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Onderwerp : Jaarverslag 2016 
Datum : 23 maart 2017 

 
 

Jaarverslag 2016 

 

Op hoofdlijnen een toelichting op het werk dat door het NDB namens de diaconieën van 

Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken in de plaatselijke samenleving is gedaan. Voor de 

bijeenkomsten van het Diaconaal Platform Nijkerk waarin alle diaconieën vertegenwoordigd 

zijn en dat driemaal bijeenkwam is elke keer een voortgangsverslag gemaakt. Het NDB 

bestuur kwam vijf maal bijeen. Het bestuur bestaat uit zeven leden. Portefeuilles met 

aandachtsgebieden zijn verdeeld. Er zijn twee kernteams gevormd voor SchuldHulpMaatje en 

voor het Noodfonds NDB. In de kernteams zitten mensen uit de kerk die hart voor diaconaal 

werk hebben. Bijzonder dat mensen zich vrijwillig hiervoor inzetten; wij zijn er dankbaar 

voor. Wij zijn dankbaar dat wij samen in betrokkenheid en goede harmonie kunnen 

samenwerken. Bovenal dat onze goede God daarvoor ons middelen geeft alsook de kracht en 

gezondheid schenkt. 

 

Seniorenbeurs 

Op 18 maart stond het NDB met een stand op de seniorenbeurs in het Hart van Holland. 

Informatie materiaal ( folder, flyer en banners) is ontwikkeld en gemaakt; voor  

SchuldHulpMaatje is materiaal gebruikt van de landelijke vereniging. Er waren 1800 

bezoekers; zeer velen zijn te woord gestaan. Het werk van het NDB is voor het voetlicht 

gebracht. Folders en flyers zijn vervolgens  aan alle kerken beschikbaar gesteld alsook o.m. 

aan gemeentebestuur en de plaatselijke politiek.  

 

SchuldHulpMaatje  

Begin 2016 waren er vijf maatjes met certificaat. Er was een behoorlijke toename van 

hulpvragen waardoor alle maatjes volledig bezet waren. Gelet op die ontwikkelingen is 

besloten meer maatjes op te leiden. Er zijn twee coördinatoren die deel uitmaken van het 

kernteam. Veel aanvragen kwamen binnen. In 2016 zijn 37 hulpvragen opgepakt, waarvan 

acht in december. Er zijn veel trieste gevallen. De TV documentaire serie Schuldig laat de 

problemen zien en die komen niet alleen in de grote steden voor doch ook in de gemeente 

Nijkerk. Eind 2016 zijn er 15 gecertificeerde maatjes en zij begeleiden allemaal één of meer 

mensen die financieel begeleiding vragen. Enkele maatjes volgden een extra module SHM 

Jong, speciaal gericht op de leeftijdsgroep 18-26 jaar. 

Vanaf begin 2016 zijn periodieke intervisie bijeenkomsten. Deze worden zeer gewaardeerd 
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en versterken de onderlinge verbondenheid. Maatjes gaan elkaar kennen, weten wat elkaars 

specialiteiten zijn en gaan elkaar ook tussentijds vinden. 

Het beleidsplan SHM 2016-2018 is aan de gemeente Nijkerk aangeboden. In juli is tijdens 

het gesprek met wethouder Mevr P. van Loozen dit aan haar overhandigd evenals de 

Startnotitie opzet en inrichting2015-2017 voor het Noodfonds NDB.  

Deelgenomen wordt aan het Overleg Financiële Hulpverlening in de gemeente Nijkerk waar 

ook Sigma, Humanitas, Gebiedsteams gemeente Nijkerk en de Plangroep aan deelneemt. (Dit 

overleg is er tweemaal per jaar). SchuldHulpMaatje loopt goed. 
 

Noodfonds NDB 

In februari 2016 is het kernteam Noodfonds NDB van start gegaan. Als leidraad voor het 

Noodfonds NDB geldt de “Startnotitie opzet en inrichting 2015-2017”, goedgekeurd door 

het Diaconaal Platform Nijkerk op 8 september 2015. 

Het kernteam is in totaal 8 maal bijeengekomen. In totaal zijn er 15 verzoeken om hulp 

ontvangen. Aanvragen kwamen binnen via SchuldHulpMaatjes, NDB bestuur, 

Vluchtelingenwerk, Diaconieën en Sigma. De 15 aanvragen zijn als volgt besproken:  

8 verzoeken zijn toegewezen; 2 aanvragen zijn doorgestuurd naar bijzondere bijstand; 

2 verzoeken zijn ingetrokken; 2 verzoeken zijn afgewezen en 1 verzoek was nog in 

behandeling 

Het Noodfonds NDB was bij de start nagenoeg onbekend. Gewerkt is aan meer 

zichtbaarheid, o.m. op de site van het Nijkerks Diaconaal Beraad. Er is een flyer van het 

Noodfonds gemaakt die verspreid is bij hulpverleners, de gemeente en bij de kerken. Verder 

is er gesproken met contactpersonen van de Gebiedsteams en met de coördinator 

Vluchtelingenwerk in Nijkerk.  

In november is gesproken met wethouder P. van Loozen en enkele medewerkers van de 

afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Nijkerk.  

In 2017 vindt evaluatie plaats zoals in de Startnotitie is aangegeven. De doelgroep, de 

gehanteerde criteria alsook de gehanteerde intakeprocedure in relatie tot hulpverleners 

maken daarvan onderdeel uit.  

 

Vakantieproject 

Het vakantieproject 2016 ( leeftijd 4-12 jaar) vond plaats op alle donderdagen in de 

vakantie ( 9 juli t/m 21 augustus). Het ging om activiteiten als knutselen, speurtocht, 

zwemmen, een dagje uit met auto’s naar pretpark en speeltuin. Verschillende nieuwe  

vrijwilligers uit de kerken hebben geholpen. Mooie, leuke en gezellige dagen voor de  

kinderen. Blijde gezichten bij kinderen en ouders. Ook dit jaar vond alles plaats onder 

bezielende leiding van Gezien Schoo. Dankbaar dat we dit hebben kunnen doen. Voor het 

eerst is voor een gezin met kinderen dat al enkele jaren op bijstandsniveau leeft via Het 

Vakantiebureau een weekeindje weg geweest. Kerken en instellingen laten grote (financiële) 

betrokkenheid zien. 

Verder is in deze periode het Projectplan Vakantiewerk NDB gereedgekomen en  

vastgesteld. Het plan is in het najaar door het Diaconaal Beraad goedgekeurd. Met de 
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uitwerking van de aanbevelingen voor de komende drie jaar wordt in 2017 gestart.  

 

Verrassingspakketten ( voorheen kerstpakketactie) 

Inzet bij verrassingspakketten is dat niet alleen rond kerst een pakket beschikbaar is. Ook 

rond andere feestdagen alsook in winter, zomer of herfst kan een verrassende – en meer dan 

dat - steun in de rug soms goed van pas komen. Gestart is om doel en omvang beter in 

beeld te krijgen en een plan te maken. Het streven is begin 2017 gereed. 

De jaarlijkse actie rond kerst 2016 is doorgegaan. Mede gelet op ontwikkelingen in de 

gemeente Nijkerk is voor 2016 de keuze gemaakt om de volgende doelgroepen te verrassen: 

1) Dak- en thuislozen; 2) Gebiedsteams aanschrijven, alsook SchuldHulpMaatjes; 

3) Alleenstaande jongere statushouders (DUO) en 4) Ouderen. 

De aanmeldingen overtroffen onze verwachtingen. Besloten is alleenstaanden een bon van 

20 euro te geven en aan anderen (echtparen, eenoudergezinnen, gezinnen) twee bonnen uit 

te reiken. De bon ging vergezeld van een kerstwens van het NDB met een mooi gedicht en 

voor de statushouders is de tekst – waarom vieren we kerstfeest -  in diverse talen vermeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Totaal uitgegeven 261 bonnen. Namens diaconieën en kerken van Nijkerk, Nijkerkerveen en 

Hoevelaken is meegeleefd met onze minder bedeelde medemens. 

 

Meldpunt NDB, Hulp in de praktijk (HIPnijkerk) 

In de afgelopen periode zijn bij het Meldpunt verschillende probleemsituaties 

binnengekomen. Er is met raad en daad geassisteerd. Vragen rond tijdelijke huisvesting zijn 

heel moeilijk op te lossen. Het is eveneens moeilijk om voor hulpvraag snel een adequate 

oplossing te vinden. In 2016 zijn er 23 meldingen ontvangen. Veel meldingen kwamen via de 

Gebiedsteams, zorgverleners, diaconieën, Vluchtelingenwerk en Sigma. Het gaat veelal om 

praktische verzoeken bij verhuizing, hulp opruimen, vervuild huis, vervoer ziekenhuis, hulp 

bij administratie, ondersteuning. In 13 situaties is snel een oplossing gevonden; 6 situaties 

zijn doorgeleid en de andere meldingen zijn na gesprek ingetrokken. 

 

Mede n.a.v. een werkbezoek aan het Diaconaal Platform in Ede, bleek dat ook daar goede 

ervaringen zijn met gebruik van het systeem HIP waarmee hulpvraag en aanbod snel en 

gericht gekoppeld worden. Dit HIP systeem is zowel voor diaconale hulpdiensten incl. het 

NDB en andere partners geschikt 

Het NDB vindt dat dit systeem veel meerwaarde kan bieden voor Nijkerk. In het Diaconaal 

Beraad Nijkerk van 11 oktober 2016 is ingestemd dat verder gewerkt wordt aan 

voorbereiding van invoering van HIP in de gemeente Nijkerk. Sindsdien zijn belangrijke 

stappen gezet. Begin januari 2017 is duidelijk dat invoering van HIP bij de diaconieën in de 

gemeente Nijkerk brede steun heeft. Ook andere hulpverleners (NPV, Sigma e.a.) hebben 

grote interesse. Om te starten zijn er minsten drie deelnemers nodig in een gemeente met 

meer dan 25.000 inwoners. 

Deelnemers – situatie per 5 januari 2017 -  zijn: Diaconie Fontein, NDB, Sigma, Diaconie GKV 

West, Diaconie Grote Kerk. 

Gesprekken met een aantal anderen ( GKV Oost, Chr., Ger. Kerk, Kerken Nijkerkerveen, 
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Kerken Hoevelaken, NPV, PCOB, e.a. ) lopen nog. 

Met Stichting HIP in Veenendaal is eind december gesproken over een aantal vragen die uit 

de gesprekken/presentaties naar boven gekomen zijn; alle vragen (dus ook van de andere 

gesprekken) zijn in een document gezet, dan is dat in ieder geval integraal inzichtelijk voor 

de deelnemers. (Het NDB heeft 17 januari 2017, mede gelet op de brede steun, besloten HIP 

in te voeren en implementatie begin 2017 ter hand te nemen. 

 

Aandacht voor vluchtelingen en statushouders in de gemeente Nijkerk 

Eind maart 2016 is voor de alleen gaanden in het Thuis bij Amaris Arkemheen de verhuizing 

naar het zusterhuis St Jozef aan de orde geweest. Van verschillende kanten is hulp gegeven; 

ook een groot aantal vrijwilligers vanuit kerken hebben hand- en spandiensten gegeven. 

Voor 2016 heeft de gemeente Nijkerk voldaan aan de taakstelling voor de huisvesting.  

Voor de inburgering wordt vanuit de overheid grote nadruk gelegd op de eigen individuele 

verantwoordelijkheid van de vluchteling! Voor de samenleving is dit een punt van grote zorg; 

integratie verdient meer stimulansen. Voor kerken en diaconieën blijft dit onderwerp aan de 

orde in 2016 en 2017.  

 

Vanuit het NDB is in het voorjaar van 2016 contact gezocht met mensen in verschillende 

kerken om elkaar bij te praten. Laten we op zijn minst van elkaar weten wat er gebeurt. Op 3 

mei 2016 is op instigatie van het NDB een zogenoemde netwerkbijeenkomst belegd waar 

mensen vanuit zes kerken aanwezig waren. Uit het gesprek kwam naar voren: 

-Elkaar op de hoogte gaan houden van activiteiten en initiatieven. 

-Voorkomen dat we allemaal met dezelfde groep bezig zijn en dat veel anderen vergeten 

worden. Ideaal zou zijn dat elk adres een coach zou hebben. 

-Is het mogelijk tot een aanpak te komen dat vluchtelingen die in een bepaalde straat komen 

wonen vanuit de kerken een begeleider/coach krijgen die in de omgeving woont. Kunnen 

binnen kerken kerngroepen gevormd worden met een aanspreekpunt? 

-In het najaar weer contact met elkaar zoeken. Mogelijk sluiten mensen uit andere kerken 

aan. Iemand die aanschuift moet zelf wel iets met vluchtelingen doen. NDB zorgt voor het 

samenroepen.” 

In enkele kerken is de zorg, begeleiding/activiteiten voor statushouders behoorlijk 

opgepakt. Betrokken organen en mensen in de gemeente Nijkerk raken beter ingespeeld. In 

2016 hebben een tiental gezinsherenigingen met daarmee gepaard gaande verhuizingen 

plaatsgevonden.  

In het derde kwartaal is door de gemeente en Vluchtelingenwerk gestart met een activiteit 

die leidt tot ondertekening van een participatieverklaring. Er worden 3 bijeenkomsten belegd 

over ‘kennismaking met Nederlandse waarden en normen” voor statushouders tussen de 18 

en 65 jaar oud. Het gaat om kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en 

participatie als voorbereiding op het ondertekenen van de participatie verklaring die per 1 

juli 2017 in de Wet inburgering opgenomen wordt. Als vierde bijeenkomst is er een 

rondleiding door Nijkerk met als hoogtepunt de beklimming van de toren. Medio december 

hebben de zestien deelnemers de participatieverklaring getekend. In het eerste kwartaal 



 

Pagina 5 van 7 
 

 

2017 gaan nog 24 statushouders deze workshops volgen en de verklaring tekenen. 

Vanuit NDB is er frequent contact met VWON over allerlei praktische zaken waar (nieuwe) 

statushouders mee te maken krijgen bij de inburgering en verdere integratie in de 

samenleving. Veel mensen uit de kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken leveren 

hieraan persoonlijke bijdragen. Integratie is voor de Nijkerkse samenleving een groot 

wederkerig belang. 

Verder is er contact met de re-integratie consulent van de gemeente Nijkerk. Per 

statushouder wordt in beeld gebracht wat opleiding en vaardigheden zijn. Belangrijk is 

werkervaringsplekken te vinden. 

 

Van WMO Adviesraad naar Sociaaldomeinraad 

In juni 2016 is met de twee betrokken wethouders gesproken over de invulling en werkwijze 

van een nieuwe raad als opvolger van de WMO Adviesraad en de Commissie cliënten 

participatie WWB ( Wet werk en bijstand). Op 29 september was er de ‘startbijeenkomst 

vernieuwde adviesraad’. Tussen de raad en de aandacht functionarissen bij de gemeente zijn 

afspraken gemaakt die door de bestuurders zijn aanvaard. De nieuwe raad heeft als naam: 

Sociaaldomeinraad Nijkerk.  

Deze raad gaat de volgende functies vervullen: Klankbordfunctie (vroegtijdig participeren, 

meedenken); Toetsende functie (via duidelijke monitoring); Participatie in de dialooggroepen 

Samen aan zet en dit benutten om taak en rollen verder in te vullen en een Adviesfunctie 

(gevraagd en ongevraagd) voor dit terrein. Na afloop van de vijf dialooggroepen Samen aan 

zet wordt geëvalueerd of de Sociaaldomeinraad Nijkerk nog bestaansrecht heeft. De leden 

zijn in november 2016 voor twee jaar benoemd. P. Schreuder – was lid van de WMO 

Adviesraad- is (her) benoemd door B&W als lid van de Sociaaldomeinraad Nijkerk.  
 
 

Actualisering, vernieuwing website NDB 

De website van het NDB is eind 2015 door sponsors (Brainnet, Websteen ontwikkeling en 

techniek, Lime communicatie) onder supervisie van Anne Meint Bouma vernieuwd volgens de 

laatste stand van de (presentatie)techniek. Tevens is er een koppeling met Facebook. Eind 

2016 is een traject gestart om de site aan te passen, o.m. door SchuldHulpMaatje, 

Noodfonds, etc. nadrukkelijker op de homepage te plaatsen. Wordt in 2017 vervolgd. 
 

Kindpakket 

Vanaf november is door P. Schreuder deelgenomen in een groepje onder leiding van 

wethouder Patricia Loozen om een zogenoemd Kindpakket in de gemeente Nijkerk vorm te 

geven. Dit ter uitvoering van de motie Doddema die in de zomer 2016 door de 

gemeenteraad werd aangenomen. Een zogenoemde Quick scan is in januari 2017 gereed 

gekomen. Afstemming met de eind 2016 opgerichte Stichting Leergeld Nijkerk alsook met 

het in december gestarte Jeugdsportfonds is in gang gezet. Gepleit is om ook het 

Jeugdcultuurfonds mee te nemen voor kinderen die niet van sport houden. Duidelijk is dat 

de tot nu gehanteerde grens van minimuminkomen gaat schuiven bij de regeling Meedoen 

en de hoogte van de bijdrage aangepast gaat worden; maatwerk staat hoog in het vaandel.  
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Staatssecretaris Klijnsma heeft in het kader van bestrijding van de gevolgen van armoede 

voor kinderen m.i.v. 2017 extra geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten doch ook aan 

fondsen als Leergeld en Jeugdsportfonds incl. cultuur. Desgevraagd is vanuit NDB 

aangegeven dat wij met onze Verrassingspakketten alert blijven doch dat wij geen 

structurele financier van het Kindpakket zijn. Het NDB volgt dit op de voet. 

Politieke besluitvorming is gaande en rond de zomer 2017 zal dit Kindpakket in de 

gemeenteraad aan de orde komen. 
 

Lokale Inclusie agenda 

De gemeenteraad heeft  B&W gevraagd met een procesvoorstel te komen hoe een Lokale 

Inclusie Agenda wordt vorm gegeven. Dit onderwerp is actueel geworden doordat de Tweede 

Kamer in juli 2016 het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft 

geratificeerd. Kern daarvan is dat iedereen, dus ook mensen met een handicap, gelijke 

rechten hebben en toegang moeten hebben tot voorzieningen. 

Met een inclusieve samenleving wordt een samenleving bedoeld waarin iedereen tot zijn 

recht kan komen en waar geen onderscheid is ten aanzien van zijn beperkingen, culturele 

achtergrond, geslacht, leeftijd.  De gemeente Nijkerk wil vanuit een intrinsieke motivatie 

uiting geven aan inclusie. Inclusie zal een onderdeel moeten worden van ons dagelijks werk. 

Nodig is om bewustwording te creëren en te ervaren hoe het is om tegen ‘drempels’ aan te 

lopen. Dit vraagt om een integrale benadering op alle leefdomeinen van mensen ( WMO, 

Participatiewet, Jeugdwet, Wet passend onderwijs, maar ook Openbare werken en nieuwe 

omgevingswet). Vanuit B&W is aan enkele leden van de Sociaaldomeinraad gevraagd daarin 

mee te denken. 
 

Financieel 

Het overzicht van ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar (conform 

jaarrekening): 

 

 Verrassings-

pakketten 

Vakantie-

project 

Noodfonds SHM Meldpunt 

/HiP 

Totaal 

Ontvangsten 8.426 7.007 652 5.748 0 21.833 

Bestedingen 5.221 2.190 1.361 8.919 0 17.691 

       

Voorz. 31/12 5.745 10.416 11.167 1.303 0 28.631 

 

Ontvangen gelden binnen het NDB zijn soms gealloceerd, bijvoorbeeld door een specifieke 

collecte of gift. Soms zijn het algemene giften, die verdeeld zijn over de verschillende 

projecten. In totaal is vanuit de diaconieën/caritas een bedrag van € 17912, - ontvangen. 

 

Bijzonderheden: 

 Noodfonds: in de voorziening is een bedrag ad € 5800, - aanwezig dat besteed moet 

worden aan 50+ers 

 Vakantieproject: in 2016 was er een meevaller in de kosten doordat er voor vervoer 

geen grote bus gehuurd behoefde te worden; het vervoer is met particulieren 

ingevuld. Verder kwamen er grote extra baten door een gift vanuit collecte van 
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Amaris Arkemheen ( € 2340, -); collecte openingsbijeenkomst HSN scholen (€550, -) 

alsook door grote bestemmingscollecten vanuit enkele kerken. In 2017 wordt 

voorziening mede aangewend voor een aantal vakanties voor gezinnen die al ca. 5 

jaar rond het minimum leven. 

 Verrassingspakketten. In 2016 is rond de kerstdagen een actie gedaan. In 2017 

wordt ook bij andere feestdagen, voorjaars-en zomervakantie verrassingspakketten 

beschikbaar gesteld voor mensen/gezinnen die in armoede leven. Daarvoor is een 

extra bedrag voorzien. 

 Voor SchuldHulpMaatje is een subsidie van €3200, - van de gemeente Nijkerk 

ontvangen. In 2016 is t.l.v. de voorziening fors extra geïnvesteerd. Van de gemeente 

Nijkerk is toezegging voor 2017 ontvangen dat bijdrage voor 2017 gelet op omvang 

werk wordt verhoogd. 

 
 
Samenwerking en afstemming 

Contacten zijn onderhouden met vertegenwoordigers van deelnemende kerken in de Raad 

van het NDB. Voor het bestuur van het NDB is van groot belang dat het werk gedragen wordt 

door de kerken, door diakenen en door de leden. Het werk van het NDB is gezamenlijk werk 

van de diaconieën!  

Contacten zijn gelegd resp. onderhouden met B&W en de gemeenteraadsleden van de 

gemeente Nijkerk; 

De vier gebiedsteams, o.m. resulterend in een ontmoeting in het Diaconaal Beraad op 11 

oktober;  

Diaconaal beraad Ede, Diaconaal Beraad Putten, Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie; 

Stichting Streams ( Kloosterstraat Nijkerk), PCOB, PCSO, NPV, Voedselbank (St. Ezer) en 

Stichting Present Putten.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 


