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Veenendaal,  22 mei 2017 
 
 
Geachte diaken, 
 
In deze brief informeren wij u over wijzigingen in de samenwerking van de generale diaconale 
commissie met De Vluchtheuvel en koers voor de komende jaren met betrekking tot de 
beschikbaarheid van psychosociale hulpverlening voor gemeenteleden.  
 
Beëindiging huidige samenwerkingsovereenkomst met De Vluchtheuvel 
In 2008 is de generale diaconale commissie met De Vluchtheuvel een samenwerkingsverband 
aangegaan voor psychosociale hulpverlening. 1 Uitgangspunt hierbij was dat gemeenteleden tegen 
een gereduceerd tarief beroep kunnen doen op hulpverlening van de Vluchtheuvel. Vanuit de 
landelijke kerk droeg de generale diaconale commissie financieel bij om het tekort aan te vullen.  
 
Met ingang van D.V. 1 januari 2018 eindigt de huidige vorm van samenwerking met De Vluchtheuvel. 
Een belangrijke reden hiervoor is dat de generale diaconale commissie hulp en diaconale 
ondersteuning aan gemeenteleden in de toekomst zoveel mogelijk via de plaatselijke diaconie wil 
laten verlopen. De huidige werkwijze met een aanzienlijke financiële bijdrage vanuit de landelijke 
kerk sluit hier onvoldoende op aan. Daarnaast wil de generale diaconale commissie een diaconie ook 
meer ruimte bieden om zelf de keuze te maken naar welke identiteitsgebonden 
hulpverleningsorganisatie zij gemeenteleden verwijst of met wie zij nauwer wil samenwerken. Sinds 
geruime tijd zijn er vrijgevestigde praktijken ontstaan. Daar wordt door gemeenteleden soms ook 
gebruik van gemaakt of vanuit een kerkenraad naar doorverwezen.  
 
Wat verandert er? 
 U kunt als diaconie zelf de keuze maken met welke identiteitsgebonden organisatie u wilt 

samenwerken of waarvan u (op incidentele basis) gebruik wilt maken van diensten;  
 De financiële bijdrage van de generale diaconale commissie aan De Vluchtheuvel voor 

psychosociale hulpverlening komt te vervallen;  
 Cliënten die op dit moment al een hulpverleningstraject volgen bij De Vluchtheuvel betalen tot 

en met 31 december 2017 het tarief wat is overeengekomen bij de start. Daarna betalen cliënten 
het volledige tarief.  

 
Belang hulpverlening op christelijke grondslag 
Als generale diaconale commissie onderstrepen wij het belang van hulpverlening op christelijke 
grondslag. Gemeenteleden die van hulpverlening gebruik maken, bevinden zich vaak in een 

                                                      
1 Gastopvang maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst.  
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kwetsbare positie door de problemen waar zij mee te maken hebben. Juist ook huwelijk en gezin zijn 
het voorwerp van de vurige pijlen van de vorst der duisternis. Anno 2017 zien wij diverse zorgelijke 
ontwikkelingen die dit sterk onderstrepen. Hierbij kan gedacht worden aan de toename van 
huwelijksproblemen en echtscheiding. Om die reden hecht de generale diaconale commissie eraan 
dat de hulpverlening plaatsvindt vanuit een bijbels genormeerde identiteit.  
 
Wijziging landelijk collecterooster  
In 2017 staan er twee collecten met als bestemming ‘psychosociale hulpverlening’ op het 
voorgestelde collecterooster van de generale diaconale commissie. Met ingang van D.V. 2018 komen 
de collecten ‘psychosociale hulpverlening’ te vervallen en wordt in plaats daarvan slechts een 
collecte voorgeschreven met als bestemming het fonds Welzijnsvoorzieningen. Middelen uit fonds 
Welzijnsvoorzieningen worden onder andere gebruikt voor het project Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling en bijeenkomsten rondom pleegzorg.  
 
Toerustingsdagen september  
Tijdens de toerustingsdagen op D.V. 2 (Oud-Beijerland) en 9 september (Elspeet) zal er uitgebreid 
stilgestaan worden bij thema ‘identiteitsgebonden zorg voor gemeenteleden’. Noteer deze data 
alvast in uw agenda! Een uitnodiging volgt binnenkort.  
 
Hoe kunt u als diaconie eraan bijdragen dat hulpverlening voor gemeenteleden beschikbaar blijft? 
Als diaconie kunt u een nauwere samenwerking of maatwerkovereenkomst aangaan met stichting 
Schuilplaats, De Vluchtheuvel of een andere organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door een financiële 
bijdrage of door gebruik te maken van de diensten van een medewerker van een van de hiervoor 
genoemde organisaties. Wij raden u aan om waar mogelijk samen te werken met diaconieën van 
andere kerkgenootschappen. De ervaring leert namelijk dat door samen te werken en de krachten te 
bundelen hulpverlening beter opgezet kan worden. In bijlage een en twee leest u meer over 
mogelijkheden. Binnenkort ontvangt u ook een brief van De Vluchtheuvel waarin enkele opties 
worden genoemd waarop de samenwerking met De Vluchtheuvel gecontinueerd kan worden.  
 
Cursusaanbod 
Naast hulpverlening bieden diverse organisaties cursussen aan op het gebied van preventie en 
toerusting, waarop wij u attent willen maken. De HHJO is beschikbaar voor het geven van 
toerustingsavonden voor het opzetten van huwelijkscatechese en opvoedondersteuningskringen. Zie 
ook: www.hhjo.nl/hhjo-rondom/diensten.  
 
Gebruik hulpverlening De Vluchtheuvel door gemeenteleden 
Indien gewenst, kunt u bij het kerkelijk bureau opvragen of, en zo ja hoeveel, leden uit uw gemeente 
gebruik maken van hulpverlening van De Vluchtheuvel (diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl).  
 
Samenvatting 
Hieronder zetten wij nog even in het kort de belangrijkste aandachtspunten op een rij:  
 De generale diaconale commissie hecht er belang aan dat gemeenteleden terecht kunnen bij een 

identiteitsgebonden hulpverleningsorganisatie of christelijke hulpverlener;  
 Gemeenteleden die zorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op diverse geldstromen, zoals 

een persoonsgebonden budget. In niet alle gevallen zijn de beschikbare vergoedingen 
voldoende. Wij vragen u als diaconie om waar nodig bij te springen en/of een maatwerk 
overeenkomst te sluiten met een identiteitsgebonden hulpverleningsorganisatie. Het verdient 
aanbeveling om de bijdrage van de diaconie af te laten hangen van de verleende zorg aan 
gemeenteleden en geen structurele generieke bijdrage toe te zeggen;  

 Met ingang van D.V. 2018 komen de collecten ‘psychosociale hulpverlening’ te vervallen en 
wordt in plaats daarvan slechts een collecte voorgeschreven met als bestemming het fonds 
Welzijnsvoorzieningen. 
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Ten slotte 
Gezien de aard van het onderwerp vragen wij om deze brief ook te delen met uw kerkenraad. 
Wij realiseren ons dat veel informatie gegeven wordt. Heeft u behoefte aan extra toelichting, neem 
dan gerust contact op met het kerkelijk bureau.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en wensen u Gods zegen toe in het ambtelijk werk! 
 
Namens de generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk,  
 
 
Met vriendelijke groet, 

  
diaken E.T. Draaijer  
secretaris 
 

 
 
 

 

  



Bijlagen 
 
Bijlagen 1. Informatie De Vluchtheuvel  
Bijlage 2. Informatie stichting Schuilplaats  
Bijlage 3. Wat kan een gemeentelid zelf doen om kosten voor hulpverlening vergoed te krijgen?   
Bijlage 4. Aanvraag persoonsgebonden budget  
  



Bijlage 3. Wat kan een gemeentelid zelf doen om kosten voor hulpverlening vergoed te 

krijgen?   

Gemeenteleden die zorg nodig hebben kunnen nagaan of zij via hun zorgverzekering of eventueel 
aanvullende verzekering de kosten vergoed krijgen. Een handige website hiervoor is 
www.zorgwijzer.nl. Daarnaast kan een persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd worden. Meer 
informatie over het aanvragen van een persoonsgebonden budget vindt u in bijlage 4.  
 
In niet alle gevallen is de vergoeding via een persoonsgebonden budget of zorgverzekering 
voldoende. Is dit het geval dan kan een diaconie bijspringen. Risicogroepen zijn onder andere 
werklozen, chronisch zieken, minima en gezinnen met een modaal inkomen.  
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Bijlage 4. Aanvraag persoonsgebonden budget door een gemeentelid  
 
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf 
de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, 
persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat 
iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren. 
 
Voor wie? 
In principe kan iedereen die vanwege zijn beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke 
zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of 
psychisch probleem komen in aanmerking voor een pgb. Het inkomen of vermogen is niet van belang 
of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. De financiële situatie heeft wel invloed op 
de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden. Aan het aanvragen 
van een pgb zijn vaak een aantal voorwaarden verbonden.  
 
Meer informatie en handige links  

o www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-
aanvragen 

o http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb 
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