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1. Inleiding nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onze bijeenkomst op 3 april 2013. Het thema is Kerk en
geestelijke gezondheidszorg. Willy Timmerman, adviseur dienstverlening zorg bij Eleos,
verzorgt deze avond. Verder geven we de laatste informatie over de jeugdzorg en geven we een
korte samenvatting van ons jaarverslag 2012 en ons jaarplan 2013. Ook besteden we aandacht aan
de vacature doelgroep Kerkelijk vertegenwoordiger per 1 januari 2014. Wij kunnen ons voorstellen
dat u (diaconie) meer informatie wilt ontvangen over de Wmo en/of het bredere terrein van het
sociale domein. Hiervoor kunt u contact zoeken met mij. Wij komen graag naar u toe.
Voor meer informatie over het werk van de Wmo-raad verwijzen we ook naar onze website
http://www.wmoraadbarneveld.nl/
2. Informatiebijeenkomst 3 april 2013 over het thema Kerk en geestelijke gezondheidszorg
Op de informatiebijeenkomst zullen we informatie geven over de relatie tussen de kerken en de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Een vraag die je hierbij kunt stellen is: Wat kunnen kerken
concreet betekenen voor mensen met een (psychische) beperking? Zoals bekend gaat er veel
veranderen in de zorg. Dat is het gevolg van de nieuwe visie van de overheid op zorg en de noodzaak
tot bezuinigen. Diverse taken worden overgeheveld naar de plaatselijke gemeenten. Er zal in
toenemende mate een beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van mensen en op
ondersteuning vanuit hun sociale netwerk. De rol van familie, sociaal netwerk (kerk) en vrijwilligers
wordt daarmee belangrijker en groter dan die nu al is. Voor bijvoorbeeld mensen met een psychisch
beperking vormt de ondersteuning door de mantelzorger, naaste familie, sociaal netwerk en
vrijwilligers een waardevolle en noodzakelijke aanvulling op de professionele ondersteuning, die ze
ontvangen. Wat kan de kerk hier in concreet doen? Eleos Dichtbij wil graag in het belang van hun
cliënten met een psychische beperking met u (diaconie) hier over van gedachten wisselen op
woensdag 3 april 2013.
Willy Timmerman, adviseur dienstverlening zorg bij Eleos

3. Decentralisatie Jeugdzorg
Op 15 december 2012 hebben we een pre-advies Jeugdzorg aan het college van B&W
uitgebracht gevolgd door een tweede advies Jeugdzorg op 1 maart 2013. In dit laatste advies
hebben we onze zorg geuit over de voortgang van het proces van herinrichting van de jeugdzorg.
De grote uitdaging is dat met een beperkter budget de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog
niveau (hoger dan nu) blijft zonder dat er een te zwaar beroep wordt gedaan op de inzet van
vrijwilligers en mantelzorgers. Het gaat de Wmo-raad vooral om een zo concreet mogelijke
“vertaling” door de gemeente Barneveld aan de hand van het conceptvoorstel jeugdwet. De Wmoraad heeft de gemeente om een tijdspad gevraagd van de nog te nemen stappen en de daarbij
behorende beleidsdocumenten. De Wmo-raad blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
4. Jaarverslag 2012 van de Wmo-raad Barneveld
In 2012 hebben we afscheid genomen van Irene van de Glind als vertegenwoordiger van de
doelgroep Lichamelijke beperking. Voor Irene is er geen opvolger gezocht, maar zijn de doelgroep
Lichamelijke beperking en de doelgroep Verstandelijke beperking samengevoegd tot één doelgroep
Lichamelijke en verstandelijke beperking. In 2012 is er gezocht naar een nieuwe voorzitter in verband
met het vertrek van Ben Emans. Begin 2013 is het gelukt om een opvolger voor Ben te vinden in de
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persoon van Arjen Bouwmeester. In 2012 heeft de Wmo-raad aan het college van B&W negen
adviezen gegeven. De belangrijkste adviezen zijn gegeven in verband met de aanbesteding
huishoudelijke hulp, de decentralisatie AWBZ-begeleiding en het eerste advies Jeugdzorg. Voor meer
informatie verwijzen we naar ons jaarverslag dat op de website van de Wmo-raad is te vinden.
5. Jaarplan 2013 van de Wmo-raad Barneveld
Mede onder invloed van de noodzaak tot bezuinigen zitten we in een omslag van een
verzorgingsstaat naar een participatiestraat. We gaan naar een samenleving waarin de eigen kracht
van de burgers en hun sociale netwerk centraal staat. Minder bemoeienis van de overheid en meer
regie bij de mensen. Meer burger en minder overheid. Bij minder overheid gaat het ook om een
andere manier van werken. De vraag van de burger naar ondersteuning bepaalt de inzet van de
professionals. Zorgvragers hebben niet meer automatisch recht op een bepaalde voorziening. Het
gaat om integraal beleid waarbij er verbindingen worden gemaakt tussen de beleidsterreinen zorg,
welzijn en arbeid. Kortom genoeg ontwikkelingen die vragen om bezinning en besluitvorming. De
Wmo-raad speelt hierop in door het geven van adviezen maar ook door het verrichten van veldwerk.
Voor de doelgroep kerken zijn voor 2013 de volgende aandachtspunten geformuleerd.
- Bevorderen deelname kerken aan het Wmo-platform kerken.
- Bevorderen deelname aan het Diaconaal Netwerk.
- Organiseren van twee informatieavonden voor het Wmo-platform kerken.
- Bevorderen van goede kaders voor een actief vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
-Via de website informeren over de activiteiten van het platform kerken.
Naast activiteiten per doelgroep is de Wmo-raad nauw betrokken bij de decentralisaties (AWBZ,
jeugd, werk en inkomen) Een belangrijk thema dat bij alle drie de decentralisaties speelt is de
bereidheid om een groter beroep te kunnen doen op sociale verbanden (informele zorg) zoals
familie, vrienden , buren, verenigingen en kerken. Sociale verbanden met ieder hun eigen patronen
en tradities. Gemeenten hebben een cruciale rol om de sociale verbanden op hun hernieuwde rol
voor te bereiden. Het gaat vooral om een optimale samenwerking tussen de informele zorg
(mantelzorgers en vrijwilligers) en de formele zorg (professionals).
Binnen de Wmo-raad is er een projectgroep Kwetsbare jeugd (drie leden van de Wmo-raad) gevormd
die naast de beleidsmatige aspecten vooral aandacht besteden aan veldwerk. Het veldwerk bestaat
uit gesprekken met zorgvragers, zorgleveranciers en belangenbehartigers. Naast de drie leden van de
Wmo-raad zijn bij de projectgroep enkele zorgvragers (cliëntervaringen) en een zorgleverancier (wat
leeft er bij de professional) bij het project betrokken. In verband met de jeugdzorg is er ook overleg
met Wmo-raden van acht gemeenten (Barnveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,
Veenendaal, Wageningen) in de FoodValley.
6. Vacature Kerkelijk vertegenwoordiger
In de vergadering van Wmo-platform kerken op 11 oktober 2012 is het functieprofiel Kerkelijk
vertegenwoordiger voorgelegd en was er gelegenheid om te reageren. Inmiddels zijn er enkele
kleine aanpassingen uitgevoerd en is het definitieve functieprofiel door de Wmo -raad
vastgesteld. We willen nu starten met een sollicitatieprocedure. Het betekent dat ik per 1
januari 2014 stop als kerkelijk vertegenwoordiger, maar wellicht nog wel maximaal twee jaar
secretaris van de Wmo-raad blijft.
Thomas Kool, kerkelijk vertegenwoordiger Wmo-raad
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