Verslag van de informatiebijeenkomst Wmo-platform kerken in Barneveld op donderdag
11 oktober 2012, kerkgebouw Bethabara, Van de Berglaan 79, Voorthuizen.
Aanwezig: 25 personen
1. Opening
De informatiebijeenkomst wordt geopend door Thomas Kool. Hij gaat voor in gebed, leest
psalm 23 en spreekt enkele worden over deze psalm.
Kees Blaak is als plaatsvervangend kerkelijk vertegenwoordiger in de Wmo-raad Barneveld
verhinderd om aanwezig te zijn.
1.1 Notulen vergadering Wmo-platform kerken 10 april 2012
De notulen geven geen aanleiding tot opmerkingen of vragen.
1.2 Advertentie/functieprofiel kerken
De aanwezigen kunnen zich vinden in de advertentie/functieprofiel kerken. In 2013 wordt er
een sollicitatieprocedure gestart.
2. Mededelingen
2.1 Nieuwsbrief Wmo-platform kerken nr. 2012.2
2.2 Artikel Wmo biedt kansen aan het diaconaat (Tijdschrift Zicht 2012-2 thema Grenzen
aan de zorg)
2.3 Uitnodiging Signaleren Niet Pluis (24 en 25 oktober)
De informatie bij de punten 2.1, 2.2 en 2.3 is toegestuurd en geeft geen aanleiding tot
bijzondere opmerkingen.
2.4 Voorzitter Wmo-raad Barneveld
Op de advertentie is nog geen reactie ontvangen. De Wmo-raad probeert via de informele
weg een nieuwe voorzitter te zoeken.
2.5 Pastoresoverleg 25 september 2012
Op het pastoresoverleg (vertegenwoordigers burgerlijke gemeente, vertegenwoordigers
kerkelijke gemeenten) van 25 september 2012 is (door predikanten) de wens geuit om
Diaconieën ook te informeren over de (laatste ontwikkelingen van de) Wmo. De gemeente is
hiertoe graag bereid. Diaconieën kunnen hierover het beste contact opnemen met de Wmoadviseur van de gemeente Barneveld, mevr. Els van Beurden (e.vanbeurden@barneveld.nl).
2.6 Barneveld in Dialoog
Op dinsdag 6 november kunt u nog aanschuiven als deelnemer tijdens ‘Barneveld in
Dialoog’. Op verschillende plaatsen in de Gemeente Barneveld staan daarvoor tafels
opgesteld. U kunt zich opgeven voor een tafel om 10.00 uur, om 14.00 uur of om 19.30 uur.
Een tafelgesprek duurt ongeveer 2 uur. Het thema voor dit jaar is ‘Samen’. Wilt u meer
weten? Zie dan de website www.barneveldindialoog.nl Daar kunt u zich ook op aanmelden.
3.1 Presentatie door Karina van Triest, coördinator CJG Barneveld
3.2 Presentatie door Arienne Versendaal van de Stichting Breder
Karina en Arienne geven een heldere presentatie over het thema Jeugd en Gezin. Karina
doet dit vanuit haar rol als coördinator Centrum Jeugd en Gezin Barneveld (CJG). Het CJG
probeert laagdrempelig te zijn en dicht bij ouders en kinderen te staan. Het gaat vooral om
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het verstrekken van informatie en het coördineren van hulp. Vooral in situaties met
meerdere problemen is het belangrijk dat er één coördinator is en één plan. Het CJG is de
lokale voordeur voor de jeugdzorg. Arienne geeft aan dat de Stichting Breder jongeren
opvangt die niet meer thuis kunnen blijven. Stichting Breder is een AWBZ-erkende en HKZgecertificeerde zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en
gezinnen. Het is niet de bedoeling om de rol van de ouders over te nemen. Maar meer om
de opvoeding te versterken en ouders te leren om ouder te zijn. Goed luisteren en praten
met jongeren is erg belangrijk. Op een kleinschalige manier proberen weer terug te keren
naar het “gewone leven”.
4. Discussie in groepjes aan de hand van enkele stellingen
5. Plenaire discussie onder gespreksleiding van Karina van Triest en Arienne Versendaal
Aan de hand van zes stellingen wordt er in groepjes met elkaar van gedachte gewisseld en
worden er memoblaadjes bij de stellingen geplakt. Daarna vindt er onder gespreksleiding
van Karina en Arienne een discussie plaats. Samenvattend is hiervan de volgende impressie
te geven:
Stelling 1: Kerken moeten onderling gebruik maken van de expertise die er is op het gebied
van jeugdwerk.
Het is goed om van elkaars expertise gebruik te maken. Het mag niet ten koste gaan van de
eigen identiteit. “Grote” kerken hebben meestal meer eigen expertise in huis dan “kleine”
kerken.
Stelling 2: Kerken zijn medeverantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.
De ouders zijn de eerst verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen. Kerken
kunnen wel ondersteunend en signalerend zijn. Het is mooi wanneer er op een goede wijze
invulling gegeven kan worden aan de drieslag: gezin-school-kerk. Het doopformulier spreekt
van: (Derde doopvraag aan de ouders) Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen
van wie u vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw
vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?
Stelling 3: Door alle veranderingen wordt de verantwoordelijkheid teruggelegd bij ouders en
kerken.
De verantwoordelijkheid hoort altijd bij de ouders te blijven. Het is niet teruggelegd. De
verantwoordelijkheid van de ouders was en is er altijd al. De kerken moeten er voor waken
dat ze niet buiten haar grenzen handelt. Kerken kunnen vanuit haar signalerende functie
bevorderen dat er op tijd professionele hulp wordt ingeschakeld.
Stelling 4: Om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen moet je wel lid zijn van de
kerk.
Kerken staan open voor alle mensen. In verband met je eigen identiteit liggen er wel
grenzen.
Stelling 5: Kerken zijn voldoende toegerust om een grotere verantwoordelijkheid te nemen
voor jeugd en gezin.
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Veel kerken nemen al een grote verantwoordelijkheid voor jeugd en gezin. Kerken werken
met vrijwilligers die vooral signalerend en ondersteunend bezig zijn. Kerken hebben niet de
verantwoordelijkheid om professionele zorg over te nemen. Kerken kunnen en willen wel
meedenken over verbeteringen in de samenwerking tussen kerken en professionele zorg en
welzijn.
Stelling 6: Als problemen niet binnen drie maanden kunnen worden opgelost moet er
professionele hulp ingeschakeld worden binnen het gezin.
Ligt eraan wat de problemen zijn. Continuïteit in begeleiding is erg belangrijk. Hulp door de
kerk moet in tijd en inzet te overzien zijn. In probleemsituaties snel deskundige hulp
inschakelen.
6. Afsluiting
Thomas vraagt voor welke thema er op een volgende informatiebijeenkomst belangstelling
is. Het thema kan bijpraten over de Wmo (door Gertjan Kraan of Els van Beurden) zijn of
geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De voorkeur gaat uit naar bijpraten over de Wmo, maar
dan moet er wel nieuws zijn. Daarna bedankt hij een ieder voor zijn bijdrage en inbreng aan
deze avond en sluit met dankgebed.
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