Verslag van de informatiebijeenkomst ASD-Platform kerken in Barneveld op donderdag 21 mei
2015 in de Adullamkerk te Barneveld
Aanwezig:
- Vertegenwoordigers van verschillende kerken Barneveld
- Ellen Aalders van Welzijn Barneveld
- Afgevaardigden van de WMO Raad
1. Opening
Meo Wolswinkel opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder
welkom voor Peter Kreekelenberg namens de wijkplatforms en Mary Kuijpers namen Stichting
Present.
Daarna leest hij een gedeelte uit Handelingen 3 over de genezing van de kreupele. Naar aanleiding
van dit Schriftgedeelte houdt Meo een korte overdenking over 3 kernwoorden: woorden, wonderen
en werken. Hierna gaat hij voor in gebed.
De notulen van 16 oktober 2014 worden onveranderd vastgesteld.
Vervolgens gaat de presentielijst rond.
2. Mededelingen
- Meo presenteert de nieuwsbrief van de WMO raad.
- De naam WMO Raad is gewijzigd in Adviesraad Sociaal Domein.
3. Ervaringen m.b.t. nieuwe WMO 2015
Er wordt een rondje gemaakt langs alle aanwezigen wat de ervaringen in de diverse kerkelijke
gemeenten zijn met de nieuwe WMO 2015 en de decentralisatie naar de gemeente.
Uit de zaal komen o.a. de volgende reacties:
- Namens Welzijn Barneveld geeft Ellen Alders aan dat de zaken in de gemeente Barneveld
redelijk geregeld zijn. Wel is het vermoeden dat er veel meer informele hulpvragen zijn. Het
wordt wel duidelijk dat de thuiszorg nu klussen kwijt moet die ze eerder wel oppakten.
Mensen spreken hun eigen netwerk meer aan.
- De heer Kooiker geeft aan dat het in zijn gemeente vooral gaat om ouderen. Hij heeft de
indruk dat er wel geanticipeerd is op de veranderingen door bijvoorbeeld meer zorg in te
kopen. Ook het inhuren van een (zwart betaalde) werkster zal voorkomen.
4. Presentatie Peter Kreekelenberg
Peter houdt een presentatie over de wijkplatforms. Iedere Barneveldse kern heeft één of meerdere
wijkplatforms. De gemeente Barneveld heeft hierover in 2013 een beleidsnotitie aangenomen waarin
de taakomschrijving van de wijkplatform vastgelegd is:
- Sociale samenhang versterken
- Afstand tussen bewoners en ondersteuners (gemeente, politie etc.) verkleinen
- De wijkplatforms hebben een adviserende taak

-

De wijkplatforms zijn de ogen en oren van de wijk.

Vooral de leefbaarheid in de wijk en de betrokkenheid van alle bewoners zijn van groot belang.
Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat zowel de bewoners als de gemeente Barneveld de
wijkplatforms belangrijk vinden als instrument om in contact te zijn.
In de wijkplatforms loopt Peter wel tegen een aantal zaken aan:
- Mensen zijn moeilijk uit hun stoel te krijgen
- De doelstellingen van de gemeente Barneveld zijn te weinig concreet
- Het wijkplatform is er niet alleen voor “grijs en groen” (tegels en heggen)
- De betrokkenheid van bewoners bij hun wijk kan beter
Wat nodig is, is onder andere een betere definitie van het begrip “sociale cohesie”. De wijkplatforms
verwachten van de gemeente een duidelijke taakomschrijving van de wijkcoördinator en een betere
interne communicatie.
Welzijn Barneveld meldt dat er een sociale kaart van alle initiatieven is gemaakt, waardoor het
eenvoudiger zou moeten zijn elkaar te vinden in het sociaal domein.
Hierna wordt een korte pauze gehouden.
5. Presentatie Stichting Present
Namens de Stichting Present houdt Mary Kuijpers een presentatie. Present is een zelfstandige
stichting die ontstaan is in Zwolle.
Present is een christelijke stichting, maar de nadruk ligt niet op de identiteit.
De stichting werkt aanbodgericht, dat wil zeggen dat in groepsverband aangeboden wordt een
vrijwilligersactiviteit uit te voeren.
De vraag komt binnen via maatschappelijke organisaties en vervolgens wordt geprobeerd een match
te maken.
Criterium voor aanpakken van een klus is dat degene die geholpen wordt beperkte gezondheid, geen
geld en geen netwerk heeft.
Het werk van Stichting Present kenmerkt zich door een professionele aanpak.
Stichting Present in Barneveld doet klussen voor en door Barnevelders. Voorbeelden van vrijwilligers
klussen die gedaan worden zijn schilderwerk, tuinonderhoud, een huis leegruimen of een uitje met
bewoners van een zorginstelling.
De groepen zijn heel divers van samenstelling: een koor, een groep collega’s of een voetbalelftal.
Het werk van Stichting Present brengt teweeg dat mensen gaan omzien naar elkaar, weer
vertrouwen in de samenleving krijgen en vooral ook weer mensen ontmoeten.
6. Rondvraag/Mededelingen
Welzijn Barneveld deelt mee dat op 1 juni een informatieavond wordt gehouden met betrekking tot
informele ondersteuningsinitiatieven.
7. Sluiting
Meo Wolswinkel sluit de vergadering

