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Notulen dinsdag 8 november 2018 

Aanvang: 9.00 uur 

Locatie: Ons Bedrijf, Valkseweg 22 

Aanwezig: Arjan Kiers, Wilma Gorrissen, Caroline Snoeij, Petra vd Brink, Ellen Alders 

Afwezig:  
 

1. opening, vaststellen agenda 

Wilma opent de vergadering. 

2. mededelingen 

Geen mededelingen. 

3. Verslag vorige vergadering  11-09-2018 

Conceptplan sociaaldomein komt niet meer terug op deze vergadering.  Morgen zal er een jaarplan 

gemaakt worden door een select clubje van het bestuurlijk overleg n.a.v. het conceptplan 

sociaaldomein. 

4. Voortgang Website  https://www.bzwbarneveld.nl/ 

Website ziet er netjes uit. We kijken eerst naar de ledenlijst en vragen Kees Vlot wat te doen met 

leden die er niet goed op staan of waar info van organisaties niet kloppend is. 

4.1 inzet KRB reclame / facebook 

Wilma geeft door aan KBR dat we akkoord gaan met het marketing voorstel. LinkedIn account wordt 

aangemaakt. 

5.1 Werkgroep Betrokkenheid 

Volgende bijeenkomst is in december bij GGZ centraal. Petra heeft een mail uitgezet naar Jelle vd 

Kraats. 
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Zij zal contact opnemen met Eunice en Jelle voor een volgend jaarprogramma. 1 grote 

ledenbijeenkomst, en 4 themabijeenkomsten. 

Op zoek naar leuke ruimtes. 

5.2 Werkgroep Jeugdwet 

In Barneveldse krant staat veel over vermindering budget voor jeugdhulp. Wilma wil voor haar 

opleiding een onderzoek doen naar samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en zorg of 

jeugdzorg organisaties. Onduidelijk is wat de status is van de werkgroep Jeugdzwerk. Caroline 

Snoeij gaat hier achteraan  

6. Terugblik ledenbijeenkomst 3 oktober 
 
De workshop was een zinvolle bijeenkomst, goede sfeer en mooi thema. 
 
7. Eerstvolgende ledenbijeenkomst 
 
Mail is uitgezet. Reactie wordt afgewacht.  
 
8. Convenant Duurzaamheid: voortgang binnen de BZW (dit wordt een themabijeenkomst) 
 
Wilma en Caroline gaan een tour organiseren in samenwerking met de BIK. Arjan wil graag 
aansluiten met duurzaamheidsprojecten in de zorg. 
 

9.  Ledenadministratie 
 
De lijst wordt doorgenomen.  Leden die niet betrokken zijn maar wel op de lijst staan zullen worden 
benaderd of zij nog lid willen blijven.   
 
10. Financiële zaken  
 
Geen bijzonderheden. 
 
11. Rondvraag 

Geen bijzonderheden. 


