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Nieuwsbrief Wmo-platform kerken nr. 2014-2 

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 D.V. 16 oktober met als thema: Veranderingen 
WMO 2015 in de praktijk. Verder informeren we jullie in deze nieuwsbrief over de laatste 
ontwikkelingen in verband met het sociale domein, de geplande activiteiten voor de doelgroep 
kerken uit het jaarplan 2014  van de Wmo-raad.  
 
2. Informatiebijeenkomst 16 oktober 2014 oktober 2013 thema: Veranderingen WMO 2015 in 
de praktijk.  
Nu de WMO 2015 erg dichtbij komt is het goed dat alle onduidelijkheden die er mogelijk nog zijn 
worden weggenomen zodat we als kerken de nieuwe situatie goed in beeld krijgen. Dit is van belang 
voor het maken van beleid en het nemen van besluiten met betrekking tot diaconale hulpdiensten. 
Deze avond zal Gertjan Kraan namens Gemeente Barneveld een presentatie verzorgen waarin hij de 
definitieve besluitvorming rondom de WMO toelicht en waarbij hij ingaat op de te verwachten 
dagelijkse praktijk. Om een goed beeld te krijgen van deze avond treft u hieronder al vast een aantal 
vragen van kerken en antwoorden van Gertjan Kraan aan: 

•             Op welke terreinen kunnen we hulpvragen verwachten? 

De meeste kwetsbare mensen hebben niet direct hulpvragen. Mensen hebben vooral behoefte aan 
echte aandacht.  Door echt contact en waardering kunnen juist ook hulpvragen voorkomen worden. 
Maar een vriendschappelijke relatie aangaan is vaak moeilijker dan hulp bieden.  

•             Welke vragen kunnen we als kerk van hulpbehoevenden verwachten in 2015? 

Als er hulpvragen zijn, zullen dat vooral praktische hulpvragen zijn. Denk aan boodschappen doen, 
vervoer, licht huishoudelijk werk, kleine klusjes in huis en in de tuin. Specialistische hulp moet vooral 
door specialisten worden geboden. Het ligt niet voor de hand dat hiervoor naar vrijwilligers wordt 
gekeken. Dit geldt ook voor lijfgebonden zorg zoals hulp bij opstaan, wassen en aankleden. 

Probeer ook altijd te achterhalen wat de echte hulpvraag is. Een vraag om hulp kan eigenlijk een 
vraag om aandacht zijn of er kan een ander probleem spelen dan op het eerste gezicht lijkt.   

Het is daarnaast ook heel belangrijk om niet alleen te kijken naar hulpbehoevenden, maar ook naar 
hun huisgenoten of familieleden. Misschien hoef je niet zo zeer hulp te geven aan de 
hulpbehoevende, maar heeft juist die zogenoemde ‘mantelzorger’ aandacht en/of ondersteuning 
nodig. 

•             Welke vragen kunnen we als kerk verwachten van de gemeente in 2015 of ervoor al in 2014? 

De burgerlijke gemeente zal niets vragen aan kerkelijke gemeenten. Het is natuurlijk aan kerkelijke 
gemeenten zelf om te bepalen wat hun missie of taak is.  Wat betreft de rol van de overheid is de 
tendens dat die zich meer en meer beperkt tot die van een vangnet, zodat niemand ‘buiten de boot’ 
hoeft te vallen. In de gemeente Barneveld drukken we dat uit in het motto, of eigenlijk, in de 
volgorde: Zelf-Samen-Gemeente. 

•             Zal het aantal hulpvragen al direct in 2015 groter zijn? 

Dat is moeilijk te zeggen. De gemeenteraad heeft besloten dat eenvoudige huishoudelijke hulp met 
ingang van 2015 niet meer door de gemeente verstrekt gaat worden. De gemeente is nu 
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alternatieven aan het uitwerken, maar het is voorstelbaar dat mensen voor huishoudelijke hulp meer 
een beroep op elkaar of op vrijwilligers zullen gaan doen. Momenteel krijgen zo’n 800 mensen 
eenvoudige huishoudelijke hulp via de gemeente.  

We moeten ons ook realiseren dat het voor mensen moeilijk kan zijn om een hulpvraag te stellen, 
vanwege trots of lijdzaamheid. De behoefte aan hulp kan groter zijn dan het daadwerkelijk gestelde 
aantal vragen om hulp. Oog hebben voor elkaar en het signaleren van mogelijke problematische 
situaties is van belang. Kijk ook eens op 
http://welzijnbarneveld.nl/pdfdocumenten/Signalerinigskaart%20ouderen.pdf  

•             Is het de bedoeling dat een kerk ook eenvoudige zorg (met vrijwilligers) zou moeten leveren 
(zorg die in 2015 uitvalt)?  

Het is belangrijk om goed onderscheid te maken tussen zorg en hulp of ondersteuning en wat je dan 
wel of niet kunt bieden. Een valkuil is ook dat we ouderen en gehandicapten zien als zwakkeren waar 
we voor moeten zorgen. Mensen kunnen inderdaad zorg- of hulpbehoevend zijn, maar ouderen zijn 
ook mensen met veel ervaring en gehandicapten zijn ook mensen met talenten die met hun ervaring 
en talenten veel voor anderen zouden kunnen betekenen. Waarom zou een hulpbehoevende geen 
vrijwilliger kunnen zijn? Ouderen en gehandicapten zijn niet per definitie hulpvragers maar kunnen 
ook hulpverstrekkers zijn. Kijk ook altijd eerst of ‘zwakkeren’ sterker kunnen worden want als je 
direct in de ‘zorgstand’ springt , kunnen kwetsbare mensen juist kwetsbaar en afhankelijk blijven. 

•             Als kerk willen we er zijn voor onze naaste, maar moet dit niet veel meer `in de houding`  van 
de mensen zitten dan dit formeel allemaal vast te leggen? 

Dit is een vraag die kerkelijke gemeenten zelf moeten beantwoorden. Structuur en cultuur kan per 
kerk verschillen. Interessant is overigens de vraag of mensen buiten de kerkelijke gemeente ook 
‘naasten’ zijn. 

•             Wat is de taak van andere organisaties (Welzijn Barneveld e.d.) en is de noodzaak daardoor 
minder hoog om als kerk hulp te geven? 

Welzijn Barneveld kan onder andere vrijwilligersorganisaties ondersteunen; bijvoorbeeld door een 
trainingsaanbod voor vrijwilligers. En mantelzorgers kunnen met hun vragen bijvoorbeeld terecht bij 
Steunpunt Mantelzorg. Instellingen voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening kunnen 
aanvullend en faciliterend zijn op wat er al is en gebeurt in de samenleving. 

•             Hoeveel vrijwilligers zijn er in 2015 nodig voor een diaconale hulpdienst? Kunnen we deze 
überhaupt wel beschikbaar hebben? 

Het wiel hoeft niet uitgevonden te worden. Er zijn al diverse kerken die een hulpdienst hebben. 
Misschien is het goed als kerken onderling kennis en ervaringen uitwisselen. 

4. Informatie Wmo-raad 
Door de Wmo-raad wordt er jaarlijks een jaarverslag en jaarplan opgesteld. Deze plannen zijn te 
vinden op onze website. Voor de doelgroep kerken is in het jaarplan 2014 het volgende 
opgenomen.  
 

Jaarplan 2014 
Wmo-raad  

Activiteiten  

1. Doelgroep Kerken  -Bevorderen deelname kerken aan het Wmo-platform kerken.  
-Bevorderen deelname aan het Diaconaal Netwerk.  

http://welzijnbarneveld.nl/pdfdocumenten/Signalerinigskaart%20ouderen.pdf
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-Organiseren van twee informatieavonden voor het Wmo-platform kerken.  
-Bevorderen van goede kaders voor een actief vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.  
-Bevorderen van het gemeentebreed opzetten van Diaconale hulpdiensten 
-Via de website informeren over de activiteiten van het  platform kerken. 

 
Nu duidelijk is hoe de besluitvorming zich heeft ontwikkelend rondom de WMO, kan verder worden 
gewerkt aan bovenstaande punten. Het plan is om het komende halfjaar hiermee actief aan de slag 
te gaan. 
 
De uitdaging voor de Wmo-raad is vooral om er aan mee te werken dat alle veranderingen per 1 
januari 2015 op een verantwoorde manier ingevoerd worden. De Wmo-raad is al diverse jaren nauw 
betrokken bij de voorbereidingen en heeft diverse pre-adviezen opgesteld. Nu de kaders bekend zijn  
gaat het vooral om een goede invulling van de praktijk van alle dag. Onder de burgers is er nog veel 
onduidelijkheid en angst. Door goede voorlichting over de drie decentralisaties, maar ook het 
bredere terrein van welzijn en zorg. (Wet langdurige zorg, Zvw) moet het mogelijk zijn om angsten bij 
de burger weg te nemen en voldoende draagvlak te creëren voor alle veranderingen.  
 
Meo Wolswinkel, kerkelijk vertegenwoordiger  
 
 


