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1. Inleiding nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onze bijeenkomst op 11 oktober 2012. Het
thema is Jeugd en Gezin. Arienne Versendaal van de stichting Breder en Karina van Triest
van het CJG Barneveld verzorgen deze avond. Verder blikken we nog even terug op onze
informatiebijeenkomst van 12 april 2012 en geven we de laatste informatie over de drie
decentralisaties, Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en Wwnv.
Tenslotte vragen we opnieuw aandacht voor het Diaconaal Netwerk. We willen lokaal
kwetsbare mensen blijven helpen.
Voor meer informatie over het werk van de Wmo-raad verwijzen we ook naar onze
website http://www.wmoraadbarneveld.nl/
2. Informatiebijeenkomst 11 oktober 2012 over het thema Jeugd en Gezin.
Soms loopt het niet zoals het zou moeten, je kind luistert niet, je puber gaat compleet zijn
eigen gang en soms kun je als ouders met de handen in het haar zitten. Dat is dan vaak het
moment dat er professionele hulp in beeld komt. Nu nog wel, maar hoe gaat dat in de
toekomst, met alle veranderingen die op stapel staan? Het oude kabinet heeft drie
decentralisaties ingang gezet:
Van AWBZ naar Wmo voor begeleiding en kortdurend verblijf, de decentralisatie Wet
Werken naar Vermogen en de decentralisatie van de jeugdzorg
Met de val van het kabinet is onzeker of de decentralisaties doorgaan. De nieuwe regering
zal hierover een beslissing nemen en de ingezette verandering waarschijnlijk wel (op
onderdelen) overnemen.
Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat de zorg voor jeugd inhoudelijk gaat veranderen. In
alle stukken die nu rond de jeugdzorg verschijnen, is een duidelijke trend zichtbaar. Nu en in
de toekomst zal het sociale netwerk van de jeugdige en het gezin een steeds belangrijkere
rol gaan spelen. Net als in de Wmo nu, zal er eerst gekeken worden wat het gezin en de
jeugdige zelf kunnen doen om het probleem op te lossen, daarna zal gekeken worden welke
rol het sociale netwerk kan spelen en daarna zal pas professionele zorg ingezet worden.
Ouders worden primair verantwoordelijk gehouden voor de opvoeding en de samenleving
heeft een duidelijke taak om met elkaar een veilige en gezonde opvoedomgeving voor onze
kinderen en jeugdigen te creëren.
Met deze ontwikkeling wordt de rol van de kerken steeds belangrijker en er zal in de
toekomst (nog) vaker een beroep gedaan worden op de inzet van vrijwilligers vanuit de
kerken.
Karina van Triest en Arienne Versendaal
2. Informatiebijeenkomst 12 april 2012
Op 12 april was Els van Beurden, Wmo-adviseur van de gemeente Barneveld, onze gast. Het
thema was: De Kanteling in de praktijk. Els vertelde ons over het project de Kanteling en de
pilot “het gesprek”. Centraal staan de drie kernbegrippen van het Wmo-beleid van de
gemeente Barneveld. Zelf, samen, gemeente. Het project de Kanteling is vooral gericht op
een goede samenwerking tussen de professionals en het maatschappelijk middenveld.
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Waaronder de kerken. In de pilot “het gesprek” worden medewerkers van de gemeente
getraind op kennis en gespreksvaardigheden. Er werden diverse voorbeelden genoemd
waarbij de kerken al veel (eerste) hulp bieden.
2. Decentralisatie Jeugdzorg
De jeugdzorg gaat op de schop. De decentralisatie moet het antwoord worden op de
huidig complexiteit. De samenwerking tussen verschillende instanties kan beter. Naast
deelname van de Wmo-raad in een werkgroep van de gemeente is de Wmo-raad ook
betrokken bij een initiatief van de Wmo-raden in het Valleigebied. We doen dit onder
begeleiding van Zorgbelang Gelderland. We zitten nu nog in de inventarisatiefase.
Wellicht komt er nog een informatieavond. De Wmo-raad is voorstander van
decentralisatie maar wil er wel voor waken dat het decentralisatieproces doorschiet.
Gezien zijn complexiteit zijn er zaken die betert centraal kunnen blijven.
3. Decentralisatie AWBZ-begeleiding
De decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de Wmo wordt waarschijnlijk
een jaar uitgesteld. Dit betekent dan dat de gemeente met ingang van 2014
verantwoordelijk wordt voor nieuwe cliënten en per 2015 voor de volledige groep
mensen die AWBZ-begeleiding ontvangen en inwoner van Barneveld zijn. De Wmo-raad
is betrokken bij enkele projecten om de decentralisatie AWBZ-begeleiding zo goed
mogelijk voor te bereiden. Inmiddels heeft de Wmo-raad ook een ongevraagd advies
uitgebracht dat op onze website is te vinden.
4. Wet werken naar vermogen (Wwnv)
Het wetsvoorstel is op 1 februari 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer maar nog niet
ingevoerd. Wel gaan de voorbereidingen door om zoveel mogelijk mensen aan het werk te
krijgen. De gemeente Barneveld kiest er voor zo veel mogelijk een eigen koers te varen en
mede gebruik te maken van het maatschappelijke middenveld waaronder de kerken.
5. Diaconaal Netwerk Barneveld
De Wmo-raad blijft deelname aan het Diaconaal Netwerk stimuleren. Naast het bieden
van waardevolle ondersteuning is het ook een mogelijkheid dat leden van verschillende
kerken elkaar beter leren kennen
6. Functieprofiel Kerkelijk vertegenwoordiger
In de vergadering van de Wmo-raad van 13 september is het functieprofiel Kerkelijk
vertegenwoordiger vastgesteld. Het Wmo-platform kerken krijgt nu gelegenheid te
reageren. Het is de bedoeling dat enkele leden van de Wmo-raad een
sollicitatiecommissie vormen en we een oproep plaatsen om te solliciteren.
Thomas Kool, kerkelijk vertegenwoordiger Wmo-raad
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