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Uit het in 2014 gepubliceerde onderzoek
Help!1 blijkt dat onze kerken meer
diaconaal betrokken willen zijn in de eigen
omgeving en dat ze daarbij meer willen
samenwerken. Over die samen
werking
met het oog op de eigen lokale omgeving
gaat het in deze Diacoon. Deel 2 van deze
uitgave gaat specifiek in op het diaconaal
platform.
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We willen Karolien Pouwels hartelijk
danken voor het inventariseren van de
plaatselijke initiatieven en het schrijven
van deze praktische brochure. We hopen
dat deze informatie u zal helpen met het
versterken van lokale diaconale samen
werking. Want dat is volgens ons en u - zo
blijkt uit het eerder genoemde onderzoek nodig voor een bloeiend diaconaat in 2020!
Deze Diacoon is een gezamenlijke uitgave
met het Diaconaal Steunpunt (GKv/NGK).
(Gezamenlijke uitgaves worden geschre
ven in de jij-vorm.)

Diaconaat

Veel leesplezier gewenst.
Karolien Pouwels tijdens haar workshop over
het diaconaal platform (diakenendag 2015)

De redactie
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Help! is een gezamenlijk onderzoek van de CGK, NGK en GKv en is uitgevoerd door het Centrum
van Samenlevingsvraagstukken. Het onderzoek is te vinden op www.diaconaat2020.nl.
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Deel I: Samenwerking tussen de kerken
1. Aanleiding

diaconaat van de toekomst.2 Onder andere is de vraag gesteld wat er moet gebeuren om
te komen tot een bloeiend diaconaat in 2020. Uit de antwoorden blijkt dat de wens leeft
om het diaconaat in de toekomst nog meer dan nu naar buiten te richten. Ook komt uit
het onderzoek naar voren dat er een grote wens onder diakenen leeft om meer samen te
werken met andere organisaties. Die organisaties kunnen diaconale projecten faciliteren
en met hun kennis en netwerken weer bijdragen aan het werk van de diakenen.

Verzorgingsstaat
Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw kenden we in Nederland een participatiesamenleving.
Burgers keken naar elkaar om en zochten hulp bij elkaar. Kerken waren vindbaar en
benaderbaar voor de noden in de samenleving. Zij ervaarden een duidelijke taak in de
zorg voor de medemens. Veel mensen waren lid van een kerk.
In de jaren ’60 veranderde dit. Door allerlei wetgeving nam de overheid taken over. Er
kwam een bijstandswet, ouderdomswet, AWBZ, enzovoort. Mensen die hulp nodig
hadden, konden terecht bij de overheid die voor veel gevallen wel een potje had: de
verzorgingsstaat was geboren.
Onze verzorgingsstaat is sindsdien steeds verder uitgebouwd. De overheid is de primaire
verantwoordelijkheid voor het welzijn van de burgers gaan dragen.
De kerk raakte minder in beeld als de grote helper; dit tot spijt van veel christenen die
vonden dat aan de kerk een belangrijke taak ontnomen werd. Velen van hen hebben hun
werk voor de samenleving echter gewoon voortgezet. Denk aan initiatieven vanuit
kerken op het gebied van de voedselbank, inloophuizen en asielzoekers - kortom voor de
medemens die zorg en steun nodig heeft.

De kerken mogen weer gaan doen wat ze altijd al mochten doen: helpen! Omzien naar
elkaar, gemeenschappen vormen. Het kerkzijn zo vormgeven dat er in en buiten de kerk
diaconaal aan de slag wordt gegaan. 3

Christenen willen hulp bieden aan kwetsbare burgers – ongeacht
afkomst en levensovertuiging – uit liefde voor God en de medemens.

Participatiesamenleving
Met de veranderingen die begin dit jaar zijn doorgevoerd, kan ook de kerk weer een
prominente rol innemen in de samenleving. Kerken en diaconieën komen voor nieuwe
uitdagingen te staan. De eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk staan centraal.
Als mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, zijn ze in eerste instantie aangewezen
op hun eigen omgeving. Pas als die de noodzakelijke zorg niet meer kan geven, is er
mogelijkheid voor ondersteuning vanuit de overheid.
En die omgeving, dat zijn ook de kerken! De kerken met hun roeping om er te zijn tot heil
en zegen van de mensen die er wonen. Met hun roeping om te zorgen voor vrede voor
de stad. Christenen die hen die geen helper hebben verlangen te helpen.
Voor zorg zijn we nu in eerste instantie aangewezen op onze eigen omgeving

Diaconaat van de toekomst

2

In 2013 is door de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv), Nederlands Gereformeerde
Kerk (NGK) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onderzoek gedaan naar het
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http://diaconaalsteunpunt.nl/bouw-mee-aan-een-bloeiend-diaconaat-2020/
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in dit kader het project ‘Zorgzame kerk’ opgericht.
Zie http://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/zorgzame-kerk.
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2. Het waarom van samenwerking
Druk
Kerken kunnen weer een prominente rol innemen in het omzien naar elkaar, het bieden
van ondersteuning aan de naaste in en buiten de kerk. Een mooie gedachte, maar tegelijk
een opgave voor de kerken en de diakenen. Er komt meer op de diaconieën af. Diakenen
hebben vaak maar een zittingsperiode van drie of vier jaar. Veel diakenen hebben een
baan en een gezin en dus beperkt tijd voor het diaconale werk. Daarnaast – naast het
praktische werk – moet alle informatie van instellingen maar ook wettelijke regelgeving
nog eens bijgehouden worden. Hoe kunnen diaconieën met de beperkte tijd die er is ook
nog eens naar buiten treden en daar steun en zorg verlenen?

Voordelen
Samenwerken kan in veel gevallen het sleutelwoord zijn. Het grote voordeel van
samenwerken met andere kerken is namelijk dat je projecten groter kunt oppakken.
Daarnaast kun je gebruikmaken van elkaars diensten en professie. Veel diaconieën
binnen een woonplaats zijn deels met dezelfde zaken bezig. Ze hebben dezelfde drive
om invulling te geven aan het begrip naastenliefde. Het kan dus uitermate handig zijn
om hierin verbinding te zoeken.
Het Diaconaal Platform Dordrecht verwoordt het zo op haar website: “Diakenen kunnen
van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen kerkmuren maar ook binnen de eigen stad.

Uw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander erg belangrijk zijn. Netwerkende
kerken, dit is het ondersteunen van elkaar bij het in praktijk brengen van christelijke
naastenliefde.” 4

Concreet
Om het wat concreter te maken, volgen nu een aantal praktische zaken die aanleiding
kunnen zijn om contact met andere kerken te zoeken.
• Kerken voelen zich meer en meer betrokken bij de kwetsbare medemens in de eigen
woonplaats en willen naast hem staan en hulp bieden.
• De overheid wil maar één gesprekspartner hebben vanuit alle kerken. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat er één persoon vanuit de kerken in de lokale Wmo-raad mag
plaatsnemen. Ook los van de Wmo-raad wil de overheid vaak wel in gesprek met
afgevaardigden van de kerken.
• Er komt een hulpvraag vanuit de samenleving die de kerk niet alleen aankan.
• Er zijn hulpvragers die alle kerken benaderen om hulp/financiële bijdrage (shoppen).
Afstemming tussen de kerken is dan noodzakelijk.
• Diakenen merken dat meerdere kerken en organisaties bezig zijn in de samenleving
en vinden coördinatie belangrijk.
• Kerken willen aan de slag met SchuldHulpMaatje en moeten daarvoor met minimaal
drie kerken samenwerken.
• Kerken merken dat zij veel sterker staan als ze gezamenlijk aan de slag gaan in hun
dorp of stad.

Coördinatie
We spreken steeds over kerken of diakenen. Initiatieven kunnen inderdaad genomen
worden vanuit de diaconie. Maar dit hoeft uiteraard niet altijd het geval te zijn, het is
zeker geen voorwaarde. Veel kerkleden zijn al actief in de samenleving. Ook zij nemen
initiatieven en moeten daarvoor de ruimte krijgen. Soms is echter een zekere coördinatie
en/of afstemming binnen de kerk of met andere kerken en organisaties nodig. Dat is een
rol die de diaconie dan heel goed kan oppakken: de diaken als netwerker of coördinator.
Tenslotte: door gezamenlijk op te treden als christenen, als volgelingen van de Here
Jezus, kun je een belangrijke stem krijgen binnen je woonplaats. Dit is een niet te onder
schatten voorrecht dat het samen optrekken met zich mee brengt. In gemeenten waar al
intensief samengewerkt wordt, wordt dit door de diakenen met blijdschap opgemerkt.
Kerken voelen zich meer en meer betrokken bij de kwetsbare medemens
6
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http://www.diaconaalplatformdordrecht.nl/dpd/wat-is-en-wat-wil-het-dpd/
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3. Mogelijkheden van samenwerking
Begin
Samenwerken begint met het zoeken van contact met andere kerken en organisaties.
Het is heel goed mogelijk dat die andere kerken met dezelfde zoektocht bezig zijn. De
praktijk wijst uit dat in meerdere kerkgenootschappen het punt van samenwerken op de
agenda staat. Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, zijn er meerdere aanleidingen
om elkaar als diaconieën van verschillende kerken op te zoeken. Maar ook als er geen
directe aanleiding is, is het goed om met elkaar in gesprek te gaan. Vervolgens zijn er
meerdere manieren waarop je aan een concrete afspraak invulling kunt geven.

Concreet
Mogelijkheden om de diakenen van alle kerken bij elkaar te roepen:
• beleg een avond met elkaar waarvoor je iemand van de burgerlijke gemeente
uitnodigt. De wethouder bijvoorbeeld, of een ambtenaar of raadslid. Ga met elkaar in
gesprek over de veranderingen in de zorg en rond werk en uitkering. Spreek verwach
tingen die er vanuit de kerken zijn uit en deel deze met elkaar;
• beleg een avond waarin je een organisatie uitnodigt om over hun werkzaamheden te
vertellen. Denk aan SchuldHulpMaatje, stichting Present, stichting Hulp in Praktijk (HiP),
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), Eleos, GIDSnetwerk, Leger des Heils, enzovoort;
• als er al een voedselbank, kledingbank, inloophuis of iets dergelijks aanwezig is, laat
medewerkers daarvan iets vertellen. Of nodig iemand uit van de Kredietbank of van
de Sociale Dienst;
• probeer eens met elkaar de sociale kaart van de woonplaats in kaart te brengen.

“Het is de visie van de stichting om een waardevolle aanvulling
te zijn op wat er al in de stad aanwezig is. Hiervoor zal steeds
contact en samenwerking worden nagestreefd met lokale sociale
professionele en vrijwilligersorganisaties.“ 5
Na afloop van zo’n bijeenkomst kun je constateren dat de diaconieën met veel dezelfde
zaken bezig zijn. En dat ook bij de anderen zorgen leven hoe je alle wet- en regelgeving
op dit terrein in de gaten houdt. Dat zij zich ook zorgen maken over groepen mensen die
5

http://www.voorelkaarleiden.nl/
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tussen wal en schip dreigen te raken. Dat gezin X ook bij hen regelmatig om hulp vraagt.
Dat ook daar groepen mensen de handen uit de mouwen willen steken voor hun naaste.
Enzovoort.

Stappenplan
Stap 1: stem af maar ga zelf ook door
Wat je als diaconie/kerkleden allereerst moet doen is doorgaan met wat je al doet! Zorg
voor afstemming van die activiteiten met andere kerken maar ga zeker ook ermee door.
Stap 2: inventariseer activiteiten
Inventariseer eens in een gezamenlijke sessie alle activiteiten die de afzonderlijke
diaconieën ondernemen. Probeer daarbij ook de initiatieven te betrekken die er in je kerk
zijn – die het diaconaal werk betreffen maar waarvan het initiatief niet ligt bij de diaconie.
Stap 3: inventariseer signalen
Een volgende stap kan zijn eens te inventariseren welke signalen de diakenen oppakken
uit hun omgeving. Over welke nieuwe initiatieven wordt nagedacht, welke signalen
worden uit de samenleving waargenomen, waar zijn noden. Je hebt als diaken voelsprieten
in de samenleving, dus je weet wat er leeft. Maar het is ook goed je oor te luisteren te
leggen bij de ombudsman en het Wmo-loket, bij gemeenteleden die vrijwilligerswerk
doen in de samenleving, bij het wijkteam, enzovoort. Daar kun je vernemen waaraan in
jouw gemeente specifiek behoefte is. Vergeet niet je eigen ‘zusterhulp’ hierbij te
betrekken; zij zien vaak veel in de gemeente en eromheen.
Diverse mogelijkheden waaraan wellicht behoefte is op een rij: een voedselbank, een
kledingbank, bezoekjes aan eenzame of oudere mensen, schuldhulpmaatjes, maatjes
in het algemeen, formulierenhulp, openstelling van de kerk, warme maaltijden in de
kerk, een inloophuis, bemiddeling rond klusjes, hulp bij sollicitatie, boodschappenhulp,
vervoer naar het ziekenhuis, enzovoort.
Stap 4: ga aan de slag
Uit de inventarisatie kan naar voren komen dat er in jouw woonplaats heel specifiek
behoefte is aan een bepaalde vorm van hulp.
Dit kunnen de diaconieën met elkaar oppakken. Dat kan middels een Diaconaal Platform,
zoals in het tweede deel van de brochure wordt beschreven.
Ook kan één kerk hiermee aan de slag gaan. Je kunt dit bijvoorbeeld als diaconie zelf
oppakken. Iemand wordt dan vanuit de diaconie de trekker. Je zoekt in de kerk
vrijwilligers erbij en gaat concreet aan de slag.
9

Het mooiste is als je weet welke mensen in jouw kerk al op dit terrein werkzaam zijn,
zodat je hen kunt inschakelen en dit project bij hen kunt neerleggen.

De diaken als netwerker en coördinator
NB: We merkten al op in het vorige hoofdstuk dat een diaken niet altijd initiatiefnemer
hoeft te zijn. Het project kan ook aan een betrokken en kundig gemeentelid voorgelegd
worden. Een diaken doet het diakenwerk namelijk maar voor een aantal jaren. Natuurlijk
kan hij na zijn ambtstermijn betrokken blijven bij het project: hij neemt dan het initiatief
als diaken en zet het voort als gemeentelid. Het gaat namelijk niet om wie de taak
uitvoert maar dat het met enthousiasme en betrokkenheid gebeurt.
Daarnaast is het belangrijk dat er draagvlak is; dat er geen projecten van bovenaf
opgelegd worden. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid is de kans dat het een succes
wordt aanzienlijk groter.

Per thema of per wijk
Kerken kunnen ook meer gaan samenwerken rond verschillende thema’s. Sommige
kerken vinden elkaar rond de armoedeproblematiek en pakken dat gezamenlijk op.
Andere kerken gaan samenwerken in de schuldhulpverlening, de zorg voor vluchtelingen
of richten samen een noodfonds op voor de allerarmsten.
In grote steden zullen kerken wellicht meer per wijk samenwerken. Dit kan heel goed
worden vormgegeven op het niveau van de lokale wijkteams. Daarnaast is het goed om
aan te sluiten bij de initiatieven die er al zijn. In steeds meer gemeenten zie je dat men
in de wijk zelf aan de slag gaat en elkaar weet te vinden. Niet overal zit men te wachten
op nog meer instituties: men constateert dat er werk aan de winkel is en daar springt
men op in. Enige onderlinge afstemming tussen de verschillende kerken is dan goed,
maar laat de mensen het verder zelf oppakken.
Anderzijds zijn er in steden ook zaken die beter gemeentebreed opgepakt kunnen
worden. Wanneer alleen op wijkniveau gewerkt wordt, kunnen zaken blijven liggen.
Zaken als een noodfonds, daklozenopvang, vluchtelingenwerk enzovoort vragen toch
om gemeentebrede afstemming. Houd daar rekening mee, ook als je vol enthousiasme
in de wijk aan de slag gaat. Met kerken in andere wijken kun je al tot heel wat onderlinge
afstemming komen.

Drie belangrijke aandachtspunten bij samenwerking:
1. Doe wat bij jouw kerk(leden) past
2. Doe één ding tegelijk
3. Laat niet alles afhankelijk zijn van één persoon

4. Voorbeelden van samenwerking
Wie eens goed rondkijkt, ziet dat er al veel wordt samengewerkt tussen de verschillende
kerken in een gemeente. Uit die samenwerking kunnen prachtige dingen uit voortkomen
die tot veel zegen zijn van de inwoners van de (burgerlijke) gemeente. In de kaders
(p.14-16) zoomen we in op een aantal voorbeelden. In hoofdstuk 11 van deze Diacoon
hebben we nog een aantal links opgenomen naar lokale initiatieven.
Diakenen hoeven het werk niet zelf te doen
10
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Een aantal voorbeelden van zaken waarin diaconieën in hun burgerlijke gemeente
samen optrekken:
• Samenwerken met gemeentelijke in
stanties waar hulpvragen binnenkomen;
de instantie helpt professioneel maar
een vrijwilliger springt bij als ‘maatje’
• Afvaardiging in Wmo-raad
• Hulp bij thuisadministratie
• Spreekuur in eigen pand of wijkcentrum
• Financiële hulp als er geen overheidspotje voor is / noodfonds
• Voedselbank
• Vrijwilligers voor Schuldhulpmaatje
• De overheid een luis in de pels zetten
• Geven van computercursussen
• Werklozen/werkzoekenden project

•
•
•
•
•
•
•
•

Eigen huis met dagbesteding
Kledingbank
Eetcafé
Buurtwerk
Weggeefwinkel
Inloophuis
Kerstpakkettenactie
Jaarlijkse (kerst)actie voor minima
Repaircafé
• Diaconaal café
• Hulp aan asielzoekers en vluchtelingen
zie ook http://diaconaalsteunpunt.nl/
samenleving/onderwerpen/asielzoekers

Inloophuizen
Hieronder worden een paar concrete voorbeelden uitgewerkt.
We beginnen met twee voorbeelden van een inloophuis, in Hilversum en in Putten.
In de Diacoon ‘Aanloophuis. Kerk zichtbaar in de wijk’ kun je meer lezen over de waarde
van het hebben van een inloophuis.6 Ook komen er verschillende voorbeelden aan bod
en worden er concrete handreikingen gegeven voor het opzetten en inrichten van een
inloophuis. Daarnaast is algemene actuele informatie over inloophuizen te vinden op
www.netwerkdak.nl.
Verder vind je twee voorbeelden rond begeleiding van werklozen. Een actueel thema waar
christenen door het zoeken van verbinding en het leggen van contacten veel voor elkaar
kunnen betekenen. Actuele voorbeelden zijn er in Zuidhorn, Putten en Amersfoort)7
Met het CGMV is over dit onderwerp in 2013 de Diacoon ‘Werken aan werk’ uitgegeven.8
Een andere organisatie die de kerken hierbij kan ondersteunen is Stichting Encour. Dit is
een christelijke stichting die ten doel heeft kerken en organisaties te ondersteunen in
6
7

Voor hulp bij thuisadminstratie kun je als kerken samen optrekken
12

8

http://www.cgk.nl/download.php?f=beb7f3eb28127df9e0db23cbd8674123
http://diaconaalsteunpunt.nl/ngk-amersfoort-noord-vormt-jobgroup/
http://diaconaalsteunpunt.nl/diaconie/aandachtsvelden/werkloosheid/
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hun streven om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen,
gerelateerd aan financiën, opleiding en werk. Een praktische uitwerking hiervan is het
project JobHulpMaatje. Dit is een eigentijds concept dat nieuwe verbindingen legt
tussen werkzoekenden en kerken. Speciaal opgeleide vrijwilligers (de ‘JobHulpMaatjes’)
spelen een belangrijke rol. Het concept is een combinatie van een laagdrempelig
lokaal maatjesproject en een ontmoetingsplek voor lotgenoten. Doordat deskundige
vrijwilligers een tijdje ‘meelopen’ met werkzoekenden, krijgt een werkzoekende meer
zicht op welke baan aansluit bij zijn kwaliteiten, gaven, talenten en werkervaring.9

Inloophuis in Putten
“De ervaring in heel veel plaatsen in Nederland is dat een laagdrempelige inloop
heel veel voor mensen kan betekenen. Er zijn wel meer dan 150 van dergelijke
huizen in grote steden, in wijken en buurten van stadswijken, maar zeer zeker ook
in een groot aantal dorpen alsook Putten. Veel van die huizen hebben hun
bestaansrecht al meer dan bewezen! Het zijn de inlopers die steeds weer
terugkomen, die aangeven hoe goed en belangrijk een inloophuis voor hen is!
Vaak zijn het kerken – en met name plaatselijke diaconieën – die het initiatief
nemen voor het tot stand brengen van een inloophuis. In Putten was dit ook het
geval. In het overleg met de wethouder en ambtenaren van de gemeente Putten
werd er al jaren over gesproken. Maar ook in de Wmo-raad kwam het ter sprake
en in een gesprek met de Diaconie Hervormde Gemeente.
Zo kwam het tot een projectgroep waarin naast het platform van de gezamenlijke
diaconieën ook de Woningstichting Putten, de Wmo-raad en Stichting Welzijn
Putten deelnamen. Met elkaar spraken zij over het belang van een dergelijke laag
drempelige opvang. Er werd natuurlijk ook kennisgenomen van een initiatief in
Ermelo. Daar bestaat het inloophuis De Parasol al vijf jaar met heel veel dankbare
inlopers en met heel veel zeer enthousiaste vrijwilligers, gastvrouwen en gastmannen.
Onze maatschappij is kort door de bocht geformuleerd een ‘ik-samenleving’. Veel
mensen missen nu juist het ‘wij’ en hebben behoefte aan gezelligheid, aan een
gesprekje, aan een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Zo’n plek is ’t Hart van Putten.
Een huis waar je meer dan welkom bent. Waar je gastvrij wordt binnengevraagd
en waar de koffie/thee met liefde voor je wordt ingeschonken.”
www.hartvanputten.nl
9

Inloophuis in Hilversum
“Aangespoord door een ervaringsdeskundige op het gebied van dak- en thuisloos
zijn, is in 1997 Stichting Inloophuis Wording opgericht door leden van verschillende
christelijke kerken in Hilversum.
Wat heeft deze mensen bewogen om een inloophuis open te stellen? Wat was
hun drijfveer? Zij wilden gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om om te zien
naar de mensen die hen omringden. Vooral naar hen die – om welke reden dan
ook – aan de rand van de samenleving verkeerden. Zo is het Inloophuis een open
huis voor ieder die, om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos geworden is.
Voor medeburgers die te kampen hebben met psychische- of verslavingsproblemen.
Ook voor alleengaanden die graag anderen willen ontmoeten.”
Op de website www.inloophuis-wording.nl kun je veel handige informatie vinden,
zoals het beleidsplan en de jaarverslagen van het inloophuis. Het gaat hier om
een inloophuis dat een jaarbegroting heeft van ca. € 20.000,- per jaar, waarvan
€ 10.000,- wordt opgebracht door de kerken.

Schuldhulpmaatje
“SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als
antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten
de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun
financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.
SchuldHulpMaatje geeft geen geld; dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de
vrijwilligers wel doen: zij komen langs en helpen iemand om weer orde op zaken
te stellen. En minstens zo belangrijk, zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn
financiële huishouding gezond kan houden. Hun onafhankelijkheid en tijd voor
persoonlijke aandacht geeft vertrouwen en helpt mensen om hun problemen aan
te pakken.
Wat kan uw kerkelijke gemeente doen?
• Participeren door aan te sluiten bij het project. SchuldHulpMaatje kan in uw
woonplaats van start gaan wanneer minimaal drie lokale kerken samenwerken.
• Donateur worden, of geregeld collectes houden voor SchuldHulpMaatje.
• Het landelijke projectbureau voorziet van advies, ondersteuning en training.”
www.schuldhulpmaatje.nl

http://www.encour.nl/jobhulpmaatje/
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Begeleiding werkzoekenden in Zuidhorn
“DeWerkplaatZ is meer dan bij elkaar zitten, bemoedigen of een workshop geven.
We verrichten diaconaal werk. We geven aandacht aan werkzoekenden, senioren
en overige hulpvragers. We helpen en adviseren bij financiële en materiële nood.
We zijn er voor alle burgers in de gemeente. Onze droom is samen met andere
kerken en organisaties, uit liefde en barmhartigheid handen en voeten geven aan
de participatiesamenleving.
De veranderingen in het sociaal domein en de participatiegedachte geven een
extra boost aan onze plannen. In De WerkplaatZ ontmoeten vraag en aanbod
elkaar. Het is de plek waar dromen en wensen werkelijkheid worden. Samenwerken
en op zoek gaan naar samenwerking. Door verbinding en het gebruik van elkaars
sterke kanten en expertise kunnen we mooie resultaten bereiken; dromen en
wensen realiseren, gezegend worden en tot zegen zijn.

Visie & Missie
Wij willen uit liefde en barmhartigheid handen en voeten geven aan participatie
in de samenleving. Sociaal maatschappelijk i.p.v. commercieel.

Rol en doel van De WerkplaatZ
• Dienstbaar zijn aan mens en maatschappij vanuit de kerken.
• Het kantoor, kennis- en ontmoetingscentrum zijn van o.a. het diaconaal platform,
werkgroep(en) werken aan werk, enz.
• Er zijn voor senioren en junioren, alleenstaanden en gehuwden.
• Actief zoeken naar werkervarings- en stageplekken.
Begeleiden van startende ondernemers.
• Verzorgen van ontwikkelingsgerichte- en vrijetijdcursussen en workshops.
• Individueel coachen of verzorgen van teamtrainingen.
(personal coaching/jobcoaching/loopbaanbegeleiding/budgetcoaching).
• De WerkplaatZ is ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden, voor
hulpvragers, vrijwilligers en werkzoekenden.
• De WerkplaatZ als WerfplaatZ, TrainingsplaatZ, OntmoetingsplaatZ, Kantoor
voor het diaconaal platform.”
www.dewerkplaatz.nl

Deel II: Diaconaal Platform
5. Oprichting
In een Diaconaal Platform bundelen plaatselijke kerken hun krachten op diaconaal
gebied. Ze wisselen kennis en ervaring uit en gaan de gemeente voor in dienstbaarheid
aan de samenleving. Het platform is de spreekbuis en het contactpunt van de
gezamenlijke kerken richting de burgerlijke gemeente en onderhoudt ook de contacten
met maatschappelijke organisaties.
In deel I van deze brochure is geschetst waarom en hoe diaconieën van verschillende
kerken kunnen samenwerken. In deel II werken we één concrete vorm van samenwerking
nader uit, nl. het Diaconaal Platform. Overigens kan hier ook een willekeurige andere
naam aangegeven worden. Het gaat in elk geval om een samenwerking tussen diaconieën
die in enige mate formeel is vastgelegd en waarbij afspraken zijn gemaakt. Het Diaconaal
Platform is een middel om als kerken meer samen te werken.
In dit deel van deze uitgave vind je meer informatie over deze platforms. Wat verstaan
we onder een platform en hoe kun je een platform oprichten en vormgeven?
Er zijn eind 2014 circa tachtig diaconale platforms in Nederland. Sommige platforms zijn
er al sinds 2007, toen de WMO is ingevoerd, of waren er zelfs daarvoor al. Maar het
afgelopen jaar zijn er veel kerken geweest die voordeel zagen in deze vorm van
samenwerking. Op de site van het Diaconaal Steunpunt is hierover meer te lezen.10
In hoofdstuk 2 is geschetst hoe een eerste aanzet tot samenwerking kan verlopen. Een
uitkomst van een aantal avonden brainstormen kan zijn dat men het toch wenselijk acht
samen tot een Diaconaal Platform te komen. Elke kerk heeft één afgevaardigde die
gemotiveerd is om met dit project aan de slag te gaan. Met deze vaste groep mensen kan
een volgende vergadering belegd worden, om samen concreet vorm te geven aan het
oprichten van een platform.

10
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http://diaconaalsteunpunt.nl/diaconaal-platform/
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Hieronder volgen enkele tips voor de oprichtingsvergadering.
• Nodig iedereen uit, ook als je vooraf denkt dat een kerk toch niet zal aanhaken.
• Probeer te komen tot een heldere omschrijving van doel en opzet van de avond.
• Probeer zo mogelijk met een andere kerk samen trekker te zijn, dan is je draagvlak op
voorhand breder.
• Ook al geeft in het begin maar een enkele kerk gehoor aan de oproep, start gewoon.
De praktijk laat zien dat andere kerken later graag aanhaken.
• Achterin deze uitgave zijn links opgenomen naar websites van platforms. Op de website
of via een contactpersoon kun je voorbeelden van een beleidsplan, statuten, een
samenwerkingsovereenkomst en meer vinden.
• Zoek contact met een diaconie die al bij een platform is aangesloten. De kans is groot
dat deze diaconie je kan helpen met handige adviezen.
• Bij het diaconaal bureau is bekend welke mensen ervaring hebben met het oprichten
van een Diaconaal Platform. Zij zijn bereid ook andere nieuwe platforms te helpen
met hun kennis en ervaring.
• Het kan zijn dat er in jullie gemeente een kerkelijk opbouwwerker aanwezig is of dat
bijvoorbeeld de PKN hiervoor iemand beschikbaar heeft. Probeer die persoon dan ook
te betrekken. Soms moet er wel een vergoeding voor betaald worden, die de kerken
dan mogelijk samen kunnen opbrengen.

Diaconaal Platform?

Samen kom je verder
In deze volgende bijeenkomst worden afspraken gemaakt over de manier van samen
werken en over wat de doelstelling van die samenwerking wordt. Praktisch en heel
duidelijk voor alle betrokken kerken. En ook duidelijk voor de inwoners die het platform
wellicht als loket naar de kerken zullen gebruiken.
18

De structuur en cultuur van de burgerlijke gemeente zegt niets over het al of niet
kunnen functioneren van een Diaconaal Platform. Purmerend is een plaats met
ruim 85.000 inwoners, 1500 actieve kerkleden. Toch is in 2013 een Diaconaal
Platform opgericht en is men zeer effectief aan het werk op de plaatsen waar
nood wordt geconstateerd.
Putten, Barneveld en Veenendaal zijn voorbeelden van plaatsen waar veel
christenen wonen maar waar het Diaconaal Platform ook grote toegevoegde
waarde heeft. Door te zorgen voor afstemming tussen al die kerken maar ook
door het nemen van nieuwe initiatieven. Zo wordt op een mooie manier buiten de
eigen kerkgrenzen gekeken en gewerkt.
Enschede, een stad met 155.000 inwoners, met geheel eigen problemen: veel
werkloosheid, gemiddeld lagere inkomens en veel mensen in de bijstand. Ook
hier heeft het platform een belangrijke rol door intensieve contacten met de
overheid te onderhouden en door goed in de gaten te houden op welk terrein
inwoners een steuntje kunnen gebruiken.
19

6. Doelstelling
Het is zinvol wanneer afgevaardigden in het Diaconaal Platform samen een doel
vaststellen. Dit kan op verschillende manieren. In sommige platforms wordt gekozen
voor een kort geformuleerde doelstelling of missie. Anderen kiezen voor een meer
uitgebreid reglement, convenant, basisdocument of hoe je het ook wilt omschrijven.
Belangrijk is vooral dat je kiest voor een vorm waarin alle betrokken kerken zich kunnen
vinden. Is een reglement of convenant teveel gevraagd, hou het dan bij een eenvoudig
geformuleerde doelstelling. Een doelstelling die in elk geval overal wordt gehanteerd:
helpen die geen helper heeft! Verder hangt veel af van wat de rol van het platform wordt.
Een voorbeeld:

Basisdocument Diaconaal Platform Purmerend:11
Missie
- De stem van de zwakkeren in de samenleving te versterken en stem te geven
aan hen die zorg of hulp behoeven maar niet gehoord worden of niet in staat
zijn zichzelf hoorbaar te maken.
- De sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie
van de zwakkeren.
Dit alles in navolging van Christus.

Doel
a. Spreekbuis zijn vanuit de kerken naar de burgerlijke gemeente.
b. Als kerken gesprekspartner zijn voor sociale, diaconale en maatschappelijke
organisaties.
c. Stimuleren van sociale en diaconale zorg voor de plaatselijke samenleving en
(helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
d. Kennis uitwisselen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de
aangesloten kerken.
e. Signaleren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein
en de aangesloten kerken daarover informeren.
f. Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving op het gebied
van sociale, diaconale en maatschappelijke zorg.
g. Samenwerken om te komen tot een min of meer uniforme diaconale hulpver
lening in de regio.
h. Hulp verlenen aan iedereen die – ondanks bestaande sociale voorzieningen –
de boot dreigt te missen. Dit kan materiële hulp zijn (voor eerste levensbehoeften
zoals voeding, huur/onderdak, kleding) of doorverwijzing naar andere reguliere
instellingen.
i. Door informatie-uitwisseling voorkomen dat dubbele uitkeringen worden
verstrekt, daar het niet denkbeeldig wordt geacht dat misbruik wordt gemaakt
van de veelheid van diaconale hulpverlenende instanties.

Beleidsplan
Wanneer een platform breder fondsen wil werven of subsidies wil aanvragen, is het
nodig om een beleidsplan te hebben dat ook gepubliceerd wordt. In dit project- en
financieringsplan moet duidelijk worden weergegeven:
• wat het project beoogt: wat is de doelgroep en het bereik, wat is de aanvullende
waarde en wat zijn de beoogde resultaten;
• welke stappen moeten worden doorlopen om het project te starten;
• de inrichting en werkwijze van het project;
• wat het gaat opleveren en voor wie;
• wat het gaat kosten en hoe dit bijeen kan worden gebracht.
Stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven
11

http://diaconaalplatformpurmerend.nl/
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Maar ook zonder deze achtergrond kan een beleidsplan handig zijn. Daarvoor moet
natuurlijk wel draagvlak zijn vanuit de deelnemende kerken. En moeten er mensen zijn
die willen bijdragen aan het schrijven van zo’n beleidsplan. Laat een beleidsplan echter
21

vooral een basisdocument blijven om vervolgens echt mee aan de slag te gaan.
Er zijn voorbeelden in het land van platforms waar een enthousiaste trekker een prachtig
plan schreef dat door iedereen werd ondersteund. Vervolgens werd met de armen over
elkaar gewacht wie dat allemaal ging uitvoeren. Dan mist het zijn doel.

Alle platforms hebben een bestuur ingericht, vaak bestaande uit een voorzitter, secretaris,
en penningmeester, soms aangevuld met twee andere platformleden. Ook kan in het
bestuur een afgevaardigde vanuit bijvoorbeeld stichting Present of de NPV zitting nemen.
Het ene platform vindt dit handig en het andere platform kiest hier bewust niet voor.

Via de in hoofdstuk 11 genoemde websites zijn verschillende reglementen, beleidsplannen,
statuten en jaarverslagen te vinden.

Dit bestuur vertegenwoordigt het Diaconaal Platform naar buiten toe. Het kan ook
optreden namens de aangesloten kerken. Dit hangt af van wat de kerken hierover
hebben afgesproken. Het is belangrijk dit duidelijk met elkaar af te spreken.
Maak ook afspraken over de benoemingstermijn van de bestuursleden, wat kan variëren
van drie tot zes jaar met mogelijkheden tot herverkiezing.

“Aanleiding tot de oprichting van het Diaconaal Netwerk is de ervaring van
diaconieën met betrekking tot het zoeken van een weg in wet- en regelgeving.
Ook ten aanzien van het grote aanbod in soorten hulpverlening bestaan veel
vragen.
Een belangrijk aspect voor overleg en samenwerking tussen de kerkgemeen
schappen is de behoefte aan meer kennis en het verwerven van inzicht, zodat we
als kerken de mensen beter kunnen doorverwijzen naar de erkende instellingen.
Een ander belangrijk voordeel van een netwerk is dat bij maatschappelijke
ontwikkelingen snel tot een gezamenlijke actie besloten kan worden. Andere
kerkgemeenschappen of leden daarvan kunnen zich hierbij aansluiten waardoor
de doeltreffendheid van het netwerk toeneemt. Hoe groter het netwerk is des te
meer positieve invloed ervan kan uitgaan.
Ten slotte wil het Netwerk gesprekspartner zijn voor de lokale overheid.”
(Barneveld)12

7. Organisatie
Bestuur
Een Diaconaal Platform wordt over het algemeen gevormd door een afgevaardigde
vanuit elke kerk. Gemiddeld genomen zullen daar acht tot tien mensen om tafel zitten,
maar dat hangt uiteraard af van het aantal kerken dat aanschuift.
12

http://diaconaalnetwerk.nl/
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Alle leden van het platform komen in de praktijk twee tot vier keer per jaar bij elkaar. Er
is dan ruimte voor informatie uitwisselen met alle kerken, kennisoverdracht, meedenken
met elkaar, ideeën verzamelen en signaleren wat in de samenleving speelt.

Werkgroepen
Diverse platforms hebben vervolgens een opzet met werkgroepen. Een indeling die je in
meerdere plaatsen ziet is:
• Wmo
• Schuldhulpverlening of Werk&inkomen
• Zorg en samenleving
In deze werkgroepen zitten naast mensen uit het platform, deskundigen en vrijwilligers
vanuit de verschillende kerken. Denk hierbij ook aan vertegenwoordigers van betrokken
christelijke organisaties. Diakenen moeten de invulling in deze werkgroepen in elk geval
niet standaard voor eigen rekening nemen. Ook hier is een belangrijke rol toe te kennen
aan betrokken en deskundige gemeenteleden.
Voor de afstemming is het aan te bevelen wanneer in elke werkgroep iemand vanuit het
bestuur zit.
SchuldHulpMaatje kun je bijvoorbeeld onderbrengen bij de werkgroep ‘Werk en
inkomen’, die onder het Diaconaal Platform vormkrijgt. In deze werkgroep zitten
mensen uit het platform en deskundigen. Vrijwilligers worden vervolgens geworven bij
de verschillende kerken die vertegenwoordigd zijn in het platform. Dit heeft tot gevolg
dat bestaande diaconieën gebruik maken van de knowhow van het Diaconaal Platform.
Een groot voordeel van de samenwerking.
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Voorbeeld inrichting werkgroepen in het Diaconaal Platform Enschede
(DPE)13
“I. Welzijn en zorg
Doel: het volgen van ontwikkelingen in de sociale wetgeving en de maatschappij,
met name de consequenties voor de situatie in Enschede. Daarbij voorstellen
doen hoe de kerk op deze ontwikkelingen kan reageren. Afstemmen van zorgpro
jecten - bv. op wijkniveau.
Het (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van christelijke
zorg ten behoeve van de samenleving. Het gevraagd en ongevraagd informeren,
ondersteunen en adviseren van de stuurgroep, de andere werkgroepen en de
vertegenwoordigers van het DPE in overlegorganen met betrekking tot deze
ontwikkelingen. De werkgroep zal jaarlijks een werkplan, dan wel aangepast
werkplan aan de stuurgroep presenteren.

Een andere optie is om te werken met projectgroepen. Voor elke activiteit wordt een
nieuwe projectgroep geformeerd. Vanuit het ene platform kunnen zo meerdere
interkerkelijke projectgroepen werkzaam zijn. Afhankelijk van het type project kan dit
zelfs in een aparte stichting worden ondergebracht. Onder het Diaconaal Platform
komen als het ware verschillende stichtingen te hangen.
Ook het werken met beleidsgroepen is een optie, al komen die deels overeen met
genoemde werkgroepen. In een beleidsgroep heeft elke diaconie een vertegenwoordiger.
De groep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken
en nieuwe plannen uit te werken. Men kan afspreken dat iemand langer in deze
beleidsgroep kan blijven dan de zittingsperiode van de eigen diaconie. Zo blijft de
continuïteit gewaarborgd.
Kijk voor een duidelijk overzicht van de inrichting van een platform als voorbeeld eens
op de website van het Diaconaal Platform Leeuwarden.14

II. Werk en inkomen
Doel: in kaart brengen van alle mogelijkheden die er lokaal zijn om inwoners van
de burgerlijke gemeente in hun financiële nood te helpen (zowel m.b.t.
overheidssteun als initiatieven van kerken en particulieren). Nieuwe initiatieven
op het gebied van financiële hulp (helpen) ontwikkelen. Het gevraagd en
ongevraagd informeren, ondersteunen en adviseren van de stuurgroep, de andere
werkgroepen en de vertegenwoordigers van het DPE in overlegorganen met
betrekking tot deze ontwikkelingen. De werkgroep zal jaarlijks een werkplan, dan
wel aangepast werkplan aan de stuurgroep presenteren.
III. Zorg en samenleving (ook wel PR & Communicatie)
Doel: het coördineren en bekendmaken van interkerkelijke hulp- en zorgverlening
aan de plaatselijke samenleving en de terugkoppeling van projecten. Verder
wordt via geëigende kanalen als kerkbladen, lokaal nieuws en een diaconale kaart
(bv. SODIAC) aan het werk van het DPE naamsbekendheid gegeven binnen de
geloofsgemeenschappen en erbuiten (PR).
De werkgroep zal jaarlijks een werkplan, dan wel aangepast werkplan aan de
stuurgroep presenteren.”
De beleidsgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar
13

http://www.dp-enschede.nl/

14

24

http://www.diaconaalplatformleeuwarden.nl/organisatiestructuur/
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8. Financiën

Oprichtingsakte
In de oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen.
Dit is een wettelijke verplichting. In de statuten neemt de notaris in ieder geval
de volgende gegevens op:
• de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
• de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
• het doel van de stichting;
• de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
• de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de
bestemming moet worden vastgesteld.
De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de
statuten opgenomen.”
http://www.nieuwestichting.nl/stichting-oprichten/stappenplan.html

Wanneer diaconieën van verschillende kerken eenmaal hebben besloten een platform
op te richten, zullen ook de financiën van dat platform in beeld komen. Want welke
activiteiten het platform ook ontplooit, in alle gevallen is er enig budget nodig. Om te
maken onkosten te bestrijden of om in noodgevallen hulp te kunnen verlenen. Hierbij
moet je denken aan bedragen als € 50,- per kerk.
Het platform kan besluiten geen formele stichting op te richten en dus niet langs de
notaris te gaan. Dit betekent dat het geen eigen rekeningnummer kan openen, maar een
rekeningnummer onder de diaconie van een betrokken kerk moet hangen. In het
verleden kon een particulier een rekeningnummer openen ‘inzake <naam organisatie>’
maar dat kan niet meer.
Een platformrekening onderbrengen bij een diaconie werkt goed zolang het voornamelijk
gaat om het dekken van eigen onkosten. Als een kerk vervolgens vergaderruimte en
koffie gratis ter beschikking stelt, kan het platform jaren toe met dit potje.

Oprichten stichting
In de meeste gevallen kiest men ervoor om van het Diaconaal Platform een zelfstandige
stichting te maken. Het platform stelt statuten op, gaat langs de notaris en schrijft zich
in bij de Kamer van Koophandel. De stichting kan een eigen rekeningnummer aanvragen.
Met de bijdrage van de kerken kan een noodfonds worden gecreëerd of kunnen andere
activiteiten worden ontplooid. Voorbeelden van statuten zijn op te vragen bij het het
diaconaal bureau, en vaak ook vindbaar op de website van reeds bestaande platforms.

Stichting oprichten

Fondsen werven
Er zijn platforms die vervolgens fondsen gaan werven en daarvoor de ANBI-status
verwerven. In het volgende kader vind je hierover meer praktische informatie.
Met verworven gelden kunnen mensen rechtstreeks ondersteund worden door het inzetten
van een noodfonds, kan een inloophuis of voedselbank opgericht worden enzovoort. In de
praktijk worden deze initiatieven vaak weer ondergebracht in een aparte stichting.
Het mooie van deze constructie is dat niet alleen kerken maar ook particulieren en
bedrijven een bijdrage kunnen leveren.
Overigens blijft het nog steeds mogelijk dat een penningmeester van een diaconie de
financiën verzorgt voor het diaconale platform. De ANBI-status kan dan bij deze diaconie
liggen. Dit is echter niet aan te raden; in de praktijk is er ook maar een enkel platform die
het op deze manier regelt.

Op internet is te vinden welke stappen gezet moeten worden om een stichting op
te richten.
Zie http://www.notaris.nl/een-stichting-oprichten.

Aanvragen ANBI-status

Bij notariële akte of testament
U kunt een stichting uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament. De
stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige
rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

Als je een stichting als ANBI wilt laten aanwijzen, moet je dat bij de belastingdienst
aanvragen. ‘Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken
van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw
instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen.’ 15
15

26

www.belastingdienst.nl > zakelijk > bijzondere regelingen > goede doelen
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Financiële bijdrage van de kerken
• Elke kerk kan een vast bedrag inleggen en als de pot leeg is, volgt een nieuw inleg
bedrag. Als het platform geen eigen activiteiten ontplooit, varieert de bijdrage van
€ 50 tot € 100 per kerk. Om de vergaderruimte/koffie van te betalen, een folder, de
website, reiskosten of anderszins.
• In dit geval wordt bij steunaanvragen van buiten vaak een beroep gedaan op de
afzonderlijke kerken: wie wil iets extra bijdragen voor deze specifieke hulpvraag? Dit
hangt ook af van de financiële middelen van de kerk; de ene diaconie zit wat ruimer in
de middelen dan de andere en kan dan ook sneller bijspringen. Er zijn ook kerken die
graag zelf volledig de beschikking over hun gelden houden.
• Kerken stellen een quotum in. Dit kan handig zijn wanneer de kerken erg verschillen
in grootte. Denk hierbij aan € 0,25 of € 0,50 per (belijdend) lid. (NB: niet alle
kerkgenootschappen hanteren dezelfde begrippen hierin.)
• Als het platform zelf activiteiten onderneemt, is er meer geld nodig. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het huren van een ruimte, het inrichten van een inloophuis of het
bijspringen in geval van acute nood. Ook wanneer men met SchuldHulpMaatje aan de
slag gaat, is er meer geld nodig om de cursus te kunnen betalen. In dergelijke gevallen
wordt meer gewerkt met bedragen tot € 500,- per kerk per jaar. Overigens wil de
overheid in veel gemeenten wel bijdragen wanneer het gaat om kosten van activiteiten
die uiteindelijk weer aan de hele samenleving ten goede komen. Probeer dus zeker bij
de overheid een tegemoetkoming te krijgen voor het volgen van zo’n cursus.
• Een afzonderlijke kerk of het platform kan een hulpvraag ontvangen die het eigen
vermogen overstijgt. Kijk dan altijd eerst of er ook overheidsgelden beschikbaar zijn
voor deze situatie. Is dat niet het geval, dan blijkt bij veel gemeentes dat de meer
draagkrachtige kerk wel bereid is te ondersteunen.
• Lees voor meer informatie ook de Diacoon ‘Als het om de centen gaat’, uitgegeven
voor het diaconaal bureau en het Diaconaal Steunpunt.16
In alle gevallen geldt: kijk goed naar de draagkracht van de kerk. Er zijn verschillen, houd
daar rekening mee. Er zijn oude, grote kerken die nog vermogen hebben uit vroegere
tijden en deze uit liefde en barmhartigheid willen delen met de samenleving.
Laat je niet afschrikken wanneer je als kerk niet zoveel geld in kas hebt. Menskracht
(vrijwilligers) is net zo hard nodig en helpt op de lange termijn misschien wel meer dan
een bijdrage in euro’s.

Elke kerk kan een vast bedrag inleggen en als de pot leeg is, volgt een nieuw inlegbedrag
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http://diaconaalsteunpunt.nl/financien/financiele-steun/financiele-steunverlening/
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Agenda en verslag
De meeste platforms maken een verslag van hun bijeenkomst en sturen deze toe naar de
afzonderlijke diaconieën. Nog effectiever is het een agenda met de te bespreken zaken
naar de diaconieën te sturen. De diaconie kan dan (met de diaken of het afgevaardigde
gemeentelid) de vergadering voorbereiden en eventuele punten meegeven.

Menskracht (vrijwilligers) is net zo hard nodig als geld
Verzekering
Waarschijnlijk kunnen in jouw woonplaats de vrijwilligers worden verzekerd via de
collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente. Ga eens na of die er is en probeer
anders op de agenda te krijgen of die alsnog afgesloten kan worden. Via deze verzekering
zijn alle inwoners die vrijwilligerswerk doen, verzekerd. Stichting HiP heeft bijvoorbeeld
voor alle hulpgevers die werken voor HiP een collectieve verzekering afgesloten.

9. Communicatie
Taakverdeling
Vanuit de kerk wordt iemand afgevaardigd naar het Diaconaal Platform. Vooral bij een
pas opgericht platform is dat vaak een diaken. Bij steeds meer diaconieën worden aan
het begin van een periode de taken verdeeld en is er één diaken die de vaste afgevaardigde
naar het platform wordt.
Een aandachtspunt is hoe dit lijntje blijft bestaan wanneer de diaken aftreedt. Een
opvolgende diaken kan de nieuwe afgevaardigde worden, maar het is - zoals eerder
vermeld - ook mogelijk dat de eerste afgevaardigde dit blijft doen en de vaste contact
persoon vanuit de kerk in het platform wordt. Het is in dit geval zaak de binding met de
diaconie te waarborgen.
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Rol gemeente
Het is belangrijk de rol van de hele gemeente te benoemen. Het Diaconaal Platform is
een coördinatieplatform, maar het werk moet gedragen worden door alle kerkleden.
Concreet kunnen en mogen ook jouw kerkleden bij dit werk betrokken worden.
Bijvoorbeeld door het leveren van input voor de vergadering, door hun deskundigheid,
door als vrijwilliger mee te helpen, door mee te draaien in een werkgroep, door te bidden
en op veel andere manieren. Hoe breder het draagvlak vanuit de kerk is, hoe meer kans
op goede hulp voor de samenleving.
Leg folders van activiteiten en instanties in de hal van de kerk. Ook folders vanuit de burger
lijke overheid kunnen in de kerk een handig hulpmiddel zijn. Waarom zelf brochures
schrijven als er maatwerk vanuit de overheid klaar ligt?
Geef voldoende aandacht aan het werk van de diakenen, van het platform en van de ge
meenteleden. Schrijf in het kerkblad. Laat mensen in de kerkdienst iets vertellen. Benoem dit
werk op alle huisbezoeken die je brengt. En zorg dat je je eigen gemeenteleden kent, dan kun
je ze ook gericht benaderen voor een klus of activiteit en kan ieder doen wat bij hem past.
Website
Tenslotte iets over de vindbaarheid van het platform. Wil je dat het Diaconaal Platform
in jouw gemeente rechtstreeks door de inwoners te vinden is, of wil je dat alle
communicatie via de kerken loopt?
Wil je een eigen website voor het platform en eigen folders ontwikkelen? Dit kost tijd en
geld. De website moet up-to-date gehouden worden, reacties via de website moeten
ergens binnenkomen en er moet op korte termijn iets mee gedaan worden. Dit vraagt
meer van de platformleden. Een groot voordeel is dat in je gemeente het diaconale werk
van de kerken heel zichtbaar en vindbaar wordt. Er is één adres waar iedereen met een
hulpvraag of hulpaanbod terecht kan. Het vraagt meer van de mensen maar je stelt je als
kerken wel heel sterk op naar buiten toe.
Als een eigen website voor het platform een (te) grote stap is, kijk dan ook eens kritisch
naar de website van je eigen kerk. Is daar informatie te vinden over de diaconale
activiteiten van de kerkleden en van de diaconie? Misschien is een eerste stap al te
zetten door meer op je eigen site te vermelden. En zo ook vindbaar te worden voor de
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“Omdat Stichting Voor Elkaar Leiden de projecten als
‘een werk voor en van God’ ziet, hecht ze grote waarde aan gebed
in deze werkgroepen. Mede om deze reden vraagt zij van een
werkgroeplid een levende geloofsrelatie met God en bij voorkeur
ook verbondenheid aan een lokale kerk.” 18
Denk voor wat betreft betrokken organisaties ook eens wat breder. Denk aan
SchuldHulpMaatje, Present, HiP, NPV, Eleos, GIDSnetwerk, Leger des Heils, enzovoort.
Betrek ook de christelijke studentenvereniging bij het platform.

Wees vindbaar voor inwoners met een hulpvraag
inwoners. Tegelijk kun je dan aandacht geven aan de werkzaamheden van het platform.
Zorg er in elk geval voor dat inwoners weten dat er kerken zijn die willen helpen. En dat
die helpers vervolgens ook te vinden zijn!

10. Tot slot
Wanneer je kiest voor het oprichten van een Diaconaal Platform, zullen er keuzes gemaakt
moeten worden. In voorgaande hoofdstukken zijn een aantal zaken geschetst. Hieronder
vind je nog enkele aandachtspunten om bij stil te staan als je een platform wilt starten
of als het al een tijd draait.

Denk na over hoe je christenen uit je woonplaats betrekt die lid zijn van een kerk in een
andere gemeente. Er zijn platforms die deze kerken dan ook uitnodigen voor de
vergaderingen. Zo blijven deze kerkleden op de hoogte van de diaconale activiteiten in
hun eigen woonplaats en kunnen ze ook hun bijdrage leveren.
Christenen/kerkleden gaan aan de slag in hun eigen omgeving vanuit een drive: handen
en voeten geven aan de opdracht van de Heer. Er zal hun gevraagd worden waarom ze
dit doen en dan zullen ze hun beweegredenen niet onder stoelen of banken steken.
Bedenk wel dat mensen hiermee verschillend kunnen omgaan. Ga ik diaconaal aan de
slag of is dit altijd gecombineerd met evangelisatie? Welk tekstbord hangt boven de
deur van het inloophuis? Lezen we in de kerk uit de Bijbel bij een maaltijd voor de buurt?
Enzovoort. Geef elkaar de ruimte, praat met elkaar hierover maar bedenk vooral wat het
beste is voor je (kwetsbare) naaste. ‘Wat zou Jezus doen?’

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst
en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u
hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed;
Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis
en u bent bij Mij gekomen.” (Mattheüs 25)

Hoe ga je als platform om met organisaties of instanties die ook willen aanhaken maar
niets met het christelijk geloof hebben? Neem dat duidelijk mee bij de oprichting van de
vergadering. Sommige platforms leggen vast dat vergaderingen altijd worden geopend/
gesloten met gebed. En als het Diaconaal Platform zelfstandig activiteiten ontplooit,
mag dan iedereen vrijwilliger zijn of alleen christenen?

18
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http://www.voorelkaarleiden.nl/overons/beleidsplan
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11. Links
Voorbeelden van Diaconale Platforms of
vergelijkbare vormen van samenwerking

Organisaties
(landelijk, maar kijk ook wat zij lokaal doen)

http://voorelkaarleiden.nl/

http://schuldhulpmaatje.nl/

http://www.dp-enschede.nl/

http://stichtinghip.nl/home.html

http://www.diaconaalplatformleeuwarden.nl/

http://www.npvzorg.nl/home/

http://www.diaconaalplatformdordrecht.nl/

http://stichtingpresent.nl/

http://www.diaconaalplatformderondevenen.nl/ http://www.legerdesheils.nl/index.php
http://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/

http://www.encour.nl/

http://diaconaalnetwerk.nl/ (Barneveld)
http://dpwageningen.nl/
http://www.markt10.nl/ (Veenendaal)
http://www.diaconaalplatformputten.nl/
http://diaconaalplatformpurmerend.nl/
http://www.ido-lelystad.nl/

Samen sta je sterk!
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Mensen hebben mensen nodig
Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
Marinus van den Berg

