Verslag van de Klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD
Datum: 28 november 2018
Plats: gemeentehuis Barneveld
Aanwezig: Geurt Schut, Ruurd Blomsma, Jan Boute, Maria Celine, Jan Prein,
Wim Oostenbrink en Janine Kervel. Aanwezig namens de gemeente met een toelichting op
de zaak Menzis Jochem Westert.
Afwezig: Erika van Veen

1
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Geeft aan dat Erika er
niet is en misschien nog later komt.
2

Notulen

De notulen van 24 oktober worden onder dank ongewijzigd vastgesteld.
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Menzis

Jochem komt binnen en krijgt gelijk het woord.
In de vorige bijeenkomst van de klankbordgroep (24 oktober jl.) is een korte notitie gedeeld
met de stand van zaken rondom de collectieve zorgverzekering voor minima.
In de notitie zijn opties geschetst om minima tegemoet te komen in de kosten van een
collectieve aanvullende verzekering.
Op dat moment was via organisatie BS&F een marktverkenning gaande onder
zorgaanbieders. Inmiddels is bekend dat hieruit helaas geen kandidaat naar voren is
gekomen die geïnteresseerd is in het aanbieden van een minimapolis in gemeente Barneveld.
Wel is de gemeente via Van den Hul & Luigjes Hypotheken en Verzekeringen in contact
gekomen met zorgverzekeraar Stad Holland.
Stad Holland is van mening dat haar collectieve aanvullende verzekering (bestaande uit
verschillende pakketten op restitutiebasis) leidt tot een goede verzekeringspositie voor
inwoners met een laag inkomen. Momenteel analyseert de gemeente de polis van Stad
Holland om te kijken in hoeverre deze aansluit bij de zorgbehoeften van Barneveldse
minima.
Daarnaast is er een gesprek gepland met Poliswijzer.nl om door te praten over de optie van
een zorgverzekering op maat in Barneveld: een vergelijkingstool, keuzeassistentie en een
tegemoetkoming in de kosten.
Op de vergadering is gesproken over deze opties en de voor en nadelen, voor zover bekend
worden doorgenomen. Bij al deze opties is er een ondersteuning op financieel terrein vanuit
de gemeente.
Zal op korte termijn een vervolg krijgen

Voorzitter geeft aan: let op het belang van onze doelgroep, dus het belang van de klant
voorop.
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Beleidsplan

We hebben dit allemaal kunnen lezen en moeten nu het vervolg afwachten. Komt
waarschijnlijk in januari in de raad. (16 januari in de commissie). Vanuit de jeugd is er nog
een toevoeging op het concept.
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Terugblik en vooruitkijken

Hier wordt het stuk voor de ASD dat vanuit de Klankbordgroep is geschreven besproken.
Aandachtspunt is het bemannen van de Klankbordgroep, nu ook Jan Boute gaat vertrekken..
We zullen allemaal nadenken over personen of vertegenwoordigingen.
Graag weer een vertegenwoordiger vanuit het Juridisch Steunpunt, Be Active, Ons Bedrijf.
Er is nog wat discussie over de werkwijze van de Voedselbank, genoemd wordt na drie jaar
eruit, toelating en controle e.d.
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Stand van zaken gemeente door Janine Kervel

Er zijn geen extra onderwerpen.
Wel komen vanuit de vergadering nog een paar vragen:
1

vorderingen en invulling extra geld voor de jeugd, afgelopen en komend jaar?

2
Hoe staat het met de vorderingen van het Senioren loket dat dit najaar volgens de
krant zal worden gestart?
3

Het vervolg op de discussie over het Mantelzorgsteunpunt?

Deze drie onderwerpen worden voor de komende vergadering geagendeerd en zullen dan
verder worden besproken.
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W.V.T.T.K.

Vandaag is Jan Boute voor het laatst als vertegenwoordiger van het Juridisch Steunpunt
aanwezig.
De voorzitter bedankt Jan Boute met een bloemetje voor zijn inbreng gedurende de
afgelopen negen jaar en laat hem node gaan.
Jan geeft aan dat hij altijd met veel plezier in de Klankbordgroep heeft gewerkt en bedankt
voor de goede contacten.
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Rondvraag

Maria Celine geeft aan dat men dringend behoefte heeft aan Taalcoaches via Welzijn
Barneveld bij het vervolg van de inburgering van vluchtelingen.

Het hele traject van inburgering loopt ongeveer drie jaar, waarvan de eerste acht maanden
onder begeleiding van Vluchtelingen werk.
We kunnen ze daarna niet zomaar loslaten. Wordt nu nog door vrijwilligers ingevuld, maar
de voorzitter geeft aan dat, als dat niet lukt, de gemeente een verantwoording heeft.
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Afsluiting

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng, wenst ze prettige feestdagen en heeft voor
iedereen nog een kleine attentie.
Hierna sluit hij de vergadering om 15.15 uur.
Data volgende vergaderingen:

.

