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Woord vooraf

Over enkele weken komt er door de terugtredende overheid veel 
verantwoordelijkheid op het gebied van jeugd, werk en zorg te lig-
gen bij de gemeentelijke overheid. Deze sociale transities hebben 
natuurlijk te maken met de bezuinigingen van de overheid, maar 
ook omdat men denkt dat gemeenten zaken doeltreffender kunnen 
organiseren omdat zij de inwoners beter kennen. Wat betekenen 
deze ontwikkelingen en welke rol heeft de kerk hierin? Op onze 
beide toerustingsdagen voor diakenen op 6 september in Oud-Beijer-
land en op 13 september in Elspeet zijn we op deze vragen ingegaan.

Het thema van de toerustingsdag over de rol van de diaconie in de 
participatiemaatschappij was ‘Dienen of deelnemen’. In deze bro-
chure vindt u allereerst het openingswoord. N.a.v. de gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan hebben we gesproken over ‘christelijke 
naastenliefde in de participatiemaatschappij’. Daarna volgt de lezing 
zoals deze door dhr. N. Gerritsen is uitgesproken op de beide toerus-
tingsdagen. Als SGP-wethouder van de gemeente Putten is hij nauw 
betrokken bij de transities in de zorg en weet daar ook heel veel 
over te vertellen.

Na deze lezing is zowel in Oud-Beijerland als in Elspeet een korte 
presentatie verzorgd door de heer J.J. Verloop, bestuurslid van 
het diaconaal gastenhuis ‘De Oase’ te Ouddorp. Dit is een gasten-
huis met een reformatorische identiteit en is bedoeld voor men-
sen uit het hele land om in of na moeilijke omstandigheden enkele 
weken tot rust te komen. Uit de presentatie bleek dat dit gasten-
huis in een behoefte voorziet. Het is belangrijk om dit gastenhuis 
in de gemeenten onder de aandacht te brengen. Op de website
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl staat meer informatie.

In de pauze was er tijd voor onderlinge ontmoeting en daarna werd 
er in groepjes verder gesproken over enkele stellingen die u ook in 
deze brochure vindt.
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Normaal ontbreekt de vragenbeantwoording in deze brochure. 
Gezien het belang van het thema en met het oog op de belangrijke 
veranderingen na D.V. 1 januari 2015 is deze dit keer wel opgeno-
men. 

Namens de generale diaconale commissie (GDC) wens ik alle dia-
kenen Gods onmisbare zegen toe voor de komende tijd en in het 
bijzonder vanaf 1 januari 2015 om op een goede wijze leiding te kun-
nen geven bij het dienen in de participatiemaatschappij.

Ds. J. Joppe, voorzitter GDC
 



7

Openingswoord 

‘Christelijke naastenliefde in de participatiemaatschappij’
n.a.v. de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lukas 10 : 25-37

Geachte mannenbroeders,

De overheid is druk bezig met de transitie van de verzorgingsstaat 
naar een participatiemaatschappij. Onze overheid kan niet langer 
meer alles van de wieg tot het graf regelen en bekostigen. De bur-
gers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving.
De gedachte van een participatiemaatschappij is overigens niet 
nieuw. Als er één plaats is waar ze al eeuwenlang wordt uitgedra-
gen, is dat in de christelijke gemeente. Wat de overheid wil: Zorg 
voor de naaste, is een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof. 
Daarbij gaat het in een christelijke gemeente allereerst om zorg voor 
de eigen mensen. Dat onderscheid is legitiem. We moeten goed 
doen aan allen, zegt de apostel Paulus in Galaten 6, ‘maar meest aan 
de huisgenoten des geloofs.’
Dus de hulp moet zich niet alleen uitstrekken naar mensen binnen 
de kerkelijke gemeente, maar ook daarbuiten.
Diaconaat is niet alleen een taak voor diakenen, maar voor alle 
gemeenteleden. De christenen uit de eerste eeuwen van onze jaar-
telling hadden dat goed begrepen. Ondanks de vervolgingen waar-
aan ze blootstonden, hielpen ze onbaatzuchtig armen en zieken. Dat 
maakte hen tot bijzondere mensen in een vijandelijke samenleving. 
Zo zijn velen wel gewonnen voor Christus en Zijn dienst. Daarom 
biedt de participatiewet de kerken kansen!
Uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan kunnen we veel 
over christelijke naastenliefde leren. De aanleiding tot het vertel-
len van deze gelijkenis is de vraag van een zeker wetgeleerde. Hij 
vraagt aan de Heere Jezus: Wie is mijn naaste?
Hiervoor heeft deze wetgeleerde de samenvatting van de wet opge-
zegd, nl. dat we God lief moeten hebben boven alles en de naaste 
als onszelf. Maar wie is mijn naaste? Als het gaat om de zorg voor de 
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naaste, ook vanuit de kerk, tot hoever strekt dat dan? Als je daar wat 
handvatten voor hebt, kun je vervolgens zelf gemakkelijk bepalen 
wie je moet helpen en wie niet. Op die belangrijke vraag geeft de 
Heere Jezus geen rechtstreeks antwoord. Hij vertelt een gelijkenis, 
Een verhaal uit het dagelijkse leven om iets duidelijk te maken.

Een man die van Jeruzalem naar Jericho gaat, wordt overvallen 
door rovers. Ze nemen hem alles af wat hij bij zich heeft en laten 
hem halfdood aan de kant van de weg liggen.
Wie gaat deze man helpen? Daar komt al hulp aan! Een priester. 
De gewonde man had het niet beter kunnen treffen. De priester, 
altijd herkenbaar aan de kleding die hij draagt, is ook drager van de 
barmhartigheid. Hij hoort in handel en wandel ook barmhartigheid 
te bewijzen. Een diaken heeft een priesterlijk ambt.
Maar wat gebeurt er? De priester gaat als hij de gewonde man ziet, 
‘tegenover hem’ dat is met een wijde boog om de hulpbehoevende 
man heen. Natuurlijk kan hij hiervoor allerlei argumenten gehad 
hebben: je kunt niet altijd en overal helpen, er is zoveel ellende in 
de wereld. Misschien heeft hij nog wel een geldig excuus gehad: als 
de man sterft terwijl hij hem helpt, dan is hij onrein, dan kan hij 
geen dienst doen in de tempel. Straks wordt hij ook nog gegrepen 
door de moordenaars. Hij is vandaag ook zo druk. Maar waaruit 
blijkt nu die priesterlijke barmhartigheid?
Daar komt wéér iemand aan! Een leviet. Een assistent van de pries-
ter. Hij doet iets méér dan de priester. Hij komt dichterbij en blijft 
staan om naar de gewonde te kijken. Maar wat kan hij voor hem 
doen? Misschien heeft hij nog wel een verontschuldiging gemom-
peld, geen spullen bij me, moet snel naar huis, maar uiteindelijk 
loopt ook hij verder.
Beiden denken alleen aan zichzelf. Alsof er niemand anders op de 
wereld is. Ze zijn individualistisch. Ze betonen geen naastenliefde. 
Terwijl het toch zo anders zou moeten zijn, ook bij ons, bij mensen 
die misschien wel hun leven lang bij Gods Woord zijn opgevoed.
Wat zal er nu in die gewonde man omgaan? Misschien denkt hij wel: 
als dat nu dienaren van God zijn... Ze kunnen mooi praten, maar 
dan heb je het ook gehad. Wat gaat er van ons uit?
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Er is niets nieuws onder de zon. Regelmatig hoor je het of lees je het 
in de krant dat mensen die hulp zouden moeten bieden een gewon-
de laten liggen. Men kijkt er naar en steekt geen hand uit.

Daarna vertelt de Heere Jezus in de gelijkenis over de derde man. 
Hij komt niet uit de tempel, want hij is een Samaritaan. Hij behoort 
tot dat verachte, gehate volk waarvoor een Jood geen goed woord 
over heeft. Hij mist een heleboel dingen die de joden hebben. Maar 
één ding heeft hij wat de priester en de leviet niet hebben. Hij heeft 
een hart! Een diaconaal hart, een hart dat bewogen is met de naaste, 
dat vol is van naastenliefde. 
Hebben wij ook zo’n hart? Een diaconaal hart dat van liefde voor de 
naaste klopt. Dan ga je op de nood af om te doen wat je kunt doen. 
We hoeven niet boven ons vermogen zorg te hebben voor onze 
naaste, maar wel... naar ons vermogen!

De Samaritaan is meteen met innerlijke ontferming bewogen, als 
hij die gewonde man ziet liggen. Hij bedenkt zich geen ogenblik. Hij 
zegt niet: jij bent een Jood, ik hoef jou eigenlijk niet te helpen. Hij 
denkt niet aan oponthoud, ook niet aan eigen veiligheid. Hij gaat 
onmiddellijk aan het werk, verbindt en verzorgt de ongelukkige 
man ter plekke met de primitieve middelen die hij heeft. Hij zet 
hem op zijn rijdier en brengt hem naar de dichtstbijzijnde herberg.
De Samaritaan verzorgt de man in de herberg de avond en de nacht. 
Wat een tijd en geld en inspanning, moeite heeft hem dat gekost.
In het liefhebben van de naaste delegeert hij ook. Hij draagt hem 
niet zelf op zijn schouder, en hij delegeert zorg aan zijn rijdier en de 
herbergier. Hij regelt ook het vervolg. Onderdak bij de hotelhouder, 
betaald en wel, en als de verzorging nog meer kost, dan komt dat 
ook in orde! De Samaritaan zal alle kosten betalen. 

Barmhartigheid is meer dan een innerlijke bewogenheid; zij wordt 
bewezen en moet tot uiting komen in een daad. Dat zien we in de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wij worden door de Heere 
geroepen tot deze barmhartigheid. Dan hoeven we als diakenen niet 
alles zelf te doen. We mogen ook delegeren door gemeenteleden in 
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te schakelen. Ook moeten er keuzes gemaakt worden. Stel dat er op 
de weg van Jeruzalem naar Jericho niet één slachtoffer van rovers 
lag, maar wel een stuk of vier. Wie moest de Samaritaan dan helpen, 
of wie zou hij dan het eerst moeten helpen? Dit vraagt om een keuze 
en het maken van afwegingen. Om zo’n keuze te moeten maken, zal 
je inzicht in de situatie moeten hebben. Misschien voorspellingen 
kunnen maken, bij wie de hulp het meest effectief is. Kan ik andere 
hulp inschakelen enz.?
Kortom, het gaat om visie en beleid, misschien ook wel om profes-
sionele hulpverlening. Dergelijke overwegingen spelen tot op de 
dag van vandaag een rol. Wil je aan goede diaconale hulpverlening 
doen, wil je het collectegeld goed besteden, dan vraagt dat beleid en 
niet alleen hartelijke bewogenheid.

Die barmhartige Samaritaan had naastenliefde. Hij leefde niet alleen 
voor zichzelf. Hij dacht niet individualistisch of egoïstisch, maar was 
bewogen met zijn naaste. 
Wie zijn onze naasten? Dat zijn mensen die ons het meest na zijn 
en daarom heen komen steeds wijdere cirkels van naasten. Tot de 
verre naaste toe. Die moeten we niet alleen dulden, maar liefheb-
ben. Wie zegt de Heere lief te hebben en zijn broeder haat, die is 
een leugenaar en de liefde Gods is niet in hem. Het omgekeerde 
is eveneens onmogelijk. Alle ware christelijke naastenliefde moet 
wortelen in de liefde tot God.

Aan het eind van de gelijkenis vraagt de Heere Jezus aan de wetge-
leerde: ‘Wie van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn van hen 
die onder de moordenaars gevallen was?’ Daarmee keert de Heere 
Jezus de vraag van de wetgeleerde over wie is mijn naaste precies 
om. De wetgeleerde denkt vanuit het eigen ik. Wat heb ik er aan? 
Maar de Heere Jezus vraagt wie was de naaste van die man, van die 
mens in nood. 
Niet: aan wie moet je liefde betonen en wie niet? Niet: hoe moet ik 
mensen in mijn omgeving taxeren en selecteren? Maar: wie ben ik? 
De pijl wijst naar binnen. Ben ik zelf een liefdevolle naaste?
Het gaat er in de participatiemaatschappij niet alleen om wie onze 
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naaste is, maar vooral: voor wie ben ik naaste, wie wordt er door mij 
geholpen? Naastenliefde is liefde van iemand die bereid is zich als 
naaste te gedragen.
Wie was nu de naaste van die gewonde man? De naam ‘Samaritaan’ 
komt niet over de lippen van deze wetgeleerde, daarom antwoordt 
hij: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft.
En dan krijgt hij huiswerk mee en niet alleen hij, maar ook wij allen, 
want de Heere Jezus zegt: Ga heen en doe gij desgelijks.
Dat is een opdracht, die ten diepste alleen kan worden uitgevoerd 
als we weten van die barmhartigheid die de Heere Jezus bewijst aan 
armen uit genâ. 

Deze Samaritaan lijkt op de Heere Jezus. Ook van Hem lezen we 
hoe Hij met innerlijke ontferming bewogen was over mensen die 
het moeilijk hadden en over mensen die Hem nog niet volgden. En 
een ieder die Hem leert volgen, wordt ook barmhartig.
Hij kwam niet van Jeruzalem naar Jericho, maar Hij ging van Jeri-
cho naar Jeruzalem. Hij is Zelf in handen van rovers gevallen, 
Gevangen genomen, gegeseld, gekruisigd, gestorven. Om mensen 
die door eigen schuld in handen van de mensenmoordenaar van de 
beginne gevallen waren van de dood te verlossen.
Op Zijn barmhartigheid zijn we aangewezen, anders zijn we ten 
dode opgeschreven. Ook vandaag komt Hij langs om te zien waar 
Hij Zijn barmhartigheid kwijt kan. Mensen die zichzelf willen recht-
vaardigen, gaat Hij voorbij. Maar ‘t behoeftig volk, in hunne noden, 
in hun ellend’ en pijn, gans hulpeloos tot Hem gevloden, zal Hij ten 
Redder zijn.

En wie zo door Hem geholpen en gered is, gaat zelf ook helpen, 
christelijke naastenliefde bewijzen in deze participatiemaatschap-
pij. Wie van Gods barmhartigheid leeft, zal zelf ook barmhartigheid 
gaan bewijzen. Door op Hem te wijzen Die met innerlijke ontfer-
ming bewogen is, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken 
dat verloren is.
Wie is mijn naaste? Voor wie ben ik een naaste. Ga heen, en doe gij 
desgelijks.
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Lezing

‘Dienen of deelnemen’ - De rol van de diaconie in de participatie-
maatschappij

Ik wil beginnen met te constateren dat ik genoeg ben voorgesteld. Ik 
ben Nico Gerritsen, wethouder in de gemeente Putten. Ik wil hierbij 
opmerken dat mijn portefeuilles meer de harde zijn. Dat zijn: fi nan-
ciën, ruimtelijke ordeningen, volkshuisvesting en automatisering. 
Zorg zit niet in mijn portefeuille. Maar als wethouder fi nanciën ben 
ik er natuurlijk wel direct en intensief bij betrokken. 
Daarnaast even een andere afspraak vooraf. Als ik praat over ‘de 
gemeente’, dan heb ik het over de burgerlijke gemeente. Want dat 
loopt waarschijnlijk heel snel door elkaar. Heb ik het over de kerk, 
dan heb ik het over de diaconie, dan heb ik het over u. 
Zijn er vragen of zijn er dingen waarvan u denkt: ‘Wat bedoelt u 
daar nu mee?’, vraag het gerust en dan zal ik het proberen wat ver-
der uit te leggen. Discussiëren doen we achteraf heb ik begrepen, 
dus dat wil ik wat voorkomen.

Van transitie naar transformatie
Dan gaan we het nu hebben over: van transitie naar transformatie. 
Want het zijn geen decentralisaties op zich. Als we kijken naar deze 
decentralisaties, dan is dat een hele fundamentele verandering in 
het denken en handelen rond zorg binnen ons land. Het is een ope-
ratie in het sociaal domein die zijn gelijke niet kent. In de jaren ’40 
- ’50 toen het richting de verzorgingsstaat ging, begon dat geleidelijk 
in stapjes. Het was makkelijk, want mensen kregen steeds meer. 
Mensen hoefden niet in te leveren maar ontvingen. En we zien dat 
dit nu fundamenteel aan het veranderen is. We gaan van een ver-
zorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Ik heb een beetje 
moeite met dat woord ‘participatiemaatschappij’, want dat betekent 
dat als je het letterlijk neemt, iedereen zou moet participeren in die 
samenleving en in dat zorgdeel van die samenleving. Dan zie ik dat 
er in feite een aantal spanningen zitten in wat daar gaat gebeuren. 
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We hebben een fundamenteel andere aanpak nodig, want als we het 
blijven doen op de oude manier, zoals het rijk het deed, dan moeten 
we gewoon constateren dat we over drie, vier, vijf jaar alleen faillie-
te gemeenten hebben. Dan zijn de lasten niet meer te dragen. Niet 
meer voor de burgerlijke gemeente en niet meer voor u als kerk. 
Werd in het verleden de kerk buiten spel gezet, nu zien we dat de 
beweging de andere kant opgaat. En nu zien we dat de kerken weer 
gezien worden als een sociale factor van betekenis. En dat is goed 
want die sociale factor is er.
Ik wil spreken over welke transities we het nu hebben. Een paar 
vragen daaraan vooraf. We willen het hebben over het perspectief 
van de gemeente. We willen het zien vanuit de patiënt/cliënt vanuit 
de kerk. En nog een paar slotopmerkingen.

Kijken we naar decentralisatie dan praten we over drie grote gebieden. 
Decentralisatie van de jeugdzorg. En de jeugdzorg dat is alle 
jeugdzorg. Dat is de psychische en fysieke jeugdzorg. Dat betekent 
het hele gebied van jeugdzorg, inclusief de complexe problematie-
ken die daar spelen. Vaak binnen de gezinnen, want een jeugdpro-
bleem staat vaak niet op zichzelf als dat naar de gemeente gaat. Dat 
is belangrijk op rijks- en provinciaal niveau en wat we zien is in dit 
geval in de provincie Gelderland, dat daar de provincie heel veel 
tijd en energie in stopt om alles op een goede manier over te dragen 
naar de gemeentes. 

Kijken we naar de decentralisatie van de AWBZ dan gaat er een 
behoorlijk deel uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, dat 
was in feite een algemene wet waar iedereen een beroep op kon 
doen op het moment dat hij niet dagelijkse maar bijzondere ziekte-
kosten had. Dus dat ging met name vaak over chronische aandoe-
ningen en handicaps. Een belangrijk deel daarvan schuift naar de 
WMO en dat betekent dat gemeenten dus ook verantwoordelijk wor-
den als het gaat over begeleiding, kortdurend verblijf en een deel 
van de persoonlijke verzorging wat van die AWBZ over gaat naar 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die een gemeentelijke ver-
antwoordelijkheid is. 
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En dan komt er een derde: decentralisatie door de participatie-
wet. Die derde dreigt een klein beetje ondergesneeuwd te worden 
door die eerste en die tweede. We zien dat er heel veel aandacht is 
voor de jeugd en de jeugdzorg en dat is ook terecht. We zien dat er 
zorgen zijn als het gaat over wat gaat er van de AWBZ naar de WMO 
en krijgen we straks geen rechtsongelijkheid en dat soort vragen 
meer, vanuit het gemeentelijk perspectief gezien. Maar die decen-
tralisatie, die participatiewet, heeft ook nogal wat consequenties. 
Consequenties die we ons vandaag niet zo realiseren. Het betekent 
dat de sociale werkvoorziening ten einde loopt voor mensen die 
geen werk hebben of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en die 
nu nog in een aantal gevallen in een sociale werkvoorziening wor-
den opgevangen. Degenen die er zijn die houden hun rechten, maar 
de toevoer naar de sociale werkvoorzieningen zal opdrogen. Dat is 
best zorgelijk, omdat sociale werkvoorzieningen er niet voor niets 
zijn, maar die zijn er omdat mensen niet in staat zijn om volwaar-
dig te participeren in een commercieel of semi-commercieel bedrijf. 
En daarmee betekent het dat die mensen nog een heel groot risico 
lopen dat ze in de knel komen. Dat ze aan de ene kant moeten pres-
teren, want ze moeten bijdragen naar vermogen. Dat is het uitgangs-
punt van de wet. Dus kunt u maar 60% van uw salaris verdienen, 
dan wordt er 40% gesubsidieerd. Maar waar niet over nagedacht 
wordt, is wat dit psychisch voor deze mensen betekent. Kunnen die 
dit wel aan en voelen die zich wel gelukkig en zijn ze in staat om dat 
sociale vermogen op te brengen om in een ‘normaal’ bedrijf te func-
tioneren, ook al mag hij daar een stapje minder doen dan een vol-
waardige medewerker. Misschien zit daar wel voor een deel de pijn. 

Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
Een volgend onderwerp is hoe komen we van een verzorgingsstaat 
naar een participatiemaatschappij. Want we zien dat er in feite span-
ning zit in de wetgeving. Als we kijken naar een paar dingen dan wil 
ik het hebben over de verzorgingsstaat, de rol van de kerk in de 
decentralisatie en wat is christelijke zorg. 
Hoe komen we van de verzorgingsstaat naar een participatiemaat-
schappij? Dan zie je een paar remmen. Allereerst worden onze 
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gezinnen kleiner. Dat betekent dat lasten binnen een gezin, zorg en 
aandacht, minder schouders hebben om te dragen dan in het verle-
den het geval was. Dan praat ik over een kleine honderd jaar terug 
bij het begin van de opbouw van de verzorgingsmaatschappij. 

Vervolgens kijken we naar participatie in het arbeidsproces. Vandaag 
de dag word het steeds meer nodig dat beiden werken om een gezins-
inkomen te hebben. Kan het soms niet een beetje minder? Vast wel. 
Maar als we kijken naar de wetgeving en we even kijken naar de 
fi scale wetgeving dan moeten we gewoon constateren dat éénverdie-
ners worden afgestraft en tweeverdieners beloond. En dat betekent 
dat het voor een éénverdiener niet helemaal meevalt om een inko-
men zodanig te hebben dat dat een redelijk inkomen is. Dus is er de 
economische noodzaak voor tweeverdieners; wil je een huis kopen, 
dan ben je het bijna al verplicht. Daarnaast zit in de fi scale wetge-
ving nog best een aantal dingen die anti éénverdieners gezinnen is. 
Dan heeft de kerk een rol omdat ze midden in de samenleving staat. 
En die kerk kan dus ook bijspringen bij een individu of in een gezin 
omdat, als het goed is, zij weten wat er speelt. Betekent dat nu dat 
er altijd opgelost moet worden of wat gedaan moet worden door de 
kerk? Nee dat is absoluut niet een beeld wat wij in ieder geval vanuit 
het gemeentelijk perspectief daarbij hebben. Maar wat we wel nodig 
hebben dat zijn de ogen, dat zijn de oren, dat zijn de signalen en 
mensen die de weg weten waar zo nodig professionele hulp te vin-
den is. Dat betekent dat het signaleren van problematiek en daarop 
reageren een eerste vereiste is vanuit de sociale rol van de kerk. 
Betekent het dat de kerk dus ook moet zorgen dat de juiste man/
vrouw op de juiste plek komt voor het verlenen van de juiste zorg? 
Ik denk dat dat veel meer een taak is van een gemeentelijke over-
heid. De gemeente die is in staat om op het moment dat we moeten 
gaan van mantelzorg naar professionele zorg daarvoor zal moeten 
zorgen. Dan betekent dat dat de gemeente daar een duidelijke rol 
in zal moeten hebben. En dan? Ja, het geeft de kerk ook weer volop 
ruimte om kerk te zijn. We hebben het in het begin in de inleiding 
van ds. Joppe ook gehoord. Het betekent ook dat wij moeten kijken 
naar de eerste christengemeente waar het samen delen, het samen 
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zorgen voor elkaar, het samen christengemeente zijn beoefend 
werd. Wij hebben van die uitstraling heel veel verloren

We hadden afgelopen zaterdag een buurtbarbecue en daar komt een 
wat oudere buurvrouw en die zei: ‘Nou woon ik in zo’n christelijk dorp 
en wat merk ik daar nou van’. Daar ontstond een discussie over en 
dan moet je tot je schaamte en schande soms erkennen dat daar heel 
erg weinig van te merken valt. Ook in een gemeente als Putten, waar 
gelukkig nog een meerderheid een christelijke achtergrond heeft.
 
Wat is christelijke zorg?
Wat is christelijke zorg? De zorg aan huisgenoten dat is denk ik wel 
helder. De zorg aan familie en vrienden gaat alweer een stapje verder. 
Vaak kunnen we dat ook nog wel. Maar dan. Aan buren en bekenden 
en aan de naaste wat verder weg, en met name ook aan degene die 
niet tot onze kerkelijke achtergrond behoren. We moeten ons rea-
liseren dat christelijke zorg betekent dat ze gegeven wordt vanuit 
Christus. Als dat niet onze drijfveer is, moeten we ons afvragen of dat 
wel christelijke zorg is. Ze zal niet zo worden herkend. Want zorg die 
niet vanuit Christus en geloof in Hem gegeven wordt, heeft altijd een 
vorm van eigenbelang. Ik zeg het misschien heel scherp. Maar dat 
betekent dat de niet-christelijke achterban op een gegeven ogenblik 
haarscherp aanvoelt wat echt is en wat niet. Laten we daar heel erg 
alert op zijn. Die christelijke zorg is ook de enige zorg die eeuwig-
heidswaarde heeft. Want uiteindelijk is dat het doel waar we het toch 
voor doen. Zijn Naam moet die eer ontvangen in ons dagelijks hande-
len, spreken maar ook in ons dagelijks, soms noodzakelijk, zwijgen. 
Dat betekent dat christelijke zorg onvoorwaardelijk is. Daar zit geen 
enkele voorwaarde aan om die zorg te ontvangen. Als ze niet onvoor-
waardelijk is, mist ze een element. En dat betekent dat er in feite ook 
geen grenzen zijn als het gaat over ‘wie is onze naaste?’

Wat betekent het voor de burgerlijke gemeente?
Dan even naar het volgende. Wat betekent het voor de burgerlijke 
gemeente? Als we kijken naar de burgerlijke gemeente, krijgt die 
heel veel te verzorgen. Directe betrokkenheid bij de gezondheidszorg 
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en bij de zorg van haar burgers. Dat was ze eigenlijk helemaal niet 
zo gewend buiten een paar zaken als vervoer en later bij de WMO. 
Maar dat betekent wel dat het heel erg belangrijk is dat die burger-
lijke gemeente weet hoe ze dit moet gaan doen. En dat betekent dat 
het uitgangspunt is dat de vraag centraal staat en dus niet het aan-
bod. Dat is vaak nog waar in de zorg anders over wordt gedacht. Daar 
zegt men: Het aanbod bieden we aan, maar we vragen ons niet af: 
‘Wat hebt u echt nodig?’. Dat betekent dat er heel veel geld en ener-
gie verloren gaat. De regie moet dus bij de ouder/partner liggen. Bij 
de ouder als het gaat over jeugdzorg en bij de partner, bij de persoon 
zelf, als het gaat over de volwassenenzorg. Dat vraagt een andere 
manier van denken. Het moet zo licht als mogelijk en zo intensief 
als nodig en niet meer dan dat. De tijd voor ruimte, luxe, is voorbij. 
Maar daarnaast is het wel heel cruciaal dat u keuzevrijheid heeft. 
Keuzevrijheid: van wie en wanneer wil ik mijn hulp hebben. Daar 
speelt met name de keuze voor christelijke zorg een belangrijke rol. 
Die vrijheid is er. Dan is er meer verantwoordelijkheid voor de uit-
voering. Dat betekent dat je dus moet gaan praten over en met de 
betrokkene en niet over het hoe, maar zonder de betrokkene. Kwa-
liteit gaat voor alles, maar het gaat ook om het verbinden van exper-
tise met vrijwilligerswerk. Het gaat ook over het aan elkaar knopen 
van verschillende verzorgingstaken van verschillende soorten zorg 
die verleend wordt. U weet als het goed is dat er gezinnen zijn waar 
niet één maar soms twee, drie, vier verschillende problematieken 
spelen waar je soms met één, twee, drie, vier case-managers, zoals 
dat met een mooi woord heet, te maken hebben en dat betekent dat 
vier verschillende mensen binnen één gezin op vier verschillen-
de manieren opereren, als je niet oppast. En daar ligt één van de 
belangrijke opgaven voor de gemeente om te zorgen dat daar één 
professionele case-manager is die zorgt dat dat goed gaat. 
Ik hoop trouwens niet dat ik teveel jargon gebruik, ik betrap me er 
zelf op dat sommige begrippen voor ons wat makkelijk zijn, maar 
voor u soms iets minder. 

Het heeft nogal wat fi nanciële gevolgen. Financiële gevolgen voor 
de begroting, maar het heeft ook fi nanciële gevolgen voor de risico’s 
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die de gemeente loopt. Want een aantal zaken binnen de burgerlijke 
gemeente zijn gewoon ‘open einde regelingen’, zoals dat heet. We 
hebben het te leveren en wat het kost maakt niet uit, we hebben het 
te betalen. Of daar de vergoeding vanuit het rijk voldoende voor is, 
is het risico van de gemeente. En daar zit een belangrijke angel als 
het gaat over wat gebeurt er per 1 januari 2015. We hebben geluk-
kig een garantie, ik geloof een 80% garantie, dat betekent dat we in 
ieder geval een soort bodem hebben waar we niet doorheen zakken, 
want dan springt het rijk bij. Maar als gemeente betekent het dat 
je begroting met 1/3 toeneemt, dat de rekening een extra verant-
woording ook richting het rijk vraagt, waarin in ieder geval de eerste 
drie jaar de gelden gebundeld blijven voor het doel waarvoor ze de 
gemeente toekomen, namelijk om die zorg te verlenen. Maar ook 
als het gaat over de risico’s. Dat betekent dat je als gemeente bijna 
gedwongen wordt om extra reserves aan te houden voor het geval 
dat het een keer echt uit de hand loopt. 

Ja dan keuzevrijheid, welke zorg en hoe, maar ook door wie. Die 
keuzevrijheid is met name een stukje recht wat in de wet is vastge-
legd, mede dankzij inspanning van SGP en Christen Unie zodat die 
keuzevrijheid gewaarborgd is. Daarnaast heeft de minister nog iets 
belangrijks gedaan. Dat is dat hij zo’n 80 miljoen euro apart gezet 
heeft voor de landelijke opererende zorginstellingen die identiteit 
gebonden zijn. Ik zit zelf in de Raad van Toezicht van Eleos en dat 
is één van de breed opererende organisaties. Om te zorgen dat die 
niet het slachtoffer worden van 403 keer moeten aanbesteden in 403 
gemeenten. Binnen een bepaalde marge kan een zorgvrager zelf 
aangeven met wie en door wie hij geholpen kan worden en gehol-
pen wil worden en dat voorkomt dus ook dat er voor je, zonder je, 
over je besloten wordt.

Wat betekent het voor de jeugdzorg?
Dan gaan we even naar de jeugdzorg. Wat betekent dat? De jeugd-
zorg is een lastige. Dat betekent voor Centrum Jeugd en Gezin: 
coachen, verbinden, coördineren. Het is een toegangspoort voor 
de steun tot hulp voor ouders en opvoeders. En de kerntaak is met 
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name signaleren, adviseren, hulp verlenen, organiseren, samen-
werken en monitoren. Dan hebben we het over Centrum Jeugd en 
Gezin en dat klinkt dan vrij simpel maar het betekent dat Centrum 
Jeugd en Gezin zeer breed in de samenleving staat. De uitgangs-
punten zijn zo dicht mogelijk bij de burger thuis, generalistisch 
basisteam. Dat generalistisch basisteam is soms heel mooi maar ook 
dat heeft weer gevaren in zich. Als we daar als kerk de boot missen 
en we hebben geen inbreng in de samenstelling en de bemensing 
van dit soort teams, dan moeten we straks constateren dat er wat 
gebeurd is voordat we er erg in hebben en wij in feite geen inbreng 
in het proces hebben. Daar kom ik zo nog even op terug. 

Dan de vraag wat het uitgangspunt is. Organisatorisch: aanvraag 
hulp dicht bij huis. Niemand hoeft te wachten, is het streven. En 
dat niemand hoeft te wachten klinkt heel mooi, maar de praktijk 
leert dat dat soms resulteert in het feit dat iemand een intakege-
sprek krijgt. Dus het eerste gesprek en vervolgens duurt het heel 
lang voordat het tweede komt. Dan heb je op papier geen wachtlijst, 
maar in de praktijk wordt niet die hulp geboden die we graag zou-
den willen zien.

Dan één gezin, één plan, één regisseur. Ik heb het al genoemd. Het 
is heel erg belangrijk om te zorgen dat niet die versnipperde en 
soms tegenstrijdige aanpak in één gezin plaatsvindt, maar dat het 
gebeurt vanuit één plan, vanuit één zienswijze. Zo dichtbij en zo 
snel als mogelijk centrale regie en wat heel belangrijk is: in één keer 
goed. We hebben het over een heel kwetsbare situatie en dat in één 
keer goed is een heel moeilijke opgave en toch is dat wel het minste 
waarop we als gemeente kunnen inzetten. 
We krijgen ook minder zorg, er gaan een aantal dingen gewoon 
verdwijnen. Denk maar even aan vervoer, dat gewoon minder 
wordt, werkvoorzieningen en medische voorzieningen. Wat lokaal 
kan moet lokaal, wat vervolgens regionaal kan moet regionaal en 
wat alleen provinciaal of landelijk kan dat moet op die manier 
geregeld worden. En dat betekent dat je ziet dat er lokaal zo’n 
80% gehandeld kan worden ergens tussen 70 en de 80 en dat er 
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zo’n 15 á 20% naar provinciaal niveau of regionaal niveau wordt 
getild. En dat er paar kleine procenten overblijven en dan praten 
we over heel zware, heel bijzondere situaties die zelfs regionaal 
niet op te lossen zijn. Maar we krijgen heel strakke taakstellingen. 
We krijgen bezuinigingsdoelstellingen, want de gemeenten krijgen 
gemiddeld 15% minder dan wat er op dit moment door het rijk 
wordt uitgegeven. Dat betekent dat met minder geld nog steeds 
hetzelfde of meer gedaan moet worden. Dat betekent dat de zorg 
zal gaan verschralen en we zien al dat veel werkers vanuit de zorg 
worden ontslagen, terwijl de zorgvraag niet afneemt. Want het is 
niet zo, dat een thuiszorgorganisatie die honderden werkers soms 
op straat zet, omdat de thuiszorg niet nodig zou zijn. En daar zit 
nu het spanningsveld waar we op dit moment in die hele transitie 
toch het risico lopen dat er mensen tussen wal en schip vallen. 
Dat is dan voor een deel ook uw taak als kerk om, op het moment 
dat u dat constateert, dat te signaleren en aan te kaarten daar waar 
het moet. 

Een ander punt is eigen bijdrage in kosten. Het werd tot voor een 
paar jaar terug veelal bekostigd vanuit een AWBZ bijvoorbeeld. Als 
we even kijken naar psychische zorg, dat betekent dat die op dit 
moment al veel minder wordt bekostigd. Dit betekent dat mensen 
met psychische problemen zich soms afvragen: ‘Dat gaat me een 
aantal honderden euro’s kosten en ik kan ze slecht missen, weet je 
wat, ik wacht nog maar even!’ Maar dat ‘nog even wachten’ bij dat 
soort problemen heeft wel het risico in zich dat het probleem verer-
gert. Dat heeft wel het risico in zich dat we straks veel duurder zorg 
moeten gaan verlenen dan wanneer die op het juiste moment in het 
beginstadium was gegeven. Dan zie je dat huisartsen daarop insprin-
gen met een arts-assistente. Die ‘praktijkondersteuners’ hebben een 
stukje eerste opvang, maar dat is ook weer generiek. Als kerk heb-
ben wij een taak voor diegenen die het fi nancieel niet breed heb-
ben, die sociaal zwak zijn en die op een gegeven ogenblik de neiging 
hebben om te kiezen, maar even wachten met die zorg. Kunnen we 
daar tijdig op inspringen, kunnen we dat sturen en kunnen we wel-
licht ook fi nancieel een bijdrage leveren?
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Wat betekent het voor de kerkelijke gemeente?
Wat betekent dat voor de kerk, de diaconieën? Dat betekent in ieder 
geval een goede relatie met uw gezinnen, met uw gemeenteleden. 
Heb ook een open oog voor die niet tot uw gemeente behoren. Want 
soms zijn er gezinnen die bij geen enkele gemeente horen. Maar 
weten wat er speelt is ook heel belangrijk, en het vertrouwen waard 
zijn. Ik merk soms, in ieder geval in de gemeentelijke relatie, dat 
mensen moeite hebben om hun zorgen op tafel te leggen. Degene 
die dat moeiteloos doen daar kun je je soms afvragen hoe hard het 
voor hen nodig is. Maar juist die mensen die er moeite mee heb-
ben moeten dan wel weten dat er voorzichtig met hun zorgen wordt 
omgegaan en niet anders dan zij ook zelf wensen. 

Diaconaal: eventueel bijdragen voor de eigen bijdrage in de zorg, We 
gaan nu naar € 380,- is de verwachting volgend jaar. En een bedrag 
van € 380,- op een minimum inkomen is echt veel geld. 
Financieel: in feite zorgen voor continuïteit in fi nanciële midde-
len die ingezet moeten worden binnen de eigen kerk en binnen de 
eigen kerkelijke gemeente. 
Vrijwilligers, mantelzorg. Probeer het niet allemaal zelf te doen, er 
zijn zoveel goede organisaties, er zijn zoveel anderen die een stukje 
van de koek al op een goede manier hebben opgelost. Denk bijvoor-
beeld aan de NPV die ook een bepaalde vorm van zorg levert. Dus 
mijn oproep is, kijk wat er is en kijk waar de gaten zitten. En kijk 
waar u toegevoegde waarde kunt leveren. En aan welke doelgroe-
pen. Het gaat met name over de sociaal zwakkeren in de gemeente, 
leden die heel vaak onder de radar blijven, die dus ook heel vaak bij 
de gemeente niet of nauwelijks bekend zijn. Vaak zijn het multi-pro-
bleemsituaties in een gezin, want hun probleem staat zelden alleen. 
En daarom ook het advies: vraag door bij huisbezoeken. Ik weet 
dat huisbezoek ook een taak voor ouderlingen is, maar het is heel 
belangrijk dat ouderlingen en diakenen die in de gezinnen komen 
of bij alleenstaanden toch nog even doorvragen. Ik heb vroeger op 
één van mijn eerste managementcursussen geleerd dat iedereen 
drie keer ‘waarom’ moet vragen. Dus je vraagt waarom, je krijgt een 
antwoord, je vraagt waarom, je krijgt weer een antwoord een verdie-
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ping en dan vraag je nog een keer ‘waarom’. Ik denk dat de waarom 
vraag niet helemaal op gaat in de zorg, maar nog even die één, twee 
stapjes doorvragen is van heel cruciaal belang. In de Terdege of de 
GezinsGids las ik een klein verhaaltje van Ed van Hell, de directeur 
van Ontmoeting, en die schreef daar: ‘Dan vraag je hoe gaat het?’ 
En dan zegt hij: ‘Ja, het gaat goed’, maar als je dan vraagt ‘Gaat het 
echt goed?’ dan komt er soms een ander verhaal. En dat is één van 
de belangrijke dingen waar u binnenkomt in een unieke situatie die 
wij als gemeente nooit zullen bereiken. Want hoe u het ook wendt 
of keert als gemeente zijn en blijven we op de één of andere manier 
toch de wat meer zakelijke uitvoerende organisatie. En dat sociale 
gezicht kunnen we wel hebben, maar de sociale onderlaag is niet bij 
ons te vinden. 

Tot slot
We hebben wat knelpunten. We hebben onvoldoende zicht op de 
problemen bij uw leden en gezinnen. Maar wij merken ook dat er 
heel veel kerken zijn die onvoldoende bekend zijn met de gemeen-
telijke organisatie. Kent u uw ambtenaar die verantwoordelijk is 
voor zorg? Weet u uw wethouder te vinden die verantwoordelijk is 
voor zorg? Kent u degene die de planning doet om maar wat te noe-
men bij het Centrum Jeugd en Gezin? En dan moeten we helaas 
vaak constateren dat die kennis over en weer gewoon ontbreekt of 
maar zeer marginaal aanwezig is. Er zijn in ieder geval geen duide-
lijke afspraken, er zijn geen duidelijke relaties. En juist die relaties 
zullen de komende paar jaar heel erg belangrijk worden. 
Want in die relaties kun je elkaar snel vinden, zodat je snel kunt 
schakelen, en dat je tijdig datgene kunt doen wat nodig is om men-
sen te helpen. Het biedt ook een aantal mogelijkheden, namelijk 
om met mensen in gesprek te komen waar je misschien anders niet 
mee in contact komt. Het betekent ook dat wij soms het woord bij 
de daad kunnen voegen. En laten we het alstublieft niet andersom 
doen. Laten we nou niet beginnen met het woord en dan de daad. 
En laten we nu eerst de daad doen en dan volgt het woord vanzelf. 
Dat betekent dat er met name ook een aantal goede mogelijkhe-
den liggen. Eerst samenwerking met andere kerkgenootschappen 



24

binnen uw omgeving. Want wat is nu die rol van de kerk? Contact 
onderhouden met de gemeente en hulpverleners. Weet van elkaars 
bestaan en zorg ervoor dat er contactpersonen zijn. Dan krijg je een 
goed beeld van de sociale kaart van je gemeente, dan weet je dit 
niet alleen van je eigen kerkelijke gemeente, maar dan weet je ook 
wat er daar buiten speelt. Zoek de verbinding met andere kerkge-
nootschappen. We hebben in Putten een diaconaal platform waarin 
alle kerken vertegenwoordigd zijn. Ze onderhouden contacten met 
de plaatselijke gemeente en ze werken ook samen op een aantal 
gewoon praktische dingen zoals sollicitatietraining, voedselbank, 
inschakelen van vrijwilligers en noem maar op. En besteed bin-
nen de kerkelijke gemeente aandacht aan de ontwikkelingen in de 
jeugdzorg. Die zijn een heel sterk zwaartepunt, maar vergeet het 
derde: de participatiewet niet. Werkloosheid grijpt soms veel dieper 
in dan mensen zich realiseren. Het doet ontzettend pijn als je je uit-
gerangeerd voelt. Het voelt ontzettend zwaar als je fi nancieel daar 
de gevolgen van krijgt. Dus onderschat ook de psychische proble-
men van werkloosheid niet en het niet op de juiste plek zitten bin-
nen de maatschappij . 
En als laatste neem zitting in gemeentelijke adviescommissies zoals 
een WMO-raad. Dat hoeft u als diaconie niet allemaal zelf te doen, 
maar zoek nu eens een paar gemeenteleden op. Wij hadden in Put-
ten, om het maar weer heel concreet te maken, een vacature in 
de WMO-raad, en dat is een heel belangrijk adviesorgaan voor de 
gemeenteraad. Ik heb er denk ik vijf gebeld en het resultaat is nul. 
Je krijgt gewoon heel moeilijk mensen vanuit de kerk, vanuit de 
kerken, die daarin een plek willen nemen. En wat betekent dat daar 
mensen, en niets ten nadeel van die mensen, vanuit Groen Links, 
D66, de sociale partijen, Partij van de Arbeid een plek in vinden. Het 
is aan de ene kant goed, maar dat betekent wel dat onze christelijke 
stem daarin onvoldoende of niet wordt gehoord. En dat is jammer. 
Sterker nog, dat kon wel eens heel slecht zijn als we kijken naar de 
langere termijn. Dus let u alstublieft op en het hoeft niet zelf, maar 
zie of u mensen vindt die er enig verstand van hebben en die enigs-
zins weten waar ze het over hebben die in zo’n adviesorgaan plaats 
kunnen nemen. 
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Dat betekent dat als we dat doen in feite nog één ding zouden moe-
ten doen, en misschien moeten we daar wel mee beginnen. Dat is: 
denkt u als plaatselijke diaconie na over welke plek u wilt innemen 
binnen de gemeente en maak daarvoor een soort actieplan. Dat 
klinkt zo actie-achtig, maar dan maak je er een soort plan van aan-
pak van. Denk na welke dingen u wilt doen, welke dingen we al op 
een andere manier hebben waar onze achterban het prima mee kan 
vinden. En wat dus de kernrol is die wij in deze transitie willen spe-
len. Want de komende paar jaar gaat er veel gebeuren, gaat er veel 
veranderen en als we in het voortraject de boot missen dan komt u 
achteraan misschien nog in de reddingssloep, maar niet meer op de 
boot zelf.

Ik dank u voor de mogelijkheid dat ik dit naar voren mocht brengen. 
Ik wens u Gods zegen en ik wens u heel veel wijsheid in de uitoefe-
ning van uw diaconale taak. Ik dank u wel. 
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Stellingen voor de bespreking 

van het thema

Stelling 1
• Zorg verlenen is de taak van de overheid, niet van de kerk. 

Stelling 2
• De kerk is er in de eerste plaats voor haar eigen leden, niet voor 

heel de burgerlijke gemeente. 

Stelling 3
• Deelnemen in patiëntenraden van de overheid kost te veel tijd 

en is geen taak voor de kerk. 

Stelling 4
• Wij doen als diaconie al genoeg binnen onze eigen kerk. Voor 

extra taken is geen ruimte.

Stelling 5
• Participatie in Zorg en Welzijn biedt ongedachte kansen de bood-

schap van het Evangelie breder uit te dragen. 

Stelling 6
• Het Woord bij de Daad voegen en niet andersom.
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Beantwoording van vragen

in Oud-Beijerland

De heer Gerritsen zei net tegen mij (ds. Joppe) dat het ‘best link’ is 
om zo’n lezing te houden, want het kan zijn dat bepaalde dingen die 
ik zeg over drie maanden weer anders zijn. We zien dat ook wel, de 
overheid denkt na: hoe moet het allemaal ingevuld worden? Maar 
wat mij betreft was de lezing van dhr. Gerritsen duidelijk.

Vraag aan de heer. Gerritsen
Is uw verwachting dat het beleid in de gemeenten in de toekomst 
gelijk blijft?

Antwoord
Nee, we zien dat het op onderdelen per gemeente kan verschillen. 
We zien ook dat er veel samenwerking in regio’s is. Dus wellicht dat 
de verschillen tussen de regio’s groter zullen zijn dan de verschillen 
binnen een regio in een gemeente, omdat die afstemming vaak wel 
behoorlijk goed is. Ze besteden vaak gezamenlijk aan, dus de uit-
gangspunten zijn voor een aantal dingen hetzelfde. Maar het is vaak 
wel regionaal. Als we kijken naar een gemeente op zich, wil ik er 
nog wel aan toevoegen, dat een aantal gemeenten heel bewust geko-
zen heeft voor heel hoog inzetten op preventie. Want met preventie 
voorkom je dure zorgkosten en daar zie je met name dat de ver-
schillen nog wel eens ontstaan tussen hetgeen als preventie wordt 
gezien en vergoed door een gemeente en wat niet. 

Vraag 
In hoeverre moeten wij als diaconieën inspelen op de mogelijkheid 
dat de overheid vanwege bezuinigingen terugtreedt? Waar liggen de 
grenzen?

Antwoord
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. De overheid treedt zover terug 
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als de fi nanciële polsstok lang is. Dat betekent dat in de komende 
2-3 jaar helder zal zijn in hoeverre gemeenten in staat zijn dezelfde 
basiszorg te blijven leveren als vandaag gebeurt. Wij hebben ook een 
overgangstermijn van drie jaar, dus tot 2018 hebben gemeenten nog 
een redelijke zekerheid dat ze niet door het ‘fi nanciële’ ijs zakken. 
Daarna is het over. Er gaan drie jaar lang schotten om het budget. 
Over drie jaar zijn die schotten weg. Dat betekent dat het gewoon 
een onderdeel van de algemene uitkering wordt en gemeenten zelf 
zullen besluiten wat ze gaan besteden aan zorg en wat aan andere 
taken. En daar zit ergens dat risicomoment in dat je kunt zien dat 
gemeenten wellicht de neiging zullen hebben een stap te ver terug 
te doen. En dan is het de vraag of je als kerk daar moet in stappen 
of dat je dat niet zal doen. Ik zou zeggen, hoe hard het misschien 
ook klinkt, doe dat in eerste instantie niet. Maar ga in gesprek met 
die wethouder, ga in gesprek met die gemeente en wijs ze op gaten 
die er ontstaan, wijs ze op hun verantwoordelijkheid, want anders 
wordt het te gemakkelijk om af te schuiven naar de 
diaconieën. De gemeente is net een mens op dat punt, die schuift 
makkelijk af wat niet uitkomt. Laten we daar gewoon met z’n allen 
alert op zijn, om te zorgen dat de gemeenten ook blijven doen dat 
waar ze voor staan.

Aanvulling
De noodzaak om daar als kerk een visie of een beleidsplan over te 
ontwikkelen is wel erg noodzakelijk.

Antwoord
Dat onderschrijf ik, en dat wil ik ook nog wel een keer onderstrepen. 
Als je niet goed weet wat je taak en wat je rol is die je ziet als diaco-
nie, dan ben je heel snel geneigd om in ieder gat te stappen wat er 
zich voordoet. En daar moeten we voor oppassen, want anders krijgt 
u de problematiek die wij als gemeenten proberen te voorkomen. 
Namelijk het ‘puntzakje’ zijn, het puntje van het puntzakje waarin 
altijd de laatste kruimels verdwijnen. Dat zou u niet moeten willen 
zijn. U zou een eigen rol, een eigen positie moeten willen hebben 
binnen die zorg. Een rol die helder is, die gedefi nieerd is en waar u 
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van tevoren, liefst vanaf vandaag over nadenkt: ‘Hoe ga ik dat doen?’ 
Ga zo snel mogelijk in gesprek met die gemeente, met die wethou-
der en vraag hem: ‘Waar zitten de gaten, waar hebben wij toegevoeg-
de waarde en op welke manier kunnen wij samen zorgen dat die 
zorg binnen deze gemeente op een goede manier plaats kan vinden?’ 

Aanvulling
Ik denk dat het goed is om ook als GDC ons binnenkort te bezinnen 
hoe we gemeenten daarin kunnen dienen. 

Vraag 
U benadrukt het belang om deel te nemen aan de WMO-raad. Is die 
overal geïnstalleerd?

Antwoord
Dat is wettelijk voorgeschreven. Hij is er gewoon in iedere gemeen-
te, omdat dit een onderdeel van de WMO wet is, dat iedere gemeen-
te een WMO-raad moet hebben. Die is er al drie jaar. Zolang de 
WMO bestaat moet er een WMO-raad zijn en die mag gevraagd en 
ongevraagd advies verlenen aan college en aan gemeenteraad. 

Aanvulling
De WMO-raad is een openbare vergadering. De vergaderingen staan 
gewoon in de weekbladen en worden een week van tevoren aange-
kondigd en dan kun je die gewoon bijwonen.
Het is goed dat u de komende weken even nagaat uit welke mensen 
die WMO-raad bestaat. Zitten daar ook kerkelijk betrokken mensen 
in en is het mogelijk, als dat niet zo is, om toch iemand vanuit de 
gemeente daar aan toe te laten voegen? Als de WMO-raad al voltal-
lig is en er zijn geen vacatures dan is het toch goed om eens een 
keer zo’n vergadering bij te wonen, zodat u weet wat er aan de orde 
komt. En zeker in deze maanden, waarin vele dingen hun beslag 
krijgen. En nogmaals, dat hoeft u niet zelf te doen, dat is net ook al 
gezegd. Wellicht hebt u iemand in de gemeente die die taak op zich 
wil nemen. Dat mag ook een vrouw zijn natuurlijk, vrouwen hebben 
daar vaak nog wat meer feeling voor.
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Vraag 
Worden de gemeenten in de toekomst ook door het rijk gecontro-
leerd of ze hun taak goed uitvoeren?

Antwoord
Ja, dat is de ‘eeuwige’ discussie tussen de gemeenten en het rijk. Het 
rijk decentraliseert, dus geeft de gemeente een taak en vervolgens 
wil hij exact voorschrijven hoe die taak uitgevoerd moet worden. 
Dus in plaats van een stuk beleidsvrijheid worden we dan plotseling 
uitvoeringskantoor. Als gemeente zijn we daar absoluut op tegen. 
Het betekent dat we wel een stukje vrijheid hebben. Maar helaas 
vanuit de Tweede Kamer is het hek om dat budget voor de komende 
drie jaar gezet. Juist om de gemeenten weer eens te controleren of 
ze toch wel alle centen die ze krijgen voor de zorg ook aan de zorg 
besteden. Als je weet dat je 15% korting krijgt, zou ik niet weten 
waar we het geld anders aan zouden moeten besteden zonder heel 
veel moeite te krijgen binnen de gemeente zelf; dan gaat er iets echt 
fout. Dus we worden gecontroleerd. In mijn visie worden we op een 
aantal fronten teveel gecontroleerd omdat je een horizontale con-
trole hebt door de gemeenteraad. En dat is het orgaan voor controle 
op uitvoering van de taken die een gemeente heeft, die dit dan ook 
goed en adequaat moet doen.

Vraag 
Er stond laatst in de krant dat het nog maar de vraag is of dat het 
bepaalde gemeenten lukt alles klaar te hebben voor 1 januari 2015. 
De overheid stelt alles in het werk om het toch gereed te krijgen. 
Kunt u daar nog wat over zeggen?

Antwoord
Ja, dat is een heel lastige vraag. Aan de ene kant geeft de overheid ons 
op een ontstellend laat tijdstip duidelijkheid en inzicht in wat dit pre-
cies betekent voor de gemeente. We zijn twee jaar bezig aan de voor-
bereiding, maar we weten eigenlijk pas sinds een paar maanden wat 
de exacte inhoud is. En er zijn best wel, net voor de zomer en net na 
de zomer, een paar behoorlijk fundamentele wijzigingen aangebracht 
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in datgene wat we als taak krijgen. Dat er nu dus enkele gemeenten 
zijn die in tijdnood komen, omdat ze de expertise missen, is eigenlijk 
niet zo vreemd. Aan de andere kant is het nog maar de vraag of het 
ook echt zo is dat daarmee de zorg zwaar in de verdrukking komt. 
Heel veel zorg, en dan praat ik over 90 -95 % is gewoon doorlopende 
zorg die op 31 december hetzelfde is als op 1 januari 2015. En dat deel 
dat zal wel goed gaan. Waar de gemeente met name de problemen 
gaat krijgen is: ‘Hebben we tijdig inzicht in wat die zorg op 31 decem-
ber was, die we op 1 januari voortzetten. En zijn we in staat om de 
nieuwe zorg op de juiste plek te krijgen? En dat er over dat laatste zor-
gen zijn, vind ik wel terecht. Ik merk in de discussies met sommige 
collega’s dat het een dermate complex en ingewikkelde materie is dat 
ook in gemeenten best nog wel vragen zijn. Vragen zoals: ‘Lezen wij 
die wetteksten wel goed en doen we het wel op de juiste manier?’ De 
VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, geeft daar een aantal 
handreikingen in. Maar die komen ook al laat doordat de hele besluit-
vorming zo laat is. Dus het is allemaal haastwerk en we weten alle-
maal dat haastwerk niet altijd de hoogste kwaliteit heeft. 

Aanvulling
We hebben vorig jaar al contact met elkaar gehad, ik denk ergens in 
maart. Toen zeiden we: ‘Laten we de toerustingsdag, het was toen 
2013, besteden aan deze transitie’. Toen zei dhr. Gerritsen: ‘We weten 
nog amper hoe het er uit gaat zien, dus wacht nog maar een jaar’. 

Vraag aan ds. J. Joppe
De kerkleden van een streekgemeente wonen in verschillende bur-
gerlijke gemeenten. Hoe kun je als streekgemeente omgaan met 
een dergelijke materie?

Antwoord van ds. Joppe
Dat is lastig, want de ene gemeente handelt weer anders dan de 
andere. Ik zou in principe in eerste instantie contact zoeken met de 
gemeente van de plaats waar de kerk staat, waar de meeste gemeen-
teleden ook vandaan komen. Vervolgens kijken naar de tweede 
gemeente is waar contact meegezocht moet en kan worden, omdat 
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daar ook een groot percentage van de kerkgangers vandaan komt. 
Het houdt natuurlijk ergens op. Ik bedoel hiermee als je met één of 
twee of hooguit drie gemeenten contact hebt, is dat al veel. Ik denk 
dat het dan belangrijk is voor die mensen die in die derde gemeente 
wonen om contact te zoeken met kerken in hun woonplaats en vra-
gen wat zij met de overheid doen.

Aanvulling dhr. Gerritsen:
Ik ben het helemaal met u eens. Je kunt niet alle gemeenten bedie-
nen, want dat is gewoon veel te veel. Maar sommige gemeenten zit-
ten wel in een regio. En verder zijn er gemeenten die een diaconaal 
platform hebben; dan is dat diaconale platform de plek waar u kunt 
‘sparren’ met andere kerkelijke gemeenten binnen die burgerlijke 
gemeente. Probeer deel te nemen aan een diaconaal platform en 
probeer van daaruit dan verbindingen te leggen met andere kerkge-
nootschappen en andere organisaties die wellicht bereid zijn ook uw 
belang mee te nemen. 

Vraag 
Ik heb een vraag over privacy. Ik heb weleens contact gehad met 
een asielzoeker, dat ging dan via Vluchtelingenzorg. Op een bepaald 
moment is die uit beeld verdwenen en dan mag je helemaal niets 
meer weten waar hij verblijft of waar hij naar toe is gegaan. Hij 
woont dan wel binnen de burgerlijke gemeente. Maar ook in de bur-
gerlijke gemeente merk je een tendens dat er heel veel aan de pri-
vacy van mensen gedaan wordt en dat je dit dan als kerk niet mag 
weten. Nu lijkt er ook een tendens te zijn bij de burgelijke gemeente 
om graag het een en ander van de kerk te vernemen, dan zouden 
wij juist die misschien privacy gevoelige informatie wel weer rich-
ting de gemeente moeten verstrekken. Kan dat binnen de gemeen-
ten of hoe gaat dat in zijn werk? Is daar aan gedacht?

Antwoord ds. Joppe:
Herkenbaar. Ik zat zelf te denken, toen u de vraag stelde, aan een situ-
atie in één van mijn vorige gemeenten. Ik kreeg een tip van iemand 
die op het gemeentehuis werkte. ‘Dominee ik mag dat offi cieel 
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niet melden, maar volgende week is er een gezin wat uit het huis 
gezet wordt vanwege betalingsachterstand enz. Kunt u daar wat in 
betekenen?’ Toen zijn we daar naar toe gegaan, niks gezegd natuur-
lijk maar wel gevraagd of het allemaal lukt. Toen heeft de diaconie 
kunnen voorkomen dat de huisuitzetting plaatsvond. Het was een 
gezinnetje met kinderen. Maar offi cieel mag dat niet worden doorge-
geven.

Aanvulling dhr. Gerritsen:
Nee, heel offi cieel mag dat niet en gelukkig, moet ik zeggen, dat 
heel veel gemeenten en heel veel mensen daar op een iets verstan-
diger manier mee om weten te gaan. Daar zijn wel een paar heel 
belangrijke randvoorwaarden. Ik heb ergens in mijn presentatie het 
woord ‘vertrouwen’ genoemd. Mensen moeten het vertrouwen heb-
ben dat hun zaken veilig zijn waar ze mee praten. Datzelfde geldt 
voor de overheid. Als de overheid, zeg maar de wethouder/ambte-
naar, weet dat het op een plek veilig is dan zullen ze veel eerder 
geneigd zijn om te mee te delen dan op het moment wanneer ze 
dat gevoel niet hebben. Daarom is een relatie met een wethouder, 
met de verantwoordelijke ambtenaar, belangrijk. In het informele 
circuit kun je heel veel horen, kun je heel veel bespreken en heel 
veel bespreekbaar maken. En heel formeel hebt u gelijk. De wet op 
de privacy verbiedt een aantal dingen. Aan de andere kant is de ten-
dens op dit moment formeel wel zo dat men zich afvraagt of die wet 
op de privacy niet is doorgeschoten en langzaam maar zeker toch 
ook in juridisch denken aan het afzwakken is. 
Onderstreping ds. Joppe
Ten eerste: De druk op onze diaconale taken, ook naar de participa-
tie toe. 
Ten tweede: De wethouder haalde ook aan: Probeer uit de gemeente 
wat mensen te zoeken die daar wat meer kennis en wat meer gele-
genheid voor hebben. Dat wil ik bij deze ook wel extra benadruk-
ken. Want dat voelen we allemaal: we hebben het druk. Zeker in 
het winterwerk. Om al deze zaken en taken nog na te lopen en er 
bij te zijn en dat zijn eigenlijk meer maatschappelijke taken die een 
gemeentelid best op zich zou kunnen nemen.
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Beantwoording van vragen in Elspeet

Vraag aan wethouder Gerritsen
Krijgen mensen die buiten het arbeidsproces terecht zijn gekomen en 
dat niet vanwege werkloosheid, ook weer opnieuw een herindicatie?

Antwoord
Voor zover mij bekend, betekent het dat iedereen die buiten het 
arbeidsproces gekomen is een herindicatie krijgt, behalve diegene 
die in de wet sociale werkvoorzieningen een volledige ‘baan’ hebben 
gekregen. Die blijven daar in principe totdat ze weer aan de herindi-
catie toe zijn. En iedere vijf of zeven jaar vindt er sowieso een herin-
dicatie plaats bij iedereen.

Vraag 
De herindicatie, de plek waarvoor geherindiceerd wordt, verdwijnt. 
Waarom ga je dan herindiceren?

Antwoord
De plek waar je voor geherindiceerd wordt, verdwijnt niet. Althans 
niet op korte termijn. Dus ook iemand die in een sociale werkplaats 
zijn werk heeft, blijft in die sociale werkplaats zolang hij die indica-
tie houdt. Dus bij continuering van de indicatie blijft hij gewoon zijn 
plek houden. 

Vraag
Komt er straks dan totaal niemand meer in aanmerking voor een 
beschutte arbeidsplaats in een sociale werkplaats?

Antwoord
Totaal is een heel groot woord. Daar zijn een paar uitzonderingen, 
maar die zijn dermate weinig dat we verwachten dat er maar tussen 
de tien en vijftien procent overblijft van de sociale werkvoorzienin-
gen. Dus dat is echt zeer rigoureus. Men spreekt nu van 30%, maar 
zelfs dat is voor ons de vraag. 
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Vraag
Als er straks steeds minder mensen terecht kunnen in een sociale 
werkplaats, hoe kunnen die dan nog een plek in het arbeidsproces 
krijgen? Er zal ongetwijfeld een probleem ontstaan waar dan al die 
mensen naar toe moeten.

Antwoord
Dat is precies de zorg die ik heb proberen te delen. Want dat bete-
kent dat iedereen geïndiceerd wordt op zijn verdiencapaciteit en 
als zijn verdiencapaciteit hoger is dan 50% (dat weet ik niet hele-
maal zeker, maar een bepaald percentage) dan betekent het dat hij 
een plek moet zien te vinden in het reguliere bedrijfsleven. Daar-
om worden de convenanten ook gemaakt met het bedrijfsleven om 
zoveel arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Je moet straks 
minstens 10% arbeidsgehandicapten in dienst hebben. En dat is om 
die er een plek te geven. De vraag die ik daarbij heb is: Iemand die 
40% arbeidsongeschikt is, heeft een 60% verdiencapaciteit. Hij/zij 
komt in een commerciële omgeving te werken maar daar staat druk 
op het werk. Dan betekent voor mij heel erg de vraag of iemand 
zich daar wel thuis voelt. Voelt hij zich wel op zijn plek? Want je 
kunt wel gelardeerd worden, maar als je continu het gevoel hebt 
niet mee te kunnen in de stroom of constant moeten constateren 
dat om je heen georganiseerd wordt, dan krijg je wat Jos altijd tegen 
mij zegt als hij komt: ‘Ja, ik kan wel werken maar het is alleen maar 
bezigheidstherapie’. En dat versterkt niet de eigenwaarde, maar dat 
versterkt juist het waardeloos nutteloos-gevoel dat sommigen van 
die mensen gewoon echt hebben. 

Vraag 
Een vraag van een heel andere orde. De titel was ‘dienen of deel-
nemen’. Ik kreeg uit de presentatie de indruk dat het was ‘dienen 
en deelnemen’. Ze sluiten elkaar niet uit. Je kunt in de participa-
tiemaatschappij prima en misschien nog wel beter als diaken func-
tioneren als voorheen. Maar als ik kijk naar het diakenschap dan is 
dat gebaseerd op dienen, dat is het eerste deel. Als ik kijk naar de 
participatiemaatschappij is die gebaseerd op rechten. Je hebt recht 
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op bepaalde zaken. Nu is het zo dat je op vrijwillige basis als kerke-
lijke gemeenschap daaraan bij kunt dragen. Je hoeft daar geen ver-
antwoording van af te leggen. Maar in een maatschappij die steeds 
meer gaat juridiseren, heb je ook bepaalde plichten en moet je er 
ook verantwoording van afl eggen. Dat lijkt mij wel een reden om te 
zeggen: ‘Kan dienen en deelnemen wel zo goed samengaan?’

Antwoord
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Ik denk inderdaad dat het ene 
niet los te koppelen is van het andere. Als we kijken naar de juridi-
sering van de samenleving moeten we twee dingen constateren. Dat 
is dus aan de ene kant dat het een herbezinning vraagt tussen wat is 
vrijwilligerswerk en wat niet. Wat geven wij over aan professionele 
dienstverlening. Het tweede is: let op dat hetgeen wat je niet aan 
zorg over geeft, dit het op een verantwoorde manier gebeurt. Dat 
betekent dat de tijd van freewheelen een beetje over is. Maar par-
ticiperen is noodzakelijk om je vrijwillige zorg te kunnen leveren. 
Ik ben daar misschien vanochtend niet helemaal aan toe gekomen, 
maar ik ben zelf van mening dat op het moment dat een kerk datge-
ne doet wat hij voor de voeten krijgt en niet verder kijkt, een aantal 
kansen mist en dan loop je een aantal risico’s. Juist als het gaat over 
juridisering en dat soort dingen. Ik denk dat het beter is om een 
goed plan van aanpak te hebben en je af te vragen: ‘Waar zitten nu 
die gaten die ik vanuit christelijke zorg kan invullen?’ Want daarin 
zit de meerwaarde voor u als kerk. En niet zozeer in een stukje alge-
mene zorg die iedereen kan doen, daarom noemde ik ook de NPV, 
wanneer die al een stuk mantelzorg verzorgt, je dan moet afvragen 
of je daar een tweede organisatie er zo nodig naast moet hebben. 
Of kun je samen werken en laat de een het een en de andere het 
andere doen, al naar gelang iemand goed is. Maar dan loop je een 
stukje risico denk ik. En verder: ook al juridiseert de samenleving, 
dat betekent niet dat we daarmee onze verantwoordelijkheid moe-
ten laten voor wat hij is. Angst is een slechte raadgever. En ik vind 
dat we als kerk middenin de samenleving horen te staan met alle 
risico’s van dien. 
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Vervolgvraag
Zijn er vrijwilligersverzekeringen? 
Ik denk dat dit een heel cruciaal punt is. Kerken hebben, tenminste 
binnen de Hersteld Hervormde Kerk, veelal netwerken van vrijwil-
ligers. Natuurlijk wordt daar ook over de juridische kant gedacht bij 
het al of niet verzekerd zijn. Maar de huidige professionele zorg is 
helemaal beladen met regels en verantwoordelijkheden en inder-
daad juridische procedures. Dat kun je zo maar niet bij kerken 
neerleggen en zeker niet bij een nog lager niveau van burenhulp, 
vriendenhulp enz. Ik denk dat hier voor de politiek een geweldige 
taak ligt om daar de kerken in te helpen en er tegen te beschermen 
wanneer het te gronde gaat aan een stukje bureaucratie, die daar-
bij vaak betrokken zijn. Dat vind ik ook niet terug in de Bijbel. Het 
gaat namelijk om de hulp die iemand biedt en niet of die hulp aan, 
bijvoorbeeld, drie documenten voldoet. En dat is denk ik een heel 
belangrijk punt als de politiek, van landelijk tot plaatselijk, besluit 
om een gedeelte van dit werk als het ware te delegeren, neer te leg-
gen bij kerken en andere instanties. Dan moet men zich ook realise-
ren wat de gevolgen eventueel kunnen zijn. 

Antwoord
Ik deel die mening. Het is inderdaad zo dat de gemeente zich moet 
afvragen hoe je daarmee omgaat. In Putten en in meer gemeenten 
zijn er collectieve vrijwilligersverzekeringen. Dit betekent dat vrij-
willigerswerk dat gebeurt vanuit een bekend, erkend vrijwilligersor-
ganisatie, zij dan verzekerd zijn. Of dat altijd het allerbelangrijkste 
is, vraag ik me af. Maar veel crucialer is: zijn onze vrijwilligers in 
staat om te weten waar hun grenzen liggen? Dat stukje training is 
zeer belangrijk, omdat mensen de neiging hebben om door te gaan 
waar professionals het hadden moeten overnemen. Dan ontstaan 
ook de risico’s. Leer je eigen grenzen en beperkingen kennen, ook 
als kerk, maar ook als vrijwilliger. ‘Tot zover en dan gaat het mijn 
kennis, kunde en krachten te boven’. Die scheidslijn proberen wij 
vanuit de gemeente ook een stukje gestalte te geven. Dat doen wij 
onder andere met zorgontbijten waar iedereen zich presenteert met 
kijk dit is mijn professie, zoek je dit, bij mij kun je het vinden. Dat 
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helpt om die keus te maken van doe ik het zelf of is er een goed 
alternatief.

Vraag
U noemde dat in Barneveld binnen de diaconie samen een werk-
groep is voor werklozen. Heb ik dat goed gehoord of begrepen?

Antwoord
Nee, ik heb begrepen dat er ook een diaconaal platform in Barne-
veld is. Maar de exacte invulling daarvan ken ik eerlijk gezegd niet. 
Het is de bedoeling dat ze samenwerken bij scholing, voedselban-
ken en dergelijke. 
Bij ons is ook een groep voor werklozen opgericht, maar het is net 
of dit niet van de grond komt om daar een juiste invulling aan te 
geven, niet op pastoraal vlak maar meer op het praktische. Dus van-
daar even de vraag. Ik ken het niet exact, ik ga er een beetje vanuit 
dat het evenzo functioneert als in Putten. En dan is het juist dat 
en gemeenten en kerken samen de problematiek zullen zoeken om 
dan dit in te vullen en te concretiseren.

Als laatste een opmerking dat de kerken er nu bij geroepen worden bij 
de overheid. Wij begrijpen natuurlijk wel dat het begrip ‘naastenlief-
de’ nu goed uitkomt. Maar bijvoorbeeld godsdienst mocht niet in het 
publieke domein terecht komen. Dus eigenlijk is het wel een beetje 
verdacht. Ik denk dat we als diaconie moeten doen wat onze hand 
vindt om te doen. En niet steeds weer zeggen: ‘Nu hebben ze ons nodig 
en anders mochten we er niet bij zijn’. Ik denk wel dat we kritisch 
moeten blijven dat de diaconie niet een sluippost wordt voor de tekor-
ten in de zorg. Dus ik zou wel alert willen blijven. Want u zei net ook 
al: christelijke hulp moet onvoorwaardelijk zijn. Maar de praktijk is 
vaak weerbarstiger, want overal is er de expertise niet, ook de ruimte 
niet en zijn er de fi nanciën niet, dus daar zit best wel een spannings-
veld. Ik wil er dus wel mee zeggen dat we als diaconie bedachtzaam 
moeten opereren tot hoever we kunnen gaan. Moeten we wel zover 
in de zorg mee gaan, terwijl we dat niet aan kunnen qua fi nanciën of 
qua expertise? Ik denk dat er ook op tijd doorverwezen moet worden. 
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Aanvulling
Van harte onderschrijf ik wat u zegt. Als ik even kijk naar hoever ga 
je, dat betekent ook dat u als zorgverleners of vrijwilligersorganisa-
ties of kerk de gemeente mag aanspreken op zijn of haar taak. Want 
daar ligt die coördinatie en sturingstaak. Die moet daar wel inge-
vuld worden. U moet niet het onderste puntje van het puntzakje 
zijn waar de laatste kruimels terecht komen. Want als u dat wordt, 
dan betekent het dat u misbruikt wordt door de maatschappij en 
dat moet u voorkomen. Daarom is het ook van belang dat u keuzes 
maakt, van te voren nadenkt welke positie u wilt hebben en tot hoe-
ver uw polsstok reikt.
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