoerd, maar is er ook 
gelegenheid voor ontmoeting. In haar presentatie zal Mary ingaan op de mogelijkheden die er 
zijn voor kerken, maar ook zal zij ingaan op de mogelijkheden die Stichting Present biedt. 
Hoewel er al wordt samengewerkt met diverse kerken kunnen contacten worden uitgebreid of 
geïntensiveerd. Door goed van elkaars activiteiten op de hoogte te zijn kunnen we elkaar vinden 
in situaties waarbij hulp geboden is. 
 
4. Informatie ASD-raad 
 
Algemeen: 
In 2014 is er hard gewerkt om voldoende voorbereid te zijn op de in voering van de drie 
decentralisaties. Met ingang van 1 januari 2015 werden taken op het gebied van jeugdzorg, werk en 
inkomen en maatschappelijke ondersteuning gedecentraliseerd naar gemeenten.  De (toen nog) 
Wmo-raad is aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten van de gemeente. Verder zijn er vooral 
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adviezen/reacties uitgebracht in verband met verordeningen. Tevens is op initiatief van de Wmo-
raad additioneel overleg geweest met de projectleider Jeugd aan de hand van een aantal specifieke 
vragen. In 2014 lag het accent vooral op het beoordelen van plannen en verordeningen. Voor 2015 
gaat de ASD-raad verder met het volgen van beleid, maar ligt het accent dit jaar vooral op het volgen 
van de invulling/transformatie van veranderingen die per 1 januari zijn gestart. Gaat het werken zoals 
het gepland is of moet er bijgestuurd worden? Hoe zijn de ervaringen in de Barneveldse 
samenleving? Moeten wij adviezen geven? Door de nieuwe opzet en verbreding van de ASD hopen 
we te bereiken dat we meer signalen uit de samenleving opvangen en dat de resultaten van onze 
werkzaamheden beter herkenbaar zijn.     

Kerken: 

Door de ASD-raad wordt er jaarlijks een jaarverslag en jaarplan opgesteld. Deze plannen treft u 
bijgaand aan. Voor de doelgroep kerken is in het jaarplan 2015 het volgende opgenomen. 
 

Jaarplan 2015 ASD-
raad  

Activiteiten  

1. Doelgroep Kerken  - Bevorderen deelname kerken aan het Wmo-platform kerken, doel contact 
te zoeken met alle kerken in gemeente Barneveld indien nog niet wordt 
deelgenomen aan het platform. 

- Blijven bevorderen deelname aan het Diaconaal Netwerk.  
- Bevorderen contacten tussen kerken en niet kerkelijke 

hulpverlenende vrijwilligersorganisaties. 
- Organiseren van twee informatieavonden voor het ASD-platform kerken. 

De eerste avond zal in het teken van bovengenoemd actiepunt staan. 
Zowel Stichting Present als een afvaardiging namens de wijkplatforms 
zullen een presentatie verzorgen. De tweede avond zal in het teken staan 
van 1 van de genoemde actiepunten, maar ook van evaluatie van de eerste 
2 kwartalen van 2015 rondom WMO2015.   

- Blijven bevorderen van goede kaders voor een actief vrijwilligers- en 
mantelzorgbeleid.  

- Via de website meer informeren over activiteiten platform kerken.   

 
Meo Wolswinkel, kerkelijk vertegenwoordiger  
 
 


