
 
 
Verslag van de informatiebijeenkomst WMO-platform kerken in Barneveld op woensdag 3 
april 2013 in het Gemeentehuis te Barneveld 
 
Aanwezig: 

- Vertegenwoordigers van verschillende kerken Barneveld 

- Leden WMO Raad Barneveld 

- WMO beleidsambtenaar Barneveld 
 
1. Opening 
Thomas Kool opent de vergadering. Hij leest een Bijbelgedeelte uit Marcus 9 en gaat voor in gebed. 
Naar aanleiding van het Schriftgedeelte houdt Thomas een korte overdenking over het team 
“Machteloosheid van de mens tegenover de macht van Jezus”. 
 
2. Mededelingen 
Thomas heeft een aantal mededelingen: 

- Els van Beurden kan niet aanwezig zijn. In haar plaats zal Gert-Jan Kraan een presentatie 
houden. 

- De volgende vergadering is D.V. 9-10-2013 in de Essenburcht in Kootwijkerbroek. Het thema 
is “Mantelzorg”. Nadere informatie volgt t.z.t. 

- Er zijn nog geen sollicitaties binnengekomen voor de opvolging van Thomas Kool. Thomas 
stopt per 1-1-2014 als vertegenwoordiger van de kerken in de WMO Raad, maar hij blijft 
voorlopig wel aan als secretaris van de WMO raad. 

 
3. Presentatie van Gert-Jan Kraan 
Gert-Jan Kraan is beleidsambtenaar Welzijn in de gemeente Barneveld. Het onderwerp van zijn 
presentatie is de decentralisatie van de AWBZ. Er wordt momenteel gewerkt aan 3 grote 
decentralisaties: Jeugd, Werken en Maatschappelijke ondersteuning. De decentralisatie van de AWBZ 
heeft met name te maken met de maatschappelijke ondersteuning. 
Het centrale motto voor de gemeente Barneveld is “Zelf – samen – gemeente”. De gemeente gaat 
steeds meer als vangnet fungeren.   
 
De gemeente heeft 10 uitgangspunten geformuleerd, zoals: 

- Ondersteuning in directe omgeving 

- Lokaal regelen wat lokaal kan 

- 1 gezin – 1 plan 

- Passende oplossing: vraag i.p.v. aanbod 
 
In het kader van de kabinetsplannen zullen een aantal zaken sterk veranderen: 

- Hulp in de huishouden wordt inkomensafhankelijk 

- Dagbesteding uit de AWBZ 

- Bezuiniging op individuele begeleiding 



4. Presentatie Tanny Gunter 
Tanny Gunter is lid van de WMO Raad met als specifiek domein mensen met psychische of 
psychosociale problematiek. 
In haar presentatie gaat Tanny in op een aantal initiatieven voor de doelgroep, zoals SeeJoe en 
projectgroep Kwetsbare jeugd. 
De gemeente Barneveld wil anticiperen op de komende Jeugd wet. Het motto voor de gemeente is 
“Iedere jeugdige telt”.  
 
5. Presentatie Willy Timmerman 
Willy Timmerman van Eleos Dichtbij houdt vervolgens een presentatie over het onderwerp “Wat 
kunnen kerken betekenen voor mensen met een psychische beperking”. 
 
In de presentatie over Eleos Dichtbij geeft Willy een aantal activiteiten aan: 

- Van Landelijke naar Regionale zorg 

- Ambulante geestelijke gezondheidszorg, Activiteitenbegeleiding 

- Behandeling en preventie 
Eleos werkt vanuit een christelijke visie, 98% van de klanten heeft een christelijke achtergrond. 
 
In haar presentatie noemt Willy de volgende zaken met betrekking tot het thema van de presentatie.  

- De rol van de kerken als deel van het sociaal netwerk. De kerken kunnen juist in deze tijd 
weer invulling geven aan de opdracht de naaste lief te hebben als zichzelf. 

- De rol van de vrijwilliger in aansluiting van informele en formele zorg en versterking van het 
sociaal netwerk. Vrijwilligers zouden ook ondersteuning kunnen geven bij het op orde 
houden van financiën. 

Vrijwilligers dienen wel over een aantal vaardigheden te beschikken en daarnaast enige kennis te 
hebben met betrekking tot psychosociale problematiek. 
 
6. Discussie 
Na de presentatie wordt kort gesproken over een aantal stellingen. Hierin komt o.a. de rol van de 
kerken aan de orde op het moment dat activiteitenbegeleiding vervalt a.g.v. bezuinigingen. 
 
7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 
 
8. Sluiting 
Kees Blaak sluit de vergadering 
  
 
 


