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2. Uit: BELEIDSPLAN DIACONIE PGZ 2012– 2016: per 8 april 2015. 

 
Beleidsdoelstelling: nadere bezinning op de noodzaak voor het aanstellen van een Diaconaal 
Predikant: afgerond. 
 
Beleidsdoelstelling: deelnemende diaconieën van het DPZ stimuleren actief te participeren 
in initiatieven die worden opgezet: doorlopend. 
 
Beleidsdoelstelling: diaconieën van andere kerken in Zwolle stimuleren om deel te nemen 
aan de Commissie Gezamenlijke Kerken: doorlopend. 
 
Beleidsdoelstelling: Nadere bezinning doen op zinvolle invulling van het moment van inspiratie 
tijdens de vergaderingen van het CvD: actiepunt College van Diakenen. 
 

Beleidsdoelstelling: Onderzoeken hoe in de diverse wijken toerusting tijdens de erediensten 
vorm krijgt: afgerond. 
 
Beleidsdoelstelling: uitvoering geven aan het organiseren van een informatieavond voor 
nieuwe diakenen: doorlopend. 
 
Beleidsdoelstelling: uitvoering geven aan het organiseren van diaconale toerustingavonden 
voor diakenen: doorlopend. 
 
Beleidsdoelstelling: Nadere bezinning over het inrichten van een ‘diaconaal spreekuur’, 
waarbij op een vaste tijd en een vaste locatie een laagdrempelige mogelijkheid wordt 
geboden om allerlei vragen te kunnen stellen op het gebied van diaconaat: actiepunt College 
van Diakenen. 
 
Beleidsdoelstelling: Nadere bezinning op het voortzetten en vormgeven van 
SchuldHulpMaatje Zwolle: afgerond. 
 

Beleidsdoelstelling: het CvD heeft het voornemen om de kosten voor het vermogensbeheer 
drastisch te verminderen: afgerond. 
 

Beleidsdoelstelling: het CvD zal een heldere uitspraak doen over de vraag of het diaconaal 
vermogen al dan niet in stand moet worden gehouden: actiepunt College van Diakenen. 
 

Beleidsdoelstelling: bezinning over financiering van activiteiten waarbij discussie ontstaat over 
het diaconale karakter: actiepunt College van Diakenen. 
 
 

 

3. Werkplan 2014 – 2015 – 2016  College van Diakenen: per 8 april 2015. 
 

Het CvD wil de volgende beleidsdoelstellingen gerealiseerd hebben in 2016: 
 

 Doorlopend: Praktische ondersteuning blijven geven aan de instellingen en 
activiteiten zoals deze in paragraaf 3.4 zijn opgenomen; 
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 Doorlopend: Deelnemende diaconieën van het DPZ stimuleren actief te participeren 
in initiatieven die worden opgezet; 

 2013 e.v.: Diaconieën van andere kerken in Zwolle stimuleren om deel te nemen aan 
de Commissie Gezamenlijke Kerken; 

 2014 e.v.: Het moderamen van het College van Diakenen zal bepalen wat de 
gangbare informatiebronnen binnen de PGZ voor diaconaat zijn en een plan van 
aanpak opstellen voor publicaties hierin. 

 2014/2016: Bezinning over het inrichten van een ‘diaconaal spreekuur’, waarbij op 
een vaste tijd en een vaste locatie een laagdrempelige mogelijkheid wordt geboden 
om allerlei vragen te kunnen stellen op het gebied van diaconaat; 

 2014/2016: Een heldere uitspraak doen over de vraag of het diaconaal vermogen al 
dan niet in stand moet worden gehouden; 

 2014/2016: Bezinning over uitgaven aan activiteiten waarbij discussie ontstaat over 
het diaconale karakter. 

 

 

4. Enkele belangrijkste items van de vergaderingen College van Diakenen.  
 
Jaarrekeningen en ANBI: 
Vanwege ANBI-status financiële jaarrekening op de website; in 2016 ook andere commissies 
meeliften via de diaconie met de ANBI-status van de PKN. Op de website moet dan vermeld 
worden wat er globaal omgaat in een commissie ( b.v. ZWO, Oost-Europacie en niet een 
verjaardagfonds )> het moet diaconaal van karakter zijn. Wijkdiaconieën zijn al wel 
opgenomen in het jaarverslag van de diaconie. Penningmeesters moeten hier even induiken. 
 
Over de begroting 2015: 
Het voorwoord wordt zeer op prijs gesteld. Het heeft een breed informatieve waarde. Voor 

de eerste keer zijn de ZWO-opbrengsten opgenomen. Voor de Diaconie is dit budgettair 

neutraal. De opbrengsten kerktelefoon dalen, doordat steeds meer ouderen 

computervaardig zijn en er dus minder luisterkastjes worden uitgezet. Van het salaris van de 

diaconaal consulent wordt 75% als hulpverlening beschouwd. Na in de jaarrekening 2014 

wordt het nu ook opgenomen in de begroting. De overige 25% is overhead. In het kader van 

de ANBI status kunnen diaconale groepen in de wijken ‘meeliften’ op die van de diaconie. 

Men dient dan wel tijdig een jaarrekening in te leveren. Het moderamen voert hier in die zin 

beleid op dat we de commissies benaderen en hen uitleggen hoe de vork in de steel zit. Als 

ze niet tijdig reageren, gaan we maar beperkt rappelleren. 

 

Over de vakantieweken voor gehandicapten: 

23 november 2015 is officieel bekend geworden dat de vakantieweken voor gehandicapten 

definitief worden beëindigd. Het werk is zo geprofessionaliseerd dat het niet langer 

verantwoord is om als vrijwilligersgroep een week met zwaar gehandicapten op vakantie te 

gaan. De post kosten Imminkhoeve en de opbrengst pensiongelden worden om die reden uit 

de begroting geschrapt. De opbrengst van de collecte wordt beschikbaar gesteld voor 

mensen die zoeken naar een alternatief. Hiermee blijft het exploitatiesaldo ongewijzigd. 
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Het College gaat na deze wijziging en enige verhelderende vragen akkoord met de Begroting 
2016. Deze wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. 
 
Over een nieuw te maken beleidsplan: 
Op 2 juli 2015 is aan de wijken een brief geschreven voor o.a. voor suggesties en ideeën 

t.a.v. het beleidsplan. Verder is er gevraagd naar de invulling van de toerustingsavonden en 

de betekenis van het College van Diakenen voor de wijken. Er is alleen van de Open Kring 

een reactie ontvangen. De voorzitter verzoekt de wijken dringend om aan deze brief 

aandacht te schenken. De penningmeester geeft bij het beleidsplan aan dat de 

vermogensvorming samenhangt met de langetermijnplanning van de Protestantse 

Gemeente Zwolle. Dit zal uitgebreid worden voorbereid.   

 

 

5. De belangrijkste inhoud van de nieuwsbrieven van de Diaconaal 
Consulent. 

 
Diaconaal Consulent Wim van Ree:  
Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, 
Molenweg 241, 8012 WG Zwolle, 
Telefoon: 038-4217596; mobiel 06-101186422 
 

Werkzaamheden 2015. 
 

Initiërend voor 2015, niet permanent voor volgende jaren 
o Ook in andere wijken dan Adventskerk initiëren van een werkcafé. Bij de Adventskerk 

blijft de diaconaal consulent op de achtergrond.  

o In overleg met bestuur Stichting Behoud Grote Kerk de mogelijkheden onderzoeken 

naar een informatiepunt in de Grote  Kerk met mogelijk een locatie voor bezinning en 

zingevingsvraagstukken.  

o Het afronden van de kerstpakkettenactie en het uitrollen van de zomerpakketten-actie.  

o Betrokkenheid bij het uitwerken van het visiedocument Diaconaal Platform Zwolle.  

o Achterwacht en betrokkenheid bij zondagmiddagopvang dak- en thuislozen.  

o Opzetten en ontwikkelen van vorming en toerusting.  

o Organiseren  project koffiemorgen op de Pierik. 

o Meewerken aan de organisatie van de keukentafelgesprekken.  

o Realiseren bestuur Kledingbank. 

o Aanvang vorming en toerusting in kader van transitie diaconie.  

 

Permanent, ook voor volgende jaren. 
o Verbreding, verdieping van het netwerk. Dit is een continuproces en gebeurt veelal 

organisch.  

o Contacten met wijkdiaconieën. 
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o Inplementatie transitie diaconie.  

o Secretaris Diaconaal Platform Zwolle. 

o Lid bestuur Noodfonds Zwolle e.o. 

o Lid bestuur Hart voor Zwolle. 

o Opzetten en ontwikkelen van vorming en toerusting.  

o Coördinatie commissie gezamenlijke kerken. 

o Reguliere werkzaamheden voor Moderamen en College van Diakenen . 
 

o ‘Kinderen, kerk en Armoede’: Op zaterdag 6 juni was er een 
inspiratiebijeenkomst in Houten over ‘Kinderen, Kerk en Armoede’. Het ‘dreigde’ een  
bijeenkomst te worden over kinderen in armoede. Echter een tweetal moeders is 
met de diaconaal consulent meegereisd. Beide moeders weten uit ervaring wat het is 
om met een gezin met jonge kinderen rond te komen van een minimuminkomen. 
Samen hebben we een interview  gehouden en een workshop gedaan. Beide 
programmaonderdelen scoorden in de evaluatie het hoogst. Dit is een stimulans om 
nog meer met de doelgroep in contact te komen en te horen wat zij te melden 
hebben in plaats van andersom. De ervaring van beide en andere moeders is dat de 
omgeving vaak weet wat goed voor hun is, terwijl nooit iemand hen daarna gevraagd 
heeft. 

o Het Reformatorisch Dagblad heeft een interview gehouden met een van de moeders. 
Dit artikel is verkrijgbaar. Even een mailtje of telefoontje en u ontvangt het per 
kerende post. 
 

o Diaconaal Platform Zwolle:  Het Diaconaal Platform Zwolle waarin 26 Zwolse 
diaconieën samenwerken is dit jaar in de ‘nieuwe’ samenstelling twee keer bij elkaar 
geweest. Het nieuwe visiedociument is vastgesteld. De klankbordgroep is omgedoopt 
tot Diaconaal Beraad. In de beide bijeenkomsten is er voor gekozen om het meer 
thematisch en inhoudelijk te organiseren. De eerste bijeenkomst ging over 
Schulddienstverlening en de tweede over de op 1 juli ingevoerde participatiewet en 
de minimaregelingen in Zwolle. De nieuwe aanpak heeft geresulteerd in een 
verdubbeling van het aantal deelnemers. De presentaties zijn op aanvraag 
beschikbaar. Verder is het Platform in gesprek met een aantal gemeenteraadsfracties 
om samen na te denken over een ontmoeting tussen kerk en politiek, ieder vanuit 
zijn verantwoordelijkheid; voor informatie: www.diaconaalplatformzwolle.nl 
 

o Vluchtelingen IJsselhallen:  Op dinsdag 7 juli kwam de mededeling binnen 
dat er een vierhonderdtal vluchtelingen hun intrek neemt in de IJsselhallen. Met 
Present hebben we het draaiboek uit het najaar 2014 van de plank gehaald. Diezelfde 
week is naar alle kerken een mailing uitgegaan waarin mogelijkheden tot 
vrijwilligerswerk worden geboden. Het eerste voetbalteam heeft zich inmiddels 
aangemeld.  

o De vluchtelingen zijn alleenstaande mannen en komen voornamelijk uit Syrië en 
Eritrea. Gemiddeld verblijft men 4 tot 6 weken in de IJsselhallen. Daarna verhuist 
men naar een AZC (asielzoekerscentrum), een verblijf met meer privacy. De 
voorziening in de IJsselhallen is tot uiterlijk december gepland. Mocht u meer willen 
weten, er is meer informatie beschikbaar. 
 

http://www.diaconaalplatformzwolle.nl/


7 
 

o ‘Samen in de Pierik’:  Met de wijkdiaconie van de Oosterkerkgemeente 
worden in het nieuwe seizoen koffiemorgens georganiseerd op de Pierik. Uit 
onderzoek blijkt dat hieraan behoefte bestaat. Deze koffieochtenden worden bewust 
niet in een kerkgebouw gehouden. Een kerkgebouw werpt bij sommige bewoners 
onbedoeld een drempel op. Met dit project wordt er samengewerkt met de 
Landstede aan de Fuchsiastraat en worden werkzaamheden op elkaar afgestemd. 

o Indirect heeft een werkgroep op de Pierik hiermee te maken. Deze werkgroep onder 
de titel “Samen in de Pierik” (werktitel “Pierik doet en ontmoet”) is min of meer 
ontstaan vanuit het uitvoeringsteam Assendorp/Pierik en Stationsbuurt. In dit team 
was de PGZ present. De uitvoeringsteams zijn door het ontstaan van de Sociale 
Wijkteams opgeheven. Voor de kennis en contacten is voor wat de Pierik betreft een 
doorstart gemaakt. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest.  Wie doen 
ermee? Een aantal partners uit de wijk w.o. gemeente Zwolle,  B.S.O. Domijn, 
Sportservice, sportpark Marslanden, Travers, Speeltuinvereniging Assendorp, 
basisschool Het Veldboeket, de Landstede en ook de PGZ heeft zich aangesloten in 
de persoon van een diaken van de Oosterkerkgemeente, Wim van der Stouwe, en de 
diaconaal consulent die beiden ook wijkbewoner zijn. Een mooie verbinding tussen 
kerk en samenleving.  
 

o Sociaal wijkteam in de wijk:  Deze verbinding komt ook tot stand in meerdere 
wijken. Zo hebben diakenen van de Advents-, Ooster- en Sionskerk contact gelegd en 
kennis gemaakt met het Sociaal Wijkteam in de wijk. Verder is de Sionskerk 
beschikbaar gesteld als locatie voor het wijkoverleg. De wijkdiaconie van de Grote 
Kerkgemeente heeft een visie op diaconaat geconcipieerd. In deze visie wordt een 
beweging van binnen naar buiten gemaakt. Zo zijn de wijkdiaconieën op zoek naar 
hun nieuwe en uitdagende rol in de samenleving.  
 

o Uitsluiting en eenzaamheid:  Mensen met schulden, met een uitkering of 
ander minimuminkomen hebben het veelal op z’n zachtst gezegd niet breed. Als 
gevolg hiervan kunnen ze vaak niet meedoen aan de samenleving en dreigt 
uitsluiting. Uitsluiting en daardoor dreigende eenzaamheid is vaker een punt dan het 
niet hebben van geld. Er zijn vaak alleenstaanden die soms dagen geen mensen 
spreken, omdat ze geen (net)werk hebben en daardoor niet buiten de deur komen. 
Het dreigt op dit vlak een beetje een vergeten groep te worden. Veel vakanties en 
andere activiteiten voor minima zijn vaak afgestemd op gezinnen. Goed dat dit 
gebeurt , maar het is goed om de alleenstaanden, alleengaanden niet te vergeten. 
Diaconaal pastoraat kan hier goed bij aansluiten. Mensen die buiten gesloten zijn, 
weer terug brengen in de gemeenschap. Ook dat is diaconaat.  

o Eind augustus 2015 verschijnt het boekje ‘Diaconaat hoe doe je dat? Handvatten voor 
de startende diaken’. Als Zwols diaconaal consulent mocht ik hier mijn medewerking 
aan verlenen.   
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6. UITVOERINGSREGELS van de Diaconie van de PGZ: Wijziging punt 2.3  
Vastgesteld door het CvD op 9 september 2009 en gewijzigd op 30 sept. 2015. 
 

Structuur, organisatie en functie van de diaconie: 
 

1. De organisatie en structuur van de diaconie. 
2. De wijkraden van diakenen. 
3 Het moderamen van het college van diakenen. 
4 Het college van diakenen. 
 
1. De organisatie en structuur van de diaconie  
 
1.1. Zie als bijlage het schema. 

 
2. De wijkraden van diakenen. 

 
2.1      Het beheren van de wijkkas van de diaconie. 

 
   2.1.1   Spelregels ten aanzien van uitgaven uit de wijkkas: 

a. Er moet een diaconale bankrekening in de wijkdiaconie zijn, dus geen      
wijkkasrekening 
b. Het is niet de bedoeling dat de wijken zelf giften verstrekken (bijv. ZWO, 
Oost-Europa of andere stedelijke, landelijke of werelddiaconale doeleinden). 
c. De wijkraad stelt een diaconaal beleidsplan en werkplan op. 
c. De wijkraad dient een jaarverslag in over  het beheer van de wijkkas.  
d. Het geld moet aan wijkgerichte diaconale activiteiten besteed worden 
e. De grootte het saldo van de rekening is maximaal éénmaal de jaarlijkse 
inkomsten. 
 

2.1.2 Jaarlijks dient de wijkraad voor 1 september voorafgaand aan het betreffende 
jaar een wijkbegroting in; deze is gerelateerd aan het beleidsplan. De richtlijn 
voor de bijdrage aan de diaconale (wijk)kas bedraagt € 1,-- per lid (doop- en 
belijdende leden). (Dit kan dan meegenomen worden in de begroting van het 
College van Diakenen dat voor 1 november bij de AK ingeleverd moet 
worden). 
 

2.1.3. Jaarlijks voor 1 maart dient het jaarverslag over het afgelopen jaar te worden 
ingediend. (Dit kan dan meegenomen worden in het jaarverslag van het 
College van Diakenen dat voor 1 mei van datzelfde jaar bij de AK ingediend 
moet worden). 

 
2.2        Aan kerstattenties wordt in de regel per persoon ca. € 7,50 besteed. 

 
2.3        Voor kerstgiften en ondersteuningen gelden de volgende maximale bedragen: 

  
       €  75,00 voor een volwassene. 

            €  25,00 extra per inwonend kind besteden. 
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Het gaat hierbij om éénmalige bijdragen. Per geval wordt bezien welk 
bedrag nodig is. De bijdrage kan per geval verschillen.  De naam van degene 
aan wie de bijdrage is verstrekt, wordt doorgegeven aan de diaconaal 
consulent, consulent@diaconiezwolle.nl. Dit om shopgedrag te voorkomen.  

  
2.4 Voor bloemen in de kerk wordt jaarlijks maximaal € 120,-- (op declaratiebasis) 

beschikbaar gesteld. 
 
2.5  De wijkraden ontvangen het blad Diakonia (3 exemplaren per wijk) uit de   

centrale kas.     
2.6  De secretaris van de wijkraad regelt de bezorging binnen de wijkdiaconie.  
2.7  Wijkraden sturen het concept-wijkverslag naar het moderamen van het college 

van diakenen. Het college van diakenen  wil een podium zijn waar wijkraden met 
vragen naar toe (kunnen) komen. Hier kunnen de diakenen elkaar stimuleren en 
kan er over en weer informatie worden uitgewisseld, zodat “het diaconale wiel” 
niet steeds opnieuw behoeft te worden uitgevonden. Het moderamen van het 
College van Diakenen wil hierin een versterkende rol spelen; dat kan alleen 
wanneer de wijkverslagen diaconie worden toegezonden. In het moderamen  
ontstaat dan een overzicht over die zaken die in meerdere  wijken zich voordoen 
en daarom om een gezamenlijke aanpak vragen.  

 

 

7. Over steunaanvragen ( 2015 ): 
 

Steunaanvragen 
 Onderscheid: wel/geen lid PGZ 
 Beide gevallen: eerst voorliggende voorzieningen 
 Waar nodig: begeleiding 
 Leden andere kerken: doorverwijzing 

> Bij grote schulden:  Schuldhulpmaatje  
 
Steunaanvragen leden PGZ  
 Aanvraag komt binnen bij wijkdiaconie of kerkelijk bureau 
 Wijkdiaconie beperkt mandaat: tot € 150 (overleg met de diaconale consulent 
 Verantwoording achteraf bij moderamen CvD  
 Hogere bedragen: bespreking moderamen CvD  
 Niet in voltallig college: privacy 
 Aanvraagformulier: wordt aangepast 
 Gehele/gedeeltelijke honorering; afwijzing 
 Schenking, lening 
 Lening: bewaking voortgang terugbetaling 
  SHM: Stichting “Voor Elkaar Zwolle’. 
 Wijkdiaken handelt af 

 
Steunaanvragen niet-kerkleden 
 Uitgangspunt: helpen 
 Commissie Gezamenlijke Kerken: fonds 

mailto:consulent@diaconiezwolle.nl
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 Beperkt aantal diaconieën (4) 
 Beleidsdoelstelling: uitbreiding aantal diaconieën 

 

 

8. Notitie DC voor CvD over kerstpakketten en andere acties: 18-02-2015. 
 
In Zwolle zijn er diverse acties voor kerstpakketten, vakanties voor minima, Sinterklaasacties 
etc. Afgelopen jaar is geprobeerd deze met elkaar te verbinden. Samen met de gemeente 
Zwolle hebben we zo veel mogelijk organisaties bij elkaar geroepen om eerst exact te 
inventariseren wat er allemaal in Zwolle gebeurt en ten tweede hoe we al deze acties op 
elkaar kunnen afstemmen. Inmiddels is hiervoor een werkgroep gevormd onder de naam 
‘Zwolle deelt’.   
Het geheel is ingedeeld in vier categorieën t.w. 
 

1. Sinterklaasacties, coördinatie door Cato Bakker van Humanitas.  
2. Zomerpakketten, coördinatie door Annemarie van der Horst van de Stichting Present.  
3. Vakanties voor minima, coördinatie door Wim van Ree diaconaal consulent PGZ. 
4. Kerstpakketten, hiervan wordt nog een verdere inventarisatie gemaakt door de dames 

Dekker en Koudijs van de gemeente Zwolle en de diaconaal consulent PGZ. 
Deze verdeling heeft als gevolg dat de Stichting Present zich gaat onthouden van het 
organiseren van kerstpakketten.  
 
Als PGZ hebben we vooruitlopend op deze ontwikkelingen afgelopen zomer een pilot voor 
zomerpakketten gehouden. De adressen hiervoor kregen we aangeleverd door de Stichting 
Present. Bij het adres zat een ‘verlanglijstje’ van het betrokken gezin.  Op zich is dit een 
goede werkwijze. Het betrokken gezin ontving dingen die ze leuk vinden of konden 
gebruiken. Zo was er een vluchtelingengezin die cultureel geïnteresseerd is; zij hebben 
vrijkaarten aangeboden gekregen van het Stedelijk Museum en van de Fundatie.  
Zo creëer je diaconaat op maat. Dit is wat anders dan het zoveelste pakket met macaroni en 
een pak koffie dat wordt aangeboden. Dat heeft weinig met betrokken diaconaat te maken. 
Met de zomerpakketten hebben we dan ook goede ervaringen opgedaan. In enkele gevallen 
zijn er blijvende contacten opgebouwd tussen gever en ontvanger. In Stadshagen heeft de 
wijkdiaconie een feestelijke middag georganiseerd voor de Vrouwenopvang Kedera in die 
wijk. De vrouwen en vooral de kinderen hebben een onvergetelijke middag gehad. Op deze 
wijze leg je een verbinding tussen kerk en samenleving en breng je diakenen en 
gemeenteleden in contact met de doelgroep buiten de kerk. Daarbij gaat het om relaties. 
Het College van Diakenen heeft de keus gemaakt om zich geheel te richten op 
zomerpakketten en het verstrekken van kerstpakketten over te laten aan andere 
organisaties  
Verder zal de Stichting Present de activiteiten voor kerspakketten beëindigen. De Advents-, 
de Grote Kerk- en de Stinskerkgemeente maakten voor de verspreiding van kerstpakketten 
gebruik van de adressen van Present.  
Kortom, de Diaconie van de PGZ zal zich geheel te concentreren op de zomerpakketten en 
de kerstpakketten e.d. aan andere organisaties overlaten. De adressen voor kerspakketten 
kunnen worden doorgegeven aan de organisatie die het verder gaat uitvoeren. Wel zal de 
mogelijkheid worden geboden om te helpen met het bezorgen van kerstpakketten.  
Voordelen van de nieuwe werkwijze zijn: 



11 
 

o Kerstpakketten komen daar waar ze nodig zijn. 
o Dubbeling van adressen wordt zo veel mogelijk voorkomen. 
o Met zomerpakketten kunnen we meer maatwerk leveren. 
o Met zomerpakketten kunnen we nieuw diaconaat op maat ontwikkelen. 

 

 

9. Kloosterlezing 15 oktober 2015 door Wim van Ree. 
 
Mijn bijdrage zou ik in 3 punten willen uiteen zetten. 

1. Hoe zijn de kerken/Diaconaal Platform betrokken bij het geheel. 

2. Wat zijn de bijzondere punten wat discussie gaf. 

3. Als economisch opgeleid wil ik wat cijfers rondom de vluchtelingen verstrekken om aan 

de hand daarvan na te gaan of er sprake is van een vluchtelingencrisis.  

 
Ad.1. 
Vorig jaar oktober zijn er in de Zwolse IJsselhallen 400 mannen in de noodopvang geplaatst. 
De mannen zaten op een kluitje bij elkaar en wilden graag naar buiten. Veel kerken hebben 
via het DPZ i.s.m. de Present Zwolle divers vrijwilligerswerk aangeboden.  De activiteiten 
voor de mannen waren erop gericht om ze te laten kennis maken met Nederland als land, de 
cultuur en vooral de taal. Deze groep was meer dan de huidige groep hier erg happig op. Op 
een gegeven moment was er zoveel aanbod dat er vrijwilligers moesten worden afgezegd. In 
de evaluatie hebben gekeken naar het succes van Zwolle. Velen gaven aan dat de inzet in tijd 
beperkt was, eind december 2014 hebben de vluchtelingen de IJshallen weer verlaten, 
waardoor het vrijwilligersaanbod daarna niet meer nodig was. 
Medio juli meldde de gemeente Zwolle dat er weer 400 mannen in de IJsselhallen werden 
gevestigd voor noodopvang. Met Elsje Goudzwaard van Present hebben we het draaiboek 
van najaar 2014 uit de kast gehaald. We dachten min of meer dat het geheel van 2014 was 
te kopiëren naar 2015, maar dit bleek wat anders uit te pakken. De afgelopen maanden 
heeft het voor Elsje Goudzwaard en mij meer impact gehad dan we hadden verwacht. Het 
ontwikkelde zich tot een functie van 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Er ontstond een heel andere dynamiek. Volgens ons was dit mede ingegeven door de 
actualiteit en de vluchtelingenstroom en het daarop volgend publieke debat.  
Welke activiteiten werden er uitgevoerd? Jongeren organiseerden via het project Hart voor 
Zwolle voetbalwedstijden, er werden taallessen geven, stadswandelingen werden 
georganiseerd, loopgroepen namen vluchtelingen in hun midden op etc. Veel activiteiten 
werden georganiseerd voor de vluchtelingen. Later werd duidelijk dat deze mensen ook zelf 
wat wilden doen. Dus door en met de vluchtelingen. Er kwamen activiteiten zoals rolstoelen 
duwen van bewoners van de Keersluis, inkopen van producten en koken met en voor een 
groep, wilgen knotten, werken op een kinderboerderij, een concert geven na een 
oecumenische dienst in de Basiliek etc. Met dergelijke activiteiten  willen ze wat terug doen 
en tevens doet het recht aan hen mens-zijn en menswaardigheid. 
Ook waren we niet alleen druk te dingen die wel gebeurden, maar ook op zaken die beter 
niet plaats konden vinden. Zo werden kinderwagens aangeboden en gingen mensen de 
zolder op om allerlei ouwe meuk aan te bieden. Ook dergelijke zaken kostte veel tijd om te 
managen. Het aanbieden van oude spullen, gebruikte kleding is geen hulp, maar bedeling. 
Spullen die jou soms letterlijk niet meer passen of die je niet meer nodig hebt, zijn nog wel 
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goed genoeg voor vluchtelingen.  
Daarbij kom ik bij mijn tweede punt. Waar liepen we tegenaan, wat gaf discussies.  
Op een gegeven moment kwam er in het Tv-programma Pauw Jurrien ten Brinke met het 
idee om vluchtelingen in je huis op te nemen. Ook enkele politieke partijen omarmden dit 
idee. De geest was uit de fles. Ook velen in Zwolle leek dit een goed idee. Onderzoek en 
navraag leerde dat dit eigenlijk niet zo’n goed idee was.   
In de Zwolse setting hebben we gezien hoe ingewikkeld het kan zijn. Een gezin had met 
enkele anderen contact met twee (uitgenodigde) Syrische vluchtelingenfamilies.  In het 
begin was er een klik tussen beiden. Het Nederlandse gezin wilde graag gestalte geven aan 
hun bewogenheid met de vluchtelingen, terwijl de betrokken familie uit Syrië blij was in hun 
nieuwe land een aanspreekpunt te hebben. Als na een paar maanden de betrokken familie 
gesetteld is in Nederland begint het besef door te dringen van wat ze hebben moeten 
achterlaten zoals familie, een maatschappelijke positie, huisvesting etc. Ze verlangen naar 
hun vaderland, terwijl ze zich eigenlijk ook realiseren dat er (voorlopig) geen terug is.  
Na verloop van tijd ging de relatie schuren. De Syrische familie verwachtte van het 
betreffende Nederlandse gezin meer aandacht en contact dan dit gezin kon waarmaken. 
Door de Syrische familie werd dit gezien als familiaire vriendschap, maar door het gezin werd 
het ervaren als claimgedrag. Zo ingewikkeld kan het zijn.    
Op den duur vraagt de relatie tijd, energie en soms ook geld. Op het moment dat het niet 
gemakkelijk gaat en het allemaal niet meer even leuk is, komt het aan op volharding en 
trouw. Er zijn momenten dat je aan elkaar gaat irriteren en de inspiratie opraakt. Op dat 
moment komt het aan op volhouden en opofferingsgezindheid. Ook kerkmensen zijn 
gevoelig voor dergelijke processen. 
Het is mooi als gezinnen zich aanmelden als gastgezin voor de opvang Syriërs en andere 
vluchtelingen. Daarbij dien je te realiseren dat het gaat om mensen die zwaar 
getraumatiseerd zijn, een andere taal spreken, uit een andere cultuur komen en een andere 
godsdienst hebben.  
De praktijk leert ook dat op het moment de hype en de actualiteit voorbij is en het niet meer 
even hip meer is, mensen gaan afhaken. Al blijven er wel gezinnen bij betrokken. Dit zijn dan 
ook de sterken met wie een levenslange vriendschap wordt gesloten. 
In de evaluatie van vorig jaar na de opvang in het najaar van 2014 werd ook gevraagd naar 
het succes van de Zwolse IJsselhallen. Meerdere malen werd genoemd dat de toenmalige 
vluchtelingen voor een beperkte periode werden gehuisvest in Zwolle en de inzet van 
vrijwilligers dan ook qua tijd en inzet beperkt was. Dit illustreert dat helpen oké is, maar voor 
de langere duur past het, voor velen, niet in het levenspatroon. 
Het is mooi als velen juist uit de kerken zich aanmelden, maar we moeten het ook kunnen 
waarmaken. Als na een jaar blijkt dat er nauwelijks gastgezinnen of maatjes meer over zijn 
dan is dat geen reclame voor de kerken.  
Het tweede punt was een avond met de stichting GAVE. Een medewerkster van deze 
stichting had op een vrijwilligersavond voor vluchtelingen aangeboden een ‘cursus’ 
interreligieuze dialoog te verzorgen. Deze avond vond plaats op 29 september in de Lutherse 
Kerk. De avond kabbelde wat voort totdat de medewerkster aangaf dat zij met het werk 
voor vluchtelingen deze mensen wilde laten zien wat Jezus voor haar betekende en dat zij 
vluchtelingen daarmee tot Jezus wilde leiden. Vanaf dat moment kabbelde de avond zich 
niet meer voort. De koster van de Lutherse Kerk is volgens mij nog bezig met het schrobben 
van de schroeiplekken aan het plafond. In de discussie was de algemene teneur dat dit voor 
de meesten niet de bedoeling was en is. Je hebt te maken met getraumatiseerde mensen die 
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kwetsbaar zijn. Missie bedrijven is op dergelijke momenten niet handig. De meeste 
aanwezigen willen de mensen gewoon helpen. Ze hebben daarvoor wel een bepaalde 
drijfveer, maar willen die niet één op één overdragen aan de mannen uit de IJsselhallen. Het 
is belangrijk je hart en naastenliefde te laten spreken, maar laat dat niet het uitgangspunt 
zijn. Boven alles gaat het om het belang van de vluchtelingen. Je naastenliefde moet daaraan 
ondergeschikt zijn.  
Een derde en laatste punt, de spaghetti-bandjes. Het opnemen van een vluchteling in huis is 
zoals eerder gemeld geen goed idee. Wel vinden ze het leuk om een keer te eten bij een 
gezin of samen met een groep. In de huiselijke warmte eten en dingen doen is leuker dan 
eten in de desolate IJsselhal. Met Present en een aantal kerken is een aantal 
zaterdagavonden hiervoor geselecteerd. Mensen worden om vijf uur ’s middags opgehaald 
voor gezellig eten en daarna een leuk programma en worden in de loop van de avond weer 
thuis gebracht. Als een soort handleiding om van de avond een succes te maken is een 
protocol geschreven. Een punt gaf veel reacties nl.  
“Let als vrouw op, ieder contact met de andere sekse kan snel verkeerd uitgelegd worden, 
zeker wanneer dit één op één gebeurt. Voor het idee van de vluchtelingen hebben wij een 
uitermate vrije seksuele moraal. Let er dus op dat je je gepast kleedt (geen ontblote 
schouders of korte rokjes) en dat je je ‘netjes’ gedraagt. Ga dus ook als vrouw niet alleen met 
een groepje vluchtelingen op pad/in de auto op weg naar een activiteit.” 
Dit leidde tot vragen bij ‘Dit is de dag radio’, boze reacties op Twitter, geïrriteerde e-mails en 
ingezonden brieven in de Stentor met ‘deze mensen moeten zich maar aanpassen aan ons en 
niet omgekeerd’.  
Het hele protocol was bedoeld om voor beide partijen de avond ontspannen en prettig te 
laten verlopen. Het is meegeven om wat je in bepaalde situaties die je nog niet kent beter 
wel of niet kunt doen. Als Nederlandse vrouw laat je je niet voorschrijven wat je wel of niet 
moet dragen. Het gaat echter wel om jonge getraumatiseerde mannen die uit een 
oorlogsgebied komen. Zij zijn hier nog maar net. Zij vinden ontblote schouders en een kort 
rokje nu nog aanstootgevend, maar dit zal veranderen als zij meer gewend zijn aan de 
Nederlandse cultuur. Zij zullen moeten respecteren wat de Nederlandse vrouw draagt, maar 
gun hen even de tijd aan deze cultuur te wennen. Verder wil je het op zo’n avond het je 
gasten naar de zin maken en wil je gastvrijheid bieden. Een dergelijke avond is niet de plek 
om als vrouw een statement te maken hoe jij vindt hoe zij vrouwen moeten behandelen. 
Daar zijn andere momenten voor.  
 
Wat cijfers rond de opvang van vluchtelingen in Nederland, dit mede n.a.v. een bericht in de 
media dat Nederland nog nooit zoveel vluchtelingen heeft gekend: 
 
Toen op 10 oktober 1914 Antwerpen door de Duitsers werd veroverd vluchtten een miljoen 
Belgen naar Nederland waarvan er 100.00 bleven.  
Na het verlies van Nederlands Indië kwamen 300.000 mensen naar ons land. 
In 2001 tijdens de Balkanoorlog waren er 83.000 vluchtelingen. Nu staat de teller op 40.000. 
Een arm land als Jordanië met 6,5 miljoen inwoners kent 600.000 vluchtelingen. 
In Libanon is zo wat een derde van de bevolking vluchteling. 
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10.   Participatiewet in Zwolle; uit powerpointinformatie voor DPZ van 
gem. Zwolle 2015. 
 

Hoofdlijnen Participatiewet voor werk  
• Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen  
• Ontschotting van budgetten  
• Mensen naar werk met Loonkostensubsidie  
• Garantiebanen 125.000 (quotumwet) 
• Regionale werkbedrijven  

 
Hoofdlijnen Participatiewet voor inkomen  

• Invoering van de Kostendelersnorm  
• Uniformering van de afstemming  
• Afschaffing categoriale bijstand  
• Tegenprestatie naar vermogen  

 
Wat betekent de Participatiewet voor Zwolle? 

• Omvang doelgroep stijgt van 2013-18 met 15% 
• Gemeente krijgt meer mensen die begeleiding nodig hebben 
• Korting in periode 2014-18  bedraagt 26% tot 16 mln  
• Op het budget ligt voor 85 % beslag voor financiering  
• behoud rechten WSW-ers  

 
Recht op bijstand? Voorwaarden 
Je komt in aanmerking voor bijstand wanneer: 

•  het niet lukt om zelf snel betaald werk te vinden 
•  je niet genoeg geld hebt om van te leven 
•  je geen recht hebt op een voorliggende  voorziening 
•  de Nederlandse nationaliteit hebt (of gelijk  daaraan) 
•  je woont in Nederland 

 
Geen recht op bijstand wanneer: 

• Je een opleiding volgt  of kunt volgen en recht hebt op studiefinanciering (WSF) 
• Iemand jonger dan 27 jaar, waarbij uit zijn/haar houding blijkt dat hij/zij de 

arbeidsverplichtingen niet wil nakomen 
• Er gelden nog andere voorwaarden 

 
Voorbeelden voorliggende voorzieningen: 

•  Inkomen uit arbeid 
•  Studiefinanciering 
•  Andere uitkering (vb. WAO, WW, ZW) 
•  Korting belastingheffing (vb. combinatiekorting) 
•  Partner- en/of kinderalimentatie 

 
Snel aan het werk!  

• Na de melding bij de gemeente wordt bepaald welke stappen richting werk moeten 
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worden gezet (met een zoektijd voor jongeren). 
• Inzet van o.a.: Zwolle Werkt Aanpak intensief en Voor Arbeid en Kansen 

 
Beoordeling van het recht 
Het recht op uitkering wordt getoetst aan de hand van het inkomen en het vermogen (ook 
van inwonende minderjarige kinderen) 
Er is een grens voor het vermogen dat je mag houden. 
- Alleenstaande € 5.895,00 
- Alleenstaande ouder of gezin € 11.790,00 
Wanneer het vermogen meer is, moet het teveel aan vermogen eerst worden opgemaakt.  
 
Hoogte uitkering 
Netto inclusief vakantietoeslag voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde 
leeftijd: Alleenstaande € 962,63 ; Alleenstaande ouder € 962,63 ; Gezin € 1.375,18. 
De uitkering kan soms worden verlaagd als er geen of lagere woonlasten zijn. 
 
De kostendelersnorm 
Meer personen in de woning aanwezig? Dan kan de uitkering lager worden: Het gaat dan om 
meerderjarige personen (21 jaar of ouder) in de woning. Inkomen speelt geen rol. Elke extra 
persoon betekent een lagere uitkering. 
De kostendelersnorm geldt niet voor Personen jonger dan 21 jaar,  de commerciële 
(ver)huurder, onder(ver)huurder of kostgever/kostganger (géén bloedverwant in de 1e of 2e 
graad), student 

 
Voorbeelden kostendelersnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

Type huishouden  Norm  Berekening  Uitkering  

Eén persoon  70%  70% van € 1.375,18  €    962,63  

Twee personen  50%  50% van € 1.375,18  €    687,59  

Drie personen  43 1/3%  43 1/3% van € 1.375,18  €    595,91  

Vier personen  40%  40% van € 1.375,18  €    550,07  

Vijf personen  38%  38% van € 1.375,18  €    522,57  

 
Verplichtingen bij uitkering 
Inlichtingen- en medewerkingsplicht: 

• Alles wat van invloed is op de uitkering melden 
• Maandelijks inleveren rechtmatigheidformulier  
• Meewerken aan onderzoeken (o.a. huisbezoek) 

Arbeidsplicht: 
• Actief aan de arbeidsplicht voldoen 
• Persoonlijk actieplan voor iedereen! 

Het schenden van deze verplichtingen kan leiden tot een boete of het tijdelijk verlagen of 
stoppen van de uitkering. 
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Armoedebeleid: Recht op bijzondere bijstand als: 
• De kosten in een individueel geval noodzakelijk zijn en deze voortvloeien uit 

bijzondere omstandigheden.  
• De kosten niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, het vermogen, de 

individuele inkomenstoeslag en het inkomen voor zover deze meer bedraagt dan de 
bijstandsnorm. 

Voorbeelden: 
• Kosten onder bewindstelling 
• Eigen bijdrage advocaatkosten 
• Huisraad bij bijzondere omstandigheden 
• Dubbele huur bij noodzakelijke verhuizing 
• Woonkostentoeslag 
• Reiskosten in bijzondere situaties 
• Soms: overbruggingsuitkering na detentie 

Geen bijzondere bijstand voor medische kosten. Daarvoor heeft de Gemeente Zwolle een 
collectieve zorgverzekering. 
Voorliggende ‘voorzieningen’: 

• Vermogen boven de vermogensgrens 
• Individuele inkomenstoeslag 
• Inkomen boven 110% van de bijstandsnorm 
• Reserveringsruimte in de bijstandsnorm 
• Andere regelingen, zoals Zvw, WMO, AWBZ. 

Reserveren 
• Voor de aanschaf of vervanging van huisraad moet men reserveren. 
• De reserveringsruimte is 6 procent van de geldende bijstandsnorm (met eventuele 

toeslag) keer 12 maanden. 
Vorm 

• Bijzondere bijstand wordt verstrekt als geldlening of als gift. 
Individuele inkomenstoeslag  

• Twee bedragen: €350 en €500 per jaar 
• Inkomen in 36 maanden niet meer dan 110% van de bijstandsnorm 
• Vermogen lager dan de vermogensgrens  
• Ook bij schulden en inkomen tot vrij te laten bedrag bij een 

schulddienstverleningstraject. 
• Op eigen verzoek   
• Geen fraude  

Individuele studietoeslag 
Studievergoeding van maximaal €3.600,-- per jaar;  
Voorwaarden: 

• Een arbeidsrelevante studie 
• Leeftijd minimaal 18 jaar 
• Recht WSF of WTOS  
• Vermogen lager dan de vermogensgrens  
• Niet in staat minimumloon te verdienen.  

 
Sociale studielening 

• Geen uitkering van de gemeente Zwolle 
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• Inkomen lager dan 110% sociaal minimum 
• Geen aanspraak op studiefinanciering 
• Moet arbeidsmarktkans vergroten 
• Erkende opleiding 

Bedrag: € 3000,00 of € 4000,00 maximaal 
Geslaagd:   Helft lening wordt gift 
Niet geslaagd:  Lening terugbetalen 

 
Scholierenregeling 

• Voor kinderen op het voortgezet onderwijs 
• Voor kinderen in het 1e of 2e jaar van het MBO 
• Bijdrage € 225,-- (of € 300,-- voor brugklassers) 

• Inkomen niet meer dan 110% 
• Vermogen lager dan de vermogensgrens 
• Ook bij een schulddienstverleningstraject 

• Op eigen verzoek 
 

Collectieve zorgverzekering 
Bij Zilveren Kruis Achmea. 
• Beter AF plus polis 3 sterren 

• Beter AF Tandarts Polis 2 sterren 
• Gemeente plus pakket 

• Geen verplicht eigen risico á € 375,00 
• Voorwaarden: geen schulden of achterstanden 

• Chronisch zieken/beperkten: Inkomen lager dan 130% 
• Overige minima: Inkomen lager dan 110% 

 
Subsidie personen met chronische ziekte en beperking 

• Peildatum 1 november 
• Peilmaand november 

• Inkomen lager dan 130% sociaal minimum 
• Vermogen lager dan de vermogensgrens 

• Recht op voorziening Wmo of Wlz 
• Ook voor kind dat jonger is dan 18 jaar dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet 

• Vergoeding maximaal € 175,00 
 

Schulddienstverlening door gemeente 
Uitgangspunten zijn: 

• Eerst zelf proberen een oplossing te vinden voor uw schulden 
• Advies over de aanpak en het voorkomen van financiële problemen 

Voorwaarden: 
• Leeftijd minimaal 18 jaar 

• Vaste woon- of verblijfplaats in Zwolle 
• Vast inkomen 

 
Overige ondersteunende voorzieningen 

• Stichting Meedoen 
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• Jeugdsportfonds 
• Vangnetregeling Schoolzwemmen 
• Vakantieweken voor de minima 
• Zeilvakanties voor jongeren 

• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 

 
 

 

11. Schulddienstverlening,  afdeling Inkomensondersteuning Eenheid 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle; uit 

powerpointinformatie 2015. 
 

• Wat zijn schulden?  

In de economie is een schuld een openstaand bedrag dat betaald moet worden. Zoals:  
• Een onbetaalde rekening  

• Een persoonlijke lening  

• Iemand die nog geld van jou krijgt. Van schulden is sprake als: Als die onbetaalde 
rekeningen zich opstapelen.  
 
• Top 10 onbetaalde rekeningen  

Zorgverzekering, abonnementen/contributies, postorderbedrijven, energie, gemeentelijke 
belastingen, huur/hypotheek, telecom, water en belastingvorderingen. 

• Soorten schulden  

Volgens de Greef (1992) zijn er vier ontstaansgronden:  
Aanpassingsschulden:  
Plotselinge verandering van inkomen en/of uitgaven en de noodzaak om zich hieraan aan te 
passen. Overlevingsschulden Het ontbreken van reserves door langdurig laag inkomen. 
Structureel tekort op de begroting.  
Compensatieschulden Overbesteding ter compensatie van stressvolle gebeurtenissen of als 
onprettig ervaren omstandigheden. Overbestedingsschulden  
Stelselmatig meer uitgeven dan er binnen komt. 

• Cijfers  

• 89.000 aanmeldingen • € 37.700 gemiddelde schuld • 51.000 rekeningen voor 
budgetbeheer • 44% klanten minimumloon, maar 49% inkomen uit werk • 14% bezit een 
eigen woning • groeiend aantal jongeren 

• Vroegsignalering  

Schuldenaar: vroegsignalering voorkomt problematische schulden en bevordert 
maatschappelijke participatie en re-integratie.  
Gemeente: Voorkomen maatschappelijke kosten.  
Schuldeisers: Door vroegsignalering minder lasten en kosten bij de schuldeisers en 
leveranciers 
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• Signaleren schulden  

» Lening bij familie, vrienden en kennissen en niet terugbetaald  

» Rood staan bij de bank (> € 500 per maand)  

» Post niet openmaken uit angst voor deurwaarders (brievenbus vol!!)  

» Besteding vakantiegeld  

» Creditcard schuld > € 500,--  

» Beslag op inkomen  

» Niet sparen voor vervanging  

» Achterstanden betaling woonlasten  

» Voorschot op salaris/vragen om geld  

» Ziekmelding  

» Korte termijn planning i.p.v. plannen maken  

» Administratie: - niet op orde - ongeopende brieven  

» Men ligt er wakker van ……..  
 
• Eerste stap naar een oplossing  

Herkennen van signalen is de eerste stap naar de oplossing:  
1.Zorg dat je signalen van mensen met financiële problemen herkent.  

2.Zorg dat mensen weten dat ze bij je terecht kunnen.  

3.Verwijs mensen door naar de juiste instanties.  
 

• Raad van Kerken  

Citaat Raad van Kerken: “Uit het onderzoek Armoede in Nederland dat vorig jaar werd 
gehouden, bleek dat mensen met financiële problemen vaak schulden hebben (41 procent 
van de mensen die met geldtekort bij de diaconieën aankloppen). Deze financiële problemen 
verergeren door te snel oplopende incassokosten, lange wachttijden, bureaucratie, fouten 
en problemen bij uitkeringsinstanties, een opeenstapeling van dwangmiddelen en soms ook 
doordat iemand met schulden nieuwe leningen moet afsluiten. Kerken mogen een kritische 
houding aannemen tegenover mensen met schulden én tegenover schuldeisers, 
kredietverstrekkers, instanties en overheden. Daarbij blijven ze trouw naast mensen staan in 
de complexe wereld van de schuldhulpverlening. Kerken kunnen het hebben van schulden 
en de praktijk van de schuldhulpverlening bespreekbaar maken: in eigen kring en in de 
samenleving.” 

• Wat moeten kerken niet doen!  

•Schuldhulp zelf op zich nemen; dit is te ingewikkeld, te specialistisch en een certificaat is 
vereist.  
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•Schulddienstverlening (Kredietbank/Gemeente) voor de voeten lopen. (Bijv. via geld 
verstrekking, probleem in stand houden).  
Of zoals een gezegde zegt:  
Geef iemand een vis en hij heeft die dag geen honger meer, leer iemand vissen en heeft hij 
nooit meer honger. 
 
• Hulp in Zwolle  

Bellen naar 14038 
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• Wettelijke traject (WSNP)  
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp)  
• Minnelijk traject niet mogelijk.  

• Rechtbank benoemt een rechtercommissaris en een bewindvoerder.  

• Rechtbank zorgt voor publicatie. De bewindvoerder:  

• komt op huisbezoek  

• legt beslag  

• beheert boedelrekening  

• bekijkt post uit de postblokkade  

• legt verantwoording af aan de rechter-commissaris  
 

 
 

12.  Sociaal Wijkteam Zwolle; uit powerpointinformatie voor DPZ 2015. 
Sociale Wijkteams 

• Kernpartners: 
– De Kern Maatschappelijk Werk 
– MEE IJsseloevers 
– Travers Welzijn 
– Bureau Jeugdzorg 
– Gemeente (WMO en Sociale Zaken) 

• Lichte  ondersteuning, advies en versterken sociale netwerk 
 
Positie Sociale wijkteams 

• Sociale wijkteams in 5 stadsdelen  
• Individuele Begeleiding  
• Dagbesteding  
• Beschermd wonen  
• Veiligheid & Preventie  
• Huisarts & Wijkverpleging  
• GGZ  
• Stadsdeelteams 
• Etc. 

Uitgangspunten: 
• Regie bij inwoner 
• Ondersteuning op maat 
• Versterken eigen kracht en sociaal steunnetwerk 
• Langer zelfstandig wonen 
• Participatie: iedereen doet mee 
• Inzet op preventie 
• Aanpak hele huishouden; 1 huishouden, 1 plan  
• Innovatie van dienstverlening 
• Resultaatgericht  
• Goede afstemming en samenwerking voorliggend veld en zorgaanbieders 
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• Verminderen van administratieve lasten 
• Ontdubbelen/ontschotting 
• Scherp op financiën  

Inrichting Sociale Wijkteams 
• Onder regie gemeente: eerste 2 jaar 
• Organisatorisch onder SoZaWe 
• Continuïteit van zorg per 1 januari 2015 
• Grip op kwaliteit 
• Samen met partners 
• Doorgroeimodel  

Locaties en teamleiders en aantal meldingen ( 1-1 t/m 31-3 2015: 1328 ) 
• Noord – Wijkcentrum Holtenbroek; Inge Krooshof; 304 
• Oost – Simon van Slingelandtplein; Joke Wierbos; 328 
• Zuid – Wijkcentrum De Pol; Karin Otten; 260 
• West – Cultuurhuis Stadshagen; Geraldine Ijzerman; 170 
• Midden – Wijkcentrum De Enk + WC Kamperpoort; Bertus Bouman; 266 

Bereikbaarheid/toegankelijkheid 
• Inloop zonder afspraak op 5 locaties 

– Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
• Telefonisch via KCC (14038) + eigen telefoonnummers 
• Via website en/of email  

Waarvoor kunnen inwoners terecht? 
Alle (ondersteunings-)vragen binnen het sociaal domein; 

 Maatschappelijke participatie 

 Opvoeden en opgroeien 

 Schuldenproblematiek 

 Hulp in de huishouding 

 Dagbesteding 

 Huiselijk geweld 

 Etc.  
Hoe werkt het? 

• Inwoner belt 14038, loopt binnen of doet melding via website / email. 
• 1e contact en zo mogelijk direct antwoord 
• Zo niet, ‘keukentafelgesprek’: vraagverheldering 

– In principe bij inwoner thuis 
• Uitkomst: persoonlijk ondersteuningsplan 

– Regie bij inwoner 
– Keuzevrijheid evt. zorgaanbieder 

Lerende organisatie 
Belangrijke uitgangspunten:  

• Kennis en expertise 
• Zelf lerende teams; 

– Actie Leren 
– Partnerschapskaart  

• Teamleiders worden getraind door Hogeschool VIAA  
- VIAA verricht (langdurig) onderzoek gericht op de ontwikkeling van 

competenties, methodieken, kennis en effecten  van de werkwijze van professionals 
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die vanuit Sociale teams werken.  
Algemene indrukken 

• Overwegend “zware” casuïstiek komt binnen 
• Team ontwikkeling gaat in sneltreinvaart 
• Medewerkers hebben hun T-profiel allemaal al verbreed en leren veel van elkaar  
• Kantelen blijkt moeilijk in drukte en chaos, maar al wel goede voorbeelden! 
• Inwoner weet ons te vinden 
 

 
13.  Toelichting op het financieel beleid van de diaconie,  waarom het 

College bij de behandeling van de jaarrekening 2014 op 10 juni 2015, 
heeft verzocht.   

 

Onderstaande notitie is een bewerking van het antwoord op een brief van een diaken die in 
zijn hoedanigheid als gemeentelid en op persoonlijke titel vragen heeft gesteld over de 
jaarrekening van 2014. Op deze brief is uitgebreid geantwoord.  
 
In 2014 zijn vanuit de wijken 20 aanvragen ontvangen die gehonoreerd zijn voor een bedrag 
van € 8.447,--. “Hoe komt het dan dat we deze nood en hen die het nodig hebben niet weten 
te vinden?” is een goede en spannende vraag. Deze vraag is een repeterende die diakenen 
vaak stellen. De vraag die dan rijst: is er geen nood of weten diakenen de mensen in nood 
moeilijk te vinden? Overigens is het niet alleen een vraag van diakenen, ook is bekend uit de 
contacten met professionele hulpverleners dat ook zij met deze vraag worstelen.  
Mensen aan wie wel hulp wordt verleend zijn degenen die zich melden en die ook vaak 
prima de weg weten in de hulpverlening en regelingen; dit noemen wij ook wel de assertieve 
armen. De kunst is om de mensen op het spoor te komen die in stille armoede verkeren en 
die zich niet laten horen. Een belangrijk onderdeel om deze mensen tegen te komen, is een 
goede samenwerking en afstemming tussen diaconaat, pastoraat en andere geledingen 
binnen de kerk.  
 
Op bovenwijks en plaatselijk niveau probeert de diaconie echte armoede te vinden door 
actief deel te nemen aan initiatieven als de Dag van de Armoede, Stadsdialoog Zwolle-
armoedevrij, Sinterklaasacties, zomerpakketten, vakanties voor minima, SchuldHulpMaatje 
etc. en andere activiteiten waar deze mensen aanwezig zijn of een rol spelen. Zo draagt de 
diaconie o.a. bij aan de werkgroep ‘Prettige Vakantie’. Deze wekgroep organiseert jaarlijks 
voor zo’n 14 gezinnen een vakantie op Ameland. De bijdrage van ruim € 3.800,-- van de 
Diaconie is dan niet zichtbaar onder hulp voor ondersteuningen, maar komt in z’n geheel wel 
ten goede aan de mensen voor wie de diaconie het werk doet. Ook heeft de diaconie de 
viering van de dag tegen extreme armoede op 17 oktober mede mogelijk gemaakt. Op 
pagina 3 van de jaarrekening 2014 is een verdere opsomming te vinden van wat de diaconie 
doet om armoede tegen te gaan.  
   
De diaconaal consulent speelt hierin een actieve rol. Hij kent veel van deze mensen en 
verleent waar het nodig is de nodige hulp; 75% van zijn tijd wordt hieraan besteed. Hij kent 
de sociale kaart van Zwolle en hij kan mensen wijzen op regelingen om hun financiële positie 
te verbeteren. De diaconaal consulent is beschikbaar om over dit onderwerp voorlichting of 
verdere informatie te geven.   
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In de diaconale hulp merken we dat het vaak aan de aanbodkant wel toereikend is, maar dat 
het aan de vraagkant vaak stagneert. Als diaconie zijn we hierin niet uniek, deze geluiden zijn 
ook hoorbaar bij de gemeente Zwolle en andere maatschappelijke organisaties. Van 
bijstandsvrouwen horen we geluiden waarom het aan de aanbodkant stagneert. 
 
Voor ondersteuningen begroot de diaconie ieder jaar een vast bedrag. Daarmee wil zij 
aangeven dat het geld beschikbaar is. Als er in gevallen sprake is van echte armoede, geeft 
de diaconie dit geld dan ook ‘graag’ uit. Dit is één van de kerntaken van de diaconie die niet 
alleen toebehoort aan het moderamen van de diaconie of de leden van het College van 
Diakenen. Ook is het een taak van alle diakenen, predikanten en gemeenteleden. 
Naast de hulp door diakenen wordt er ook ondersteuning verleend via de Commissie 
Gezamenlijke Kerken. Deze commissie, bestaande uit 4 kerken, verleent bijdragen aan 
mensen die op voorliggende voorzieningen geen beroep kunnen doen en niet lid zijn van een 
kerk. Als men wel lid is van een kerk of geloofsgemeenschap dan is het de 
verantwoordelijkheid van die desbetreffende kerk. In veel gevallen gaat het dan om 
bijdragen voor broodnood of leefgeld. Hiermee worden mensen bereikt die soms letterlijk 
geen cent meer in de portemonnee hebben. In 2014 had de commissie een meevaller, 
omdat niet- aangesloten kerken bij de commissie, een eenmalige collecte voor het werk van 
de commissie hebben bestemd. 
 
Niet alleen op barmhartigheid wil de diaconie zich inzetten. Ook willen ze aandacht blijven 
geven aan het aspect van de gerechtigheid. Waar maatschappelijk misstanden zich voordoen 
zal de diaconie die aan de orde stellen. Als we merken dat mensen niet tot hun recht komen 
zullen we actie ondernemen. Er is dan ook geregeld overleg met de politiek, de overheid en 
andere maatschappelijke partners die hierin een rol spelen. De diaconie is vertegenwoordigd 
in allerlei overlegvormen. 
 
Om dit alles mogelijk te blijven maken is er geld nodig. Alle activiteiten willen we in de 
toekomst ook verder mogelijk maken. Zonder geld kun je geen beleid maken en als goede 
‘huisvader’ heeft de diaconie een reserve bij de bank. De diaconie heeft hiervoor een eigen 
vermogen van 1,6 miljoen euro waarvan 1,3 miljoen euro aan algemene reserve. We willen 
daarbij duidelijk aangeven dat de diaconie niet tot doel heeft om het vermogen te vergroten. 
De positieve en negatieve jaarlijkse resultaten uit de normale werkzaamheden houden 
elkaar behoorlijk in evenwicht. Wat binnenkomt wordt ook uitgegeven. Ook vindt er op het 
vermogen geen inflatiecorrectie plaats om het vermogen waardevast te houden. Dus feitelijk 
neemt de besteedbare waarde van het vermogen af en teert de diaconie al vele jaren dus in 
op haar vermogen. In cijfers: ultimo 2007 bedroeg de algemene reserve € 1.444.000, ultimo 
2014 (inclusief een bestemmingsreserve voor koersverschillen) € 1.404.000. De diaconie wil 
het vermogen nominaal in stand houden en de inkomsten uit het vermogen besteden voor 
het diaconale werk.   
 
In het verleden voerde de Diaconie het beheer over de niet direct noodzakelijke middelen 
zelf uit. Er was een kleine beleggingscommissie die eens per half jaar advies uitbracht over 
aan- en verkopen van obligaties e.d. Ook kerkelijke molens malen echter langzaam: tegen de 
tijd dat de beslissing hierover binnen het College van Diakenen werd genomen, was het 
voordeel al verdwenen. Daarom heeft de Diaconie het beheer van het vermogen in handen 
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gegeven van ABN-AMRO Mees Pierson. Zij beheren de portefeuille van de diaconie, echter 
binnen de beleidskaders die de Diaconie heeft beschreven in een beleggingsstatuut. Daarin 
zijn drie speerpunten opgenomen:  
1) De portefeuille is defensief van karakter. Dat houdt onder meer in dat er niet wordt 
belegd in risicovolle producten.  
2) De vermogensbeheerder belegt alleen duurzaam. Dit houdt onder andere in dat niet 
wordt belegd in ondernemingen die gebruik maken van kinderarbeid, die wapens 
produceren, aan wapenhandel doen of bedrijven uit de tabaksindustrie etc. Het gaat om 
bedrijven die zich richten op duurzaamheid en rechtvaardige verhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers. Hierover zijn met de bank duidelijke afspraken gemaakt die zijn 
neergelegd in een overeenkomst die overigens beschikbaar is. Verder worden de fondsen 
waarin de diaconie belegt eerst op duurzaamheid gecertificeerd door de Triodosbank. ABN-
AMRO Mees Pierson werkt nauw samen met deze groene bank.  
3) Bij het bedrag dat bij de vermogensbeheerder is ondergebracht is rekening gehouden met 
de hoeveelheid middelen die de diaconie nodig heeft voor de operationele activiteiten. Deze 
activiteiten mogen niet in gevaar komen. 
 
Over de prestaties van de bank is de diaconie tevreden. De huidige beleggingsstrategie levert 
onder de condities die de diaconie stelt, het meeste rendement op. In onze visie is er sprake 
van een mes dat aan twee kanten snijdt. Als eerste én het belangrijkste, het diaconale geld 
wordt belegd in ethische en duurzame fondsen. Als tweede levert het een goede opbrengst 
op om het diaconale werk ook op de langere termijn te financieren. Uit eigen ervaring weet 
de diaconie dat andere banken en vermogensbeheerders dit niet kunnen benaderen.  
 
Voor het stedelijk diaconaat is een bedrag van € 58.000,-- gereserveerd. Dit geld is 
gereserveerd bij de benoeming van de diaconaal consulent in 2014. Uit deze reservering 
worden projecten gefinancierd die dit jaar zullen starten. Dit geld blijft dus niet ‘in de pot’ 
zitten, maar zal actief worden uitgegeven.  
 
Tot slot. Als met het vermogen van de diaconie alle armoede in de wereld opgelost zou zijn, 
dan moeten we het vandaag nog uitgeven. Echter deze illusie hebben wij niet. Als een goed 
rentmeester met een bepaald vermogen willen ook in de toekomst hulp blijven verlenen aan 
mensen die de hulp van de diaconie nodig hebben. 
 

 
14.  Informatieavond: diaconie in de 21e eeuw; 

19-11-2015.: bijdrage van Hayo Wijma. 
 

Nederland Participatieland, wat wordt verwacht van kerken? 
(en willen kerken dat ook?) 
 
Misicordiae  vultus’ (Het gelaat van de barmhartigheid). 
DIACONAAT: 

 Activiteiten … 
o Vanuit en door kerken  

(of vanuit andere groepen die zich laten leiden door het evangelie) 



26 
 

o Die gericht zijn op het voorkomen, het opheffen of het mee uithouden van 
lijden en maatschappelijke nood bij individuen of groepen mensen  

o Die gericht zijn op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en 
samenleving  
 

 Barmhartigheid & Gerechtheid! 
o Nood lenigen waar nodig  
o Optreden tegen structuren die nood veroorzaken  

 
OORSPRONG DIACONAAT: 

 Bekeken vanuit oorsprong: 
o Bijbelse opdracht tot barmhartigheid & gerechtigheid geldt voor iedereen! 
o Israël had ervaring met onderdrukking: mensen met problemen worden zelf 

ingezet! 
o Christus toont diaconale houding: die houding wordt kenmerkend voor Zijn 

gemeente 

 Gelaat van Barmhartigheid: 
o Gods liefde houdt niet op bij gemeente en solidariteit & barmhartigheid ≠ 

optioneel. 
 
ONTWIKKELING DIACONAAT: 
 

 Het Romeinse Rijk: 
o Grote hongersnood & pest: ‘Alleen christenen bewijzen menselijk gevoel van 

medeleven. Sommigen begeleiden stervenden, anderen begraven doden. Weer 
anderen brengen hongerigen bijeen en delen brood uit’.  
(Eusebius, geschiedschrijver. 312 na Christus) 

o Klacht van de Keizer”: ‘Het is beschamend dat die oneerbiedige christenen  
zowel hun eigen armen en zieken verzorgen, als die van ons. Iedereen kan zien 
dat wij zelf ons eigen volk in niets ondersteunen’  
(Julianus, Keizer. 361 na Christus). 

 

 
 

 De 7 Werken van Barmhartigheid:   
De hongerigen spijzen    
De dorstigen laven     
De naakten kleden  
De doden begraven    

 
De vreemdelingen herbergen  
De zieken verzorgen    
De gevangenen bezoeken. 
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 Een participatiesamenleving:  
een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn 
of haar eigen leven  & omgeving, zonder hulp van de (landelijke) overheid. 

 
VERWACHTINGEN AAN KERKEN: 
 

 Kerk als vindplaats maatschappelijke participatie: 
o Vrijwilligers & mantelzorgers  
o Participatie mensen met beperking  
o Jeugdwerk & opvoedingsondersteuning 

 

 Kerk als locale samenwerkingspartner: 
o (Belangrijke) Vrijwilligersorganisatie  
o Een maatschappelijke organisaties die geïnformeerd moet worden  
o Informatiekanaal  
o Signaleringsfuntie  
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 Wat NIET wordt gezegd: 
o Kerken moeten vormen van ondersteuning/zorg verlenen  
o Hoe kerken dat zouden moeten doen 

 

 Kerken zijn dus zelf aan zet: 
o Hoe volgen kerken hun roeping tot B & G in deze participatiesamenleving? 
o Hoe vertalen kerken hun missie tot een visie? 

- Word je één van de maatschappelijke organisaties? 
- Word je vertegenwoordiger van groep vrijwilligers? 
- Word je ‘Stem van hen die geen helper hebben’? 
- Word je ‘Geweten van de samenleving?’ 

 jouw rol als diaken? 
 
ANDERE TIJDEN VRAGEN OOK OM ANDERE ROLLEN: 
 

 Diaken was van oudsher: 
o Vertrooster  
o Uitvoerder  
o Netwerker 

 

 Belangrijk wordt: 
o Signaleren  
o Activeren  
o Toerusten  
o Cöordineren  
o Beleid maken 

 
Nederland Participatieland, wat wordt verwacht van kerken? (en willen kerken dat ook?); 
Wie gaat die vraag beantwoorden? Kerken zelf en daarvoor kijk ik naar diakenen ... 
 
146 1 Halleluja!  
 
Loof de HEER, mijn ziel.  
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,  
mijn God bezingen zolang ik besta.  
 
3 Vertrouw niet op mensen met macht,  
op een sterveling bij wie geen redding is.  
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,  
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.  
 
5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,  
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,  
de zee en alles wat daar leeft,  
 
hij die trouw is tot in eeuwigheid,  
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7 recht doet aan de verdrukten,  
brood geeft aan de hongerigen.  
De HEER bevrijdt de gevangenen,  
8 de HEER opent de ogen van blinden,  
de HEER richt de gebogenen op,  
 
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,  
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,  
wezen en weduwen steunt hij,  
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.  
 
10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,  
je God, Sion, van geslacht op geslacht.  
 
Halleluja!  
 

 

15.  Bijdrage Wim van Ree (Diaconaal Consulent) over diaconaat in de 21e    
eeuw;  19-11-2015. 
 

Midden jaren zestig werd door de toenmalige (eerste vrouwelijke) minister Klompé van CRM 
de Algemene Bijstandswet ingevoerd. Bij de invoering sprak zij de woorden ‘met de ABW 
gaan we naar een situatie van genade naar recht’.  
Tot die tijd was de ‘armenzorg’, het maatschappelijk werk, gezinsverzorging, 
kruisverenigingen  e.d. een taak van onder andere de kerk. Na de verdere  sociale wetgeving 
en opbouw van de verzorgingsstaat ontstond er bij de diaconieën enige verlegenheid over 
haar taak en rol in de samenleving. Ook was men een beetje verontwaardigd binnen de 
kerken. Dat de staat nu de rol van de kerken die zij eeuwen had vervuld zo maar overnam. 
De diaconieën zijn op zoek gegaan naar een nieuwe rol. De diaken verdween langzamerhand 
uit de  samenleving, al bleef er in Zwolle een dun lijntje via een bestuurszetel bij de IJsel 
Vechtdelta waar toen het maatschappelijk werk werd ondergebracht. Ook is de Zwolse 
diaconie nog lang betrokken geweest bij de Vereniging Kinderzorg en tot de eind jaren 
tachtig bestuurlijk betrokken geweest bij het verzorgingshuis Rivierenhof.  
Vanaf die periode zijn de kerken zich meer gaan richten op werelddiaconaat en andere 
internationale projecten. Na de Wende in 1989 kreeg dit voornamelijk gestalte in de 
Oosteuropahulp.    
Ook de overheid zag de kerken niet meer staan als maatschappelijk partner. De identiteit 
van de nieuwe organisaties werd benoemd als algemene gevuldheid. In praktijk bleek dit een 
lege dop. 
De laatste 15 jaar is t.a.v. deze ontwikkeling een kentering waarneembaar. Deze 
ontwikkeling startte in de grote steden. Kerken en diaconieën vroegen aandacht voor witte 
vlekken in de samenleving, helpen waar geen helper is en initieerden projecten hiervoor. Dit 
werd door het stadsbestuur herkend en erkend. Zo gaf de toenmalige burgemeester van 
Amsterdam Job Cohen het startschot voor een opvanghuis voor dak- en thuislozen wat een 
initiatief was van de Hervormde Diaconie van Amsterdam. 
Ook in Zwolle ontstonden er opnieuw contacten tussen kerk en overheid. Op 20 oktober 
1999 vond er een bijeenkomst plaats tussen drie Zwolse protestantse kerken en de 
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gemeente Zwolle in de burgerzaal van het gemeentehuis in het bijzijn en medewerking van 
de toenmalige wethouders Den Bult en Baarsma. Zij gaven op die avond een aantal 
statements. Een van die van Jaap Baarsma was: 
“Maatschappelijke participatie is een recht van ieder individu in de samenleving; zowel de 
gemeentelijke overheid als de maatschappelijke groeperingen hebben in deze een 
belangrijke faciliterende taak”. 
De bijeenkomsten werden de jaren daarna voortgezet onder de noemer sociale conferenties 
waarvan er nog vijf van zouden volgen, onder meer over Wmo en stille armoede. Uiteindelijk 
is de sociale conferentie geïntegreerd in de halfjaarlijkse Stadsdialoog Zwolle-armoedevrij 
waarvan vrijdag 27 november de eerstvolgende bijeenkomst is. Deze vindt plaats in de 
Sionskerk.  
 
In het laatste decennium wordt de oorspronkelijke taak van de diaconie weer terug gelegd 
bij de kerken. Door de bezuinigingen in de sociale zekerheid, de verdere afbouw van de 
verzorgingsstaat en de meer faciliterende en participerende rol van de overheid komt de 
kerk voor de ‘armenzorg’ opnieuw in beeld. Vaak wordt er een beroep gedaan op de 
financiële middelen als het gaat om de eerste levensbehoeften en voor kosten die niet meer 
worden gedekt door voorliggende voorzieningen. Ook qua menskracht wordt er meer 
gevraagd aan de kerken. Deze taak biedt opnieuw kansen om weer volop mee te doen aan 
de samenleving, maar het gevaar van de valkuil is aanwezig. 
Een aantal taken wordt door de overheid impliciet teruggelegd bij de kerken, op zich niets 
mis mee, maar het moet geen vanzelfsprekendheid worden. De overheid blijft ook in de 
participatiesamenleving verantwoordelijk voor de primaire levensbehoeften van haar 
burgers. Dit is een vorm van beschaving. 
 
Wat betekent dit voor de diaconie en de diakenen? 
De afgelopen decennia waren diakenen door de maatschappelijke ontwikkelingen echte 
‘doeners’, vergaderingen waren over het algemeen niet zo aan hen besteed. Er werden met 
grote liefde en trouw allerlei klussen verricht, het bejaardenreisje, het bezorgen van de 
kerstattenties etc. Deze vaak binnenkerkelijke activiteiten kregen over het algemeen een 
cyclisch karakter. Veel diaconale activiteiten waren naar binnen gericht.  
Binnen de diaconieën en kerken is ook een kentering waarneembaar. Diakenen herkennen 
maatschappelijke ontwikkelingen en willen als diaken en als diaconie hierin meebewegen. 
Om deze beweging vol te houden zal er m.i. een andere diaken moeten komen en een 
andere organisatie van het diaconaat en de kerk. Niet zozeer nieuwe mensen, maar meer 
een andere en nieuwe denk- en werkwijze. Diakenen moeten zich meer gaan richten op hun 
kerntaken. Een van deze taken is om gemeenteleden bewust te maken voor het diaconale 
werk. Dit kan erin resulteren dat gewone gemeenteleden incidentele klussen willen doen en 
daarmee bewust worden van hun diaconale roeping.  
In een van de wijken is een diaconale commissie gevormd met ‘gewone’ gemeenteleden. Zij 
nemen uitvoerende taken op zich waardoor de diaken de handen vrij heeft voor het 
verbinden van samenwerking van partners in de buurt en wijdere samenleving. Mooi is het 
te zien dat diezelfde wijkdiaconie verschillende soorten diakenen wil introduceren w.o. een 
gemeentediaken (voor het binnenkerkelijk gebeuren), de wijkdiaken die contacten 
onderhoudt met de buurt en betrokken is bij initiatieven in die buurt. De andere is de 
stadsdiaken die stedelijke en bovenwijkse contacten onderhoud en de ontwikkelingen in de 
stad volgt. De diaken  als verbinder in de samenleving heeft de toekomst. 
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Hierbij wil ik een droom uitspreken. Het is niet onwaarschijnlijk dat Zwolle een AZC krijgt. 
Vaak worden vluchtelingen aan de rand van de stad in één grote locatie gevestigd. Mijn 
voorkeur zou uitgaan naar 10 verschillende locaties in de stad en midden in een buurt. Ten 
eerste komt hiermee geen concentratie in één wijk. Vluchtelingen worden dan organisch 
opgenomen in het dagelijks  leven doordat zij met de wijkbewoners naar school gaan, 
meevoetballen in de lokale club, elkaar ontmoeten in de speeltuin of supermarkt. Er 
ontstaat een spontane integratie wat voor de toekomst veel oplevert en we een volgende 
generatie niet opzadelen met een segregatieprobleem. Diakenen, mensen uit de kerk 
kunnen met andere partijen optreden als buurtcoach. Het zou me veel waard zijn als de 
COA, de gemeente en de kerken het lef hebben een dergelijke pilot op te pakken. Laten we 
ons daarbij niet op de kop zitten door de waan van de dag en het korte termijn denken.  
 
Er zijn in Zwolle initiatieven waarin samenwerking met overheid en maatschappelijke 
organisaties gestalte krijgt. Zo hebben de wijkdiaconieën in Zwolle Zuid en Noord en Midden 
contact met het Sociaal Wijkteam, wordt een kerkgebouw gebruikt als locatie voor het 
wijkoverleg. Ook het enthousiasme voor de hulp aan de vluchtelingen uit de kerken is 
hartverwarmend. Zo zijn de activiteiten van deze Oosterkerk een item geweest voor het 
NOS-journaal. Het mooie aan dit initiatief was dat vluchtelingen zelf aan het werk gingen. Dit 
doet recht aan hun menswaardigheid en doet het op een beroep op hun kwaliteiten. Dit kan 
een nieuwe visie op diaconaat worden. Degenen voor wie de hulp en barmhartigheid doen, 
kunnen ook zelf worden ingeschakeld. Mensen worden zo niet afhankelijk van je hulp en 
worden zo geactiveerd om ook zelf hun situatie aan te pakken en te verbeteren. Ieder 
mensen heeft gaven en talenten, ieder mens heeft wat te geven en te brengen.  
Daarom kan het zinvol zijn te waken voor te veel barmhartigheid. Dit kan het zelfrespect van 
de hulpvrager en de gerechtigheid in de weg staan.  
Dit brengt mij op het punt dat er door diakenen ook gerust kritisch mag worden gekeken 
naar het rendement van haar hulp. Daarbij kom ik uit bij een wat oud verhaal over meerdere 
kerstpakketten die op één adres werden bezorgd. Inmiddels is dit fenomeen met andere 
initiatieven ondergebracht in de werkgroep Zwolle-deelt en is het op elkaar afgestemd.  
Let er op welke hulp je verleent. Bijstandsvrouwen die ik spreek ervaren hulp soms als 
kwetsend als weer het kerstpakket wordt bezorgd met daarin het denigrerende pak koffie en 
macaroni. Het is belangrijk dat mensen de ruimte krijgen en ervaren om zelf hun hulpvraag 
te bepalen en denk niet dat wij wel weten wat goed voor hen is. Dat zou ook gezegd kunnen 
van de inzameling van tweede handskleding. Uit het oogpunt van duurzaamheid snap ik deze 
acties, maar uit het oogpunt van hulp aan de naaste wat minder. Het gaat om kleding  voor 
vluchtelingen, mensen in Zwolle of Oost-Europa. Kleding die voor ons uit de mode zijn of ons 
letterlijk niet meer passen, zijn wel goed genoeg voor die vluchteling of degene die het niet 
breed heeft.  Voorkom de stelling ‘het verstrekken van een kerstpakket voorziet meer in de 
behoefte van de gever dan van de ontvanger’. Anders lopen we het risico de omgekeerde 
weg van recht naar genade te bewandelen. Diaconale hulp is onvoorwaardelijk en zonder 
dubbele agenda. Diaconaat is het belang van de ander.   
 
Ook hier hebben zich nieuwe ontwikkelingen voor gedaan. Denk aan de 
zomerpakkettenactie die als pilot is uitgevoerd. Degenen voor wie het zomerpakket is 
bedoeld, mocht een wensenlijstje inleveren. Zo ontvingen ze dingen waar je ze een plezier 
mee deed en die er werkelijk toe deden. Er ontstond bijv. ook een mooi contact tussen de 
diaconie van de Open Kring en de vrouwenopvang Khedera. Er werd een leuke middag 
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georganiseerd voor de kinderen en de moeders. Diaconaat op maat. 
Een ander mooi voorbeeld is een samenwerkingsvorm in de wijk de Pierik. Naar aanleiding 
van het buurt voor buurt-onderzoek is een overleg en samenwerking ontstaan tussen 
partijen die actief zijn in de wijk zoals  de BSO, de voetbalclub SV Zwolle, Travers, de 
Landstede, de speeltuinvereniging en twee kerken. Inmiddels zijn er mooie samenwerkingen 
ontstaan om twee problemen in de wijk aan te pakken t.w. jongeren die een grote afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt en de eenzaamheid onder wijkbewoners.  
Ook in Dieze-Oost  gebeuren er mooie dingen en zo is veel meer op te noemen. 
Ik wil diakenen aanmoedigen om partners in de omgeving te zoeken 
 
Welke gevaren zijn er aan de nieuwe wijze van werken, welke valkuilen zijn er? In het 
enthousiasme voor de nieuwe werkwijze kan het gevaar ontstaan om alle gaten die er de 
hulpverlening vallen te gaan opvullen. Je wilt graag dienstbaar zijn, maar er zijn grenzen. 
Allereerst is de diaconie en de kerk geen vangnet voor de bezuinigingen van de overheid. De 
diaconie heeft geen verzoekplatenprogramma “u vraagt en wij draaien”. Kijk allereerst welke 
capaciteiten, competenties en tijd je als diaconie in huis hebt. Maak gebruik van de 
kwaliteiten die er zijn en verlies je niet in zaken die je macht te boven gaat en die je niet 
waar kunt maken. Werk aanbod gestuurd, ga uit je van je eigen kracht en durf daarbij ook 
nee te zeggen. Kerk en overheid hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid. 
 
Diaconaat is het doen van werken van barmhartigheid en gerechtigheid. Het eerste werk 
komt veel aan bod. Het tweede aspect is soms lastiger. Dit is goed voor te stellen. Je komt 
dan op het terrein van het publieke debat, op het snijvlak van kerk en samenleving. Maar 
een diaconie mag de hand op zere plek leggen als er sprake is onrechtvaardige structuren en 
er verhoudingen gaan ontstaan waarbij menselijke waarden in het geding zijn. Over het 
algemeen stelt de politiek signalen uit de samenleving op prijs. Twee weken geleden was er 
een gesprek hierover met de CU-fractie en deze avond met die van de PvdA. Ook de 
adoptiegroep gaat met gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden in gesprek over welke 
gevolgen  bepaalde regelingen hebben voor ‘Henk en Ingrid’.  
    
Er bestaan ook soms binnen de kerken vreemde beelden over de diaconie en haar werk. Zo 
was ik een half jaar geleden in de Grote Kerk om kennis te maken met een aantal nieuwe 
mensen en het nieuwe concept van de Grote Kerk. Het doel van het bezoek was mede 
bedoeld om te kijken wat de bijdrage van de diaconie in dit nieuwe concept kon zijn. Het 
antwoord heb ik met stomheid aangehoord. In de nieuwe modellering van de Grote Kerk 
zeiden ze, dat men mikt op het hogere segment waarbij de rol van een diaconie marginaal 
zal zijn. M.a.w. diaconie is alleen van belang voor de onderkant en voor mensen die 
gemarginaliseerd zijn. Ik zou het volgende hier tegen in willen brengen. De diaconie heeft 
ook zeker te maken met het hogere segment. 

1. Armoede is geen probleem van de armen, maar van de rijken. 

2. Mensen uit het hogere segment hebben middelen, mogelijkheden, invloed en een 

netwerk om mensen uit de onderkant een betere en rechtvaardige positie te 

verschaffen.  

3. Mensen uit het hogere segment kunnen zo maar tot de doelgroep van de diaconie 

gaan behoren. De grens tussen de dood of de gladiolen is vaak flinterdun. Hayo Wijma 
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wist mij te vertellen dat onderzoek in de VS heeft uitgewezen dat dit een kwestie is 

van net wel of net geen geluk hebben.  

 
Tot slot. Er is veel te berde gebracht. Misschien denkt u als diaken pffff, moet dat allemaal. 
Het hoeft niet allemaal in één keer. Je kunt niet in één stap van de kelder naar de zolder. 
Zoals in de lezing gezegd zijn er al verschillende ontwikkelingen in beweging. De trein rijdt en 
stap gerust in. Zelf mag ik al lang werkzaam zijn voor de diaconie. Met name in de afgelopen 
twee jaar mocht ik als diaconaal consulent het proces van dichtbij meemaken. Ik kan u 
verzekeren het nieuwe diaconaat is geweldig, het geeft een zinvolle boost aan het diaconale 
werk en het geeft waanzinnig veel energie. 
 
Het diaconaat is geen nieuwe vorm van activisme om mee aan de slag te gaan. Diaconaat en 
recht doen is onze roeping als gemeente van Christus. Dit bevrijdt ons van krampachtigheid 
en maakt ons vrij om samen met vreugde te doen wat God van ons vraagt.  
 

 
16.   Verkorte jaarrekening diaconie 2014 en begroting 2015 ( 29 juni 2015) 

 
  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Bedragen in hele euro’s 
    
                      2014werkelijk  2014begroot        

2013werkelijk 
2015 

 
BATEN 
Rente 24.252 35.525 34.813 33.525 
Bijdragen 'levend 
geld' 

109.746 104.800 106.162 106.300 

Door te zenden 
collectes 

51.259 75.000 65.528 75.000 

Bijdragen derden 
diaconaal 
predikant 

0 300 70 0 
 
 

Overige inkomsten  300 
 

Totaal baten 185.257 215.625 206.573 215.125 
 

LASTEN 
 
Kerkdiensten; 
overige 
activiteiten 

9.609 4.600 6.866 7.600 

Verplichtingen 
andere organen 

17.258 17.000 17.553 17.000 

Salaris stedelijk 
functionaris 

0                           0                  0 

Kosten beheer en 
administratie 

23.371 43.175 39.810 23.800 
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Interest en 
bankkosten 

12.859 9.000 11.563 12.000 

 
Totaal 

 
63.097 

 
73.775 

 
75.792 

 
60.400 
 

 
Diaconaal werk 
via wijken 

 
10.040 

 
5.549 

 
-18.026 

 
1.449 

Diaconaal werk 
plaatselijk 

77.596 67.310 46.909 88.875 

Diaconaal werk 
landelijk en  
wereldwijd 

59.099 82.500 74.449 82.500 

 
Totaal 

 
146.735 

 
155.359 

 
103.332 

 
172.824 

 
Totaal lasten 

 
209.832 

 
229.134 

 
179.124 

 
233.224 

 
Resultaat uit 
normale 
werkzaamheden 

 
-24.575 

 
-13.509 

 
27.449 

 
-18.099 

 
Overige baten/lasten: 
Toevoegingen 
aan reserves 

-2.231 -1.500 -34.918 -1.500 

Onttrekkingen 
aan reserves 

4.700 0 4.500 0 

 
Totaal 

 
2.469 

 
-1.500 

 
-30.418 

 
-1.500 

 
Resultaat 
(regulier) 

 
-22.106 

 
-15.009 

 
-2.969 

 
-19.599 

 
Bijzondere baten: 
Koersresultaat 53.599 0 44.191 0 
 
Resultaat 

 
31.493 

 
-15.009 

 
41.222 

- 
19.599 

Resultaatverdeling: 
Algemene Reserve 555 
Koersreserve (ongerealiseerd koersresultaat) 30.938 
                                                                                        31.493 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
                                          31-12-14                      31-12-13 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
- Financiële vaste activa 1.520.524 1.441.010 
Vlottende activa 
- Kortlopende vorderingen 25.481 20.884 
- Geldmiddelen 45.053 57.419 
                                        70.534                     78.303 
  
Totaal activa 

 
1.591.058 

 
1.519.313 

 
PASSIVA 
Eigen vermogen 
- Algemene Reserve 1.299.250 1.372.756 
- Bestemmingsreserve 
'Koersverschillen' 

104.999 0 

- Bestemmingsreserve 
'Stedelijk Diaconaat' 

58.000 58.000 

- Bestemmingsreserve 
'Leningen' 

3.584 2.700 

- Bestemmingsreserve 
'Legaten' 

8.137 9.637 

- Bestemmingsreserve 
'Noodhulp en rampen' 

18.500 18.500 

- Reservering 'Oost-
Europahulp' 

19.353 21.206 

                                                     1.511.823                             1.482.799 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
- Kortlopende schulden 79.235 36.514 
Totaal passiva                             1.591.058                                       1.519.313   

  
 

 

 

17. Over jaarrekeningen commissies / wijken en de ANBI. 
 
Sinds 1 januari 2016 zijn wij verplicht te voldoen aan de eisen met betrekking tot ANBI. Fiscale 
aftrekbaarheid van giften stimuleert het geefgedrag. Het is dan ook van belang om te voldoen aan de 
eisen met betrekking tot fiscale aftrekbaarheid, onder andere vastgelegd in de ANBI-eisen. De 
Diaconie PGZ lift mee op de ANBI-status van de (landelijke) PKN, en wijkdiaconieën en andere 
commissies op diaconaal terrein kunnen weer meeliften met de Diaconie PGZ. Maar dat kan alleen 
als de wijkdiaconieën en de commissies zelf voldoen aan de eisen. Onder andere houdt dat in dat 
voor 1 juli de jaarrekening van de Diaconie PGZ moet worden gepresenteerd op de website. Dat lijkt 
ruim aan de tijd te zijn, maar voor die tijd moet er nog een heel traject worden afgelegd (opstellen, 
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bespreken, accountantscontrole, vaststelling in diverse gremia etc.). Dus moeten we voortvarend te 
werk gaan.  
 
In voorgaande jaren werden in de jaarrekening alleen de cijfers van de wijkdiaconieën meegenomen; 
dit jaar ook die van de andere commissies op diaconaal terrein. Om die reden gaat dit mailtje ook uit 
naar de penningmeesters en secretarissen (of voorzitters) van die commissies. 
 
Voor de wijkdiaconieën is bijgaand een model-jaarrekening opgenomen. Voor de andere commissies 
bestaat zo’n model nog niet; dit vanwege het feit dat ze van een verschillend karakter zullen zijn. 
Maar het model voor de wijkdiaconieën kan als een leidraad fungeren.  
 
Eén van de ANBI-eisen is dat de jaarrekeningen dienen te zijn gecontroleerd door een kascommissie. 
Ook dat is een aandachtspunt van de fiscus, die dit als een serieuze zaak beschouwt. Laat de 
kascommissie (minimaal twee personen) dus bijgaande instructie gebruiken. De kascommissie tekent 
een verklaring dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het 
vermogen per 31 december  en van het resultaat over het afgelopen jaar. Tevens ontvangt de 
diaconie graag een verklaring dat de cijfers van alle bankrekeningen in de jaarrekening zijn 
opgenomen. Verzocht wordt om de jaarrekening  voor 15 februari te sturen aan de diaconaal 
consulent Wim van Ree, consulent@diaconiezwolle.nl. 
Niet om vervelend te zijn, maar om te voorkomen dat vertraging van enkele commissies of 
wijkdiaconieën het gehele proces vertragen: cijfers die niet tijdig zijn binnengekomen, kunnen niet 
worden verwerkt in de jaarrekening van de Diaconie PGZ. Dus: giften aan die gremia zijn niet fiscaal 
aftrekbaar en dat is knap vervelend voor de gevers, maar het heeft ook een negatieve werking op de 
toekomstige inkomsten van die gremia. Wees er dus tijdig bij. De fiscus schijnt streng te controleren. 
Mochten er problemen zijn, neem dan contact op met Wim van der Stouwe, Penningmeester 
Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle,  wimvanderstouwe@hetnet.nl 
Ten slotte het verzoek om op te geven welke commissies er bestaan met een diaconaal karakter.  

 

 

18. Handleiding jaarrekeningcontrole ( van 20 mei 2009 ) 
 

1. Inleiding 
 

De jaarrekeningcontrole (in de wandelgangen vaak kascontrole genoemd) van de 
diaconale wijkkassen heeft tot doel het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid 
dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen per einde boekjaar en 
van het resultaat over het boekjaar. Deze handleiding is bedoeld als een hulpmiddel bij 
deze jaarrekeningcontrole.  

 

2. Vooraf 
 

Het grootste deel van de controle kan al worden uitgevoerd vóór het bezoek aan de 
penningmeester. Bij een goede voorbereiding kan de controle bij de penningmeester 
snel en efficiënt worden uitgevoerd. 
 
Minimaal benodigd:  

 jaarrekening verslagjaar op hoofdlijnen + detailgegevens; 

 jaarrekening vorig boekjaar, inclusief detailgegevens; 

 begroting verslagjaar; 

mailto:consulent@diaconiezwolle.nl
mailto:wimvanderstouwe@hetnet.nl
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 boekingsbescheiden verslagjaar; 

 detailgegevens huidige jaar tot op moment van controle; 

 bankafschriften; 

 relevante instructies. 
 

NB Niet alle aangegeven controles zullen voor iedere wijk relevant zijn. 
 

3. Balans 
 

Als er naast een resultatenrekening ook een balans aanwezig is, controleer dan het 
volgende:  
 

 Is de toe- of afname van het eigen vermogen gelijk aan het resultaat + eventuele 
rechtstreekse toevoegingen of onttrekkingen aan het vermogen? 

 

 Kloppen de tellingen? 
 

 Sluiten de beginsaldi van de balansposten aan bij de eindsaldi van vorig boekjaar? 
 

 Sluiten de eindsaldi Kas en Bank aan bij het aanwezige kasgeld en de banksaldi per 
einde boekjaar? NB de banksaldi zijn het beste te controleren aan de hand van het 
eerste afschrift in het nieuwe jaar. 

 

 Sluiten de vorderingen en schulden aan bij de subadministraties? 
 

 Is er voldoende actie ondernomen om de vorderingen tijdig te innen? 
 

 Is de hoogte van de kas- en banksaldi in overeenstemming met de instructies? 
 

 Lopen de posten Nog te ontvangen, Nog te betalen, Vooruitontvangen, 
Vooruitbetaald, Debiteuren en Crediteuren in de eerste weken van het nieuwe 
boekjaar weer glad? 

 

4. Resultatenrekening 
 

Voer de volgende controles uit: 

 Is het standaardmodel voor de jaarrekening gebruikt? 
 

 Kloppen de tellingen en berekeningen? 
 

 Zijn de totalen van de detaillijst gelijk aan die van het totaaloverzicht? 
 

 Idem voor wat betreft tussentellingen? 
 

 Als er geen balans is: stel de volledigheid van de kosten en opbrengsten vast door 
het verschil tussen de begin- en eindsaldi Kas en Bank te vergelijken met het 
exploitatieresultaat. 
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Vergelijk de werkelijke kosten en opbrengsten met de geaccordeerde begroting en met 
soortgelijke posten uit de goedgekeurde jaarrekening van het voorgaande boekjaar: 
 

 Is er een plausibele verklaring voor de grotere afwijkingen? Zo niet, controleer de 
betrokken posten integraal aan de hand van de brondocumenten. 

 

 Stel daarbij vast dat ze zijn geautoriseerd en dat ze juist zijn geboekt (bedrag, 
grootboekrekening). 

 

 Neem de overige posten door. Controleer de juistheid (bedrag, grootboekrekening) 
en de autorisatie van: 
- alle opvallende posten; 
- de grote posten; 
- steekproefsgewijs een redelijk aantal overige posten. Controleer hierbij de 

betrokken jaarrekeningposten aan de hand van de brondocumenten, maar ook 
omgekeerd.  

Stel daarbij tevens vast dat bij de ontvangsten en uitgaven is gehandeld conform de 
geldende instructies.  
 

 

19.Voorbeeld excelbestand jaarrekening. 
 

INKOMSTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening  
   
Saldo per 01-01 
Van Centrale Diaconie  
811 Rente 
443 Opbrengst Kerktelefoon 
834 Giften 
824 Overige opbrengsten o.a. 
Oogstdienst 
Bijzondere projecten 
Seniorenmiddag 
Aktie voor wijkdiaconie 
Verjaardagfonds 
Bijdrage senioren reis 
Kerstattenties 
Collecte o.a.: 
Kerstmiddag 
 

Totaal 
   

UITGAVEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
   
478 vergaderkosten 
Bankkosten 
443 Kosten Kerktelefoon 
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Abonnementen 
504 Ouderenwerk 
Seniorenreis 
Bijdrage aan HVD en Ouderenmiddagen 
Ziekenzorg 
Gehandicapenwerk 
508 Jeugddiakonaat en jongerenwerk  
509 Overige lasten wijkdiakonie: 
Kosten Heilig Avondmaal 
Wenskaarten 
Bloemen  
 

 

20. Toelichting bij begroting 2016 Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle. 
Algemeen  
De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid op basis van 
wederkerigheid.  
De diaconie streeft ernaar dat het stedelijk diaconale werk enerzijds, en het meer 
wijkgebonden diaconale werk anderzijds, optimale invulling kan krijgen.  
 

Diaconaat in de wijken 
De diaconale zorg en de signalering van de benodigde diaconale hulp zijn in eerste instantie 
de zorg van de wijkdiaconieën. Zij bevinden zich het dichtst bij het grondvlak. De 
adviserende, preventieve- en nazorg vinden dan ook plaats in de wijken.  
De diakenen nemen deel aan commissies als de ZWO en specifieke wijkcommissies. 
De collecten bij het Heilig Avondmaal mogen zes keer per jaar worden bestemd voor een 
door de wijk aangegeven diaconaal doel. Vanuit de centrale middelen wordt de opbrengst, 
conform de door het college vastgestelde uitvoeringsregels, verhoogd met 50%, maximaal 
vier van de zes collecten komen hiervoor in aanmerking. Ook hebben de wijkdiaconieën nog 
meer mogelijkheden om een eigen bestemming te geven aan een doelcollecte. Tweemaal 
bestaat hiervoor de mogelijkheid voor de op het rooster vermelde ‘door wijkdiaconie vast te 
stellen doel’. Daarnaast mag jaarlijks één diaconiecollecte worden bestemd voor een 
bijzondere actie in de desbetreffende wijk.  
Verder zorgen de diakenen voor kerstattenties en kerstpakketten voor hen die dat nodig 
hebben. In de praktijk merkten we dat bij gezinnen soms meerdere kerstpakketten werden 
bezorgd. Inmiddels is er een werkgroep ‘Zwolle deelt’ gevormd. Deze werkgroep brengt 
verschillende acties in de stad samen zoals zomerpakketten, kerstpakketten, 
Sinterklaasacties en vakanties voor minima.  
De kerstpakketten worden verzorgd door de Koningskerk met de organisatie Kerst in Zwolle, 
de zomerpakketten worden geregeld door de Stichting Present, Humanitas neemt de 
Sinterklaasacties voor haar rekening, terwijl het Diaconaal Platform verantwoordelijk is voor 
de vakanties voor minima. Met deze werkwijze komen initiatieven bij elkaar en wordt er 
efficiënt samen gewerkt.  We merken in de praktijk dat dit een goede oplossing is en de hulp 
terecht komt waar zij het meest nodig is.  
 

Diaconaat in grootstedelijke setting 
De laatste decennia heeft de kerk, gedwongen door de maatschappelijk setting zich sterk 
gericht op kerkelijk diaconaat. Door maatschappelijke ontwikkelingen is er een kentering 
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waarneembaar. Door de terugtredende overheid die zich een meer faciliterende en 
participerende rol  toebedeeld en de afbouw van de verzorgingsstaat wordt er in 
toenemende mate een beroep gedaan op maatschappelijke partners in het sociale domein. 
Mede daarom gaan diaconieën zich breder richten dan alleen het kerkelijk diaconaat. Dit 
gebeurt voornamelijk in de wijk waar de wijkdiaconie geografisch actief is. In meerdere 
gevallen is er contact en samenwerking met het Sociaal Wijkteam in de betreffende wijk. 
Deze contacten zullen de komende jaren verder worden uitgebouwd en versterkt. In dit 
proces moet wel ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid houden. Daarom gaat de 
(wijk)diaconie vanuit haar eigen kracht en aanbod te werk. Zo beweegt de diaconie met de 
samenleving mee.  
In 2016 zal daarom opnieuw aandacht worden besteed aan de toerusting van de diakenen. 
De ideeën en de voeding hiervoor zal uit de wijken moeten komen. Zij kunnen vanuit de 
praktijk het best aangeven wat zij voor hun werk als diaken nodig hebben.  
Met de diakenen zal handen en voeten worden gegeven aan het stedelijk diaconaat. Deze 
transitie vraagt ook voor hen van een andere scoop. Met hen hopen we ook de 
gemeenteleden bewust te maken van hun hernieuwde taak in de samenleving. Ook voor 
nieuwe diakenen wordt een informatieavond gehouden om hen zo snel mogelijk wegwijs te 
maken waarmee de diaconie verbonden is. Voor hen maakt dit het werk aantrekkelijker en is 
hun inzet effectiever. Wel hebben we gemerkt dat centraal stedelijke toerusting niet in een 
behoefte voorziet. Wel is er behoefte aan toerusting voor en in de wijk. Dus meer maatwerk. 
Niet alle buurten of wijken zijn gelijk. Via het Diaconaal Platform worden de verschillende 
kerken in de wijk gestimuleerd om samen te werken. 
Met de groei van de stad, en met de meer op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
individuele burger gerichte landelijke wet- en regelgeving, neemt het sociaal isolement 
alleen maar toe. Voor het zoeken naar hulp of oplossingen voor de ernstigste gevallen wordt 
in toenemende mate verwezen naar de diaconaal consulent. Hij heeft expertise opgebouwd, 
heeft een goed netwerk en is soms in staat regelgeving of de uitwerking daarvan gunstig te 
beïnvloeden door de contacten.  
Ook zijn er periodiek besprekingen met de Beleids- en Adviesgroep van de Thomas a 
Kempisparochie. Deze contacten hebben een sterk informeel karakter. Waar mogelijk wordt 
samengewerkt. Onder andere heeft dit geleid tot betrokkenheid bij de jaarlijkse Dag van de 
Armoede.  
Het Diaconaal Platform is namens 26 diaconieën de gesprekspartner voor de overheid. 
Daarnaast bevordert het Platform dat diaconieën wijkgericht werken. Na een pioniersfase 
zal er een volgende stap moeten worden gezet. Het in 2015 geschreven en vastgesteld 
visiedocument wordt het komende jaar verder ten uitvoer worden gelegd. Er is hiervoor een 
aantal profielgroepen gevormd, w.o. profielgroep Projecten (vluchtelingen IJsselhallen, 
interkerkelijk noodfonds, kerstevent 2016), profielgroep Diaconie die is gestart met het 
inventariseren van de activiteiten van de verschillende diaconieën waardoor er een groter 
diaconaal informatiewerk ontstaat, profielgroep Gemeenschapskringen voor het 
buurtgericht werken, de profielgroep Zorg en Welzijn voor zaken rond Wmo en Armoede en 
tot slot de profielgroep PR en Communicatie  
 

Financiën 
De begroting laat een tekort zien van € 40.676. Hieronder worden de voornaamste posten 
toegelicht. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de desbetreffende 
posten. 
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 De rentebaten (post 81, met name 817) lopen terug. Mogelijk – maar daarover lijkt nog 
geen eensgezindheid te bestaan – gaat de Fed in december 2015 de rente in de VS 
verhogen, maar de invloed hiervan op de diaconale begroting 2016 zal vooralsnog niet 
groot zijn. 

 De collecteopbrengsten (832) vertonen een redelijk stabiele, maar toch wel enigszins 
dalende trend. In 2016 gaat de diaconie door met het verstrekken van informatie over de 
collectedoelen. Deze informatie is belangrijk als voorlichting naar de gemeenteleden. 
Tevens heeft het een opbrengst verhogend karakter.  

 Onder de baten is dit jaar voor het eerst de post Stedelijke ZWO-actie (85) opgenomen. 
De stedelijke ZWO-commissie opereerde tot voor kort los van het College van Diakenen 
(CvD). Inmiddels zijn de activiteiten van deze stedelijke commissie organisatorisch 
ondergebracht bij de classicale ZWO-commissie en financieel bij het CvD. De netto-
opbrengsten van de ZWO-acties worden afgedragen aan de landelijke organen; vandaar 
dat u onder post 527 (Stedelijke ZWO-actie) deze post weer tegenkomt. 

 De ontwikkelingen van de post Kerktelefoon (443), en met name de opbrengsten 
hiervan, zal de diaconie blijven volgen. Doordat steeds meer mensen gebruik maken van 
de gratis internetmogelijkheden in plaats van de Lucaskastjes (waarvoor een bijdrage 
wordt gevraagd) daalt de opbrengst.  

 Het bedrag van het diaconaal quotum (451) is in overeenstemming met de 
voorgeschreven wijze van berekening.  

 De kosten van de diaconaal consulent (462) hebben voor het grootste deel betrekking op 
direct diaconale activiteiten. Daarom wordt 75% hiervan doorgesluisd naar Projecten 
Stedelijk Diaconaat (516) en wordt de overige 25% geregistreerd als kosten Bureau-
personeel (470). Deze percentages zijn gebaseerd op de tijdregistratie van de diaconaal 
consulent. 

 De kosten voor het vermogensbeheer (het grootste gedeelte van post 481) bevinden zich 
vanaf 2013 op een beheersbaar niveau, door duidelijke kortingsafspraken met de 
vermogensbeheerder. Het contract is recentelijk verlengd.  

 De kosten van de activiteiten van de wijkdiaconieën (501) zijn toegenomen, hetgeen 
voor een gedeelte het gevolg is van het feit dat vorig jaar niet alle begrotingen tijdig zijn 
binnengekomen. 

 De post Ondersteuningen (511 en 512) is niet aangepast ten opzichte van 2015. Het blijkt 
dat we de laatste jaren ruim meer begroten dan achteraf nodig blijkt te zijn. Ter 
verduidelijking van het onderscheid tussen deze beide posten: onder post 511 worden 
de kosten van ondersteuning aan PGZ-leden geregistreerd; onder post 512 de kosten van 
de bijdrage van de Diaconie PGZ aan de Commissie Gezamenlijke Kerken. Dit is een 
noodfonds van de diaconieën van vier kerkgenootschappen dat bijdragen verleent aan 
mensen die geen lid zijn van een kerk, maar wel op één van die diaconieën een beroep 
doet. Veelal gaat het om leefgeld voor de primaire levensbehoeften.  

 Ten aanzien van de bijdragen aan de Oost-Europacommissies (541) worden alleen 
bijdragen verstrekt aan specifieke en geconcentreerde projecten met een beperkte 
looptijd. Voor 2016 wordt naast de jaarlijkse collecte geen specifieke bijdrage begroot. Er 
bestaat een reservering van ruim € 19.000. Deze wil het College eerst opsouperen 
alvorens gelden te reserveren. 

 De diaconie wil de overheadkosten in de hand houden. In het verleden heeft de diaconie 
meermaals vragen gekregen over de verhouding van de overhead ten opzichte van de 
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directe diaconale kosten. Reden waarom de begroting en de jaarrekening cijfermatig en 
verbaal transparanter zijn gemaakt.  
 De kosten voor de diaconaal consulent zijn voor ca. 75% aan te merken als 

hulpverlening en dus direct gerelateerd aan de primaire diaconale taak. Vandaar de 
versleuteling die hierboven is beschreven.  

 Verder is de overhead niet hoog, maar zijn de directe kosten laag, doordat de 
diaconie werkt met een groot aantal vrijwilligers. Zou aan de inspanning van die 
vrijwilligers een reëel prijskaartje hangen, dan zouden de directe kosten aanzienlijk 
hoger zijn.  

 De verhouding van de directe kosten versus de overheadkosten is gunstiger 
geworden doordat – zoals hierboven al is aangegeven – de financiën van de 
stedelijke ZWO-commissie nu zijn ondergebracht bij het CvD. Dit deel van de 
diaconale activiteiten van de PGZ was in voorgaande jaren niet zichtbaar in de 
begroting en de jaarrekening van de diaconie PGZ. 

 

De diaconie voldoet al een halfjaar aan de eisen die met ingang van 1 januari 2016 worden 
gesteld met betrekking tot de ANBI-status. Dit betekent echter dat voortaan ook de 
begrotingen en jaarrekeningen van wijkcommissies zoals Oost-Europacommissies in de 
begroting en jaarrekening van de Diaconie PGZ moeten worden opgenomen. Op welke wijze 
dit moet gebeuren is echter nog niet duidelijk. Ook is niet van alle commissies duidelijk of 
hun werkzaamheden diaconaal of kerkrentmeesterlijk van aard zijn. Vandaar dat deze cijfers 
niet in deze begroting zijn opgenomen. De financiële impact lijkt beperkt. 
 

De diaconie wil een ruim budget voor ondersteuning aanhouden. De economische crisis 
wordt niet alleen gevoeld bij hen die op een sociaal minimum leven, maar ook bij mensen uit 
het middenkader, hoog opgeleid, en werkloos geworden. Via de Stichting Voor Elkaar waarin 
ook de diaconie in participeert en aan bijdraagt is met een pilot in Zwolle gestart met. Dit 
project Jobhulpmaatje wil werkzoekenden via een netwerk in contact brengen met 
potentiele werkgevers.  
Meer en meer merken diakenen dat er bij mensen in financiële problemen ‘de rek eruit is’. 
Passen en meten en zuiniger dan zuinig kan niet meer. Deze constatering wordt door het 
Noodfonds Zwolle en andere maatschappelijke organisaties herkend. Het blijkt dat mensen 
eerst hun reserves opmaken alvorens een beroep te doen op organisaties als Diaconie en 
Noodfonds. Ook blijft er zorg om het aantal nieuwe armen als eenoudergezinnen, oudere 
allochtonen met een onvolledige of alleen een AOW-uitkering, is verontrustend.  
 

Een probleem dat niet financieel is, maar wel de aandacht vraagt is de vereenzaming. Het 
wordt het probleem van de komende jaren. Daarbij gaat het niet alleen om ouderen, maar 
ook om jongeren en eenoudergezinnen. In het laatste geval gaat het om moeders die niet de 
financiële mogelijkheden of de tijd hebben en netwerk op te bouwen 
Voor de diaconie kan er een dilemma gaan ontstaan. Zij wil niet blijvend fungeren als 
vangnet voor de bezuinigingen van de overheid. Het moet niet zo zijn dat mensen voor 
basisbehoeften afhankelijk worden of zijn van kerken of vergelijkbare instellingen. De 
diaconie kan niet alle bezuinigingsmaatregelen compenseren. Aan de andere kant wil de 
diaconie mensen aan de onderkant van de samenleving niet in de kou laten staan.  
 

Het streven is vooralsnog om het vermogen nominaal op peil te houden. In dit seizoen 2015-
2016 zal het College van Diakenen zich bezinnen over de invulling van het vermogen. Er 
wordt in de begroting geen rekening gehouden met inflatie. De bestedingscapaciteit neemt 
dan ook af.  
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Ontwikkelingen van 2015 naar 2016. 
In 2015 hebben zich in het sociale domein (dit zijn de organisaties, diensten en 
voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie 
bevorderen) de nodige ontwikkelingen voorgedaan. 
De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is verdwenen. Het Rijk heeft een deel van 
de ondersteuningstaken uit de AWBZ overgedragen aan de gemeenten. Die vallen nu onder 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarvoor de gemeente al verantwoordelijk 
was.  
Met de nieuwe jeugdwet draagt de provincie de jeugdzorgtaken over aan de gemeente.  
Er komt een Zorgverzekeringswet (Zvw) voor de medische en de verpleegkundige zorg aan 
huis. Voor deze zorg is men verzekerd via de zorgverzekering. De nieuwe Wet langdurige 
zorg (Wlz) komt er voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben met permanent 
toezicht. De gemeente is hiervoor niet verantwoordelijk. Dit blijft een taak van de 
rijksoverheid. 
 

Het doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zo nodig met ondersteuning 
van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Men denkt dat de gemeente dichter bij 
haar inwoners staat. De financiering komt in één hand waarmee men de zorg efficiënter 
hoopt te organiseren. Zo kunnen verschillende vormen van ondersteuning beter op maat en 
in samenhang worden georganiseerd. Kortom, de burgerlijke gemeente is verantwoordelijk 
voor de jeugdzorg, de participatiewet, diensten in en aan huis en individuele begeleiding, 
dagbesteding en beschermd wonen.  
Naar aanleiding van het bovenstaande zijn er in Zwolle 5 Sociale Wijkteams gevormd. Er zijn 
wijkteams in Zwolle-Noord, -Oost, -Zuid, -West en -Centrum. Zij zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de nieuwe taken van de gemeente. Een team bestaat onder andere uit 
medewerkers van de gemeente, Travers Welzijn, de Kern, MEE IJsseloevers, Bureau 
Jeugdzorg en op afroep de GGD. Verschillende wijkdiaconieën hebben reeds contact met het 
Sociaal Wijkteam in hun stadsdeel. Via het Diaconaal Platform Zwolle vinden er inmiddels 
gesprekken plats voor de verdere uitbouw van deze contacten. De rol van de Sociale 
Wijkteams zijn volop in ontwikkeling. 
    
Slot. 
In navolging van Jezus onze Heiland wil de diaconie kiezen voor de kwetsbare en gebutste 
mens, voor degenen die veronachtzaamd en uitgesloten worden en vragen om een 
bescherm- en menswaardig bestaan. Diakenen zijn ambassadeurs van hoop en liefde, voor 
mensen dichtbij en ver weg. Zij brengen hoop in levens van mensen die in problemen zitten. 
Ook voor 2016 wordt dit weer het vertrekpunt. 
In navolging van Hem zijn we gedreven door barmhartigheid en naastenliefde om zo op te 
komen voor de zwakken en kwetsbaren in de samenleving. 
College van Diakenen Protestantse Gemeente Zwolle.    
 

 
 

21 :  Wat te doen bij bestuurswisselingen; info ABN-AMRO nov. 2015:  
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22. Over vluchtelingen.  

 

22a.Opvang asielzoekers in Zwolle: info van DPZ, jan 2016. 
 

Even voorstellen. 
Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) is een koepelorganisatie van 26 diaconieën van 
verschillende Zwolse kerken. Het Platform is naast een netwerk van deze diaconieën ook het 
gezicht naar de samenleving. Het DPZ richt zich op het welzijn van alle Zwollenaren.  
In de afgelopen maanden hebben velen vanuit de diaconieën zich ingezet voor het 
vrijwilligerswerk in de IJsselhallen. Dit gebeurde vaak in samenwerking met de Stichting 
Present alsmede met andere groepen uit de Zwolse samenleving. 
 

Activiteiten voor vluchtelingen. 
In het najaar van 2014 en het tweede halfjaar van 2015 zijn er in de IJsselhallen asielzoekers 
in een noodopvang gevestigd geweest. Velen uit de Zwolse samenleving hebben zich ingezet 
voor het vrijwilligerswerk voor de vluchtelingen in Zwolle. Dit leidde tot enthousiaste 
reacties onder de vluchtelingen, maar ook bij die van de vrijwilligers. Daarbij heeft Zwolle 
een landelijke uitstraling gekregen. Zwolle als voorbeeld hoe het kan. 
Eind december hebben alle vluchtelingen de IJsselhallen verlaten. Er zal in Zwolle een 
asielzoekerscentrum (AZC) gevestigd gaan worden. Over de vestiging van een AZC willen we 
als Diaconaal Platform Zwolle graag meedenken, suggesties en ideeën aanleveren.  
 

Asielzoekerscentrum Zwolle.  
In de regel en over het algemeen wordt een AZC gevestigd in een relatief groot pand, 
geschikt voor minimaal 500 bewoners. Ook in Zwolle is daar nu sprake van.  
Vaak is een dergelijke huisvesting weinig centraal gelegen en bevindt het zich veelal buiten 
de stad of aan de rand daarvan.  Om meerdere reden is dit o.i. niet altijd een wenselijk 
situatie.  
Voor vestiging zou gekozen kunnen worden voor meerdere locaties in een stad, bijvoorbeeld 
10 locaties in de verschillende wijken i.p.v. 500 vluchtelingen op één locatie.  
Een grote locatie, geconcentreerd in één bepaalde wijk geeft een grote druk op de wijk of 
buurt waarin het AZC wordt gevestigd. Met meerdere locaties door de stad wordt de “pijn” 
wat verzacht. Al willen we liever niet van “pijn” spreken, maar van kansen en mogelijkheden 
voor de wijk en de buurt en voor Zwolle als stad. 
 

Een kleinschalige opvang in een wijk of buurt heeft als voordeel dat er een betere 
inburgering of integratie gaat plaatsvinden. Vluchtelingen worden dan organisch opgenomen 
in het dagelijks leven van de buurt doordat zij met de wijkbewoners naar school gaan, 
meevoetballen in de lokale club, elkaar ontmoeten in de speeltuin of supermarkt etc. Zij 
worden als het ware spontaan opgekomen in de samenleving waardoor er echte integratie 
ontstaat. Er wordt op deze manier bij de vluchtelingen een natuurlijke betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid gecreëerd. Zij kunnen volledig deelnemen aan de Nederlandse 
samenleving. Het voorkomt een wij-zij samenleving. Ook genereert het meer betrokkenheid 
bij de Zwolse burgers 
Het levert voor de vluchtelingen en de Nederlandse samenleving veel op. De vluchtelingen 
kunnen van waarde zijn. Zij hebben gaven, talenten en kwaliteiten die ze graag willen 
inzetten. Zij willen participeren. Daarvoor moeten ze wel de ruimte en mogelijkheden 
hebben.  
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Uiteindelijk levert het de Nederlandse samenleving voordeel op. Er is een nieuw 
arbeidspotentieel. Verder zadelen we een toekomstige generatie niet op met een 
integratieprobleem. Het is een investering voor de toekomst. 
Tevens is het goed voor het zelfbeeld van de vluchtelingen. Ze gaan zich niet een minderheid 
of etniciteit voelen, maar een Zwolse burger. Op de korte termijn zullen de kosten wellicht 
hoger zijn, maar in de toekomst zal het zich terugbetalen. Als je het niet doet met een hart 
voor vluchtelingen, doe het dan uit eigen belang.  
Het bovenstaande vergt een integrale aanpak t.a.v. taal, werk, opleiding, inkomen etc.  
Voor een goede opvang zal er in iedere wijk een team worden gevormd die o.l.v. een buurt- 
of lifecoach de vluchtelingen op dit gebied gaan begeleiden. 
Wij verwachten dat een dergelijke werkwijze in Zwolle prima past. De afgelopen periode 
heeft Zwolle en haar inwoners bewezen een hart te hebben voor vluchtelingen. Ook het 
karakter van Zwolle als tolerante stad leent zich uitstekend voor een dergelijke pilot. Het zit 
als het ware in de genen van Zwolle. 
 

Nu er in Zwolle een groot AZC wordt gevestigd, betekent niet dat het idee en de werkwijze 
van meerdere locaties overbodig is geworden. Bij de vestiging van één AZC kan gedacht 
worden aan een buurtintegratie. Een bepaalde buurt of wijk adopteert een aantal 
vluchtelingen of vluchtelingezinnen of een bepaalde vleugel uit het AZC. Zij worden 
betrokken bij de buurt door kinderen de scholen te laten bezoeken, mee te laten doen aan 
activiteiten in die wijk zoals bovenstaand is geformuleerd. Ze lopen als het ware 
integratiestage in die wijk. Dit vraagt wel samenwerking met de verschillende groepen en 
activiteiten in die wijken. Met deze nieuwe werkwijze kunnen toch de doelstellingen bij die 
van meerdere locaties in de stad worden benaderd.  
   
Graag willen wij in een dergelijk proces meedenken en onze bijdrage leveren aan de 
discussie en gesprekken hierover.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22b. Gastgezinnen, is dat wel verstandig?; notitie door Wim van Ree, DC. 
 

De laatste dagen wordt o.a. door kamerleden van de Christen Unie en andere 
vooraanstaande christenen opgeroepen om je beschikbaar te stellen als gastgezin voor 
Syrische vluchtelingen. Velen hebben hier gehoor aan gegeven. Fantastisch om te zien en te 
horen dat velen een deel van hun (gezins)leven en tijd beschikbar willen stellen voor mensen 
die hun familie missen en graag willen delen in warme huiselijkheid. 
Toch zijn hierbij kanttekeningen te maken. In de Zwolse setting heb ik gezien hoe 
ingewikkeld het kan zijn. Een gezin had met enkele anderen contact met twee 
(uitgenodigde) Syrische vluchtelingenfamilies.  In het begin was er een klik tussen beiden. 
Het Nederlandse gezin wilde graag gestalte geven aan hun bewogenheid met de 
vluchtelingen, terwijl de betrokken familie uit Syrië blij was in hun nieuwe land een 
aanspreekpunt te hebben. Als na een paar maanden de betrokken familie gesetteld is in 
Nederland begint het besef door te dringen van wat ze hebben moeten achterlaten zoals 
familie, een maatschappelijke positie, huisvesting etc. Ze verlangen naar hun vaderland, 
terwijl ze zich eigenlijk ook realiseren dat er (voorlopig) geen terug is.  
Na verloop van tijd ging de relatie schuren. De Syrische familie verwachtte van het 
betreffende Nederlandse gezin meer aandacht en contact dan dit gezin kon waarmaken. 
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Door de Syrische familie werd dit gezien als familiaire vriendschap, maar door het gezin werd 
het ervaren als claimgedrag. Zo ingewikkeld kan het zijn.    
Op den duur vraagt de relatie tijd, energie en soms ook geld. Op het moment dat het niet 
gemakkelijk gaat en het allemaal niet meer even leuk is, komt het aan op volharding en 
trouw. Er zijn momenten dat je aan elkaar gaat irriteren en de inspiratie opraakt. Op dat 
moment komt het aan op volhouden en opofferingsgezindheid. Ook kerkmensen zijn 
gevoelig voor dergelijke processen. 
Het is mooi als gezinnen zich aanmelden als gastgezin voor de opvang Syriërs en andere 
vluchtelingen. Daarbij dien je te realiseren dat het gaat om mensen die zwaar 
getraumatiseerd zijn, een andere taal spreken, uit een andere cultuur komen en een andere 
godsdienst hebben.  
De praktijk leert ook dat op het moment de hype en de actualiteit voorbij is en het niet meer 
even hip meer is, mensen gaan afhaken. Al blijven er wel gezinnen bij betrokken. Dit zijn dan 
ook de sterken met wie een levenslange vriendschap wordt gesloten. 
 
In de evaluatie van vorig jaar na de opvang in het najaar van 2014 werd ook gevraagd naar 
het succes van de Zwolse IJsselhallen. Meerdere malen werd genoemd dat de toenmalige 
vluchtelingen voor een beperkte periode werden gehuisvest in Zwolle en de inzet van 
vrijwilligers dan ook qua tijd en inzet beperkt was. Dit illustreert dat helpen oké is, maar voor 
de langere duur past het, voor velen, niet in het levenspatroon. 
 
Het is mooi als velen juist uit de kerken zich aanmelden, maar we moeten het ook kunnen 
waarmaken. Als na een jaar blijkt dat er nauwelijks gastgezinnen of maatjes meer over zijn 
dan is dat geen reclame voor de kerken.  
Zelf zou ik er een voorstander van zijn om met buddy’s, maatjes of gastgezinnen op z’n minst 
een intakegesprek te voeren en aan te geven wat er ook op de langere termijn van je 
gevraagd en verwacht wordt en jezelf vooral niet te overschatten. Verder is het wijs om ook 
hulpverleners met specifieke kennis te consulteren. Dit voorkomt naar beide kanten 
teleurstelling. Het gaat om zwaar getraumatiseerde mensen die vooral zijn gebaat bij hulp 
en aandacht voor de lange termijn.  
 
Overigens wil en blijf ik mezelf van harte en gemotiveerd  inzetten voor hulp aan  
vluchtelingen. Wel moeten we voorafgaand goed nadenken over het proces en de 
consequenties voordat allerlei mensen vluchtelingen goed bedoeld gaan opnemen. Onze 
betrokkenheid voor de vluchtelingen is zeer groot alsmede de betrokkenheid op de 
vrijwilligers die hulp willen verlenen. Daarom juist deze opmerkingen. Graag zouden we 
willen voorkomen dat Syrische vluchtelingen teleurgesteld raken en Nederlandse gezinnen 
ten onder gaan aan hun aangeboden hulp. Op de lange termijn is hier niemand bij gebaat. 
Ook in dit kader zou ik willen pleiten om verder te zien dan het moment van de actualiteit en 
ook meer te kijken naar kwaliteit dan kwantiteit. Het is belangrijk je hart en naastenliefde te 
laten spreken, maar laat dat niet het uitgangspunt zijn. Boven alles gaat het om het belang 
van de vluchtelingen. Je naastenliefde moet daaraan ondergeschikt zijn.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22c.Protocol hulp vrijwilligers opvang vluchtelingen; info Stichting Present en 

DPZ. 
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