Half juli hebt u een vooraankondiging ontvangen van een bijeenkomst die het Apeldoorns
Beraad van Kerken heeft gepland over de gevolgen voor de kerkgenootschappen van de
veranderingen in de zorg per 1 januari 2015. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op
woensdag 1 oktober 2014
in kerkgebouw ‘De Drie Ranken’ (De Maten, Egelantierlaan 202)
aanvang: 19:45 uur, sluiting: 22:00 uur
Tijdens deze bijeenkomst willen we
 de veranderingen die per 1 januari 2015 in werking treden toelichten
 met elkaar nadenken over wat we als Kerken kunnen doen
en wat er van ons als Kerken verwacht mag worden
maar ook wat NIET van kerkgenootschappen verwacht kan worden
en natuurlijk wat we als Kerken in deze situatie samen kunnen doen.
Doel van deze bijeenkomst is ons voorbereiden op de veranderingen in de ZORG vanaf
januari 2015 door
 het verschaffen van informatie over de transities binnen de gemeente Apeldoorn
 het bezinnen op de mogelijke gevolgen van vermindering of wegvallen van
professionele zorg
 het afstemmen van wat (vertegenwoordigers van) kerkgenootschappen al aan
(aanvullende) zorg doen … en samen plannen maken !
Daarbij zult u als diakenen en overige betrokkenen ook willen inventariseren wie er in uw
gemeente/parochie in het bijzonder hiermee te maken gaan krijgen en hoe u daarbij van
dienst kunt zijn. Tegelijk bieden deze komende veranderingen ook veel kansen voor ons als
Kerken, mits we ons daarop goed voorbereiden.
We hopen u op deze bijeenkomst te ontmoeten.
Als u bestuursleden van andere kerk- of geloofsgemeenschappen kent, wilt u hen dan ook
attenderen op deze bijeenkomst?
U kunt zich aanmelden via e-mail rinusvandermaas@hetnet.nl
Namens de commissie van voorbereiding van het Apeldoorns Beraad van Kerken,
Theo van Driel, voorzitter van het ABvK
September 2014

Bijlage 1:

Samenvatting van de veranderingen per 1 januari 2015
Concept agenda voor de bijeenkomst

Drie decentralisaties :
Het Rijk geeft gemeenten o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden:
A. Hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ over naar de
Wmo. De aanspraak op dagbesteding vervalt en de aanspraak op persoonlijke
verzorging wijzigt.
B. Legt de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalige
Wajong en Wsw) bij gemeenten. Het sociaal akkoord van 11 april voorziet ook in
een rol voor werkgevers, werknemers en regionale structuren)
C. Maakt gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier
om provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en –reclassering, de jeugd-ggz
en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.
De overheveling van taken en verantwoordelijkheden gaat gepaard met forse bezuinigingen.
Op de AWBZ structureel 1,7 miljard, op de Participatiewet 1,8 miljard en op de Jeugdzorg
450 miljoen.

Concept agenda 1 oktober 2014
1. Inloop en ontvangst
vanaf 19.15
2. Opening door Theo van Driel, voorzitter Apeldoorns Beraad van Kerken
19.45 uur
3. Inleiding door Mient Venema, lid WMO-adviesraad:
doelstelling van de avond en korte toelichting op drie transities per 1-1-2015:
Overheveling AWBZ – WMO en Uitvoering Participatiewet en
Verantwoordelijkheid Jeugdzorg
4. Spreker: mw. Anne Marie van ’t Holt, accountmanager van TSN Thuiszorg
5. Pauze
6. Panel :
vragen beantwoording en nader ingaan op:
Wat mag men van ons als Kerken verwachten?
Wat mag de (lokale) politiek NIET van ons als kerken verwachten…?
Wat kunnen we als kerken samen doen…?
7. Afronding
8. Tips om mee te nemen naar de eigen Kerk, gemeente of parochie
9. Afsluiting door de voorzitter van het Apeldoorns Beraad van Kerken
22.00 uur

Bijlage 2

ter informatie :

In ‘Kerkinformatie’ van de Protestantse Kerk van sept.2014 staat een artikel :
‘Een zorgzame kerk is een waakzame kerk’
Daarbij verwijzing naar de website : www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk
Tevens de aankondiging van de ‘STUDIEDAG KERKEN EN WMO’ georganiseerd door Kerk in
Actie in samenwerking met de Federatie van Diaconieën, op vrijdag 3 oktober 2014 in het
Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht.
Aanmelding zie: www.kerkinactie.nl/kerkwmo

