
Verslag van de klankbordgroep Werk en Inkomen van de ASD 

Datum: 24 oktober 2018 

Plaats: Gemeentehuis Barneveld 

Aanwezig: Geurt Schut, Ruurd Blomsma (later), Jan Boute, Wim Oostenbrink en Janine 

Kervel (gemeente). Aanwezig namens de gemeente met een toelichting vanuit de juridische 

dienst Participatie; Lucienda Franken. 

Afwezig: Erika van Veen, Maria Celine, Jan Prein. 

 

1 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jammer dat er zo 

weinig leden aanwezig zijn. Speciaal welkom aan Lucienda. 

2 Notulen 

Deze worden onder dank ongewijzigd vastgesteld. 

3 Menzis 

Op de vorige vergadering is aangegeven dat Jochem hier het vervolg zou presenteren maar 

hij heeft een notitie aan Janine meegegeven. Deze wordt uitgedeeld, en na lezing, besproken. 

Nu Menzis heeft aangekondigd de samenwerking met Barneveld niet voort te zetten, 

oriënteren we ons gedurende de respijtperiode tot 1 januari 2020 op een passende oplossing. 

De gemeente heeft deelgenomen aan een sessie van BS&F (een organisatie die zich richt op 

bemiddeling tussen gemeenten en aanbieders van minimapolissen), waarbij de CZM en 

mogelijke alternatieven met elkaar zijn vergeleken. 

Grofweg zijn er drie opties; 

Naast de CZM, zijn dat een tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekering 

en de “zorgverzekering op maat”, waarbij mensen worden begeleid bij het afsluiten van een 

(regulier) collectieve verzekering. 

CZM wil de inwoners met een laag inkomen en een hoog zorggebruik een passende basis- 

en aanvullende verzekering bieden. Het aantrekkelijke van deze optie is dat de zorgpolis is 

afgestemd op de specifieke zorgbehoefte van de doelgroep en ruimere dekking biedt dan een 

reguliere zorgverzekering. Zo is in veel pakketten het eigen risico of de eigen bijdrage Wmo. 

Onder meer doordat de premie van de collectieve verzekering eenvoudig kan worden 

ingehouden op de bijstandsuitkering, kunnen schulden worden tegengegaan. Er is een risico 

voor oververzekering, vooral bij minima met een laag of gemiddeld zorggebruik. 

Door een tegemoetkoming in de premie van een aanvullend collectieve verzekering 

kunnen inwoners zelf een zorgverzekering afsluiten. Het voordeel hiervan is dat de persoon 

het pakket kan kiezen dat bij zijn of haar situatie past, tegen een scherpe premie. 

Toch is het niet eenvoudig om een goede vergelijking te maken in het woud van polissen.  



Net als een tegemoetkoming in de premie, is de “zorgverzekering op maat” een goede 

mogelijkheid om een zorgverzekering te kiezen die bij de specifieke zorgbehoefte past. 

De zorgverzekering op maat is een pilotproject in de gemeente Emmen. Via een digitale 

vergelijkingstool en één op één begeleiding maken de mensen hun keuze. Emmen biedt 

echter geen tegemoetkoming in de premie van de collectieve verzekering. 

Barneveld bewandeld nu twee sporen. We hebben aan BS&F gevraagd een marktverkenning 

te verrichten onder aanbieders van een collectieve verzekering voor minima en hun 

mogelijke interesse in samenwerking met gemeente Barneveld. De verkenning is momenteel 

gaande ende uitkomsten verwachten we op zeer korte termijn. 

Parallel hieraan zullen we ons verder verdiepen in de mogelijkheid van een combinatie van 

de tegemoetkoming in de premie en de zorgverzekering op maat. In dit kader is op 8 

november, samen met enkele andere gemeenten, een werkbezoek gepland in de gemeente 

Emmen. 

We worden verder op de hoogte gehouden. 

Eind van het jaar moeten er weer de keuzes voor een zorgverzekering worden gemaakt. Net 

als vorig jaar komt er een inloopspreekuur om de mensen te helpen., 

4 Beleidsplan Sociaal Domein 

Het beleidsplan is niet aan iedereen gestuurd. Het is wel uitgebreid besproken in de ASD en 

de opmerkingen daar gemaakt zijn verwerkt in deze nieuwe versie. 

Deze versie is nu een stuk completer met ingevulde taakstellingen en uitgangspunten. 

Positief zijn de aangegeven indicatoren met percentages en vergelijk met landelijk cijferen. 

Het is echt een intern stuk, waar per jaar een uitgewerkt jaarplan wordt gemaakt om uit te 

voeren. 

5 Lucienda Franken krijgt het woord. 

Zij wil kennismaken en gelijk een toelichting geven vanuit de juridische begeleiding bij de 

participatiewet. 

Wil men naar de rechter dan moet men eerst naar het Juridisch Loket. Hier wordt beoordeeld 

of de hulp van een advocaat noodzakelijk is. Is dat zo dan vindt er een doorverwijzing 

vanuit het Juridisch Loket plaats en krijgt de klant korting op de verschuldigde 

griffierechten. Op dit moment is het huidige beleid zo dat de griffiekosten onder aftrek van 

de korting worden vergoed en de eigen bijdrage voor de rechtsbijstand niet. De reden 

hiervoor is dat de eigen bijdrage een inkomensafhankelijke bijdrage is die betaald kan 

worden uit de bijstandsnorm.  

Er ligt nu een voorstel bij het college om zo snel mogelijk over te gaan tot het vergoeden van 

zowel de griffierechten als van de eigen bijdrage. Zodra het college hierover een besluit heeft 

genomen zal de beleidsregel bijzondere bijstand gewijzigd worden. Deze treedt in werking 



op de dag dat de gewijzigde beleidsregels gepubliceerd is. Lucinda komt in januari of 

februari nog een keer terug in de Klankbordgroep.  

 

6 Stand van zaken gemeente levert geen nieuwe onderwerpen op 

7 Rondvraag 

Allen Jan Boute heeft een punt en brengt in dat de volgende klankbord vergadering zijn 

laatste is, omdat hij per 1 januari weg gaat bij het Juridisch Steunpunt. 

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur. 

 

Volgende vergadering: 28 november 2018 om 13.30 uur in het gemeentehuis. 

 


