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Woord vooraf

Op het gebied van de identiteitsgebonden psychosociale hulp via 
stichting De Vluchtheuvel gaat er D.V. begin 2018 iets veranderen. 
De bijdrage die via de GDC werd betaald voor de hulp die gemeente-
leden van onze kerk kregen via de Vluchtheuvel, vervalt. De bedoe-
ling is dat de plaatselijke diaconie de weg naar de identiteitsgebon-
den zorg voor gemeenteleden mogelijk blijft maken en stimuleert. 
Dit was de kern van de toerustingsdagen op de eerste twee zaterda-
gen van september te Oud-Beijerland en Elspeet in 2017. 

We hebben als GDC gekozen voor het thema: ‘Dienend hulpverlenen’. 
Hoe kunt u als diaken eraan bijdragen dat identiteitsgebonden zorg 
voor gemeenteleden toegankelijk blijft?

Na het openingswoord heeft dhr. N. Gerritsen, wethouder te Putten, 
met ons over dit thema nagedacht. Als wethouder heeft hij veel ken-
nis over wat een burgerlijke gemeente kan betekenen bij het verle-
nen van identiteitsgebonden zorg. We zijn dankbaar dat hij een bij-
drage heeft willen leveren op beide toerustingsdagen.
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Het programma van de toerustingsdagen bevatte ook een terugblik 
op de visitatiereis die diaken Smits en ondergetekende namens de 
GDC in april hebben gemaakt naar Malawi. Het is belangrijk om te 
horen en te zien wat er met de opbrengst van de diaconale collecten 
voor de voedselhulp in Malawi gebeurt en hoe er meer structurele 
hulp geboden kan worden. Als GDC lopen de contacten met de RPC-
kerk in Malawi niet meer via commissie zending, maar rechtstreeks.

We mochten op beide toerustingsdagen weer veel diakenen ontmoe-
ten. Uit sommige gemeenten was niemand aanwezig. We hopen dat 
op de toerustingsdagen in 2018 ook uit deze gemeenten diakenen 
aanwezig zullen zijn. Het is voor het ambtelijk werk en de onder-
linge ontmoeting de moeite waard!

Namens de generale diaconale commissie (GDC) wens ik alle dia-
kenen Gods onmisbare zegen toe voor de komende tijd en in het 
bijzonder alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat identiteitsge-
bonden zorg voor gemeenteleden toegankelijk blijft. 

Ds. J. Joppe
voorzitter GDC
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Openingswoord

Zingen:  Psalm 146:4 en 6

Gebed

Schriftlezing: Lukas 5:17-26

Goede identiteitsgebonden zorg biedt meer! 

Geachte diakenen,
We denken vanmorgen met elkaar na over de vraag hoe u als diaken 
eraan kunt bijdragen dat identiteitsgebonden zorg voor gemeentele-
den toegankelijk blijft als we eind dit jaar onze overeenkomst als GDC 
met de Vluchtheuvel gaan beëindigen. Zoals u wellicht weet, kun-
nen leden van onze kerk tegen een gereduceerd tarief terecht bij de 
Vluchtheuvel voor professionele christelijke hulp bij allerlei psycho-
sociale problemen. Te denken valt aan hulp bij een burn-out, relatie-
problemen, rouwverwerking, identiteitsproblemen, huiselijk geweld, 
seksualiteit en depressie.

We hebben als GDC destijds voor een overeenkomst met de Vlucht-
heuvel gekozen om identiteitsgebonden zorg voor gemeenteleden toe-
gankelijk te maken. De Vluchtheuvel is ook een landelijk dekkende 
organisatie. Wij vinden identiteitsgebonden zorg nog steeds belangrijk. 
Hoezeer neutrale hulpverleningsorganisaties ook goede hulp kunnen 
bieden, biedt goede identiteitsgebonden zorg meer. Dat is de kern van 
mijn openingswoord: Goede identiteitsgebonden zorg biedt meer!

Wat is identiteitsgebonden zorg? Het is zorg waarbij het geloof een 
belangrijke plaats inneemt. Het is zorg die zich laat leiden door Gods 
Woord. Daar zal niet snel gezegd worden bij relatieproblemen: jullie 
kunnen beter gaan scheiden. Bij identiteitsgebonden zorg weten de 
hulpverleners dat bij psychische problemen ook vaak geloofsvragen 
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aan de orde zijn. Wat is het moeilijk als men bij een neutrale hulp-
verleningsorganisatie mensen voor zulke vragen doorverwijst naar 
een dominee omdat men niets van het geloof begrijpt.

Als er Eén geweest is Die werkelijk identiteitsgebonden hulp kan 
bieden, is dat de Heere Jezus Zelf. We hebben samen de bekende 
geschiedenis van de genezing van de verlamde uit Lukas 5 gelezen. 
Anderen maken identiteitsgebonden hulp voor de man toegankelijk. 
We noemen hen vrienden en dat zullen ze zeker geweest zijn, maar 
we komen dat woord hier, alsook in de anderen evangeliën waar deze 
geschiedenis vermeld staat, niet tegen. Het zijn in ieder geval mensen 
geweest met een diaconaal hart, een bewogen hart met de naaste in 
nood. Wat er wel staat, is dat het gelovigen zijn. We hebben in vers 20 
immers gelezen: ‘En Hij – dat is de Heere Jezus – ziende hun geloof.’ 
Ze geloven dat ze met de nood van de verlamde bij deze Hulpverlener 
aan het juiste adres zijn. Zijn we ook door genade als diakenen en 
anderen dat ware geloof in de Heere Jezus Christus deelachtig?

Het is ook uw taak als diaken om gemeenteleden met hun zorgen 
door te verwijzen naar een goede identiteitsgebonden hulpverlener. 
Uiteraard is dat in de eerste plaats de Heere en mag de nood aan 
Hem in het gebed worden voorgelegd, maar de Heere schakelt door-
gaans mensen in om te helpen.

Het valt in Lukas 5 echt niet mee om bij deze Hulpverlener te komen. 
Een grote schare mensen is in het huis waar Hij is, ja zelfs buiten 
het huis wordt meegeluisterd. Ze kunnen niet door de deur met de 
verlamde naar binnen. Wat doen ze? Gaan ze naar huis of naar een 
andere hulpverlener? Nee, een betere dan Hij is er niet. Ze besluiten 
om de verlamde via het platte dak bij de Heere Jezus te brengen. 
Oosterse huizen hadden vaak aan de buitenmuur een vaste trap naar 
het dak. Als ze op het dak komen, maken ze het open en laten met 
touwen het bed met de verlamde voor de Heere Jezus neerzakken. 

Het is opmerkelijk dat er dan geen vraag klinkt, geen hulpvraag. Niet 
uit de mond van de vrienden en ook niet uit de mond van de ver-
lamde. Gemeenteleden die hulp nodig hebben, zien er vaak tegenop 
om naar een hulpverlener toe te gaan. Ook vinden ze het moeilijk 
om hun nood bekend te maken, soms al voor de zoveelste keer. Maar 
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dat is bij deze Hulpverlener niet nodig. Hij kent de nood als geen 
ander. Hij weet niet alleen van de lichamelijke nood, maar ook van 
de zielennood. Bij identiteitsgebonden hulp is er niet alleen oog voor 
de lichamelijke noden, maar is er – als het goed is – ook oog voor de 
geestelijke noden. Goede identiteitsgebonden zorg biedt meer!

In deze geschiedenis helpt de Heere Jezus ook gelijk. Dat gebeurt 
niet altijd. Soms moet er gewacht worden. Wat ons ook veel heeft te 
zeggen is dat de Heere Jezus de man eerst helpt in de nood die het 
belangrijkste moet zijn. Dat is niet de lichamelijke nood, maar de 
geestelijke nood, want er klinkt uit de mond van de grote Medicijn-
meester allereerst: ‘Mens, uw zonden zijn u vergeven.’

Broeders, kennen we persoonlijk deze nood, de nood van onze zonde 
en schuld en weten we ook zielsbevindelijk van vergeving? Heeft 
het ook zo tot onze ziel mogen klinken: ‘Mens, Adamskind, uw zon-
den zijn u vergeven’? ‘Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die 
van de straf voor eeuwig is ontheven.’ De zonden vergeven kan niet 
een aardse hulpverlener, maar wel Hij Die naar deze wereld kwam 
om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Om hulp te bieden 
daar waar geen mens helpen kan. Vanwege Zijn lijden en sterven is 
er vergeving te verkrijgen voor de grootste der zondaren.

Dat Hij de macht heeft de mensen de zonden te vergeven bewijst 
de Heere Jezus door de verlamde ook naar het lichaam te genezen: 
‘Ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis.’ En 
de man staat op, neemt zijn bed op en gaat heen naar zijn huis. God 
verheerlijkende. 

Wat een zegen als gemeenteleden geholpen worden. Niet alleen naar 
het lichaam, maar ook naar de ziel en als een identiteitsgebonden 
hulpverleningsorganisatie als de Vluchtheuvel of de Schuilplaats, het 
Kerstenonderwijscentrum of een andere organisatie daarbij gebruikt 
mag worden. Dan mag God verheerlijkt worden. Goede identiteits-
gebonden zorg is niet volmaakt, maar biedt wel meer. Bij de Heere is 
echter alles te verkrijgen om niet wat nodig is voor lichaam en ziel. 
‘Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulp heeft.’

Zingen: Psalm 146:3 
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Lezing Toerustingsdagen GDC HHK

Allereerst wil ik me kort voorstellen: dhr. N. Gerritsen, wethouder, 
Putten. Ik wil u graag meenemen langs een aantal zaken rond zorg 
in de gemeente en welke rol er kan zijn voor de plaatselijke dia-
conieën. Het gaat hier over zowel de burgerlijke als de kerkelijke 
gemeente. De volgende onderwerpen zullen hierbij aan bod komen. 
Hebt u een prangende vraag tijdens mijn betoog: stel hem direct.

1. Hoe lopen de geldstromen en waar knelt het?
2. Terugblik ontwikkelingen en veranderingen in de zorg 
 vanuit de (lokale) overheid.
3. Hoe zorg toegankelijk houden: Transitie van de zorg. 
4. Waarom identiteit gebonden zorg.
5. Knelpunten vanuit de cliënt.
6. Samenwerking binnen gemeente en 
 tussen diaconieën onderling.
7. Hoe zorg praktisch vorm te geven met zorgpartners als 
 De Vluchtheuvel/Schuilplaats.
8. Samenvatting.

1. Hoe lopen de geldstromen en waar knelt het? 

Allereerst een algemene indeling:
Cure, care en preventie. De oudste indeling van zorggebieden is die 
naar preventie, cure en care.  

Onder ‘cure’ vallen grofweg die onderdelen van de gezondheidszorg 
die met behandeling van ziekten te maken hebben en gericht zijn op 
herstel of stabilisatie. Dikwijls is dat van tijdelijke aard. Ziekenhuizen, 
de kortdurende geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, fysiothera-
pie, verloskunde, farmacie, tandarts enzovoort behoren tot de cure.  
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Deze vorm van zorg laat ik verder buiten beschouwing. Loopt niet 
via de gemeenten en men is verzekerd of geregistreerd/erkend 
gemoedsbezwaarde.

Bij ‘care’ gaat het om verpleging en verzorging van mensen, soms 
tijdelijk en niet zelden langdurend. Te denken valt aan verpleeghui-
zen, verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, langdurende 
geestelijke gezondheidszorg enzovoort. 

Al deze zorggebieden worden betaald via verschillende regelingen 
en instanties. 

Hoewel daar het minste geld naar toe gaat, is iedereen ervan over-
tuigd dat ‘preventie’ zeer effectief kan zijn. Gemeenten zetten hier 
dan ook steeds meer op in.

Waar komt het geld vandaan?
In Nederland zijn er vier wetten die gaan over zorg.

• Zorgverzekeringswet Zvw Kort gezegd: mensen beter maken. 
Daarmee dekking voor een groot deel van de ‘Cure’. Kosten ca. 
€ 46,5 mld.

• Jeugdwet: Zorg, hulp en ondersteuning voor kinderen/jonge-
ren tot 18 jaar. Kosten ca. € 3,6 mld. Onder deze wet vallen de 
volgende voorzieningen:

 » Jeugdgezondheidszorg: Schoolarts en consultatiebureaus
 » Centrum voor Jeugd en Gezin: Informatie en advies over 

opvoeden en opgroeien
 » Jeugdhulpverlening: Vrijwillige hulp aan jeugdigen en hun 

ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen van geestelij-
ke, sociale of pedagogische aard

 » Jeugdbescherming: Gedwongen hulp waarbij het ouder-
lijk gezag wordt beperkt en het kind onder toezicht wordt 
gesteld van een voogd

 » Jeugdreclassering: Gedwongen begeleiding en hulpverle-
ning aan jeugdigen die verdacht worden van of veroordeeld 
zijn wegens een strafbaar feit
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 » Justitiële jeugdinrichting: Inrichtingen voor jongeren die 
veroordeeld zijn tot vrijheidsstraffen en/of vrijheidsbene-
mende maatregelen (gedwongen)

 » Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg): Jongeren die van de 
civiele rechter in gesloten jeugdinstelling moeten worden 
behandeld (gedwongen zonder strafrechtelijke veroordeling)

 » Jeugd GGZ: Gespecialiseerde psychische zorg voor jeugdigen
 » Jeugd met verstandelijke of lichamelijke beperking:
  Gespecialiseerde verzorging voor jeugdigen met verstande-

lijke of lichamelijke beperking.
 
• Wet langdurige zorg (Wlz): Mensen zonder perspectief op 

genezing verzorgen. Groot deel van de ‘Care’ € 20,0 mld. Ook 
deze zorg blijft grotendeels buiten het aandachtsgebied voor 
vandaag.

• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Mensen met 
een beperking ondersteunen bij participatie in de samenleving 
(zelfredzaamheid bevorderen). Uitgaven ca. € 8,0 mld.

 *Bron: Zorgmarktadvies.

Knelpunten
• De 18e verjaardag van een jongere in de jeugdhulp: volwas-

sen en dus uit het hulpverleningstraject. Hoe gaat uw gemeen-
te daarmee om? Verlengde jeugdhulp of huisvesting en bege-
leiding naar zelfstandigheid, of einde begeleiding?

• Bijstandsgerechtigde: Begeleiding naar werk of naar maat-
schappelijke participatie?

• Zorgmijding door kosten die niet of maar met moeite opge-
bracht kunnen worden. Dit geld niet alleen voor de laagste 
inkomens, maar tot ruim modaal doordat mensen met een 
inkomen boven het minimum vaak niet in aanmerking komen 
voor extra toeslagen of kwijtschelding van lokale belastingen.

• Kosten lopen uit de hand voor de (lokale)overheid.

Uitgangspunt in de wet, zowel de Wmo als de Jeugdwet, is dat 
iedere burger die zorg krijgt die past bij zijn of haar eigen levens-
overtuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond.
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Gemeenten moeten in de keuze voor zorgaanbieders rekening hou-
den met deze achtergronden van cliënten. Gemeenten zijn verplicht 
om identiteitsgebonden organisaties evenveel kans te geven om zorg 
te leveren als elke andere organisatie. 

Het oude recht op zorg van de zorgvrager is veranderd in een voor-
zieningenplicht voor de gemeente. Heeft de gemeente toch niet die 
zorg ingekocht die gewenst is, kan de zorgvrager, goed beargumen-
teerd, een aanvraag indienen voor een Persoonsgebonden Budget, 
waarmee de zorg die nodig is, kan worden ingekocht bij de wel pas-
sende zorgaanbieder. Een goede argumentering is nodig om in aan-
merking  te komen voor een PGB. Anders kan de gemeente volstaan 
met een vergelijkbare zorgaanbieder aan te bieden als passend bij de 
zorgvrager. Een PGB moet toereikend zijn voor de behandeling die 
de zorgvrager moet ondergaan. Ook kan de gemeente kiezen alsnog 
zelf de gevraagde zorg bij de identiteitsgebonden zorgaanbieder in te 
kopen, maar zal dit niet zo snel doen wanneer dit incidenten zijn. 
Het kost dan te veel administratie en menskracht en dan is een PGB 
meer voor de hand liggend.

Hoe met de keuzevrijheid in uw gemeente wordt omgegaan, is goed 
om te weten en er rekening mee te houden. De ene gemeente zal 
sneller een PGB geven dan de andere.

2. Terugblik ontwikkelingen en veranderingen in de zorg 
 vanuit de (lokale) overheid

Sinds 2015 is vrijwel alle jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. Juist voor deze kwetsbare groep binnen de gezondheids-
zorg is extra aandacht vanuit het pastoraat dringend gewenst.

Steeds meer taken gingen vanuit de ‘oude’ AWBZ naar de Wmo en 
kwamen daarmee eveneens op het bord van de gemeenten.

Hebben de gemeenten eerst de taken 1 op 1 overgenomen, steeds 
meer drukken zij hun eigen stempel op de wijze van uitvoering van 
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de verschillende zorgtaken.
Hierbij is preventie een belangrijk onderdeel geworden van het 
beleid. Door samen te werken met de eerstelijns gezondheidszorg 
(huisartsen) probeert men te voorkomen dat zorgvragers direct een 
zwaar en dus duur traject ingaan, zonder dat de omgeving hieraan 
haar bijdrage kan leveren. Hiervoor ligt er een signaalfunctie bij 
de driehoek gezin/school/kerk. Waar sprake is van multi-probleem 
gezinnen is de aanpak gericht op 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Voor de 
kerkelijke gemeenten ligt hier een taak de verbinding te zoeken tus-
sen diaconaat en pastoraat. 

Zoeken naar de wijze waarop de kerk kan waarnemen dat er zorgen 
zijn en te zorgen dat men een probleem deelt en bereid is hulp te 
aanvaarden. Vanuit dat vertrekpunt kan men als diaconie doorver-
wijzen naar hulpinstanties, daar haar bijdrage aan leveren en zorgen 
voor een doorkoppeling naar het pastoraat.

Kinderen die passend onderwijs (moeten gaan) volgen, vormen 
soms een signaal dat er andere zaken aan de hand zijn. Vaak is het 
niet het ontbreken van intelligentie, maar het ontbreken van moti-
vatie en rust door omstandigheden binnen de persoon of het gezin.

Ook bij aanvragen vanuit de Wmo wordt steeds meer gekeken naar 
wat de vrager, samen met zijn/haar omgeving, zelf kan en op welke 
wijze effectieve hulp kan worden geboden tegen zo laag mogelijke 
kosten. Ook hier speelt het sociale netwerk een belangrijke rol. Aan-
dacht voor mantelzorgers is daarin ook een belangrijke taak voor de 
kerk. Is de last nog te dragen?

Wat betreft de kosten voor Wmo- voorzieningen is het niet meer van-
zelfsprekend dat alles door de gemeente wordt vergoed. Een eigen bij-
drage kan worden gevraagd, afhankelijk van inkomen en vermogen.
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3. Hoe zorg toegankelijk houden: Transitie van de zorg

De definitie van transitie is het bewerkstelligen van een structurele 
verandering. De verandering die op gang gebracht wordt, is van indi-
vidu (symptoombestrijding) naar samenleving (gemeente). Gericht 
op oorzaak en gevolg.

Door in te zetten op preventie (het voorkomen van het gevolg) en 
ketenzorg proberen gemeenten de kosten in de hand te houden.

Dat betekent aan de ene kant dat toegang tot de zorg soms strakker 
wordt geregeld, maar aan de andere kant geeft dat ook juist weer 
kansen. Kansen op het gebied van preventie en voorkomen van 
afglijden naar zwaardere zorg.

Hier ligt een kans, maar ook een taak voor de lokale kerken. Eis 
uw plaats op binnen het speelveld van de informele zorg. De kerk 
mag weer gemeente (gemeenschap) zijn. De christelijke gemeente 
bestaat uit leden en is er voor de gemeenschap via diaconaat naar 
pastoraat (missionaire taak binnen directe omgeving).

De burgerlijke gemeente zet in op samenwerking met zowel de pro-
fessionele hulpverlening als ook met het sociale netwerk rond de per-
soon. Hierin kan de kerkelijke gemeente een belangrijke speler zijn. 

Waar in de jaren 70 van de vorige eeuw de diaconieën naar de marge 
zijn verdreven door de overheid die een totale verzorgingsstaat voor 
ogen stond, daar komt nu steeds meer ruimte om ook de zorg voor 
de naaste dichtbij weer een centrale plek binnen het diaconale werk 
te geven. Het is dan ook van belang dat u als lokale diaconie mee-
doet binnen het informele zorgnetwerk in uw gemeente. Heb oog 
voor de mensen in uw omgeving, vanuit de liefde van Christus.

Zorg dat u uw wethouder Zorg en Welzijn kent en dat hij u kent. 
Regelmatig afstemmen binnen de verschillende kerkgenootschap-
pen en de gemeente, zodat u weet wat er speelt en voorkomen wordt  
dat u elkaar beconcurreert. Maar ook: spreek uw politieke fracties in 
de raad aan als zaken niet gaan zoals het zou moeten. Geef knelpun-
ten aan zodat de politiek hier wat mee kan. Draag oplossingen aan 
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voor problemen waar u tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk. Op 
deze wijze krijgt en houdt u identiteitsgebonden zorg onder de aan-
dacht.
 

4. Waarom identiteit gebonden zorg

Waarom is het eigenlijk belangrijk dat mensen kiezen voor identi-
teit gebonden zorg? Het zal duidelijk zijn dat wanneer iemand een 
arm of been breekt, het niet veel uitmaakt wat de levensvisie van de 
behandelend arts is. Als het defecte onderdeel weer netjes en vak-
kundig is “gerepareerd” zal bijna niemand zich dat afvragen.

Anders wordt het wanneer het gaat over psychische problematiek 
of over zorg die direct in uw huis en aan uw eigen bed wordt gege-
ven. Bij “vreemden over de vloer” kan het zeer storend zijn wanneer 
hulpverleners zich niet houden aan geldende christelijke waarden 
en normen.

Ook wanneer zij geen begrip hebben voor de wijze waarop de hulp-
vrager zijn of haar leven heeft ingericht, kan dit tot verwarring, 
onbegrip en irritatie leiden, wat het herstel zeker niet ten goede 
komt. 

Wanneer de vragen over palliatieve zorg en levenseinde zich aan-
dienen, is het van groot belang te weten hoe de behandelaren in het 
leven staan. Kennen en erkennen zij de christelijke waarden en nor-
men of zijn die vreemd voor hen?

Zijn zij bereid en in staat de patiënt te volgen in diens visie over 
leven en sterven, begrip te hebben voor de geestelijke worstelingen 
bij psychische nood, geloofsvragen over het bestaan van God. Er is 
een directe relatie tussen het geloof en de psyche. Bij psychische 
problemen kan het geloof dan ook niet los worden gezien van de 
persoon en zijn of haar staan in het leven. Het Kennisinstituut chris-
telijke ggz doet hiernaar wetenschappelijk onderzoek en geeft o.a. 
de cursus Christelijk geloof en ggz voor professionals.
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Voor christelijke ggz hulpverleners geldt dat zij:
• respectvol moeten omgaan met de persoonlijke geloofsovertui-

ging van de hulpvragers;
• aandacht geven aan de complexe wisselwerking tussen iemands 

psychisch functioneren en zijn of haar geloofsleven;
• professioneel omgaan met bestaande behandelings- en bege-

leidingsmethoden en op een zorgvuldige manier het geloof 
daarin betrekken; recht doen aan zowel gelovige als niet-gelo-
vige hulpvragers. *Website Eleos

Daarom maakt het wel degelijk verschil aan wie hulp wordt gevraagd. 
Deel dit met mensen die voor de keuze staan om een hulpverle-
ningsinstantie te benaderen voor hulp die verder gaat dan een enkel 
bezoek voor een lichamelijke klacht.

5. Knelpunten vanuit de cliënt

De hulpvrager weet vaak niet welke mogelijkheden tot zijn of haar 
beschikking staan. Hiervoor zijn in uw gemeente meestal meerdere 
instanties die daarin de weg kunnen wijzen. Denk aan een CJG of 
een Stichting welzijn. Dit naast de directe eerstelijns verwijzing door 
de huisarts of psycholoog.

Juist hier is het van groot belang dat de keuzevrijheid voor de hulpvra-
ger door de verwijzende instanties word benoemd en samen naar de 
best passende oplossing wordt gekeken. Ondersteuning hierbij vanuit 
de diaconie kan net dat beetje bijdragen waardoor er niet wordt geko-
zen voor de dichtstbijzijnde en voor de hand liggende oplossing, maar 
juist de keuze wordt gemaakt voor zorg die past bij de (christelijke) 
identiteit en behoefte van de zorgvrager. Soms kan het zorgen voor 
adequaat vervoer of het helpen bij de aanvraag voor een goed bear-
gumenteerd persoonsgebonden budget net dat beetje verschil maken. 

Ook financiële ondersteuning, daar waar het PGB niet toereikend is 
of waar bepaalde behandelingen niet of maar deels worden vergoed, 
kan de drempel naar identiteitsgebonden zorg verlagen of wegnemen.
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Zorg wordt vergoed voor zover het noodzakelijk is en de zorgvrager 
niet in staat is dit zelf te doen binnen het eigen netwerk. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van de zorg-
vrager. Toch hoor je nog wel eens dat mensen zorg mijden omdat het 
te duur is. Vraag is hierbij: wat is te duur? Gaat het om eigen risico, 
eigen bijdrage of valt de behandeling niet onder de zorgvoorzienin-
gen? Een behandeling wordt binnen de ggz vaak uitgedrukt in een 
DBC (een diagnose/behandel combinatie) die vergoed wordt tegen 
een vast bedrag. Kiest men voor een niet gecontracteerde zorgverle-
ner, dan zal de vergoeding vaak maar een percentage zijn van wat de 
zorgverzekeraar betaalt aan een gecontracteerde partij. Dit is vaak 
75%. Daarnaast zal eerst het bedrag aan eigen risico ook nog eens 
worden afgetrokken. Een korte basis ggz behandeling kost dan al 
snel € 350 eigen risico en voor de behandeling een € 150 die niet 
wordt vergoed. Bij een intensieve of chronische ggz behandeling gaat 
het al snel over een bedrag van € 450 naast het eigen risico. Totaal al 
snel € 800. Voor het gebruik mogen maken van niet gecontracteerde 
partijen is veelal vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar.

Voor mensen met een laag inkomen toch nog steeds een fors bedrag.
Met name het verschil tussen niet en wel gecontracteerde aanbie-
ders is dus een aandachtspunt. Laat men ook bij de keuze voor een 
zorgverzekeraar hier aandacht aan schenken!

Van belang is ook dat de hulpvrager vertrouwen heeft in zijn of haar 
predikant of kerkenraad. Is dat vertrouwen er niet dan zal deze u niet 
snel inschakelen wanneer de weg richting hulpverlening wordt inge-
slagen. Besteed hier aandacht aan. Zorg dat gemeenteleden weten 
waar ze met hun vragen terecht kunnen binnen diaconie/kerkenraad. 
Dat hoeft lang niet altijd de predikant te zijn. Dat kan ook een ver-
trouwenspersoon zijn die daarvoor speciaal is aangesteld en opgeleid 
binnen de kerk of kerkenraad. Ik kom hier verderop nog op terug.

< Lees verder op pagina 23 >
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Impressie Oud-Beijerland
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Impressie visitatiebezoek Malawi
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Impressie visitatiebezoek Malawi
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Impressie Elspeet
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6. Samenwerking binnen gemeente en 
 tussen diaconieën onderling 

Een goede samenwerking staat of valt met de onderlinge relatie die 
er bestaat tussen de verschillende personen en instanties. Dat bete-
kent dat er vanuit de plaatselijke diaconieën geïnvesteerd moet wor-
den in de relatie met de gemeente en met lokale zorgaanbieders. 
Vertrouwen geven en verdienen zijn hierin van grote waarde. De 
wet op de privacy is een mooi instrument om achter weg te schui-
len en deze te gebruiken om de samenwerking te minimaliseren. 
Gemeenten en zorgaanbieders zijn zeer terughoudend in het delen 
van privacy gevoelige informatie en daar hebben we het hier eigen-
lijk alleen maar over. 

Ook de kerkenraad in zijn geheel moet een aantal zaken goed heb-
ben geregeld. Allereerst denk ik dan aan geheimhouding. Het moet 
gegarandeerd zijn dat bij uitwisseling van persoonlijke informatie 
deze vertrouwelijk blijft. Niet iedereen binnen de kerkenraad hoeft 
alles van heel de gemeente te weten. Alleen direct betrokkenen is 
voldoende. Maar denk ook even na over wat u deelt met uw gezin of 
bespreekt aan tafel, ook zonder namen te noemen weten kinderen 
vaak heel snel over wie we het hebben.

Als dit één keer mis gaat, is de basis voor samenwerking vanuit de 
professionele zorgverlening en de gemeente voor geruime tijd, zo 
niet voor jaren, weg.

Zorgvragers moeten ook de zekerheid hebben dat wanneer informa-
tie bij de kerkenraad komt, dit zeer, zeer zorgvuldig wordt behan-
deld. Te veel, met name psychische, patiënten geven aan geen of 
weinig vertrouwen te hebben in hun pastoraal begeleider vanuit 
hun thuisgemeente. Klikt het niet, vraag een andere ambtsbroeder 
het contact over te nemen. Vraag aan de hulpvrager wie hij/zij het 
liefst als contactpersoon ziet.

Is de band vanuit het pastoraat goed geregeld, dan kan ook worden 
gesproken op welke wijze de kerkelijke gemeente kan bijdragen aan 
herstel. Dat kan in de vorm van geld, persoonlijke hulp, een maatje 
voor begeleiding in het zelfstandig functioneren, etc.
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Vaak gaat het om een acute vraag die kortdurend intensief is en 
daarna afneemt. Juist in die eerste dagen is het belangrijk de weg 
te weten binnen de verschillende toegangspoorten naar zorg en de 
achterliggende hulpverleningsinstanties. Hier worden veelal de keu-
zes gemaakt door wie en waar de hulp wordt verleend. Hier de aan-
sluiting gemist, is het bijna niet meer te herstellen.

De cliëntenraad van Eleos heeft een onderzoek uitgevoerd naar het 
functioneren van pastorale zorg aan cliënten van Eleos. Hoewel we 
het hier hebben over de diaconale taak van de kerkelijke gemeente, 
kan deze toch niet los worden gezien van de pastorale taken. Een 
greep uit de uitkomsten:
• Op de vraag wie pastoraat verleent, is dat uiteraard meestal 

de predikant, gevolgd door de ouderling. Maar 22% zegt: door 
niemand vanuit de eigen thuisgemeente!

• De vraag heeft u een vertrouwensrelatie met hem/haar levert 
61% ja, 24% matig, maar 15% zegt NEE.

• Op de vraag naar de frequentie van de contacten zegt 26% 
minstens 1x per maand. 33% elke 2 of 3 maanden, 18% half-
jaarlijks, 20% 1x per jaar of minder!

• De vraag of u zich voelt begrepen en gesteund in uw gees-
telijke vragen, wordt door 65% met ja beantwoord. 26% zegt: 
matig, 9% zegt: nee.

Cijfers om over na te denken en er mee aan het werk te gaan. 

Om met de gemeente in gesprek te komen en te blijven is samen-
werking tussen de verschillende kerkgenootschappen van groot 
belang. De gemeentelijke organisatie gaat niet meerdere keren over 
hetzelfde onderwerp met partijen in gesprek. Daarom is afstem-
ming over de hoofdlijnen van de zorg van belang om als volwaar-
dig gesprekspartner te worden gezien. Doe samen wat gezamenlijk 
kan, doe als eigen kerkelijke gemeente waar het de directe zorg voor 
eigen leden betreft. 

Algemene zaken kunnen bijvoorbeeld zijn een voorziening voor 
mensen die acuut in nood zitten zoals noodopvang/huisvesting bij 
scheiding of huiselijk geweld. Doe directe hulp aan gemeenteleden 
één op één.
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7. Hoe zorg praktisch vorm te geven met zorgpartners 
 als De Vluchtheuvel/Schuilplaats

Hoe moeten we nu omgaan met zorgverleningsorganisaties die dicht bij 
ons staan, zoals de Vluchtheuvel of de Schuilplaats?
Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Wel wil ik u hierover het 
volgende meegeven. Het kan niet zo zijn dat deze organisaties blij-
ven bestaan van gelden die door de kerken ter beschikking worden 
gesteld. Het zijn organisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan 
hun plaats in de maatschappij en dus ook de omslag zullen moe-
ten maken van aanbodgerichte naar vraaggerichte dienstverlening. 
Een aantal diensten die zij nu verlenen, wordt vergoed door de zorg-
verzekering of door de gemeente. Als het gaat om preventie ligt dat 
vaak complexer, omdat gemeenten daar een eigen koers in varen. 
Wat de ene gemeente wel subsidieert, doet de andere gemeente niet. 

Daarom is het goed om als gezamenlijke lokale diaconieën samen 
een programma op te stellen voor bijvoorbeeld scholing/opleiding 
van ambtsdragers en pastoraal werkers om vroegtijdig de signalen 
van nood bij een persoon of gezin op te vangen en daar op de juiste 
manier op te reageren. Hierdoor kan in een vroeg stadium hulp wor-
den gegeven, wat voorkomt dat later veel zwaardere problematieken 
ontstaan die voor de zorgvrager veel ingrijpender zijn en behande-
ling ervan veel meer, intensiever en langduriger nodig is. Deze cur-
sussen worden onder andere aangeboden door genoemde organi-
saties. Een regelmatige opfrisavond of - dag is aan te bevelen. Ook 
voor ouderlingen en uw predikant.

U kunt met de gemeente proberen af te spreken dat er toerustings-
cursussen worden gevolgd, waar de gemeente een bijdrage aan kan 
leveren of waar vrijwilligers kunnen worden opgeleid tot schuld-
hulpmaatje, sociaal maatje of coach. Voor deze extra diensten moet 
u uiteraard betalen en daarover kunt u dan ook afspraken maken 
met een organisatie als De Vluchtheuvel, Stichting Schuilplaats, 
maar ook met andere organisaties als Eleos, de Hoop en andere.

Een aanspreekpunt in de vorm van een ouderling of diaken waar 
gemeenteleden terecht kunnen met vragen over de hulpverlening, 
de kosten, een PGB of financiële steun door de kerkelijke gemeente. 
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Scholing hiervoor past ook in een preventieprogramma. Pas wel op 
dat u niet op de stoel gaat zitten van de professionele hulpverlener. 
Het gaat erom dat u gemeenteleden begeleidt bij de keuze van de 
juiste zorg, eventuele problemen oplost en zo nodig financieel of 
anderszins bijspringt. 

Hier kunt u gemeenteleden verwijzen naar een organisatie als De 
Vluchtheuvel of Stichting Schuilplaats. 

Met deze organisaties kunt u afspraken maken over uurtarieven, 
bijdragen vanuit de diaconie per gemeentelid die bij deze organisa-
ties wordt behandeld. Ook over de wijze van communicatie, over 
de voortgang van de behandeling en hoe/waar door de diaconie of 
pastoraal bijstand kan worden verleend, zijn zaken die vooraf goed 
kunnen worden afgesproken.

Door dit soort directe relaties is het ook gemakkelijker gemeentele-
den door te verwijzen omdat u weet wie er aan de andere kant zit en 
wat u daarvan kunt verwachten.

Bij voorbaat exploitatiebijdragen afspreken, onafhankelijk van het 
aantal hulpvragers uit uw gemeente,  is niet aan te bevelen.
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8. Samenvatting

Het gaat niet alleen om het signaleren van problemen bij een per-
soon of gezin. Het gaat ook niet alleen om het oplossen van moge-
lijke financiële hobbels, maar om als kerkelijke gemeente om de 
kwetsbare hulpvrager heen te staan, deze als het ware aan de hand 
te nemen en op een goede wijze te begeleiden binnen het hulpver-
leningstraject door professionals. Niet inhoudelijk maar zorgen voor 
de juiste specialist voor de zorgvrager, zodat deze zich kan concen-
treren op herstel zonder zich zorgen te hoeven maken over privacy, 
geld of behandeling. 

Vergeet de zorgvrager niet als deze eenmaal in het behandeltraject 
zit maar zorg voor regelmatig bezoek en medeleven. Daaraan is vaak 
heel veel behoefte. Ook hier schieten we wel eens schromelijk tekort 
als we horen dat de kerkelijke thuisgemeente, vooral bij opname wat 
verder weg, soms maar heel weinig van zich laat horen. Hoe pijnlijk 
eenzaam kunnen mensen zich soms daardoor voelen.
 
Boven dit alles geldt dat zonder liefde al ons werken tevergeefs zal 
zijn. 1 Korinthe 13 is daar heel duidelijk in. Daarom is het als eerste 
en laatste nodig dat wij elkaar liefhebben. Niet alleen binnen onze 
eigen kerkelijke gemeente, maar heel Gods schepping vraagt om de 
liefde die God ons gegeven heeft omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Vanuit dit vertrekpunt kunnen en moeten we samenwerken met 
collega kerken en met de burgerlijke overheid. Hierin mogen we 
een lichtend licht en een zoutend zout zijn.

Laten we niet zien op eigen kunnen, eigen kracht of eigen geschikt-
heid om anderen te leiden, maar verwacht het van Hem Die het 
al regeert. Hij zal ons leiden als we in afhankelijkheid van Hem 
dit werk mogen oppakken. Wijsheid en voorzichtigheid in biddend 
opzien tot Hem, de grote Heelmeester, zijn daarvoor nodig en dat 
wens ik u van harte toe. 



HERSTELD HERVORMDE
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PowerPoint De Vluchtheuvel

Generale diaconale commissie
Hersteld Hervormde Kerk

Toerustingsdagen 2017

Wijzing beleid GDC
psychosociale hulpverlening

 • Samenwerking De Vluchtheuvel
 • Aanleiding
 • Wat gaat er veranderen?
 • Wat is er nodig?
 • Samenwerking st. Schuilplaats/De Vluchtheuvel
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Wat gaat er veranderen?

 • Keuzevrijheid voor diaconie
 • Collecte voor psychosociale hulpverlening vervalt 
  (het advies is om in plaats daarvan een collecte te houden voor 
  psychosociale nood in eigen gemeente)
 • Cliënten De Vluchtheuvel gaan volledig tarief betalen

Aanleiding

 • Het is allereerst een taak van de plaatselijke diaconie om 
  gemeenteleden bij te staan
 • In de praktijk maken gemeenteleden niet alleen gebruik van hulp 
  van De Vluchtheuvel, maar ook van andere organisaties zoals 
  st. Schuilplaats, psychologenpraktijk Brouwer enz.
 • Trend vanuit de overheid is om zoveel mogelijk plaatselijk  te regelen
   (denk hierbij aan de Wmo). Ook andere kerkgenootschappen 
  kiezen voor ‘samenwerking op maat’
 • Toenemende kosten

Samenwerking De Vluchtheuvel

 • Sinds 2008 werkt de GDC samen met 
  De Vluchtheuvel (psychosociale zorg)
 • Gereduceerd tarief voor gemeenteleden vanuit HHK, GDC vult aan
 • Deze samenwerking eindigt met ingang van 1 januari 2018
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Wat is er nodig?

 Algemeen 
 • Belangrijk dat gemeenteleden toegang hebben 
  en houden tot identeitsgebonden zorg

 Diaconie 
 • Bereidheid diaconie om bij te dragen aan de kosten
 • Zorg als diaconie dat de drempel om gebruik te maken van 
  identiteitsgebonden zorg niet te hoog wordt

 (vervolg ‘Wat is er nodig’)

 Diaconie
 • Wees als diaconie zichtbaar voor gemeenteleden 
  (bijvoorbeeld door een contactpersoon aan te wijzen)
 • Informeer gemeenteleden over afspraken/samenwerking en 
  mogelijkheden voor hulp via de plaatselijke burgerlijke 
  gemeente (CJG bijv.)
 • Informeer gemeenteleden over het hulpaanbod van 
  christelijke hulpverleningsinstanties

Samenwerking 
stichting Schuilplaats / De Vluchtheuvel

 • Ga na waar uw gemeenteleden aankloppen voor hulp 
  (Via de GDC kunt u opvragen hoeveel gemeenteleden gebruik
  maken van hulp Van de Vluchtheuvel)
 • Stem af/werk samen met diaconieën uit uw omgeving /
  classis / woonplaats
 • Maak waar nodig afspraken met st. Schuilplaats/De Vluchtheuvel
 • Meer informatie over st. Schuilplaats en De Vluchtheuvel is 
  te vinden in het programmaboekje
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Overig

D.V. 29 september 
is een bijeenkomst over pleegzorg 

in Werkendam. 

Thema: Ze horen bij ons! 

Welkom!

Vragen?
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Informatie De Vluchtheuvel

1. Algemeen en hulpaanbod 
De missie van De Vluchtheuvel is het bieden van christelijke, pro-
fessionele, psychosociale hulp bij levensvragen voor alle leeftijden 
en gezinssituaties. Het Woord van God geeft een bondige samenvat-
ting van deze missie in Galaten 6 :10: “Zo dan, terwijl wij tijd heb-
ben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten 
van het geloof.”  

De Vluchtheuvel biedt hulp bij persoonlijke problemen en relatie-
problemen. Voorbeelden daarvan zijn: identiteitsvragen, rouwver-
werking, psychische problemen, problemen op het werk,
huwelijksproblemen, opvoedingsvragen, enzovoort. Daarnaast biedt 
De Vluchtheuvel groepstherapie aan zowel mannen als vrouwen die 
willen breken met seksverslaving. Ook zijn er regelmatig gespreks-
groepen rond rouwverwerking, zelfvertrouwen en identiteit. De 
Vluchtheuvel is ook actief op het gebied van toerusting en preventie, 
zoals huwelijkstoerusting en opvoedingscursussen.

2. De kwaliteit van de hulpverlening
In alle facetten van het werk van De Vluchtheuvel is het Woord van 
God richtinggevend. Dit komt tot uiting in (beleids-)keuzes die wor-
den gemaakt, in het personeelsbeleid, in de hulpverlening aan cli-
enten, in de omgang met elkaar en in de samenwerking met ande-
re organisaties. Een zorgvuldig samengesteld en methodisch goed 
onderbouwd hulpverleningsaanbod en een duidelijk herkenbare 
christelijke identiteit gaan bij De Vluchtheuvel hand in hand. 

3. Ontwikkelingen bij De Vluchtheuvel 

3.1 WMO en Jeugdzorg 
In 2016 heeft De Vluchtheuvel  met ca. 50 burgerlijke gemeen-
ten een overeenkomst kunnen afsluiten. In de meeste gevallen 
gaat het daarbij om WMO-begeleiding en Jeugdhulp. Hulpvragers 
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kunnen bij hun burgerlijke gemeente een beschikking vragen om 
begeleiding bij De Vluchtheuvel. De hulpverlening wordt vergoed 
door de gemeente. In het geval van WMO wordt daarvoor een eigen 
bijdrage gevraagd van de hulpvrager.  Voor een deel van de hulp-
vragers biedt dit goede mogelijkheden om (een deel van) de hulp-
verlening bekostigd te krijgen. De ervaringen van De Vluchtheuvel 
zijn tot nu toe dat het merendeel van de hulpvragers geen beschik-
king van de gemeente krijgt voor begeleiding bij De Vluchtheuvel. 
Voor problemen zoals huwelijksproblematiek en seksverslaving is 
het doorgaans niet mogelijk om een beschikking van de burgerlijke 
gemeente te krijgen. 

De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat veel van de hulp die De 
Vluchtheuvel biedt,   valt onder het aanbod van ‘voorliggende voor-
zieningen’. Een voorliggende voorziening is Algemeen Maatschap-
pelijk Werk, een Sociaal Team, een Jeugdteam, of dergelijk. Hulp-
verlening door een voorliggende voorziening wordt vaak geheel 
gesubsidieerd door de burgerlijke gemeente. In slechts een gering 
aantal plaatsen is De Vluchtheuvel (of een andere reformatorische 
zorginstelling) aanwezig in het veld van de voorliggende voorzie-
ningen. Gemeenten contracteren vaak lokale zorgaanbieders in het 
voorliggende veld. 

3.2 Locaties 
Door het hele land zijn kantoren en gesprekslocaties van De Vlucht-
heuvel: Amersfoort, Dordrecht, Goes, Woerden, Zwolle en Lelystad. 
Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk te Rijssen is een medewer-
ker van De Vluchtheuvel gedetacheerd. 

4. Hulpverlening aan leden van Hersteld Hervormde Kerk 
De Vluchtheuvel heeft de achterliggende jaren veel hulp geboden 
aan de leden van de Hersteld Hervormde Kerk. De Vluchtheuvel 
geeft jaarlijks tussen de 1400 en de 1700 uur hulp aan leden van de 
Hersteld Hervormde Kerk.  

5. Eigen bijdrage cliënten
Hieronder worden een aantal concrete mogelijkheden genoemd 
voor samenwerking en/of gebruik van diensten van De Vluchtheu-
vel. Om de zorg voor gemeenteleden betaalbaar te houden, kunnen 
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er met De Vluchtheuvel afspraken gemaakt worden over de bijdrage 
vanuit een diaconie.  

1. De diaconie staat garant voor de kosten
 a. De diaconie vergoedt de kosten voor hulpverlening door 

het aantal uren hulpverlening x het uurtarief van € 60,- aan 
De Vluchtheuvel te vergoeden, minus het totaal van ont-
vangen eigen bijdragen. 

 b. Jaarlijks ontvangt de diaconie van De Vluchtheuvel een 
overzicht van het aantal hulpvragers uit uw gemeente en 
van het aantal uren hulpverlening dat daaraan is besteed. 

 c. De hoogte van de eigen bijdrage bepaalt de diaconie. Ter 
indicatie: in 2016 betaalden leden van de Gereformeerde 
Gemeenten een eigen bijdrage van € 45,- per consult. In 
2017 is dat € 65,- per consult. 

2. Een bijdrage per lid en dooplid 
 a. De diaconie ondersteunt het werk van De Vluchtheuvel 

door middel van een jaarlijkse bijdrage. Hierdoor kunnen 
gemeenteleden hulp krijgen voor een eigen bijdrage die 
lager ligt dan de kostprijs; 

 b. Een indicatie voor de hoogte van deze jaarlijkse bijdrage 
is € 2,- per (doop)lid. In dat geval betalen gemeenteleden 
€ 65,- per consult. Een lagere eigen bijdrage per consult is 
mogelijk. Bijvoorbeeld € 45,- per gesprek als de jaarlijkse 
bijdrage uit gaat van € 3,- per (doop)lid.

 c. Jaarlijks ontvangt de diaconie van De Vluchtheuvel een 
overzicht van het aantal hulpvragers uit uw gemeente.

3. Een medewerker ter plaatse
 a. Een medewerker van De Vluchtheuvel biedt hulp op loca-

tie in uw gemeente. Het aantal uren dat wordt ingezet als-
mede het uurtarief wordt nader afgesproken. 

 b. Als de diaconie een passende gesprekruimte aan kan bieden, 
bedraagt het uurtarief € 60,- De eigen bijdragen per consult 
worden in mindering gebracht op de kosten voor de diaconie. 

 c. De hoogte van de eigen bijdrage bepaalt de diaconie. In 2016 
betaalden leden van kerken met wie er een overeenkomst is 
een eigen bijdrage van € 45,-. In 2017 is dat € 65,- per consult. 
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4. Een jaarlijkse gift 
 a. Als diaconie vindt u dat (doop)leden in beginsel de volle-

dige kosten zelf moeten dragen. Daarom gaat u geen over-
eenkomst aan met De Vluchtheuvel. 

 b. U draagt als diaconie het werk van De Vluchtheuvel wel 
een warm hart toe en steunt De Vluchtheuvel door een 
jaarlijkse gift. De hoogte van die gift bepaalt u uiteraard 
zelf. Door uw gift helpt u De Vluchtheuvel om de kosten 
voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening zo 
laag mogelijk te houden. 

 Voor alle opties geldt: 
 a. De Vluchtheuvel is beschikbaar om aan leden van uw 

gemeente christelijke en professionele hulp te bieden. Bij 
De Vluchtheuvel is een voorbeeldtekst op te vragen om dit 
aanbod in uw kerkbode en/of gemeentegids onder de aan-
dacht te brengen. 

 b. De Vluchtheuvel biedt naast hulpverlening tal van activi-
teiten op het terrein van (huwelijks)toerusting, preventie 
en advisering (van ambtsdragers).

6. Contactgegevens en aanmelding 
Hieronder kunt u de contactgegevens van De Vluchtheuvel vin-
den. Wilt u meer informatie over een van de genoemde opties voor 
samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact op met De Vlucht-
heuvel. U kunt aangeven aan welke optie (1-4) u de voorkeur geeft. 

Adres: Beatrixlaan 15, 4461 PM Goes (hoofdkantoor)
Telefoon: (0113) 213098
E-mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl
Website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
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Informatie stichting Schuilplaats

1. Introductie en hulpaanbod
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor 
Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulp-
verleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ont-
leende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De 
hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij 
mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoon-
lijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. De visie wordt bepaald door 
de kernwoorden: Bijbels genormeerd, psychosociaal, passie, compas-
sie, perspectief, professioneel, op maat, interkerkelijk, landelijk. De 
overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze 
belangrijkste drijfveer om onze vakkennis en deskundigheid in te zet-
ten om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen.  

Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil 
hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. 

De dienstverlening van Schuilplaats heeft onder andere betrekking op: 
• Ondersteuning van ambtsdragers 
• Burn-out & overspannenheid 
• Depressiviteit 
• Identiteitsproblemen 
• Jeugdproblemen 
• Opvoedingsondersteuning 
• Rouwverwerking 
• Relatieproblemen 
• Seks- en pornoverslaving 
• Huiselijk geweld 
• Overige hulp 

Naast de psychosociale hulpverleningsgesprekken geeft Schuilplaats 
ook cursussen op het gebied van Relatie, Zelfvertrouwen, Opvoe-
dingsondersteuning en Rouwverwerking.  
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2. De kwaliteit van de hulpverlening 
Stichting Schuilplaats draagt al jarenlang het kwaliteitskeurmerk 
HKZ, wat staat voor hoogwaardig kwaliteit in de dienst- en hulpver-
lening. Bij Stichting Schuilplaats staan de behoefte en belangen van 
de cliënt centraal, is de informatie helder, gestructureerd en worden 
afspraken nagekomen. Om dit mogelijk te maken, wordt er gebruik 
gemaakt van een digitaal kwaliteitssysteem, waarin alle procedures, 
documenten en formulieren systematisch geordend staan. Op deze 
manier is de werkwijze voor cliënten en medewerkers transparant, 
ordelijk en eenduidig. Daarnaast blijft Stichting Schuilplaats continu 
werken aan het optimaliseren van het hulpverleningsaanbod.  

3. Ontwikkelingen bij Stichting Schuilplaats 
Stichting Schuilplaats wil zo dicht mogelijk bij de hulpvrager zijn en zo 
lokaal mogelijk voor de opdrachtgever werkzaam zijn. Om dit te realise-
ren richt Schuilplaats samen met de kerkenraden hulpverleningsloca-
ties op voor Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW). Vanuit een DMW-
locatie worden mensen met een hulpvraag begeleid en ondersteund, 
zodat zij weer zorg kunnen dragen voor zichzelf, het gezin en de naaste 
omgeving en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Door 
een hulpaanbod vanuit een DMW-locatie ontstaat er meer keuzemoge-
lijkheid voor de burger en is het mogelijk om hulp te ontvangen van 
een hulpverlenende organisatie met een expliciet christelijke identiteit.  

Schuilplaats verleent hulp op de volgende locaties: 
• Veenendaal (hoofdkantoor en een aparte DMW-locatie) 
• Apeldoorn 
• Almkerk 
• Doetinchem 
• Ridderkerk 
• Woudenberg 
• Sliedrecht 
• Scherpenzeel 
• Staphorst 
• Sprang-Capelle 

Stichting Schuilplaats oriënteert zich op dit moment op mogelijkhe-
den om een DMW-locatie te starten op Urk, in regio Gouda en in 
regio Goeree Overflakkee (Middelharnis, i.s.m. De Vluchtheuvel). 
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Stichting Schuilplaats werkt altijd samen met plaatselijke en regi-
onale kerken en waar mogelijk in samenwerking met burgerlijke 
gemeenten (WMO-regelingen en subsidie). In het kader van oprich-
ten van DMW-locaties bespreken wij graag met u in hoeverre er ook 
op andere plaatsen hulpverleningslocaties gewenst zijn die goed 
bereikbaar zijn voor de leden van de Hersteld Hervormde Kerk. 
 
4. Hulpverlening aan leden van Hersteld Hervormde Kerk 
Schuilplaats heeft als interkerkelijke organisatie (van oorsprong 
meest verbonden aan de Hervormde Kerken) in de achterliggende 
jaren veel hulp gegeven aan de leden van de Hersteld Hervormde 
Kerk. Schuilplaats/DMW geeft jaarlijks tussen de 1000 en de 1500 
uur hulp aan leden van de Hersteld Hervormde Kerk.   
 
5. Eigen bijdrage cliënten 
Stichting Schuilplaats probeert de kosten door middel van een even-
tuele eigen bijdrage voor de hulpvragers zo laag mogelijk te houden. 
Schuilplaats ontvangt giften van particulieren en kerken voor haar 
hulpverleningsactiviteiten. In geval er voldoende financiële midde-
len uit een plaats/regio komen is de hulpverlening zonder doorbere-
kening van kosten. Op locaties waar dit niet zo is, vraagt Schuilplaats 
een eigen bijdrage in de kosten (de rest van de hulpverleningskos-
ten wordt betaald uit de algemene middelen van Schuilplaats). 

Hiernaast de huidige situatie van de geldende eigen bijdrage per locatie: 

Stichting Schuilplaats 
Landelijk

Landelijk aanbod € 35,- per gesprek voor individuele 
begeleidingsgesprekken en 
€ 45,- voor relatiegesprekken

Stichting Schuilplaats 
Zuidwest Nederland

Regionaal aanbod € 35,- per gesprek voor individuele 
begeleidingsgesprekken en
 € 45,- voor relatiegesprekken

Stichting Schuilplaats 
Noord Nederland 

Regionaal aanbod € 35,- per gesprek voor individuele 
begeleidingsgesprekken en 
€ 45,- voor relatiegesprekken

DMW Veenendaal Lokaal aanbod € 35,- per gesprek voor individuele 
begeleidingsgesprekken en 
€ 45,- voor relatiegesprekken

DMW A/V-Sliedrecht Regionaal aanbod € 25,- per gesprek: eigen DMW-bestuur

DMW Ridderkerk Lokaal aanbod € 25,- per gesprek: eigen DMW-bestuur

DMW Woudenberg Lokaal aanbod € 25,- per gesprek: eigen DMW-bestuur



39

DMW Scherpenzeel Lokaal aanbod Geen eigen bijdrage; ondersteuning door  
diaconieën en bijdrage burgerlijke gemeente.

DMW Noord-Brabant 
Almkerk

Regionaal aanbod € 25,- per gesprek

DMW De Langstraat 
Sprang-Capelle

Regionaal aanbod € 25,- per gesprek: eigen DMW-bestuur

DMW Scherpenzeel Lokaal aanbod Geen eigen bijdrage; ondersteuning door  
diaconieën en bijdrage burgerlijke gemeente. 

DMW Apeldoorn Lokaal aanbod Geen eigen bijdrage; ondersteuning door 
diaconieën. Eigen DMW-bestuur.

DMW Staphorst Lokaal aanbod Geen eigen bijdrage; 
ondersteuning burgerlijke gemeente en 
bijdrage HHK Staphorst. Eigen DMW-bestuur.

6. Contactgegevens 
Hieronder vindt u de contactgegevens van stichting Schuilplaats:

Adres: Gebouw Markt 10 
 Markt 10, 3901 DN Veenendaal (hoofdkantoor) 
Telefoon: (0318) 547870
E-mail: info@stichtingschuilplaats.nl 
Website: www.stichtingschuilplaats.nl




