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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. 24 april met als thema: Samenredzaamheid.
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. Tenslotte introduceert Meo Wolswinkel zich als de nieuwe kerkelijk
vertegenwoordiger in de Wmo-raad. Wanneer u meer informatie wenst kunt u het beste de
website www.wmoraadbarneveld.nl bezoeken of contact zoeken met Meo Wolswinkel.
2. Informatiebijeenkomst 24 april 2014 oktober 2013 thema: Samenredzaamheid
2.1 Samenredzaamheid
In het kader van Zelf-Samen-Gemeente in de Gemeente Barneveld en met het oog op de toekomst
betreffende de Wmo, is het nodig om een aantal zaken gezamenlijk tegen het licht te houden. Zelf is
een redelijk duidelijke startpunt. De meeste mensen kunnen van jongs af aan zich ‘zelf’ redden.
Wanneer de gemeente, in de ruimste zin van het woord nodig is, te denken aan de professionals in
de verschillende organisaties en de gemeente als organisatie zelf is het ook nog redelijk tot goed te
over zien. Maar dan komen we bij het tussenliggende stuk, samen. Hoe dan samen, is dat samen in
de trend van we doen wel iets, is het samen als prettig en fijn, of is het samen als iets over de
schutting gooien en hopen dat de buurvrouw het opvangt; ‘We doen het toch samen?’
Voor nu is het belangrijk te onderzoeken en te ervaren wat dat samen en samenredzaam zijn dan
betekent. Wat kun je samen doen in je eigen netwerk, wat kun je samen in je eigen gemeenschap,
kerkgemeente, sportclub, werkomgeving; maar ook, wat wil je zelf, wat kan je zelf.
Graag wil ik tijdens de bijeenkomst iets vertellen over hoe wij als Welzijn Barneveld de verbinding
aan willen gaan. Dit met de gemeente, de gemeenschap en daaruit volgend ook de kerken.
Ellen Alders, directeur Welzijn Barneveld
2.2 Samenredzaamheid
Samenredzaamheid verwijst naar de woorden “samen” en “redzaamheid” Bij samen gaat het om
gedeelde verantwoordelijkheid. Bij redzaamheid kunnen we denken aan zelfredzaamheid maar ook
het redden met elkaar. Met mantelzorgers familie en professionals. Samenredzaamheid sluit aan bij
het thema: Bron van Zorg zoals is besproken tijdens de bijeenkomst van 9 oktober 2013. Als gevolg
van overheidsmaatregelen zullen voorzieningen minder beschikbaar zijn en zal zorg meer thuis
gegeven worden. ‘We’ moeten als samenleving meer voor elkaar zorgen. Kerken hebben een rol bij
signalering van mogelijke psychische problemen zowel ten aanzien van de zorgvrager als van de
mantelzorger.
Maar: zorgen; iemand helpen is niet altijd gemakkelijk.
Soms signaleer je dat het niet goed lijkt te gaan met iemand, maar je voelt je ‘verlegen’ om het
probleem ter sprake te brengen. Soms wil je helpen, maar je weet niet hoe. Soms wil degene die je
wilt helpen niet geholpen worden of is iemand niet in staat om adviezen op te volgen. Je stuit op een
muur van “Ja maar,…” Iemand is niet in staat om verandering aan te brengen in zijn/haar situatie.
Hoe kunnen we signaleren dat het niet goed gaat met iemand? Dat iemand die zorg nodig heeft, of
zijn/haar mantelzorger meer ondersteuning nodig heeft. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we
mensen ‘motiveren/stimuleren’ om zelf actie te ondernemen? Wat kunnen we zelf, wanneer is het
verstandig om advies te vragen? Kortom hoe kunnen we het samen redden?
Yvonne Ruigrok, preventiewerker Indigo (GGZ Centraal)
3. Belangrijke ontwikkelingen sociale domein
1

In 2007 is gestart met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en nu staan we aan de
vooravond van de invulling van de decentralisaties met ingang van 1 januari 2015. In de
gemeenteraad van 28 januari 2014 is een integraal beleidskader voor de drie decentralisaties (Wmo,
Jeugdzorg, Arbeidsparticipatie naar vermogen) vastgesteld. De planning is dat de nieuwe
gemeenteraad in de tweede helft van 2014 de verordeningen (Wmo, Jeugdzorg, Arbeidsparticipatie
naar vermogen) vaststelt. Naar aanleiding van de behandeling van het beleidskader zijn er
amendementen ingediend die vooral gericht zijn op het borgen van kwaliteit van de dienstverlening.
Hierbij is vooral te denken aan een adequate inrichting (mensen en middelen, controle en toezicht)
en een goede invulling van betrokkenheid van de gemeenteraad bij het gehele proces (inrichting,
uitvoeren, evalueren, bijsturen)
4. Informatie Wmo-raad
Door de Wmo-raad wordt er jaarlijks een jaarverslag en jaarplan opgesteld. Deze plannen zijn te
vonden op onze website. Voor de doelgroep kerken is in het jaarplan 2014 het volgende
opgenomen.
Jaarplan 2014
Activiteiten
Wmo-raad
1. Doelgroep Kerken -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.
-Bevorderen van het gemeentebreed opzetten van Diaconale hulpdiensten
-Via de website informeren over de activiteiten van het platform kerken.
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.
5. Introductie Meo Wolswinkel
Per 1 januari 2014 ben ik, Meo Wolswinkel (36), namens de kerken vertegenwoordigd in de
Wmo-raad. Inmiddels heb ik een aantal Wmo-vergaderingen bijgewoond en begin ik me er thuis
te voelen. De afgelopen jaren ben ik voorzitter geweest van de diaconie van de Hervormde
Gemeente in Barneveld en in die hoedanigheid heb ik al regelmatig van de nieuwe regelgeving
kennis kunnen nemen. Ook de diverse situaties in de praktijk zijn me niet vreemd. Daarnaast
ben ik binnen het Diaconaal Netwerk een bekende; de contacten met andere kerken en met
Gemeente Barneveld zijn er. Graag maak ik op 24 april kennis met alle kerken binnen het Wmoplatform. Ik hoop dat wij de komende jaren waarin veel veranderingen op stapel staan, op een
goede en constructieve wijze kunnen samenwerken.
Meo Wolswinkel, kerkelijk vertegenwoordiger Wmo-raad vanaf 1 januari 2014
Thomas Kool, kerkelijk vertegenwoordiger Wmo-raad tot 1 januari 2014

2

