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Nieuwsbrief Wmo-platform kerken nr. 2013-2 

1. Inleiding nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief is voor alle kerken/geloofsgemeenschappen in de gemeente Barneveld. Vanaf 
2008 organiseren we twee keer per jaar een informatiebijeenkomst.  In deze nieuwsbrief is 
meer te lezen over: de informatiebijeenkomst op 9 oktober met als thema: Bron van Zorg. 
Verder besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan een enquete ondersteuning 
mantelzorgers  en vrijwilligers, belangrijke ontwikkelingen sociale domein, informatie Wmo-
raad, de rol van de kerken en de vacature Kerkelijke vertegenwoordiger in de Wmo-raad.  
   
2. Informatiebijeenkomst 9 oktober 2013 thema: Bron van Zorg  
Tijdens de WMO-bijeenkomst die gepland staat op D.V. 9 oktober willen wij, Rineke Heij en 
Carla van de Pol, namens RST zorgverleners (als thuiszorgorganisatie) concreet gaan kijken naar 
de veranderingen in de maatschappij. In de vorige bijeenkomst is de omkanteling van de AWBZ 
naar de WMO toegelicht door dhr. Kraan van de gemeente en is er vanuit de GGZ een 
aanvullende presentatie gegeven.  
De omkanteling heeft echter ook gevolgen voor de ‘zorg thuis’, zowel voor de zorgvrager, de 
naasten (mantelzorger/vrijwilliger) als ook voor de zorgverlener.  
Een vertaling naar de praktijk, dat is het doel van deze avond. Het thema van deze bijeenkomst  
is “Bron van Zorg”. Hoe houden we de bron gevuld om uit te putten (zorgen)? Graag willen wij 
samen met u nadenken over de mogelijkheden in de toekomst en de wijze waarop we dit samen 
op kunnen pakken als zorgaanbieders en kerken/maatschappij.   
Rineke en Carla 
 
3. Enquete Ondersteuning Mantelzorgers en Vrijwilligers 
Het Wmo-platform kerken vindt het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de 
ondersteuningsbehoefte voor mantelzorgers en kerkelijke vrijwilligers. Wordt de ondersteuning 
binnen de kerk zelf geregeld? Of wordt er ondersteuning verwacht van Welzijn Barneveld 
(Steunpunt Mantelzorg)? Of de gemeente Barneveld? Wanneer er behoefte is aan 
ondersteuning kan ook de vraag gesteld worden of het Wmo-platform kerken een 
coördinerende rol kan vervullen? Kortom diverse vragen. Het kan ook zijn dat er wel vragen 
leven over mantelzorg en/of kerkelijke vrijwilligers die niet in de enquete voorkomen. Schroom 
dan niet om contact met mij op te nemen. Dan kunnen we kijken of er oplossingen mogelijk 
zijn. Graag jullie medewerking om de enquete in te vullen en naar mij te mailen.   
 
4. Belangrijke ontwikkelingen sociale domein 
Wie de kranten leest en de media volgt kan op de hoogte zijn van diverse ontwikkelingen 
binnen het sociale domein. We denken aan de jeugdzorg, ouderenbeleid (AWBZ  en nieuwe 
Wmo) en het vinden van werk (Participatiewet) Veel (beleids)stukken liggen (nog) op de 
tekentafel. We zitten in een overgangsfase van een samenleving die veel overlaat aan de 
overheid (verzorgingsstaat) naar een samenleving waar een groter beroep wordt gedaan op de 
onderlinge solidariteit (participatiesamenleving). Een solidariteit die goed aansluit bij 
christelijke normen en waarden. Ik noem drie overwegingen: 
 1. Nadruk op eigen kracht. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leven.  

2. Het besef dat de maakbaarheid van de samenleving beperkt is. Diverse problemen 
kan de overheid niet oplossen. Mogelijk kan de kerk een rol spelen (mantelzorgers, 
vrijwilligers, diaconaat, pastoraat)  
3. Toekomst gericht denken. Niet blijven steken bij het noemen van de problemen. Kom 
met ideeën.  
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Voor de verdere stappen van invoering is het belangrijk dat relevante ervaringen in de praktijk 
van alledag aan mij worden gemaild. Met elkaar willen we voorkomen dat kwetsbare groepen 
tussen de wal en het schip vallen.  
 
5. Informatie Wmo-raad 
Zoals al eerder genoemd is de Wmo-raad druk met diverse voorbereidingen voor de drie 
decentralisaties (jeugd, arbeid, bijstand, maatschappelijke ondersteuning) Hoewel veel punten 
nog niet duidelijk zijn is het voor de Wmo-raad wel belangrijk om zich grondig in de materie te 
verdiepen. We hebben al diverse adviezen gegeven die op onze website 
www.wmoraadbarneveld.nl te vinden zijn. Daarnaast hebben we ook een schrijven opgesteld in 
verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het schrijven staat op onze website  en is er 
naar alle fracties in de gemeente Barneveld gemaild. We hopen de komende tijd mee te denken 
over vooral de praktische gevolgen van de veranderingen.  Na een fase van voorbereidingen 
komen we in een fase dat er concrete keuzes (budget, inkoop, borgen kwaliteit, uitvoering) 
gemaakt moeten worden.   
  
6. De rol van de kerken 
Een belangrijke vraag bij alle ontwikkelingen is de rol van de kerken en in het bijzonder van het 
diaconaat. Betekent het uitgangspunt van veel diaconieën “helpen waar geen helper is” dat ze 
steeds meer werk krijgen? Of wordt er veel meer een beroep gedaan op onderlinge solidariteit 
en moet je niet teveel (van bovenaf) willen regelen. Binnen de Wmo-raad is ook de term 
“straatdiaconaat” genoemd. Ik denk dat er nog wel wat denkwerk nodig is om de kerkelijke 
identiteit op een goede wijze te bewaren.  Kerkelijke identiteit wordt vooral gevormd door het 
verstaan van Gods Woord en tradities. Voor christenen is de Bijbel een bron van inspiratie en 
motivatie (houding en gedrag). De kerken maken deel uit van de samenleving. Wat mij steeds 
weer opvalt is dat kerken een groot organiserend vermogen hebben en veel mensen met hart 
en ziel (passie en betrokkenheid) klaar staan voor een ander.  
 
6. Vacature Kerkelijk vertegenwoordiger  
Helaas is het nog niet gelukt om voor mij een opvolger Kerkelijk vertegenwoordiger te vinden.  
Op de vergadering van de Wmo-raad van 19 september 2013 heb ik toegezegd dat ik tot 
uiterlijk eind 2014 de vertegenwoordiger Kerken wil blijven maar we wel blijven zoeken naar 
een nieuwe vertegenwoordiger. Hopelijk kan de nieuwe persoon dan nog (een jaartje) ervaring 
opdoen binnen de Wmo-raad en het Wmo-platform kerken. Ik hoop dat alle kerken, die het 
belangrijk vinden dat een kerkelijk vertegenwoordiger in de Wmo-raad de belangen van de 
kerken behartigt, meedenken over kandidaten voor de Wmo-raad. Ik ben graag bereid om met 
mogelijke kandidaten een oriënterend gesprek te voeren.     
 
Thomas Kool, kerkelijk vertegenwoordiger Wmo-raad 
 

http://www.wmoraadbarneveld.nl/

