
 
 
Verslag van de informatiebijeenkomst WMO-platform kerken in Barneveld op woensdag 9 
oktober 2013 in De Essenburcht te Kootwijkerbroek 
 
Aanwezig: 

- Vertegenwoordigers van verschillende kerken Barneveld 

- Rineke Hey en Carla van de Pol van RST Zorgverleners 

- Ellen Aalders van Welzijn Barneveld 
 
1. Opening 
Thomas Kool opent de vergadering. Hij heet ieder hartelijk welkom en gaat voor in gebed. Daarna 
leest hij een gedeelte uit Lucas 15. Naar aanleiding van de gelijkenis van de verloren zoon houdt 
Thomas een korte overdenking ter inleiding op het thema van deze avond “Bron van zorg”. 
 
De notulen van 3 april 2013 worden onveranderd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
Thomas heeft een aantal mededelingen: 

- Thomas is bereid tot eind 2015 in de WMO raad te blijven als kerkelijk vertegenwoordiger. 

- Naar aanleiding van de nieuwsbrief is er vraag met betrekking tot Straatdiaconaat.  Dit is nog 
in ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Inloophuis zoals in Putten actief is. 

- Ellen Aalders maakt van de gelegenheid gebruik de aanwezigen te attenderen op de 
mogelijkheden die Welzijn Barneveld biedt om ondersteuning te bieden. Ze wil de mensen 
stimuleren vooral vragen stellen aan Welzijn Barneveld. 

- Bij de Nieuwsbrief is de enquête Mantelzorg gevoegd.   
 
3. Presentatie “Bron van Zorg” 
Rineke Hey en Carla van de Pol van RST Zorg houden hierna hun presentatie met als titel Bron van 
Zorg. Ze gaan hierbij in op een aantal ontwikkelingen in de zorg. 
 
Bij een zorgvrager hoort een zorgverlener. Zorgverleners zijn er in 3 categorieën: 

- Mantelzorgers 

- Vrijwilligers 

- Professionele hulpverleners 
 
De kanteling van het beleid bij de gemeente naar Zelf-Samen-Gemeente zal er voor zorgen dat in de 
toekomst meer hulp vanuit de maatschappij zal worden gevraagd. 
Oorzaken hiervoor zijn de vergrijzing, de noodzaak van bezuinigingen en de verschuiving van de 
AWBZ naar de WMO. 
 
Concreet betekent die o.a. het volgende: 



- Het initiatief voor de zorgvraag komt veel meer bij de cliënt te liggen. Er wordt gesproken 
over het “nemen van regie” over de eigen zorg. 

- De zorgzwaarte in de thuissituatie  neemt toe. Dit vraagt om meer zorg thuis. 

- Dagactiviteiten gaan uit de AWBZ. Dit vraagt om andere oplossingen. 

- De kerk krijgt een steeds belangrijkere rol bij signalering. Zowel ten aanzien van de 
zorgvrager als van de mantelzorger. 

 
Voor de professionele zorg zal vooral van belang zijn de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast is een 
actieve houden ten opzichte van mantelzorgers en vrijwilligers zeer van belang. 
 
Aan de hand van “geeltjes” wordt door de aanwezigen de vraag beantwoord “Kijk eens 2 jaar terug 
en 2 jaar vooruit” met betrekking tot cliënten, mantelzorgers, kerken en professionele hulpverlening. 
 
De uitwerking hiervan zal door Rineke en Carla worden verzameld en doorgestuurd. 
 
4. Discussie 
Na de presentatie wordt kort gesproken over een aantal stellingen. 
In een aantal groepen wordt nagedacht over de volgende stellingen: 

- Kerken zijn verplicht elkaar onderling te helpen. 

- Vrijwilligers zijn enkel ter ondersteuning 

- Kerken zijn verplicht signalen op te pakken. 
 
5. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag wordt het onderwerp voor de volgende vergadering aangereikt. Yvonne 
Ruigrok van Indigo/GGZ zal gevraagd worden een presentatie te houden over de Niet-Pluis-Kaart. 
Welzijn Barneveld zal ook een presentatie houden. 
 
Hervormd Barneveld zal voor een locatie zorgen. 
 
6. Sluiting 
Kees Blaak sluit de vergadering 
  
 
 


