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Jaarverslag 2017
Hierbij een overzicht van het werk dat het NDB in 2017 namens de diaconieën van Nijkerk,
Nijkerkerveen en Hoevelaken in de plaatselijke samenleving heeft gedaan. Wij zijn dankbaar dat wij
samen met veel betrokken vrijwilligers uit de kerken dit werk hebben kunnen doen. In goede
harmonie is er opbouwend samengewerkt. Bovenal dankbaar dat onze goede God ons daarvoor
middelen geeft alsook de kracht en gezondheid schenkt.
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Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) bestaat 10 jaar
In 2006 ging het NDB van start als een vrijblijvend overleg. De diaconieën van een aantal kerken in
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken besloten toen op diverse maatschappelijke terreinen
intensiever met elkaar samen te werken. De rode lijn in de samenwerking, toen en nu, is het bieden
van hulp en ondersteuning aan degenen die het moeilijk hebben. De drijfveer om hulp te verlenen
komt vanuit de Bijbelse diaconale opdracht om diegene te helpen die geen helper heeft. Op 10 april
2017 is daar tijdens een informatieavond in gebouw Rehoboth te Hoevelaken aandacht aan gegeven.
Alle kerken, de gemeente Nijkerk, politieke partijen, welzijnsinstellingen, vrijwilligers en
geïnteresseerden waren uitgenodigd. In ruim een uur is eerst in enkele korte presentaties het werk
van het NDB voor het voetlicht gebracht. Daarna was er ruim gelegenheid voor ontmoeting en
gesprek. Ruim veertig aanwezigen maakten hiervan dankbaar gebruik. Een mooie ontmoeting waar
veel contacten gelegd, onderhouden en verstevigd zijn.
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SchuldHulpMaatje
Begin 2017 waren er 15 maatjes gecertificeerd. In de loop van dit jaar zijn er 2 maatjes gestopt en
zijn er 3 nieuwe maatjes opgeleid en een vierde gaat met de opleiding starten. Aan het eind van
het jaar waren 16 maatjes inzetbaar.
In 2017 hebben 2 maatjes deelgenomen aan de training SHM-Jong. Van de maatjes zijn er 5 vrouw;
we hopen dat dit aantal – gelet op de hulpvragen - in 2018 groter wordt.
In 2017 zijn er 38 begeleidingstrajecten gestart. In totaal lopen er eind december nog 40 trajecten.
Ongeveer de helft van de aanvragen is via de Gebiedsteams aangemeld. De andere helft komt vooral
via Plangroep, zichzelf aangemeld of via de Diaconieën.
De leeftijd van de aanvragers is heel divers. Er zijn 6 aanvragen binnengekomen van hulpvragers
jonger dan 27 jaar. Dit komt de laatste tijd meer voor.
Het kernteam is in 2017 uitgebreid en heeft wisselingen meegemaakt. Het aantal coördinatoren is
uitgebreid tot drie ( Hanneke Heining, Wim Huijser en Jan van Wezel) en Bessel Woudenberg is de
nieuwe voorzitter.
In 2017 zijn 5 bijeenkomsten met de maatjes gehouden. Twee avondenzijn gehouden met een
spreker (Marieke Doddema / CU over het Kindpakket en Anneke Griffioen als Bewindvoerder).
Verder twee intervisie-avonden en een avond voor onderlinge ontmoeting.
In 2017 is op een goede en fijne manier met elkaar samengewerkt. Een helpende hand is geboden
aan mensen die vastlopen met hun financiën en dan zijn er veelal ook andere aspecten!
Het werk brengt mee dat er regelmatig contact is met andere partners in het sociaal domein, zoals
het Financieel netwerkoverleg (3x per jaar); overleg met gemeente Nijkerk over preventie van
schulden (m.n. jongeren); met jongerenwerk ( Blitz). Daarnaast is deelgenomen wordt aan een
Leidersdag en expertmeeting Money fit van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
In 2017 is veel werk verricht en er is veel aandacht gegeven voor het consolideren van kennis en
ervaring. In 2018 kan een nieuwe uitdaging opgepakt worden.
Preventie van schulden·Het plan Preventie van schulden waarin in de voorbereiding door twee NDB
leden inbreng is geleverd, is begin januari 2017 door B&W vastgesteld. Het onderdeel life-events is
vanaf januari 2017 "in nader overleg met partijen uit de samenleving doorgesproken. Waar is de
meeste behoefte aan.” Een traject van "meedenken én meedoen" om concreet beleid te maken en
te (laten) uitvoeren.
Eind maart heeft dit geleid tot een voorstel om dit ambtelijk uit te werken voor: a. jongeren die 18
jaar worden/gaan studeren; b. mensen die werkloos zijn/langdurig ziek; c. (echt)scheiding; d.
overlijden partner. Dit zou eind van het jaar gereed moeten zijn. Maar door verandering in
prioriteiten -ontwikkelingen rond het Kindpakket en de aanpassing van de Regeling Meedoen die
eind 2017 gereed moesten zijn, is dit niet gelukt.
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Noodfonds NDB
In februari 2016 is het kernteam Noodfonds NDB gestart. Als leidraad voor het
Noodfonds NDB gold de “Startnotitie opzet en inrichting 2015-2017”. In maart 2017 heeft een eerste
evaluatie plaatsgevonden die in Diaconaal Platform Nijkerk in mei is besproken. Belangrijke
leerpunten waren dat er meer samengewerkt kan worden met hulpverleners; dat de mogelijkheid
om het bedrag voor eenmalige handreiking verhoogd wordt terwijl de mogelijkheid van een
kortdurende lening is vergroot.
Het kernteam is zes maal in bijeengekomen. Tussentijds is elke hulpvraag per telefoon en /of mail
besproken en is gezamenlijk een beslissing genomen. Adequaat wordt daardoor gereageerd in geval
van acute nood.
In 2017 zijn in totaal 42 verzoeken om hulp ontvangen. Aanvragen kwamen binnen via
SchuldHulpMaatje (3), NDB bestuur (6), Vluchtelingenwerk(9), Diaconieën(4), Plangroep (3),
ICARE(4), Gebiedsteams (10), Voedselbank (2) en Sigma (1).
Op de 42 aanvragen is als volgt beslist:
22 verzoeken zijn toegewezen;5 verzoeken zijn tijdens gesprek ingetrokken;10 verzoeken zijn
afgewezen; 4 verzoeken zijn doorverwezen en daar geholpen en 1 verzoek is nog in behandeling. In
2017 is hulp verstrekt voor een totaalbedrag van € 5423.
Het Noodfonds NDB was bij de start eind 2015 onbekend. Gewerkt is aan meer zichtbaarheid op de
site van het Nijkerks Diaconaal Beraad. Eind 2016 is een flyer van het Noodfonds gereedgekomen die
toen in 500 ex. verspreid is bij hulpverleners, de gemeente en bij de kerken. Verder is er bilateraal
gesproken met contactpersonen van de Gebiedsteams.
De toename van verzoeken ( in 2016 waren dat er 15, in 2017 toegenomen tot 42) geeft al aan dat
het Noodfonds NDB meer in beeld is gekomen bij de hulpvragers en hulpbieders.
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Vakantieproject
Nijkerkse kinderen
Het vakantieproject 2017 ( leeftijd 4-12 jaar) vond plaats op alle donderdagen in de vakantie ( 13
juli t/m 17 augustus). De 6 wekelijkse activiteiten zijn op 17 augustus afgesloten met een barbecue.
Het vakantieproject is goed verlopen. Ruim 50 kinderen uit 28 gezinnen hebben zes weken lang elke
donderdag genoten. Gelukkig was de Wulfshoeve op drie dagen beschikbaar is. Twee andere dagen
waren er activiteiten buiten Nijkerk (Superfun, Julianatoren, Dierentuin, Walibi). Voor de laatste
activiteit op 17 augustus is gebruik gemaakt van de ruimten van De Fontein. Verschillende
vrijwilligers hebben een grote, stimulerende bijdrage geleverd. Gezien Schoo heeft het geheel weer
goed opgezet en georganiseerd. Er wordt veel (voor)werk gedaan waarbij in harmonie wordt
samengewerkt.
(Eén)oudergezinnen
Voor het tweede jaar is ingezet om (een) oudergezinnen, met veelal jonge kinderen, die leven op
niveau rond sociaal minimum en al enkele jaren niet met vakantie konden, een korte vakantie in
Nederland aan te bieden. Er is samen gewerkt met SchuldHulpMaatje en Voedselbank. In juli zijn
drie gezinnen resp. naar de camping Oldemeyer en een camping in Mariënberg geweest. Zij hebben
een fijne week gehad. Het 4e gezin keek er erg naar uit. Zij hadden een spannende tijd achter de
rug. Dit echtpaar en een alleenstaande mevrouw moesten er helaas op het laatste moment van
afzien vanwege persoonlijke omstandigheden.
Er is gewerkt aan een meerjarenplan voor deze vakanties dat in mei met het Diaconaal Beraad
Nijkerk (DPN) is besproken.
Op 29 augustus is in het DPN met het besluit ingestemd om een caravan aan te schaffen op een
camping in Nederland. Nadien is door 3 bestuursleden (Roland Verhoef, Elza van de Weerdhof en
Gezien Schoo) hieraan gewerkt. Na een eerste bezoek begin september is op 16 september door hen
samen met Renger van der Horst (deskundige) opnieuw op camping De Pallegarste in Mariënberg
gekeken naar de 6 persoons caravan die daar te koop stond. Unaniem waren zij met hun vieren van
mening dat de caravan geschikt is voor het doel waar voor we het willen gaan gebruiken. De
technische staat van de caravan is goed. Ook de faciliteiten op de camping zijn zeer geschikt en
sluiten direct aan bij de doelgroep die wij op het oog hebben. Met de verkopende partij is tot
overeenstemming gekomen deze caravan inclusief schuurtje en alle inventaris wat er in en bij staat
te kopen voor € 13.000. Op 30 september 2017 heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden.
In mei 2017 ontvingen wij van de diaconie van de Hervormde gemeente Hoevelaken een deel van
een legaat ( € 5250) met de opdracht dit een ‘specifieke bestemming hulp aan kinderen’ te geven.
Aan de diaconie is gevraagd of besteding hiervan voor aanschaf caravan, om o.m. éénouder
gezinnen een vakantie aan te bieden hun instemming kon hebben. Op 11 september kregen wij
bericht van de diaconie dat zij unaniem van mening is dat dit een mooie bestemming is voor het
legaat. Wij zijn daar dankbaar voor. Verder wordt naar sponsors gezocht. Gewerkt is/wordt aan een
actieplan/actielijstje wat verder moet gaan gebeuren. In 2018 is de caravan beschikbaar.

Jaarverslag NDB 2017

Pagina 5 van 15

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. Gedurende het jaar zijn in individuele situaties ad hoc
verrassingspakketten uitgereikt. Dit jaar is er veel gaande in Nijkerk. Gewerkt wordt aan de
invoering van het Kindpakket, de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds alsook het
Jeugdcultuurfonds kwamen op de markt, terwijl de Regeling Meedoen voor kinderen van 4 tot 18
jaar per 1 oktober resp. 1 januari 2018 wordt verruimd (van 150 naar 300 euro per kind). Een
belangrijk punt is wat de criteria gaan worden en hoe de screening gaat plaatsvinden. Medio
november was besloten in 2017 geen verrassingspakket in de decembermaand te verstrekken aan
adressen ( levend rond sociaal minimum); reden o.m. dat er veel acties van andere partijen waren.
Maar begin december was er een verrassing. Een bedrijf schonk het NDB 40 kerstpakketten. Er is
snel actie genomen en ervoor gezorgd dat deze pakketten -aangereikt door maatjes, Noodfonds,
Hulp in de Praktijk (HIP ) en NDB – bezorgd zijn bij adressen waar een feestelijk extraatje heel
welkom is. Voorbereidingen zijn eind december gestart om in februari/maart 2018, een periode in
het voorjaar en net voor Pasen die voor velen die rond het minimum leven een moeilijke tijd is,
mensen een verrassingspakket te verstrekken.
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Meldpunt NDB, Hulp in de praktijk (HiP Nijkerk)
In de afgelopen periode zijn bij het Meldpunt verschillende probleemsituaties binnengekomen. Er is
met raad en daad geassisteerd. Vragen rond tijdelijke huisvesting komen regelmatig maar zijn heel
moeilijk op te lossen. De taak van het Meldpunt is vanaf 1 oktober 2017 nagenoeg overgenomen
door HiP Nijkerk.
Start
Begin januari 2017 was duidelijk dat invoering van HiP bij de diaconieën in de gemeente Nijkerk
brede steun heeft. Ook andere hulpverleners (NPV, Sigma e.a.) hadden grote interesse. Om te
starten zijn er minsten drie deelnemers nodig in een gemeente met meer dan 25.000 inwoners. Dat
drietal was er en het NDB heeft 17 januari 2017 besloten HiP Nijkerk samen met de Stichting HiP uit
Veenendaal in Nijkerk in te voeren.
André Zoutewelle, directeur van HiP Nederland was op 9 februari bij de kick-off aanwezig. Het
bestuur van het NDB is in Nijkerk “eigenaar” van HiP Nijkerk. Er is een lokaal team gevormd o.l.v.
Erik Vreekamp die plaats coördinator is. Per deelnemende gemeente of organisatie er één persoon
die als contactpersoon fungeert. Deze contactpersoon heeft regelmatig contact met de hulpbieders.
Op 16 maart is HiPNijkerk door E. Vreekamp en P. Schreuder gepresenteerd en toegelicht bij
wethouder mevr. Klein in aanwezigheid van beleidsambtenaren mevr. RM van Leeuwen en de heer
J. Hutten. De gemeente Nijkerk geeft steun en is zeer content met deze ontwikkeling op o.m. het
terrein van informele zorg in de gemeente Nijkerk.
Op 10 mei 2017 is de eerste “werkbijeenkomst” met de deelnemende partijen gehouden. Het
systeem HiP Nijkerk is nadien ingericht. Functies worden ingevuld. Deelnemers gaan aan de slag. Er
wordt gestreefd dat na de zomer HIPNijkerk operationeel is.
Vanuit de landelijke organisatie van HiP in Veenendaal wordt gedurende 3 jaar naast het
beschikbaar stellen en inrichten systeem HiP Nijkerk begeleiding en support gegeven bij
communicatie & PR; fondswerving en financiën; profielen helpdeskmedewerkers, etc.
De livegang van HiP Nijkerk was officieel 1 oktober 2017. Eind september ging de site
www.hipnijkerk.nl al live en hadden de eerste hulpbieders zich aangemeld en waren die via HiP
beschikbaar.
Bij de startgroep waren (naast NDB/Meldpunt) de volgende diaconieën aangesloten:
De Fontein; GKV West; GKV Oost; Hervormd Hoevelaken; De Ark; Gereformeerde Kerk (Kruiskerk);
Grote Kerk en Opstandingskerk.
Daarnaast waren er vanaf het begin goede contacten met Sigma, zodat we elkaar versterken bij het
invullen van hulpvragen, maar ook bij inhoudelijke afstemming van casussen. Werkafspraak is
bijvoorbeeld dat HiP-hulpvragen in kader van belastingformulieren doorgezet worden naar Sigma.
Verder is de PCOB betrokken (informatie gedeeld in nieuwsbrief, flyers op ledenvergadering). In
november zijn de vrijwilligers van de NPV
(Nederlandse Patiënten Vereniging) in HiP Nijkerk opgenomen.
Helpdesk
Er zijn vier mensen bereid gevonden om de helpdesk te bemensen: Maarten Vergeer (Hoevelaken),
Carolien van Geelen, Jenette Versloot (beiden Nijkerk) en Corrie van de Heg (Nijkerkerveen). Deze
mensen zijn door HiP NL (inhoudelijk) getraind op 21 september. Op 9 november vond de eerste
intervisie-meeting van de helpdesk plaats o.l.v. Erik Vreekamp. Ook het Bemiddelpunt van Sigma,
waarmee samengewerkt wordt alsook het NPV waren erbij. Samen zijn een aantal casussen
doorgenomen en afspraken zijn gemaakt. Maarten Vergeer gaat het Helpdesk team coördineren.
Verder is er een interne Whatsapp-groep waarin we samen (zeker in het begin) casussen bespreken,
zodat we een gezamenlijke lijn gaan krijgen in het behandelen van hulpvragen en de kwaliteit goed
is.
De helpdesk is (op dit moment) telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
(033-2022681).
Communicatie
Matthias van Bloemendaal, een jonge communicatie professional is op projectbasis aan het team
toegevoegd. Verschillende acties zijn voorbereid en uitgevoerd zoals:
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•
•
•
•
•

Set met ‘PR-gegevens’ ontwikkeld voor de contactpersonen van de kerken
Flyers ontwikkeld voor hulpvragers en hulpbieders
Aantal persberichten aangeleverd aan lokale/regionale media
Halve pagina in Stad Nijkerk in voorbereiding
Social media opgestart, voor het vertellen van verhalen (niet voor intake van hulpvragen).

Contacten met de gebiedsteams voor kennismaking met HiP zijn geïntensiveerd; gebiedsteams
komen achter de voordeur bij veel mensen en zijn goede verwijzer voor hulpvragers. Verder is
gesproken met thuiszorgorganisaties in kader van thema ‘eenzaamheid’ en eventuele rol van HiPhulpbieders. Contact met aantal diaconieën ‘in de wachtkamer’ loopt.
Eerste nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief, die per kwartaal gaat verschijnen, van HiP Nijkerk is eind december
gepubliceerd. Ruim 150 mensen hebben kunnen lezen over de voortgang van HiP in Nijkerk, het
aantal hulpvragen en een aantal mooie verhalen.
Er zijn inmiddels 45 hulpvragen aanwezig in de database. Het grootste deel daarvan is uitgevoerd,
een aantal is in uitvoering of wordt gematcht. Er is een beperkt aantal hulpvragen geweigerd of
doorverwezen naar andere instanties. In sommige gevallen is de oorspronkelijke hulpvraag wat
kleiner gemaakt, zodat het een klus geworden is die past bij wat we aankunnen. De mensen van de
helpdesk gaan zorgvuldig om met hulpvragen.
Een redelijk verdeelde mix van praktische hulp, sociale hulp en vervoershulp tekent zich af. De
hulpvragen worden gesteld door de hulpvrager zelf, maar ook door familieleden of mantelzorgers.
Daarnaast zijn er hulpvragen via het Bemiddelpunt van Sigma ontvangen, die we konden invullen.
Waar nodig kan HiP Nijkerk gebruik maken van de expertise van Sigma.
Voordat HiP Nijkerk van start ging, is er een verkenning gedaan. De conclusie was dat HiP zou
kunnen slagen als krachtenbundeling van verschillende kerkelijke, diaconale initiatieven. Dat we op
dit moment al ruim 90 (!) hulpbieders hebben, overtreft onze verwachting! Het zorgt voor een
soepele “vliegende”start. Ook dat vraagt bijzondere aandacht,
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Aandacht voor vluchtelingen en statushouders in de gemeente Nijkerk
Voor de inburgering wordt vanuit de overheid grote nadruk gelegd op de individuele
verantwoordelijkheid van de vluchteling! Voor de samenleving is dit een punt van zorg; integratie
verdient meer stimulansen. Voor kerken en diaconieën bleef dit onderwerp aan de orde in 2017.
Vanuit NDB is er geregeld contact met VWON( Vluchtelingenwerk) 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.
Vanuit NDB is er contact met de re-integratie consulent van de gemeente Nijkerk binnen het team
Werk en leren. Per statushouder wordt daar in beeld gebracht wat opleiding en vaardigheden zijn.
Belangrijk is werkervaringsplekken te vinden. Op 16 februari is NDB op uitnodiging B&W aanwezig
geweest bij ontmoeting met partijen die in de gemeente Nijkerk actief zijn met contacten met
statushouders.
Op 23 maart is op verzoek in het OOK( Overlegorgaan Kerken) een presentatie gegeven wat er
vanuit de diaconieën/kerken en NDB op dit terrein daadwerkelijk gebeurt.
Op 25 april is er tweede (vervolg) bijeenkomst met mensen van een zestal kerken die veel
contacten met statushouders onderhouden. Doel is te informeren en af te stemmen en om elkaar bij
te praten. Op zijn minst van elkaar weten wat er gebeurt. 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.”
Op 8 juni 2017 is er samen met VWON een bijeenkomst georganiseerd voor statushouders uit Eritrea
alsook voor betrokken vrijwilligers in De Fontein. Een deskundige Eritreeër die al jaren in Nederland
woont en werkt, heeft goede informatie gegeven over de problemen waarmee statushouders uit dit
land geconfronteerd worden rond gezinsherenigingen. In de avond was er gelegenheid voor Eritrese
Statushouders (ca. 35) om zelf hun vragen aan Binyam Andebrhan ( zie www.nieuwlander.nl/blog)
te stellen. Zeer positieve respons is hierop ontvangen van verschillende zijde. Vanuit Lions en vanuit
De Fontein is een bijdrage gegeven om dit mogelijk te maken.
In het kader van zijn afstuderen aan de Hogeschool Utrecht heeft Christiaan Hensen interviews
gehouden bij 11 statushouders in Nijkerk over de wijze hoe zij omgaan met geld in Nederland. Het
doel is een kijkje te geven in het leven van iemand die gevlucht is en hier leeft waarbij de focus ligt
op het thema financiën. Waar loopt men tegen aan. Vanuit het NDB is met Christiaan doorgesproken
over zijn bevindingen.
In enkele kerken is de zorg, begeleiding/activiteiten voor statushouders behoorlijk opgepakt.
Betrokken organen en mensen in de gemeente Nijkerk raken beter ingespeeld. In 2017 hebben weer
een aantal gezinsherenigingen met daarmee gepaard gaande verhuizingen plaatsgevonden.
Op 18 oktober is er periodiek overlegd met de coördinator en haar plaatsvervanger van VWON. Aan
de orde kwam dat het aantal nieuwe statushouders dat in Nijkerk afneemt. Verder dat VWON langer
betrokken blijft bij de integratie van deze mensen ( van 8 naar 18 maanden). Een zorgpunt is dat
het aantal vrijwilligers door de aantrekkende economische situatie sterk afneemt. Vanuit NDB is
gevraagd meer aandacht te geven aan de (geestelijke) gezondheid van statushouders. Informatie is
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verstrekt over waar en hoe in de kerken aandacht is voor contacten/ relaties en activiteiten met
statushouders is. Ten slotte is informatie verstrekt over de invoering van HiP Nijkerk.
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Overige thema’s
Sociaaldomeinraad in de gemeente Nijkerk (SDR)
Eind 2016 is de Sociaaldomeinraad –opvolger van de WMO- Adviesraad en de Commissie
cliëntenparticipatie WWB ( Wet werk en bijstand) van start gegaan. P. Schreuder is door B&W
benoemd als lid van de Sociaaldomeinraad Nijkerk.
In en vanuit SDR is in het eerste halfjaar inbreng gegeven aan overleg in Inclusie werkgroep;
werkgroep Kindpakket; Regiovisie Publieke Gezondheidszorg die moet leiden tot Lokale
gezondheidsnota; Inkoop WMO hulpmiddelen; parkeren binnenstad voor mensen met beperking;
ontwikkelingen in 4 gebiedsteams.
B&W heeft in de zomer opdracht gegeven tot Evaluatie van inrichting en wekwijze van de
gebiedsteams. In september is ermee gestart. 1 juli 2018 moet een besluit genomen worden met
betrekking tot de formatie van de gebiedsteams. Belangrijk is dat er gekeken wordt hoe het
bestaande uitgewerkt kan worden naar beter. Wat nu goed is, zo mogelijk gaan verbeteren.
Verder is aan de orde het Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019. Binnen de gemeente
Nijkerk heeft deze zaak voor deze kwetsbare inwoners niet voldoende aandacht. Het gaat hier o.m.
om de toenemende vraag naar ambulante ondersteuning en dagbesteding. Vanuit SDR is opnieuw
sterk aangedrongen dat er professioneel onderzoek gedaan wordt naar de omvang van het aantal
inwoners dat beschermd wonen(thuis) in Nijkerk nodig heeft en wat de behoefte aan begeleid
wonen is. De periode 2018-2019 moet gebruikt worden zich voor te bereiden op de situatie 2020.
Vanaf die datum is niet Amersfoort als centrumgemeente voor de regio doch de gemeente Nijkerk
zelf verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. Het voorstelkwam in december in de
gemeenteraad. In december 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd dat gewerkt wordt aan het
regionale en lokale uitvoeringsplan opvang en bescherming èn de sluitende aanpak verwarde
personen. Dit kan niet los gezien worden van de GGZ-doelgroep. Op 1 oktober 2018 moet de
gemeente Nijkerk een sluitende aanpak verwarde personen gereed hebben. Duidelijk is wel dat de
gemeente Nijkerk in deze zaak een inhaalslag moet maken.
Dialooggroep Sociaal Domein
Vanuit NDB is deelgenomen in de dialooggroep Sociaal Domein (o.a. welzijn en zorg, jeugd en
onderwijs). Er is substantiële input gegeven voor het onderdeel Armoede Nijkerk uit! In dit voorstel
wordt gepleit voor een zogenoemde Minima-Effect-Rapportage (MER) Nijkerk, uit te voeren door
NIBUD. Motivatie: sociaal minimum in Nijkerk is te laag om rond te komen. Dat geldt ook voor
sommige situaties waar werken onvoldoende loont om in onderhoud te voorzien.
Op 12 juni zijn de 5 voorstellen van de Dialooggroep Sociaal Domein: 1. Armoede Nijkerk uit!; 2.
Ontdek % doe spel; 3. Een loketfunctie; 4, Ontmoetingspleinen; 5 Regie en samenwerking aan de
gemeenteraad gepresenteerd. Op 22 september 2017 is de gemeenteraad met deze voorstellen
akkoord gegaan. Op 31 oktober heeft de eerste uitwerkingsbijeenkomst, waarin ook vakspecialisten
van de gemeente Nijkerk meedoen, plaatsgevonden voor het project Armoede Nijkerk uit! Gestart
wordt met opdracht aan Nibud; eind december is de opdracht verstrekt. In het voorjaar 2018 ziet
de eerste Minima Effect Rapportage Nijkerk ( MER Nijkerk) het licht. NDB levert samen met Sigma
veel inbreng in deze groep.
Kindpakket
Vanaf november 2016 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. Voor de zomer is de gemeenteraad
akkoord gegaan.
De regeling is deels per 1 oktober 2017 ingegaan en voor het geheel per 1 januari 218. Een mooie en
welkome aanwinst voor in het bijzonder kinderen van de gemeente Nijkerk. Op 16 februari 2018 is
er een officieel en feestelijk moment waar wethouder Patricia van Loozen alle betrokkenen voor
uitnodigde om terug te zien op het resultaat en met elkaar de recente ontwikkelingen te delen.
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Lokale Inclusie agenda
De gemeenteraad vroeg B&W met een procesvoorstel voor een Lokale Inclusie Agenda. 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. 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.
Het Plan van aanpak voor de verbetering van de toegankelijkheid in de gemeente Nijkerk “Meedoen
en meetellen in Nijkerk Samen werken aan inclusie” is besproken en er is een positief advies aan
B&W gegeven. Eind 2017/ begin 2018 komt dit in de gemeenteraad ter bespreking.
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Financieel
Het overzicht van ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar (conform jaarrekening):
Vakantie
-project
6.395
5.625

Noodfonds

SHM

Ontvangsten
Bestedingen

Verrassings
pakketten
3.645
5.028

Algemeen

Totaal

9.500
9.015

Meldpunt
/HiP
4.127
1.984

3.342
5.423

1.850
1.850

28.859
28.925

Voorz. 31/12

4.362

11.186

9.086

1.788

2.143

0

28.565

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 € 18.105 ontvangen.
Bijzonderheden:
• Ontvangen subsidie van landelijke organisaties (Oranjefonds, Van de Craatsfonds, Kansfonds
) via HiP Veenendaal
• Noodfonds: in de voorziening is een bedrag ad € 4000, - aanwezig dat besteed moet worden
aan 50+ers
• Vakantieproject: in 2017 was er onverwachts het legaat € 5.250 dat via de diaconie van de
Hervormde gemeente Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld ontvangen is
• Verrassingspakketten. In 2017 is rond de kerstdagen een actie gedaan. Ook bij andere
feestdagen en gelegenheden zijn verrassingspakketten beschikbaar gesteld voor
mensen/gezinnen die in armoede leven
• Collecte € 340 opbrengst openingssamenkomst Hervormde scholen voor vluchtelingenzorg
• Voor SchuldHulpMaatje is in 2017 een subsidie van € 7500, - van de gemeente Nijkerk
ontvangen. Van de gemeente Nijkerk is in december beschikking ontvangen dat ook voor
2018 op deze bijdrage gerekend mag worden.
Het bestuur heeft op 30 januari 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld, zodat deze kan worden
voorgelegd ter goedkeuring aan het Diaconaal Platform Nijkerk. De (externe) accountant moet de
jaarrekening nog controleren.
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Samenwerking en afstemming, externe contacten en nieuwe ontwikkelingen
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; alsook met medewerkers van de gemeente Nijkerk en van de vier gebiedsteams. Met veel
andere instellingen is contact geweest en wordt samengewerkt, zoals Diaconaal beraad Ede,
Diaconaal Beraad Putten, Stichting HiP, Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie; Sigma; Stichting
Streams (Kloosterstraat etc. Nijkerk), PCOB, PCSO, NPV, Voedselbank (St. Ezer), UVV, VWON en
Stichting Present Putten.
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Bestuur NDB en Diaconaal Platform Nijkerk
Voor de bijeenkomsten van het Diaconaal Platform Nijkerk waarin alle diaconieën vertegenwoordigd
zijn en dat viermaal bijeenkwam is ter bespreking elke keer een voortgangsverslag gemaakt.
Het NDB bestuur kwam zes maal bijeen. Het bestuur bestaat ultimo december 2017 uit zeven leden.
Portefeuilles met aandachtsgebieden zijn verdeeld. Bilateraal is er zeer veel afgestemd. Waren er
in 2015 twee kernteams voor SchuldHulpMaatje en het Noodfonds NDB gevormd; in 2017 zijn er
twee nieuwe kernteams bijgekomen, resp. voor het Vakantieproject en voor Hulp in de Praktijk (HiP
Nijkerk). In de kernteams zitten mensen uit de kerken die hart voor diaconaal werk hebben.
Bijzonder dat mensen zich vrijwillig hiervoor inzetten; wij zijn er dankbaar voor.
Begin 2017 ontstond een vacature door het vertrek van Theo Hogeveen. Theo heeft vanaf 2013 een
grote bijdrage geleverd waarvoor we hem dankbaar zijn. We zijn blij dat Tineke van der Gugten in
het bestuur is gekomen. Zij gaat het secretariaat onder haar hoede nemen. Eind 2017 waren
aftredend Gezien Schoo en Roland Verhoef. Gezien Schoo deelde mee dat zij nog beschikbaar is
voor de periode van 1 jaar, waarbij zij zich zal richten op het Vakantieproject en het Noodfonds.
Roland Verhoef is benoemd als ouderling- kerkrentmeester in de Hervormde gemeente en heeft
deze benoeming in november 2017 aanvaard. Hij is vanaf 1 januari 2018 niet meer beschikbaar voor
een bestuursfunctie in het NDB. Hij gaat het bestuur waarvan hij vanaf 2013 deel uitmaakte
verlaten. Maar hij is nog bereid voorlopig als werkgroep lid mee te doen in het Vakantieproject en
hij wil de administratie van het NDB als vrijwilliger blijven doen. Vanaf 1 januari 2018 is er een
vacature in het bestuur.
Wij zijn dankbaar dat wij in het NDB en met het Diaconale Platform Nijkerk samen in betrokkenheid
en harmonie in 2017 hebben kunnen samenwerken. We weten ons gedragen door de liefde van
Christus die ons aanspoort naaste te zijn van alle mensen.
Nijkerk, 30 januari 2018
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