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Woord vooraf

Hoe signaleer ik als diaken nood bij gemeenteleden? Dat is een 
vraag die we als generale diaconale commissie (GDC) regelmatig 
ontvangen. Waaraan kan ik merken of zien dat er wat aan de hand 
is? Tijdens de diaconale toerustingsdagen op de eerste twee zaterda-
gen van september te Oud-Beijerland en Elspeet in 2018 hebben we 
daarbij stilgestaan.

We hebben als GDC gekozen voor het thema: ‘Dienend signaleren’. 
Na het openingswoord heeft op 1 september in Oud-Beijerland mw. 
B. (Bernadine) Pater, psychosociaal hulpverlener bij Stichting Schuil-
plaats, met ons over dit thema nagedacht. Een week later op 8 sep-
tember in Elspeet heeft dhr. H. (Harm) Rebel, teamleider hulpver-
lening bij Stichting Schuilplaats, dit gedaan. We zijn dankbaar voor 
alles wat zij ons hebben meegegeven om zo beter toegerust te zijn 
bij het dienend signaleren. In deze brochure vindt u een samenvat-
ting van wat er op de toerustingsdagen aan de orde kwam.
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Openingswoord

Zingen:  Psalm 146 : 3 en 4

Gebed

Schriftlezing:  Johannes 5 : 1-15

Het dienend signaleren van de Heere Jezus

Geachte diakenen,
Vanmorgen zullen we toegerust worden in hoe we als diakenen de 
nood bij gemeenteleden kunnen signaleren. Voordat we daar over 
horen, letten we op het dienend signaleren van de overste Diaken, de 
Heere Jezus Zelf. Als diakenen kunnen we ons niet met Hem verge-
lijken, want Hij is de Alwetende en de Alziende. Hij ziet en peilt de 
nood, de lichamelijke en geestelijke nood als geen ander. We zien dat 
in Bethesda, een badwater waar omheen vijf zuilengangen gebouwd 
zijn. Nog steeds zijn de ruïnes van Bethesda in de oude stad Jeruza-
lem te bezichtigen.

Bethesda is een soort ziekenhuis, want we lezen in vers 3 dat er een 
grote menigte van kranken ligt. Johannes maakt melding van blin-
den, kreupelen en verdorden. Bij deze laatsten moeten we denken 
aan mensen van wie de ledematen zijn verschrompeld. Het opval-
lende is dat je in dit ziekenhuis geen dokters of zusters ziet rondlopen 
met allerlei medicijnen. Er wordt niet geopereerd of gerevalideerd. Er 
is alleen water. En al de zieken in Bethesda wachten op het moment 
dat het water in beweging komt door een engel uit de hemel. Wie op 
zo’n moment het eerst met dat water in aanraking komt, wordt gene-
zen van welke ziekte ook. 

Tussen al die ongelukkige zieken in Bethesda ligt een man die al acht-
endertig jaar een verlamming heeft. Hiermee is niet gezegd dat hij 

Op de toerustingsdagen hebben we kort gewezen op de landelijke 
actie van de HHJO die samen met de GDC en Stichting Ontmoeting 
in 2018/2019 gehouden wordt met als thema ‘Wie goed doet, goed 
ontmoet’ – diaconaat voor en door jongeren. Een prachtige kans 
voor diakenen om samen met de leiding van jeugdvereniging de jon-
geren bewust te maken van wat het diaconaat inhoudt en op welke 
wijze jongeren daarbij betrokken kunnen worden. 

We mochten op beide toerustingsdagen weer veel diakenen ontmoe-
ten. Uit enkele gemeenten was niemand aanwezig. We hopen dat op 
de toerustingsdagen in 2019 ook uit deze gemeenten diakenen aan-
wezig zullen zijn. Het is voor het ambtelijk werk en de onderlinge 
ontmoeting de moeite waard!

Namens de GDC wens ik alle diakenen Gods onmisbare zegen toe 
voor de komende tijd en in het bijzonder alles wat nodig is bij het 
dienend signalen in de gemeente.

Ds. J. Joppe
voorzitter GDC
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al die tijd in Bethesda heeft gelegen, maar we kunnen wel conclude-
ren dat hij daar al lange tijd ligt, hopend op een wonder. Achtendertig 
jaar ziek. Niet kunnen lopen betekent afhankelijk zijn van anderen en 
langzaam maar zeker vereenzamen.
Als de Heere Jezus Bethesda bezoekt, blijft hij uitgerekend bij deze 
man stil staan. Dat is niet toevallig. De Heere Jezus heeft deze man 
op het oog. Heel nadrukkelijk staat er dan ook in vers 6 dat de Zalig-
maker hem ziet: ‘Jezus, ziende deze liggen.’ En het signaleren van een 
mens via Zijn ogen is een eerste teken van Zijn bewogenheid. Het 
gaat daarin dan ook niet om een oppervlakkig zien of aankijken. Het 
gaat hier om een bewust gericht zijn op die bepaalde persoon. 
Dit alleen al zal voor deze langdurige zieke een bijzondere ervaring 
zijn geweest. Er kwamen dagelijks mensen genoeg in Bethesda, maar 
er was geen mens die hem ooit echt had gezien. Met zag hem, maar 
keek langs hem heen. Christus weet van die man af. Hij kent zijn 
nood. Hij weet zelfs hoelang die man daar ligt. 

Een belangrijk onderdeel van onze diaconale roeping is het zien van 
de naaste. Zien in de betekenis van werkelijk aandacht hebben voor 
de naaste. Niet zoals de priester en de Leviet uit de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan de gewonde man zien. Ze zien hem, maar 
eigenlijk liever niet en gaan met een grote boog om hem heen. Bij de 
Samaritaan is het totaal anders. Hij ziet de man en wordt met inner-
lijke ontferming over hem bewogen. Dat ontbreekt bij de priester en 
de Leviet. 
Het zien van de naaste en omzien naar elkaar past niet bij het moder-
ne levensgevoel in onze dagen. De afwijzende houding van Kaïn - ‘Ben 
ik mijns broeders hoeder?’ - is heel herkenbaar. Hij is de voorloper van 
het huidige individualisme. Ik heb met mijn broer niets te maken. Hij 
heeft zijn eigen leven en ik het mijne. Het elkaar vrij laten lijkt sym-
pathiek, maar het kan zo gemakkelijk overgaan in onverschilligheid 
en dat staat haaks op onze diaconale roeping. Ook vooroordelen ten 
aanzien van onze naasten werken nadelig in op diaconale bewogen-
heid.

Ambtsbroeders, zien we onze naaste en peilen we de nood tijdens 
onze bezoeken aan gemeenteleden? Stellen we de juiste vragen zodat 
de nood openbaar komt? Hebt u gehoord welke vraag de Heere Jezus 
stelt? ‘Wilt gij gezond worden?’ Dat is een opmerkelijke vraag. Hoe 

kan Hij dat nu toch vragen? Het ligt toch voor de hand dat hij gezond 
wil worden. Anders was hij hier al lang vertrokken. 
Door die vraag komt de nood van de man openbaar. De Heere Jezus 
stelt deze vraag om de man van de hopeloosheid van zijn ziekte en de 
onmogelijkheid van zijn genezing te overtuigen. 
Het valt niet mee om als diaken de juiste vragen te stellen zodat de 
nood van gemeenteleden openbaar komt. Dat moeten we door de 
ervaring leren, maar bovenal moet de Heere ons dat leren. Dat vraagt 
om veel  gebed voorafgaande aan onze diaconale bezoeken: ‘Heere, 
geef me ogen en oren om de nood te signaleren en geef dat ik de 
juiste vragen mag stellen.’ 

Het is een opmerkelijke en tegelijk indringende vraag die de Heere 
Jezus stelt: ‘Wilt gij gezond worden?’ Eigenlijk is het een vraag die 
tot ons allen komt. Want van huis uit zijn we eigenlijk allemaal ziek. 
Dan kunnen we kerngezond zijn, toch zijn we ziek vanwege de zonde. 
Weten we dat? Ja, we horen het iedere zondag. We moeten genezen 
worden, gereinigd van al onze zonden. En we weten hoe het allemaal 
zal moeten gaan. Daar is een wonder van boven voor nodig, net zoals 
hier in Bethesda. Maar willen we eigenlijk wel gezond worden? Of 
vinden we dat leventje in de zonde zonder God prima. Van nature 
maken we ons niet druk om ons geestelijk welzijn.

De man geeft op de opmerkelijke vraag van de Heere Jezus een aan-
grijpend antwoord: ‘Heere, ik heb geen mens.’ Hij noemt hem ‘Heere’. 
Kurios staat er en dat betekent Gebieder, Degene, Die het voor het 
zeggen heeft. ‘Ik heb geen mens.’ Hij kan de vraag slechts met een 
klacht beantwoorden. Er is helemaal niemand die hem helpt om in 
het water te komen als het in beroering komt. Hij heeft verschillende 
keren geprobeerd om als eerste in het water te komen, maar het is 
altijd nog mislukt. Anderen drongen altijd weer voor. Voor hij bij het 
water was, hield de beroering al weer op. Ieder was gericht op zich-
zelf. Als ik het maar heb, als ik maar genezen word, wat kan mij die 
ander schelen. Dat ziekenhuis droeg een mooie naam: Bethesda, huis 
der barmhartigheid. Maar onder elkaar gaat het er niet zo barmhartig 
aan toe. Het egoïsme viert hoogtij.

De man is nog maar amper uitgesproken of de Heere Jezus reageert 
erop. Hij beveelt hem: ‘Sta op, neem uw beddeke op, en wandel’. Chris-
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Lezing:  ‘Dienend signaleren’

Inleiding
Op de toerustingsdagen van de GDC op 1 en 8 november 2018 heeft 
Stichting Schuilplaats een presentatie gehouden over ‘dienend signa-
leren’. Het doel was om een antwoord te krijgen op de vraag hoe 
diakenen in het ambtelijk werk kunnen signaleren en beoordelen 
of hulp en steun bij gemeenteleden nodig is. 

Inleven
De toerusting opent met een moment van verbeelding. Met de 
ogen dicht horen we een casus waarin er allerlei zorgen zijn en 
signalen van moeiten. Tevens hoe de desbetreffende persoon in de 
casus handelt, wat hij wel en wat hij niet doet. Het is heel belang-
rijk om zelf te ervaren en in te leven hoe het is als er problemen 
zijn en hoe je zelf als mens zou handelen. Diverse diakenen besef-
fen dat het niet de eerste stap is om naar de kerkenraad te gaan. 
De meesten houden het probleem voor zichzelf, delen het met hun 
partner of een goede vriend. Welke plaats vervullen zij dan als dia-
kenen binnen de kerkelijke gemeente?

Diaconaat
In de omschrijving van wat diaconaat is en wat van de diake-
nen verwacht wordt, is opvallend dat de belangrijkste taak is om 
‘gemeenteleden te stimuleren om barmhartigheid en naastenliefde 
te tonen. De diakenen stimuleren, initiëren en coördineren vor-
men van hulpbetoon in de gemeente’. De vraag is hoe deze barm-
hartigheid en naastenliefde getoond wordt. Zodoende komt de 
focus te liggen op de vraag: “Hoe signaleer je als diaken zorgen 
en noden en hoe kun je op een goede wijze hierop reageren  en 
daarnaar handelen?” Om in de materie te komen delen we eerst in 
groepjes onze eigen ervaren in het diaconaat en het signaleren van 
zorgen en noden. 

tus laat Zijn machtswoord klinken in een hopeloze situatie. Ja maar, 
dat bed, die matras kun je toch alleen maar opnemen als je gezond 
bent? Dat opnemen van het bed moet dan dus het bewijs van zijn 
genezing zijn. En hij is genezen. De man kan wat hij in geen achten-
dertig jaar kon. Hij staat op zijn voeten. Zijn verlamming is geweken. 
De kracht is teruggekomen in zijn voeten. Hij is in staat zijn matras 
op te nemen. De rollen worden omgekeerd. Had die matras die man 
jarenlang gedragen, nu draagt de man de matras. Wat een wonderlijke 
genezing! Zo kan en wil de Heere ook ons genezen en redden, men-
sen die het gaan beseffen: Ik heb geen mens die mij kan verlossen en 
ik kan mezelf niet verlossen, maar Hij kan het! Verwacht het dan in 
alle noden alleen van deze grote Diaken, Jezus Christus.

Zingen: Psalm 25 : 8
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Perspectief van de hulpverlener
Vanuit het perspectief van de hulpverlener kijken we op een bepaal-
de wijze naar de problematiek. Als er een hulpvraag binnenkomt 
gaan we beoordelen op welke levensgebieden de problemen zich 
bevinden. Tijdens de toerusting wordt er een casus uitgewerkt van 
Fred en Monique en hun kinderen Sara en Koen. Binnen de hulpver-
lening wordt de methodiek van de Emotional Focus Therapie (EFT) 
veel gebruik. Het doel is om naar de interactiepatronen in de relatie 
te kijken en de verstoringen in de interactiepatronen op te helderen. 
In de omgang tussen man en vrouw is er een zichtbaar deel van de 
communicatie (gelaatsuitdrukking, woorden, gebaren) en een niet 
zichtbaar deel van de communicatie (hechtingsbehoeften, primaire 
emoties, beelden en gedachten over jezelf en de ander, secundaire 
emoties). Bij relatieproblemen is het heilzaam om aandacht te geven 
aan het niet zichtbare deel van de communicatie en daar bewustzijn 
in te bevorderen. Wanneer echtparen in staat zijn en durven om het 
niet zichtbare deel naar elkaar te verwoorden, ontstaat er verbinding 
en zijn ze in staat om samen te kijken naar de betekenis daarvan. 
Over het algemeen hechten echtparen zich aan elkaar op een wijze 
wat overeenkomt met de hechting als kind met de eigen ouders. 
Als er bewustzijn is, is er mogelijkheid om gedrag te veranderen en 
elkaar te gaan begrijpen en daarmee elkaar te aanvaarden. Er is ook 
aandacht voor de kinderen, ieder met zijn of haar eigen moeite en 
worsteling. Samenwerking met de kerkelijke gemeente is waarde-
vol. In het pastoraat, het jeugdwerk en in de diaconale steun mag er 
zorg voor elkaar gedragen worden. 

Perspectief van de diakenen
In tegenstelling tot de hulpverleners komen diakenen en andere 
ambtsdragers met enige regelmaat in gezinnen. In dit contact kan 
er van alles opgedaan worden, mits je als diaken bewust bent van de 
situatie en je persoonlijke mogelijkheden van signalering.
Bewust signaleren gebeurt door het zien, horen en ervaren van de 
situatie in een gezin of in contact met het gemeentelid. Mensen zeg-
gen vaak meer dan in eerste instantie lijkt. Het gevoel, de intuïtie, 
is daarvoor van belang. Een aantal voorbeelden van signalen zijn 
gedeeld en tevens hoe mensen kunnen reageren op de spanning 
die het signaleren kan veroorzaken. Wanneer in een ontmoeting iets 
gevraagd wordt wat als ‘onveilig’ ervaren wordt, omdat iets wat ver-

borgen wordt gehouden aan het licht komt, kunnen mensen aanval-
lend worden, gaan ‘vluchten’ of bevriezen om niet geraakt te worden 
zijn. In zichzelf zijn dit al signalen. Om te kunnen signaleren zijn er 
een aantal basis voorwaarden nodig:

- Het hebben van een relatie.
- Het aangaan van communicatie.
- Betrouwbaar zijn in de omgang.

Een goede en effectieve manier van communiceren is te leren. Tij-
dens de toerusting zijn er een aantal aandachtpunten genoemd. Om 
de aandachtspunten te onthouden delen we ezelbruggetjes als hulp-
middel. 

Conclusie
Een ambtsdrager heeft een belangrijke en waardevolle taak in de 
gemeente om zorg te kunnen dragen voor elkaar. Het is helpend als 
er tijd en aandacht gegeven wordt aan contact met gemeenteleden.  
Zowel tijdens huisbezoek, maar zeker ook voor of na de eredienst 
of zomaar door de weeks. Met bewust aangaan van contact is het 
mogelijk om signalen op te vangen die mogelijk meer aandacht vra-
gen. Zorgvuldigheid is belangrijk. Oprechte nieuwsgierigheid helpt 
om het contact te krijgen en een mijl verder te lopen dan je normali-
ter zou doen. Wanneer zorgen gesignaleerd worden kan contact wor-
den opgenomen met hulpverleners van Stichting Schuilplaats. Graag 
denken we mee en waar nodig kunnen we hulp en ondersteuning 
bieden. 



Casus 1

Stelt u zich eens voor… met uw ogen dicht …

U heeft een gezin met drie kinderen, voor de buitenwereld lijkt uw gezin heel ‘normaal’. 
Zelf heeft u echter te maken met een beperkt inkomen waar u zich erg zorgen over maakt.
Om zorgen te verlichten heeft u de neiging dingen te kopen voor uw vrouw en uw kinderen.
U ziet dat de kosten steeds meer toenemen van verzekeringen, belastingen, etc. 
U ziet ook dat de inkomsten niet stijgen …
Als uw vrouw zegt dat het zo verder niet gaat, ontstaat er meestal ruzie tussen u en uw vrouw.
De ruzie maakt u meestal goed met een bos bloemen of een leuk cadeautje.
Een eerste ervaring met een deurwaarder heeft u inmiddels achter de rug. 
U merkt dat het nemen van een borrel de situatie wat “lichter” maakt. 

Inhoudsopgave
• Introductie

• Casus 1
• Interactie plenair

• Diaconaat
• Interactie in  kleine groepen

• Perspectief Hulpverlener
• Casus 2
• Interactie in kleine groepen
• Gezinsproblematiek en interventie

• Perspectief Diakenen – Pastoraat
• Signaleren
• Houding en Reactie
• Communiceren

• Huiselijk Geweld
• Vragenronde

PAUZE >

Casus 1

• Wat is uw eerste reactie?
• Wat gaat u doen? 
• Welke stap gaat u zetten? 
• Betrekt u de diaconie hierbij of juist niet? 
• Hoe ervaart u schuld en schaamte in uw leven? 
• Gaat u liever uw eigen gang of betrekt u anderen erbij? 

Generale Diaconale Commissie 
Hersteld Hervormde Kerk

‘Dienend Signaleren’

Presentatie door:

Bernadine Pater
Psychosociaal Hulpverlener
Op 1 september 2018

Harm Rebel
Teamleider Hulpverlening
Op 8 september 2018

Diaconaat
• Diaconaat: door de zorg voor de armen op zich te nemen, kunnen de 

apostelen zich richten op de Evangelieverkondiging.

• Vanuit Gods Woord hebben diakenen de roeping en plicht om 
gemeenteleden te stimuleren om barmhartigheid en naastenliefde te 
tonen. 

• Diakenen initiëren, stimuleren en coördineren vormen van hulpbetoon 
in de gemeente. 

• Diakenen gaan met de gave van het onderscheid en voorzichtigheid te 
werk. De middelen die bijeengebracht zijn, moeten goed besteed 
worden. Daar waar het nodig is en vanuit blijmoedigheid.

14 15
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Diaconaat - Interactie in groepen

Kunt u een voorbeeld noemen uit het afgelopen half jaar van een situatie 
waarbij u zorgen en noden hebt gesignaleerd?

• Welke signalen ving u op? Rechtstreeks of via anderen?
• Wat deed u met deze signalen? Hoe heeft u gehandeld?
• Hoe werd het ontvangen door het gemeentelid? 
• Heeft u het idee een volledig beeld te hebben gehad?
• Hoe effectief was uw manier van handelen? Waar blijkt dat uit?
• Of heeft u geen voorbeeld uit het afgelopen half jaar ….? Zo ja, hoe 

komt dat?

Verder na de pauze …
(30 minuten)

Thema: Dienend signaleren

Vanuit perspectief van de hulpverlener …

Casus uit de praktijk
Vorige week werd Schuilplaats gebeld door de predikant van de Hersteld
Hervormde Gemeente in Garderen. Er zijn problemen bij een gezin uit 
de gemeente. Hij vraag overleg n.a.v. signalen die hij heeft opgevangen.

Een gemeentelid (Fred) is ontslagen wat aanleiding is voor pastoraal 
gesprek. Er lopen meer dingen niet goed binnen het gezin. Dochter 
Sarah en zoon Koen lijken problemen te hebben op school. Fred en zijn 
vrouw Monique maken duidelijk dat ze veel spanningen onderling 
ervaren. Fred wil weg om tot rust te komen.

Casus 2 - Interactie in groepen
Vorm dezelfde groep als bij de eerste interactieve opdracht. Overleg met 
elkaar hoe u de situatie uit de casus interpreteert. 

• Welke signalen ziet u? Hoe interpreteert u die?
• Welke conclusies zou u daaruit trekken?
• Hoe zou u het gesprek aangaan met dit echtpaar/gezin?
• Wat denkt u dat nodig is?
• Welke stappen moeten daarvoor (eerst) worden gezet?

Diaconaat

Maar hoe toon je barmhartigheid en naastenliefde? En vooral, waar en 
bij wie kun je het tonen? Waar is wat nodig? Hoe kan het geld en 
kunnen de goederen goed besteed worden? En wat is in deze huidige 
tijd nodig? Is het aan verandering onderhevig?

Vandaag de focus op: 

‘’Hoe signaleert u als diaken zorgen en noden en hoe kunt u op een 
goede wijze hierop reageren en daarnaar handelen?’’
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Fred & Monique

• Predikant adviseert echtpaar contact op te nemen met Schuilplaats / DMW 
• Met echtpaar oriënterend gesprek
• Pijn bij Fred en angst bij Monique
• Beeld van een negatief interactiepatroon. 

Interactiepatroon vanuit EFT (Emotionally Focused Therapy)

ManVrouw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positie/gedrag Positie/gedrag

Secundaire emoties

Beeld van jezelf en de ander Beeld van jezelf en de ander

Secundaire emoties

Interactiepatroon vanuit EFT (Emotionally Focused Therapy)

ManVrouw ManVrouw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positie/gedrag Positie/gedrag

Secundaire emoties

Beeld van jezelf en de ander Beeld van jezelf en de ander

Secundaire emoties

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primaire emoties Primaire emoties

Onbeantwoorden hechtingsbehoefte Onbeantwoorden hechtingsbehoefte

Interactiepatroon vanuit EFT (Emotionally Focused Therapy)

Interactiepatroon vanuit EFT (Emotionally Focused Therapy)

ManVrouw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positie/gedrag Positie/gedrag

Fred & Monique, Sara en Koen
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Wat is nodig?

Pastorale steun en betrokkenheid
Voor Fred en voor Monique 
Geloofsworsteling door teleurstelling en pijn

Jeugdpastoraat / Kinderwerk
Voor Sarah en Koen

Diaconale steun
Schuldenproblematiek
In onderling overleg tijdelijke verlichting

Overige externe hulp
Bijv. Stichting Schuilplaats, evt. 
schoolmaatschappelijk werk.

Signaleren

Hoe merk je (psychische) nood op tijdens een ontmoeting ?

HOREN

ZIEN

ERVAREN

Belang samenwerking rondom cliënt 
• predikanten, ouderlingen, diakenen
• ook met vrijwilligers / mantelzorgers uit kerken

Belang signalering in het pastoraat
• eerste aanzet tot steun en hulp
• adviseren en motiveren psychosociale begeleiding

Signaleren

Mensen zeggen veel meer dan het in eerste instantie lijkt !

Soms geen uitgesproken woorden, maar een ‘geen pluis gevoel’ !

Kwetsbaarheid wordt vaak, koste wat het kost, verborgen !

Thema: Dienend signaleren

Vanuit perspectief van de diaken …

Kinderen

Sarah
• Teruggetrokken gedrag
• Zorgen en loyaliteit

Koen
• Moeite met concentratie
• Cijfers blijven achter

20 21



Stressreacties

•Fight

•Flight

•Freeze

Houding en reactie

Betrouwbaarheid is fundamenteel!

Controleer uw bevinding zorgvuldig en voorzichting.
Maak concrete afspraken en kom deze na (samenwerking SSP/DMW).
Bij behoefte aan advies van anderen, eerst afstemmen met gemeentelid.
Deel voorgevoelens met een mede-ambtsdrager.

Houding en reactie

Relatie is noodzakelijk!

Vooraf aan het contact/huisbezoek in gebed vragen om de Heilige Geest.
Vertrouwen opbouwen in relatie met gemeenteleden.

Communiceren (het geheim van goede communicatie)

• Het belang om in de ander te verplaatsen. ‘Begrijp ik je goed, als..’ ‘Wat 
bedoel je…’ ‘O, meid, wat naar voor je…’ 

• Probeer gelijke tred aan te nemen met de ander. Vaak willen we te snel 
verandering zien bij gemeenteleden.

• Wees ‘leeg’ van binnen, zodat er ruimte komt voor de ander. Je kunt het 
beste ontvangen met lege handen en een ‘leeg’ hoofd. 

• Zoek zelf de ontspanning en let op je eigen ademhaling en bewegingen, 
zodat je een prettige luisterhouding hebt.

• Durf jezelf het zwijgen op te leggen; durf stil te worden; durf je eigen 
behoefte om te praten te onderdrukken. Stilte kan zeer waardevol zijn in 
een gesprek.

• Heb de moed om onaangename dingen aan te horen (pessimisme, verdriet, 
boosheid, angst) zonder die weg te willen poetsen of te snel een oplossing 
aan te dragen.)

Houding en reactie

Communicatie is belangrijk !

Stel van open vragen (hoe, wie, wat, waar, wanneer).
Toon empathie (intonatie van stem, lichaamshouding, oogcontact).
Wees oprecht nieuwsgierig !
Gebruik een ik-boodschap.

Enkele voorbeelden van signalen:

• Lusteloosheid (depressiviteit)
• Rommel in huis (structuurverlies)
• Zichzelf afkraken (negatief zelfbeeld)
• Slachtoffergedrag (onzekerheid)
• Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak (psychosomatiek)
• Vertellen over strubbelingen partner of familie relatie (verborgen vraag)
• Klachten over kinderen (opvoedverlegenheid)
• Vermoeidheid (overspannen/burnout)
• Onrust in gedrag (spanning en stress)
• Flesjes met alcoholische drank (middelengebruik)
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Situaties met zorgelijke signalen - MELDCODE

Stap 1 – Signaleren 

Stap 2 - Collegiale consultatie 

Stap 3 - Zorgen bespreken met hulpvrager en/of ouders

Stap 4 - Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling – beoordeling risico. 

Stap 5 - Beslissen: zelf hulp organiseren of melden

Aanvullende vragen die gesteld kunnen worden:
• Wonen er minderjarige kinderen bij u thuis?
• Deelt u de zorg met iemand anders?
• Heeft u een (ex ) partner wiens kinderen u geregeld ziet?
• Bent u mogelijk zwanger?
• Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de 

kinderen, ziet u de kinderen alleen?
• Lukt het u de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
• Heeft u hulp bij de verzorging van de kinderen?
• Zou u zorg wensen bij de verzorging van de kinderen?

• Is de veiligheid voor betrokkenen in het geding? 
• Fysieke veiligheid 
• Veiligheid in bredere zin:

• Een kind is veilig als het structureel kan rekenen op een 
volwassene die voorziet in zijn fysieke en emotionele behoeften, 
hem beschermt tegen gevaar en die hem daarin continuïteit en 
voorspelbaarheid bied. 

• Psychologisch (partner)geweld, het onttrekken/onthouden van 
zorg, financiële uitbuiting of eergerelateerd geweld.

• Belemmert de opvoedingssituatie een veilige en gezonde ontwikkeling 
van het kind?

• Zijn er risico’s voor de veiligheid van betrokkenen in de nabije 
toekomst?

• Vraag 3: Welke vervolgstappen neemt professional  bij een onduidelijk 
of geen antwoord?

• □ Er is geen ander hulpverlener die bij het gezin betrokken is. Leg aan 
uw cliënt uit dat u de stappen van de meldcode gaat volgen

• □ Er is een ander hulpverlener bij dit gezin betrokken. Deze neemt uw 
zorgen en verantwoordelijkheden over.

• □ Er is een andere hulpverlener bij het gezin betrokken. Deze neemt 
de zorgen niet over. Leg aan uw cliënt uit dat u de stappen van de 
meldcode gaat volgen.

• Vraag 4: Er is een vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?
• □ Ja, vertel uw cliënt dat u Veilig thuis om advies vraagt . In overleg 

met Veilig thuis kunt u besluiten een melding te doen of zelf hulp te 
organiseren.

• □ Nee, volg de stappen van de meldcode.

Kindcheck

• Vraag 1: Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, 
middelengebruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend 
zijn voor kinderen.

• □ Ja
• □ nee, kindcheck is gereed.

• Vraag 2: Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënt zwanger?
• □ Ja, ga naar vraag 4
• □ Nee, Kindcheck gereed
• □ Onduidelijk/geen antwoord, ga naar vraag 3

Ezelbruggetjes

Gebruik LSD

- Luisteren

- Samenvatten

- Doorvragen

Laat OMA thuis

- Oordelen

- Meningen

- Aannames

Wees een OEN

- Open

- Eerlijk

- Nieuwsgierig

Smeer NIVEA

Nooit invullen
voor een ander.

Neem ANNA mee

-Altijd navragen, 
nooit aannemen.

24 25



26

Fotoimpressie Oud-Beijerland
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Fotoimpressie Elspeet
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Informatie Stichting Schuilplaats

1. Introductie
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling 
voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. 
De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bij-
bel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de mede-
mens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) 
perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vast-
gelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. De visie 
wordt bepaald door de kernwoorden: Bijbels genormeerd, psychoso-
ciaal, passie, compassie, perspectief, professioneel, op maat, inter-
kerkelijk, landelijk. De overtuiging dat de Heere God betrokken is 
op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om onze vakken-
nis en deskundigheid in te zetten om onze cliënten te begeleiden in 
hun psychosociale problemen.  

2. Hulpaanbod
Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil 
hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De dienst-
verlening van Schuilplaats heeft onder andere betrekking op: 

o Ondersteuning van ambtsdragers 
o Burn-out & overspannenheid 
o Depressiviteit 
o Identiteitsproblemen 
o Jeugdproblemen 
o Opvoedingsondersteuning 
o Rouwverwerking 
o Relatieproblemen 
o Seksverslaving en pornoverslaving 
o Huiselijk geweld 
o Overige hulp 

Naast de psychosociale hulpverleningsgesprekken geeft Schuilplaats 

ook cursussen op het gebied van: Zelfvertrouwen, Stress de baas, 
Verder na echtscheiding en Rouwverwerking.  

3. De kwaliteit van de hulpverlening 
Stichting Schuilplaats heeft jarenlang het kwaliteitskeurmerk HKZ 
gedragen, wat staat voor hoogwaardig kwaliteit in de dienst- en 
hulpverlening. Bij Stichting Schuilplaats staan de behoefte en belan-
gen 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 medewer-
kers transparant, ordelijk en eenduidig. Daarnaast blijft Stichting 
Schuilplaats continu werken aan het optimaliseren van het hulpver-
leningsaanbod. Inmiddels is de stichting overgegaan van HKZ naar 
het ISO 9001:2015 certificaat. 

4. Ontwikkelingen bij Stichting Schuilplaats 
Stichting Schuilplaats wil zo dicht mogelijk bij de hulpvrager zijn en 
zo lokaal mogelijk voor de ‘opdrachtgever’ (kerk en/of burgerlijke 
gemeente) werkzaam zijn. Om dit te realiseren richt Schuilplaats 
samen met de kerkenraden hulpverleningslocaties op voor Diaco-
naal 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 betrouwbare organisatie met een expliciet christelijke identiteit 
in de eigen omgeving. 

Schuilplaats verleent hulp op de volgende DMW locaties: 

• Veenendaal 
• Apeldoorn
• Almkerk (regio Noord-Brabant)
• Doetinchem (regio Achterhoek)
• Ridderkerk 
• Woudenberg 
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• Sliedrecht (regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden)
• Scherpenzeel 
• Staphorst 
• Sprang-Capelle (regio De Langstraat)
• Middelharnis (regio Goeree-Overflakkee i.s.m. 
 stichting De Vluchtheuvel).

In regio’s waar geen DMW locatie beschikbaar is, is het mogelijk om hulp 
en ondersteuning te krijgen van Stichting Schuilplaats landelijk:

• Stichting Schuilplaats Zuidwest Nederland 
 (Ridderkerk/Sliedrecht)
• Stichting Schuilplaats Midden Nederland (Veenendaal)

5. Hulpverlening aan leden van Hersteld Hervormde Kerk 
Schuilplaats heeft als interkerkelijke organisatie in de achterliggen-
de jaren veel hulp gegeven aan de leden van de Hersteld Hervorm-
de Kerk. Schuilplaats/DMW geeft jaarlijks tussen de 1000 en de 1500 
uur hulp aan leden van de Hersteld Hervormde Kerk. 
In het kader van oprichten 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.

6. Eigen bijdrage cliënten 
Stichting Schuilplaats probeert de kosten voor de hulpvragers zo laag 
mogelijk te houden om zorgmijding te voorkomen. Door samen-
werkingsafspraken met kerken wil de organisatie de hulpverlening 
financieren. Daarnaast ontvangt Stichting Schuilplaats giften van 
particulieren en kerken voor haar hulpverleningsactiviteiten. Per 
hulpverleningslocatie is bepaald welke eigen bijdrage van cliënten 
gevraagd wordt om de begroting sluitend te krijgen en om cliënten 
een eigen verantwoordelijkheid te laten dragen. Door afname van 
giften is de organisatie genoodzaakt om de eigen bijdrage van Schuil-
plaats landelijk per 1 januari 2019 te verhogen. 

Onderstaand geeft de situatie weer van de eigen bijdrage per locatie vanaf 
1 januari 2019: 
 

Stichting Schuilplaats 
Midden Nederland 

Regionaal € 45,- per gesprek voor individuele 
begeleidingsgesprekken en € 55,- voor 
relatiegesprekken 

Stichting Schuilplaats 
Zuidwest Nederland 

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

Stichting Schuilplaats 
Noord Nederland

Regionaal (tijdelijk 
niet operationeel)

€ 45,-  per gesprek voor individuele 
begeleidingsgesprekken en € 55,-  voor 
relatiegesprekken.

DMW Veenendaal  Lokaal € 35,-  per gesprek voor individuele 
begeleidingsgesprekken en € 45,- voor 
relatiegesprekken: eigen DMW-bestuur

DMW A/V 
(Sliedrecht)

Regionaal € 25,- per gesprek: eigen DMW-bestuur. 
Als cliënt woonachtig is in een gemeente 
waar subsidie verstrekt wordt, is 
hulpverlening kosteloos.

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

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

DMW Scherpenzeel Lokaal Geen eigen bijdrage: eigen DMW-bestuur. 
Subsidie gemeente + bijdrage kerken.

DMW Noord-Brabant 
(Almkerk )

Regionaal € 25,-  per gesprek: eigen DMW-bestuur in 
oprichting

DMW De Langstraat 
(Sprang-Capelle)

Regionaal € 25,- per gesprek: eigen DMW-bestuur in 
oprichting

DMW Goeree-Over-
flakkee (Middelharnis) 

Regionaal € 85,- per uur: eigen DMW-bestuur. Reductie 
wanneer cliënt lid is van een participerende 
kerk; eigen bijdrage is dan € 40,- per uur. 

DMW Apeldoorn Lokaal € 25,- per gesprek: eigen DMW-bestuur

DMW Staphorst Lokaal Geen eigen bijdrage: eigen DMW-bestuur. 
Subsidie burgerlijke gemeente en bijdrage 
HHK Staphorst. 

DMW Achterhoek 
(Doetinchem)

Regionaal € 25,- per gesprek: eigen DMW-bestuur in 
oprichting
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7. 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


