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Nieuwsbrief ASD-platform kerken nr. 2015 (2) 

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. 12 november met als thema: Kerken en 
jeugdhulp. Verder informeren we u in deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in het 
sociale domein. In het Sociaal Domein vallen naast de Wmo ook de Participatiewet en de 
Jeugdwet.   
 
2. Informatiebijeenkomst 12 november 2015 met als thema: Kerken en jeugdhulp.  
 
Tijdens het overleg van het platform kerken in mei jl. bleek dat er nog niet veel ervaringen 
uitgewisseld konden worden rondom de nieuwe wetgeving op het gebied van de Wmo, de 
Participatiewet en de Jeugdwet . We zijn inmiddels een aantal maanden verder en wellicht z ijn 
er nu signalen die we kunnen aangeven bij de gemeente? Graag staan we hier deze avond kort 
bij stil. 
 
In augustus is het rapport `effecten decentralisaties in gemeente Barneveld` gepresenteerd 
(bijlage) i.o.v. gemeente Barneveld. Dit rapport bevat de eerste onderzoeksresultaten van de 
effecten op de nieuwe wetgeving rondom de Wmo, de participatiewet en de jeugdwet. Uit de 
onderzoeksresultaten komt het beeld naar voren dat de invoering van de decentralisaties in 
Barneveld goed verlopen is en dat zich op dit moment geen grote structurele problemen 
voordoen.  Er is in de Barneveldse samenleving een goede basis om de decentralisaties op te 
vangen. Voor het totaal van de Barneveldse bevolking geldt dat de meeste mensen een groot 
zelfoplossend vermogen hebben en een sociaal netwerk waar men op terug kan vallen. 
Natuurlijk blijkt ook dat niet alles vlekkeloos verloopt en dat er zaken zijn die onze aandac ht 
nodig hebben. We richten ons deze avond met name op jeugdhulp. 
 
Tijdens de eerste presentatie van de avond zal Ad Huizer namens Elan een presentatie geven 
over de ervaringen die dit jaar zijn opgedaan rondom het thema jeugdhulp.  Wat is er concreet 
veranderd en wat schiet tekort? Verder zal hij ons informeren over de activiteiten op het gebied 
van jeugdhulp. Ook gaan we met Ad Huizer in gesprek om te kijken naar hulp die al door kerken 
wordt gegeven en naar nieuwe initiatieven die zouden kunnen worden ontplooid. 
 
De tweede presentatie van de avond zal worden verzorgd door Leonie Muijs namens gemeente 
Barneveld. Zij zal ons informeren over de ervaringen dit jaar van de gemeente Barneveld op het 
gebied van jeugdhulp. Hoe zijn de veranderingen doorgevoerd en wat zijn op dit moment nog 
problemen waar gemeente Barneveld voor staat? Voor kerken zijn de Wmo en de 
Participatiewet al meer ingeburgerd dan de Jeugdwet, daarom is een goede toelichting nodig 
om onze betrokkenheid ook op dit vlak zo groot mogelijk te laten zijn. Wat doet gemeente 
Barneveld op dit terrein en wat zijn initiatieven van kerken op dit gebied? Sluiten beiden goed 
op elkaar aan?  
 
4. Informatie ASD-raad 
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Algemeen: 
In 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? We blijven betrokken.     

Welzijn organiseert twee keer per jaar een werkatelier. Dit zijn momenten waarbij zoveel mogelijke 
informele ondersteuningen/initiatieven bijeen worden gebracht om onderlinge samenwerking en 
effectiviteit te vergroten. Tijdens de laatste bijeenkomst is aangegeven dat er behoefte was aan een 
overzicht van initiatieven die door kerken worden georganiseerd. Welzijn heeft een overzicht 
gemaakt, deze is echter nog niet compleet. Kan per kerk/diaconie worden aangegeven wat wordt 
georganiseerd? 

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.  

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

- Via de website meer informeren over activiteiten platform kerken.   

 
Meo Wolswinkel, kerkelijk vertegenwoordiger  
 
 


