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INLEIDING
MISSIE
Als diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle geven we vanuit de Bijbelse opdracht
uitvoering aan de werken van Barmhartigheid en Gerechtigheid op basis van
Wederkerigheid. Als er nood is, wordt de eerste nood gelenigd. Als onrecht wordt
geconstateerd, zal actie worden ondernomen om rechtvaardige verhoudingen te scheppen.
Tussen hulpverleners en hulpvragers zal verbinding worden gelegd. Als er
eenrichtingsverkeer dreigt, wordt een ommekeer gemaakt om wederzijds te helpen. Ieder
de mens heeft wat te bieden.
VISIE
In haar visie ziet de diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle een samenleving
waarin elke Zwollenaar, ongeacht diens identiteit en de omstandigheden waarin hij of zij
zich bevindt, op een laagdrempelige manier aan kan kloppen voor hulp. De diaconie ziet
daarbij een nauwe samenwerking tussen maatschappelijke en kerkelijke organisaties in
Zwolle om tot uitvoering van efficiënte en effectieve hulpverlening te komen. Parallel aan
deze visie voor de lokale situatie ziet de diaconie binnen de PGZ een actieve ZWOorganisatie.
Het diaconaal beleidsplan dat voor u ligt is het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD)
van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en heeft de bedoeling richting te geven aan de
diaconale activiteiten, zowel op stedelijk als op wijkniveau. We maken duidelijk wat we willen
doen en hoe we die dingen gaan doen. Op wijkniveau kan het lokale beleid met de lokale
prioriteiten hier vervolgens aan worden opgehangen.
Dit beleidsplan van de diaconie van de PGZ strekt zich uit over de kerkelijke seizoenen 2017 2022. Gekozen is voor de titel ‘Kerk aan de winkel’: in de steeds veranderende samenleving is
er voor de kerk steeds meer werk aan de winkel. In dit beleidsplan wordt beschreven wat
diaconaat is, hoe de diaconie van Zwolle hier vorm aan geeft en wat de omgeving is waarin zij
haar activiteiten ontplooit. Dat laatste is een nieuw aspect ten opzichte van het vorige
beleidsplan. Het beleid van de diaconie wordt meer en meer medebepaald door haar
omgeving, zowel de kerkelijke als de seculiere omgeving. In voornamelijk het laatste lustrum
zijn er in het sociale domein veel veranderingen opgetreden. Dergelijke veranderingen hebben
invloed op de positie en het handelen van de diaconie in kerk en samenleving.
Waarom een beleidsplan? Omdat het moet? Omdat het nodig is om de ANBI-status te
behouden? We doen dingen niet meer automatisch, maar denken erover na: we worden ons
bewust van het werk dat gedaan wordt en nog moet worden gedaan.
Beleid is verbonden met het doel dat we willen bereiken. Dat doel kunnen we vaststellen per
onderdeel, in dit geval de diaconie, maar dit doel hangt wel samen met het doel van de kerk als
geheel. De doelen van de kerk zijn weer bepaald door bepaalde Bijbelse opvattingen over
gemeente-zijn en door opvattingen van de gemeenteleden zelf. Als er geen overeenstemming
is ontstaat er wrijving.
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Een sluitende definitie van het diaconaat is lastig vast te stellen, omdat diaconie steeds in
beweging is. De term ‘helpen waar geen helper is’ dekt voor een groot gedeelte het werk van
de diaconie af. Veelal is de barmhartige Samaritaan het symbool van een diaconie. De
barmhartige Samaritaan zag langs de weg een mens liggen die gewond was. Hij vroeg niet aan
degene die langs de weg lag of hij een van zijn volksgenoten was, maar hij zag dat iemand zijn
hulp nodig had en klom daarop van zijn ezel en hielp de gewonde man langs de kant. Naar zijn
achtergrond werd niet geïnformeerd. Zo helpt de diaconie ook, zonder voorbehoud en
ongeacht iemands achtergrond.
Het diaconaat behoort tot het wezen van de kerk, maar wordt als zodanig niet altijd er- en
herkend. Het is geen hobby van mensen die zich op het snijvlak van kerk en samenleving
bewegen. Diaconaat is het gestalte geven aan bewogenheid met mensen die om wat voor
reden dan ook het niet redden, die gebutst en beschadigd zijn, langs de kant van de weg liggen
en waar niemand naar omkijkt. In deze zin is de kerk een contrastgemeenschap. Durven te
kiezen voor mensen die gemarginaliseerd zijn, mensen die niet meer economisch interessant
zijn, mensen die geen stem hebben enzovoort. Als diaconie doen we ons werk in naam van
Hem die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.
Ons werk is in dit kader niet doel- en zinloos. Vanuit een diep besef van afhankelijkheid en
verantwoordelijkheid zoeken we mensen op die evenals de gewonde man langs de weg liggen.
We willen dit niet doen ter ere van onszelf, maar ter ere van Hem die zich iedere dag over ons
neerbuigt en ons goede gaven geeft om Hem daarmee te dienen en om die te delen met
anderen. Wij weten ons afhankelijk van zijn Geest en willen horen wat die tot ons te zeggen
heeft.
Werkwijze
Het Moderamen van het CvD heeft ervoor gekozen om het beleidsplan niet van bovenaf te
schrijven, maar in nauwe samenwerking met de wijkdiaconieën. In de zomer van 2015 is aan
de wijkdiaconieën een brief geschreven waarin zij werden uitgenodigd voor een eerste gesprek.
In de brief stond vermeld dat ‘het nieuwe beleidsplan in onze visie vanuit de wijken en het
College zal moeten ontstaan’. De gesprekken hebben uiteindelijk plaatsgevonden in de winter
van 2015-2016. De gesprekken hadden het karakter van een globale verkenning en een
voorzichtige denkrichting. Hiermee werden globaal de contouren van een nieuw beleidsplan
zichtbaar. Van de gesprekken is een verslag gemaakt dat door de wijkdiaconie is geaccordeerd.
Aan de hand hiervan heeft het CvD een aantal prioriteiten opgesteld. Vervolgens hebben de
wijkdiaconieën, alhoewel in onderlinge verscheidenheid, deze prioriteiten een nadere volgorde
gegeven.
Het beleidsplan draagt als titel ‘Kerk aan de winkel’. De laatste decennia heeft de kerk zich
onder andere door de maatschappelijke ontwikkelingen meer en meer teruggetrokken op
eigen terrein. Door tegengestelde ontwikkelingen komt zij weer in beeld in het sociale domein.
Dit vraagt een andere focus en manier van kijken en werken. Er valt veel te doen, er is veel werk
aan de winkel. De diaconie, de kerk heeft veel te bieden. Er ligt genoeg in de schappen, het
verhaal is goed.
Zoals niet iedere winkel alles verkoopt, kent ook de diaconie haar beperkingen. De diaconie/de
kerk moet geven wat zij te bieden heeft. Wat zij niet te bieden heeft, daarvoor verwijst zij naar
andere partners in het sociale domein. Samen maken we de stad.
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Leeswijzer en evaluatieplan
Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 gaan we in op diaconaat en wat wij
daaronder verstaan. In hoofdstuk 2 kijken we naar onze diaconie en de omgeving waarin zij
werkt, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. Hoofdstuk 3 maakt een en ander concreet door in te
gaan op de activiteiten en werkzaamheden die wij voor deze beleidsperiode voor ons zien.
Daarna volgen het financiële beleid (hoofdstuk 4), een conclusie (hoofdstuk 5) en diverse
bijlagen. Er is een heel aantal beleidsdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn
stippen op de horizon in 2022 die de diaconie gerealiseerd wil hebben. In bijlage A ‘Werkplan
College van Diakenen’ wordt tevens kort aangegeven in welke richting gedacht wordt over de
manier waarop verwacht wordt hoe de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden.
In een steeds veranderende omgeving is het moeilijk een beleidsplan vast te stellen dat precies
past op de volledige beleidsperiode. Om die reden zal het realiseren van de gestelde
beleidsdoelstellingen als vast agendapunt op de vergaderingen van het Moderamen en het
College worden besproken. Indien de situatie is veranderd kan in gezamenlijkheid besloten
worden aanpassingen in de uitvoering van het werkplan aan te brengen.
Zwolle, 2017
College van Diakenen Protestantse Gemeente Zwolle

Dietrich Bonhoeffer: ‘Het moet toch niet zo zijn dat het christendom, dat vroeger zo enorm
revolutionair begonnen is, nu voor altijd conservatief is? Dat iedere nieuwe beweging zich
een weg moet banen zonder de kerk, dat de kerk altijd pas twintig jaar later inziet wat er
eigenlijk gebeurd is?’
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1

WAT VERSTAAN WE ONDER DIACONAAT?

1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk lichten we toe wat we verstaan onder diaconaat. Daarbij kijken we naar
barmhartigheid, gerechtigheid, wederkerigheid en het leggen van verbindingen.
1.2 Barmhartigheid
Het diaconaat wordt ook wel samengevat in ‘werken van barmhartigheid’. De Bijbel spreekt
in Matteüs 25 over zes werken van barmhartigheid:
• voeden van hongerigen;
• laven van dorstigen;
• huisvesten van vreemdelingen;
• kleden van naakten;
• bezoeken van zieken;
• bezoeken van gevangenen.
De kerkelijke traditie kent nog een zevende werk:
• begraven van doden.
Paus Innocentius III stelde in 1207 dit werk in als het zevende werk van barmhartigheid.
Tijdens de epidemieën was doden begraven een daad met een groot risico en het getuigde
daarom van grote naastenliefde.
Ter gelegenheid van de tweede gebedsdag voor het behoud van de schepping (2016) heeft
paus Franciscus zelfs een achtste toegevoegd:
• de zorg voor de schepping.
Hierbij wijst de paus erop dat de klimaatveranderingen bijdragen aan de vluchtelingenstroom;
een aandachtspunt is hier ‘duurzaamheid’.
In plaats van over werken van Barmhartigheid wordt tegenwoordig ook vaak gesproken van
primaire of eerste levensbehoeften. Hieronder vallen met name het voeden van hongerigen,
het laven van dorstigen en het kleden van naakten.
1.3 Gerechtigheid
Bij gerechtigheid gaat het niet alleen om goed en recht doen. Het is het opsporen van, het
verzet tegen en het veranderen van situaties waarin verdrukking, armoede, uitsluiting en
onmenswaardige scheefgroei ontstaan. Het gaat om het scheppen van rechtvaardige
verhoudingen, waardoor ieder mens mens mag zijn. Als schepsel van God zijn alle mensen
gelijkwaardig.
1.4 Wederkerigheid
Onder wederkerigheid verstaan we dat de hulpaanvrager meebepaalt wat er gebeurt. Het
verlenen van hulp is gebaseerd op het ‘delen van gaven’, dat wil zeggen dat de hulpverlener
en de hulpaanvrager samen, op basis van gelijkwaardigheid, besluiten over wat er gebeuren
moet. De hulpvrager heeft het initiatief in het proces.
De hulpvrager kan je ook een spiegel voorhouden: ‘Hoe leef jij, hoe ga je om met wat je hebt,
hoe heb je het verkregen, is het een keer genoeg, ben je bereid om te delen?’ In de eerste
6
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christengemeente deelde men onder degenen die het nodig hadden. Veel van deze elementen
zijn we in 2000 jaar christendom kwijtgeraakt. Een zekere heroriëntatie op de eerste
christengemeente zou te overwegen zijn en dit beleidsplan wil hiertoe een eerste aanzet zijn.
1.5 Verbinding
Zoals we in voorgaande paragrafen gezien hebben is diaconaat het doen van daden van
barmhartigheid en gerechtigheid. In de loop van de tijd is hierbij het aspect van de
wederkerigheid bij gekomen. Na de afgelopen beleidsperiode kan hier een nieuw element aan
worden toegevoegd, te weten verbinding. Het gaat om het verbinden van kerk en
samenleving, van mensen en organisaties en instellingen en mensen onderling. Het gaat om
het verbinden van mensen die door welke oorzaak dan ook het spoor bijster zijn en dreigen
naar de rand van de samenleving te verdwijnen of soms al over de rand heen zijn geduwd.
Mensen terugbrengen in en laten meedoen aan de samenleving is een elementaire diaconale
taak. De sterke positie van de diaconie is dat zij geen eigen belang of subsidieafhankelijkheid
heeft van wie dan ook. Diaconaat is altijd het belang van de ander. Verbinden is voor de
diaconie net zo gewoon als eten en drinken voor een mens. Het zit in het DNA van de diaconie
en is zo medebepalend voor het diaconaal handelen.
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2

DE DIACONIE EN HAAR OMGEVING

2.1 Inleiding
Voor we verder kijken naar de manier waarop de diaconie van de PGZ invulling geeft aan het
diaconaat is het van belang weer te geven op welk speelveld de diaconie zich beweegt. Daarbij
kijken we eerst naar de kerkelijke omgeving en daarna naar de niet-kerkelijke, seculiere
omgeving in Zwolle. Bij de kerkelijke omgeving wordt ook ingegaan op de structuur van de
diaconie. Verder wordt gekeken naar de huidige situatie en wordt aangegeven waar en welke
veranderingen in de beleidsperiode worden verwacht.
2.2

Kerkelijke omgeving
2.2.1 Structuur

Binnen de PGZ zijn 7 geografische wijken te onderscheiden, samenkomend in de volgende
kerken:
• Adventskerk
• Jeruzalemkerk
• Oosterkerk
• Open Kring
• Sionskerk
• Stinskerk
De Emmaüskerkgemeente en de Sionskerkgemeente hebben het voornemen per 1-1-2018 te
fuseren.
Elk van de geografische wijken van de PGZ heeft een eigen diaconie, de zogenaamde Wijkraad
van Diakenen (in het vervolg aangeduid als wijkdiaconie).
Het primaire diaconaat, oftewel het daadwerkelijke contact tussen hulpvragers en
hulpverleners, wordt binnen de PGZ onder andere uitgevoerd door de individuele
gemeenteleden. Ieder van hen bekleedt het algemene ambt van gelovige. Dat ambt wordt door
hen uitgeoefend in een diaconaal bewustzijn in het gezin, de buurt, het werk, de kerk en het
hele sociale domein. De eerste verantwoordelijkheid rust dus op de gemeenteleden zelf, niet
op de diakenen.
8
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De verschillende wijkdiaconieën spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de
individuele gemeenteleden. Zij hebben de opdracht gemeenteleden tot inzet te inspireren en
daardoor het algemene ambt te activeren.
Het CvD ondersteunt het werk van de wijkdiaconieën. Voorts worden ervaringen in het
uitvoerende werk via het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) ingebracht in het publieke debat.
Het is belangrijk iedere wijk (en wijkdiaconie) in haar eigenheid te bezien. In Assendorp spelen
bijvoorbeeld andere zaken dan in de AA-landen, terwijl de Indische buurt niet te vergelijken is
met Berkum. Van belang is dat elke wijk zich bewust is van de specifieke kenmerken van haar
situatie. Voor het maken van een omgevingsverkenning kan gebruik worden gemaakt van het
Buurt-voor-Buurt-onderzoek van de gemeente Zwolle.
Namens elk van de geografische wijken is een diaken afgevaardigd naar het CvD. Zij hebben
zitting in de vergaderingen ‘zonder last of ruggespraak’. Volgens een vastgesteld rooster zijn
ook enkele wijkdiakenen afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGZ. De AK
geeft leiding aan de PGZ als geheel, maar in het kader van dit beleidsplan wordt hier verder
niet op ingegaan.
Binnen het CvD fungeert een Moderamen als dagelijks bestuur van de diaconie, bestaande uit
diakenen, niet zijnde de afgevaardigde diaken van de wijkgemeenten. Het Moderamen
bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, tweede secretaris en een penningmeester. Daarnaast treedt de diaconaal consulent op als adviseur. De diaconaal consulent is
enkele jaren geleden door het CvD benoemd. Voor zijn taken wordt verwezen naar bijlage C.
De diaconie van de PGZ is volgens het burgerlijk recht een zelfstandig rechtspersoon, wat
betekent dat zij volledig bevoegd is zelfstandig te beslissen en rechtshandelingen te
verrichten. In het kader van het kerkrecht legt zij door middel van een jaarrekening, begroting
en beleidsplan verantwoording af aan de AK. Op voordracht van het CvD benoemt de AK de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Voor allen die, in welke functie of verantwoordelijkheid dan ook, verbonden zijn met het werk
van de diaconie in de PGZ geldt het huishoudelijk reglement van het CvD. De volledige tekst
van het huishoudelijk reglement is opgenomen als bijlage B.
2.2.2 Groeperingen
De kerk is tot op zekere hoogte een afspiegeling van de maatschappij en ook binnen de kerk
zijn de mensen dus onder te verdelen in groepen met bepaalde gemeenschappelijke
kenmerken. Met het maken van groepen willen we zeker geen mensen in een bepaald hokje
drukken of hun een bepaald stempel geven, maar de voortdurend veranderende omgeving
zorgt voor een steeds complexere zorgvraag. De bedoeling is om op basis van
gemeenschappelijke kenmerken te bepalen of het diaconaal wenselijk is om specifieke
aandacht, zorg of actie aan een hele groep te geven. Op dit moment maken we onderscheid
in de volgende groeperingen:
• Jongeren. Veel jongeren vinden het belangrijk om naast hun studie of werk wat voor
een ander te doen. Zij willen betekenisvol zijn voor iemand voor wie het leven minder
succesvol verlopen is. De afgelopen jaren heeft stichting Hart voor Zwolle dit werk in
9
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Zwolle gestructureerd en een boost gegeven. Deze stichting verbindt jongeren aan
kwetsbare mensen zonder netwerk. Inmiddels zijn enkele honderden Zwolse jongeren
verbonden aan dit netwerk. De diaconie draagt hier financieel en met menskracht aan
bij. Verder zal de diaconie een luisterend oor zijn voor jongeren, omdat zij prima in staat
zijn om aan te geven op welke manier ze zich voor de samenleving kunnen en willen
inzetten.
• Ouderen. De samenleving vergrijst en de leden van de kerken eveneens. De zorg voor
ouderen neemt toe, mensen blijven langer zelfstandig wonen, maar het moet
tegelijkertijd ook allemaal betaalbaar blijven. Aan de andere kant kunnen ook ouderen
zich op hun eigen wijze betekenisvol maken voor anderen. Net als jongeren zijn ook
ouderen prima in staat dit aan te geven. De diaconie zal de ontwikkelingen volgen en
een luisterend oor houden voor ouderen. Over dit onderwerp heeft de diaconie een
notitie geschreven, die als bijlage D is bijgevoegd.
Beleidsdoelstelling: De diaconie is bekend met de manier waarop jongeren en ouderen zich
betekenisvol voor anderen willen inzetten en kan hen hierin faciliteren en stimuleren.
2.2.3 Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Onder aansturing van de diaconie zijn binnen de PGZ commissies actief die zich richten op
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De commissies zijn actief
op stedelijk niveau en op wijkniveau en richten zich op het buitenlandse diaconaat. In de
dagelijkse praktijk coördineert de stedelijke ZWO-commissie alleen de najaarszendingsactie.
Binnen de wijk-ZWO-commissies worden diverse activiteiten uitgevoerd. Vanuit het CvD is
weinig tot geen zicht op deze activiteiten. Een aantal Oost-Europacommissies richt zich op
hulp in Oost-Europa. Zij werken onder verantwoordelijkheid van een wijkdiaconie of
wijkkerkenraad, maar worden projectmatig financieel ondersteund door het CvD.
Beleidsdoelstelling: Binnen de PGZ wordt actief uitvoering gegeven aan ZWO.
2.2.4 Omgeving
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2.2.4.1 Diaconaal Platform Zwolle

De diaconie van de PGZ maakt onderdeel uit van het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ). Het DPZ
heeft in principe twee functies:
• Het DPZ zorgt ervoor dat de verschillende diaconale activiteiten binnen Zwolle met
elkaar worden gedeeld. Ook zorgt het voor informatie-uitwisseling.
• Het DPZ is gesprekspartner van en naar de gemeentelijke overheid en maatschappelijke
organisaties. De gemeente zoekt het gesprek met koepels, ook wat de kerken betreft.
Door het DPZ is meer te bereiken dan met afzonderlijke kerken of diaconieën.
Het DPZ bestaat uit een Stuurgroep (het dagelijks bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers
van de vier grootste kerkelijke stromingen, te weten de Christelijke Gereformeerde Kerk
(CGK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de
Protestantse Kerk Nederland (PKN)) en het Diaconaal Beraad (waarin alle deelnemende
(wijk)diaconieën zijn vertegenwoordigd). Het CvD zal initiatieven die zijn mogelijkheden te
boven gaan inbrengen bij het DPZ.
Het speerpunt van het DPZ is het buurtgericht werken. De verschillende kerken worden
gestimuleerd om samen te werken, ook met andere organisaties in de buurt, met het oog op
het welzijn van de mensen in die buurt en hun woonomgeving. Het DPZ is inmiddels niet meer
weg te denken uit het sociale domein. Zij wordt beschouwd als een volwaardige partner en
wordt als zodanig ook betrokken bij lokale initiatieven, zoals bijvoorbeeld hulp aan
vluchtelingen in de IJsselhallen. Een algemeen aandachtspunt is het laten deelnemen van alle
Zwolse (wijk)diaconieën en overeenkomende kerkelijke organisaties aan het DPZ.
2.2.4.2 Commissie Gezamenlijke Kerken

De diaconie van de PGZ maakt deel uit van de Commissie Gezamenlijke Kerken. Deze
commissie vormt sinds 1988 een kerkelijk noodfonds. De deelnemers zijn de Parochiële
Caritas Instelling (PCI = de Rooms-Katholieke diaconie), de diaconie van de Gereformeerde
Kerk Berkum (De Hoofdhof), de diaconie van de PGZ en de diaconie van de Christelijke
Gereformeerde Kerk Zwolle. De diaconaal consulent is coördinator van deze commissie.
Deelnemende kerken brengen geld in en vaardigen commissieleden af.
De commissie verstrekt bijdragen aan individuele personen die geen lid van een
kerkgenootschap zijn en die op voorliggende voorzieningen geen beroep meer kunnen doen.
Personen die wel lid zijn van een kerkgenootschap zijn aangewezen op de hulp van het
desbetreffende kerkgenootschap.
De commissie heeft haar missie als volgt geformuleerd: ‘De Commissie Gezamenlijke Kerken
verstrekt in principe geldelijke bijdragen voor kosten levensonderhoud, voorziet in een bijdrage
om een belemmering op te heffen om zelf inkomsten te verwerven of een bijdrage die
stimuleert zelf inkomsten te genereren, zulks ter beoordeling aan de commissie.’ De
voornaamste bijdragen bestaan in het voorzien van broodnood, het zogenoemde leefgeld.
Deze bijdragen nemen de laatste jaren schrikbarend toe en zijn een punt van zorg. Om die
reden wil het CvD deze commissie graag verder uitbreiden, waarbij meer kerken in Zwolle hun
verantwoordelijk kunnen nemen en participeren in dit fonds.
Beleidsdoelstelling: De Commissie Gezamenlijke Kerken wordt ondersteund door een
meerderheid van de Zwolse diaconieën.
2.2.4.3 Overige contacten

Naast de contacten met eerdergenoemde organisaties heeft de diaconie nog een aantal een11
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op-eencontacten. Er zijn relaties met de diaconieën van de Evangelisch Lutherse Gemeente,
de Gereformeerde Kerk Berkum (Hoofdhofgemeente) en de Beleids- en Adviesgroep van de
Thomas a Kempisparochie.
2.3 Niet-kerkelijke omgeving
Tot het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw was een groot gedeelte van de
maatschappelijke zorg belegd bij diaconieën en andere organisaties op het maatschappelijke
middenveld. De Algemene bijstandswet werd ingevoerd, de verzorgingsstaat werd
opgebouwd. De diaconie was niet meer primair verantwoordelijk voor de zorg aan mensen
die hulp nodig hebben. Het werd een verantwoordelijkheid van de overheid. De kerk ging zich
meer richten op werelddiaconale hulp. De afgelopen beleidsperiode zijn hier veel
veranderingen in gekomen, de overheid maakt een terugtrekkende beweging. De
participatiesamenleving heeft veel wijzigingen tot gevolg gehad. Met name in 2015 zijn er veel
veranderingen opgetreden in het sociale domein (dit zijn de organisaties, diensten en
voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie
bevorderen). De AWBZ is verdwenen. Het Rijk heeft een groot deel van de
ondersteuningstaken uit de AWBZ overgedragen aan de gemeenten.
Met de nieuwe Jeugdwet droeg de provincie de jeugdzorgtaken over aan de gemeenten. Met
de Participatiewet vervielen op 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale
werkvoorziening (WSW) en Wajong en kwam die verantwoordelijkheid bij de gemeenten te
liggen.
Het doel van deze maatregelen is om:
• mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zo nodig met ondersteuning van de
gemeente of zorg via de zorgverzekering of, en vooreerst, de naaste omgeving;
• mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk;
• bijstand te verlenen aan mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf in hun
levensonderhoud te voorzien door een (aanvullend) inkomen tot het toepasselijke
sociale minimum te geven.
De landelijke politiek 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 bovenstaande maatregelen zijn er in Zwolle vijf Sociale Wijkteams
gevormd die geografisch onderverdeeld zijn. Een team bestaat onder anderen uit
medewerkers van de gemeente Zwolle, Travers Welzijn, de Kern, MEE IJsseloevers, Bureau
Jeugdzorg en op afroep de GGD. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken
van de gemeente Zwolle. Bij het Sociaal Wijkteam kan men terecht voor bijvoorbeeld vragen
rond opvoeden, dagbesteding, lichamelijke beperking, mantelzorg, relatieproblemen,
huiselijk geweld, geldproblemen en eenzaamheid.
Er is een toename van mensen die afhankelijk zijn van hulp. Diaconieën worden meer
betrokken bij de hulp van de medemens dichtbij, oftewel de buurman en de buurvrouw om
12
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de hoek. Veel diakenen en andere vrijwilligers zijn of worden betrokken bij relevante
activiteiten in de buurt of nemen zelf initiatieven om helper te zijn waar geen helper is.
Voorbeelden hiervan zijn maatjes voor keukentafelgesprekken, koffiemorgens op de Pierik,
het inrichten van een diaconaal informatiepunt en zorg op maat voor ouderen. Deze
ontwikkelingen vragen andere dingen van een diaken dan voorheen. Enerzijds vraagt het
kennis over de veranderende samenleving en de gevolgen daarvan en anderzijds gedegen
kennis van de directe omgeving.
Het in het najaar 2016 verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), getiteld
‘De toekomst tegemoet’, schetst enkele ontwikkelingen voor de toekomst. De belangrijkste
kloof in de samenleving is niet meer tussen die van de haves en de havenots, maar tussen die
van de cans en de cannots, oftewel degenen die wel of niet genoeg vaardigheden hebben om
mee te komen. Er worden hogere eisen gesteld aan de zelfredzaamheid; wie daarin niet kan
meekomen, wordt kwetsbaar. De cannots zijn aangewezen op solidariteit van anderen, aldus
het SCP-rapport.
Eenzaamheid gaat het thema worden voor de komende jaren. Daarbij gaat het niet alleen om
de klassieke oudere achter de geraniums, maar bijvoorbeeld ook om de alleenstaande ouder
met jonge kinderen die geen netwerk heeft of geen tijd heeft dat op te bouwen.

13
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3

DIACONAAT IN UITVOERING

3.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 hebben we beschreven wat we onder diaconaat verstaan, waarna in hoofdstuk
2 is beschreven in welke omgeving de diaconie staat. In dit hoofdstuk wordt beschreven op
welke manier het CvD uitvoering wil geven aan het diaconaat. Dit wordt gedaan door de
informatie uit de voorgaande twee hoofdstukken toe te passen in de vorm van werkwoordsvormen:
•
•
•

Ondersteunen (direct en indirect)
Toerusten
Overige activiteiten
o Communiceren
o Zorgen voor de schepping
o In stand houden kerkinternet

In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan door uit te leggen op welke manier
de diaconie hieraan invulling wil gegeven.
3.2 Ondersteunen
Zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben gezien zijn er diverse gebieden waarop mensen
zich in een situatie kunnen bevinden waar ze zonder hulp niet uit komen. Daarbij kan
onderscheid worden gemaakt in directe en indirecte ondersteuning. Van directe
ondersteuning is sprake bij directe hulp aan individuele mensen. Indirecte ondersteuning is
gericht op de ontwikkelingen in de maatschappij en het aankaarten van de (negatieve)
gevolgen daarvan voor groepen mensen. Zowel de directe als de indirecte ondersteuning
gebeurt lokaal in Zwolle en in het buitenland (door middel van de ZWO).
3.2.1 Directe ondersteuning
Een belangrijk uitgangspunt voor diaconale ondersteuning is het helpen waar geen helper is.
Bij hulpvragen zal altijd eerst ondersteuning worden gegeven in het zoeken naar en aanvragen
van bestaande mogelijkheden en middelen om de hulpvrager te helpen. Dit betreft niet alleen
financiële problemen, maar ook sociale problemen. We hebben al gezien dat de overheid
meer en meer insteekt op zelfredzaamheid, met als gevolg dat mensen die niet in staat blijken
‘zichzelf te redden’ als cannots grote kans hebben in een isolement van eenzaamheid terecht
te komen. Kennis van de omgeving en kennis van wet- en regelgeving is daarom cruciaal om
zo efficiënt en effectief mogelijk ondersteuning te kunnen leveren.
De problemen kunnen onder de aandacht van de diaconie komen door concrete vragen om
hulp, maar in toenemende mate blijkt dat mensen vanuit een gevoel van schaamte niet om
hulp durven te vragen. En dit betreft mensen in alle lagen van de bevolking, zoals bijvoorbeeld
alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen.

14
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Door onder andere een toenemend aantal scheidingen neemt het aantal alleenstaanden en
eenoudergezinnen toe. Deze groepen lopen in toenemende mate het risico in financiële
problemen te komen en in een isolement te raken. Armoede blijkt daarbij vaak van generatie
op generatie over te gaan. Naast financiële armoede is eenzaamheid een belangrijke reden
voor het bieden van ondersteuning.
Armoede is erfelijk
De samenleving vergrijst, mensen blijven langer zelfstandig wonen en de zorg voor ouderen
neemt toe. Voorbeelden van activiteiten die de diaconie inmiddels ontplooit zijn het
aanstellen van een diaken speciaal voor diensten in en voor het Zonnehuis binnen de
wijkdiaconie de Open Kring en een vergelijkbare situatie binnen de Sionskerk met een diaken
voor stichting Philadelphia. Speciaal over dit onderwerp is een notitie geschreven (zie bijlage
D) die kan helpen bij het signaleren van problemen bij ouderen.
Tegenover deze zorgwekkende ontwikkeling is ook een positieve ontwikkeling waar te nemen.
Veel jongeren vinden het belangrijk om naast hun studie of werk betekenisvol voor een ander
te zijn, met name voor een ander die in een kwetsbare positie zit. De stichting Hart voor Zwolle
verbindt jongeren aan kwetsbare mensen zonder netwerk. De diaconie draagt hieraan bij met
financiën en menskracht (de diaconaal consulent is de secretaris van deze stichting).
Beleidsdoelstelling: Eenzaamheid staat als thema op de (diaconale) agenda.
3.2.2 Indirecte ondersteuning
Bovenstaande kan de vraag oproepen hoe ver de diaconie in haar hulp moet gaan. De diaconie
dreigt door al deze veranderingen, door met name de Participatiewet maar ook door de
toenemende vergrijzing van de bevolking, wel een vangnet te worden van de bezuinigingen
van de overheid. De diaconie zal dit echter niet aanvechten door hulpvragen niet aan te
nemen, maar door de problematiek onder de aandacht te brengen van overheidsinstellingen,
zodat het in het maatschappelijk debat op de agenda staat en blijft staan. Gevraagd en
ongevraagd zal de diaconie advies geven om daarmee gerechtigheid te zoeken voor de
kwetsbare (groepen) mensen in onze samenleving.
Beleidsdoelstelling: Maatschappelijke gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn
en blijven bekend bij overheidsinstellingen.
Ervaring uit de praktijk leert dat er veel hulpvragen zijn, maar ook veel mensen en organisaties
die hulp bieden. Omdat middelen en mogelijkheden tot op heden altijd beperkt zijn is een
belangrijk element in het efficiënt en effectief bieden van hulp dat er niet te weinig maar zeker
ook niet te veel wordt ingezet. Daarom is het van belang om te weten wie de hulpvragers zijn
en wie de hulp kan bieden. Een breed netwerk met sterke verbindingen is cruciaal om de
mogelijkheden en middelen op de juiste manier in te zetten. Het gaat om het verbinden van
kerk en samenleving, van mensen en organisaties en instellingen en mensen onderling. Het
gaat om het verbinden van mensen die door welke oorzaak dan ook het spoor bijster zijn en
dreigen naar de rand van de samenleving te verdwijnen of soms al over de rand heen zijn
geduwd. Mensen terugbrengen in en laten meedoen aan de samenleving is een elementaire
diaconale taak. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien is er in Zwolle reeds een
uitgebreid netwerk. Verder wordt gewerkt aan het oprichten van een diaconaal
15
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informatiepunt. Het CvD streeft naar één centraal punt in Zwolle waar alle informatie te
verkrijgen is (direct of door middel van doorverwijzen) op het gebied van hulpvragen, waarbij
alle maatschappelijke en kerkelijke organisaties in Zwolle betrokken zijn.
Beleidsdoelstelling: In Zwolle bestaat één maatschappelijk netwerk rondom een centraal
diaconaal informatiepunt.
3.3 Toerusten
De primaire focus van het toerusten door het CvD ligt op de wijkdiaconieën. Bij toerusting is
onderscheid te maken in het toerusten aan de basis, te weten de Bijbelse grondslag, en
toerusting voor de uitvoering. Tijdens de vergaderingen van het CvD wordt altijd tijd
ingeruimd voor bezinning. Daarnaast worden ervaringen tussen de verschillende wijken
uitgewisseld. Zoals eerder aangegeven heeft elke wijk echter zijn eigen specifieke kenmerken
en dat vraagt dan ook om specifieke toerusting. Waar tot op heden vaak werd gekozen voor
een toerustingsavond in de breedte van de PGZ heeft de praktijk uitgewezen dat daar
nauwelijks belangstelling voor is.
Toerusten kan op vele manieren, waarvan we er hier twee als voorbeeld naar voren halen.
• Uitbreiden kennis en ervaring: het CvD, en dan met name de diaconaal consulent, is
beschikbaar als vraagbaak en kennisbank voor het opvragen van informatie over
allerhande diaconale onderwerpen. Deze informatie kan in diverse vormen worden
doorgegeven (bijvoorbeeld schriftelijk, in een gesprek of door een presentatie).
• Informatieavond over het diaconale landschap in Zwolle, met name voor, maar niet
beperkt tot, nieuwe diakenen.
Beleidsdoelstelling: Wijkdiaconieën zijn toegerust voor de taken die ze hebben.
3.4 Overige activiteiten
Naast het geven van ondersteuning en toerusting houdt de diaconie zich nog bezig met andere
activiteiten. Deze dingen hebben wel raakvlakken met de eerdere onderwerpen, maar we
noemen ze hier toch separaat:
• Communiceren
• Zorgen voor de schepping
• In stand houden kerkinternet
In de volgende paragrafen gaan we hier wat dieper op in.
3.4.1 Communiceren
Bij alle activiteiten die worden ontplooid speelt communicatie een rol. Of het nu gaat om het
behandelen van een hulpaanvraag, het toerusten van een wijkdiaconie, het publiceren van
diaconale informatie of het adviseren van de overheid, communicatie is belangrijk. Daarbij zijn
alle voorkomende vormen van toepassing: mondeling, op papier of via social media
enzovoort. Om al deze communicatie op de juiste manier vorm te geven is het van belang
hierover na te denken. Nadere bezinning is nodig over zowel het doel, de doelgroep, de inhoud
als de vorm(en). Wat vinden we de juiste manier? De AK werkt op dit moment aan een
communicatieplan.
Beleidsdoelstelling: Het CvD heeft een communicatieplan.
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3.4.2 Zorgen voor de schepping
Waar de traditionele werken van barmhartigheid het hele menselijk leven omvatten kun je
met de zorg voor de schepping zorgdragen voor het gemeenschappelijke huis waar we wonen:
de aarde, de schepping. In deze tijd is bijna altijd wel ergens een ecologische crisis: egoïstisch
gedrag leidt tot het verlies van biodiversiteit en vernietiging van hele ecologische systemen.
Klimaatveranderingen zijn mede oorzaak van vluchtelingenstromen: de armsten op de wereld
worden vaak het hardst getroffen. Als christen hebben we echter niet alleen de plicht om voor
de naasten te zorgen (waar diaconaat primair op is gericht), maar hebben we ook een plicht
om voor de schepping te zorgen. Alhoewel dit op zich misschien niet direct diaconaal is, raken
de gevolgen van de slechte omgang met de schepping wel direct aan het diaconaat. Om die
reden heeft het CvD de zorg voor de schepping als apart onderwerp in dit beleidsplan
opgenomen.
Beleidsdoelstelling: Leden van de PGZ zijn zich bewust van de noodzaak van zorg voor de
schepping.
3.4.3 In stand houden kerkinternet
Ten slotte noemen we nog de werkzaamheden die worden gedaan ten behoeve van
kerkinternet. Dit betreft een activiteit met een forse kostenpost die onder
verantwoordelijkheid valt van de diaconie, uitgevoerd wordt door de wijkdiaconieën, maar
die niet specifiek diaconaal is. Eigenlijk hoort dit onder verantwoordelijkheid van het College
van Kerkrentmeesters (CvK) te vallen. Er hoort door de diaconie alleen financieel ondersteund
te worden indien gemeenteleden de eigen bijdrage niet kunnen opbrengen.
Beleidsdoelstelling: Kerkinternet valt onder verantwoordelijkheid van het CvK.
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4

FINANCIEEL BELEID

4.1 Inleiding
Diaconaal geld is geld van en voor de armen. Strikt genomen heeft de diaconie dus geen geld,
maar beheert ze als een goed rentmeester de ontvangen gelden om ze voor de doelgroepen te
kunnen bestemmen. Goed rentmeesterschap wordt vertaald als een verantwoord diaconaal
beheer van de financiële middelen. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier met de
financiën wordt omgegaan. Daarbij kijken we naar de structuur en de uitgaven en inkomsten.
Het feit dat de uitgaven voor de inkomsten zijn geplaatst is een bewuste keus als een
symbolische prioritering: ondersteuning van mensen die het nodig hebben gaat voor op het
genereren van inkomsten. Uiteraard gaat het een niet zonder het ander, zeker niet als op lange
termijn een onbalans bestaat.
4.2 Mandaat en autorisatie
Het feit dat diaconaal geld van en voor de armen is schrijft niet alleen voor waarvoor het
bestemd kan worden, maar stelt ook eisen aan degenen die toegang tot dit geld hebben. Het
omgaan met financiën vereist zorgvuldigheid en men mag dan ook verwachten dat de diaconie
er als een goed rentmeester mee omgaat. Daarom zijn zowel binnen het Moderamen als binnen
de afzonderlijke wijkdiaconieën penningmeesters aangesteld. Deze penningmeesters zijn
geautoriseerd voor het omgaan met de financiën. Onder andere op basis van wat is beschreven
in de kerkorde en de plaatselijke regeling is in het financieel beleid vastgelegd hoe dit wordt
uitgevoerd (zie bijlage E).
De wijkdiaconieën, de diaconaal consulent en het Moderamen hebben elk een bepaald
mandaat (zie bijlage E) om financiële ondersteuningsverzoeken af te handelen, maar ook om
inhoudelijk te kiezen voor andere diaconale activiteiten en de financiering van die activiteiten.
Voor alle financiële ondersteuningsverzoeken wordt de diaconaal consulent geconsulteerd,
omdat helaas is gebleken dat soms dezelfde aanvragen op meerdere plaatsen worden
ingediend. Door zijn centrale rol heeft de diaconaal consulent het beste overzicht en wordt
dubbele ondersteuning beperkt of zelfs voorkomen. Voor de aanvragen wordt achteraf
verantwoording afgelegd aan het Moderamen van het CvD.
Beleidsdoelstelling: De financiële notities zijn compact, overzichtelijk en actueel.
4.3 Uitgaven
De uitgaven van de diaconie vallen grofweg in drie categorieën uiteen: uitgaven ten behoeve
van de organisatie (de zogenaamde vaste lasten), uitgaven ten behoeve van
ondersteuningsverzoeken en overig. De eerste categorieën worden door de diaconie gezien als
financiële verplichting, waarbij vanuit de diaconale opdracht de prioriteit ligt bij
ondersteuningsverzoeken. Omdat het een niet kan zonder het ander zal er een wel een zekere
balans moeten zijn.
• Vaste lasten ten behoeve van de diaconale organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten
voor de diaconaal consulent, het abonnement op het blad Diaconia, maar ook kosten
voor werkzaamheden die het kerkelijk bureau uitvoert voor de diaconie.
• Ondersteuning. Mensen die in financiële problemen komen (zowel leden van de PGZ als
niet-leden), kunnen een beroep doen op de (wijk)diaconie. Ondersteuningsaanvragen
voor leden van de PGZ worden behandeld door het Moderamen van het CvD. Eventuele
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uitkeringen komen ten laste van de middelen van de diaconie PGZ. Voor niet-leden
wordt het verzoek voorgelegd aan de Commissie Gezamenlijke Kerken, die een bijdrage
kan verlenen ten laste van het Noodfonds. Daarnaast wordt financiële ondersteuning
gegeven aan commissies en dergelijke (zoals bijvoorbeeld ZWO-commissies en de Bres).
Ten slotte wordt ondersteuning gegeven in geval van een humanitaire ramp die vanuit
het Landelijk Dienstencentrum onder de aandacht wordt gebracht.
• Overig. Dit beleidsplan heeft een aantal doelstellingen. Indien deze beleidsdoelstellingen niet gehaald kunnen worden zonder het uitgeven van extra geld, zal dit
in de begroting zichtbaar worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op de
agenda zetten van het thema eenzaamheid, wat waarschijnlijk kosten met zich mee
gaat brengen.
Beleidsdoelstelling: De diaconie stelt voldoende financiële middelen beschikbaar om het
realiseren van de gestelde beleidsdoelstellingen mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste
gaat van het voldoen aan ondersteuningsverzoeken.
4.4 Inkomsten
De inkomsten van de diaconie komen voornamelijk uit twee bronnen:
• Eigen financieel vermogen. Hiermee verzekert de diaconie zich tot op zekere hoogte
van een redelijk stabiele inkomstenbron. Ongeveer 80% van dit vermogen is
ondergebracht bij een vermogensbeheerder. De voorwaarden daarvoor zijn
opgenomen in het Diaconaal Beleggingsstatuut (zie bijlage E), maar een uitgangspunt is
in ieder geval dat er voldoende vermogen is voor financiële flexibiliteit, zodat alle
financiële verplichtingen nagekomen kunnen worden, ook op de lange termijn. Een
vraag die zich van tijd tot tijd voordoet is: moet het vermogen in stand worden
gehouden of moet het grotendeels of in z’n geheel worden uitgeven ten behoeve van
mensen die het nodig hebben? Het CvD blijft voorlopig het huidige beleid handhaven,
dat wil zeggen het vermogen nominaal in stand te houden, maar zal wel een
toekomstbestendig besluit moeten nemen, zodat de vraag niet steeds terugkeert.
• Collecten en giften. Waargenomen wordt dat de trend van de afgelopen jaren is dat
deze laatste posten steeds verder teruglopen.
Beleidsdoelstelling: Het CvD heeft een eenduidig plan voor de vermogensomvang met
behoud van financiële flexibiliteit.
Beleidsdoelstelling: Het CvD heeft een plan voor het omgaan met en het keren van de daling
van de inkomsten.
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5

CONCLUSIE

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we als CvD verstaan onder diaconaat, hoe
de organisatiestructuur van de diaconie van de PGZ in elkaar steekt en hoe het diaconaat vorm
wordt gegeven. Daarbij is een aantal beleidsdoelstellingen geformuleerd. Doel van dit
beleidsplan is om deze beleidsdoelstellingen in de periode van 2017 tot 2022 uit te werken.
Onderstaand staan deze in de volgorde zoals deze in het beleidsplan naar voren komen. Om
dit daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen is in bijlage A een werkplan opgenomen.
Het CvD wil de volgende beleidsdoelstellingen gerealiseerd hebben in 2022:
• De diaconie is bekend met de manier waarop jongeren en ouderen zich betekenisvol
voor anderen willen inzetten en kan hen hierin faciliteren en stimuleren.
•

Binnen de PGZ wordt actief uitvoering gegeven aan ZWO.

•

De Commissie Gezamenlijke Kerken wordt ondersteund door een meerderheid van de
Zwolse diaconieën.

•

Eenzaamheid staat als thema op de (diaconale) agenda.

•

Maatschappelijke gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn bekend bij
overheidsinstellingen.

•

In Zwolle bestaat één maatschappelijk netwerk rondom een centraal diaconaal
informatiepunt.

•

Wijkdiaconieën zijn toegerust voor de taken die ze hebben.

•

Het CvD heeft een communicatieplan.

•

Leden van de PGZ zijn zich bewust van de noodzaak van zorg voor de schepping.

•

Kerkinternet valt onder verantwoordelijkheid van het CvK.

•

De financiële notities zijn compact, overzichtelijk en actueel.

•

De diaconie stelt voldoende financiële middelen beschikbaar om het realiseren van de
gestelde beleidsdoelstellingen mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het
voldoen aan ondersteuningsverzoeken.

•

Het CvD heeft een plan voor het omgaan met en het keren van de daling van de
inkomsten.

•

Het CvD heeft een eenduidig plan voor de vermogensomvang met behoud van
financiële flexibiliteit.
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BIJLAGE A Werkplan 2017-2022 College van Diakenen

PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE
College van Diakenen
Werkplan 2017-2022 College van Diakenen

Versie:

1.0

Datum:

september 2017

De beleidsdoelstellingen zoals deze zijn verwoord in het beleidsplan zijn als volgt geprioriteerd. Om ze
vervolgens in 2022 gerealiseerd te hebben is aangegeven in welk jaar verwacht wordt dat de beleidsdoelstelling
is afgerond. Tevens is bij een aantal doelstellingen een eerste aanzet gegeven voor de richting waarin de manier
van uitwerking gezocht kan worden.
2018
•
Het CvD heeft een eenduidig plan voor de vermogensomvang met behoud van financiële flexibiliteit.
•
Het CvD heeft een plan voor het omgaan met en het keren van de daling van de inkomsten.
•
De diaconie stelt voldoende financiële middelen beschikbaar om het realiseren van de gestelde
beleidsdoelstellingen mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het voldoen aan
ondersteuningsverzoeken.
•
Eenzaamheid staat als thema op de (diaconale) agenda.
•
Binnen de PGZ wordt actief uitvoering gegeven aan ZWO.
•
Kerkinternet valt onder verantwoordelijkheid van het CvK.
2019
•
De financiële notities zijn compact, overzichtelijk en actueel.
•
De diaconie is bekend met de manier waarop jongeren en ouderen zich betekenisvol voor anderen willen
inzetten en kan hen hierin faciliteren en stimuleren.
•
Wijkdiaconieën zijn toegerust voor de taken die ze hebben.
o Minimaal 1x per 2 jaar een algemene informatieavond over het diaconale landschap in Zwolle;
o Specifieke, op maat gemaakte toerusting.
2020
•
Het CvD heeft een communicatieplan.
o Vaststellen doel van communicatie;
o Afstemmen met PGZ communicatieplan.
2021
•
Leden van de PGZ zijn zich bewust van de noodzaak van zorg voor de schepping.
•
De Commissie Gezamenlijke Kerken wordt ondersteund door een meerderheid van de Zwolse diaconieën.
•
Maatschappelijke gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn bekend bij overheidsinstellingen.
2022
•
In Zwolle bestaat één maatschappelijk netwerk rondom een centraal diaconaal informatiepunt.
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BIJLAGE B Huishoudelijk reglement College van Diakenen PGZ

PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE
College van Diakenen
Huishoudelijk reglement College van Diakenen

Versie:

1.1 (concept)

Datum:

juni 2017

1. Inleiding en scope
De doelstelling van dit huishoudelijk reglement is het geven van inzicht in de werkwijze omtrent de
informatievoorziening tussen de wijkdiaconieën onderling en van en naar het College van Diakenen. Verder is
het kerntakenschema ingevoegd, waarin schematisch de kerkordelijke bepalingen zijn weergegeven. Ten slotte
is de Bestuurscode voor het (Moderamen van het) College van Diakenen opgenomen in dit reglement. Voor de
gemaakte afspraken die financiële zaken betreffen, wordt verwezen naar de ‘Financiële Uitvoeringsregels ten
behoeve van wijkdiaconieën’.

2. Kerntakenschema
Hieronder staat het kerntakenschema waarin de kerkordelijke bepalingen voor de diaconie schematisch worden
weergegeven.

Wijkraad Diakenen

•
•

Diaconaat wijkgemeente
Vertegenwoordiging in CvD

Kerntaken intern en extern:
•
Onderling dienstbetoon
•
Bijstand, verzorging en bescherming
•
Algemeen maatschappelijk welzijn
•
Signaleren van knelsituaties
samenleving
•
Zorg voor behoud van de schepping
•
Dienst aan de Tafel en inzameling gaven
•
Toerusten gemeente in diaconale
roeping

Binnen door Algemene Kerkenraad vastgesteld
beleid en begroting:
•
Maakt diaconaal beleid
•
Beslist over diaconaal geld en vermogen
•
Geld is alleen voor diaconale doelen

College van Diakenen
(CvD)
Met instemming van de Algemene Kerkenraad uitvoeren van
specifieke rechtshandelingen:
•
Juridische verantwoordelijkheid
•
Diaconale jaarrekening opmaken
•
Registergoederen bij notariële acte

Classicaal College
Behandeling
Beheerszaken

•
•

•

Advies over jaarrekening en begroting
Toestemming bepaalde besluiten CvD:
- Besteding van geld voor een kerkelijk doel van niet-diaconale aard
- Sluiten van een financiële overeenkomst met lid college of kerkenraad
- Oprichting van een stichting
Toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden
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3. Vergaderingen
3.1 College van Diakenen
Het College van Diakenen
•
wijst uit zijn midden (dan wel zoekt die van buiten het College) een voorzitter, een 2e voorzitter, een
secretaris, een 2e secretaris, een penningmeester, een algemeen adjunct en maximaal twee overige
diakenen aan, bij voorkeur niet komende uit dezelfde wijkgemeentes, welke personen zullen fungeren als
Moderamen van het College;
•
vergadert minimaal 4 keer per jaar;
•
ontwikkelt diaconaal beleid op centraal niveau en legt dit vast in het Beleidsplan van de diaconie van de
PGZ;
•
werkt mee aan het tot stand brengen van de begroting en de jaarrekening van het College van Diakenen;
•
toetst en geeft goedkeuring aan de door het Moderamen voorbereide en uit te voeren beleidsvoornemens;
•
is de plek waar wijkdiaconieën met vragen naartoe kunnen gaan, maar ook stimulansen van andere
wijkgemeenten kunnen opdoen;
•
stuurt het verslag in conceptvorm naar de wijkdiaconieën;
•
kan zich in zijn werkzaamheden laten bijstaan door werkgroepen of commissies, waarvan de samenstelling,
taken en bevoegdheden door het College worden vastgesteld.

3.2 Moderamen van het College van Diakenen
Het Moderamen van het College van Diakenen
•
komt in de regel, doch minimaal, 8 keer per jaar in vergadering bijeen;
•
kan zich laten ondersteunen door externe adviseurs zoals de diaconaal consulent;
•
coördineert de diaconale werkzaamheden van de Protestantse Gemeente Zwolle;
•
bereidt de besluitvorming van het College van Diakenen voor en voert genomen besluiten uit;
•
kan gevraagd of ongevraagd beleidsadviezen geven aan iedereen die bij het diaconaat is betrokken;
•
legt zijn vergaderingen in een actiepunten-en-besluitenlijst vast, waarbij actienemer en datum afhandeling
vermeld worden;
•
verzendt de actiepunten-en-besluitenlijst naar de wijkdiaconieën voor de eerstvolgende vergadering van het
College;
•
nodigt jaarlijks de Commissie Gezamenlijke Kerken (het ‘viermanschap’) uit en toetst of deze nog steeds
volgens de eerder vastgestelde voorwaarden en regels werken;
•
neemt kennis van en waar nodig actie op ingekomen stukken;
•
vergadert volgens een door de voorzitter en ambtelijk secretaris voorbereide agenda.

3.3 Wijkdiaconieën
De wijkdiaconieën
•
komen bijeen volgens een door hen zelf te bepalen frequentie, binnen de kaders die de kerkorde stelt;
•
sturen (concept)verslagen van deze vergaderingen naar het Moderamen van het College van Diakenen,
zodat dit een goed beeld heeft van zaken die zich afspelen binnen de wijken.

4. Bestuurscode voor het (Moderamen van het) College van Diakenen
4.1 Inleiding
Een bestuurscode weerspiegelt de verhoudingen waarin een bestuur zijn werk doet. Een bestuurscode
verwoordt de sfeer en de gedragingen waarin een bestuur wil besturen.
•
De leden van het bestuur moeten ervan op aan kunnen dat alle bestuursleden oprecht en trouw deelnemen
aan het besturen, steeds met het doel van de gemeente als eenheid voor ogen, hun beste krachten daaraan
gevend en het eigen belang in dienst stellend van het gezamenlijke belang.
•
Een bestuurscode is geen reglement; het is een afspraak, een omgangscode die men samen draagt en die
overgedragen kan worden aan nieuwe bestuursleden, zodat zij weten waaraan belang gehecht wordt in het
samen werken aan het doel: het dienen van de gemeente langs de weg van het diaconaat.
•
De code is voor allen die, in welke functie of verantwoordelijkheid dan ook, verbonden zijn met het werk van
de diaconie van de PGZ.

4.2 Visie
Diakenen zijn gelovige christenen. Zij hebben weliswaar allemaal hun persoonlijke geloofsbeleving, maar zij
voelen zich verantwoordelijk voor het gezamenlijk uitdragen van het evangelie van Jezus Christus in hun
diaconale taak van die gemeente.

4.3 De diaconie als vertegenwoordiger van de gemeente
23

Beleidsplan Diaconie PGZ 2017-2022

De diaconie, en daarmee elke afzonderlijke diaken, voelt zich belast met een gezamenlijk gedragen
verantwoordelijkheid voor het uitdragen de diaconale arbeid in de gemeente en daarbuiten.
Het College is een afspiegeling van de PKN-gemeente Zwolle in al zijn pluriformiteit. De gemeente moet zich
kunnen herkennen in de manier waarop het College de diaconale taken leidt en uitvoert.

4.4 Besturen
Binnen het College en binnen het Moderamen wordt op consensus gericht overleg gevoerd. Dat kost tijd;
kerkelijke molens draaien langzaam. De diakenen zijn zich dat bewust en zoeken naar een goede balans tussen
slagvaardigheid en weloverwogenheid. Zij komen tot een afgewogen oordeel op basis van argumenten die zij
voldoende tegen elkaar afgezet kunnen hebben. De discussies zijn gericht op het bereiken van
overeenstemming. Stemmingen zijn uitzonderingen.
Op genomen besluiten wordt niet lichtvaardig teruggekomen. Als een besluit eenmaal genomen is, wordt dat
gedragen door ieder kerkenraadslid, ook als hij/zij persoonlijk een andere mening is toegedaan. Soms zullen
individuele leden van het College en Moderamen genomen besluiten niet in overeenstemming achten met hun
persoonlijk geloof of geweten. Een diaken heeft de ruimte een verklaring af te leggen over die distantie. Iedere
diaken werkt mee aan de uitvoering van de genomen besluiten, binnen de grenzen van zijn/haar eigen geloofsen gewetensruimte. Diakenen verplichten zichzelf en hun medediakenen tot bestuurlijke zuiverheid.
Overwegingen en afwegingen vinden plaats in de College- en Moderamenvergaderingen. De diakenen treden
elkaar met open vizier tegemoet en gaan in gezamenlijkheid de meningsvorming aan.

4.5 Verhouding tussen College en Moderamen
Het Moderamen neemt geen eigenstandige rol in, noch op basis van een vermeende behoefte aan snelle
processen, noch op basis van een vermeende deskundigheid. Het Moderamen bereidt discussies voor en stelt
conceptnotities samen, op initiatief van het College of na overleg met de College. Het College is altijd het
besluitvormend orgaan. Er is daarom een volledige openheid tussen College en Moderamen.

4.6 Discussies
Meningsvorming kan een zwaar proces zijn en kan spanning doen ontstaan tussen de deelnemers aan een
discussie. De diakenen realiseren zich dat; ze zijn het niet altijd overal over eens. Discussie scherpt echter de
argumentatie. Authenticiteit en onderling vertrouwen zijn daarbij de onontbeerlijke leidraad. Elke diaken voelt de
plicht toelichtingen te vragen wanneer hem/haar iets niet duidelijk is of na te gaan of hij/zij het gestelde goed
begrepen heeft. Een kritische houding van een medediaken wordt als positief en opbouwend ontvangen en niet
als negatief en aanvallend. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen het oprecht trachten elkaar te verstaan
en het zoeken naar behoedzame formuleringen.

4.7 Wij
We gaan uit van elkaars betrokken aandacht voor de kerk en de gemeente. We gaan uit van ieders persoonlijke
oprechtheid. We proberen rekening te houden met verschillen en elkaar niet te kwetsen. We vergeven elkaar als
dingen soms toch te scherp worden gezegd. We proberen om ons gemaakte opmerkingen niet persoonlijk aan
te trekken, want zó zijn ze niet bedoeld. We trachten in de gesprekken en discussies gevoeligheden van anderen
te begrijpen en er rekening mee te houden. We zijn niet achterdochtig; we respecteren elkaar in onze
opvattingen. We voelen ons persoonlijk en gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede onderlinge
verstandhouding en voor de sfeer in het College/Moderamen. We zijn eerlijk, duidelijk en inspirerend voor elkaar,
vergevingsgezind en vriendelijk; we respecteren onderlinge verschillen en weten die op waarde te schatten. We
houden ons aan gezamenlijk gemaakte afspraken. We zien om naar elkaar en kunnen op elkaar rekenen.
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BIJLAGE C Functieomschrijving diaconaal consulent

PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE
Functiebeschrijving diaconaal consulent, 14 september 2016
1. Functie
Diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle
2. Functie-omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle
(PGZ).
De diaconie van de PGZ geeft uitvoering aan de werken van barmhartigheid en gerechtigheid op
basis van wederkerigheid. Als onrecht wordt geconstateerd zal actie worden ondernomen om
rechtvaardige verhoudingen te scheppen. Zij wil zich inzetten voor mensen die zich in enige vorm
van (financiële) armoede en/of sociaal isolement bevinden. De diaconaal consulent (DC) is
aangesteld om naast de vele vrijwilligers die hierin actief zijn concrete invulling te geven aan deze
taken.
Het Bureau van de PGZ is de thuisbasis voor de werkzaamheden van de diaconaal consulent. Tevens
is dit het vestigingsadres van de diaconie van de PGZ.
3. Kennis, inzicht en vaardigheden
De DC:
•
heeft aantoonbare kennis en ervaring in het diaconale werkveld;
•
is bekend met de presentiemethode en kan die toepassen;
•
beschikt over een netwerk in de Zwolse samenleving, met name in het sociale domein*,
alsmede in de politiek en in de ambtelijke organisatie van de gemeente Zwolle;
•
heeft agogische/theologische kennis;
•
maakt tijd vrij voor studie en bezinning waardoor de kennis op peil kan worden gehouden;
•
heeft kennis van gemeentelijke financiële regelingen;
•
beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
•
kan toerustingsprogramma’s ontwikkelen;
•
is meelevend lid van een protestantse gemeente binnen de PKN;
•
is bereid om ’s avonds en in het weekend te werken.
4. Taken
De DC heeft de volgende werkzaamheden:
•
Aandacht en zorg voor rand- en niet-kerkelijken (circa 40% van het beschikbare aantal uren),
door:
o fysiek aanwezig te zijn in de Zwolse gemeenschap, contact te zoeken en hierin te
netwerken;
o oog en oor te hebben voor de behoeften en vragen van mensen in de knel;
o hart te hebben voor kwetsbare groepen mensen;
o mensen maatschappelijk te activeren.
•
Een actieve rol spelen in het adviseren en aanwijzen van geconstateerde misstanden bij de
burgerlijke overheid en maatschappelijke instellingen in de Gemeente Zwolle (circa 15% van
het beschikbare aantal uren), door:
o actieve deelname aan en ondersteuning van het DPZ (echter geen verslaglegging);
overigens wordt de verslaglegging door de DC voor alle gremia waaraan hij deelneemt
beperkt tot een minimum;
o oog te hebben voor ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op de
levensomstandigheden en het welzijn van groepen mensen;
o initiatieven te ontwikkelen om misstanden te voorkomen en tegen te gaan.
•
Toerusten van leden van de PGZ (gemeenteleden, maar diakenen in het bijzonder) voor hun
roeping tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid (circa 15% van het beschikbare
aantal uren), door:
o te fungeren als vraagbaak omtrent diaconale vraagstukken;
o het ontwikkelen van een kennisbank voor kennisoverdracht aan diakenen;
o toerustingsprogramma’s te ontwikkelen;
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o toerustingsprogramma’s te presenteren.
Uitvoeren overige taken ten behoeve ondersteuning van het CvD (circa 25% van het
beschikbare aantal uren), door (onderstaand wordt het percentage van 20% gespecificeerd):
o beschikbaar te zijn voor hulpaanvragen die via het KB worden gedaan (circa 6% van
het beschikbare aantal uren);
o deel te nemen aan vergaderingen van het Moderamen en van het CvD (circa 3% van
het beschikbare aantal uren);
o contactpersoon te zijn voor werkgroepen, zoals de Commissie Gezamenlijke Kerken,
Werkgroep Prettige Vakantie en andere (diaconale) werkgroepen (circa 13% van het
beschikbare aantal uren);
o administratieve zaken af te handelen, zoals diaconale post (circa 3% van het
beschikbare aantal uren);
o voor het samenstellen van begroting en jaarrekening, het verzorgen administratie en
nieuwe boekhouding wordt nog nader onderzoek gedaan.
Tijd voor studie en bezinning om kennis op peil te houden (5%).

•

•

5. Verantwoordelijkheden
•
De DC is verantwoording verschuldigd aan het Moderamen van het CvD voor wat betreft zijn
werkzaamheden. Namens het Moderamen zal deze verantwoordelijkheid worden vormgegeven
door een Begeleidingscommissie.
•
De DC is verantwoordelijk voor het binnen de gestelde kaders behalen van de afgesproken
doelen.
Om te
•
•
•
•

zorgen dat de DC zijn taken naar behoren kan uitvoeren, is het nodig dat:
de DC eenduidig wordt aangestuurd;
het Moderamen van de CvD zijn sturende verantwoordelijkheid neemt;
de uitvoering van de arbeidsrechtelijke zaken is neergelegd bij het orgaan van de
Protestantste Gemeente Zwolle hiervoor, het Kerkelijk Bureau;
de DC openstaat voor aanbevelingen van zijn leidinggevende om efficiënt en effectief te
werken.

6. Bevoegdheden
De DC is bevoegd:
•
zijn taken naar eigen inzicht in te delen, waarbij hij rekening houdt met de in paragraaf 4
genoemde percentages omtrent de tijdverdeling over de taken;
•
zonder nader overleg contact te zoeken met iedereen die nodig is om zijn taken tot uitvoer
te kunnen brengen.
•
7. Geldigheid
Deze hernieuwde functiebeschrijving van 1 januari 2014 gaat in per 1 oktober 2016 en zal per 1 juli
2018 opnieuw worden getoetst en geëvalueerd. Daar waar nodig kunnen tussentijds en in onderling
overleg aanpassingen worden gedaan.
Vastgesteld door het College van Diakenen Protestantse Gemeente Zwolle op 28 september 2016
Namens het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Zwolle,
E.M. Steenwoerd
Wnd. voorzitter College van Diakenen PGZ

C.P. Meijer
wnd. secretaris College van Diakenen PGZ

*Het sociale domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen, die mensen
ondersteunen, de leefbaarheid.
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BIJLAGE D Notitie ‘Bewustwording signalen oudere gemeenteleden’

PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE
Notitie ‘Bewustwording signalen oudere gemeenteleden’
Inleiding
Deze notitie is geschreven op verzoek van de wijkdiaconie van de Sionskerkgemeente. Bij deze wijkdiaconie wil men
present zijn voor ouderen, met name voor 80-plussers, die nog zelfstandig wonen. De aanleiding was een situatie
van een echtpaar dat om een beetje praktische hulp vroeg, maar waarbij bleek dat er veel meer hulp nodig was. Met
z’n tweetjes konden ze het niet meer redden. Gezien de verdere vergrijzing van kerk en samenleving is het niet
onwaarschijnlijk dat dergelijke situaties zich vaker zullen voordoen.
Deze notitie wil enkele handreikingen doen hoe in dergelijke situaties gehandeld kan worden. Dit is in een wat breder
kader gezet. De notitie pretendeert niet volledig te zijn, het is een aanzet tot een verder gesprek.
Allereerst gaat het om de juiste signalering. Daarbij is een goede samenwerking en samenspel tussen diakenen,
ouderlingen, predikant, andere (pastorale) medewerkers en eventuele familie belangrijk voor deze signalering en hoe
het verder aan te pakken.
Huidige stand van zaken.
De zorg voor ouderen neemt toe, maar we willen het ook allemaal betaalbaar houden. Mensen blijven langer
zelfstandig wonen. Daarbij gaat het niet alleen om ouderen, maar ook om mensen met een handicap of met een ggzproblematiek. Ook worden mensen mondiger en hebben daarom geen behoefte aan soms goed bedoelde betutteling.
Behandel ouderen volwaardig en niet als kleine kinderen. Dit vraagt om een hervorming van de zorghouding, terwijl
ook de relatie met de seniore medemens verandert.
Is het armoede?
Vanaf midden jaren zestig van de vorige eeuw is de verzorgingsstaat opgebouwd. Veel, zo mogelijk alles, is
georganiseerd en geïnstitutionaliseerd zonder dat daarbij aan de hulpontvanger is gevraagd waar zij/hij behoefte aan
had of wat zijn/haar eigen mogelijkheden nog waren. Veel voor hen werd bedacht. Nu de participatiesamenleving en
de daarbij behorende wetgeving steeds meer vorm gaat krijgen, is een kentering waarneembaar. Mensen zijn meer
op zichzelf of op de leefomgeving aangewezen. Op zich is er niets mis mee dat we naar elkaar leren omzien, mits
het geen ordinaire bezuiniging wordt en de kwaliteit en waardigheid van een fatsoenlijk leven is gewaarborgd. Daarbij
is het belangrijk dat goede zorg toegankelijk blijft voor eenieder die het nodig heeft. Een smalle beurs mag daarbij
geen belemmering zijn.
Vaak wordt geconstateerd dat het krijgen of vinden van goede zorg niet alleen kwestie is van een goed gevulde
portemonnee. In veel gevallen weet men de weg niet in het woud van regelingen, mogelijkheden en onmogelijkheden.
Hier ligt dan ook de clou van het verhaal en kan er een taak liggen voor de kerk en met name de diaconie.
Hoe herken je problemen en ontvang je signalen?
Voor allerlei signalen wordt in eerste instantie verwezen naar de bijgevoegde ‘signaallijst’ behorende bij de Zorg voor
Veilig-module ‘vroegsignalering dementie’. Deze lijst is niet alleen prima te gebruiken bij dementerende ouderen,
maar ook voor ouderen die nog goed bij de pinken zijn. Aan de hand van deze lijst of checklist kan er goed bepaald
worden welke zorg of hulp nodig is en welke niet. Diaconaat op maat.
Ook wordt bij signalering vaak het voorbeeld genoemd van een oudere die wel een koekje presenteert bij de koffie,
maar er zelf geen neemt. Dergelijke voorbeelden zijn vaak wat ongelukkig en kan een gesprek tussen doven
opleveren. Vaak nemen ouderen geen koekje omdat ze diabetes hebben of om andere gezondheidsreden afzien van
het koekje.
Zowel bij het voorbeeld van het koekje en de signaallijst gaat het voor alles om het kennen van de oudere. Het gaat
bovenal om een langdurige relatie en vertrouwen. Niemand loopt te koop met dingen die hij/zij niet meer kan. Dit
vraagt om een respectvolle en pastorale benadering waarbij er tijd is voor de mensen. Tijd die zorgverleners niet
meer hebben. Hierin kan de kerk een voorname rol vervullen. Vroeg of laat worden door een dergelijke houding zaken
aan je toevertrouwd. Het is belangrijk de juiste volgorde aan te houden.
Verder is er een schreeuwende behoefte aan een goede ondersteuning bij levensvragen. Veelal is hulpverlening
gericht op de juiste facilitering van het ouder worden en welke ondersteuning daarbij nodig is. Er is echter veel
behoefte aan een luisterend oor ten aanzien van levensvragen. Bij mijn rondgang langs vele instellingen bij de
aanvang van mijn functie als diaconaal consulent was dit bij veel van die instellingen een repeterende vraag aan de
kerken.
Wat gebeurt er zoal in Zwolle?
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o
o

o
o

Hart voor Zwolle. Zij verbinden enthousiaste jongeren aan mensen in kwetsbare omstandigheden die niet
beschikken over een sociaal netwerk dat hen kan helpen.
Living Lab. Studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie van de Hogeschool Windesheim maken
intensief kennis met de leefwereld van ouderen, leren het verhaal van de oudere vertalen naar een collectief
product of een dienst. Vergrijzingsvraagstukken worden niet alleen bedacht. De ouderen worden hierbij
nadrukkelijk betrokken. Tot op heden is dit uitgevoerd in de wijk Assendorp.
WIJZ is een welzijnsorganisatie voor ouderen die mensen uitdaagt om actief te zijn en de regie over het eigen
leven te houden.
Verder zijn er de verschillende ouderenbonden die lokaal actief zijn.

Meer informatie:
o www.stichtinghartvoorzwolle.nl
o www.wijz.nu
o www.zorgvoorbeter.nl
Zwolle, januari 2017
WAvR
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BIJLAGE E Financiële bijlage CvD

PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE
College van Diakenen
Financiële bijlage

Versie:

0.1 (concept)

Datum:

juni 2017

1. Inleiding
In de loop der jaren zijn steeds meer notities opgesteld omtrent financieel beleid. Om een en ander overzichtelijk
te houden zijn deze samengevoegd tot deze ene bijlage bij het beleidsplan van de diaconie van de PGZ. De
diverse notities zijn (op dit moment) niet verder samengevoegd, maar gewoon als afzonderlijke paragrafen
binnen één bijlage opgenomen:
Paragraaf 2: Uitvoeringsregels
Paragraaf 3: Diaconaal beleggingsstatuut
Paragraaf 4: Notitie ‘Betrokkenheid en distantie’
Paragraaf 5: Notitie ‘Financieel beleid’

2. Uitvoeringsregels
Uitgangspunt is dat de wijkdiaconieën zich moeten houden aan een aantal regels. Hiertoe heeft het CvD een
aantal Uitvoeringsregels opgesteld. Onderdeel hiervan zijn regels omtrent bestemmingen van Avondmaals- en
huwelijkscollectes. Onder andere zullen de wijkdiaconieën tijdig hun begroting en hun jaarrekening moeten
indienen en bekendmaken, conform de hiervoor gemaakte richtlijnen. Gezien de strenge ANBI-eisen is dit laatste
een must.
Structuur
Het College van Diakenen ontwikkelt het diaconaal beleid op centraal niveau, dat wordt vastgelegd in een
beleidsplan. Onderdeel hiervan is het financieel beleid. Binnen het Moderamen van het CvD is een, door het
College benoemde, penningmeester aangesteld.
Jaarlijks dient het CvD voor 1 november bij de AK de begroting in voor het volgende kalenderjaar. <Plaatselijke
Regeling nog raadplegen>.
Jaarlijks dient het CvD bij de AK het financiële jaarverslag in op een dusdanig tijdstip dat kan worden voldaan
aan de ANBI-eis dat de goedgekeurde jaarrekening voor 1 juli op de website van de diaconie staat. Het CvD ziet
erop toe dat de wijkdiaconieën, de ZWO- en de Oost-Europacommissies hun – goedgekeurde – jaarrekeningen
op zo’n moment aanleveren dat ze tijdig kunnen worden geconsolideerd met de centrale jaarrekening. De
penningmeester maakt daarvoor jaarlijks een tijdschema.
Elke wijkdiaconie en ook elke ZWO- en Oost-Europacommisie heeft een diaconale (wijkkas)rekening. Deze
rekening is apart van de kas van de wijkgemeente.
Jaarlijks dient de wijkdiaconie voor 1 september een wijkbegroting in voor het volgende kalenderjaar bij het CvD.
Deze begroting is gerelateerd aan het beleidsplan. De wijkbegrotingen worden meegenomen in de begroting van
het CvD, die voor 1 november bij de AK ingediend moet worden.
Centrale financiële middelen
Wekelijks wordt in alle wijkgemeenten gecollecteerd voor de diaconie. Deze collecten worden door de
wijkdiaconieën afgedragen aan het CvD en de opbrengst wordt bijgeschreven op de diaconierekening van de
PGZ. Giften bestemd voor stedelijke, landelijke of werelddiaconale doelen worden door de wijkdiaconieën
afgedragen aan het CvD, dat deze afdraagt aan de desbetreffende organisaties.
Vanuit de centrale middelen wordt voor kerstattenties in de regel per persoon circa € 7,50 beschikbaar gesteld
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aan de wijkdiaconieën. Voor kerstgiften gelden de volgende bijdragen:
•
Volwassenen:
€ 75,00
•
Inwonend kind:
€ 25,00 extra per kind

<criteria?>

Vanuit de centrale middelen wordt voor de ‘Bloemengroet’ maximaal € 120,00 per jaar, op declaratiebasis,
beschikbaar gesteld aan de wijkdiaconieën.
Vanuit de centrale middelen worden per wijkdiaconie 3 exemplaren van het magazine Diakonia bekostigd. De
secretaris van de wijkdiaconie regelt de verdeling van het magazine binnen de wijkdiaconie.
Collectes tijdens Avondmaalsvieringen zijn in principe bestemd voor de diaconie. De wijkdiaconieën mogen
desgewenst aan deze collecten maximaal zesmaal per jaar een eigen bestemming geven. Daarvoor gelden de
volgende spelregels:
• Het verzoek voor bestemming van een Avondmaalscollecte dient minimaal zes weken voorafgaand aan de
Avondmaalsviering te worden ingediend bij het Moderamen van het CvD. De bestemming van de collecte
dient een diaconaal doel te zijn. Van de desbetreffende organisatie wordt verwacht dat deze een CBF-,
RFB- of ANBI-keurmerk bezit of dat de desbetreffende organisatie een adequate financiële
verantwoording kan leveren in de vorm van statuten, een jaarrekening en een begroting.
• Het verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: datum van de Avondmaalsviering, het desbetreffende
doel, de tenaamstelling van de organisatie en het bijbehorende bankrekeningnummer.
• Desgevraagd kan maximaal viermaal per jaar een subsidie worden verkregen ter hoogte van 50% van de
opbrengst van de Avondmaalscollecte, met een minimum van € 125,00. Deze subsidie wordt verstrekt
uit de algemene middelen en alleen dan indien deze door het Moderamen van het CvD is goedgekeurd.
Collectes bij huwelijksdiensten zijn in principe bestemd voor de diaconie. Het kan zijn dat bruidsparen om
moverende redenen de collecte een specifieke bestemming willen geven. Daarvoor gelden de volgende
spelregels:
• Het initiatief is bij het bruidspaar.
• De bestemming dient een diaconaal karakter te hebben.
• Het verzoek voor de bestemming van een huwelijkscollecte dient minimaal zes weken voorafgaand aan de
huwelijksinzegening te worden ingediend bij het Moderamen van het CvD.
• Het verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: naam van het bruidspaar, datum van de kerkelijke
huwelijksinzegening, korte omschrijving van het desbetreffende doel, een motivatie en de tenaamstelling
van het doel/project met het bijbehorende bankrekeningnummer.
Diaconale collectes tijdens bijzondere diensten (bijvoorbeeld zendingsdiensten, themadiensten, uitzenddienst
zendingspredikant, opening/sluiting winterwerk enzovoort) kunnen door een wijkdiaconie een specifieke
bestemming gegeven worden, met een maximum van één collecte per jaar. Een gemotiveerd verzoek dient
minimaal zes weken voorafgaand aan de desbetreffende collecte te worden ingediend bij het Moderamen van
het CvD. De bestemming van de collecte dient wel een diaconaal karakter te hebben.
Collectes waarvoor in het collecterooster de bestemming ‘Door wijkdiaconie vast te stellen doel’ wordt
opgegeven, zijn collectes die een door wijkdiaconieën gekozen bestemming krijgen. Iedere wijk stelt afzonderlijk
voor de desbetreffende zondag de doelcollecte vast. Deze bestemming mag voor beide keren in het jaar waarop
een ‘Door wijkdiaconie vast te stellen doel’ op het collecterooster staat vermeld, worden vastgesteld. Ook is het
mogelijk om die twee collecten voor twee afzonderlijke doeleinden te bestemmen. Voor een brede variatie mag
niet ieder jaar dezelfde bestemming worden gekozen. De wijkkassen zijn uitgesloten als bestemming, evenzo
geldt dit voor de andere doeleinden die op het rooster staan vermeld. De bestemming dient uiterlijk een week
voor de desbetreffende collectedatum aan het Moderamen te worden doorgegeven.
Binnen de PGZ is een aantal Oost-Europacommissies actief. Het CvD wil en kan deze commissies financieel
ondersteunen, mits aan enkele criteria wordt voldaan:
o De diaconie verstrekt een bijdrage voor specifieke en vraaggerichte projecten voor de duur van maximaal
X jaar. Voor het project kan voor de 3 daaropvolgende jaren een ‘onderhoudssubsidie’ worden aangevraagd,
waarmee het project dus maximaal 6 jaar ondersteund kan worden met centrale gelden. Daarna stopt de
bijdrage aan het desbetreffende project.
o Een project komt voor een bijdrage in aanmerking als het primair diaconaal is. Dat wil zeggen dat het project
leidt tot een aanwijsbare en langdurige verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking.
o Het project dient een expliciet en geconcentreerd project te zijn.
o Voor het initiëren van nieuwe projecten hebben de commissies ook een eigen materiële inspanning.
o De diaconie beheert en reserveert de gelden. Niet-uitgegeven bijdragen worden overgeheveld naar
volgende jaren, tot maximaal drie jaar.
o De jeugd in Zwolle evenals die in Oost-Europa wordt bij de projecten betrokken.
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o
o
o

De projecten hoeven niet kerkelijk, maar dienen wel diaconaal gekleurd te zijn en te voldoen aan de eis van
wederzijdse assistentie.
De aanvragen dienen voorzien te zijn van een begroting en een projectomschrijving.
Het CvD toetst de projecten.

Diaconale wijkkas
Spelregels ten aanzien van uitgaven uit de diaconale wijkkas:
•
het geld in de diaconale wijkkas is alleen bestemd voor wijkgerichte diaconale activiteiten;
•
de hoogte van het saldo van de diaconale wijkkasrekening is maximaal eenmaal de jaarlijkse inkomsten.
Bij voorkomende spoedeisende financiële nood mogen wijkdiaconieën op eigen initiatief maximaal € 150,00
verstrekken. Indien mogelijk wordt vooraf overleg gepleegd met de diaconaal consulent van het kerkelijk bureau.
In alle gevallen wordt achteraf melding gemaakt aan de diaconaal consulent.

3. Diaconaal Beleggingsstatuut
Inleiding en scope
De doelstelling van dit beleggingsstatuut is tweeërlei:
•
het vastleggen van het beleggingsbeleid;
•
het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond het beleggen van het diaconaal
vermogen.
Dit document gaat over het beleggingsbeleid van de diaconie van de PGZ (hierna te noemen: de diaconie), dus
over de wijze waarop de diaconie omgaat met het vermogen dat kan worden belegd. Uitdrukkelijk buiten de
scope van dit document valt het beleid rond het al dan niet in stand houden van het diaconaal vermogen.
Definitie
Onder beleggen verstaan we: geld aan iets besteden waarvan men hoopt dat het in waarde zal stijgen (Van
Dale). Het kan dus gaan om aandelen en obligaties, maar ook om andere vormen, zoals sparen.
Algemene uitgangspunten
Diaconaal geld is geld van en voor de armen. De diaconie dient dus als een goed rentmeester met deze gelden
om te gaan.
Bovenstaande houdt onder andere in dat de diaconie alleen belegt in fondsen met een betrouwbare kwalificatie.
De diaconie is geen bankier en zal dus geen gelden lenen met als doel om ze tegen een hoger percentage uit
te zetten.
Voor het uitoefenen van haar reguliere taak heeft de diaconie lang niet alle ter beschikking staande financiële
middelen op korte termijn nodig. De (tijdelijk) overtollige middelen kunnen worden geparkeerd. Dit kan door
middel van het storten op bankrekeningen (spaarrekeningen), maar ook (onder andere) door het kopen van
aandelen of obligaties.
Het beleggen mag niet de operationele diaconale activiteiten belemmeren. Er moet dus duidelijk sprake zijn van
middelen die overtollig zijn gedurende de gehele periode waarin ze worden belegd.
Koersdalingen hebben weliswaar gevolg voor de exploitatierekening en het vermogen, maar op korte termijn niet
voor de liquiditeitspositie. Dat is wel het geval met tegenvallende dividenduitkeringen. Bij het samenstellen van
de beleggingsportefeuille houdt de diaconie er dan ook rekening mee dat er voldoende liquiditeiten aanwezig
zijn voor de operationele uitgaven.
Binnen de diaconie zijn geen professionals werkzaam die (semi)permanent bezig zijn met internationale
financiële zaken, waaronder het monitoren van koersen (voor de organisatie: zie verderop). Snel handelen bij
koersfluctuaties (op korte termijn aan- of verkopen) is daardoor niet mogelijk.
Uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord beleggen
Uitgaande van de Bijbelse opdracht om om te zien naar onze naaste en om te zorgen voor de heelheid van de
schepping mag een aanzienlijk deel van het diaconale vermogen worden belegd in fondsen die ten goede komen
aan de zwakken in de samenleving en aan het milieu, ook al gaat dit ten koste van enig rendement. Te denken
valt aan Oikocredit (werelddiaconaat) en PDKN (binnenlands diaconaat).
De diaconie belegt in elk geval niet in organisaties die zich bezighouden met dan wel waarvan de
werkzaamheden gepaard gaan met criminaliteit, schendingen van mensenrechten, uitbuiting, kinderarbeid,
prostitutie, zware milieuvervuiling, wapens, alcohol, tabak, gokken, vivisectie, genetische manipulatie en niet in
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organisaties die zich niet houden aan regels voor behoorlijk bestuur (corporate governance).
Risico(profiel) en beleggingshorizon
De diaconie streeft uiteraard naar een positief beleggingsresultaat. Zij is zich er echter van bewust dat met
beleggen risico wordt gelopen, met een vermogensachteruitgang als mogelijk gevolg. De diaconie opteert
daarom voor een defensief portefeuillemodel.
De diaconie beperkt de risico’s door grenzen te stellen aan de percentages waarin per beleggingscategorie wordt
geïnvesteerd (spreiding van risico). Om te voorkomen dat bij iedere koerswisseling moet worden geschoven
tussen de portefeuilles, worden hierbij bandbreedtes aangebracht. Ook binnen elke categorie wordt spreiding
aangebracht, zodat het belegde vermogen per emittent of debiteur wordt beperkt.
Beleggingshorizon: omdat de beleggingsdoelstelling er niet op is gericht om op bepaalde momenten grote
uitgaven te kunnen financieren, loopt de diaconie niet het risico dat op moment van verkoop van de effecten een
groot negatief koersresultaat moet worden geaccepteerd. Hierbij past een beleggingshorizon van vier tot zes
jaar.
Een substantieel deel van het vermogen is niet nodig op korte termijn.
Directe valutarisico’s bij obligaties worden uitgesloten door vrijwel alleen te beleggen in europortefeuilles. NB:
Bij de belegging in aandelen aanvaarden we wel enig risico door het beleggen in niet-eurofondsen. Bovendien
blijft het indirecte valutarisico bestaan door de vaak wereldwijde aanwezigheid van de desbetreffende
ondernemingen.
Samenvatting
Elementen die noodzaken tot defensief beleggen:
•
geld is van en voor de armen: het beperken van beleggingsrisico’s is belangrijker dan het halen van een hoog
rendement;
•
betrouwbare rating (solide fondsen);
•
geen professionele organisatie en geen hoog kennisniveau; de portefeuille zal dus weinig onderhoudsintensief
mogen zijn en er zal beperkt direct valutarisico mogen worden gelopen.
Elementen die een iets offensievere wijze van beleggen mogelijk maken:
•
een aanzienlijk deel van het vermogen is niet op korte termijn benodigd (restant tijdelijk overtollige middelen
wel defensiever beleggen);
•
beleggen dient niet ter financiering van grotere toekomstige uitgaven;
•
spreiding over meerdere categorieën en binnen de categorieën;
•
zo veel mogelijk beleggen in eurofondsen.
Beleggingsdoelstelling
Gezien bovenstaande uitgangspunten luidt de beleggingsdoelstelling van de diaconie:
De middelen die niet op korte termijn nodig zijn voor de operationele diaconale activiteiten zodanig beleggen
dat ze een redelijk rendement opleveren bij een beperkt risico, waarbij veruit het grootste deel duurzaam
wordt belegd.
Strategisch beleggingsbeleid
Gezien de uitgangspunten, de doelstelling en het risicoprofiel belegt de diaconie in de volgende categorieën:
Categorie
Zakelijke waarden
Vastrentende waarden

Weging%
25
75

Bandbreedte
10-40
90-60

Rating
>= A

Valuta
divers
euro

Obligaties: in de obligatieportefeuille zal er uitsluitend belegd worden in debiteuren met een minimale A-rating,
vastgesteld door minstens één erkende rating agency (Moody’s, S&P, Fitch-Ibca).
Minimaal 90% (streven is zelfs 100%) van de totale portefeuille zal worden belegd in fondsen die voldoen aan
onze eisen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan zo mogelijk een deel in
fondsen die actief ten goede komen aan de zwakken in de samenleving of aan het milieu, ook al gaat dit ten
koste van enig rendement.
De diaconie belegt niet in complexe producten of in producten waarvan het koersverloop frequent moet worden
gevolgd, en beperkt in portefeuilles in buitenlandse valuta.
Organisatie
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Het vermogensbeheer is uitbesteed aan een vermogensbeheerder van ABN-AMRO. Deze voert zijn
werkzaamheden uit binnen de randvoorwaarden van dit beleggingsstatuut.
Het Moderamen van het CvD evalueert jaarlijks het beleggingsstatuut en daarmee dus ook het beleggingsbeleid.
Waar nodig past het Moderamen het statuut aan. Bij ingrijpende aanpassingen vindt bespreking en vaststelling
plaats door het CvD. In alle andere gevallen informeert het Moderamen het CvD. Minimaal eenmaal per jaar
komt het vermogensbeheer op de agenda van het CvD.
Het CvD is collectief verantwoordelijk voor het bepalen van het beleggingsbeleid en het uitvoeren van de daaruit
voortvloeiende activiteiten.
De diaconaal penningmeester voert de administratie rond de beleggingen. Deze administratie is onderdeel van
de jaarrekeningcontrole door de externe accountant.
Rapportage
Eenmaal per kwartaal ontvangt de diaconie van de vermogensbeheerder rapportage over het beheer. Het
Moderamen van het CvD bespreekt de rapportage en neemt indien nodig actie. Aansluitend rapporteert de
penningmeester aan het CvD over de stand van de beleggingen en de behaalde resultaten.

4 Notitie ‘Betrokkenheid en distantie’
Individuele ondersteuning gemeenteleden
Voorwoord
Deze notitie is geschreven met het oog op een effectieve hulpverlening aan gemeenteleden die om wat voor
reden dan ook in de financiële problemen zijn geraakt en over onvoldoende eigen middelen beschikken en een
beroep op de diaconie doen. Tevens is het goed vast te stellen waarvoor een bijdrage van de diaconie is bedoeld,
de criteria en het concrete beleid. Tevens biedt het handvatten voor diakenen hoe om te gaan met aanvragen
voor een financiële bijdrage.
Verder is deze notitie bedoeld als instructie en kennisoverdracht van de diaconaal consulent van de PGZ. In de
loop van de jaren is hierover de nodige kennis opgebouwd. In deze nota wil de diaconie deze kennis, ervaring
en het beleid vastleggen.
Inleiding
Inmiddels is het aanvraagformulier voor individuele ondersteuning geactualiseerd. Verder is er een aantal criteria
opgesteld om kaders te creëren waarmee redelijkerwijs bepaald kan worden of betrokkene in aanmerking komt
voor een financiële bijdrage van de diaconie. Uit de praktijk blijkt dat niet in alle gevallen de criteria voldoen.
Aangezien de diaconie zich aan het einde van de hulpverlening bevindt en ze in veel gevallen de laatste
mogelijkheid tot hulpverlening is, blijft het daarom veelal maatwerk.
Commissie Gezamenlijke Kerken en diaconie
De financiële hulp van de diaconie is te onderscheiden in twee stromen. De eerste is de Commissie
Gezamenlijke Kerken. Dit fonds is in 1988 ingesteld door de toenmalige diaconie van de Gereformeerde Kerk
Zwolle, de Gereformeerde Kerk Berkum, de (Inter)Parochiële Caritas Instelling en de diaconie van de Hervormde
Gemeente Zwolle. De commissie bestaat tegenwoordig uit de diaconieën van de Christelijk Gereformeerde Kerk
Zwolle, Gereformeerde Kerk Berkum (Hoofdhof), Parochiële Caritas Instelling en de PGZ.
Dit fonds is in het leven geroepen om te voorkomen dat voor eenzelfde aanvraag een beroep wordt gedaan op
verschillende kerken. Tevens heeft men willen beogen om de kerken zichtbaar te maken als partner in het sociale
domein. Daarbij is aangegeven dat zij zich verantwoordelijk weet voor Zwolse burgers die door welke oorzaak
dan ook niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De commissie is in de keten van de
hulpverlening in Zwolle niet meer weg te denken.
De commissie verleent alleen bijdragen aan personen die geen lid zijn van een kerk- of geloofsgemeenschap.
Is dit wel het geval dan is de afwikkeling van de aanvraag een verantwoordelijkheid van het desbetreffende
genootschap.
Deze scheiding is niet direct principieel van aard, maar veeleer praktisch. In de praktijk is het mogelijk dat
diakenen en hulpverleningsinstanties mensen tegenkomen die niet lid zijn van een kerk, maar toch om dringende
redenen geholpen moeten worden. In dergelijke gevallen kunnen ook zij een beroep doen op de commissie. De
behandeling van het verzoek maakt een andere route dan een aanvraag voor een lid van de PGZ.
De Commissie Gezamenlijke Kerken heeft in de 29 jaar dat ze bestaat ruime kennis en praktijkervaring
opgedaan. In deze notitie wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt.
De tweede stroom voor financiële hulp is die voor leden van de PGZ. Aanvragen voor leden van de PGZ worden
ingediend bij en afgehandeld door het Moderamen van de diaconie van de PGZ. Hiervoor dient men gebruik te
maken van het hiervoor ontwikkelde formulier. Zonder dit formulier wordt de aanvraag niet in behandeling
genomen.
Deze notitie heeft verder alleen betrekking op aanvragen voor leden van de PGZ.
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De do’s-and-don’ts bij een aanvraag
•
Allereerst: realiseer je altijd dat ook jij in de positie kunt komen van betrokkene. Er kan iets in je leven gebeuren
waardoor je zelf ook in een benarde positie komt. Niemand is daarvan gevrijwaard. Behandel mensen zoals
je zelf in die situatie behandeld zou willen worden.
•
Degene voor wie je de aanvraag doet, blijft eigenaar van zijn/haar probleem. Houd daarin een zekere afstand.
Het moet niet jouw probleem worden, zowel financieel als emotioneel. Mede daarom heeft de notitie als titel
‘Betrokkenheid en distantie’.
•
Betrokkene heeft zelf een verantwoordelijkheid. Hij/zij zal de tering naar de nering moeten zetten. Dit kan
leiden tot pijnlijke keuzes, maar de diaconie kan niet een onverantwoorde financiële levenswijze financieren.
•
Het is belangrijk je in te leven in de situatie van betrokkenen, maar houd een zekere zakelijke afstand en laat
je vooral niet leiden door de emoties van de ander of die van jezelf.
•
Probeer bij het bezoek inzicht te krijgen wat er werkelijk aan de hand is. Vaak zijn het onoverzichtelijke en
chaotische situaties. Maak vooraf een plan. Probeer aan de hand hiervan te bereiken dat betrokkenen zelf
met oplossingen komen. Vaak zijn ze door de paniek de controle kwijt.
•
Als de situatie en het probleem te onoverzichtelijk worden, schakel dan tijdig professionele hulpverleners in.
Dit is in het belang van de ander, maar ook van jezelf. Hiervoor kun je contact opnemen met de diaconaal
consulent. Hij heeft een netwerk waarin betrokkene kan worden geleid naar de juiste hulpverlening.
•
Ga nooit in onderhandeling met schuldeisers of andere crediteuren. Je loopt daarmee het risico om voor de
hele schuld hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld.
•
Verder wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het boekje Diaconaat hoe doe je dat? getiteld ‘Individuele
financiële hulpverlening’.
Uitgangspunt voor een financiële bijdrage
Het verlangen om voor financiële bijdragen meer beleid te maken is de afgelopen maanden ingegeven door
een aantal aanvragen. De eerste was voor een vrouw die een studie wilde afronden. Hiervoor was nog nodig
een bedrag van € 900,–. Betrokkene was door een uitkeringssituatie niet zelf in staat deze kosten te voldoen.
De studie werd door haar gevolgd voor een goed welbevinden en niet om kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten. De studie zou niet leiden naar een baan. Dit was ook mede ingegeven door haar leeftijd. Het verzoek
is niet gehonoreerd.
Een tweede was een verzoek voor een bijdrage aan de vakantie van een gemeentelid. Deze kwam niet in
aanmerking voor vakanties voor mensen met een laag inkomen, omdat deze al waren volgeboekt. De diaconie
heeft toen een bijdrage verstrekt van 50% van de kosten voor een week vakantie.
Bij de beoordeling van beide aanvragen kwam het Moderamen tot de conclusie dat hierop geen helder en
concreet beleid was.
De Commissie Gezamenlijke Kerken heeft haar uitgangspunt of doelstelling als volgt geformuleerd: ‘De
Commissie Gezamenlijke Kerken verstrekt in principe geldelijke bijdragen voor kosten levensonderhoud,
voorziet in een bijdrage om een belemmering op te heffen om zelf inkomsten te verwerven of een bijdrage die
stimuleert zelf inkomsten te genereren, zulks ter beoordeling aan de commissie.’’
Met andere woorden, een bijdrage van de commissie is erop gericht om mensen zelfredzaam te maken en te
voorzien in bad, bed en brood. Bijdragen voor gerief, levensgenot, hobby en herhaaldelijke bijdrage worden
door de commissie niet vergoed.
De diaconie zou in principe bij dit beleid kunnen aansluiten, maar kan ook haar eigen nuances hierin
aanbrengen. Overigens heeft het beleid van de commissie haar waarde en effect bewezen en kan het dus
fungeren als referentiepunt.
De diaconie zit zoals dat heet achter in het hulpverleningscircuit. Dat wil zeggen, voordat een aanvraag wordt
ingediend moet er eerst een beroep worden gedaan op voorliggende en bestaande voorzieningen. Mochten die
hier niet in voorzien of niet toereikend zijn, pas dan wordt er een beroep gedaan op een bijdrage van de diaconie.
In elk geval niet eerder!
De bijdrage van de diaconie is er tevens op gericht om een kleine financiële hobbel te nemen of bij acute
broodnood een bijdrage te verstrekken wanneer betrokkenen zelf hiertoe niet in staat zijn. De diaconie doet niet
aan schuldsanering en verstrekt ook geen structurele bijdrage of periodieke ondersteuning, mede uit fiscaal
oogpunt en om te voorkomen dat een uitkering gekort wordt.
De bijdrage van de diaconie is er wel op gericht om de financiële positie van de aanvrager structureel te
verbeteren, zodat deze zelfstandig een huishouden kan voeren. Mocht dit perspectief niet bestaan dan is een
bijdrage van de diaconie zinloos.
Bij toekenning van een bijdrage door de diaconie kan als eis worden gesteld dat er indien nodig professionele
begeleiding wordt aangevraagd. Dit om herhaling van de situatie te voorkomen.
Beleid diaconie in concrete gevallen
Dit is een lastig punt. Alle aanvragen die aan een diaconie worden voorgelegd zijn veelal maatwerk. Er is op
alle voorzieningen een beroep gedaan en een bijdrage van de diaconie is vaak het laatste redmiddel. Toch zijn
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concrete handvatten noodzakelijk om gedeeltelijke duidelijkheid te bieden. Dit is niet het einde van de discussie,
maar het begin.
Voor alle gevallen geldt dat men niet zelf in de kosten waarvoor een aanvraag wordt ingediend kan
voorzien en dat er geen voorliggende voorzieningen zijn.
Voor een aantal gevallen is er in het verleden beleid gemaakt, te weten:
•
Als er een bijdrage wordt gevraagd voor kosten voor opname in een instelling die niet wordt vergoed door de
ziektekostenverzekeraar (bijvoorbeeld opname in De Hezenberg of de Herberg in Oosterbeek) wordt een
bijdrage verstrekt van 500 gulden, d.w.z. € 250,–.
•
Aanvragen bij een dreigende huisuitzetting. Nu is er bij de Zwolse woningbouwverenigingen een vrijwel
sluitend netwerk. Bij huurachterstanden worden huurders actief benaderd of verwezen naar instanties als het
Bureau Sociaal Raadslieden. Als men uiteindelijk ter voorkoming van huisuitzetting toch bij een diaconie
aanklopt, zijn andere geboden oplossingen of hulp genegeerd. In de praktijk heeft men veel kansen gehad
om tot een oplossing te komen. De huisuitzetting wordt, door een dwangbevel, tijdig kenbaar gemaakt. Daarna
wordt er nog gespeculeerd op een bijdrage van de diaconie. Een bijdrage van de diaconie is deze gevallen
niet op zijn plaats of relevant.
•
Voor kerstgiften en ondersteuning bij broodnood gelden de volgende maximale, eenmalige bijdragen: € 75,–
voor een volwassene en € 25,– extra per inwonend kind (zie wijziging Uitvoeringsregels College van Diakenen
30 september 2015).
•
Reiskosten naar een land van herkomst van betrokkenen wordt in geen geval vergoed.
Voor de volgende bijdragen is een beleid gewenst.
•
Aan bijdragen aan vakanties kleeft het gevaar dat er een precedentwerking van uitgaat. Daarom is het
belangrijk hier heldere voorwaarden voor te scheppen. Eerst kan worden verwezen naar een van de
voorzieningen en initiatieven in Zwolle voor vakanties voor mensen met een laag inkomen. Mochten hiergeen
mogelijkheden voor bestaan dan kan het volgende criterium van toepassing zijn. Er wordt voor vakanties
maximaal een bijdrage van € 300,– verstrekt als betrokkenen door aantoonbare financiële omstandigheden
tenminste 5 jaar niet op vakantie zijn geweest.
•
Aan kosten voor studie die als hobby wordt uitgevoerd of die wordt gedaan voor persoonlijk gerief zal geen
bijdrage worden verstrekt. In gevallen waar betrokkenen werkloos zijn en geen baan hebben en een studie
volgen om aan een baan te komen, verstrekt de diaconie een bijdrage van 50% tot een maximum van € 500,–
.
•
Eenmalige kosten die nodig zijn om zelfstandig een inkomen te verwerven (bijvoorbeeld een fiets) worden
vergoed voor een bedrag tot maximaal € 200,–.
•
Voor kosten voor school en opleiding van kinderen ouder dan 18 jaar, vaak gaat het dan om een laptop, wordt
een bijdrage van maximaal € 200,– verstrekt.
•
Voor kosten voor school of opleiding voor kinderen jonger dan 18 jaar, voor kosten verjaardagen kinderen,
medische hulpmiddelen of medicijnen, kosten voor aanschaf witgoed, huishoudelijke hulp, de inrichting van
een huis, nachtopvang en dergelijke wordt verwezen naar de Stichting Meedoen, De Verjaardagstas, Stichting
Jarige Job, ziektekostenverzekeraars, Sociaal Wijkteam, Noodfonds Zwolle, de gemeente Zwolle voor de
bijzondere bijstand, de Herberg of uitkeringsinstanties.
•
In deze notitie niet genoemde gevallen beslist het Moderamen van de diaconie naar redelijkheid en billijkheid.

Relevante websites
Kerkelijk gerelateerde websites
•
•
•
•
•
•
•

www.diaconiezwolle.nl (Diaconie PGZ)
www.kerkinactie.nl
www.federatie-diaconie.nl (Federatie van Diaconieën)
www.diaconaalplatformzwolle.nl (op deze site staat gedeeltelijk de diaconale en sociale kaart van Zwolle
vermeld)
www.hetvakantiebureau.nl (voor vakantieweken gehandicapten)
www.wwl-zwolle.nl
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Overige:
•
www.debreszwolle.nl
•
www.ikzoekchristelijkehulp.nl
•
www.informelezorg.nl
•
http://zwolle.jeugdsportfonds.nl
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•
www.juridischloket.nl (contact Zwolle)
•
www.kledingbankzwolle.nl
•
www.voedselbank.info
•
www.meedoenzwolle.nl
•
www.meerkosten.nl
•
www.verjaardagstas.jouwweb.nl
•
www.stichtingjarigejob.nl
•
www.swtzwolle.nl (Sociaal Wijkteam)
•
www.noodfondszwolle.nl
•
www.herbergzwolle.nl
•
www.svez.nl (SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje Zwolle)
•
www.eerstehulpbijschulden.nl
•
www.opordezwolle.nl (Hulp en advies bij thuisadministratie).
•
www.rechtop.nl (Startpagina websites op gebied sociale zekerheid)
•
www.stdekern.nl (Sociaal Raadslieden)
•
www.stichtingspresent.nl/zwolle
•
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland
•
www.wijz.nu (vml. Stichting Welzijn Ouderen)
•
www.stichtinghartvoorzwolle.nl
•
www.participatieraadzwolle.nl
•
www.zwolle.nl (Werk en inkomen, Zorg en Welzijn).
Zwolle, juli/augustus 2017
WAvR

5. Notitie financieel beleid
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.
Deze notitie kan worden beschouwd als een toelichting op het financieel beleid van de diaconie, waarom het
College bij de behandeling van de jaarrekening 2014 op 10 juni 2015, heeft verzocht.
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 Werelddag van verzet tegen armoede, Stadsdialoog Zwolle-armoedevrij,
Sinterklaasacties, zomerpakketten, vakanties voor minima, SchuldHulpMaatje enzovoort en andere activiteiten
waar deze mensen aanwezig zijn of een rol spelen. Zo draagt de diaconie onder andere bij aan de werkgroep
‘Prettige Vakantie’. Deze werkgroep 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 van verzet tegen 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.
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
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beschikbaar is. Als er in gevallen sprake is van echte armoede, geeft de diaconie dit geld dan ook ‘graag’ uit. Dit
is een van de kerntaken van de diaconie die niet alleen toebehoort aan het Moderamen van de diaconie of de
leden van het CvD. 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 kerken die niet zijn aangesloten bij de commissie een
eenmalige collecte voor het werk van de commissie hebben bestemd.
Niet alleen voor barmhartigheid wil de diaconie zich inzetten. Ook wil ze aandacht blijven geven aan het aspect
van de gerechtigheid. Waar zich maatschappelijke misstanden 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 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 en
dergelijke. Ook kerkelijke molens malen echter langzaam: tegen de tijd dat de beslissing hierover binnen het
CvD werd genomen, was het voordeel al verdwenen. Daarom heeft de diaconie het beheer van het vermogen
in handen 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 gebruikmaken van kinderarbeid, die wapens produceren, aan wapenhandel doen of
bedrijven uit de tabaksindustrie enzovoort. 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 wij ook in de toekomst hulp blijven verlenen aan mensen die de hulp van de diaconie nodig hebben.
Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle
November 2015
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