
 
 
Verslag van de informatiebijeenkomst WMO-platform kerken in Barneveld op donderdag 24 
april 2014 in Gebouw Rehoboth te Barneveld 
 
Aanwezig: 

- Vertegenwoordigers van verschillende kerken Barneveld 

- Ellen Aalders van Welzijn Barneveld 

- Afgevaardigden van de WMO Raad 
 
1. Opening 
Thomas Kool opent de vergadering. Hij heet ieder van harte welkom en gaat voor in gebed. Daarna 
leest hij een gedeelte uit Johannes 3. Naar aanleiding van dit Schriftgedeelte houdt Thomas een 
korte overdenking. Voor Thomas is het de laatste keer dat hij deze samenkomst opent.  
 
De notulen van 9 oktober 2013 worden onveranderd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
Thomas heeft een aantal mededelingen: 

- Thomas neemt vanavond afscheid van het WMO Platform Kerken, maar blijft wel secretaris 
van de WMO Raad.  

- Verdere mededelingen staan in de nieuwsbrief die bij de uitnodiging verzonden is. 
 
3. Presentatie “Samenredzaamheid” 
Ellen Alders van Welzijn Barneveld houdt een presentatie. Tijdens de presentatie komt o.a. aan de 
orde wat Welzijn Barneveld aan activiteiten en ondersteuning biedt. In Welzijn Barneveld zijn de 
Vrijwilligerscentrale Barneveld en Stichting Welzijn Ouderen Barneveld samengegaan. 
Activiteiten zijn o.a. De Plusbus, Buurtbemiddeling, Steunpunt Mantelzorg etc. 
Er wordt gevraagd hoeveel hulpverzoeken per week binnenkomen: ong. 3 serieuze aanvragen per 
week. 
Meo Wolswinkel  vraagt naar de samenwerking van Welzijn Barneveld met de kerken. Hierop 
antwoord Ellen dat veel kerken zich zelf weten te redden Samenwerking is mogelijk bijv. op het punt 
van vervoer. 
 
4. Presentatie Yvonne Ruigrok: Signaleren 
Hierna houdt Yvonne Ruigrok van GGZ Central/Indigo een presentatie. Het onderwerp van de 
presentatie is het signaleren dat het niet goed gaat met medemensen. 
In de toekomst zullen o.a. door de bezuinigingen meer mensen thuis blijven wonen. Hierdoor wordt 
het steeds belangrijker dat derden signalen oppikken en oppakken. 
 
Yvonne deelt 2 versies van de Signaleringkaart Niet Pluis uit, een is bestemd voor ouderen en de 
andere versie voor kinderen en jongeren 
 
Hierna wordt een korte pauze gehouden. 



5. Bespreking casussen 
In een aantal groepen worden de casussen besproken die aangereikt zijn door Yvonne. De uitkomst 
van de gesprekken in de groepen wordt later plenair besproken. 
 
6. Overdracht aan Meo Wolswinkel en afscheid van Thomas Kool 
Na de plenaire bespreking geeft de nieuwe vertegenwoordiger van het Platform Kerken een korte 
introductie van zichzelf. 
Vervolgens wordt Thomas Kool hartelijk bedankt voor zijn inzet in de achterliggende jaren. 
 
7. Rondvraag/Mededelingen 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden in oktober 2014. Locatie wordt nog bekend gemaakt. Het 
thema voor die avond wordt Diaconaal beleid in een veranderende situatie, dit met het oog op de 
decentralisaties die in 2015 doorgevoerd worden. 
  
8. Sluiting 
Meo Wolswinkel sluit de vergadering 
  
 
 


