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Diaconale lezing 2010 

Kerken en WMO,  
kansen, uitdagingen en 

voorwaarden 
Prof dr. Herman Noordegraaf 



Programma 
15.00 Opening door Hans Bruning 

15.05 Lezing door Herman Noordegraaf 

15.50 Discussie over stellingen en 

       aanbevelingen   

16.30 Drankje en hapje   

17.30 Einde 
   



WMO – negen prestatievelden 
Sociale samenhang en 

leefbaarheid van wijken, 
dorpen, buurten. 

Preventie en  
      opvoedingsondersteuning  

Informatie, advies en  
     cliëntondersteuning 

Ondersteuning van mantelzorg en 
    vrijwilligerswerk 

Bevorderen van deelname aan het 
     maatschappelijk verkeer en het 

zelfstandig functioneren  

Verlenen van voorzieningen aan 
mensen met een fysieke of 

      psychosociale beperking 

Maatschappelijke opvang 

Openbare geestelijke 
gezondheidszorg 

Ambulante verslavingszorg 



Stelling 1:  

De inclusieve opvatting van het 
beginsel van de 
scheiding tussen kerk en staat  
verdient de voorkeur,  
omdat deze het meest recht doet  
aan de betekenis van religie  
voor haar aanhangers en  
aan de betekenis van religie voor de 
samenleving. 



Stelling 2: 

Kerken zullen zich nadrukkelijk 
rekenschap moeten geven van het 
maatschappelijke en politieke 
krachtenveld waarin zij zich begeven 
als zij deelnemen aan de Wmo. Het gaat 
om een kritische participatie van 
kerken, die aan geloofwaardigheid wint 
als kerken deze baseren op werk dat zij 
verrichten. 



Aanbeveling 1: 

Kerken dienen zicht te hebben op 

wat voor kerk zij willen zijn in de 

lokale samenleving en welke rol 

deelname aan de Wmo daarin kan 

vervullen 



Aanbeveling 2: 
Voor de verdere ontwikkeling van diaconale 

platforms is het wenselijk: 

a. Concrete zaken te bespreken gekoppeld aan de 
rol en mogelijkheden van kerken. 
b. Kerkelijke vertegenwoordigers in de Wmo niet 
       alleen informatie te laten geven, maar meer 
dan nu het geval is informatie te ontvangen. 
c. De functie van leden van het diaconaal  
       platform als verbindingsschakel tussen 
kerkelijke vertegenwoordigers in de Wmo en de 
eigen kerk nadrukkelijk aandacht te geven. 



Aanbeveling 3: 

Een kerkbrede inventarisatie van werkzaamheden 

is een nuttig hulpmiddel voor de kerkelijke 

deelname in de Wmo. Daarmee dient een 

versterking van de signaleringsfunctie van het 

kerkelijk werk verbonden te worden. 



Aanbeveling 4: 
Voorwaarden voor een zinvolle deelname vanuit kerken 

aan een Wmo-raad zijn: 

a. Erkenning van de Wmo-raad als zodanig door 
beleidsmakers. 
b. Een goed intern functioneren van de Wmo. 
c. Erkenning van de kerkelijke vertegenwoordiger als 
kerkelijke vertegenwoordiger. 
d. Een goede relatie tussen de vertegenwoordiger in de 
Wmo-raad en de kerken. 

NB. Al deze voorwaarden verdienen de aandacht. 


