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1 Inleiding  
 

Eén van de hoofdtaken van de ASD is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen 
binnen het Sociale Domein. De ASD doet dit op basis van contacten met de samenleving en 
informatie van ervaringsdeskundigen. Deze achterban contacten zijn de belangrijkste 
voedingsbron. Omdat het werkterrein is gewijzigd / uitgebreid heeft ook de ASD zich moeten 
omvormen en is aan de slag gegaan met andere/meerdere achterban contacten. In 2016 zal 
ook weer gekeken worden of er andere contacten nodig zijn op basis van ontvangen signalen 
vanuit de achterban. 

In het algemeen zal er focus zijn op de kwaliteit van hulp in het Sociaal Domein.  

De algemene activiteiten en aandachtspunten zijn vooral taken van de voorzitter en 
secretaris. Bij de ‘activiteiten doelgroepen’ gaat het om de portefeuillehouders en hoe zij 
invulling hebben gegeven aan hun taak om namens en voor de achterban de belangen te 
behartigen. Centraal staan contacten met de Barneveldse samenleving en in het bijzonder 
de kwetsbaren burgers ongeacht hoe jong of oud zij zijn. Het motto blijft ‘Zelf-Samen-
Gemeente’. De ASD heeft als doel om de zelf- en samenredzaamheid van de burgers in 
Barneveld te bevorderen. 

De samenstelling van de ASD moet bij voorkeur een afspiegeling van de Barneveldse 
samenleving zijn. Bij het invullen van de vacatures wordt hier op gelet.  
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3 Samenstelling en mutaties ASD in 2016 
 
Na de start / omvorming in 2015 tot Adviesraad Sociaal Domein is onderstaand organisatie 
concept opgezet. In 2016 zal dit ongewijzigd worden gehanteerd. Belangrijk punt van 
aandacht is het vervullen van de vacatures: 

1. Jeugd (vacature + vervanging Addie Lassche in verband overnemen secretariaat) 
2. Kerk (vertrek Meo Wolswinkel) 
3. Wijkplatform (vertrek Coby Hoogenhout en Peter Kreekelenburg) 
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De personele invulling per 1 januari 2016 was: 
 

 
 
 
 
  

WMO Ouderen Algemeen Adrie ten Brinke Greetje Brugman

Burgers met beperking Lichamelijk Jan Bouw

Verstandelijk Bouwdewijn Ridder

Psychisch Tanny Gunter

Participatiewet Burgers met beperking Sociale minima Geurt Schut

Arbeidsbeperking Wim Oostenbrink

Jeugdwet Algemeen Addie Lassche VACATURE

met beperking Psychisch Tanny Gunter

Samenleving Kerken Kees Blaak VACATURE

Wijkplatforms VACATURE VACATURE

Mantelzorgers Cock van der Ende Jannie Bosman

Voorzitter Arjen Bouwmeester

Secretaris Addie Lassche

Penningmeester Cock van der Ende

Adviesraad Sociaal Domein
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4 Algemene activiteiten 2016 
 

4.1 Informatievoorziening:  

Om de (advies)rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat de ASD zelf voldoende 
informatie verzamelt. Daarnaast is overleg met de gemeente een belangrijke activiteit om 
informatie uit te wisselen. Het gaat om informatie (per doelgroep) over de kwaliteit en 
kwantiteit van de dienstverlening. Voor de meer kwantitatieve gegevens sluiten de ASD aan 
bij de (maand)rapportages die naar de gemeenteraad gaan. Voor de meer kwalitatieve 
informatie zijn er ook de eigen waarnemingen (bezoek “bijeenkomsten”, het gesprek op de 
markt) erg belangrijk. Tijdens het kwartaaloverleg met de gemeente blijft 
informatievoorziening een agendapunt.  
 
Voor 2016 zijn als speerpunten om extra focus te hebben op informatie omtrent: 

 Jeugd (kwetsbare jeugd, aanpak pesten, rol middenveld) 

 Wmo (kwaliteit Huishoudelijke hulp, beschikbaarheid voorzieningen) 

 Participatie wet (waaronder besluitvorming rondom Permar) 

 

4.2 Contactmomenten Gemeente - (DB) ASD 

Elk kwartaal is overleg tussen de gemeente (wethouders, Wmo-adviseur) en ASD gepland. 
Dit overleg is zinvol om met elkaar te delen wat er speelt in het sociale domein. In dit overleg 
worden alle drie decentralisatie besproken vanuit meerdere perspectieven. Dit kan variëren 
van ‘signalen toetsen’ tot ‘strategische lijnen afstemmen’. 
 
Tevens zal de ASD (of een afvaardiging) regelmatig contact onderhouden met de ambtelijke 
organisatie van de gemeente. Tot slot zal er regelmatig door hen een presentatie verzorgt 
worden op een vergadering van de ASD.  
 
De ASD probeert regelmatig vergaderingen van de relevante Raadscommissies bij te wonen. 
Hierbij is sprake van tweerichting verkeer: 

1. Oppikken van signalen rondom beleidsontwikkelingen 
2. Deelnemen aan ‘gesprek’ voor toelichting van ASD standpunt. 

 
De ASD staat op het standpunt dat pro-actief meedenken en meepraten een belangrijk pijler 
is om succesvol te kunnen functioneren.  
 

4.3 Website / Informatieuitwisseling 

In 2015 is de nieuwe website operationeel gekomen. Verdere uitbouw zal in 2016 zijn. 
Hoofddoel van de website is en blijft het informeren van de burgers over de activiteiten van 
de ASD. De adviesraad doet dit door op de website informatie op te nemen over: 

 Samenstelling 

 Doelstelling 
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 Adviezen naar B&W 

 Achterbancontacten/platformgroepen. 
 

Met name voor het laatste doel zullen in 2016 voor meerdere doelgroepen specifieke 
informatie pagina’s worden opgezet.  
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5 Activiteiten doelgroepen 2016 
 

Per doelgroep wordt kort samengevat wat de ASD activiteiten in 2016 zullen zijn.  

 

5.1 Mantelzorg 

Achterban contacten 

 Overleg plegen met het Steunpunt Mantelzorg in verband met de 
activiteitenkalender 2016. 

 Meedenken over de invulling van de dag voor de mantelzorg en activiteiten.  
Bij het meedenken over activiteiten gaat het vooral om cursussen die de 
mantelzorger beter in staat stellen om haar/zijn rol te (blijven) vervullen.  

 
Contacten leggen met het onderwijs. 
Bij de contacten met het onderwijs gaat het vooral om de jonge mantelzorger. Het leggen 
van de contacten zal vooral via Welzijn Barneveld lopen. Uiteraard zullen diverse contacten 
ook langs de informele weg ontstaan.  
Het doel van deze contacten is vooral het krijgen van een beter inzicht in de aard en het 
werk van mantelzorgers. Uit de contacten kunnen ervaringen naar voren komen die vragen 
om een bijstelling van beleid. Dat zal gebruikt worden bij het adviseren naar B&W.   
  
 

5.2 Kerken 

Voor 2016 staat op de planning weer 2 bijeenkomsten te organiseren met kerken en de ASD 
Raad.  

Concrete onderwerpen waaraan gedacht wordt zijn de problematiek rondom echtscheiding 
en de raakvlakken met (kerkelijke) hulpverlening. Dit is een thema met brede impact op 
zowel de ouders maar ook de jeugd. Een tweede thema wat onderzocht zal worden is het in 
fysiek beweging blijven van ouderen en jongeren. Bewegen is immers een van de 
belangrijkste factoren voor gezondheid. Maar ook voor het welbevinden en omgaan met 
anderen wordt positief beïnvloedt.  

Verder willen we aandacht besteden aan mantelzorgers en vrijwilligers in de kerkelijke 
gemeente. 
  

Bevorderen contacten tussen kerken en niet-kerkelijke hulpverlenende 
vrijwilligersorganisaties.  

Met de invulling van de een informatieavond in 2015 is hiermee een invulling gegeven. Het 
thema blijft echter wel belangrijk. Daarnaast is er betrokkenheid bij het Werkatelier van 
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Welzijn. Hier worden zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties aan elkaar gekoppeld om 
verbindingen tot stand te brengen en overlap te voorkomen.  
 
Bevorderen deelname kerken aan het Wmo-platform kerken en het Diaconaal Netwerk  
Het doel is contact te zoeken met alle kerken in gemeente Barneveld die nog niet 
deelnemen aan het platform. Dit is gebeurd door hen aan te schrijven en door gebruik te 
maken van (inter-) kerkelijke contacten. Er nemen inmiddels veel kerken (al dan niet 
regelmatig) deel aan het overleg.  
 

Blijven bevorderen van goede kaders voor een actief vrijwilligers- en mantelzorgbeleid  
Het bevorderen van actief vrijwilligers- en mantelzorgbeleid is nog niet voldoende 
uitgewerkt in 2015. De bedoeling is om in 2016 de tweede informatieavond kerken rondom 
dit thema te organiseren. Tijdens de laatste informatieavond bleek dat met name 
mantelzorg(beleid) onze aandacht nodig heeft.  
 

Benoemen nieuw lid ASD Raad namens de kerken 
Door het vertrek van Meo Wolswinkel uit de ASD raad is een vacature ontstaan. Bedoeling is 
een nieuw lid te benoemen namens de kerken/kerkelijke vrijwilligersorganisaties. 
 

Op de nieuwe website zijn de verslagen te vinden van de vergaderingen, waar nodig zal het 
platform uitgebreider rapporteren op de ASD site (http://www.asdbarneveld.nl/informatie-
pagina-platform-kerken ). 
 

5.3 Ouderen  

Signalen ophalen en achterban informeren  
Om te weten wat er leeft onder de achterban zal er met de vertegenwoordigers van de 
ouderenbonden, de Stichting Welzjin Barneveld contact worden onderhouden. Daarnaast is 
er intensief contact met de zorginstellingen die vertegenwoordigd zijn in de Seniorenraad. 
De Seniorenraad vergadert 4 maal per jaar. 

 
Contact onderhouden;  
Met de Turkse gemeenschap is in 2015 afgesproken dat er jaarlijks contact onderhouden zal 
worden. Dit jaar 2016 zal contact gelegd worden met de Marokkaanse gemeenschap. 

Speciale aandachtsvelden: 
Wonen:  

Het is nodig dat er informatie beschikbaar is en gegeven wordt over hoe men langer 
thuis kan blijven wonen. De voorlichting hierover wordt nu in samenwerking met 
Foodvalley opgepakt. De nieuwe naam “woonbewust”  zal bekend worden gemaakt 
Er worden nieuwe folders ontwikkelt. Hiervoor is het ook nodig om informatie 
verzamelen over domotica, omdat dit een belangrijk middel is om langer thuis te 
kunnen blijven wonen. 

Zorg:  

http://www.asdbarneveld.nl/informatie-pagina-platform-kerken
http://www.asdbarneveld.nl/informatie-pagina-platform-kerken
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Onderzoeken en monitoren of er eventuele problemen zijn met het krijgen van 
voldoende ondersteuning 

Welzijn:  

 Er komt in 2016 een informatiebijeenkomst over vervoer. Omdat vervoer voor 
ouderen belangrijk is maar ook moeilijk is, zal de aanbesteding van taxivervoer 
gevolgd worden en zo nodig zal de ASD hierover advies geven. 

 Nadenken over acties om eenzaamheid te bestrijden en te voorkomen. Hiervoor 
moet mogelijk een brede werkgroep in het leven geroepen worden.  

 Alert zijn op ouderenmishandeling. 
 

5.4 Burgers met lichamelijk en/of verstandelijk beperking  

Effecten decentralisatie 
Regelmatig contact onderhouden met zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke 
beperking zoals De Rozelaar, Ons Bedrijf, Ruiter Actief / Werkt, Philadelphia.  
Het onderhouden van deze contacten draagt bij aan:  

 Het actief volgen / monitoren van de ontwikkelingen rondom implementatie van 
3D’s,  

 Goede contacten met gemeente en andere betrokken organisaties om naar elkaar zo 
(pro-)actief mogelijk informatie en ideeën uit te wisselen,  

 Het nagaan en analyseren van eventuele knelpunten en onbedoelde effecten in de 
concretisering van het beleid en het vertalen naar acties/initiatieven tot verbetering. 

 
Signalen ophalen en achterban informeren 

 Incidenteel deelnemen aan bijeenkomsten voor en door mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun familie/ vertegenwoordigers om 
zo vanuit de hulpvrager en zijn omgeving te horen wat er leeft. 

 Vanuit lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein actief zijn als contact- en 
verbindingspersoon voor en tussen burgers, zorgaanbieders, andere betrokken 
organisaties en beleidsambtenaren van de gemeente. 

 In alle contacten onderzoeken en aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de 
zorg voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. 

 
VN verdrag 
Aan de hand van het in januari 2016 door de Tweede kamer aangenomen VN-verdrag zal 
onderzocht wat er in Barneveld nog verbeterd kan / moet worden aan de toegankelijkheid 
van gebouwen voor mensen met een beperking.  
 

5.5 Participatiewet: Sociale minima en arbeidsbeperking   

Burgerparticipatie voor deze wet krijgt voornamelijk vorm door middel van het Platform 
Werk en Inkomen.  
Speerpunt voor 2016 is de ontvlechting van de Permar en het inbedden van de Permar taken 
in de Barneveldse samenleving. 
 
Huishoudelijke hulp voor ouderen / minima 
Continuïteit van Huishoudelijke hulp is belangrijk. Vooral nu blijkt dat aanbieders van HH 
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soms maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden cq failliet gaan (TSN). De 
ontwikkelingen hiervan zullen besproken en waar nodig zal de gemeente gevraagd worden 
om een actieve rol te vervullen. De klanten mogen niet zonder ondersteuning komen.  
Daarnaast gaat vanaf periode 2 de inwonersbijdrage aan de algemene voorziening omlaag 
voor alle inkomensgroepen. Dit vraagt monitoring in het belang van de minima. 
 

Achterban contacten / effecten 
Een aantal belangrijke initiatieven en effecten vragen aandacht ten behoeve van 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van voorzieningen uit de Wmo en Participatiewet:  

 Regiotaxi & ANWB / Automaatje  
Vervoer is belangrijk om te kunnen deelnemen aan de samenleving maar ook om 
familie en vrienden te zoeken. Uiteraard naast bezoeken van bijvoorbeelden 
hulpverleners, artsen enz. 

 Armoedeval 
In enkele gevallen treedt dit op bij bepaalde huishoudsamenstellingen. Deze staan 
duidelijk vermeld 
in hert rapport van het Nibud (Minima effect rapportage). Gevallen die in Barneveld 
voorkomen moeten bij de gemeente terecht komen, zodat men daar eventueel een 
vaste lijn in kan ontdekken waar aanpassingen nodig zijn. 

 
Effecten Participatiewet 
Helaas is in 2015 de achterban en doelgroep gegroeid. Het platform ‘Werk en Inkomen’ zit 
aan tafel bij de gemeente. In 2016 is het doel van het overleg onverlet om allereerst zowel 
goed zicht te hebben en te houden met betrekking tot komende ontwikkelingen. Op basis 
van die informatie overlegt het platform over de consequenties en wenselijkheid ervan. 
Waar nodig wordt er naar de gemeente geadviseerd zowel met betrekking tot de invoering 
(en mogelijke neveneffecten en risicogroepen), de communicatie alsook het monitoren van 
de effecten.  
 
Samenstelling 
Het blijven volgen van de invloed van de bezuinigingen (armoedebeleid) en de invulling van 
de Participatiewet is een belangrijke activiteit. Daarvoor bestaat de klankbordgroep uit leden 
(ervaringsdeskundigen) uit de verschillende disciplines zoals: Bijstand, Wajong, Hulp aan 
elkaar, WSW.  
De doelgroep is redelijk breed vertegenwoordigd in het platform. Desondanks is er blijvend 
behoefte aan nieuwe contacten met ervaringsdeskundigen en zonodig uitbreiding van de 
klankbordgroep. Om meer zicht en informatie te hebben over hoe het ‘Maatschappelijk 
Middenveld’ en Bedrijfsleven invulling geven aan de gedecentraliseerde Participatiewet, 
breidt het platform de contacten uit met instellingen zoals bijvoorbeeld Ons Bedrijf. 
Op de nieuwe website zijn de verslagen te vinden van de vergaderingen, waar nodig zal het 
platform uitgebreider rapporteren op de ASD site (http://www.asdbarneveld.nl/informatie-
pagina-werk-en-inkomen). 
 

5.6 Wijkplatforms  

Achterban en doelgroep 

http://www.asdbarneveld.nl/informatie-pagina-werk-en-inkomen
http://www.asdbarneveld.nl/informatie-pagina-werk-en-inkomen
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De informatie stroom van en naar de wijkplatforms zijn de belangrijkste achterban 
contacten. Doel is daarbij steeds de ontwikkelingen te volgen rondom de ‘samenhang’ in de 
wijken. Het sociale aspect wat voor de ASD belangrijk is, is een thema om verder te 
bespreken in de wijkplatforms. Leven in een wijk doe je immers ‘samen’. 
 
Belangrijk eerste speerpunt voor de ASD is het invullen van de portefeuille. 
 

5.7 Burgers met psychosociale en psychiatrische problematiek 

Contacten vrijwilligersorganisaties 
Het voortzetten en onderhouden van de lopende contacten met zorg-vrijwilligers-
organisaties is en blijft een onmisbare taak voor de ASD. Hoofddoel is het uitwisselen van 
informatie zodat de ASD op de hoogte blijft van wat de effecten zijn van de transitie en 
transformatie voor de kwetsbare burger. Doel van de ASD vertegenwoordiger is om een haar 
rol als vertaler, vertolker naar gemeentelijke beleid te borgen. 
 
Achterbancontacten 
Voor de gewenste informatie vanuit de achterban is het nodig om: 

 actief te blijven participeren in diverse klankbord groepen (zoals Kwetsbare Jeugd),  

 doel risicofactoren voor kwetsbare burger te ontdekken,  

 vanuit een onafhankelijke positie voor het voetlicht brengen van deze informatie ten 
behoeve van te ontwikkelen gemeentelijk beleid. 

 

5.8 Jeugdwet 

Contacten vrijwilligersorganisaties 
Voortzetten van de contacten met diverse zorg vrijwilligersorganisaties, de jongeren en hun 
vertegenwoordigers, ouders van jongeren met zorgvragen. Hoofddoel is daarbij het 
uitwisselen van informatie zodat de ASD op de hoogte blijft van wat de effecten zijn van de 
transitie en transformatie voor de jongeren. Doel van de ASD vertegenwoordiger is om een 
de rol als vertaler/vertolker naar het gemeentelijke beleid te borgen.  
 
Achterbancontacten 
Het is belangrijk om met de Jongerenraad in oprichting een actief contact te onderhouden. 
Het positief ondersteunen draagt bij aan de actieve jongerenparticipatie naar de gemeente. 
Vanuit ASD zullen de contacten onderhouden worden met Jongeren raad die ‘mede 
belangenbehartiger’ is van jongeren in de gemeente Barneveld  
 
Belangrijk is ook dat er vanuit het ‘werkveld’ signalen zijn om als middenveld elkaar meer te 
ontmoeten. In die ontmoeting moet het gaan om ervaring uit te wisselen en materiekennis 
aangereikt te krijgen. De ASD zal hiervoor een advies naar de gemeente uitbrengen en 
zoeken om verbindingen int het middenveld maar ook naar de kerken te stimuleren. 
 
CJG 
In 2015 is het CJG verzelfstandig. Dit proces zal gevolgd worden om de aansluiting met de 
Jeugdwet doelen/randvoorwaarden van het gemeentelijk beleid te toetsen. 
Hiervoor zullen de contacten met coördinator Karina van Triest uiteraard belangrijk zijn.  
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Specifiek aandacht zal er gegeven worden aan de ontwikkeling van integraal jongerenbeleid. 
Dit beleid is nu erg versnipperd binnen de gemeente. Het heeft als gevolg dat jongeren, hun 
vertegenwoordigers, en hun ouders het veelal niet duidelijk is bij wie ze voor welke 
hulpvraag kunnen aankloppen. 
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6 Contactmatrix BIJLAGE 1 
 

 

Contactenmatrix 2016 ASD 

Domein  Onderdeel Contact / organisatie Actief contact 

ASD Algemeen Wethouders  ja 

Commissie Samenleving ja 

Beleidsambtenaren  

Wmo-raden Food Valley ja 

WMO Ouderen Seniorenraad Barneveld ja 

Algemene Bond van Ouderen (ANBO) ja 

Kath. Bond van Ouderen (KBO) ja 

Prot. Chr. Bond van Ouderen Barneveld (PCOBB) ja 

Prot. Chr. Bond van Ouderen Voorthuizen (PCOBV) ja 

Welzijn Barneveld Ouderen ja 

Extramurale zorginstellingen nee 

Intramurale zorginstellingen ja 

Molukse ouderen ja 

Turkse en/of Marokkaanse ouderen nee 

Alzheimer salon ja 

Bejaarden comité (Garderen / Stroe / Voorthuizen) nee 

Lich. Beperking Gehandicapten raad ja 

Stichting A.S.R.O. ja 

Stichting G-Sport Barneveld nee 

Zorgboerderijen ja 

Verst. beperking de Rozelaar ja 

Ons Bedrijf ja 

Philadelphia nee 

Zorgboerderijen ja 

Het Schild / Siloah ja 

Psy. beperking Centrum Jeugd en Gezin ja 

Maatjeswerk Autisme ja 

MEE Veluwe ja 

Maatjeswerk Autisme ja 

Zorgboerderijen ja 

Zorgorganisaties ja 

Participatiewet Sociale minima Klankbordgroep Werk en Inkomen  ja 

Hulp aan Elkaar ja 

WSW Permar  ja 

Sociaal juridisch steunpunt ja 

Vluchtelingen ja 
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Contactenmatrix 2016 ASD 

Domein  Onderdeel Contact / organisatie Actief contact 

(Villa 29) nee 

Arbeidsbeperking Ruiter actief / Ruiter werkt nee 

Jeugd Jeugd CJG ja 

Maatjeswerk Autisme ja 

Zorgbelang Gelderland Ja 

Jongeren Informatie Punt (JIP) Ja 

Stichting Breder ja 

Villa 29 ja 

SDVB Ja 

Korfbal DWK Kwb Ja 

Schaakclub Barneveld ja 

Muziekschool ja 

Welzijn Barneveld ja 

Be Active ja 

Samenleving Kerken  Catharinaparochie Barneveld-Vhz. ja 

Christengemeente De Open Hof ja 

Christengemeente Doorbrekers ja 

Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum ja 

Gereformeerde Gemeente Barneveld-Zuid ja 

Gereformeerde Gemeente in Nederland ja 

Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek ja 

Gereformeerde Kerk Voorthuizen ja 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt B-V ja 

Gereformeerde Kerk Zwartebroek ja 

Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld eo ja 

  Hersteld Hervormde Gemeente Garderen ja 

Hersteld Hervormde Gemeente Z-T ja 

Hervormde Gemeente Barneveld ja 

Hervormde Gemeente Ichtuskerk Vhz. ja 

Hervormde Gemeente Kootwijkerbroek ja 

Hervormde Gemeente Voorthuizen ja 

Hervormde Gemeente Z-T ja 

Nederlands Gereformeerde Kerk B-V ja 

Protestantse Gemeente Barneveld ja 

Protestantse Gemeente De Glind Achterveld ja 

Christengemeente Life Voorthuizen nee 

Evangeliegemeente De Kandelaar nee 

Nieuw Apostolische Kerk Voorthuizen  nee 

Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland  nee 

Vergadering van Gelovigen nee 



 
 

16 
 

Contactenmatrix 2016 ASD 

Domein  Onderdeel Contact / organisatie Actief contact 

Voortgezette Gereformeerde Kerk Garderen  nee 

Barneveld Centrum nee 

De Burgt nee 

Wijkplatforms De Lors  

Norschoten  

Oldenbarneveld ja 

  

  

Mantelzorgers Steunpunt Mantelzorg  nee 

Onderwijs nee 

Werkgevers nee 

 

 


