Verslag van de informatiebijeenkomst ASD-Platform kerken in Barneveld op donderdag 12
november 2015 in de Bethelkerk 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. In het bijzonder
de sprekers van deze avond: Ad Huizer van Elan en Leonie Muijs namens de Gemeente Barneveld.
Vervolgens wordt een voorstelrondje gehouden waarin alle aanwezigen kort vertellen over hun
achtergrond en de kerk of organisatie die zij vertegenwoordigen.
Daarna leest Meo een deel uit Marcus 6 over wonderbare spijziging. Naar aanleiding van dit
Schriftgedeelte houdt Meo een korte overdenking en gaat hij voor in gebed.
De notulen van 21 mei 2015 worden onveranderd vastgesteld.
Vervolgens gaat de presentielijst rond.
2. Mededelingen
- Meo presenteert de nieuwsbrief van voor Platform Kerken.
- Het voorlopig rapport met betrekking tot de decentralisaties is meegestuurd als bijlage.
3. Ervaringen m.b.t. nieuwe WMO 2015
Net als in het voorjaar worden de ervaringen met de WMO 2015 kort besproken waarbij iedere
aanwezige zijn inbreng kan hebben.
Uit de zaal komen o.a. de volgende reacties:
- Namens Welzijn Barneveld geeft Ellen Alders aan dat zij het onderzoek dat in opdracht van
de rekenkamer is gedaan heeft doorgenomen. Waarschijnlijk kwam dit onderzoek wel wat
vroeg na het ingaan van de nieuwe regelgeving. Er is bij Welzijn Barneveld duidelijk meer
vraag naar maatjes en de verwachting is dat dit zal toenemen.
- Stichting Present gaat eenb project starten om gezinnen aan elkaar te koppelen onder de
naam “Gezin in de buurt”.
- De vraag is wat er op de kerken afkomt. Algemeen is het antwoord dat er geen explosieve
stijging waar te nemen is in het aantal hulpvragen. Wel zijn er signalen dat de rek er steeds
meer uit raakt voor mantelzorgers en dat aanvragen complexer worden en dat de invulling
meer een zoektocht wordt.
4. Presentatie Ad Huizer – Stichting Elan
Ad houdt zijn presentatie over de veranderingen in het sociaal domein. De achtergrond hiervan zijn
de decentralisaties, bezuinigingen en transformatie naar zelf, samen en gemeente.

De gemeenten krijgen hierdoor te maken met onbekend terrein en toename van beschikbare
middelen, hoewel op de totaal beschikbare middelen wel bezuinigd wordt.
Het beleid van de gemeente moet bijdragen aan de zelfredzaamheid van de burgers en moet de
samenhang in de samenleving versterken.
Het gaat wel altijd om kwetsbare burgers!
Elan werkt vanuit de visie van het negende baken: keuzes worden gemaakt vanuit identiteit. Ad
Huizer geeft aan dat ongeveer 50% van de cliënten van Elan een kerkelijke achtergrond heeft. De
zorg die Elan biedt is echter voor iedereen toegankelijk.
Ad geeft ook aan wat Elan voor de Barneveldse kerken en gemeenten zou kunnen bieden
bijvoorbeeld op het gebied van opleiding in prycho sociale hulpverlening.
Hierna wordt een korte pauze gehouden.
5. Presentatie Leonie Muijs – Gemeente Barneveld
Leonie Muijs is de projectleider voor de jeugdzorg in de gemeente Barneveld. In haar presentatie
gaat zijn in op de nieuwe Jeugdwet. Deze wet is gericht op de jeugdhulp bij opvoed- en
opgroeiproblemen.
Er is een aantal zaken van belang:
- De eerste vraag is wat het eigen probleemoplossend vermogen is.
- In de jeugdwet gaat het om het waarborgen van deskundigheid, gezond en veilig opgroenen,
groeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.
De Jeugdwet komt vanuit het Rijk, de provincie en de zorgverzekeraard naar de gemeenten en dat
maakt de invoeing complexer.
Het Barnevelds beleid valt uiteen in 3 pijlers:
- De toeleiding door middel van gemeentelijke gespreksvoerders
- Algemeen toegankelijke voorzieningen
- Vangnet voorzieningen.
Onder de algemene voorzieningen valt het voormalig preventief jeugdbeleid bij het Centrum Jeugd
en Gezin en de jeugdgezondheidszorg (o.a. de consultatiebureaus)
De vangnetvoorzieningen zijn alleen toegankelijk met een beschikking. Hierin werkt de gemeente
Barneveld samen met de andere gemeenten in de Food Valley als het om inkopen van diensten gaat.
De praktijk in de gemeente Barneveld:
- Toegang door middel van “het gesprek”. De gemeentelijke gespreksvoerders werken vanuit
een generalistische toegangsvisie.
- Het CJG wordt een zelfstandige stichting. Nu is er nog sprake van 16 zelfstandige organisatie,
in de toekomst zullen er 4 kernpartners (waaronder Elan) zijn.
Ervaringen opgedaan in 2015:
- klanten weten redelijk de weg te vinden.
- volgens het rekenkamer rapport zijn de cliënten redelijk tevreden, maar hierbij moet wel
aangetekend worden dat nog veel cliënten onder het overgangsrecht vallen.
- De aanbieders zijn tevreden over de regionale samenwerking

Met betrekking tot het overgangsrecht tot 31 december 2015 merkt Leonie op dat afgemaakt wordt
wat nu al loopt en dat de indicaties van PGB klanten vanuit de AWBZ worden verlengd, maar dat de
gemeente met die groep wel in gesprek gaat.
Voor de kerken ziet Leonie de signaleringsfunctie als belangrijkste.
6. Rondvraag/Mededelingen
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
7. Sluiting
Meo Wolswinkel sluit de vergadering

