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Nieuwsbrief Wmo-platform kerken nr. 2012-1 

1. Inleiding 3e nieuwsbrief 

In deze 3e nieuwsbrief komen naast informatie over de decentralisaties (jeugdzorg, 

AWBZ-begeleiding, Wwnv) ook beleidsmatige punten aan de orde. Inmiddels bestaat 

de Wmo al vanaf 1 januari 2007 en is het tijd voor een korte evaluatie. We zijn ook 

blij dat we u kunnen vertellen dat we een eigen website wmoraadbarneveld.nl 

hebben.  

 

2. Decentralisatie Jeugdzorg 

De jeugdzorg bestaat uit allerlei zorg- en hulpverleningsinstanties die met elkaar 

samenwerken, onder de verantwoordelijkheid van diverse overheden. In de praktijk 

leidt dit tot versnippering. Hierdoor schiet de jeugdzorg soms tekort. De 

samenwerking tussen deze instanties kan beter. Het kabinet wil vanaf 2014 de 

ondersteuning en zorg voor de jeugd onderbrengen bij de gemeenten. Het Centrum 

voor Jeugd en Gezin gaat hierbij een belangrijke rol spelen. Voor de Wmo-raad 

betekent het vooral dat wij de ontwikkelingen volgen en we ons verder verdiepen in 

de gevolgen die deze decentralisatie in verband met de Wmo heeft. Wij denken dat 

de driehoek gezin, school en kerk een belangrijk uitgangspunt is voor onze zorg om 

onze kinderen.  

3. Decentralisatie AWBZ-begeleiding  

De decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de Wmo staat voor de deur. 

Met ingang van 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe cliënten en per 

2014 voor de volledige groep mensen die AWBZ-begeleiding ontvangen en inwoner 

van Barneveld zijn. De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding past in het 

streven van de overheid om de maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk bij 

de burger te organiseren. Het gaat om niet-medische functies en betreft activiteiten 

die gericht zijn op zaken als zelfredzaamheid en participatie. Voor de gemeente en 

zorgaanbieders betekent het een nieuwe aanpak. De Wmo-raad is betrokken bij 

enkele projecten om de decentralisatie AWBZ-begeleiding zo goed mogelijk voor te 

bereiden. 

 

4. Wet werken naar vermogen (Wwnv)  

Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud 

voorzien, is een nieuwe wet ontworpen: de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Deze 

wet vervangt straks de Wet werk en bijstand (WWB) en heeft gevolgen voor de Wet 

sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Wajong. De voorgenomen invoeringsdatum 

van deze wet is 1 januari 2013.  Het wetsvoorstel is op 1 februari 2012 aangeboden aan 

de Tweede Kamer. De Wwnv die naar de Tweede Kamer is gestuurd, bevat maatregelen 

waarmee het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een 

arbeidsbeperking in dienst te nemen. Veel werkgevers zijn al actief. In steeds meer cao’s 

worden afspraken gemaakt.  Met het nieuwe instrument loondispensatie betalen 

werkgevers straks alleen het gedeelte dat deze werknemers ook daadwerkelijk 

produceren. De overheid vult dat dan aan tot maximaal het minimum loon. Daarmee 

krijgen meer mensen die nu nog langs de kant staan kans op een baan. De bedoeling is 

dat de nieuwe wet op 1 januari 2013 in werking treedt. De Wet werk en bijstand (WWB) 

zal opgaan in de nieuwe wet. De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die 

alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Jonggehandicapten die voor 1 januari 

2012 onder de Wajong vielen, blijven bij het UWV. Dit geldt ook voor mensen die na die 

datum nog in de Wajong komen, volledig arbeidsongeschikt zijn en dat ook zullen blijven. 

Gemeenten gaan per 1 januari 2013 jonggehandicapten met arbeidsvermogen 

ondersteuning bieden. Een jaar later komt daar de groep bij die dit jaar nieuw in de 

Wajong komt, maar wel (deels) kan werken. Er is dus sprake van een gefaseerde 

instroom in de WWNV. Voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taak gaat geld 
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over van het UWV naar de gemeenten. De Wmo-raad en de Klankbordgroep Werk en 

Inkomen behartigen in verband met de Wwnv vooral de belangen van de kansarmen in 

de gemeente Barneveld.  

5. Diaconaal Netwerk Barneveld  

De Wmo-raad wil graag de deelname aan het Diaconaal Netwerk stimuleren. Mede 

omdat de Rijksoverheid steeds meer taken bij de burgerlijke gemeenten neerlegt 

betekent het dat er opnieuw een beroep op kerken wordt gedaan. Onze 

verzorgingsstaat is te duur geworden. Voor de kerken biedt dit -door de nood 

gedreven – een nieuwe kans. Waar er in de tweede helft van de twintigste eeuw 

steeds meer zorgtaken werden overgedragen naar de overheid zien we nu weer een 

tegenovergestelde beweging. Een beweging waarbij het Diaconaal Netwerk concrete 

hulp kan bieden maar ook een belangrijke netwerkfunctie tussen de verschillende 

kerken in Barneveld heeft. Door de Wmo komt het diaconaat weer terug in de kerk. 

Niet omdat het moet maar omdat het mag vanuit onze christelijke naastenliefde.  

 

6. Vijf jaar Wmo 

Bij de start van de Wmo in 2007 is sterk ingezet op het meedoen van de burger. 

Zelfredzaamheid en eigen regie waren en zijn kernwoorden. Pas wanneer je het niet zelf 

kan redden met je sociale netwerk is er de overheid. Diverse gemeenten zijn in 2008 

gestart met een vierjarig beleidsplan volgens een groeimodel. Het betekende dat er 

vooral verder gewerkt werd op de wijze zoals dat in de Wet voorziening gehandicapten 

(Wvg) en Welzijnswet en AWBZ (huishoudelijke hulp) gebruikelijk was. Ook de gemeente 

Barneveld koos voor een groeimodel. Inmiddels heeft de gemeenteraad in december 

2011 het nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2015 goedgekeurd. Diverse leden van de Wmo-

raad zijn door middel van schijfgroepen betrokken geweest bij het beleidsplan.  

 

7. Website wmoraadbarneveld.nl  

Veel communicatie vindt tegenwoordig plaats via internet. Voor de Wmo-raad was dit 

aanleiding om te proberen een eigen website op te zetten. Tot nu vond de communicatie 

via internet vooral plaats door middel van een webpagina Wmo-raad op de website van 

de gemeente Barneveld. Sinds medio maart 2012 hebben we een eigen website 

wmoraadbarneveld.nl. Hiermee hebben we de mogelijkheid om optimaal te 

communiceren over het werk van de Wmo-raad. We proberen met onze informatie zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van onze lezers van de website. We vinden het 

ook belangrijk dat onze informatie helder is.  Over wat we voor ogen hebben en wat we 

doen om de belangenbehartiging voor de burger in Barneveld zo goed mogelijk in te 

vullen. Al met al een forse uitdaging. De website biedt ook de mogelijkheid om te 

verwijzen naar andere belangrijke organisaties in verband met de Wmo. Tenslotte vinden 

we het belangrijk dat belanghebbenden de Wmo-raad op een gemakkelijke manier via 

internet kunnen bereiken. We zijn er graag voor u.  

 

Thomas Kool, kerkelijk vertegenwoordiger Wmo-raad 

 


