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Woord vooraf
Deze publicatie bevat het verslag van een onderzoek naar, kort samengevat, kerken en de Wmo. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van
de bijzondere leerstoel Diaconaat, in 2007 gesticht door de Stichting Rotterdam bij de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Leiden,
die schrijver dezes mag bekleden.1 De bijzondere leerstoel is per 1 september 2012 verhuisd naar Groningen, een van de twee nieuwe locaties
van de Protestantse Theologische Universiteit. De vestiging van de bijzondere leerstoel was een erkenning van diaconaat en diaconiewetenschap en een bevestiging (op het niveau van universitair onderzoek en
onderwijs) dat diaconaat tot de wezenlijke kenmerken van de kerk behoort. De eerste onderzoeksperiode van de leerstoel (1 september 2007 –
31 augustus 2012) viel grotendeels samen met de invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet is onderdeel van ingrijpende veranderingen die op het terrein van zorg en welzijn plaatsvinden. De Wmo bepaalt kerken nadrukkelijk bij de vraag welke rol zij
(willen) vervullen in de lokale samenleving. Benutten zij de mogelijkheden die de Wmo daartoe biedt? Welke overwegingen spelen een rol bij
het wel of niet participeren in het kader van de Wmo? Het lag daarom
voor de hand om de Wmo als voornaamste veld van onderzoek te kiezen
in de eerste periode van de leerstoel, mede vanwege eerder door de auteur
verricht onderzoek op het terrein van diaconaat en zorg.
Mijn dank en erkentelijkheid gaan uit naar het bestuur van Stichting Rotterdam en het curatorium van de leerstoel die de werkzaamheden hebben
mogelijk gemaakt en het onderzoek hebben gesteund. Voorts dank ik al
diegenen die bereid waren om mij van informatie te voorzien en hun tijd
beschikbaar te stellen voor interviews. Hun namen zijn te vinden in het
overzicht van de bronnen van en bij dit onderzoek. Ook noem ik de medewerkers van Kerk in Actie Binnenland, in het bijzonder Willy Meijnhardt en Carla van der Vlist. Tenslotte bedank ik nadrukkelijk drs. Hans
de Waal, als aio verbonden aan de bijzondere leerstoel diaconaat, voor
zijn commentaar op en redactie van een eerdere versie van dit rapport.
Herman Noordegraaf, augustus 2012

1

Zie www.stichtingrotterdam.nl voor meer informatie over de stichting.
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Inleiding: Kerk en Wmo in een veranderende verzorgingsstaat
Herziening van de verzorgingsstaat
Al sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw vindt er een reorganisatie plaats
van de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat beoogde een effectief antwoord te bieden op de vragen van armoede en bestaansonzekerheid die de
westerse samenlevingen vanaf de opkomst van de markteconomie en het
proces van industrialisering in nieuwe gedaanten te zien gaven. 2 Hoe diep
de invloed van de verzorgingsstaat reikt, wordt enigszins invoelbaar wanneer de hedendaagse burger zich de vraag stelt wat het voor hem of haar
zou betekenen als het inkomen wegvalt als gevolg van werkloosheid,
handicap, ziekte en ouderdom, of wat het wegvallen van de kostwinner
door overlijden (weduwen en wezen) zou betekenen zonder dat er een
uitkering was om dit (gedeeltelijk) te compenseren. Niet alleen armoede
maar evenzeer de mogelijkheid dat men eenvoudig tot armoede zou kunnen vervallen, tastten in vroeger tijden het bestaan van de meerderheid
van de bevolking aan. Zoals de toenmalige president van de Verenigde
Staten van Amerika Franklin D. Roosevelt en de minister-president van
het Verenigd Koninkrijk Winston S. Churchill het op 14 augustus 1941 in
een gezamenlijke verklaring (het zogeheten Atlantisch Charter) formuleerden, ging het in de verzorgingsstaat die toen in de steigers stond om
‘vrijheid van gebrek en vrijheid van vrees’. Net als in andere westerse
landen kreeg in Nederland de opbouw van de verzorgingstaat gestalte
langs drie lijnen:
- De overheid is uitdrukkelijk mede verantwoordelijk voor het sociaaleconomisch beleid en de bestaanszekerheid van haar burgers.
- De uitbouw van de sociale zekerheid.
- De uitbouw van zorg en welzijnswerk.
De succesvolle ‘garantieformule’ die de verzorgingsstaat leek te zijn,
kwam onder vuur te liggen als gevolg van een aantal ontwikkelingen die
we hier alleen in enkele steekwoorden kunnen aanduiden: financiële
overwegingen (de vraag naar de betaalbaarheid), het terugdringen van de
2

Vgl. Trudi Nederland/Monique Stavenuiter/Hugo Swinnnen, Van inkomensondersteuning tot Wmo. Twintig jaar armoedebeleid in Nederland, Utrecht 2011;
Herman Noordegraaf, ‘Diaconaat en verzorgingsstaat’, in: Diaconie in beweging.
Handboek diaconiewetenschap, z.p. 2011, pp. 271-293.
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kosten van het bedrijfsleven om de concurrentiepositie te versterken,
principiële kritiek (de uitbreiding van de werkingssfeer van de overheid
zou de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun verbanden ondermijnen), individualisering (meer eigen keuzemogelijkheden in combinatie
met minder verbanden waarop men kan terugvallen), demografische veranderingen (zoals een toename van het aantal echtscheidingen, het proces
van vergrijzing). In het politieke en maatschappelijke debat zijn dit al gedurende enige decennia constante factoren, niet alleen in Nederland maar
in de gehele westerse wereld. Aan de herziening van de verzorgingsstaat
lag geen blauwdruk ten grondslag, maar de zich opeenstapelende effecten
van beleidsmaatregelen leidden wel tot een nieuw type samenleving: soberder (ten aanzien van de hoogte, duur en voorwaarden verbonden aan
uitkeringen), strenger, activerend (toeleidend naar betaalde arbeid), meer
marktwerking (privatisering, deregulering, toepassing van marktwerking
bij overheid en non-profitsector), meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, meer nadruk op de rol van sociale netwerken
en maatschappelijke organisaties (vaak aangeduid als ‘maatschappelijk
middenveld’ of ‘civil society’) en tenslotte een proces van decentralisatie
van verantwoordelijkheden: van de landelijke overheid naar de lokale
overheden.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo past in de geschetste ontwikkeling door de verantwoordelijkheid
die zij legt ten aanzien van zorg en welzijn bij de burgerlijke gemeenten,
alsmede door de nadruk op participatie in meerdere opzichten: mensen
met beperkingen moeten kunnen participeren in de samenleving, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden benadrukt en de rol van
sociale netwerken (mantelzorgers, vrijwilligers) en de participatie van
burgers daarin wordt naar voren gehaald. Kortom: er vindt in dit opzicht
een fundamentele herijking van de inrichting van de verzorgingsstaat
plaats. Dat roept voor kerken de vraag op hoe zij zich met deze ontwikkelingen te verhouden hebben. Het onderzoek waarvan hier verslag gedaan
wordt, heeft tot doel om daar in het kader van de Wmo meer zicht op te
krijgen. Het is een verkennend onderzoek, omdat de invoering van de
Wmo ongetwijfeld nog vele jaren zal vergen, hoewel zij inmiddels al bijna vijf jaar geleden van kracht werd. Hier wees het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) al op in zijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verrichte evaluatieonderzoek van de eerste
jaren van de Wmo:
8
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‘De eerste [opmerking, HN] is dat uitvoerders van een complexe wet als
de Wmo vele jaren nodig hebben om de wet volledig toe te passen; dit
geldt in het bijzonder voor een wet die zoveel ambities herbergt.’3
Daarbij komt dat de invoering en uitvoering van de Wmo gecombineerd
is met een maalstroom van bezuinigingen die gemeenten voor nieuwe
opgaven stelt. De aankondigingen van wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving die staatssecretaris De Krom formuleerde in zijn Verzamelbrief December 2011 stelden alle voorgaande wijzigingen in de
schaduw. De aanpassingen in de Wet werk en bijstand (Wwb), de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de herstructurering
van de sociale werkvoorziening hebben tot gevolg dat de gemeenten er
steeds meer taken bij krijgen, terwijl zij tegelijkertijd drastisch moeten
bezuinigen.4 Daar zijn nog aan toe te voegen de overheveling van de begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de
Wmo en de decentralisatie van de jeugdzorg.5 Een andere dynamiek
waaraan de Wmo onderhevig is, is de zogeheten ‘kanteling’. Dit project
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er op gericht
om een ‘omslag in denken en doen’ te bewerkstelligen.6 Het gaat niet langer om het ‘afhandelen van een aanvraag’ maar om het ‘luisteren naar de
(echte) vraag van de burger’. Daarbij wordt niet gedacht in termen van
beperkingen van mensen en in beschikbare voorzieningen, maar in termen
van de eigen kracht van mensen en het samen met burgers bedenken van
oplossingen. De kanteling richt zich op de invulling van de (in de Wmo
opgenomen) compensatieplicht door gemeenten. Deze ontwikkeling is
momenteel in volle gang, zoals ook weerspiegeld wordt in beleidsnota’s
en verordeningen van gemeenten. Hoe deze compensatieplicht ten aanzien van mantelzorgers, van mensen met een beperking of een chronisch
3

Mirjam de Klerk/Rob Gilsing/Joost Timmermans (red.), Op weg met de Wmo.
Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009, Den Haag
2010, p. 25.
4
P. de Krom (staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Verzamelbrief december 2011, Den Haag, 23 december 2011.
5
Het is onzeker welke bezuinigingen na de Tweede Kamerverkiezingen van 12
september 2012 gerealiseerd zullen worden. De tendens naar een groter beroep
op de burgerlijke gemeenten, zelfredzaamheid en de civil society zal naar verwachting niet worden omgebogen. Daarmee is niet gezegd dat de vraag hoe en in
welke mate dit gebeurt onbelangrijk is.
6
Zie de onder de Bronnen genoemde publicaties van de VNG.
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psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem
wordt gerealiseerd, is van cruciaal belang voor het al dan niet welslagen
van de Wmo. Artikel 4 van de Wmo luidt als volgt:
‘1. Ter compensatie van de beperkingen die een persoon […] ondervindt
[bedoeld zijn de hierboven genoemde categorieën van mensen, HN] in
zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie, treft het college van burgemeester en wethouders voorzieningen op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen:
a.
een huishouden te voeren;
b. zich te verplaatsen in en om de woning;
c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan
te gaan.
2. Bij het bepalen van de voorzieningen houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met de persoonskenmerken en behoeften van
de aanvrager van de voorzieningen, alsmede met de capaciteit van de
aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.’
De Wmo schept ook voor kerken een nieuwe situatie omdat zij gemeenten
voorschrijft de ingezetenen en organisaties bij het beleid en de uitvoering
daarvan te betrekken. Dat werpt de vraag op of kerken zich daarvoor willen inzetten. Een positief antwoord op deze vraag betekent dat zij, meer
dan in de afgelopen decennia veelal het geval was, betrokken zullen zijn
bij het lokale beleid op het terrein van zorg en welzijn. Dergelijke kerkelijke betrokkenheid was over het algemeen sterk verminderd nadat het
tijdperk van de verzuiling in de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw was afgelopen. Kerken in het algemeen en diaconieën in het bijzonder hadden in voorgaande decennia vele organisaties van zorg en welzijn
opgezet (maatschappelijk werk, gezinszorg, bejaardenhuizen, jeugdclubs,
enz.), maar door professionalisering, toenemende overheidsfinanciering,
schaalvergroting (samenvoeging van instellingen en organisaties) en ontkerkelijking verdwenen of verminderden de bestuurlijke en financiële
banden tussen kerken en instellingen. De betrokkenheid van kerken bij
maatschappelijke activiteiten nam navenant af. Het onderhavige onderzoek wil een bijdrage leveren aan de zoektocht naar een mogelijke nieuwe
rol die kerken op het lokale vlak op het terrein van zorg en welzijn kunnen vervullen in het kader van de Wmo. Doelbewust valt hier het woord
‘zoektocht’, omdat zoals aangegeven de Wmo nog volop in ontwikkeling
10
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is en ook omdat kerken hun eigen plaats moeten vinden. Door inzicht te
krijgen in opgedane ervaringen in de eerste vijf jaren van de Wmo kan de
zoektocht van kerken evenwel ondersteund en gestimuleerd worden.
Het onderzoek: vraagstelling, opzet, verslagwijze
Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, omvat een
zevental casestudies (gevalstudies) naar de ervaringen van locale kerkelijke gemeenten met de Wmo. De beperking van deze keuze is dat er geen
representatief beeld geschetst kan worden van de mate en wijze van betrokkenheid van kerken in Nederland bij de Wmo. Het voordeel van de
keuze voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van casestudies is dat
meer inzicht verkregen wordt in de manier waarop kerken betrokken zijn
bij de Wmo en dat zo een beeld geschetst kan worden dat verder reikt dan
kale cijfers. De meer verdiepende kennis die in casestudies verworven
wordt, kan (naar wij hopen) kerken en diaconieën en andere betrokkenen
stimuleren om verder na te denken over hun eigen situatie: hoe liggen in
de eigen context de punten die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen?
Indien de eigen context afwijkt van de hier besproken gevallen is het interessant om na te denken over de aard en de oorzaken van dergelijke verschillen. Ook hopen wij dat lezers praktische suggesties opdoen die hen,
al dan niet met de nodige aanpassingen, in hun eigen situatie verder op
weg helpen. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt:
Hoe zijn kerken (en in het bijzonder diaconieën) betrokken bij de Wmo,
en welke ervaringen zijn bij deze betrokkenheid opgedaan?
De reden dat wij spreken over ‘kerken (en in het bijzonder diaconieën)’ is
gelegen in het gegeven dat diaconieën weliswaar die organen binnen de
kerk zijn die zich, staande in een traditie van eeuwen, van oudsher bezighouden met zorg en welzijn en dus de aangewezen ‘kerkelijke afdeling’
zijn voor vragen ten aanzien van participatie in de Wmo, maar dat ook
andersoortige kerkelijke activiteiten van belang (kunnen) zijn in het kader
van de Wmo (pastoraat, jeugdwerk en nog meer). In het onderstaande
spreken we daarom kortheidshalve van ‘kerken’. De hoofdvraag kan gesplitst worden in deelvragen op meerdere niveaus:
- Op motivationeel en argumentatief niveau: Waarom willen kerken al
dan niet deelnemen aan de Wmo?
- Op beschrijvend niveau: Hoe zijn kerken bij de Wmo betrokken geraakt
en welke ervaringen hebben zij in dit proces opgedaan?
11
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- Op analyserend niveau: Hoe was in de onderzochte periode de relatie
met de lokale overheid? Was er in de casestudy sprake van interkerkelijke
samenwerking?
- Op evaluerend niveau: Wat heeft de Wmo voor de kerken tot nu toe betekend? En, omgekeerd: wat hebben kerken voor de Wmo betekend?
Voorts is er in iedere casestudy aandacht besteed aan het overheidsbeleid,
de Wmo-raad en de visie bij de lokale burgerlijke overheid op de (mogelijke) rol van de kerken. De burgerlijke gemeenten die gekozen zijn voor
dit onderzoek zijn: Amsterdam en Amsterdam Zuidoost, Bellingwedde,
Boskoop, Den Haag, Ede, Niedorp en Sittard. De selectiecriteria waren
een spreiding in type gemeente (plattelandsgemeenten, middelgrote en
grote steden) en in geografische ligging. Ten aanzien van de kerken hebben wij ons vooral gericht op gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit vloeit voort uit de positionering van de leerstoel Diaconaat,
die immers is gevestigd aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Uitdrukkelijk is echter steeds de verhouding met andere kerken ter plaatse
aan de orde gesteld. In de onderzochte gemeente Sittard-Geleen komt
vooral de rooms-katholieke kerk aan de orde, omdat deze aldaar verreweg
de grootste kerk is. Het onderzoek onder de kerken bestond per casestudy
uit interviews met sleutelpersonen uit de lokale kerken die nauw betrokken zijn bij de kerkelijke betrokkenheid bij de Wmo in de desbetreffende
gemeenten. De sleutelpersonen zijn vermeld in het overzicht van de bronnen. De gesprekken vonden twee of meer keer plaats en steeds in de vorm
van een semigestructureerd interview. Het gehanteerde interviewprotocol
is te vinden in Bijlage 1. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt die
ter correctie en instemming aan de geïnterviewden zijn voorgelegd.
Voorts zijn notulen en documenten bestudeerd van o.a. Diaconale Platforms, Wmo-raden, kerkbladen en wat er verder aan materiaal voorhanden was. Het onderzoek onder de burgerlijke gemeenten per casestudy
bestond uit de bestudering van de voornaamste aan de Wmo gerelateerde
beleidsdocumenten. De documenten zijn geanalyseerd aan de hand van de
volgende vragen:
- Welke beleidsvisie is er op de Wmo en welke uitgangspunten hanteert
men daarbij?
- Hoe is de lokale bevolking betrokken bij het beleidsproces rond de
Wmo?
- Komen kerken voor in de beleidsdocumenten en zo ja, op welke wijze?
12
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De zeven casestudies vormen de zeven hoofdstukken van dit rapport. De
opbouw van de hoofdstukken is steeds dezelfde: allereerst wordt de burgerlijke gemeente geïntroduceerd (context, politieke verhoudingen), vervolgens de plaatselijke voorbereiding en invoering van de Wmo
(beleidsuitgangspunten, burgerparticipatie, Wmo-raad), daarna de kerken
ter plaatse (context, samenwerking) en als vierde stap de wijze van betrokkenheid van de kerken in het beleidsproces en de uitvoering van de
Wmo. Ter afsluiting worden steeds enige conclusies ten aanzien van de
desbetreffende gemeente geformuleerd. Deze laatste bevindingen zijn
gebaseerd op wat de geïnterviewde sleutelpersonen hebben aangedragen,
maar komen voor rekening van de auteur van dit rapport. Leidend in de
verslaglegging zijn de hierboven genoemde hoofdvraag en deelvragen. De
zeven hoofdstukken worden afgesloten met het slothoofdstuk Conclusies
en perspectieven. Hier worden (samenvattend) de voornaamste bevindingen geformuleerd, mede met het oog op toekomstig kerkelijk beleid ten
aanzien van de Wmo.
Tot besluit
Het onderzoek omvat de periode 2007 tot en met 2011. Dat betekent dat
de opzet en uitwerking van de kanteling (het project startte in 2009) niet
of slechts zeer ten dele aan de orde komt. In een eerdere publicatie getiteld Kerken en Wmo (2010) gaf ik een tussenstand van het onderzoek.
Ook waren in deze publicatie de resultaten opgenomen van een onderzoek
onder leden van Wmo-raden in de provincie Zuid-Holland die allen zitting hadden namens of vanuit kerken, of anderszins een band hadden met
lokale kerken.7 Met deze publicatie verschijnt het eindrapport van het onderzoek naar ‘Kerken en Wmo’. Naar ik hoop, draagt dit rapport bij aan
de bezinning op de bijdrage die kerken leveren én kunnen gaan leveren
aan de Wmo.

7

Herman Noordegraaf, Kerken en Wmo. Kansen, uitdagingen, voorwaarden, z.p.
[Groningen], december 2010. Tevens te raadplegen op
www.stichtingrotterdam.nl/actueel.
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1. Amsterdam / Amsterdam Zuidoost
In dit eerste hoofdstuk komt de betrokkenheid van de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Amsterdam bij de Wmo aan de orde. We splitsen
dit in twee stukken, te weten Amsterdam en Amsterdam Zuidoost. Dat we
aan het stadsdeel afzonderlijke aandacht besteden, is vanwege de sterke
aanwezigheid van migrantenkerken in Amsterdam Zuidoost. De Diaconie
heeft in haar project ‘Het Kerkhuis’ de migrantenkerken ondersteund,
mede in het kader van de Wmo. Dit onderdeel loopt tot 2009, omdat het
Kerkhuis toen werd opgeheven.
De gemeente Amsterdam en de Wmo
Amsterdam heeft in 2012 790.000 inwoners van wie 50,5% allochtoon is.
Niet-westerse allochtonen maken 32% van de bevolking uit. Daarbinnen
vormen de grootste groepen: Surinamers (9% van de bevolking), Marokkanen (9,5%), Turken (5,3%) en Antillianen (1,5%). Amsterdam heeft
zeven stadsdelen met elk een eigen stadsdeelbestuur: Centrum, Noord,
Oost, Zuidoost, Zuid, West en Nieuw-West.
Samenstelling Gemeenteraad:
2006 2010
PvdA
20
15
VVD
8
8
GroenLinks
7
7
SP
6
3
CDA
2
2
D66
2
7
Red Amsterdam
1
Trots op Nederland
1
Partij voor de Dieren 1
totaal
45
45
De wethouders die de Wmo in hun portefeuille hadden / hebben waren lid
van GroenLinks (2006/2010) en van de VVD (vanaf 2010). De gemeente
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Amsterdam begon al vroeg met de voorbereiding van de Wmo.8 In 2004
verscheen er een startnotitie met als uitgangspunten:
- De burger staat centraal en moet weten waarop hij kan rekenen;
- Optimalisering van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden
tussen centrale stad en stadsdelen;
- De toegankelijkheid van voorzieningen moet goed geregeld zijn;
- Efficiënte en doelmatige inzet van middelen;
- Zo min mogelijk bureaucratie;
- Beperking van financiële risico’s.
In november 2005 werd de nota Wmo in Amsterdam; een nieuwe kijk op
participatie, zorg en welzijn vastgesteld. Hierin lag de nadruk op een integrale benadering, het hanteren van een op de burger toegesneden
dienstverlening en een optimale samenwerking tussen stad en stadsdelen.
In 2006 werd een aantal pilots gestart, stelde de gemeenteraad de Wmoverordening vast en kwam er een bestuursakkoord tussen stad en stadsdelen. Nadat een aantal stedelijke Wmo-programmalijnen was uitgewerkt,
werd in 2008 de Wmo-nota Samen voor de stad: kansen voor welzijn,
zorg en participatie vastgesteld. Tijdens het traject vonden conferenties,
overleg met het veld van welzijn en zorg en inspraakavonden plaats. In de
stadsdelen waren parallelle trajecten. Daarbij koos Amsterdam er expliciet voor om de negen prestatievelden van de wet niet over te nemen, omdat men deze onevenwichtig vond (soms inhoudelijk en soms
organisatorisch) en niet geschikt voor een integrale visie op het gehele
Wmo-terrein. De stad en de stadsdelen kozen voor zes Wmo-domeinen:
- Onderdak en opvang: inwoners van Amsterdam voelen zich veilig in de
stad en kunnen in crisissituaties voor tijdelijk opvang en opvang terecht
bij de gemeente.
- Gezondheid: inwoners van Amsterdam worden gestimuleerd en zonodig
ondersteund om zelfstandig in hun persoonlijke verzorging te voorzien
zodat gezondheidsproblemen worden voorkomen en/of verminderd.
- Zelfstandig wonen en mobiliteit: inwoners van Amsterdam worden gestimuleerd en zo nodig ondersteund om zo lang mogelijk zelfstandig te
functioneren in en om de eigen woning.

8

Zie het overzicht in de beleidsnota van het college van Burgemeester en Wethouders, Samen voor de stad: kansen voor welzijn, zorg en participatie, 2008, p.
65.
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- Sociale participatie: inwoners van Amsterdam worden gestimuleerd of
begeleid om als individu zelfredzaam te zijn en sociaal te participeren,
opdat sociaal isolement en vereenzaming worden voorkomen.
- Maatschappelijke participatie: inwoners van Amsterdam worden gestimuleerd om (blijvend) een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen
en de stad.
- Voorlichting en advies: inwoners van Amsterdam krijgen informatie en
advies over (de toegankelijkheid van) Wmo-voorzieningen en -producten.
Door deze zes domeinen lopen programmalijnen waarin de belangrijkste
aandachtsgroepen en beleidsdoelen benoemd worden: jeugd, mensen met
een beperking, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en de civil
society (actieve en afhankelijke burgers, bevorderen van zelfredzaamheid,
versterken van sociale netwerken, vrijwilligers en mantelzorgers). De nota Samen voor de stad zag de Wmo als een kans, omdat zij het mogelijk
maakte om zorg en welzijn lokaal met elkaar te verbinden en op elkaar te
laten aansluiten. Voorts zocht de wet doelbewust aansluiting bij het zelforganiserende vermogen van de samenleving. Dat is, zo stelde de nota,
een ander, positief perspectief dan het oude zorg- en welzijnsdenken dat
meer geënt was op het problematische en het zorgwekkende. De nota
schetste de uitdagingen en tendensen waar de stad voor stond en formuleerde inhoudelijke programma’s op het terrein van wonen, zorg en welzijn, maatschappelijke steunsystemen, huiselijk geweld, Amsterdam voor
elkaar (mantelzorgers, vrijwilligers en burgers die hun initiatieven ten
uitvoer willen brengen), jeugd en dienstverlening.
Wmo-raad
De Wmo-Adviesraad kent een lang voortraject. Al vroeg, in 2003, namen
de gezamenlijke cliënten-, patiënten- en ouderenorganisaties het initiatief
om werkgroepen te vormen ter voorbereiding op de invoering van de
Wmo. Dat leidde tot een Wmo-klankbordgroep, die tot 2010 bestaan heeft
en die, bijgestaan door werkgroepen, actief inspraak had op het hele traject van de invoering van en het beleid aangaande de Wmo. Als zodanig
werd het Platform door de gemeente ook betrokken bij de Wmo. In 2010
werd het Platform omgezet in een Adviesraad. Deze kreeg tot taak om het
college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te voeren gemeentelijk beleid inzake de Wmo. Hiertoe
werden afspraken gemaakt tussen de gemeente Amsterdam, de vereniging
17
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Cliëntenbelang Amsterdam en de Stedelijke Adviesraad i.o.. De vereniging Cliëntenbelang Amsterdam werd in 2009 vanuit de oude belangenorganisaties opgericht als onafhankelijke belangenorganisatie voor alle
chronisch zieken, cliënten van de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ouderen, mantelzorgers en mensen met een
lichamelijke handicap, verstandelijke of psychische beperking. De Adviesraad bestaat uit elf personen die afkomstig zijn uit de achterban van
Cliëntenbelang.
Kerken
De Protestantse Gemeente Amsterdam ontstond in 2005 uit een fusie van
hervormde en gereformeerde kerken in Amsterdam en telt 13.766 doopen 5531 belijdende leden. Er zijn twintig wijkkerken. Naast de Protestantse Gemeente zijn er de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
(1400 doop- en 658 belijdende leden), de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (2365 doop- en 2846 belijdende leden), de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer (709 doop- en 354 belijdende
leden) en Amsterdam Zuidoost (849 doop- en 499 belijdende leden). De
Protestantse Diaconie heeft een eigen Diaconaal Bureau dat gevestigd is
in de Corvershof, Nieuwe Herengracht 18. Directeur is Paul van Oosten,
Matthias de Vries is verantwoordelijk voor de interne zaken, terwijl
Arend Driessen verantwoordelijk is voor de projecten (inhoudelijk). Over
haar aanpak meldt de diaconie:
‘De Protestantse Diaconie Amsterdam gaat uit van de eigen kracht van
mensen en wil mensen helpen zichzelf te helpen. Mensen staan in het
middelpunt bij de Diaconie. Of je nu dakloos, zonder papieren of verslaafd bent, of een toppositie in de maatschappij bekleedt, iedereen is
welkom en voor iedereen is aandacht.’9
De Diaconie ondersteunt de wijkdiaconieën en heeft zich daarnaast in
sterke mate ontwikkeld tot een projectenorganisatie, gespecialiseerd in het
opzetten van vooral vrijwilligersprojecten:
‘De diaconie blijft opereren als een projectorganisatie die aanjager is van
(burger)initiatieven of die helpt faciliteren, met name op het terrein van
9

www.protestantsamsterdam.nl/diaconie, juli 2012.
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de informele zorg en zelforganisaties (d.w.z. georganiseerde netwerken
van bijvoorbeeld migranten). Zij zoekt daarbij samenwerking met andere
organisaties en beginnende sociale ondernemers.’10
De financiering va de projecten komt veelal uit subsidies van fondsen en
de burgerlijke overheid (stad en stadsdelen) en uit eigen middelen. Het
gaat daarbij om initiatieven en projecten gericht op de verbetering van de
positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen en andere mensen op of
onder het bestaansminimum. Daarnaast heeft de Diaconie projecten opgezet die zijn gericht op de versterking van de sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen. De Diaconie streeft ernaar om als dit
mogelijk is projecten te verzelfstandigen, waarbij er wel een deelname
vanuit de Diaconie in het bestuur kan blijven. De Diaconie kan zich vervolgens op nieuwe projecten richten. Wat betreft de Wmo heeft de diaconie zich in eerste instantie gericht op het informeren van kerken over de
Wmo en het presenteren van de kerken en de diaconie als constructieve
samenwerkingspartners binnen de civil society. Dat leidde in 2006 tot het
project ‘WMO en de kerken’ met als belangrijkste onderdeel ‘Kerk op de
kaart’. Het hele project werd gesubsidieerd door een landelijk kerkelijk
fonds, door het stadsdeel Amsterdam Zuidoost uit Wmo-gelden, en uit
eigen diaconale middelen. Het project werd grotendeels in Amsterdam
Zuidoost uitgevoerd (zie onder). Doeleinden waren:
- Het ‘op de kaart zetten’ van de kerken en hun mogelijke rol in de prestatievelden en domeinen van de Wmo;
- Het in kaart brengen van de mogelijkheden van samenwerking tussen de
lokale overheid en kerken, waarbij de kerken in beeld komen als interessante partij bij de realisering van de doelstellingen in de prestatievelden
en domeinen van de Wmo;
- Het ondersteunen van kerken bij het formuleren van hun activiteiten op
het gebied van zorg en welzijn, zodanig dat deze in aanmerking komen
voor financiering in het kader van de Wmo.
Een deelproject van ´WMO en de kerken´ was ´vroegsignalering´, waarin
de Diaconie wilde nagaan of de bestaande bezoekstructuren in de kerk
een bijdrage zouden kunnen leveren aan de ´vroegsignalering´van knel10

Protestantse Diaconie Amsterdam, ‘Voorwoord bij de begroting 2012’.
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punten in de uitvoering van de Wmo om zo een brug te kunnen slaan tussen de zorgbehoeften van mensen en het Wmo-loket. Op deze manier
zouden problemen in de uitvoering van de Wmo kunnen worden gesignaleerd en suggesties worden gedaan voor de aanpak daarvan. Op grond van
deze uitgangspunten werd een training ontwikkeld voor Amsterdamse
wijkkerken die op enkele plaatsen is uitgevoerd. Daarnaast is in samenwerking met de ouderenbond PCOB in 2007 een conferentie georganiseerd over vroegsignalering onder sociaal geïsoleerde ouderen. Het bleek
echter dat de kerkelijke bezoekstructuren onvoldoende in staat waren om
op een effectieve wijze knelpunten in de uitvoering van de Wmo te signaleren en aan te kaarten. De diaconie heeft voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd voor de wijkdiaconieën en de predikanten en selectief
deelgenomen aan inspraakbijeenkomsten. Voorts publiceerde de Diaconie
in 2007 het boekje Zelf zorgen. Amsterdammers over de zorg die zij nodig
hebben en verlenen. Hierin komen via interviews vijfentwintig Amsterdammers aan het woord. Het betreft zorgontvangers, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers die hulp verlenen. De bedoeling was om de
gedachte van zelfredzaamheid te confronteren met de praktijk in het leven
van mensen. Uit de interviews kwam onder meer naar voren dat de wens
naar zelfstandigheid diep geworteld was en dat men niet terug wilde vallen op de zorg van familie en vrienden. Veeleer willen mensen zelfvoorzienend zijn en zelf bepalen hoe zij hun zorg regelen. Veel
geïnterviewden wachten heel lang voor zij de hulp van anderen inroepen.
Mantelzorgers zouden baat hebben bij het ondersteuning in hun taken.
Niet altijd weten zij die hulp in te roepen, velen zijn onbekend met de
voorzieningen die er voor hen zijn en velen weten niet eens dat zij als
mantelzorgers worden gezien. De diaconie koos wat betreft de Wmo niet
voor directe participatie in beleidsdiscussies, maar voor een benadering
vanuit het eigen inhoudelijke werk: het werken met vrijwilligers, het versterken van informele netwerken en, indien mogelijk, het versterken van
mensen in hun eigen kracht. Maak zichtbaar wat je doet en maak duidelijk
naar beleidsmakers wat je in de praktijk tegenkomt en wie er buiten valt.
Deze projecten blijken vaak ‘Wmo-compatibel’ te zijn.11

11

Zie voor een korte beschrijving van projecten:
www.protestantsamsterdam.nl/diaconie. Voor het onderstaande is gebruik gemaakt van de informatie op deze website (juli 2012).
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Projecten
Een goed voorbeeld is het project Samenwonen-Samenleven. In 2004 zette diaconiemedewerker Hans Krikke een pilot op in Bos en Lommer, later
ook in Overtoomse Veld en vervolgens ook in enige andere stadsdelen.12
De medewerkers van SW-SL gingen in de respectievelijke wijken de dialoog aan met sleutelfiguren van zelforganisaties en religieuze instellingen
door ‘intensief present te zijn’. Een nieuwe wereld werd zichtbaar: een
complexe infrastructuur van informele zorg- en dienstverlening gedragen
door honderden onzichtbare mantelzorgers, betrokken buurtbewoners en
vrijwilligers vanuit de diverse religieuze stromingen. SamenwonenSamenleven begon met van elkaar vervreemde groepen buurtbewoners
met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligersorganisaties, kerken en
moskeeën kregen hulp bij het gezamenlijk activiteiten ontplooien vanuit
de gedeelde waarde 'barmhartigheid'. Het idee was om het 'eilandenrijk'
Bos en Lommer meer onderling te 'verbinden', opdat er 'bruggen' zouden
ontstaan tussen 'archipels' met diverse etnische en religieuze achtergronden. Het project richtte zich dus op het versterken van informele steunsystemen door het ondersteunen van zelfhulpgroepen, de inzet van
vertrouwenspersonen en het verbinden van informele en formele hulp.
Daarna is deze werkwijze ook in andere stadsdelen toegepast. In 2011
werd het project verzelfstandigd waarbij de diaconie een plaats kreeg in
het stichtingsbestuur. In 2011 startte de Diaconie in samenwerking met de
Stichting Present en HIP (Hulp in Praktijk) het project BurenNetwerk
Amsterdam, waarbij hulpvragers en vrijwilligers die hulp willen geven
aan elkaar gekoppeld worden. Dit project sluit ook weer aan bij het offensief tegen eenzaamheid dat de Coalitie Erbij (‘Platform tegen eenzaamheid’) lanceerde. De Diaconie participeert in de Coalitie Erbij. Weer een
ander project, opgezet samen met andere organisaties, is het juridisch
steunpunt voor dak- en thuislozen, dat in 2011 van start ging. De Diaconie nam hiertoe het initiatief nadat zij signalen ontving dat dak- en thuislozen onvoldoende toegang wisten te krijgen tot de juridische hulp. Het
gaat daarbij om mensen die vaak ook juridische problemen hebben en
waarbij problemen met justitie en schuldeisers de weg naar een beter bestaan blokkeert. In Amsterdam Zuid worden sinds 2004 op initiatief van
de Diaconie socratische dialogen gevoerd tussen Amsterdammers met
verschillende culturele achtergronden. Echt luisteren, je inleven in het
standpunt van de ander en goede vragen formuleren is lastig. Met het
12

www.sw-sl.nl, juli 2012.
21
21

motto ´jong geleerd is oud gedaan´ startte de Protestantse Diaconie Amsterdam de dialogen op scholen (zowel in het basisonderwijs als in het
voortgezet onderwijs). Filosoferen met kinderen wordt hierbij gebruikt als
basis voor het voeren van dialogen. In 2011 verzelfstandigde het project
zich in de Stichting Dialoog in Actie (DiA). De formule van de dialoog is
ook terug te vinden in de filosofische werkplaats (vanaf 2009). Mensen
die dakloos zijn voeren hier onder leiding van getrainde personen uit de
groep zelf gesprekken over hun leven. Van de projecten gericht op specifieke doelgroepen zijn nog te noemen het Wereldhuis en het straatpastoraat. Het Wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing
en cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning. Er zijn naar schatting
zo’n 15.000 ongedocumenteerden in Amsterdam. De meeste activiteiten
in het Wereldhuis worden aangeboden door vrijwilligers die zelf ook ongedocumenteerd zijn. In het straatpastoraat legt de pastor contacten met
daklozen, in groepsverband en op individueel niveau. Hij / zij zoekt de
mensen op die plekken in de stad waar zij te vinden zijn. Ook bezoekt hij
hen in de gevangenis of in het ziekenhuis. Zo organiseert de pastor de
gelegenheid tot contact, bezinning en gesprek.
Deze (en andere) projecten komen overeen in het willen aansluiten bij
mensen, de inzet van vrijwilligers, het leggen van verbindingen, het samenwerken met andere organisaties en het combineren van financiering
door externe fondsen, eigen middelen en subsidiëring door de overheid
(gemeente, stadsdelen). De Diaconie gaf een reactie op het Concept Wmo
beleidsplan 2012-2016. Zij formuleerde daarin de volgende aandachtspunten die aansluiten bij de ervaringen die opgedaan zijn in de projecten:
- Heb in de uitvoering van de Wmo aandacht voor het feit dat niet iedereen ‘zelfredzaam’ is. Zoek naar alternatieve steunsystemen: stimuleer
‘Welzijn nieuwe stijl’, informele zorg, buddyzorg en maatjesprojecten.
- Betrek de sociale netwerken van religieuze gemeenschappen bij de ontwikkeling van de Wmo.
- Maak een goede inventarisatie en een intensieve veldwerkbenadering
van de groep buitenslapers.
- Stop niet met financiering van dagactiviteiten voor mensen met een
OGGZ-problematiek13 en participatietrajecten gericht op sociale en maatschappelijke activering. Dit is belangrijk in het kader van preventie.
13

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Dit zijn mensen met problemen op
verschillende levensterreinen, zoals psychische gezondheid, verslaving en sociale
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- Heb aandacht voor de juridische aspecten van het rehabilitatietraject.14
- Pas de regiobinding tijdens de winterkoude-opvang niet toe.15
Enige conclusies
Terugblikkend en vooruitkijkend kan gesteld worden dat de Wmo zeker
het denken van de Diaconie beïnvloed heeft. De benadering die de vraag
stelt ‘Hoe versterken wij netwerken?’ en ‘Hoe kunnen we de sociale samenhang versterken?’ heeft aan terrein gewonnen. Daarmee sluit de Diaconie aan bij de gedachte van de civil society, maar blijft zij wel kritisch
signaleren naar politiek en samenleving toe waar knelpunten zitten en
mensen tussen wal en schip vallen. De keuze om niet primair aan het
Wmo-beleidsproces deel te nemen maar veeleer in te zetten op projecten,
om van daaruit een bijdrage te leveren aan de Wmo, heeft het voor de Diaconie mogelijk gemaakt om een gerichte bijdrage te leveren aan initiatieven ten dienste van mensen in nood en om verbindingen te leggen
tussen (groepen) mensen met uiteenlopende achtergronden. Zoals Paul
van Oosten en Arend Driessen schrijven:
‘De nieuwe diaconale activiteiten die we her en der zien opbloeien, zijn
vaak minder institutioneel en zijn vooral verbonden met de persoonlijke
inzet van gewoon iemand of een groep mensen in een wijk. En juist die
initiatieven voorzien in een behoefte van de samenleving. We merken dat
overheden, organisaties en individuen op zoek zijn naar visie en inspiratie
en naar mensen die willen aanpakken. Er liggen kansen te over op het
gebied van ‘welzijn nieuwe stijl’ of de WMO die wachten op een concrete invulling. De diaconie kan daarin een betrokken en gewaardeerde part-

problematiek, die zelf niet of onvoldoende om zorg vragen, zich daardoor slecht
kunnen handhaven en in het publieke domein terechtkomen: op straat, in de opvang of bij de politie.
14
Gedoeld wordt onder meer op het boetebeleid t.a.v. overtredingen, zoals slapen
in de openbare ruimte. Dit werkt belemmerend naar rehabilitatie.
15
Dit betreft daklozen die door een stringente toepassing van het criterium van
regiobinding tussen wal en schip vallen. Daarbij komt dat daklozen vaak moeilijk
kunnen aantonen dat ze gedurende de laatste drie jaar met Amsterdam verbonden
waren.
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ner zijn. Niet meer vanwege het instituut, maar omdat diaconaat uitnodigt
tot een belangeloze inzet voor anderen.’16
Amsterdam Zuidoost
Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel van Amsterdam, dat in 1987 werd
ingesteld en 82.866 inwoners telt in 2012. 64% van de bevolking is nietwesters allochtoon en 9% westers allochtoon. In het stadsdeel wonen
mensen van 140 nationaliteiten. De oudste wijk in het stadsdeel is de
Bijlmermeer, die in 2007 als probleemwijk werd aangewezen. Het is een
stadsdeel met een bovengemiddeld aantal huishoudens met een minimuminkomen, ongeveer 25%. Het merendeel hiervan bestaat uit éénoudergezinnen (voor het overgrote deel vrouwen met kinderen).
Samenstelling Stadsdeelraad:
2006 2010
PvdA
17
12
VVD
3
4
GroenLinks
2
4
CDA
1
1
SP
3
2
ChristenUnie 1
1
Leefbaar Z-O 2
D66-OZO
5
totaal
29
29
De voor de Wmo verantwoordelijke wethouders waren lid van de PvdA
(2006-2010) en van GroenLinks (vanaf 2010). Nadat op centraal niveau
in Amsterdam het voorwerk was gedaan voor de invoering van de Wmo
en de stadsdeelraad in 2005 en 2006 nota’s had vastgesteld die vooral een
organisatorisch en procesmatig karakter hadden, besloot het Dagelijks
Bestuur van de Stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost op 10 april 2007 tot
het opstellen van een Wmo-programma. In september daaropvolgend ging
een conceptversie van het Wmo-programma de inspraakrondes in. Er
vonden onder meer gesprekken plaats met aanbieders van zorg- en welzijnsdiensten en met belangenbehartigers. Daarnaast werden er ‘discussietafels’ georganiseerd waaraan aanbieders, belangenbehartigers en
16

Paul van Oosten & Arend Driessen, ‘Voorbij aan het ‘waarom’’, in: Woord en
Dienst, november 2011, pp. 8-10, 10.
24
24

beleidsmedewerkers deelnamen en waren er ‘werkconferenties’. In het
Integraal Wmo Programma Amsterdam Zuidoost 2008-2010, dat de
Stadsdeelraad in zijn vergadering van 22 april 2008 vaststelde, vinden we,
na een weergave van uitgangspunten van de Wmo en de op centraal niveau geformuleerde beleidsdoelen met betrekking tot de belangrijkste
aandachtsgroepen, een korte beschrijving van de situatie in Amsterdam
Zuidoost. Hierna worden de programmalijnen jeugd, mensen met een beperking, openbare geestelijke gezondheidszorg en civil society beschreven, uitmondend in conclusies en opgaven. De nota wordt afgerond met
hoofdstukken over de financiën en de invoering van het programma. Op 3
maart 2008 werd in het stadsdeel de Wmo-Adviesraad geïnstalleerd. Zoals de toenmalige portefeuillehouder Harry Verzijl het stelde, had de raad
als functie om als antenne in het veld te fungeren, oplossingsgerichte adviezen te formuleren in de richting van het Dagelijks Bestuur en te helpen
het draagvlak te vergroten ‘in de geest van de Wmo’. In de regeling voor
de Adviesraad vinden we de doelstelling ‘om vanuit een onafhankelijke
positie, een optimale betrokkenheid van de burgers te bewerkstelligen bij
het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmobeleid.’ Daaraan wordt toegevoegd dat met de instelling van de WmoAdviesraad de bevordering wordt beoogd van de kwaliteit van de Wmodienstverlening. Tot de taken behoorden het gevraagd en ongevraagd adviseren en het alert zijn op ontwikkelingen en knelpunten. De Adviesraad
zou uit dertien leden bestaan, te weten een onafhankelijk voorzitter, zes
representanten van gebruikers en zes actieve bewoners. Bij de categorie
‘gebruikers’ werden genoemd het Platform Gehandicapten Zuidoost, ouderenbonden, jongeren, vrijwiligerswerk/mantelzorg, kerken en geestelijke gezondheidszorg. In het startdocument dat de Wmo-adviesraad maakte
werd als motivatie voor deelname vanuit de kerken genoemd ‘hun maatschappelijke betrokkenheid met kwetsbare burgers en vrijwillige inzet.’
De raad vergaderde in 2008 vijf keer en bracht in haar eerste jaar adviezen uit over het Integraal WMO Programma Amsterdam ZO, flankerend
beleid, participatie aan de basis, woonservicewijk Holendrecht, een Wmocommunicatieplan, en maatschappelijke steunsystemen. In 2009 bracht de
Wmo-Adviesraad adviezen uit over de toekomst van woonservicewijken,
plan van aanpak mantelzorg, structuurvisie Zuidoost, fijnmazig vervoer,
subsidietender opbouwwerk. Centraal in de adviezen stond:
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‘- Het belang van vraaggestuurdheid in plaats van aanbodgerichtheid. Dit
vraagt een enorm ‘omdenken’, zowel van de kant van de aanbieders, de
ambtenaren als vanuit de gebruikers;
- De noodzaak van versneld en versterkt inzetten van communicatie, en
daarbij ‘de wijk in!’;
- Advies tot pilot-benadering, in deze periode van leren omschakelen van
verzorgingssamenleving naar participatieve samenleving, met veel aandacht voor evaluatie;
- Aandacht voor ‘de sterke schouders’, ‘met hun goede zin voor zorg voor
elkaar en de leefomgeving; koester de sociale cohesie die er in Zuidoost
is, en zet in op versterking; dit alles ten behoeve van de civil society;
voorkom afbreuk van sociale cohesie […].’17
Kerken
De Protestantse Gemeente te Amsterdam-Zuidoost telt 849 doop- en 499
belijdende leden en beschikt over twee predikantsplaatsen. De vieringen
vinden plaats in de kerkgebouwen De Nieuwe Stad en de Drie Stromen,
die ook gebruikt worden door de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (één predikantsplaats), de rooms-katholieke parochie en veel migrantenkerken. Er zijn veel migrantenkerken aanwezig in Amsterdam
Zuidoost; naar schatting zo’n 120. Met de bouw van het stadsdeel, dat
toen nog de Bijlmermeer werd genoemd, kwam er een oecumenisch diaconaal centrum: De Bijlmer Duif. Omdat de aanloop terugliep, werd dit
centrum gesloten. Er volgde echter een doorstart. In 2003 nam de Protestantse Diaconie samen met De Schinkel (centrum voor geloof en educatie
van de Protestantse Gemeente) het initiatief voor een dienstencentrum
voor de migrantenkerken, ‘Het Kerkhuis’, dat gevestigd werd in een woning op de eerste verdieping in de flat Hoogoord, vlak naast winkelcentrum De Amsterdamse Poort. Vanuit dit dienstencentrum vond
dienstverlening plaats aan migrantenkerken op het gebied van Nederlandse taalles, individuele hulpverlening, projectopzet, fondswerving, toegang
tot zorg en bemiddeling voor het verkrijgen van kerkruimte. Tevens ontwikkelde het Kerkhuis zelf diaconale initiatieven gericht op de samenleving in Amsterdam Zuidoost. In 2009 beëindigde de Diaconie dit project
vanwege een combinatie van factoren. Vanwege het vertrek van de toenmalige projectleider was het de vraag of de op dat moment geformuleerde
17

Amsterdam Zuidoost, Wmo-Adviesraad, Jaarverslag 2008.
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ambities gerealiseerd zouden kunnen worden. De afzonderlijke deelprojecten waren succesvol, maar er was op dat moment te weinig draagvlak
en er was relatief weinig samenhang tussen de projecten. Een vraag was
ook of het voldoende gelukt was om de migrantenkerken te betrekken. De
inzet van de diaconie in het kader van de WMO in Zuidoost (‘versterken
en verbinden’) is wel voortgezet en later geïntegreerd in het programma
Samenwonen-Samenleven. Maar ook nu vond er een doorstart plaats,
overigens met financiële steun van de Diaconie. In 2010 kwam het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’ tot stand. Dit centrum wordt
gedragen door de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost
(EBG), de Evangelisch Lutherse Gemeente Brandpunt Zuidoost (ELG),
de Persekutuan Kristen Indonesia Nederland (PERKI), de Presbyterian
Church of Ghana, Emmanuel Congregation (PCG), de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost (PGZO) en de Rooms-Katholieke parochie
De Graankorrel. In het kader van zijn dienstverlenende functie richtte het
Kerkhuis zich onder meer op de Wmo. Aanvankelijk behartigde Evelyn
Schwarz de Wmo-portefeuille, daarna Matthias de Vries.
In de beleidsnota Integraal Wmo Programma komen kerken en religieuze
organisaties enige malen voor. Daarbij wordt gewezen op de betekenis
van kerken voor maatschappelijke participatie:
‘In Zuidoost zet een opvallend groot deel van de bevolking (37%) zich
actief in voor een organisatie. Een veel groter deel (11%) is hier actief
binnen de kerk of moskee dan gemiddeld in Amsterdam (4%).’18
Voorts worden de kerken genoemd onder het vrijwilligerswerk en de inzet voor specifieke doelgroepen:
‘In het stadsdeel is een aantal vrijwilligersorganisaties actief in de opvang
en begeleiding van verslaafden en daklozen. In kerken en bij reguliere
opvangvoorzieningen wordt eten uitgedeeld en is er de mogelijkheid voor
een gesprek of verwijzing naar de (verslavings)zorg.’19
Ook komen de kerken in beeld in hun rol als intermediair, als het gaat om
het bereiken van mantelzorgers (kerken als plaatsen waar mantelzorgers
18

Beleidsnota Integraal Wmo Programma Amsterdam Zuidoost, p. 7; vgl. pp. 56
en 62.
19
Integraal Wmo Programma, p. 49.
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elkaar ontmoeten). De kerken kregen een vertegenwoordiger in de Wmoadviesraad in de persoon van John Hiwat, die voorzitter was van het OOG
(Overleg Overheid en Geloofsgemeenschappen). In 2009 wijdde de Adviesraad één keer een bespreking aan het thema ‘Kerk en civil society’.
Aansluitend bij het project van de Protestantse Diaconie Amsterdam
‘Kerk op de kaart’ zette het Kerkhuis zich in voor het in beeld brengen bij
de overheid en maatschappelijke organisaties van wat kerken doen, en de
relevantie daarvan voor de Wmo en voor voorlichting binnen de kerken
over de Wmo. Een startbijeenkomst vond plaats in 2006 (‘In elkaars
schoenen’), waar zeven projecten van migrantenkerken werden gepresenteerd en voorgangers, politici, bestuurders en beleidsambtenaren met elkaar in gesprek gingen over samenwerking in het kader van de Wmo.
Voorts legde het Kerkhuis contacten met het stadsdeel. Zo was er overleg
met ambtenaren van de afdeling en met de Concernstaf die belast was met
de Wmo. Ook waren er gesprekken met de verantwoordelijk wethouder,
Harry Verzijl. Zij stonden niet onwelwillend tegenover de kerken en zagen deze als één van de organisaties in de civil society. Zij wilden vooral
een overzicht van de kerken hebben en één aanspreekpunt. Er bleek bij
het stadsdeel veel onbekendheid te zijn met de kerken en de diversiteit
daarbinnen. Bij de inspraakronde over de conceptnota Integraal Wmo
Programma Amsterdam Zuidoost waren de kerken niet uitgenodigd. Wel
is Matthas de Vries op eigen initiatief naar een inspraakavond geweest.
Ook organiseerde het Kerkhuis diverse informatiebijeenkomsten, onder
meer voor managers van het Loket Zorg en Samenleven en voor projectleiders, managers en medewerkers uit de jeugdzorg over de activiteiten
van (migranten)kerken en hun mogelijke rol bij het opvangen en begeleiden van straatjongeren. Weer een andere activiteit was de netwerklunch
voor ambtenaren en vertegenwoordigers van kerken. Het Kerkhuis ondernam activiteiten om voorlichting te geven over de Wmo aan kerkelijk kader. In 2007 organiseerde het Kerkhuis samen met medewerkers van het
Loket Zorg en Samenleven een bijeenkomst over de Wmo voor voorgangers en andere vertegenwoordigers van kerken. Voorts verscheen er in
2007 het boekje Wmo, dat doe je Z-O. Kerken in de Bijlmer hebben een
boodschap aan zorg en samenleving. Deze publicatie geeft informatie ten
dienste van kerken, politiek en maatschappelijke organisaties en was er
dus vooral op gericht om duidelijk te maken wat kerken deden en het belang daarvan voor de Wmo. Om meer zicht te krijgen op wat kerken doen
als het gaat om maatschappelijke problemen, vond een inventarisatie
plaats van sociaal werk van kerken in Amsterdam Zuidoost. Een bloemle28
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zing van die activiteiten werd opgenomen in Wmo, dat doe je Z-O. Bij elk
project werd aangegeven bij welk van de zes domeinen die de gemeente
Amsterdam hanteert en de vier programmalijnen van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost het project past: de domeinen Opvang en Onderdak,
Gezondheid, Zelfstandig wonen, Mobiliteit, Sociale Participatie en Maatschappelijke participatie, en de programmalijnen Jeugd, Mensen met een
beperking, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Civil Society. Het
overgrote deel van de beschreven projecten betrof projecten van migrantenkerken, die met name gesitueerd waren op het terrein van sociale en
maatschappelijke participatie. Om een niet volledige indruk te geven: cursussen, ontmoetingen, ondersteuning bij opvoeding, dagactiviteiten om
vroegtijdige schoolverlaters te stimuleren om weer naar school terug te
gaan, advisering en begeleiding bij het vinden van werk, onderwijs over
ICT-gebruik, opvang van slachtoffers van vrouwenhandel, gedwongen
prostitutie en drugsverslaving, van zwervers, daklozen, uitgeprocedeerde
asielzoekers, jongeren met problemen, ex-gedetineerden, ondersteuning
van mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, verstrekking van voedsel, het geven van bijles en verzorgen van huiswerkbegeleiding, bezoekwerk aan ouderen en zieken.
Het Kerkhuis werkte dus aan het op de kaart zetten van de kerken bij de
overheid (wethouder, ambtenaren en stadsdeelraad) en het duidelijk maken bij kerken zelf dat een aantal van hun activiteiten aansluiten bij de
Wmo. Ook zijn (migranten)kerken en verwante kleinschalige en informele organisaties ondersteund bij het organiseren van activiteiten, fondsenwerving en het leggen van contacten. Dat leidde tot de indiening van en
aantal subsidieverzoeken door migrantenkerken. Een volgende fase in het
project was de advisering en ondersteuning van afzonderlijke kerken bij
het leggen van contacten, het opzetten van projecten en het werven van
subsidies en gelden bij fondsen. De inzet vanuit het Kerkhuis leidde ertoe
dat de Protestantse Diaconie voor een aantal van haar projecten subsidie
ontving: in 2008 10.000 euro, in 2009 30.000 euro en in 2010 70.000 euro. In deze periode kregen twee projecten van migrantenkerken een waarderingssubsidie, waaronder het project ‘In-Home Care’ van de World
Goodwill Mission, dat zich richt op vrijwillige, brede thuiszorg voor ouderen en kinderen met en handicap. Pastor Ruben Dorleagbenu is hiervan
de drijvende kracht.
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Enige conclusies
Migrantenkerken vormen belangrijke informele netwerken en zijn daarmee een actor van belang bij de ontwikkeling van de civil society. Zij verrichten activiteiten die passen in het kader van de Wmo. Het is daarom
van belang voor politiek en samenleving om de rol van migrantenkerken
in deze te onderkennen en te erkennen. Voor de meeste migrantenkerken
is de Wmo als zodanig geen levende zaak. Vele andere zaken vragen de
aandacht. De opgedane ervaringen leren dat migrantenkerken en vooral
hun voorgangers overbelast zijn en dat door het verloop onder de leden
het waarborgen van continuïteit geen eenvoudige zaak is. In de ondersteuning vanuit het Kerkhuis is geprobeerd om aan te sluiten bij hun tempo, hun mogelijkheden en doelstellingen enerzijds en anderzijds de
doelstellingen van de overheid. Het is heel belangrijk dat de migrantenkerken zelf de contacten met de Wmo-raad en de overheid leggen en onderhouden. Een bemiddelaar als het Kerkhuis kan als wegbereider
fungeren, maar dat moet niet te lang duren; het gaat immers om de migrantenkerken zelf, en niet (in dit geval) om het Kerkhuis.
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2. Bellingwedde
De gemeente Bellingwedde en de Wmo
De gemeente Bellingwedde is in 1968 ontstaan door samenvoeging van
Bellingwolde en Wedde. Het aantal inwoners bedraagt 9236. Bellingwedde omvat elf kernen waarvan de grootste zijn Bellingwolde (2590 inwoners), Blijham (2260 inwoners), Vriescheloo (720 inwoners) en Wedde
(630 inwoners). Daarnaast omvat Belllingwedde nog een aantal buurtschappen.
Samenstelling Gemeenteraad:
2006
PvdA
5
Plaatselijk Belang
Bellingwedde
3
CDA
2
GroenLinks
2
VVD
1
SP
totaal
13

2010
3
3
2
1
2
2
13

De wethouders die de Wmo in hun portefeuille hadden waren van 20062010 lid van het CDA, van 2010-2011 van de PvdA en vanaf 2011 van
GroenLinks. Op initiatief van bewoners kwam op 27 september 2006 een
aantal mensen uit verschillende belangenorganisaties bij elkaar om samen
met de Stichting Welzijn Zorgbelang Groningen (een belangenorganisatie
voor patiënten en consumenten), gemeente en bewoners te kijken hoe er
een Wmo-raad zou kunnen komen. Daarna volgden nog twee bijeenkomsten. Nadat zo meer zicht was gekregen op de opzet van een Wmo-raad,
startte de gemeente een sollicitatieprocedure door op 18 oktober 2006 een
advertentie te plaatsen in Het Streekblad. Leden zouden de bewoners
moeten vertegenwoordigen, afkomstig zijn uit de gehele gemeente, kennis
hebben van de verschillende prestatievelden, een grote maatschappelijke
betrokkenheid hebben en kunnen communiceren met uiteenlopende groepen belanghebbenden. Leden moesten zonder last en ruggespraak functioneren. De sollicitatiecommissie, die bestond uit leden van de
raadscommissie Wmo, kreeg 18 reacties. Zij droeg 9 leden voor, die op 9
november 2006 door de gemeenteraad benoemd werden. Eén van de le31
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den was A.I. (Astrid) Lüürssen, die op eigen titel gesolliciteerd had nadat
Zorgbelang, waar zij werkzaam was geweest, haar suggereerde om te solliciteren vanwege haar kennis van het gehandicaptenbeleid. Via Zorgbelang was zij ook betrokken bij het opzetten van de Wmo-raad. Zij was
ook actief binnen vrouwenorganisaties en in de kerk als ouderling/scriba
van de Protestantse Gemeente Bellingwolde. Binnen de Protestantse Gemeente wist men niet dat zij gesolliciteerd had. Zij omschreef haar motivatie om zitting te nemen in de Wmo als volgt:
‘Ik woon in Bellingwolde waar ik zowel kerkelijk als bij de twee vrouwenorganisaties in het dorp actief betrokken ben. Ik heb zelf een functiebeperking en ken daardoor de waarde van belangenorganisaties. Met deze
achtergrond heb ik mij vele jaren beleidsmatig en ondersteunend, zowel
op landelijk als provinciaal niveau, ingezet voor patiënten- en consumentenorganisaties. Met deze ervaring en de contacten in Bellingwolde, hoop
ik iets te kunnen betekenen voor de Wmo-raad.’
De Wmo-raad moest als onafhankelijke organisatie (leden zaten op persoonlijke titel) de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies gaan
voorzien. Bij een afwijzing van een advies zouden de argumenten weergegeven moeten worden. Voorts kreeg hij tot taak om de burgerparticipatie te bevorderen. Op 14 november 2006 kwam de Wmo-raad voor de
eerste keer bijeen. De raad vergaderde eens per maand met uitzondering
van juli en kreeg ambtelijke ondersteuning. De prestatievelden werden
onder de raadsleden verdeeld. Astrid Lüürssen werd secretaris. De raad
bracht adviezen uit, organiseerde voorlichtingsbijeenkomsten voor de
bewoners, zette een website op, sprak met betrokkenen in het veld en
bracht bezoeken aan de ‘steunstees’ (kleine ontmoetingsplekken, vaak in
dorpshuizen, waar omwonenden terecht kunnen voor informatie, inlichtingen, adviezen, aanvragen van bijvoorbeeld een lijntaxi-pas en nog veel
meer). Regelmatig waren er gesprekken met de wethouder, die zinvol waren omdat zaken direct besproken en soms geregeld konden worden. De
Wmo-raad bracht onder meer adviezen uit over het Wmo-beleidsplan,
over maatschappelijke ondersteuning, verstrekkingenbeleid, de indicatiestelling, openbaar vervoer (een belangrijk punt in deze regio ten aanzien
van frequentie en aanrij-tijden van openbaar vervoer, en het vervoer naar
en in Duitsland), uitvoeringsnotitie Jeugd en gezin, het persoonsgebonden
budget, de procedures bij de aanvragen van Wmo-voorzieningen, de gezondheidszorg en de overheveling van ondersteuningstaken vanuit de
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AWBZ naar de Wmo en de communicatie naar gebruikers van de Wmo
die aanvragen doen of bezwaren aantekenen. Er was overigens onvrede
bij de raad over het niet of pas achteraf inschakelen van de Wmo-raad bij
de beleidsvorming. Een moeilijk punt was het betrekken van cliënten en
hun vertegenwoordigers bij het beleid. In Bellingwedde zijn van oudsher
nauwelijks cliëntenorganisaties actief. Zo was er ook geen WVGplatform. Men is het hier niet gewend om voor de eigen belangen op te
komen en loopt er niet mee te koop als men problemen heeft. Daardoor
lukte het de gemeente niet om ondanks een aantal pogingen daartoe een
cliëntenraad te formeren in het kader van de Wet Werk en Bijstand omdat
de gemeente te weinig mensen uit de doelgroep kon vinden die daarin
zitting zouden willen nemen. Om dit te ondervangen, werd de Wwb adviesgroep in 2011 onderdeel van de Wmo-raad. Na op 13 juli 2006 de
Kadernota Wmo vastgesteld te hebben, keurde de gemeenteraad op 23
april 2008 het beleidsplan 2008-2011 goed. Als centrale doelstelling werd
daarin geformuleerd:
‘‘Een lokale samenleving waarin iedereen kan meedoen’. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is het noodzakelijk, dat een voorwaardenscheppend beleid wordt gevoerd.’20
Dit werd weer uitgewerkt in een aantal beleidsuitgangspunten zoals het
bevorderen van burgerparticipatie, preventie waar mogelijk, inclusief beleid (het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor mensen
met ziekte, handicap of zorgbehoefte), vraagsturing op grond van keuzevrijheid van de zorgbehoevende burger, eigen verantwoordelijkheid van
de burger, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en een pragmatische uitvoering. De nota legde prioriteit bij de Wmo-prestatievelden 3
(informatie, advies en cliëntenondersteuning), 4 (mantelzorg en vrijwilligerswerk), 6 (voorzieningen voor mensen met een beperking, chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem) en voegde als prestatieveld 10 toe het aangepast wonen en wonen met zorg vanwege de vergrijzing in Bellingwedde die zich snel en in relatief grote mate voltrekt (in
de provincie Groningen zijn veel gemeenten die prestatieveld 10 toegevoegd hebben). De Wmo-raad had veel kritiek op het concept, omdat de
nota meer een visiestuk was dan een beleidsplan. Daarover volgde over-

20

Gemeente Bellingwedde, Beleidsplan 2008-2011, p.8.
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leg met de verantwoordelijk wethouder. Daar bleek dat in de loop van het
jaar korte overzichten per prestatieveld zouden komen.
Kerken
Bellingwedde kent vier protestantse gemeenten, te weten de Protestantse
Gemeenten te Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. Voorts is er
in Bellingwedde nog de Baptisten Gemeente Vriescheloo en is er in Blijham de Evangelische Gemeente De Wieke. Bellingwedde is onderdeel
van de rooms-katholieke parochie Winschoten die met andere parochies
samenwerkt in het geheel van de ‘Samenwerkende Parochies in OostGroningen’, dat beschikt over één pastor en één pastoraal medewerker.
De Protestantse Gemeente te Blijham heeft 91 doop- en 118 belijdende
leden en heeft geen eigen predikantsplaats meer. De predikant van Midwolda, ds. F.T. Volbeda, verleent bijstand in het pastoraat. De Protestantse Gemeente te Vriescheloo telt 69 doop- en 69 belijdende leden en heeft
geen eigen predikant meer. Er is een pastoraal medewerker, dhr. E. Terwan. De Protestantse Gemeente te Wedde telt 138 doop- en 46 belijdende
leden en heeft geen eigen predikant meer. Voorts is er de (orthodoxe)
Hervormde Kapel Wedde, die niet meegegaan is in de vorming van de
Protestantse Gemeente. De Protestantse Gemeente te Bellingwolde telt
102 doop- en 129 belijdende leden en heeft één predikantsplaats. Van
1912 tot 1983 bestond er een Evangelisatievereniging in en ten bate van
de Nederlandse Hervormde Kerk, die over een eigen gebouw beschikte.
In 1978 is deze groep samen gegaan met de ‘gewone’ Hervormde Gemeente. Daarmee kwam er een einde aan de richtingenstrijd tussen de
orthodoxe evangelisatie en de vrijzinnige Hervormde Gemeente. De besprekingen over samenwerking tussen de Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk leidden ertoe dat vanaf 1994 alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden werden en in 1996 de federatie tot stand kwam: de
Protestantse Gemeente Bellingwolde. Deze werd in 2006 omgezet in een
fusie. De gemeente beschikt over twee gebouwen, de vanouds hervormde
‘Grote Kerk’, nu Magnuskerk genaamd, en het gebouw Rehoboth, dat
door de Gereformeerde Kerk werd gebruikt. Dit gebouw doet nu dienst
als vergadercentrum en ontmoetingsruimte. In de Magnuskerk organiseert
de door de kerkenraad ingestelde Concertcommissie zeven tot acht kooren andere muzikale concerten in de periode juni-december. De Protestantse Gemeente kent het zogeheten ‘ambtsgroepenmodel’, waarbij een
ambtsgroep het desbetreffende werkgebied behartigt. De ambtsgroepen
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zijn: Pastoraat en jeugd (waaraan o.a. wijkteams verbonden zijn, die met
name het bezoekwerk verzorgen), Financiën en Beheer, Viering, Diaconie
& Missie. Van elke ambtsgroep maken ongeveer vijf personen deel uit,
zowel kerkenraadsleden als niet-ambtsdragers. Zo hebben de diakenen
zitting in de Ambtsgroep Diaconie & Missie. De diaconie richt zich op
directe hulpverlening. Daartoe ging zij in 2012 een samenwerking aan
met de Stichting Welzijn Oldambt kantoor Bellingwolde. Daarbij is de
afspraak gemaakt dat in geval van een acute hulpvraag de diaconie een
beroep kan doen op deskundigen binnen de stichting voor een advies over
het al dan niet hulp verlenen en zo ja, hoe. Voorts is afgesproken dat de
stichting een beroep kan doen op de diaconie voor financiële ondersteuning van mensen in nood. Hiervoor is een draaiboek samengesteld. In
voorkomende gevallen is de diaconie ook betrokken bij de opvang van
vluchtelingen. Zij werkt samen met de regionale voedselbank. Het gebouw Rehoboth is uitdeelpunt voor de gemeente Bellingwedde. Ook valt
onder Diaconie & Missie de wereldwinkel. Deze was eerst in Bellingwolde gestationeerd maar nu in Vriescheloo. Zij valt echter nog steeds onder
Diaconie & Missie Bellingwolde. De wereldwinkel verkoopt vanuit huis
(kleine winkel) en staat bij activiteiten met een kraam. Dat geldt ook voor
bijzondere diensten of activiteiten van de kerk. De winkel verkoopt fair
trade producten en geeft bekendheid aan de uitgangspunten die aan fair
trade ten grondslag liggen. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het
kerkelijk werk. Zo zijn voor de jaarlijkse rommelmarkt voor het onderhoudsfonds van de kerkelijke gebouwen vijftig vrijwilligers van binnen
en buiten de kerk actief.
De kerken en de Wmo
Het was bekend dat de Wmo ingevoerd zou gaan worden en dat er raakvlakken waren met het diaconale werk. Omdat het verstandig leek om de
krachten te bundelen nam de ambtsgroep Diaconaat & missie het initiatief
tot het bijeenroepen van de diaconieën uit Bellingwedde. In de brief van 3
november 2006 die Hensen Trenning, voorzitter van de ambtsgroep Diaconie & missie schreef aan de diaconieën van de kerkgemeenten in de
gemeente Bellingwedde, lezen we daarover:
‘De WMO omvat terreinen waarmee diaconieën te maken hebben en/of
grote belangstelling voor hebben.’
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Vervolgens wordt verwezen naar een advertentie in Het Streekblad van
18 oktober waarin de gemeenteraad sollicitanten voor het lidmaatschap
oproept om voor 26 oktober te reageren. Eén van de diakenen van de Protestantse Gemeente Bellingwolde was van plan om te solliciteren.
‘Het is o.i. vooral in en via de WMO-raad, dat de uitvoering van de WMO
kan worden beïnvloed. Het zou o.i. een goede zaak zijn als de gezamenlijke diaconieën van de kerken, uiteraard door middel van afvaardiging, in
de gemeente Bellingwedde hun betrokkenheid in en/of bij de WMO-raad
tonen.’
De eerste bijeenkomst vond plaats op 18 januari 2007 en droeg vooral het
karakter van een kennismaking met als doelstelling:
‘[Om] na te gaan: wat betekent de WMO voor ons als kerken in Bellingwedde. Welke wisselwerking kunnen we met de WMO-raad via Astrid
Lüürssen tot stand brengen. Verder willen we ons graag laten adviseren
door Henk Nobel21, die zich vanuit de kerk gespecialiseerd heeft in de
WMO.’ (brief d.d. 1 december 2006).
Aanwezig waren vertegenwoordigers uit de ambtsgroep, de Protestantse
Gemeenten Blijham en Vriescheloo, de Baptisten Gemeente Vriescheloo,
de Hervormde Kapel Wedde en de Evangelisatievereniging De Wieke uit
Blijham. De Protestantse Gemeente Wedde had bericht van verhindering
gestuurd. De bijeenkomst werd voorts bijgewoond door Astrid Lüürssen
en Henk Nobel. Eerstgenoemde gaf een toelichting op de ontwikkeling
van de Wmo in Bellingwedde, terwijl de tweede aan de hand van een
door hem opgestelde notitie inging op de mogelijkheden van kerken in dit
kader. Daarin wees hij erop dat kerken een geheel eigen rol spelen in het
publieke domein. Zij hebben een belangrijke rol in het publieke domein:
‘Zij [de kerken] dragen al eeuwenlang bij aan gemeenschapsvorming en
komen op voor kwetsbare mensen. Zij zijn op lokaal niveau actief in
vrijwilligerswerk en projecten die passen in het kader van de WMO. Die
rol is in relatie tot de WMO te schetsen in een aantal mogelijkheden:
- Mensen in nood helpen.
21

Henk Nobel was stafmedewerker van de PGSJ (de Provinciale Gereformeerde
Stichting voor Samenlevingsopbouw en Jeugdwerk Drenthe) en verbonden aan
het toenmalig Protestants Dienstencentrum Groningen-Drenthe.
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- Bevorderen van gemeenschapszin en sociale cohesie, ook buiten de eigen kerkgemeenschap.
- Mensen inspireren en bemoedigen om zich als burger in te zetten voor
wonen, welzijn en gezondheid.
- Deelnemen in besturen op het terrein van wonen, zorg en welzijn en zonodig zelf stichten van organisaties en instellingen.
- Bijdragen aan het publieke debat over wonen, zorg en welzijn.’
Wat betreft de rol van de diaconieën dacht men aan het bekendheid geven
aan de Wmo in hun kerkelijke gemeenten, ‘ogen en oren’ zijn voor de
Wmo-raad en het functioneren als achterban van Astrid Lüürssen. Op 27
maart 2008 vond een tweede bijeenkomst plaats waarbij wederom Astrid
Lüürssen en Henk Nobel aanwezig waren. De aanwezigen werden bijgepraat werden over de ontwikkelingen in de Wmo in Bellingwedde. Daarna vond er gesprek plaats over de mogelijke rol van de kerken.
Uiteindelijk zijn er vier vergaderingen geweest, maar hoewel de aanwezigen het overleg zinvol vonden, is de vorming van een overlegorgaan toch
gestagneerd door het gebrek aan menskracht om de praktische organisatie
ter hand te nemen. Zoals vermeld maakt Astrid Lüürssen vanaf het begin
deel uit van de Wmo-raad. Zij zit daar op persoonlijke titel, maar informeert de kerkenraad en de diaconie over de Wmo. De predikant, ds. H.C.
(Rina) Mulderij, is ontvankelijk voor sociale problematiek en geeft signalen door naar de diaconie en Astrid Lüürssen. Een concrete mogelijkheid
die laatstgenoemde zag voor de diaconie was het bijstaan van mensen bij
het in beroep gaan tegen afwijzing van verzoeken om (gemeentelijke)
ondersteuning. Mensen in Bellingwolde gaan namelijk niet snel in beroep.
Er zijn verder geen organisaties die mensen op dit punt steunen. De Wmo
is echter niet echt geland in de kerken in de verschillende kernen van Bellingwedde. Het wordt toch ervaren als iets dat er extra bijkomt naast dat
wat er moet gebeuren om de kerk draaiende te houden. Zelf ervaart Astrid
Lüürssen het werk in de Wmo-raad als zinvol en vervult zij als secretaris
een spilfunctie. Haar invalshoek is om steeds te vragen wat beleid concreet voor mensen betekent. Het gaat om het menselijke aspect. De relatie
tussen het gemeentebestuur en de Wmo-raad is verbeterd. De huidige
wethouder was beleidsmedewerker Wmo in Zwolle en kent de materie
goed. De Wmo-raad heeft nu duidelijk een voet aan de grond gekregen.
Hij wordt goed betrokken bij het beleid en vanaf het begin betrokken bij
de beleidsvorming. Ook schuiven gemeenteraadsleden aan tijdens verga37
37

deringen van de Wmo-raad wanneer er voor hen interessante onderwerpen op de agenda staan.
Enkele conclusies
De kerken hebben in Bellingwedde iemand die met kennis van wat er in
de kerken gebeurt zitting heeft in de Wmo-raad. Daarmee hebben zij ook
een verbindingsschakel met de Wmo-raad. Door het gebrek aan menskracht en de prioriteitstelling ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden is er echter vanuit de kerken verder geen inzet in het kader van de
Wmo ontwikkeld. Wel heeft de Wmo de kerken bepaald bij hun plaats in
de lokale samenleving en daarmee de samenwerking met de Stichting
Welzijn bevorderd.
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3. Boskoop
De gemeente Boskoop en de Wmo
Boskoop is een gemeente met ruim 15.000 inwoners. Naar kerkelijke gezindte is de gemeente vooral protestants.
Samenstelling Gemeenteraad:
2006 2010
CDA
5
5
VVD
3
5
ChristenUnie 3
2
D66
1
2
GroenLinks
2
2
PvdA
3
1
totaal
17
17
De wethouders die de Wmo in hun portefeuille hadden, waren lid van de
PvdA (2006-2010) en het CDA (vanaf 2010). Boskoop kent een rijk verenigingsleven. Er zijn ongeveer 130 verenigingen en welzijnsorganisaties,
waaronder sportverenigingen, muziekverenigingen, zangkoren en een
Oranjevereniging. De Welzijnsnota van de gemeente uit 2005 stelde hierover:
‘Aan het huidige welzijnsaanbod in Boskoop ligt geen beleidsstructuur
ten grondslag. Dat zie je terug in het aanbod, dat heel divers is en ‘op natuurlijke wijze’ gegroeid vanuit het verleden. De grote onderlinge betrokkenheid van de Boskoopse samenleving heeft altijd geresulteerd in veel
inzet. Dat vertaalde zich onder meer in een grote deelname aan organisaties en vrijwilligerswerk, en ook in financiële ondersteuning van het verenigingsleven.’22
Wat opvalt bij het traject dat heeft geleid tot de invoering van de Wmo is
het interactieve karakter ervan. In 2006 waren er vier door de gemeente
georganiseerde Wmo-bijeenkomsten.23 Zorgvragers, mantelzorgers, vrij22

Geciteerd in: Pauline Heijkoop, Werken aan burgerparticipatie. De totstandkoming van een Wmo-raad, mei 2007, 59. Zie ook: www.boskoop.nl, nieuwsberichten over het invoeringstraject van de Wmo.
23
Heijkoop, Werken aan burgerparticipatie, 62 e.v.
39
39

willigers, belangenbehartigers, organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen alsook vertegenwoordigers van kerken discussieerden over
de wijze waarop de Wmo het best uitgevoerd zou kunnen worden en over
burgerparticipatie. Deze lijn werd doorgetrokken in de Kadernota Wmo
Boskoop 2008-2011. De toekomst vormgeven van het College van Burgemeester en Wethouders, die door de gemeenteraad werd overgenomen.
Deze bevat naast informatie over de Wmo en een behandeling van de
prestatievelden een omvangrijk en belangrijk onderdeel over interactief
besturen in relatie tot de Wmo. Dat is ook terug te vinden in de visie die
we in de nota op de rol van de gemeente in relatie tot de lokale samenleving vinden. Het beleid (en, indien mogelijk, de uitvoering ervan) komt
tot stand door middel van co-creatie: het beleid wordt zowel door burgers
als gemeente gecreëerd. Als credo voor het Wmo-beleid geldt dan ook:
open, actief en vraaggericht. Belangrijk is daarom communicatie en de
vraag hoe die te realiseren is. Vandaar dat de nota sterk het karakter kreeg
van een ‘procesplan’. In een later stadium zouden inhoudelijke beleidsnota’s met een concreet karakter gepubliceerd worden op de terreinen die
prioriteit hadden, te weten: gezondheid, ouderen, jeugd en gehandicapten.
Dit sluit aan bij de volgende trends:
‘De burger wordt steeds mondiger en zelfstandiger. Communicatie gaat
intensiever en sneller door gebruik van internet. Bedrijven laten burgers
steeds vaker actief deelnemen in bijvoorbeeld het ontwerpen van nieuwe
producten (co-creëren). De overheid creëert steeds meer voorzieningen
waarin burgers hun mening kunnen uiten ten aanzien van overheidsbeleid.’24
‘De Wmo is te complex en veelomvattend om daar met enkele actiepunten in een standaardbeleidsplan mee weg te komen. Dat zou een schijnzekerheid geven van het van bovenaf kunnen regelen van de maatschappij.
Wij zoeken het daarom in het scheppen van kaders, processen en instrumenten waarmee we flexibel kunnen opereren, communiceren en in beweging kunnen zetten.’25
Burgerparticipatie is een sleutelbegrip in de nota. Om deze te realiseren is
een interactieve beleidsvorming nodig. Een belangrijke rol wordt daarbij
toegekend aan een digitaal communicatieplatform, BoskoopActief. Ande24
25

Kadernota, 9.
Kadernota, 19.
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re instrumenten zijn enquêtes, gesprekken met burgers en professionals,
werkbezoeken, marktonderzoek en een Wmo-raad. Concreet beoogde resultaten van BoskoopActief zijn het zich actief betrokken voelen van de
burgers of het actief zijn van de burger in de ontwikkeling van Boskoop,
de versterking van het zelforganiserend vermogen, effectieve communicatie over beleid en ontwikkeling van de gemeente met de burgers en de
aanwezigheid van structuur en faciliteiten binnen de gemeente waardoor
vorming en uitvoering van beleid integraal en op innovatieve wijze kan
worden uitgevoerd. Als het gaat om de inhoudelijke doelen van de Wmo
vinden we in de nota als (zoals de nota het zelf noemt) ‘abstract doel’:
sociale samenhang, deelnemen aan de maatschappij en eigen verantwoordelijkheid. De gemeente helpt degenen die niet kunnen participeren, zorg
nodig hebben of hun leven niet zelf kunnen sturen. Dit onder het motto:
‘Alle burgers mee laten doen aan de samenleving maar daar ook zelf verantwoordelijkheid voor laten nemen.’ Onder het kopje ‘Wat willen we’
worden als doelen genoemd:
‘We willen dat iedereen zo lang mogelijk gezond en gelukkig leeft en
zich naar eigen kunnen optimaal kan inzetten. Daarbij geldt ook dat
iedereen primair verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en een collectieve verantwoordelijkheid draagt voor zijn omgeving. Beleid en acties in
het kader van de Wmo zijn gericht op het bewerkstelligen van dat gezonde en gelukkige leven in combinatie met de verantwoordelijkheid voor
het eigen leven en de gemeenschap.’26
De Wmo-visie wordt vervolgens kort en bondig als volgt geformuleerd:
het gemeentebestuur en Boskopers ontwikkelen samen de toekomst van
Boskoop in het kader van de Wmo, gericht op een gemeenschap waarin
iedereen kan meedoen en waar iedereen naar vermogen zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving draagt.27 De Kadernota gaf de
hoofdlijnen voor het beleid aan tot en met 2011. In 2011 is begonnen met
de herziening van een beleidsplan 2012-2015. Dit gebeurt samen met de
gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude waarmee Boskoop in 2014
tot een nieuwe gemeente zal fuseren. Dat leidde tot de Wmo-kadernota
ABR 2013-2016, die tot stand kwam na een startnotitie en gesprekken
daarover in de gemeenteraad en na advies van de Wmo-raad. De Kadernota geeft de richting van het beleid weer. De uitwerking zal plaatsvinden
26
27

Kadernota, 17.
Kadernota, 17.
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in een Wmo-beleidsplan. De nota stelt de zelfredzaamheid en de eigen
verantwoordelijkheid van de inwoners voorop en gaat daarbij uit van de
eigen mogelijkheden en de eigen kracht van mensen. Mensen die dat nodig hebben, krijgen ondersteuning.
Wmo-raad
Het college van Burgemeester en Wethouders ging over tot de instelling
van een Wmo-raad, zoals vermeld in de ‘Richtlijnen burgerparticipatie
Wet maatschappelijke ondersteuning Boskoop’, die op 1 januari 2007 in
werking traden. De raad kreeg tot taak om gevraagd en ongevraagd advies
te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders. De leden zijn
vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zoveel mogelijk
gespreid over de prestatievelden, en onafhankelijke leden. Via een advertentie werden kandidaat-leden geworven. De taken van de Wmo-raad
werden als volgt aangeduid:
- ‘de Wmo-raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies;
- de Wmo-raad is alert op ontwikkelingen en knelpunten en geeft deze
signalen door aan de gemeente;
- de Wmo-raad doet actief aan informatievergaring en –verspreiding;
- de Wmo-raad bevordert het overleg en de samenwerking tussen organisaties, instellingen, groeperingen en personen die te maken krijgen met
maatschappelijke ondersteuning;
- de Wmo-raad ontwikkelt innovatieve ideeën.’
De profielschets omvatte de volgende punten:
‘Een Wmo-raadslid
- beschikt over communicatieve vaardigheden;
- heeft het vermogen om in het algemeen belang in plaats van het eigenbelang te denken;
- heeft bestuurlijke ervaring;
- heeft wortels in de Boskoopse samenleving;
- beschikt over een strijdbare houding vanuit betrokkenheid bij zwakkeren;
- vertegenwoordigt een achterban of toont de niet-georganiseerde burger
zijn/haar maatschappelijke betrokkenheid;
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- kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied;
- begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden het functiegebied bloot staat;
- gaat vaardig om met belangentegenstellingen;
- heeft oog voor cultuurverschillen en gaat daar goed mee om.’
Een sollicitatiecommissie beoordeelde de kandidaat-leden waarna op
voordracht van deze commissie het college van Burgemeester en Wethouders negen leden benoemde. Deze waren vertegenwoordigers van de
Nederlandse Patiëntenvereniging, de Ouderenvereniging Ons Belang, de
Protestants Christelijke Ouderenbond, de Protestantse Gemeente Boskoop, de Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeente Boskoop en enkele
onafhankelijke leden. Op 30 maart 2007 vond de installatie plaats van de
Wmo-raad. Deze heeft in zijn zittingsperiode ongeveer zes keer per jaar
vergaderd. De Raad vatte zijn doelstellingen als volgt samen: ‘[Het] signaleren van misstanden op het gebied van de Wmo. Daarvoor nodigen wij
iedereen uit contact met ons op te nemen. [Het] adviseren van het college
van B&W, gevraagd en ongevraagd.’ Daaraan werd toegevoegd: ‘De gevraagde adviezen worden in de Wmo-raadsvergaderingen bediscussieerd
naar aanleiding van vragen van het college van B&W. De ongevraagde
adviezen komen voort uit signalen die ons vanuit de maatschappij bereiken.’ Tenslotte gold als doelstelling ‘[de] monitoring van het gevoerde
beleid. Wordt het beleid wel uitgevoerd zoals het bedoeld is, heeft het de
gewenste effecten en vallen er geen mensen buiten de boot [?]’. Motto
voor de Wmo-raad was: Signaleren, Adviseren en Monitoren.
De Wmo-raad heeft adviezen uitgebracht over de (toen nog) concept Kadernota, de totstandkoming van de Kadernota ABR 2013-2016, beleidsnota’s op het terrein van gezondheid, jeugd, ouderen en gehandicapten,
over de aanbesteding van hulpmiddelen, aanbesteding huishoudelijke
hulp, het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, project van hulp aan kinderen met overgewicht, het digitale vrijwilligersloket, mantelzorg, eenzaamheid en activeren van ouderen, eigen bijdragen, persoonsgebonden
budget, een route voor rolstoel- en rollatorgebruikers bij het Gouweplein,
het klanttevredenheidsonderzoek, de overheveling vanuit de AWBZ van
activiteitenbegeleiding naar de gemeenten. Enige keren per jaar was er
overleg met de verantwoordelijke wethouder. De ambtenaar die met de
Wmo was belast, woonde de vergaderingen bij. Het secretariaat werd
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vervuld door een externe kracht. Aansluitend bij de speerpunten van de
gemeente stelde de raad drie werkgroepen in, voor jeugd, ouderen en gehandicapten. De taak van deze werkgroepen was om voorstellen voor de
Wmo-raad voor te bereiden op het desbetreffende beleidsterrein.
Kerken
De Protestantse Gemeente Boskoop is in 2007 ontstaan uit een fusie van
de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Zij telt ruim 3400
doop- en belijdende leden en is daarmee de grootste kerk van Boskoop. Er
zijn drie wijkgemeenten met elk een predikant en een eigen kerkgebouw.
Daarnaast is er een kerkelijk werker, die leiding geeft aan een psychopastoraal team van vrijwilligers. Dit onderhoudt langdurige en intensieve
pastorale relaties met mensen met zware psychische problemen. De Diaconie verricht verschillende werkzaamheden, zoals vervoer naar de kerk,
de verzorging van de bloemengroet na de kerkdienst en kerstattenties.
Vanuit de Diaconie functioneert er een afzonderlijke Protestantse Bezoekgroep die ouderen en zieken bezoekt, meeleven toont bij huwelijk,
geboorte en overlijden en nieuw-ingekomen verwelkomt. Ouderen krijgen
bezoek vanaf 75 jaar (alleenstaanden) en 80 jaar (echtparen). Ook is te
noemen de Diaconale Hulpverlening Boskoop (DHB), die hulp verleent
aan mensen in omstandigheden waar op dat moment geen hulp voorhanden is. Het gaat om tijdelijke hulp: rijden naar een arts of het ziekenhuis,
(rolstoel) wandelen, opvang of boodschappen doen. Er is een Interkerkelijke Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rijnwoude/Boskoop, die in 2000 ontstaan is. De deelnemende
kerkgenootschappen waren toen de Christelijke Gereformeerde Kerk
Boskoop, de Gereformeerde Gemeente Boskoop, de Gereformeerde Kerk
Boskoop, de Gereformeerde Kerk Hazerswoude-Dorp, de Hervormde
Gemeente Boskoop, de Hervormde Gemeente Hazerswoude-dorp en de
rooms-katholieke parochie van Hazerswoude-Dorp, HazerswoudeRijndijk en Koudekerk aan den Rijn. De stichting wil het mede mogelijk
maken dat mensen thuis kunnen sterven en geeft tijd, aandacht en ondersteuning aan de stervende en de mantelzorger(s). Voorts is er te noemen
het inloophuis Het Kompas waarbij de Protestantse Gemeente Boskoop,
de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente betrokken zijn. Vermeldenswaard is ook nog dat de Protestantse Gemeente
over een omvangrijk jeugdwerknetwerk beschikt: jongerenclubs, een
jeugdkoor, jeugd- en jongerenpastoraat, jeugddiensten en een kampweek.
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Behalve de Protestantse Gemeente is er in Boskoop nog een aantal andere
kerken: een rooms-katholieke parochie, een Christelijke Gereformeerde
Kerk, een Gereformeerde Gemeente, een Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeente, de Pinkstergemeente Christengemeente Bethel en de Evangelische Gemeente Cama Parousia. Voorts is er de Marokkaanse Islamitische
Culturele Vereniging Arrahman, die over een moskee beschikt. Tussen de
kerken bestaan weinig contacten. Er is geen Raad van Kerken, wel een
Convent van Pastores, waaraan pastores van de Protestantse Gemeente, de
Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeente en de parochie deelnemen. Het
functioneert als aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente. De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente houden de kerkdienst op Tweede Pinksterdag en de Ziekenzondag (in samenwerking met
De Zonnebloem) gezamenlijk. De Protestantse Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk organiseren diensten voor Polen, terwijl de
Christelijke Gereformeerde Kerk Bijbelavonden organiseert die door een
lutherse predikant uit België in het Pools verzorgd worden.
De kerken en de Wmo
De toenmalige voorzitter van de Diaconie mw. H.M. (Helen) de Jager
was werkzaam in de gezondheidszorg en daardoor op de hoogte van de
Wmo. De Diaconie was niet gerust over de effecten van de Wmo en wilde
er alert op zijn dat mensen niet in de knel zouden komen. Door een vertegenwoordiger vanuit de Diaconie in de Wmo-raad zouden via een korte
lijn de signalen van kerkelijke gemeenteleden ingebracht kunnen worden
met het oog op de beïnvloeding van het gemeentelijk beleid. Toen de advertentie voor het lidmaatschap van de Wmo-raad verscheen, is mw. M.P.
(Marthy) Veerman gevraagd om hierop te reageren. De Diaconie vond
haar gekwalificeerd omdat zij als gewezen gemeenteraadslid de weg kent,
de taal spreekt en ook de durf heeft om in het beleidscircuit mee te praten.
Omdat er ook juist een plaats vrij kwam in de Diaconie is dit (de benoeming tot diaken en tot lid van de Wmo-raad) aan elkaar gekoppeld. Zij
solliciteerde, werd aangenomen en is vanaf het begin lid van de Wmoraad. Binnen de Wmo-raad maakte zij deel uit van de werkgroep Gehandicapten. Zij heeft in 2011 een herbenoeming aanvaard mede om de mogelijkheden tot van het leggen van verbindingen tussen kerk en gemeente
open te houden. Voorts verzocht het college van Burgemeester en Wethouders de zittende leden aan te blijven tot de komende fusie met Alphen
aan den Rijn en Rijnwoude. Daarna zal een nieuwe constellatie ontstaan.
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Het fenomeen van de kerkelijke vertegenwoordiger in de Wmo-raad heeft
nooit tot discussie geleid in de lokale politiek. De scheiding van kerk en
staat geeft in Boskoop dus geen aanleiding tot geschillen. Van de Boskoopse kerken is alleen de Protestantse Gemeente vertegenwoordigd in de
Wmo-raad. Aanvankelijk had ook de voormalige voorganger van de Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeente mw. J. (Janny) Broström-Bruin zitting in de Wmo-raad. Zij had op persoonlijke titel op de advertentie
gereageerd, maar haar lidmaatschap had de steun van de VPG. Zij zegde
haar lidmaatschap in 2008 echter op, omdat dit type werk haar minder lag
en zij twijfels had over de betekenis van de Wmo-raad. Vanuit de roomskatholieke parochie heeft een pastoraal medewerkster zich in het voortraject enigszins met de Wmo beziggehouden, maar dit is verder niet opgepakt. Wel was er een lid van de Wmo-raad dat actief was in de parochie,
maar zij was lid namens de Unie KBO. Marthy Veerman functioneert als
vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente en dan wel vooral voor
de Diaconie, omdat de Algemene Kerkenraad de Wmo als een diaconale
aangelegenheid ziet. Zij rapporteert over haar werkzaamheden in de Diaconie. In het pastorale teams waar zij als diaken lid van is, is ook gesproken over de Wmo.
Enige conclusies
In het algemeen kan gezegd worden dat de kerken actief zijn op de prestatievelden die te maken hebben met sociale samenhang, jeugdwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en mensen met beperkingen. Het is evenwel
niet zo dat er door de Wmo andere werkzaamheden zijn ontstaan, of dat
bestaande werkzaamheden een andere invulling hebben gekregen, of dat
er verbindingen ontstaan zijn tussen de kerken en de burgerlijke gemeente
of andere organisaties en groepen die op deze velden actief zijn. De betrokkenheid van de kerken bij de Wmo is grotendeels afwezig, omdat zij
de Wmo niet als een meerwaarde ervaren. Voor de invoering van de Wmo
was er al contact tussen de kerken en de burgerlijke gemeente. De kerken
kennen een omvangrijk vrijwilligerswerk waar de Wmo naar hun mening
weinig aan toe te voegen heeft. Wat de kerken op hun beurt de Wmo te
bieden zouden kunnen hebben, is voor de kerken niet duidelijk.
De vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente heeft mede tegen
deze achtergrond niet echt als kerkelijk vertegenwoordiger kunnen functioneren. Wel heeft zij in de Wmo-raad een inhoudelijke bijdrage kunnen
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leveren. Daarom heeft Marthy Veerman een nieuwe benoeming in 2011
aanvaard, omdat zij in de Wmo-raad een inhoudelijke bijdrage kan leveren en er wellicht toch mogelijkheden ontstaan om verbindingen te leggen
tussen kerken en Wmo.
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4. Den Haag
De gemeente Den Haag en de Wmo
Den Haag telt 500.000 inwoners, van wie bijna de helft allochtoon is
(westers en niet-westers). Als regeringscentrum en vestigingsplaats van
internationale organen kent Den Haag veel hoog opgeleide personen.
Daarnaast zijn er echter stadswijken die zich kenmerken door sociale
vraagstukken als armoede en sociale uitsluiting.
Samenstelling gemeenteraad:
2006
PvdA
15
PVV
VVD
10
D66
2
CDA
5
GroenLinks
3
SP
4
Haagse Stadspartij
1
Politieke Partij
Scheveningen
1
Islam Democraten
1
Partij voor de Dieren
Partij van de Eenheid
CU/SGP
1
LPF
1
Solidair Nederland
1
totaal
45

2010
10
8
7
6
3
3
2
2
1
1
1
1
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De wethouders die de Wmo in hun portefeuille hadden, waren van 20062010 lid van GroenLinks en vanaf 2010 van het CDA. Een eerste verkenning van wat de Wmo voor het beleid van de gemeente Den Haag zou
kunnen betekenen vormde de Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Den Haag Stuurgroep Wmo van de diensten OCW en
SZW (september 2005). Ter voorbereiding van een beleidsplan werden er
bijeenkomsten belegd met aanbieders (zorg-, woon- en welzijnsinstellingen) en de organisaties die de belangen behartigden van huidige gebruikers van de toekomstige Wmo-voorzieningen en hun directe netwerk
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(familie, vrijwilligers, mantelzorgers). Het beleidsplan en de conceptverordening Individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning
gemeente Den Haag werden vervolgens nog aan de officiële inspraakprocedure onderworpen waardoor het mogelijk was om nog een schriftelijke
reactie te geven. In september 2006 stelde de gemeenteraad het Beleidsplan Wmo 2007 vast. Dit richtte zich op de invoering van een aantal onderdelen van de Wmo op korte termijn, te weten de regeling van de
huishoudelijke verzorging en de invoering van het Wmo-loket op 1 januari 2007. Het Beleidsplan 2007 formuleerde zeven uitgangspunten:
- De burger staat centraal
- Versterking van de participatie ‘van onderop’
- Versterking van integraal beleid
- Stimuleren van de binding in de buurt
- Eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning van de meest kwetsbaren
- Versterking van de mantelzorg en vrijwilligerswerk
- Goede toegang tot voorzieningen
In de periode december 2006 tot en met februari 2007 vonden er vervolgens twaalf samenspraakbijeenkomsten plaats over het maatschappelijke
ondersteuningsbeleid. Als afsluiting van deze samenspraak werd op 3
maart 2007 de werkconferentie ‘Aandacht voor elkaar’ gehouden. Ruim
200 burgers en vertegenwoordigers van organisaties namen aan deze
werkconferentie deel. De thema’s van de inhoudelijke sessies waren:
Maatschappelijke opvang, Sociale samenhang & civil society, Mantelzorgers & vrijwilligers, Ouderen & gehandicapten en Cliënt & dienstverlening. Het resultaat van alle bijeenkomsten werd verwerkt in het
Meerjaren beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2007-2010. Dit
plan werd na de formele inspraakmogelijkheid in september 2007 door de
gemeenteraad vastgesteld. De hoofddoelstellingen waren de volgende:
- Het toerusten van de burgers om zelfredzaam te zijn en te participeren in
de samenleving: burgers krijgen ruimte om mee te beslissen en mantelzorgers worden ondersteund.
- Het instandhouden en vernieuwen van de sociale infrastructuur gericht
op de maatschappelijke ondersteuning van de burgers van Den Haag:
maatschappelijke partners stemmen uitvoering op elkaar af en cliënten
ervaren samenhang tussen zorg en ondersteuning. De wijk is er voor
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iedereen. Buurtbewoners hebben aandacht voor elkaar en helpen elkaar
indien nodig en meer vrijwilligers zetten zich in voor hun buurt.
- Het ondersteunen van de burgers die niet in staat zijn invulling te geven
aan zelfredzaamheid of participatie: snelle en efficiënte toegang tot maatschappelijke ondersteuning en het creëren van voorzieningen voor degenen die het nodig hebben.
De gemeente kende zichzelf een regierol toe bij de uitvoering van de
Wmo. Daartoe zou zij plannen vaststellen die richting zouden geven aan
de maatschappelijke ondersteuning. Bij de ontwikkeling en de uitvoering
van die plannen zouden instellingen, organisaties en burgers betrokken
worden. De gemeente wilde daarbij minder bepalen, maar meer samenbrengen en inspireren. De vraag van de burger was daarbij leidend. Er zou
ruimte gegeven worden aan maatschappelijk initiatief en ingespeeld worden op stedelijke situaties vanuit een integrale benadering die vertrok
vanuit de leefsituatie van burgers. Vervolgens kwamen de prestatievelden
aan bod en werd een financieel kader geboden; dit liep uit op 63 actiepunten. Opvallend is dat Den Haag als één van de weinige gemeenten in Nederland geen Wmo-adviesraad heeft, maar op een andere wijze de
verplichting in de Wmo invult om burgers, organisaties en instellingen te
betrekken bij het beleid. Het gemeentebestuur wilde meer directe verbindingen met burgers en hun organisaties, waarbij ook burgers die minder
goed in staat zijn hun behoeften en belangen goed kenbaar te maken gehoord worden. Contacten met organisaties, enquêtes, wijk- en stadspanels, gesprekken met professionals en individuele hulpverleners, beleggen
van bijeenkomsten en laagdrempelige mogelijkheden om klachten kenbaar te maken moeten de burgerparticipatie mogelijk maken. Twee aandachtsvelden uit de voorzieningen van de Wmo (de Voorzieningen
Gehandicapten en de Huishoudelijke verzorging) werden ondergebracht
bij de Cliëntenraad om de gemeente Den Haag te adviseren. De volgende
beleidsnota, Zorg voor elkaar, werd in de gemeenteraadsvergadering van
19 mei 2011 behandeld en aangenomen. Ter voorbereiding werden in januari en februari 2010 in alle stadsdelen gespreksronden gehouden. De
uitkomsten van deze ronden werden gerubriceerd in vijf onderwerpen:
- Versterken van de civil society
- Aandacht voor de meest kwetsbaren
- Ouderen en gehandicapten
- Het bevorderen van het zelfregulerend vermogen
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- Sociaal-economische gezondheidsverschillen en sociaal isolement
De vijf onderwerpen werden verkend in werkgroepen waarin professionals, cliëntenvertegenwoordigers en beleidsmedewerkers van de gemeente zaten. Iedere werkgroep bracht een schriftelijk advies uit. Daarnaast
werden de inwoners van Den Haag geraadpleegd via de eerder genoemde
kanalen. Voorts werd het Wmo-netwerk geraadpleegd. Dit werd in 2010
opgericht vanuit verschillende organisaties die werkzaam zijn op de velden van de Wmo; het Wmo-netwerk is een netwerk van organisaties uit
de zorg- en hulpverlening. Vele andere zorg- en hulpverlenende organisaties zijn overigens via andere wegen met de gemeente Den Haag in gesprek. Het Haagse Wmo-netwerk is ontstaan in samenspraak met de
gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag wil voor de invulling van de
cliëntenparticipatie ten aanzien van de Wmo in contact zijn en gevoed
worden door de diverse verschillende belangen- en zelforganisaties. De
gemeente wilde zich, zoals eerder aangegeven, niet beperken tot één
Wmo-adviesorgaan zoals in vele andere gemeenten. De belangen- en
zelforganisaties hadden echter behoefte aan onderlinge uitwisseling en
bundeling van gemeenschappelijke belangen ten einde te komen tot een
breed gedragen advies op hoofdlijnen aan de gemeente ten aanzien van
het Wmo-beleid. De doelstellingen waren:
- Het uitwisselen van informatie en ervaringen van deelnemers aan het
netwerk die, ieder voor de eigen doelgroep, actief zijn in het volgen en
beïnvloeden van het Wmo-beleid van de gemeente Den Haag.
- Het bespreken van nota’s waarin de gemeente Den Haag Wmo-beleid
presenteert met het oog op het gezamenlijk constateren van verbeter- en
aandachtspunten, knelpunten en problemen die voor alle doelgroepen van
belang zijn.
- Het inbrengen van adviezen bij de gemeente Den Haag waarin de geconstateerde verbeter- en aandachtspunten, knelpunten en problemen zijn
ondergebracht.
- Deelnemers aan het netwerk maken gebruik van de input van hun eigen
specifieke achterban en zorgen ervoor dat de achterban zich kan herkennen in adviezen die het netwerk uitbrengt.
Het netwerk produceerde onder meer een aantal adviezen en nam deel aan
de gespreksronden. De missie en de doelen werden in Zorg voor elkaar
(p.8) als volgt omschreven:
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‘Met de Wmo stimuleren wij dat Den Haag een meer zorgzame samenleving wordt. Een samenleving waarbij mensen actief deelnemen en voor
elkaar klaarstaan, zich inzetten voor een ander, de buurt of een vereniging. Solidariteit, burenhulp, vrijwilligerswerk en maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen een grote rol. Een belangrijk uitgangspunt
is het gegeven dat sociale samenhang in buurten en wijken veelal in eerste
instantie ontstaat door onderlinge betrokkenheid: de inzet van de naaste
omgeving zoals familie, buren, vrijwilligers of sociale verbanden zoals
kerken en verenigingen. In het collegeakkoord wordt het belang van deze
zogeheten civil society onderstreept. Deze opvatting vraagt om een gemeente die ruimte geeft aan het eigen initiatief van Hagenaars en (maatschappelijke) organisaties. We gaan uit van de eigen kracht van de
participerende burger en van de ondersteuning waar dit nodig is. […]
Voor de beleidsperiode 2011-2014 hebben we de volgende hoofddoelen:
- Het bevorderen van participatie van Haagse burgers in de stedelijke samenleving
- Het ondersteunen van de meest kwetsbare burgers in onze stad.’
Als centrale thema’s werden vervolgens geformuleerd:
- Uitgaan van de kracht van de Hagenaar
- Minder regels, meer vertrouwen
- Toegang van het ondersteuningsaanbod
- Zorg en welzijn werken samen in de wijk
- Ondersteuning kwetsbare Hagenaars met complexe problemen
- Kosten besparen, slim combineren
Deze thema’s werden verder uitgewerkt. Versterking van participatie en
civil society kreeg daarbij nadrukkelijk aandacht. Eén van de implicaties
hiervan was het centraal stellen van het stimuleren van sociale netwerken.
De nota Zorg voor elkaar:
‘Het is onze ambitie om de sociale netwerken rondom Hagenaars, in de
wijk, te ontwikkelen en te stimuleren. We kijken naar de mogelijkheden
en bronnen in buurten en wijken én activeren de eigen krachten van
buurtbewoners. Ook zullen vrijwilligers en mantelzorgers verder worden
ondersteund. Ruimte voor Hagenaars en vrijwilligersorganisaties betekent
ook een zichtbare verschuiving van professionele naar vrijwillige inzet. In
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dit kader zal het Haagse welzijnswerk van aanbieder van activiteiten naar
het faciliteren en verbinden van vrijwilligers- en burgerinitiatieven moeten gaan. Het zal zich meer moeten richten op het activeren van mensen
en het versterken van de eigen kracht van (kwetsbare) Hagenaars in de
stappen naar meer zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participatie.’
Kortom: wat Hagenaars zelf aan activiteiten kunnen organiseren, hoeft
het welzijnswerk niet te doen. Deze ambities zijn verwoord in twee deelopdrachten, te weten (p.44):
- Het versterken van de sociale netwerken rondom Hagenaars
- Een verschuiving van professionele naar vrijwillige inzet en van specifiek naar algemeen.
In vervolg op deze nota werd er beleid ingezet op het afstoten van 15 à 20
buurthuizen, waarbij de activiteiten verplaatst worden naar andere accommodaties in de wijk, zoals scholen, gebouwen van sportverenigingen
en zorginstellingen. Ook zullen er vergaande bezuinigingen plaatsvinden
bij het sociaal-culturele volwassenenwerk en het categorale welzijnswerk.
Vanuit de achtergrondvisie in de nota zal er niet op vrijwilligerswerk bezuinigd worden.
Kerken
Den Haag kent tientallen kerken.28 Alle varianten van het christendom
zijn in Den Haag te vinden: rooms-katholiek, protestants, Pinksterkerken,
orthodoxe kerken en nog andere. Ook zijn er veel anderstalige kerken,
waaronder migrantenkerken. Voorts zijn er aanhangers van andere godsdiensten te vinden waaronder moslims en een grote hindoegemeenschap.
Wij richten ons nu vooral op de Protestantse Gemeente Den Haag. De
Protestantse Gemeente Den Haag telt 8101 doop- en 7133 belijdende leden. Daarnaast zijn er de Hervormde Gemeente Scheveningen (2697
doop- en 2261 belijdende leden) en de Gereformeerde Kerk te Scheveningen (421 doop- en 803 belijdende leden) en de Evangelisch-Lutherse
Gemeente (358 doop- en 245 belijdende leden). Tot de Protestantse Gemeente Den Haag behoren 18 wijkgemeenten, terwijl er samenwerking is
met de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Kloosterkerk. Door het teruglopend ledenbestand en daarmee gepaard gaande teruglopende inkomsten vinden er ingrijpende reorganisaties plaats. Daarbij worden
28

Zie voor een overzicht: www.kerkenindenhaag.nl.
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wijkgemeenten gecombineerd, kerkgebouwen afgestoten en het aantal
predikantsplaatsen gereduceerd. Veel diaconaal werk wordt in Den Haag
opgezet en uitgevoerd vanuit STEK (‘voor Stad en Kerk’). Wij geven integraal de missie weer zoals door STEK zelf verwoord:
‘Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te
beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Wie honger heeft voeden,
wie dorst heeft te drinken geven, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en de doden begraven – de
aloude ‘zeven werken van barmhartigheid’ zijn in een stad als Den Haag
aan de orde van de dag. De woorden van Jezus van Nazareth die er de
bron van vormen, klinken in onze stad elke dag als nieuw. Zij vormen de
bezieling en het bestaansrecht van Stek, stichting voor stad en kerk, uitvoeringsorganisatie van de Diaconie en de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG). Stek werkt ook voor andere opdrachtgevers, zoals de gemeente Den Haag, en werkt waar mogelijk samen met andere organisaties en fondsen. Den Haag: stad van recht
en vrede. Grote woorden, maar we kunnen die waarmaken in de buurten
en wijken van de stad. Voor Stek tellen mensen, vooral kwetsbare en bedreigde, gemarginaliseerde en stemloze mensen. Stek heeft projecten in
de stad en locaties in buurten en wijken, waarin ruim 40 professionals
samen met ruim 700 vrijwilligers die mensen proberen te bereiken, zodat
zij zich met elkaar verbinden en elkaar beschermen, versterken en bezielen. Bij Stek heerst een sterk besef dat op krachten komen en zichzelf opnieuw ontdekken en ontwikkelen verre te verkiezen zijn boven
afhankelijk zijn en steun ontvangen. Dankzij haar uitgebreide netwerken,
niet het minst dat van de protestantse wijkgemeenten, zoekt Stek mensen
op tot in de haarvaten van de samenleving. En dankzij haar eigen deskundigheid en haar kennis van het stedelijke welzijnswerk (en van de lacunes
daarin) is Stek in staat mensen te stimuleren om zich weer op te richten,
uit hun isolement te komen en dankzij herwonnen zelfvertrouwen weer
bezield te raken, moed te vatten om op hun beurt weer anderen te kunnen
inspireren. Zo ontstaan nieuwe bezielde netwerken en nieuwe saamhorigheid in de buurten en wijken van onze stad. De mensen van Stek – professionals en vrijwilligers – zijn vanuit de kracht van de levende christelijke
traditie in hun werkwijze veelzijdig en flexibel, trots op hun talenten en
kracht, maar ook kritisch op hun werk. Centraal staat de gedachte dat verbinding en bescherming, versterking en bezieling processen zijn die je
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samen doormaakt, dat wederkerigheid het geheim is van echte hulp. It
takes two to care.’
Deze missie wordt in een groot aantal projecten en activiteiten uitgewerkt: buurt- en kerkhuizen (o.a. in Transvaal en Spoorwijk/Laak), de
kinderwinkel in Moerwijk, een ontmoetingscentrum voor Afrikaanse
vrouwen, jeugd- en jongeren-, ouderen- en vrouwenwerk, opvang van
vluchtelingen en asielzoekers, samenwerking met migrantenkerken, dialoogprojecten, het verlenen van noodhulp, maatjesprojecten in het kader
van schuldhulpverlening en voor vereenzaamde mensen, huiswerkbegeleiding, straatpastoraat (onder dak- en thuislozen). Ook wordt het wijkdiaconale werk ondersteund.
De kerken en de Wmo
Omdat de Wmo van groot belang werd geacht voor het werk van STEK
en voor de diaconieën besloot STEK om daar gericht aandacht aan te
gaan geven. Diaconaal consulent Jan Grotendorst nam deze taak op zich.
Tevens werd binnen STEK de Wmo-Kennisgroep opgericht waaraan ook
door het rooms-katholieke maatschappelijk activeringswerk Mara werd
deelgenomen. Doel van de Kennisgroep was:
- Het verzamelen van actuele kennis over ontwikkelingen in de Wmo om
daarover de kerkelijke achterban (protestants en katholiek) en diverse
doelgroepen uit het maatschappelijk activeringswerk te informeren.
- Het onderhouden van het contact met het netwerk van STEK en Mara
om signalen en knelpunten over het functioneren van de Wmo door te
spelen aan de gemeentelijke overheid.
- Het ontwikkelen van activiteiten in samenwerking met andere organisaties uit de informele zorg om de participatie te versterken, vrijwilligers en
professionals te ondersteunen en de gemeente Den Haag te informeren en
in discussies rond informele zorg te betrekken.
De volgende werkzaamheden werden ter hand genomen:
1. Het informeren en toerusten van kerkelijk kader.
De Kennisgroep organiseerde voorlichtingsbijeenkomsten over de Wmo.
De eerste vond plaats op 26 oktober 2006. Hieraan namen 25 mensen
deel, afkomstig uit kerken/diaconieën, de GGD, ouderenbonden, welzijnsorganisaties en medewerkers van STEK. De gemeente Den Haag was
ook vertegenwoordigd om voorlichting te geven. Het doel was om infor56
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matie te bieden over ontwikkelingen in de Wmo en na te gaan waar het
eigen werk met de Wmo-prestatievelden verbonden kon worden. Weer
een volgende bijeenkomst was de workshop ‘Samenwerken loont: kerk &
netwerk’ op 6 november 2008. Op deze bijeenkomst brachten de deelnemers hun eigen netwerk in beeld, uitgesplitst naar kerk, buurt of stad.
Daaruit bleek dat zij op de verschillende niveaus over een behoorlijk netwerk beschikten. Er werd besproken hoe dit versterkt kon worden. Daarnaast werden bijeenkomsten belegd voor diakenen in verschillende delen
van de stad. In 2011 organiseerde een werkgroep van het Platform zorgvrijwilligers (Stek maakt deel uit van deze werkgroep en bereidde de bijeenkomsten mede voor) een aantal bijeenkomsten gericht op de
versterking van de informele zorg. Deze bijeenkomsten hadden als thema’s: ‘Troefkaarten van de informele zorg’ (honderd deelnemers; vrijwilligers, professionals en beroepskrachten), de rol van informele zorg in de
toekomst (veertig deelnemers; professionals) en eenzaamheid (honderd
deelnemers; vrijwilligers). De laatstgenoemde bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met ‘Coalitie Erbij’, een platform van organisaties
die zich met het thema ‘eenzaamheid’ bezig houden. De Commissie Sociale Vraagstukken van de Haagse Gemeenschap van Kerken publiceerde
ter bezinning binnen de lidkerken van de Haagse Gemeenschap van Kerken het discussiestuk Over de rol en taak van de Kerk in de samenleving.
Naar aanleiding van de invoering van de WMO, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (maart 2008). Daarin werden verschillende benaderingswijzen beschreven die uitliepen op de volgende stellingen:
- ‘De scheiding tussen Kerk en Staat dient gehandhaafd te blijven, wil de
kerk ook in de toekomst haar profetisch en zelfstandig spreken kunnen
voortzetten. Het is daarom van groot belang dat kerken geen subsidies
van de overheid vragen en/of aannemen.
- De regering en veel politieke partijen zien de burger als mondig, zelfstandig, calculerend en zelfredzaam, waardoor er slechts een beperkt sociaal vangnet nodig zou zijn. Deze Angelsaksische visie op de
samenleving berust op een misverstand. Zeer velen zijn niet zelfredzaam
enzovoort. Daarom zijn bezuinigingen op sociaal terrein en marktwerking
in de zorg en in de nutsbedrijven onverdedigbaar. Kerken dienen aan deze
ontwikkelingen niet mee te werken.
- Het zou geen goede zaak zijn, als wij een (kapitalisme-) model, dat sociaal en mensbetrokken is (‘het Rijnlandse model’), kritiekloos zouden ver57
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vangen door een veel harder model, waarin men vooral in termen van
geld denkt (‘Angelsaksisch model’).
- De geboden kans voor de kerken tot een nadere betrokkenheid bij de
Wmo moet positief beoordeeld worden. Vanuit een nadrukkelijk te behouden onafhankelijke positie en tevens vanuit haar deskundigheid en
haar aandeel in het toeleveren van vrijwilligers krijgt de kerk de gelegenheid om positief in te spelen op de mogelijkheden, die de wet biedt en
daarbij attent te zijn op de in punt 3 [de vorige stelling] genoemde gevarenzone en om in dit verband een signaalfunctie te vervullen.’
De discussie heeft echter verder geen vervolg gekregen.
2. In contact treden met Gemeente Den Haag
Meedoen aan de info- , samenspraak- en inhoudelijke gespreksbijeenkomsten met de gemeente Den Haag over te voeren beleid, onder andere
in een werkgroep Civil society. Ook wordt deelgenomen aan het Cliëntenplatform waarin, zoals eerder vermeld, de Wmo-thema’s ‘Voorzieningen gehandicapten’ en ‘Huishoudelijke verzorging’ aan de orde komen.
De afgevaardigde medewerker van STEK, Anita Hendriks, brengt daar
signalen in vanuit het diaconale werkveld.
3. Reageren op beleidsnota’s van Gemeente Den Haag
STEK reageerde bijvoorbeeld op het concept Meerjarenbeleidsplan
Maatschappelijke Ondersteuning 2007-2010. Naast de waardering voor
de procedure en de nota vroeg STEK aandacht voor de mensen die niet
over een sociaal vangnet beschikken: ‘In ons werk komen wij in aanraking met mensen die om verschillende redenen geïsoleerd zijn geraakt,
niet mondig zijn en die geen beroep kunnen doen op een sociaal vangnet.
Wij zijn er bezorgd over dat, om de kosten van de zorg laag te houden, er
veel zal worden gedaan om de betaalde zorg voor mensen te verminderen.’ (Brief d.d. 24 juli 2007)
4. Het zichtbaar maken van en aandacht vragen voor het werk van de kerken
Een punt van kritiek in de zojuist genoemde reactie op het concept Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2007-2010 was dat het
kerkelijk werk en de kerkelijke voorzieningen niet benoemd werden, terwijl zij wel voldoen aan de criteria van de Wmo. Ook voor de informatievoorzieningen in de informatiewinkels (‘i-Shops’) is het van belang dat
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men daarvan op de hoogte is. (Brief d.d. 24 juli 2007). In het verlengde
hiervan stuurde de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente
een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 november 2007 waarin hij erop wees dat de aandacht voor de kerken geheel
ontbrak in Aandacht voor elkaar. WMO-meerjarenbeleidsplan 20072010, ondanks dat kerken en kerkelijke instellingen wel regelmatig worden uitgenodigd op bijeenkomsten over de Wmo:
‘Op de WMO-conferentie […] zong u [de wethouder] de lof van de kerken en hebben wij u wel vaker positief horen spreken over de bijdragen
van kerken aan de leefbaarheid van de stad. Maar in officiële stukken
ontbreken dezelfde kerken opvallend. Dat zal wellicht te maken hebben
met de scheiding van kerk en staat. Maar dat heeft toch een blinde vlek tot
gevolg in uw plannen.’
Een soortgelijke reactie gaf STEK op de concept seniorennota ‘Oud en
wijs genoeg’ (brief d.d. 4 april 2008). Dat leidde ertoe dat in de definitieve nota de passage werd opgenomen dat de inbreng van instellingen met
een levensbeschouwelijke achtergrond van grote waarde zijn voor de stad.
Ook werd het aanbod aanvaard om oudere werknemers bij de gemeente,
die de gelegenheid kregen om vrijwilligerswerk te doen, ook bij STEK dit
werk te doen. In de beleidsnota Zorg voor elkaar (p.18) werden de kerken
overigens wel expliciet genoemd:
‘We willen verbindingen leggen met levensbeschouwelijke organisaties.
Deze organisaties zijn met hun maatschappelijke programma’s werkzaam
voor de brede samenleving. Uiteraard houden we hierbij rekening met de
scheiding tussen kerk en staat. Binnen levensbeschouwelijke verbanden
worden mensen uitgenodigd zich in te zetten voor mensen die in de knel
(dreigen te) komen. Dit gebeurt o.a. met maatschappelijk activeringswerk.
Wij zullen deze organisaties vragen een aanbod aan flexibel vrijwilligerswerk en wijk- en buurtgerichte activiteiten te ontwikkelen. Daarbij
vragen we hen om ook partners zoals fondsen en bedrijven te benaderen.’
Om de bekendheid met het werk van de kerken te vergroten, maakte
STEK een kerkelijke sociale kaart in de vorm van een waaier, die verspreid werd onder instellingen en organisaties in Den Haag.
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Een andere manier om zichtbaar te maken wat kerken doen, is het in kaart
brengen van het zogeheten ‘maatschappelijk rendement’ van kerken. Gewezen kan worden op de gegevens uit onderzoeken die volgens de zogeheten 'sociale rendement-methode’ (Social return on investment) hebben
plaatsgevonden. Doel van deze uit de Verenigde Staten overgenomen sociale rendement-methode is om het belang van (in dit geval) kerkelijke
activiteiten zichtbaar te maken door in financiële termen de opbrengst van
activiteiten van kerken te berekenen en het aantal mensen dat daarin betrokken is te inventariseren. Door middel van enquêtes en vraaggesprekken wordt nagegaan welke activiteiten door kerken aangeboden worden
die ook door anderen als welzijnswerk, maatschappelijk werk, culturele
instellingen en ontwikkelingssamenwerking worden aangeboden. Vervolgens wordt nagegaan hoeveel kerken hierin investeren in professionele
uren, in vrijwillige uren en in additioneel geld (sociale input). Daarna
vindt de financiële vertaling plaats: als de kerken dit werk niet zouden
doen en andere organisaties het over zouden moeten doen, wat zou het die
gesubsidieerde organisaties en daarmee de overheid c.q. de samenleving
dan kosten? In opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland; een samenwerkingsorgaan van migrantenkerken) en STEK deed OIKOS onderzoek naar het maatschappelijk rendement van migrantenkerken in Den
Haag, dat in 2006 verscheen onder de titel Gratis en waardevol. Rol, positie en maatschappelijk rendement van migrantenkerken in Den Haag. Het
rapport heeft er ontegenzeggelijk aan bijgedragen dat de maatschappelijke
betekenis van migrantenkerken ook voor de politiek duidelijk werd. In
2011 is bij de gemeente Den Haag een project ingediend getiteld ‘Vrijwillige inzet, migranten aan zet’. Het doel van dit project is de vrijwillige
inzet in migrantenkerken te versterken. De gemeente Den Haag heeft een
onderzoek naar organisatiegraad, omvang en behoeften ten aanzien van
de vrijwillige inzet in migrantenkerken gehonoreerd door dit te subsidiëren. Het Verwey-Jonkerinstituut voert dit onderzoek uit. Op basis van de
uitkomsten in het najaar van 2012 zal de gemeente Den Haag zich beraden wat zij kan betekenen in relatie tot vrijwilligerswerk binnen migrantenkerken.
5. Subsidiëring
Veel werk van STEK past in het kader van de Wmo. Mede daarom zijn
wethouders en ambtenaren geïnformeerd over de projecten en zijn voor
sommige projecten subsidies verkregen. Daarbij kunnen in het bijzonder
genoemd worden projecten voor het bevorderen van sociale samenhang
60
60

en leefbaarheid in de buurt, zoals die te vinden zijn in Transvaal, Spoorwijk en in de Kinderwinkel (de laatste is ook van belang voor op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders), het geven van
informatie, advies en cliëntenondersteuning (bijvoorbeeld de inloopspreekuren, hulp bij het invullen van formulieren en andere vormen
van cliëntenondersteuning), het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren
van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een
psychosociaal probleem (de gehanteerde presentiemethodiek stelt het
zorgvuldig luisteren voorop; in feite functioneren de voorzieningen van
STEK als een laagdrempelige dagopvang). Een voorbeeld:
‘Het bezoek van ‘personen met een verhoogd risico’ en ‘residentieel daklozen’ is zeer regelmatig aan de orde. Zoals gezegd leidt de presentiemethodiek tot aangepaste programma’s en persoonlijke begeleiding. De
betrouwbare gemeenschap van deze locaties doet mensen goed en geeft
hun het gevoel dat er een eigen plek is waar zij op terug kunnen vallen. In
die zin werken de locaties ook als krachtige preventie. Een goed voorbeeld is dat drie locaties tevens uitdeelpunten van de Voedselbanken
Haaglanden zijn. Honderden mensen komen daarmee in het zicht, die anders ook voor Stek verborgen zouden zijn gebleven. Naast de materiële
voorziening geeft dit veel kans op allerlei soorten van begeleiding van een
kwetsbare doelgroep.’
(Brief STEK aan College van B&W met een subsidieverzoek, d.d. 27
maart 2007).
Subsidieverzoeken werden toegekend voor activiteiten in buurt- en kerkhuizen De Paardenberg in Transvaal en De Oase in Spoorwijk/Laak.
Voorbeelden van projecten die in het kader van de Wmo subsidie kregen
zijn:
- Het bezoekproject ‘Over de drempel’, waarbij vrijwilligers mensen bezoeken in vereenzaamde en vervuilde situaties en proberen om met hen te
werken aan de verbetering van hun leefsituatie. Vaak gaat het om mensen
die niet open staan voor reguliere hulp, een psychiatrische aandoening
hebben of verslaafd zijn aan alcohol. Ook ouderen met geheugenproblemen of lichamelijke klachten die geen (contact meer met hun) kinderen
hebben, behoren tot de doelgroep. Vrijwilligers proberen eerst een vertrouwensrelatie op te bouwen en zo stapje voor stapje het isolement te
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doorbreken, een sociaal netwerk te scheppen en degene die zij bezoeken
weer in contact te brengen met de reguliere zorg. Zij komen minimaal één
keer per week op bezoek en helpen waar dat gewenst is om een goed gesprek te voeren, te helpen bij het invullen van formulieren en te stimuleren om op te ruimen. Beroepskrachten van de GGD, Parnassia en STEK
ondersteunen de vrijwilligers. Dit project valt onder de prestatievelden
maatschappelijke opvang (7), openbare geestelijke gezondheidszorg (8)
en ambulante verslavingszorg (9). Over de drempel zet jaarlijks 15-20
vrijwilligers in, die wekelijks 25-30 cliënten bezoeken. Het contact wordt
in eerste instantie aangegaan voor maximaal een jaar, maar kan nog met
een jaar verlengd worden als daartoe gegronde aanleiding is.
- Buurt- en kerkhuis De Paardenberg ontvangt dagelijks gasten. De gasten
worden ontvangen, ondersteund en begeleid waar nodig. Die steun geven
de medewerkers en vrijwilligers tijdens de inloop en het inloopspreekuur,
met noodhulp en via de voedselbank, tijdens maaltijden, lunches, kersten paas-inns en bij de soos, gezinsvakantieweek, huisbezoeken en activiteiten met de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk. Het doel is om bewoners en passanten in de wijk Transvaal een plek te bieden waar ze
‘erbij horen’ en mee kunnen doen. Voorts om sociale cohesie te bevorderen door te leren samenleven, een veilige omgeving te creëren waar mensen zich thuis voelen, respect te bevorderen in ontmoeting met anderen en
om mensen met (te) weinig middelen van bestaan te ondersteunen, zowel
immaterieel als materieel. Het is een gezamenlijk project van de Diaconie
Protestantse Gemeente Den Haag, wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk
en STEK en valt onder prestatieveld 1 (sociale cohesie).
- Ook activiteiten van buurt- en kerkhuis De Oase in Spoorwijk/Laak
worden gesubsidieerd. Dat geldt ook voor ouderenwerk, zoals de Zomerstek (dagactiviteiten voor ouderen in de zomertijd). STEK ontwikkelt
nieuwe projecten in het kader van mantelzorg, ‘Rijk in je wijk’ met als
doelstelling het opzetten van zelfstandige netwerken van bewoners, die
elkaar kennen, vertrouwen en ondersteunen, zodat zij langer gelukkig en
zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun buurt. Mantelzorg heeft een
hoge prioriteit in het Wmo-beleid van de gemeente Den Haag. Dit project
wordt gefinancierd in het kader van respijtzorg uit het extra budget voor
mantelzorg. Inmiddels zijn er allerlei afzonderlijke plannen bij de gemeente Den Haag ontwikkeld per beleidsterrein, zoals voor het jeugdwerk
(‘Jeugd & Gezin’), ouderenwerk (‘Oud is in’), vrijwilligerswerk (‘Aan62
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valsplan vrijwilligers’) en dak- en thuislozenopvang (‘Den Haag onder
dak’). Binnen deze kaders vindt nu subsidiëring plaats van projecten van
STEK. Het is te verwachten dat het vrijwilligerswerk er de komende jaren
bij de gemeente gunstig op zal staan en in die zin zijn er ook in een tijd
van bezuinigingen zeker nog kansen. STEK heeft daardoor bijvoorbeeld
een tweede maatjesproject ‘Schuldhulpverlening’ kunnen starten in De
Oase en een maatjesproject voor slachtoffers van mensenhandel kunnen
opzetten, samen met Vluchtelingenwerk.
Enige conclusies
Wat is nu de betekenis geweest van de Wmo voor de kerken?
1. De betekenis van de Wmo voor de kerken, vanuit het perspectief van
de wijkgemeenten (a) en van STEK (b):
(a) MOVISIE, een landelijk kennis- en adviescentrum voor maatschappelijke ontwikkeling, gaf in haar trendrapport De uitvoering van de Wmo in
beeld (2008) al als één van haar conclusies dat ‘burgerorganisaties de
Wmo eigenlijk niet herkennen als een wet waarmee zij iets te maken hebben […]’ en dat met name civiele organisatieverbanden zoals verenigingen, vrijwilligersorganisaties en religieuze verbanden twijfelen over waar
het met hun organisatie onder invloed van deze wet naar toe gaat of zou
moeten gaan. De wijkgemeenten, en daarmee de wijkdiaconieën in Den
Haag, zullen zich in dit beeld herkennen. Zij hebben zeker wel contacten
of werken samen met instellingen uit hun buurt, maar dat betekent nog
niet dat zij daarmee ook aansluiting vinden bij de gemeente in het kader
van de Wmo. Het vraagt ook een voortdurende inzet van kennis, mensen
en tijd om bij de gemeente in beeld te komen en te blijven. Daarnaast
geldt dat veel wijkgemeenten ook worden geconfronteerd met een teruglopend leden- en vrijwilligersbestand en een overbelasting van de predikanten en de vrijwilligers. Er moeten kerkgebouwen worden gesloten en
kerken moeten binnen een vijftal combinaties gaan samenwerken. Dat
vraagt veel tijd en energie voor de interne organisatie.
Dit zijn de belangrijkste punten waarom vanuit de wijkgemeenten nauwelijks aansluiting wordt gevonden bij het ‘verhaal’ van de Wmo. De Wmo
heeft er wel aan bijgedragen dat wijkgemeenten meer zijn gaan nadenken
over hoe zij kerk kunnen zijn in hun context en met wie er samengewerkt
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kan worden. De ontwikkeling naar ‘kerk in de buurt’ biedt mogelijkheden
om bij de Wmo aan te sluiten.
(b) De benadering vanuit de Wmo betekent: uitgaan van mensen en hun
vragen en behoeften, samenwerking, netwerken en ontschotting. De vergelijkbare werkwijze, ontstaan vanuit het buurt- en kerkwerk van de Protestantse Diaconie en nu al sinds jaren door haar uitvoeringsorganisatie
STEK verder gepraktiseerd, is hierdoor versterkt en wordt vanuit de gemeente Den Haag gewaardeerd en gehonoreerd, wat blijkt uit het subsidiëren van een aantal projecten in dit kader. Het zoeken naar partners en het
denken vanuit concrete praktijken is hier tevens door bevorderd. STEK
kan dit realiseren omdat zij daarvoor een professioneel apparaat van mensen, geld en andere middelen ter beschikking heeft. Dat maakt dat zij
voortdurend kan investeren in het onderhouden van duurzame relaties met
de gemeente Den Haag. Deze expertise zet STEK waar mogelijk ook in
ten behoeve van de wijkgemeenten. Dit heeft bij een aantal projecten tot
subsidiëring geleid, zij het niet in het kader van de Wmo.
2. De betekenis van kerken voor de Wmo, benaderd vanuit het perspectief
van STEK:
- Zoals zojuist gesteld deed STEK al veel werk dat aansloot bij de Wmo.
Belangrijk was om dit duidelijk te maken in termen van de Wmo (bijvoorbeeld sociale cohesie). De burgerlijke gemeente en andere organisaties zijn dit steeds meer gaan zien en waarderen. Het gaat daarbij om de
maatschappelijke betekenis van activiteiten, zoals dat tot uitdrukking
komt in de ondersteuning – in de zin van ‘krachtig maken’ - van mensen
en het weten te werven van vrijwilligers.
- Bij het sluiten van buurthuizen wordt naar verwachting de beschikbaarheid van kerkelijke accommodatie van meer belang. Dit biedt de mogelijkheid om meer activiteiten in kerkelijke gebouwen te laten plaatsvinden
en deze elkaar te laten versterken. Zo werd de sluiting van een jeugdkeet
ondervangen door ruimte te creëren in het pand van buurt- en kerkhuis De
Oase. Ook zijn er gevorderde gesprekken met de bibliotheek over het onderbrengen van een servicepunt en uitleenpunt voor kinderen in De Oase,
na sluiting van de bibliotheek in Spoorwijk.
- De door de kerken gehanteerde presentiebenadering sluit aan bij de in de
kanteling voorgestane aanpak. Andere organisaties informeren bij STEK
hoe zij dat doen.
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- Het is wel van belang om te voorkomen dat de presentiebenadering en
vrijwilligers ‘geïnstrumentaliseerd’ worden om bezuinigingsdoeleinden te
verwezenlijken. Verder is het belangrijk om deze eigen werkwijze te bewaken en niet te laten beïnvloeden door regulerende eisen vanuit de overheid. Het blijft van belang om voortdurend te laten zien wat het succes is
van die eigen aanpak en wat dit de gemeente oplevert.
- De discussie over de scheiding tussen kerk en staat speelt nauwelijks
meer in de zin dat er geen obstakels zijn vanuit de overheid om een organisatie als Stek te subsidiëren. Er wordt een praktische benadering gehanteerd waarbij de vraag naar de maatschappelijke betekenis voorop staat en
waarbij de activiteiten open moeten staan voor elke Haagse burger.
3. Verwachtingen naar de toekomst.
De gemeente zal, mede in het kader van bezuinigingen, steeds nauwlettender de projecten die zij subsidieert gaan monitoren. Daar is op zich
niets mis mee, omdat het om gemeenschapsgeld gaat. Waakzaamheid is
geboden wat betreft de eigenheid van het vrijwilligerswerk en de aard van
de presentiebenadering, omdat de overheid zich wellicht meer wil gaan
bemoeien met de vraag hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Verder zal de overheid willen dat er in het vrijwilligerswerk meer
taken gaan worden uitgevoerd die voorheen door professionals werden
gedaan. Het is daarbij belangrijk te waken over de ‘belastbaarheid’ van
vrijwilligers. In het geval dat zij bepaalde taken overnemen van professionals, dient de overheid ook te investeren in adequate trainingen voor
vrijwilligers.
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5. Ede
De gemeente Ede en de Wmo
De gemeente Ede behoort wat grondoppervlakte betreft tot de grootste
gemeenten in Nederland. Zij omvat naast de hoofdplaats Ede (65.260 inwoners) een aantal woonkernen en buurtschappen. De woonkernen zijn
Bennekom (13.500 inwoners), Lunteren (7160 inwoners), Harskamp
(2150 inwoners), Ederveen (1870 inwoners), Otterlo (1470 inwoners),
Wekerom (1170 inwoners) en De Klomp (270 inwoners). Per 1 februari
2012 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Ede 108.789.
Samenstelling Gemeenteraad:
2006
CDA
8
SGP
6
ChristenUnie
6
PvdA
6
VVD
5
GemeenteBelangen
4
GroenLinks/
Progressief Ede
3
D66
1
Burgerbelangen
1
totaal
39

2010
7
6
6
4
6
4
3
2
39

De wethouders die de Wmo in hun portefeuille hadden of hebben waren
lid van het CDA (voorbereiding, Coördinatie Wmo, 2002-2006), ChristenUnie (wijkgerichte uitvoering Wmo, 2006-2010) en vanaf 2010 van
Gemeentebelangen (Wmo gehandicaptenzorg, hulp bij huishouding,
maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang) en de SGP (Wmo wijkgerichte uitvoering). In 2005 begon de gemeente Ede met de voorbereiding van de invoering van de Wmo. Daartoe kwam er een Stappenplan
invoering Wmo – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (februari 2005),
een Kadernota Wmo (oktober 2005) en een Overzichtsnotitie Wmo – de
prestatievelden doorgelicht (december 2006). Deze nota’s waren vooral
inventariserend van aard: wat behelst de Wmo, wat heeft Ede aan voorzieningen op de prestatievelden, hoe kan het beleid vorm krijgen? In september 2007 verscheen de nota Met z’n allen. Beleidsplan
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Maatschappelijke Ondersteuning in Ede 2008-2011. Deze gaf vooral de
prioriteiten voor maatschappelijke ondersteuning aan. De nota was kaderstellend. Jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s zouden concretiseringen
moeten gaan bieden. De nota omschreef de beleidsgedachte van de Wmo
als volgt:
‘Het doel van de Wmo is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Ongeacht ouderdom, een handicap, de sociaal-economische klasse
of 'moeilijkheden thuis'. De Wmo wil mensen in staat stellen om mee te
doen. Uitgangspunt is daarbij dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor
hun leven en welzijn. En dat zij zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Lukt
dat niet (meer) dan kunnen zij via de Wmo terecht bij de gemeente of
door de gemeente gesubsidieerde organisaties voor toegankelijke voorzieningen en ondersteuning.’
De nota vertaalde de prestatievelden in een viertal te onderscheiden groepen burgers waar de gemeente zich vooral op zou richten, te weten: jeugd,
zelfstandig functionerende burgers, zorgvragers en kwetsbare burgers. De
‘ambities’ voor deze groepen werden als volgt geformuleerd:
Jeugd: ‘Wij willen dat Edese jongeren (0-23 jaar) opgroeien tot zelfstandige burgers die, passend bij hun mogelijkheden, hun eigen verantwoordelijkheden kennen en positief meedoen aan het maatschappelijke leven’.
Zelfstandig functionerende burgers in Ede: ‘Wij willen dat bewoners, instellingen en de gemeente samen werken aan het behouden of vergroten
van de leefbaarheid en sociale cohesie in hun wijk of dorp. De gemeente
zorgt voor voldoende voorzieningen om dat mogelijk te maken. Meer
specifiek willen we vooral ook vrijwilligers en mantelzorgers een passende ondersteuning bieden’.
Zorgvragers: ‘Zorgvragers, instellingen en gemeente werken samen aan
een samenhangend aanbod van maatschappelijke ondersteuning vanuit het
perspectief van de participatie van de zorgvrager’.
Kwetsbare groepen: ‘Wij willen hulp op maat bieden op het terrein van de
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, vrouwenopvang huiselijk geweld en verslavingszorg. Ede wil voor deze groep
kwetsbare mensen met multi-problemen een optimale en sluitende keten68
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samenwerking realiseren. Ambitie is om deze mensen te begeleiden naar
een zelfstandig bestaan, inclusief huisvesting’.
De gemeente organiseerde diverse bijeenkomsten voor betrokken instellingen en zorgvragers. Zo vond in oktober 2005 een viertal stellingendebatten plaats met vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen,
diaconieën, zorgaanbieders en gebruikers/vragers en hun instellingen.
Het college van Burgemeester en wethouders was van plan om de advisering van de Wmo te koppelen aan het al bestaande ‘Het Overleg’. Hieraan
namen deel acht klanten van Werk, Inkomen en Zorg en vertegenwoordigers van vijf organisaties: de FNV, de Stichting Gehandicaptenraad Ede,
het COSBO (platform voor ouderenbonden), de kerken en POEGE (een
platform van etnische groepen). Vanuit de kerken had Jan de Kluyver zitting vanwege zijn functie als diaconaal consulent bij de grootste kerk van
Ede, de Nederlandse Hervormde Kerk. Inmiddels leefde er bij lokale cliëntenorganisaties onvrede omdat zij vonden dat zij te weinig betrokken
werden bij de voorbereiding van de invoering van de Wmo. Daarop nam
de Gehandicapten Raad Ede (GRE) het initiatief tot het bijeenroepen van
deze organisaties. Dat leidde op 28 april 2005 tot de oprichting van het
WMO-platform Ede. Doelstellingen van het platform waren:
- Het organiseren van periodieke bijeenkomsten.
- Het geven van voorlichting over ontwikkelingen m.b.t. de Wmo en de
gevolgen daarvan voor de burgers.
- Het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid.
In april 2006 sloot het Diaconaal Platform Ede zich bij het Wmo-Platform
aan (meer hierover in de paragraaf Kerken). De wethouder weigerde het
platform als gesprekspartner te zien en hield vast aan Het Overleg. Het
was na stevig protest van het platform dat het naast Het Overleg als gesprekspartner werd erkend, met dezelfde bevoegdheden en regelgeving
met betrekking tot de advisering. Met ingang van 2007 werden drie nieuwe adviesorganen ingevoerd: het Wmo-Platform, de Wmo-raad en de
Adviesraad Wwb. Per 1 januari 2007 voerde de gemeente Ede de ‘Verordening Wmo-platform van de gemeente Ede’ in. Het platform kreeg tot
taak om gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders te adviseren over het beleid en uitvoering van de Wmo met uitzondering van de individuele voorzieningen. Het aantal leden zou
minimaal 12 en maximaal 15 leden bedragen en een voorzitter en een
ambtelijk secretaris. De leden zouden geselecteerd worden op basis van
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de door het Wmo-platform opgestelde profielschets. Twee zetels werden
gereserveerd voor een vertegenwoordiger uit de Cliëntenraad individuele
Wmo-voorzieningen en de Wwb-raad. De overige leden zouden ieder
voor de helft belangenbehartigers en burgers zijn. De benoeming lag bij
het college op voordracht van het Wmo-platform. In de toelichting bij de
verordening worden de kerken genoemd onder de ‘belangenbehartigers’:
‘Bij de belangenbehartigers kan het gaan om organisaties die bepaalde
doelgroepen vertegenwoordigen, zoals jongeren, ouderen, dak- en thuislozen, GGZ-doelgroep en verslaafden. Ook kan gedacht worden aan een
vertegenwoordiging vanuit de kerken en vanuit de allochtone groepen,
omdat zij vanuit hun vrijwillige inzet vaak een goed beeld hebben van de
vraag van burgers naar vormen van maatschappelijke ondersteuning.’
Het platform zou in beginsel zes maal per jaar bij elkaar komen. Op 22
mei 2007 benoemde het college van Burgermeester en Wethouders elf
leden van het Wmo-Platform. De leden waren afkomstig uit het vrijwilligerswerk, de COSBO, de Dorpsraad Lunteren, de Dorpsraad Bennekom,
de Dorpsraad Wekerom, de Wmo-raad, de Nederlandse Vereniging voor
Autisme regio Gelderland, de Wwb-raad, de Nederlandse Patiëntenvereniging en de kerken. Als vertegenwoordiger van de kerken trad op Teus
Hubert, diaken van de Gereformeerde Kerk Bennekom en voorzitter van
het Diaconaal Platform Ede. Het Wmo-platform bracht een aantal adviezen uit, onder meer over de beleidsnota’s over de Wmo, de uitvoeringsprogramma’s, over mantelzorgers en vrijwilligers, een tevredenheidsonderzoek, de prestatiegegevens voor de wettelijk verplichte rapportage,
de huishoudelijke hulp, het jeugdbeleid, de evaluatie van de pilot Wmoproeftuinen die in Ede plaatsvond, de integrale wijkprogramma’s, leefbaarheid en veiligheid. Naast het Wmo-platform kwam er een Wmo-raad,
die adviseerde over voorzieningen in het kader van individuele maatschappelijke ondersteuning. Voor die tijd bestond er een afzonderlijke
Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen. In 2011 werden het Wmoplatform en de Wmo-raad in elkaar geschoven. Het gemeentebestuur
vond namelijk de Wmo-raad niet meer passend in de vormgeving van de
Wmo, omdat de Wmo niet uitgaat van rechten op individuele voorzieningen. Met ingang van 1 november 2011 kwam er de Adviesraad Wmo, die
gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders
moest adviseren en maximaal veertien leden zou tellen. Wat betreft de
vereiste kwalificaties werd het vertegenwoordigende aspect losgelaten.
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Leden moesten een afspiegeling van de bevolking vormen naar leeftijd,
sekse en etniciteit, wel kunnen optreden uit cliëntenperspectief en in staat
zijn netwerken te onderhouden. Het Diaconaal Platform Ede droeg een
kandidaat voor die vervolgens gevraagd werd om voorzitter van de Wmoraad te worden. Vanwege de vereiste onafhankelijkheid bedankte deze
toen als lid van het Diaconaal Platform Ede. Ook werd een Wwb-raad
(Wet werk en bijstand) ingesteld als overlegorgaan van cliënten van
Werk, Inkomen en Zorg en daarbij betrokken organisaties in de gemeente
Ede. In de Wwb-raad zitten vier cliënten van Werk, Inkomen en Zorg en
zes vertegenwoordigers van organisaties: FNV, St. Gehandicaptenraad
Ede, COSBO, Diaconaal Platform Ede, Vluchtelingenwerk en de Jongerenraad Ede. Taak van de Wwb-raad was het gevraagd en ongevraagd
adviseren van burgemeester en wethouders over beleidszaken en de uitvoering daarvan. Vanuit het Diaconaal Platform Ede nam Job van Roekel
zitting.
Kerken
De gemeente Ede kent een zeer groot aantal kerken, waarbij opvalt het
grote aantal kerken met een gereformeerd-protestantse achtergrond, inclusief de Gereformeerde Bondsgemeenten in de Nederlandse Hervormde
Kerk. Het groot aantal zetels voor de SGP en de ChristenUnie in de gemeenteraad is hiervan een weerspiegeling. Er zijn vanuit de Protestantse
Kerk in Nederland de volgende gemeenten/kerken te vinden: Hervormde
Gemeente Bennekom (1402 doop- en 1332 belijdende leden), Gereformeerde Kerk Bennekom (763 doop- en 1285 belijdende leden), Hervormde Gemeente Ede (5844 doop- en 3991 belijdende leden), de
Gereformeerde Kerk Ede (1378 doop- en 2090 belijdende leden), Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede (173 doop- en 205 belijdende leden), Hervormde Taborgemeente Ede (946 doop- en 890 belijdende leden),
Hervormde Gemeente Ederveen (1096 doop- en 537 belijdende leden),
Hervormde Gemeente Harskamp (475 doop- en 174 belijdende leden),
Hervormde Gemeente Lunteren (1073 doop- en 569 belijdende leden),
Gereformeerde Kerk Lunteren (458 doop- en 542 belijdende leden), Hervormde Gemeente Lunteren Maranathakerk (1227 doop- en 756 belijdende leden), Hervormde Gemeente Otterlo (645 doop- en 326 belijdende
leden), Hervormde Gemeente Wekerom (565 doop en 336 belijdende leden). Er zijn 28 predikantsplaatsen. Er zijn Hersteld Hervormde Gemeenten in Ede-Bennekom-Wageningen e.o., Ederveen, Harskamp en Lunteren
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(met de wijkgemeenten Noord en Zuid), Christelijke Gereformeerde Kerken in Bennekom en Ede, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Ede
Noord en Zuid, de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede, de Baptisten
Gemeenten Ede ‘Op Doortocht’ en ‘Siloam’, afdelingen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Bennekom, Ede en Lunteren, Gereformeerde Gemeente, Oud-Gereformeerde Gemeente, Evangelische
Gemeente Jonah en De Deur, Apostolische Kerk, Apostolische Gemeenschap, Rafaelgemeenschap, Leger des Heils, Rooms-Katholieke parochie
Titus Brandsma (deze strekt zich uit van Veenendaal tot Oosterbeek). In
Ede is één moskee, de moskee Al Mouahidin, van de Stichting Marokkaanse Moslims Ede.
De kerken en de Wmo
Er waren contacten tussen de diaconieën van de Protestantse Kerk en het
gemeentebestuur29, die vooral liepen via de betrokkenheid (bestuurlijk,
financieel en met vrijwilligers) bij een aantal plaatselijke instellingen,
zoals Soloplus (appartementen voor alleenstaanden met steun bij het zelfstandig wonen), Johanniter Opvang (kortdurende opvang en huisvesting
voor mensen in noodsituaties), een inloophuis, verpleeghuis voor mensen
met lichamelijke aandoeningen, een psychogeriatrisch verpleeghuis voor
met name dementerenden en hospices. Omdat er binnen de diaconieën het
besef leefde dat de Wmo van groot belang was voor hun werk, gingen zij
zich vanaf 2005 in de Wmo verdiepen. Initiatiefnemers waren van de Nederlandse Hervormde Kerk in Ede diaken Dick van Bodegraven en van de
Gereformeerde Kerk Bennekom diaken Teus Hubert. Zij waren hiertoe
gestimuleerd door een bijeenkomst die belegd was door de ChristenUnie
(zie onder). Deze kerken belegden een bijeenkomst met andere kerken.
Daarbij trad met name de diaconaal consulent van de Hervormde Gemeente Jan de Kluijver naar voren. De drie genoemden namen verdere
initiatieven wat betreft de Wmo. De protestantse diaconieën zochten contacten met de wethouder voor Maatschappelijke Zaken, waaronder de
voorbereiding van de Wmo. Daarbij spraken zij uit dat zij graag gesprekspartners wilden worden en mee wilden praten over de Wmo. De

29

Voor het onderstaande is gebruik gemaakt van: Jan Willem Kooiman & Teus
Hubert, ‘Kerken samen in contact met de gemeente’, in: Elise van HoekBurgerhart e.a. (red.), Nabije Naasten. Kerken actief in lokaal diaconaat, Barneveld 2007, pp. 64-71.
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wethouder was terughoudend. Hij verklaarde in een commissievergadering van 6 april 2005:
‘Ik ben het met u eens dat de diaconieën veel voor het gemeentelijk zorgbeleid kunnen betekenen. We zijn vanzelfsprekend en graag bereid tot
overleg. Maar ik heb geen hoge verwachtingen. Een vorige wethouder
heeft heel wat energie gestoken in contact met de diaconieën, maar structureel overleg kwam niet van de grond. Ze zijn zo in zichzelf gekeerd en
hebben geen open houding naar buiten toe […]’.
In het Stappenplan invoering Wmo – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (februari 2005) werden de kerken niet genoemd en zij werden ook
niet bij de inspraak betrokken. Op 6 oktober 2005 kwam er na het nodige
aandringen een bijeenkomst van de gemeente met de diaconieën over de
conceptversie Kadernota voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning in Ede. De vertegenwoordigers van de diaconieën discussieerden over stellingen met betrekking tot sociale cohesie, sociaal netwerk,
vrijwilligers en mantelzorgers en de rol van de overheid bij de bepaling
wie welk type zorg krijgt (indicatiestelling en zorginkoop). In de Kadernota was de volgende passage over de kerken opgenomen:
‘Diaconieën en kerken hebben werkgroepen voor bepaalde ondersteuningsgebieden (klus-/verhuisservice, uitstapjes ouderen). Men biedt ook
immateriële hulp. Hulp niet alleen voor eigen leden, op verzoek ook voor
niet-leden kerk. Gemeente zou mensen moeten helpen die niet bij kerk
zijn aangesloten (b.v. allochtonen). Ook mensen die niet in eerste instantie aan kerk denken voor hulp. Kerken moeten opnieuw leren in gezamenlijkheid te werken. Kerken doen al heel veel maar weten het alleen niet
van elkaar. Het wordt hoog tijd dat er informatie-uitwisseling komt. Niet
alleen voor de kerken onderling, maar ook in kaart brengen wat vrijwilligers en professionals doen.’30
De wethouder wilde echter ook op deze avond niet toezeggen dat de kerken een formele positie zouden krijgen in de Wmo. De gezamenlijke diaconieën richtten zich in december 2005 tot de gemeenteraadsfracties. In
de raadsvergadering van december 2005 bleek dat een meerderheid er
voorstander van was de diaconieën bij de Wmo te betrekken en hen daar30

Gemeente Ede, Kadernota voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning in Ede, 2005, 16.
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in een formele positie geven. Vooral de ChristenUnie en het CDA reageerden positief. Al eerder had de ChristenUnie via onder meer schriftelijke vragen er op aangedrongen dat de diaconieën bij de Wmo betrokken
zouden worden. Voorts had de raadsfractie twee bijeenkomsten belegd
met Edese cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en diaconieën over de
Wmo. Op 9 december 2005 publiceerde de raadsfractie haar nota over de
Wmo Zorg, voor elkaar. Over de rol van de diaconieën werd daarin gezegd:
‘We willen hier ook stilstaan bij de rol van diaconieën en kerkelijke gemeenschappen. Deze kunnen binnen de kaders van de WMO een belangrijke rol vervullen. Binnen kerken en geloofsgemeenschappen is immers
over het algemeen nog sprake van vitale sociale en levensbeschouwelijke
verbanden, van samenhang en gemeenschapszin. Binnen de kerken geldt
ook de opdracht om dienstbaar te zijn. Om als een zoutend zout in deze
wereld werkzaam te zijn. Bederfwerend en smaakmakend. Daarmee kunnen christelijke gemeenschappen ook metterdaad getuige zijn. Kansen dus
om present te zijn in de Nederlandse samenleving. In elke gemeente zou
het gemeentebestuur de bereidheid moeten hebben om, in het kader van
de WMO, overleg met de lokale diaconieën en caritasorganisaties te hebben. Daarvoor is het dan weer wenselijk dat er ook op gemeentelijk niveau een lokaal diaconaal platform bestaat. Gezamenlijk sta je sterker en
ben je een duidelijker aanspreekpunt voor de gemeente. Ook kan binnen
een dergelijk diaconaal platform tot afstemming worden gekomen en
kunnen nieuwe initiatieven, zoals b.v een voedselbank, een plaats krijgen.
De kerken kunnen in ieder geval laten zien dat men met beide benen in de
wereld staat. Diaconieën en Caritasorganisaties moeten zich in de discussie over de WMO niet buitenspel laten zetten. En zij moeten zich ook niet
laten gebruiken. Zo kan het niet de bedoeling zijn dat eventuele financiële
problemen van de overheid op de diaconale fondsen worden afgewenteld.
Diaconieën moeten er gewoon bij zijn wanneer het over thema’s gaat
waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en waar zij ‘verstand’ van
hebben. Daarbij moeten we dan vooral denken aan zaken als: preventie,
signalering, advisering, verwijzing en toeleiding. Wanneer het in het kader van de WMO komt tot een wijksgewijze aanpak, dan kunnen de Edese kerken daar ook goed op inspelen. Immers ook de kerk- en
geloofsgemeenschappen zijn vaak wijksgewijs georganiseerd. Met de
komst van de WMO zal het zeker ook aankomen op de bewustmaking
van de vele kerkleden die, onder invloed van de tijdgeest, het oog de laat74
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ste decennia ook steeds minder op hun naaste omgeving hadden gericht’.31
Eén van de aanbevelingen in de nota luidde:
‘Rol voor diaconieën en Caritasorganisaties: de gemeente moet de bereidheid hebben om, in het kader van de WMO, structureel overleg met de
lokale diaconieën en caritasorganisaties te hebben. Ten behoeve daarvan
zou een lokaal diaconaal platform moeten worden opgericht’.32
In april 2006 sloot het inmiddels opgerichte Diaconaal Platform Ede
(DPE) zich aan bij het Wmo-platform, dat met enige moeite als gesprekspartner werd erkend. Uiteindelijk ontstonden zo, zoals reeds aangegeven,
het Wmo-Platform en de Wmo-raad als adviesorganen voor de Wmo. In
beide organen had het DPE een vertegenwoordiging in de persoon van
Teus Hubert respectievelijk Jan van Roekel. Daarmee hadden de kerken
hun formele positie verworven. In volgende nota’s zouden de kerken nog
kort genoemd worden. In de nota Met z’n allen. Beleidsplan Wmo 20082011 (september 2007, p.9) wordt expliciet gesteld:
‘De gemeente Ede kent van oorsprong een christelijke traditie. Tot op
vandaag spelen de kerken er een grote rol’.
In de nieuwe beleidsnota De kracht van Ede. Kaders voor het nader uit te
werken beleidsplan Wmo 2012-2015 vinden we in de paragraaf over
‘Zelfredzame burgers’ onder het kopje ‘Vrijwilligers en mantelzorgers’
de volgende zinnen (p.11):
‘Sociale netwerken (o.a. vanuit de kerken) waarbij buren, familie en
vrienden in de buurt wonen en voor elkaar zorgen zijn van oudsher sterke
punten van Ede. Daarnaast kent Ede een actief verenigingsleven, en ook
bij allerlei instellingen zijn veel vrijwilligers werkzaam’.
Diaconaal Platform Ede
De Wmo had ook een doorwerking naar de diaconieën. Vertegenwoordigers van diaconieën kwamen bijeen naar aanleiding van de Wmo. In dit
overleg ontstond het idee om als diaconale organen van kerken, parochies
31
32

Raadsfractie ChristenUnie Ede, nota Zorg, voor elkaar, 2005, pp. 7-8.
Zorg, voor elkaar, p. 8.
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of christelijke gemeenten elkaar vaker te ontmoeten. Daarmee was de idee
van een Diaconaal Platform Ede (DPE) geboren. Op 21 februari 2006 was
de eerste vergadering van het Diaconaal Platform Ede (DPE), toen nog
‘i.o.’. Er waren ongeveer 25 aanwezigen uit een uiteenlopend geheel van
kerken. Na een door dr. A. Noordegraaf (1933-2011) verzorgde bijbelse
bezinning kwam de notitie Diaconaal Platform. Een schets van wat het
zou kunnen zijn aan de orde. Deze was geschreven door Teus Hubert en
diaconaal consulent Jan de Kluijver. Zij zagen een diaconaal platform als
een overleg tussen zoveel mogelijk diaconieën, waar de volgende thema’s
op de agenda zouden kunnen komen:
- Ervaringen uitwisselen;
- Toerusting en bezinning;
- Samenwerking;
- Prikkelend signaal naar buiten;
- Aanspreekpunt voor de plaatselijke overheid en maatschappelijke organisaties.
Uit het gesprek op de avond bleek dat de aanwezigen minder behoefte
hadden aan bezinning en toerusting in de kader van het platform, maar de
andere doelen onderschreven. Duidelijk werd gesteld dat elke kerk eigen
keuzes zou moeten kunnen blijven maken en het DPE dus niets kon opleggen. Hiermee was het DPE geboren, want op die bijeenkomst was er
een goede opkomst en was er onder de aanwezigen draagvlak voor het
idee van een Diaconaal Platform. Een te vormen kerngroep zou het idee
verder concretiseren. Bij het DPE sloten zich aan: Baptistengemeente
Ede, Parochiële Caritas instelling Bennekom, idem van De Goede Herder
Kerk in Ede, de Christelijke Gereformeerde Kerk Bennekom, idem Ede,
de Diaconie van de Hervormde gemeente Ede, idem Otterlo, de Gereformeerde Gemeente Ede, idem Wageningen, Gereformeerde Kerk Bennekom, College van Diakenen Gereformeerde Kerk Ede, Gereformeerde
Kerk Ede-Zuid, Gereformeerde Kerk Lunteren, Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt Ede-Noord, idem Ede-Zuid, Hersteld Hervormde Gemeente
Ederveen, idem Harskamp, idem Ede/Bennekom, idem Lunteren, Hervormde Gemeente Bennekom, Hervormde Gemeente Ede, idem Lunteren,
idem Wekerom, Evangelische Gemeente Jonah, Leger des Heils, Nederlandse Gereformeerde Kerk Ede, Protestantse wijkgemeente De Open
Hof, de Hervormde Gemeente Lunteren Maranathakerk. Er werd een
kerngroep gevormd met Teus Hubert als voorzitter en Jan de Kluijver als
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secretaris, die tot taak kreeg om het DPE gestalte te geven. De kerngroep
kende in de loop van de jaren de volgende leden: Teus Hubert, Elly
Huisman (Nederlandse Gereformeerde Kerk), Dick van Bodegraven (Nederlandse Hervormde Kerk), Job van Roekel (Hersteld Hervormde Kerk),
Henk van As (Hersteld Hervormde Kerk), Frans Meijer (Gereformeerde
Kerk Nederland), Jan de Kluijver (Nederlandse Hervormde Kerk) en Arno Kouwenhoven (Caritas). De kerngroep functioneerde als een dagelijks
bestuur en ook als een soort klankbordgroep voor Teus Hubert in zijn
hoedanigheid als lid van het Wmo-platform. Hij stelde zich in 2010 echter
niet meer beschikbaar voor een nieuwe periode. Naar zijn mening werd
de Wmo-raad nogal eens te laat ingeschakeld en leverde het werk te weinig op. Het was effectiever om rechtstreeks te communiceren met politici.
Het DPE vergaderde vier keer per jaar. Op deze vergaderingen kwamen
steeds concrete thema’s aan de orde waarbij deskundigen uit het veld een
toelichting gaven. Te noemen zijn:
- De Wmo zelf was een regelmatig terugkerend thema
- Noodhulpvragen: wat vraagt het van de diaconie?
- Minimaregelingen van de gemeente Ede
- Mantelzorg
- Ouderenzorg
- Huiselijk geweld
- Opvang van mensen die er even uit moeten
- Mensen met een (licht) psychische beperking
- Autisme
Ook vond informatie-uitwisseling plaats, ondersteund door de uitgave van
een Diaconale Nieuwsbrief. Een initiatief dat door middel van informatieverspreiding werd gestimuleerd was het ‘Mantelzorg Compliment’: het
geven van een blijk van waardering door de burgerlijke gemeente in de
vorm van 250 euro voor mensen die intensief mantelzorg verrichten. Via
de kerken konden zo namen ingezameld worden. Ook stelde het DPE een
folder beschikbaar om op de zondag na de dag van de mantelzorg (in
2007 was dat zaterdag 10 november) aandacht te vragen voor mantelzorgers. Ook in de volgende jaren gebeurde dat. Het DPE stelde ook een sociale kaart samen. Daarnaast ontwikkelde het DPE drie projecten waarbij
kerken steeds zelf konden beslissen of zij eraan mee wilden doen, te weten het Interkerkelijk Noodfonds Ede, Voor Elkaar Ede (VEE) en Schuld77
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hulpmaatje Ede. Het noodfonds bestond al langer, maar er gingen nu meer
kerken aan deelnemen. We zullen de projecten kort bespreken.
Voor Elkaar Ede
Op de vergadering van het DPE op 21 november 2007 presenteerden HIP
(Hulp in Praktijk) en de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) hun
aanpak voor hulpverlening door vrijwilligers (praktische hulp en steun bij
zorg of mantelzorg). Na positieve reacties op deze avond legde de kerngroep in februari 2008 de kerken de vraag voor of zij gezamenlijk een
praktische hulpdienst zouden willen opzetten en daarover een oriënterende bespreking zouden willen bijwonen. Nadat er veel positieve reacties
waren binnengekomen ontwikkelde de kerngroep in overleg met HIP en
de NPV een concept plan van aanpak. Uit de ‘Aankondiging Plan van
aanpak’, september 2008:
‘De kerngroep beoogt met dit plan om christenen enthousiast te maken in
het geven van hulp aan mensen in Ede, zowel binnen als buiten de kerk,
en deze hulp effectiever en efficiënter uit te voeren. Het gaat er nadrukkelijk niet om bestaande samenwerkingsvormen en diaconale activiteiten te
vervangen, maar eerder deze met elkaar te verbinden en elkaar hierin te
versterken. Samen kun je meer dan alleen.’
Het project had inmiddels de naam Voor Elkaar Ede (VEE) gekregen. Op
26 november 2008 kwam de nota Voor elkaar in Ede e.o. – Plan van
Aanpak aan de orde in de vergadering van het DPE. In vervolg hierop
werden de afzonderlijke kerken en diaconieën gevraagd of zij mee wilden
werken aan VEE. Er kwamen positieve reacties van de Christelijke Gereformeerde Kerk Bennekom, de Gereformeerde Kerk Lunteren, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ede-Noord, idem Ede-Zuid, Hersteld
Hervormde Gemeente Lunteren, de Hervormde Gemeente Bennekom, de
Hervormde Gemeente Ede, de Hervormde Gemeente Wekerom, de Evangelische Gemeente Jonah en de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede. Op
24 maart 2009 namen de deelnemende kerken het besluit om VEE op te
zetten. De kerken zouden vrijwilligers werven. De hulpvragen zouden
binnenkomen via de helpdesk van HIP, waarna vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden. De effectuering liep vertraging op
doordat de werving van financiering, o.a. door een magere subsidie van
de gemeente, tegen zat. Voorts moest HIP reorganiseren wegens teruglopende subsidies. Op 7 oktober 2010 vond de ‘Openings- en bemoedi78
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gingsavond voor de vrijwilligers van VOOR ELKAAR EDE’ plaats. Inmiddels hadden zich via de deelnemende kerken meer dan honderd vrijwilligers aangemeld. Als kern van VEE vinden we in de uitnodiging
(oktober 2010):
‘Christenen uit verschillende kerken zijn praktisch dienstbaar voor mensen bij hen in de buurt en willen daarmee getuige zijn van de hoop die in
hen is.’
Er werd een publiciteitscampagne gevoerd met behulp van onder meer
folders, posters en reclameborden en meldingen in de pers en op Ede TV.
Op 30 oktober vond de feestelijke opening van VEE plaats door de wethouder. In 2011 kwamen er 26 hulpvragen binnen. Aan de hulpvragers
werd in totaal 243 keer hulp verleend. Er wordt gewerkt aan verdere bekendmaking. Dit leidt tot een stijging van de hulpvragen.
Schuldhulpmaatje Ede
Ook kwam er deelname aan het project Schuldhulpmaatjes tot stand. Dit
landelijke project was een coproductie van Kerk in Actie, het Landelijk
Katholiek Diaconaal Beraad, SKIN (vereniging van migrantenkerken), de
Evangelische Alliantie en de PCOB met medewerking op projectbasis
door het Leger des Heils. Maatjes zijn gecertificeerde schuldhulpvrijwiligers die mensen met (beginnende) schulden ondersteunen bij schuldpreventie en schuldhulp en nazorg verlenen na schuldsanering. In zijn
vergadering van 27 januari 2011 nam het DPE het besluit om het project
Schuldhulpmaatje van de grond te krijgen. Na overleg verklaarde de gemeente zich bereid om samen te werken en via de kerken kwamen er
vrijwilligers. Dertig vrijwilligers kregen een scholing en zijn daarmee
beschikbaar voor mensen met schulden. Vervolgens werd hard gewerkt
om bekendheid te krijgen met de doelstellingen van het project. Dit heeft
ertoe geleid dat inmiddels nagenoeg alle vrijwilligers als maatje aan een
hulpvrager zijn gekoppeld. De aanvragen voor een maatje komen niet alleen van de gemeente Ede, maar ook van maatschappelijk werk, zorginstellingen en kerken. Op voorwaarde dat er voldoende subsidie komt,
wordt in de tweede helft van 2012 opnieuw een groep van twaalf tot vijftien vrijwilligers opgeleid.
Inmiddels zijn de contacten met de gemeente verbeterd. Zo nodigde de
burgemeester van Ede, C. van der Knaap, en het CDA, de ChristenUnie
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en de SGP onder meer het DPE uit om van gedachten te wisselen over het
‘project 2025’. In dat kader sprak het gemeentebestuur met burgers en
organisaties over hoe Ede er in 2025 uit zou moeten zien. De genoemde
partijen organiseerden op 16 november 2011 een rondetafelgesprek met
de kerken waarbij ongeveer tachtig personen uit de kerken, onder wie ook
uit het DPE, aanwezig waren. Er kwam onder meer kritiek op de liberale
inslag van het stuk en er werd aandacht gevraagd voor het sociale aspect
en duurzaamheid. Bij het eerste lustrum van het DPE in februari 2011
keek Teus Hubert terug en vooruit:
‘Zoekend en tastend zijn wij onze weg gegaan, in het vertrouwen dat we
er niet alleen voor stonden, maar dat we een Helper hebben die ons kan en
wil bijstaan. In het begin waren we nog volstrekt onbekend en op menig
bijeenkomst moesten we uitleggen wat het DPE was en wat het beoogde.
Veelal werden we verbaasd en ongelovig (!) aangekeken. Kerken die samenwerkten en iets deden voor de samenleving? Nou, daar zou wel niet
veel van terecht komen. Maar ons samenwerkingsverband, een platform
waar de diaconale activiteiten van kerken werd besproken, bleek een
vondst te zijn. Iedereen was gelijkwaardig en bij het ontwikkelen van activiteiten had ieder zijn rol.’
Daarmee was de meerwaarde van het Diaconaal Platform als samenwerkingsverband tussen diaconieën aangetoond. Echter, voor de samenwerking met de gemeente Ede en het werven van subsidies was een
bestuursvorm nodig die meer zekerheid en een geformaliseerde verantwoordelijkheid bood. Derhalve pleitte Teus Hubert, als voorzitter van het
Diaconaal Platform Ede, voor het oprichten van een stichting, die een
hechte binding moest hebben met het Diaconaal Platform. In deze stichting moesten de bestaande en eventueel nieuw te starten activiteiten van
het Diaconaal Platform worden ondergebracht. Het beleid t.a.v. deze activiteiten moest een verantwoordelijkheid blijven van het Diaconaal Platform. Het DPE aanvaardde het voorstel. Op 28 maart 2012 kwam de
‘Stichting DPE in uitvoering’ officieel tot stand. In de statuten is de volgende doelomschrijving te vinden: ‘De stichting heeft ten doel het coördineren en initiëren van diaconale taken.’ Zij tracht dit doel onder meer te
bereiken door:
‘Het realiseren en in stand […] houden van een diaconale organisatie teneinde mogelijkheden te scheppen voor de uitvoering van diaconale taken
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voor het diaconaal platform Ede ten behoeve van medemensen en groepen in de gemeente Ede, die in maatschappelijke, financiële en/of geestelijke nood verkeren en die niet via de reguliere kanalen geholpen kunnen
worden.’
Enige conclusies
1. Wat heeft de Wmo voor de kerken betekend?
- Zij heeft de samenwerking van de kerken in het DPE mogelijk gemaakt.
Deze was er zonder de Wmo niet gekomen.
- Er is een nieuw bewustzijn bij de kerken gekomen van haar taken in de
lokale samenleving. - Er is meer zicht gekomen op de mogelijkheden van
het diaconaat. Elke keer kwam op het DPE aan de hand van concrete problemen de vraag aan de orde wat het diaconaat zou kunnen doen. Dat
heeft de diaconale visie verrijkt en verbreed.
- De kerken hebben elkaar beter leren kennen doordat zij elkaar vertelden
waar zij mee bezig zijn. Daardoor leert men van elkaar.
- De kerken zijn nadrukkelijker in de samenleving gaan staan.
- Er zijn meer contacten tussen kerken en lokale overheid gekomen.
- Er zijn meer contacten met mensen buiten de kerken gekomen.
- De platform-constructie is wel kwetsbaar, omdat de doorwerking van
het besprokene sterk afhangt van de vertegenwoordigers in het platform.
Door publiciteit, brede verspreiding van verslagen en de bereidheid om op
vergaderingen te komen om zaken toe te lichten is geprobeerd om dit zoveel mogelijk te ondervangen.
2. Wat hebben de kerken voor de Wmo betekend?
- De kerken hebben naar de gemeente toe en naar andere organisaties duidelijkheid verschaft over hun mogelijkheden. Op de prestatievelden 1, 3,
4 en 6 zijn de kerken het meest actief. Zij hebben duidelijk gemaakt dat
zij goede samenwerkingspartners zouden kunnen zijn op deze terreinen.
Zij kunnen praktische hulp verlenen en steken daar al flink wat geld in.
- De kerken hebben hun inbreng geleverd in de adviesraden. Het functioneren van de Wmo-Adviesraad is uiteindelijk onbevredigend bevonden.
De gesprekken leverden te weinig op, het hele beleidsveld is niet meer te
overzien. Er is nu voor gekozen om via contacten in de politiek te communiceren.
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3. Hoe zullen de kerken in Ede betrokken blijven bij de Wmo; wat zijn
mogelijkheden en wensen?
- De Wmo biedt kerken en diaconieën brede mogelijkheden.
- Als kerken kunnen we veel doen, maar dat vergt veel samenwerking met
anderen, binnen en buiten de kerken.
- De overheid zit niet op de kerken te wachten. Bij beleidsambtenaren is
weinig kennis van kerken. Ook in de Wmo-Adviesraad speelde dit probleem.
- Het is nodig om zicht te hebben op de taakverdeling tussen vrijwilligers
en professionals en daar een visie op te hebben. Anders nemen vrijwilligers taken over van beroepskrachten, terwijl zij daarvoor onvoldoende
gekwalificeerd zijn.
- De Wmo is wel heel ingewikkeld geworden door het vele dat naar de
gemeenten gedecentraliseerd wordt en door bezuinigingen. Het hele veld
is niet meer te overzien.
- De Wmo was het eerste jaar vooral heel technisch, nu met de ‘kanteling’
komt pas echt de civil society aan de orde. Ook in kerken vergt dit een
vorm van ‘omdenken’.
Voor de toekomst is nodig om:
- Kritisch de ontwikkelingen te volgen en daar zo nodig op te reageren;
- In gesprek te blijven met de lokale overheid;
- Als DPE concrete activiteiten te ontwikkelen.
4. Advies voor de kerken
- Beperk je niet tot het beleidsmatige veld, maar organiseer ook praktische activiteiten; naast de beleidsmensen zijn de practici hard nodig.
- Kijk naar wat je samen kunt doen, binnen en buiten de kerk.
- Wees je bewust van je mogelijkheden.
- Speel geen afwachtende, maar een initiërende rol.
- Verwacht niet te veel van het adviesorgaan van de lokale overheid.
- Zorg voor goede kennis van de Wmo.
- Zorg dat je genoeg contacten hebt met de politiek.
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6. Niedorp
De gemeente Niedorp en de Wmo
Niedorp was tot 1 januari 2012 een zelfstandige gemeente. Op 1 januari
2012 vond een fusie plaats met Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer en ontstond de nieuwe gemeente Hollands Kroon. In 2011 telde
Niedorp 12.298 inwoners. Niedorp heeft twee hoofdkernen, te weten
Nieuwe Niedorp (3160 inwoners) en Winkel (2970 inwoners). Deze twee
gemeenten werden in 1970 samengevoegd tot Niedorp. Daarnaast kent de
gemeente Niedorp nog een aantal plaatsen, waaronder Barsingerhorn, Haringhuizen, Kolhorn, Oude Niedorp en ’t Veld. In 1990 werd de gemeente
Barsingerhorn opgesplitst. Het dorp Wieringerwaard ging naar de gemeente Anna Paulowna en de dorpen Barsingerhorn, Haringhuizen en
Kolhorn werden onderdeel van de gemeente Niedorp.
Samenstelling Gemeenteraad:
2006 2010
PvdA
5
3
VVD
4
3
CDA
3
2
Algemeen Belang
3
1
Democratie Anders
6
totaal
15
15
De wethouders met de Wmo in hun portefeuille waren lid van de PvdA
(2006-2010) en het CDA (2010-2012). De gemeente Niedorp bereidde de
invoering van de Wmo voor door een bijeenkomst te beleggen waarvoor
groeperingen, organisaties, verenigingen en ook de kerken werden uitgenodigd. Dit leidde onder meer tot de oprichting van een Wmo-raad i.o.
met ingang van 1 april 2006. De voornaamste taak was om het college
van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te
dienen over zaken die de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het
gemeentelijk en/of regionaal Wmo-beleid betroffen. Mede door wisseling
van beleidsambtenaren liet de installatie van de officiële Wmo-raad op
zich wachten. Deze werd eerst op 18 september 2007 geïnstalleerd. Daartoe had de gemeenteraad op 6 september de ‘Verordening voor inspraak
van ingezetenen en cliëntenparticipatie betreffende de Wmo’ vastgesteld,
met als officiële taakomschrijving:
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‘De Wmo-raad heeft tot doelstelling de advisering bij de ontwikkeling,
uitvoering in algemene zin en evaluatie van de Wmo, en het hierbij zoveel
mogelijk betrekken van belanghebbenden.’
De raad moest minimaal tien en maximaal zestien leden tellen en een brede afspiegeling vormen van de lokale samenleving en haar burgers met
verschillende expertise, deskundigheid en visie. In ieder geval zouden in
de Wmo-raad leden opgenomen worden uit de doelgroepen senioren, gehandicapten, mantelzorgers & vrijwilligers, leden namens cliënten van
welzijnsinstellingen, zorginstellingen, een lid dat houder is van een persoonsgebonden budget, een lid vanuit of namens de doelgroep jongeren,
de doelgroep sport, de doelgroep minima en uitkeringsgerechtigden, een
vertegenwoordiger namens bewonersgroepen, een lid vanuit (samenwerkende) ouderenbonden en een lid namens plaatselijke kerkgenootschappen. Uiteindelijk telde de Wmo-raad vijftien leden die afkomstig waren
uit diverse groepen en organisaties zoals de dorpsraad, vrijwilligers,
huurdersvereniging, tennisvereniging, uitkeringsgerechtigden, ouderen en
ook de kerken. De vergaderplaats rouleerde over de diverse dorpen.
Daarbij werd ook gelet op de spreiding over de kernen. De raad vergaderde met uitzondering van de maanden juli en augustus elke maand. Steeds
woonde de beleidsambtenaar voor de Wmo de vergaderingen bij en kon
hij nadere informatie geven. De raad heeft onderwerpen en nota’s met
betrekking tot de onderscheiden prestatievelden besproken en steeds van
advies voorzien, zoals ten aanzien van de individuele voorzieningen, alcoholmisbruik, persoonsgebonden budget, indicatie huishoudelijke hulp,
ouderenwerk, preventief huisbezoek, jeugdzorg, vrijwilligers, mantelzorg,
eigen bijdragen, protocol huisuitzetting, en (een belangrijk punt in de kop
van Noord-Holland) de vervoersvoorzieningen. De Wmo-raad bracht ook
advies uit over het Beleidsplan Wmo Niedorp 2008-2011 dat de gemeenteraad in 2008 aannam. Het beleidsplan gaf in de inleiding eerste de centrale begrippen van de Wmo weer: zelfredzaamheid en participatie, en het
mee kunnen doen van iedere burger in de maatschappij ongeacht zijn of
haar beperkingen. Vervolgens volgde een weergave van de hoofdlijnen
van de Wmo, om daarna de uitgangspunten van de gemeente Niedorp
weer te geven:
‘Kernbegrippen in onze visie zijn efficiëntieverbetering en een samenhangend beleid op het gebied van voorzieningen, het jeugdbeleid en Wo84
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nen, Welzijn en Zorg (gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen
van ouderen en mensen met beperkingen). Pijlers voor het sociaal beleid
zijn ondersteuning van de zelfredzaamheid en een vangnet voor mensen
die het op eigen kracht niet redden.’33
Voorts werd de intentie uitgesproken om burgerparticipatie, medezeggenschap en communicatie na te streven. In dat kader werd ook de Wmo-raad
genoemd. Na de presentatie van enige demografische gegevens volgde de
behandelingen per prestatieveld, waarbij steeds werd aangegeven welke
voorzieningen er waren, welke knelpunten en wat de gemeente wilde bereiken. Bij prestatieveld 1 (sociale samenhang) werd onder de centra het
Hervormd Centrum in Barsingerhorn genoemd, bij het prestatieveld 4
(vrijwilligerswerk en mantelzorg) onder het kopje ‘Vrijwilligers in de
zorg’ de kerkgemeenschappen. Dat er een uitgebreid vrijwilligersnetwerk
in Niedorp is, blijkt uit de vermelding in de nota dat bijna vijftig vrijwilligersorganisaties een bescheiden subsidie van de gemeente krijgen. De
Wmo-raad van Niedorp werd per 1 januari 2012 opgeheven met de vorming van de gemeente Hollands Kroon. Datzelfde geldt voor de Wmoraad van Anna Paulowna en de gezamenlijke Wmo-raad van Wieringen
en Wieringermeer. De samenstelling van de drie respectievelijke raden,
hun werkwijze en verhouding tot het ambtelijk apparaat en de politiek
liepen sterk uiteen. Alleen de Wmo-raad van Niedorp kende een vertegenwoordiging vanuit de kerken. In Anna Paulowna was er geen vertegenwoordiger vanuit de kerken, omdat dit in strijd werd geacht met de
scheiding tussen kerk en staat. In Wieringen/Wieringermeer was niet gereflecteerd op mogelijke vertegenwoordiging vanuit de kerken en de kerken zelf toonden geen interesse in mogelijke deelname. De op te heffen
gemeenten spraken af dat van elke oude Wmo-raad zes personen naar de
nieuwe Wmo-raad zouden gaan.
Kerken
Sinds het eind van de negentiende eeuw kent de streek een sterke en
groeiende onkerkelijkheid. Zo geeft de Volkstelling van 1947 de volgende cijfers van onkerkelijkheid: Barsingerhorn 44,5%, Nieuwe Niedorp
30,8% en Winkel 42%. Bij de Volkstelling van 1971 bedroeg de onkerkelijkheid in Barsingerhorn 57% en in Niedorp 42%. In Nieuwe Niedorp
33

Gemeente Niedorp, Beleidsplan Wmo Niedorp 2008-2011, p. 11.
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vormde de Rooms-Katholieke Kerk de grootste kerkelijke gemeenschap,
in Barsingerhorn en Winkel de Nederlandse Hervormde Kerk. Voorts is
nog te noemen dat boven het IJ een relatief groot aantal kleine doopsgezinde gemeenten aanwezig is.
Niedorp kent protestantse gemeenten in Winkel en Nieuwe Niedorp en er
zijn rooms-katholieke parochies in Nieuwe Niedorp, ’t Veld en in Waarland (met één pastor voor al deze parochies tezamen). Er is ook een
Doopsgezinde Gemeente, die nu onderdeel is van een streekgemeente: de
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn-Zijpe Noord-Zijpe
Zuid-Wieringermeer-Medemblik-Schagen. Deze heeft één predikant en
houdt kerkdiensten in Medemblik en Schagen. In Nieuwe Niedorp is ook
een Doopsgezinde Gemeente. Deze heeft één predikant en houdt kerkdiensten in Nieuwe Niedorp en Twisk. Er is geen officiële Raad van Kerken. De pastores van de diverse kerkgenootschappen ontmoeten elkaar
minstens eens per twee maanden. Er is een oecumenische werkgroep, bestaande uit gemeenteleden en aangevuld met één van de pastores. Deze
organiseert jaarlijks twee kerkdiensten. Er is dan alleen een viering in één
van de kerken. De andere kerken zijn op deze zondagmorgen gesloten. De
Protestantse Gemeente Nieuwe Niedorp c.a. heeft 70 doop- en 44 belijdende leden en telt één predikantsplaats. Zij omvat de kernen Oude
Niedorp, ’t Veld, Zijdewind, Moerbeek, De Weel, Verlaat en Nieuwe
Niedorp. Het kerkgebouw staat in Nieuwe Niedorp. De Diaconie bestaat
uit vier personen. De voornaamste activiteit is het financieel ondersteunen
van bepaalde doelen. De diaconie neemt deel aan een noodfonds. Zij is
bezig met het opstellen van een beleidsplan en wil meer uitstraling buiten
de kerk krijgen.
De Protestantse Gemeente Winkel c.a. telt 160 doop- en 144 belijdende
leden en heeft één predikantsplaats. De kerkelijke gemeente omvat de
plaatsen Kolhorn, Haringhuizen, Barsingerhorn, Lutjewinkel en Winkel.
In het laatstgenoemde dorp staat ook het kerkgebouw. In Barsingerhorn is
het kerkgebouw in de jaren zestig gesloopt. De voormalige pastorie functioneert nu als en soort dorpscentrum. De Diaconie van Winkel bestaat uit
zes personen. Zij is gericht op de gehele bevolking. De Diaconie verricht
klusjes voor mensen binnen en buiten de kerk die hulp nodig hebben en
springt ook op andere wijze bij als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld door
bezoekwerk te doen bij mensen die eenzaam zijn. Ook wordt er materiële
hulpverlening gegeven. Er is een noodfonds dat aanvankelijk alleen van
de beide Protestantse Gemeenten uitging maar waarin nu ook de Parochi86
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ele Caritasinstelling (PCI) van ’t Veld en de burgerlijke gemeente participeren. Vluchtelingen worden opgevangen. Hulpvragen komen vaak binnen via de predikant die blijk geeft van diaconale betrokkenheid en door
de dorpelingen als een aanspreekpunt wordt gezien. Er is een flink bestand aan vrijwilligers die actief zijn in het diaconale werk. Overigens
lopen vele lijnen en contacten via het informele circuit.
De kerken en de Wmo
Vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Winkel en de PCI van
‘t Veld waren aanwezig op de bijeenkomst ter voorbereiding van de
Wmo. Zij gaven te kennen mee te willen doen aan de Wmo. Deze wens
werd zonder problemen gehonoreerd. Er kwamen twee vertegenwoordigers vanuit de kerken in de Wmo-raad, een lid vanuit de PCI uit ‘t Veld
(Henk Klijn) en een diaken van de Protestantse Gemeente Winkel (Pietie
Voogd). Voorts werd Siep Rienstra voorzitter (tot april 2009). Hij vertegenwoordigde als zodanig geen bepaalde groepering maar was als gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland met de opdracht
Wmo reeds betrokken bij het thema Wmo. Pietie Voogd rapporteert als
vertegenwoordiger in de Wmo-raad in de vergaderingen van de Diaconie,
zoals ook de rooms-katholieke vertegenwoordiger dat doet in de PCI.
Soms doet zij dat ook in de Kerkenraad. Enige malen heeft er in de kerkbladen van de Protestantse Gemeente Winkel en Nieuwe Niedorp informatie gestaan over de Wmo. Er is aandacht besteed aan mantelzorg en
iemand van het Mantelzorgkantoor heeft een inleiding over mantelzorg
gehouden voor de leden van de Protestantse Gemeente Winkel. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Vrouwengespreksgroep. De pastores
zijn op de hoogte van de Wmo en geven signalen door.
Hoe ervaren de kerkelijke vertegenwoordigers hun deelname aan de
Wmo-raad? Zij voelen zich als kerkelijke vertegenwoordigers geaccepteerd in de Wmo-raad. Het werk is zinvol. Na enige aanloopproblemen
worden de adviesaanvragen op tijd voorgelegd en de adviezen worden
serieus genomen. Voorts wordt de Wmo-raad goed gefaciliteerd (financieel, qua deskundigheidsbevordering en vergaderlocaties). Zeker in het
begin was het wennen aan het vele leesvoer en kostte het moeite om thuis
te geraken in de vele afkortingen. Concrete knelpunten, soms vanuit kerken aangedragen, kunnen worden ingebracht. Soms konden verbindingen
gelegd worden tussen mensen en partijen. Zo bood de Diaconie van Win87
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kel hulp bij de verhuizing van de bewoners van een verzorgingshuis. Binnen de Wmo-raad legden de leden zich op bepaalde prestatievelden toe.
Pietie Voogd was vooral bij het prestatieveld jeugd en jongeren betrokken. Eén van de hoofdaandachtspunten was het overmatig alcoholgebruik
onder jongeren in de regio. De daarover belegde avond kreeg echter weinig respons. Ook in de Wmo-raad van de nieuwe gemeente Hollands
Kroon hebben de kerken zitting gekregen. Siep Rienstra, thans ouderling
van de Protestantse Gemeente Winkel, vertegenwoordigt nu de protestantse gemeenten en Henk Klijn de rooms-katholieke parochies. De bedoeling is dat in 2013 alle kerken in de nieuwe gemeente uitgenodigd
worden voor nadere informatie over de Wmo. Wellicht komt het tot de
oprichting van een diaconaal platform of een vergelijkbaar contactorgaan.
Enige conclusies
- De scheiding tussen kerk en staat bleek in Niedorp geen belemmering
voor de deelname van kerken in het beleidsproces van de Wmo. Zo werden kerken uitgenodigd voor de voorbereidende bijeenkomsten en kregen
zij zitting in de Wmo-raad zonder dat daar discussie over was.
- De Wmo-raad kon door goede facilitering en door onderling vertrouwen
goed functioneren. Het College van Burgemeester en Wethouders nam de
adviezen van de raad serieus.
- De kerkelijke vertegenwoordigers werden als zodanig geaccepteerd in
de Wmo-raad en konden hun punten inbrengen.
- De rol van de vertegenwoordigers van kerken in de Wmo-raad naar de
kerken toe was vooral informerend. Signalen vanuit de kerken die van
belang waren voor de Wmo-raad kwamen vooral van de pastores.
- De Wmo heeft de mogelijkheid geboden om kerken meer zichtbaar te
maken voor de burgerlijke gemeente, maatschappelijke organisaties en
instellingen en de lokale samenleving. Een belangrijk winstpunt is dat de
diverse partijen elkaar weten te vinden als dat nodig is.
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7. Sittard
De gemeente Sittard en de Wmo
De gemeente Sittard-Geleen telt 95.000 inwoners en ontstond in 2001
door samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born.
Samenstelling Gemeenteraad:
2006
GOB34
7
CDA
7
Stadspartij SittardGeleen-Born
4
GroenLinks
6
PvdA
7
VVD
2
D66
SP
Balans
2
Overig
2
totaal
37

2010
8
8
6
5
4
3
1
1
1
37

De wethouders met de Wmo in hun portefeuille waren zowel in de periode 2006-2010 als vanaf 2010 lid van GroenLinks. Ter voorbereiding van
de invoering van de Wmo verscheen de notitie Invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning in Sittard-Geleen (8 juni 2006), die gezien kan worden als de eerste vingeroefening voor de invoering van de
Wmo in Sittard-Geleen. De Wmo werd in het kort geïntroduceerd wat
betreft uitgangspunten, doelstellingen en sturingsfilosofie. De notitie stelde dat gezien de grote omvang van de invoeringsoperatie en de vereiste
zorgvuldigheid niet alles in één keer zou kunnen. Daarom werd voor een
procesmatige aanpak gekozen met een ‘beleidsarme invoering’ in 2007.
In 2006 zou de voorbereiding plaatsvinden van de invoering van de Wmo
op 1 januari 2007 voor wat betreft individuele verstrekkingen (met name
de huishoudelijke hulp en verzorging), de inrichting van een Wmo-loket
en de subsidieregelingen uit de AWBZ die naar de Wmo zouden worden
34

GOB is een lokale partij in Sittard-Geleen. De afkorting gaat terug op Grevenbicht-Obbicht en Papenhoven-Born. Thans staat de afkorting voor ‘Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar’.
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overgeheveld. Dit zijn de voornaamste interessegebieden van de notitie,
die werd afgesloten met het verkennen van de mogelijkheden van regionale samenwerking. Een volgende stap werd gezet met de Procesnotitie
WMO 2008-2011. Procesnotitie voor de totstandkoming van het lokale
WMO-plan 2008-2011 (20 november 2006). Deze notitie ging in op de
invulling van het lokale Wmo-plan en op het thema van de burgerparticipatie. Daarbij werd ook vermeld dat aan de gezamenlijke zorgvragers en
belangenorganisaties gevraagd was om zich te organiseren in een Wmoplatform. Voor de totstandkoming van het Wmo-plan belegde de gemeente bijeenkomsten voor de bevolking en de betrokken instellingen. Op 30
augustus 2007 vond een expertmeeting plaats waarbij ongeveer honderd
personen aanwezig waren namens organisaties op het terrein van wonen,
welzijn en zorg. Op 13 december 2007 stelde de gemeenteraad een nota
vast getiteld Niet alleen balen, maar zelf mee bepalen. Een beleidsplan
voor de periode 2008-2012. Blijkens deze nota wil de gemeente met zijn
Wmo-beleid voor mensen met beperkingen een drietal ambities nastreven:
- Alle burgers (ook zij die niet zelfredzaam zijn) richten hun leven zoveel
mogelijk naar eigen inzicht in.
- Organisaties voor wonen, welzijn en zorg die deel uitmaken van de ketendienstverlening zorgen dat mensen zo lang en zo prettig mogelijk in
hun eigen huis of in ieder geval in de wijk respectievelijk de ‘woonservicezone’ kunnen blijven wonen.
- De gemeente laat uitvoeren, regisseert, stimuleert en bewaakt.
Daarnaast benoemt de nota twee clusters van speerpunten met betrekking
tot mensen met beperkingen. Het eerste cluster richt zich op het verhogen
van de kwaliteit van leven, het tweede op financiële beheersbaarheid. De
nota gaat ook specifiek in op de prestatievelden. In een eerder stadium, op
31 mei 2007, had de gemeenteraad de ‘Verordening burgerparticipatie
Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ vastgesteld, waarin de instelling
van de Wmo-raad was vervat. De Wmo-raad bestond uit de door het college als zodanig erkende en in de gemeente actieve vertegenwoordigers
van zelforganisaties van belanghebbenden op het gebied van de Wmo.
Het college en/of de gemeenteraad, zo bepaalde de verordening, vragen
de Wmo-raad tijdig advies over alle voorgenomen besluiten. De Wmoraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het college en/of de
gemeenteraad. De Wmo-raad heeft een bestuur dat democratisch gekozen
wordt uit de leden van de Wmo-raad en dat bestaat uit vier vertegenwoor90
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digers van de al bestaande Adviesraden: het Sociaal Overleg, de Adviesraad Ouderenbeleid, de Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten
en het Multicultureel Overleg. Verder telt de Wmo-raad vier vertegenwoordigers uit de leden van zelforganisaties van belanghebbenden en een
onafhankelijk voorzitter. De lijst van zelforganisaties bevatte de volgende
doelgroepen / groepen van belanghebbenden:
- Mensen met lichamelijke handicap;
- Mensen met verstandelijke handicap;
- Mensen met chronische ziekte;
- Mensen met psychische handicap;
- Mensen met zintuiglijke handicap;
- Ouderen;
- Jongeren en ouders;
- Dak- en thuislozen;
- Verslaafden;
- Vrouwenopvang;
- Vrijwilligers en mantelzorgers;
- Allochtonen;
- Cliëntenraden;
- en nog andere belangenorganisaties die in aanraking (kunnen) komen
met de Wmo.
Daarnaast kunnen ook individuele leden toetreden tot de Wmo-raad wanneer zij benoemd worden op basis van hun specifieke deskundigheid. Op
21 augustus 2007 vond de installatie van de Wmo-raad plaats. De raad
kreeg de rechtsvorm van een stichting. Door de deelname van een groot
aantal organisaties, actief op de genoemde velden, bedroeg het aantal leden dertig. Ten behoeve van de werkbaarheid werden de organisaties in
acht clusters ondergebracht. Elk cluster vaardigt iemand af naar het Dagelijks Bestuur van de Wmo-raad dat maandelijks vergadert. Vanuit de kerkelijke platforms35 in Sittard-Geleen-Born nam Hub Vossen zitting in
cluster acht, samen met de huurdersverenigingen, vakbonden, bewonersverenigingen, vrouwenorganisaties en jeugd- en jongerenprojecten. Een
vertegenwoordiger van het kerkelijk inloophuis ‘Bie Zefke’ (zie onder)
kreeg zitting in cluster drie, waarin ook ondergebracht zijn het Sociaal
Overleg (Cliëntenraad van de Sociale Dienst/UWV) en de cliëntenraden
35

Platforms, omdat er drie ‘platforms van kerken’ zijn: de overlegorganen van
kerken in de voormalige gemeenten Sittard, Geleen en Born.
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GGZ. Daarnaast werden er drie interne adviescommissies ingesteld, te
weten de commissie Mantelzorg en vrijwilligers, de commissie Wonen/Welzijn/Zorg en de commissie Wmo-beleid. Deze commissies gaven
gevraagd en ongevraagd advies aan de Wmo-raad en via of namens de
Wmo-raad aan de gemeenteraad. Ook was er geregeld inspraak op vergaderingen van commissies van de gemeenteraad. Hub Vossen nam zitting
in de commissie Wonen/Welzijn/Zorg. Deze gaf in de eerste beleidsperiode advies over onderwerpen op het terrein van de jeugdzorg en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg in Sittard-Geleen. Binnen de
Wmo-raad was er voorts nog een Adviescommissie die adviezen uitbracht
aan het college van Burgemeester en Wethouders. Indien mogelijk werden deze adviezen vooraf besproken in de Wmo-raad; indien er snel gereageerd moest worden werden de adviezen achteraf alsnog gemeld. De
Adviescommissie had een afzonderlijk overleg met de bij de Wmo betrokken ambtenaren, het zogenaamde Ambtelijk Overleg. Voor gevraagde
of ongevraagde adviezen of andere reacties is altijd een (schriftelijk)
overleg met het Dagelijks Bestuur nodig. In de Wmo-raad komen vervolgens alle stukken ter sprake, vaak in de vorm van een melding dat een
bepaald advies gegeven is. Samenvattend ziet de Wmo-raad in SittardGeleen er als volgt uit:
Dagelijks Bestuur, dat maandelijks vergadert;
Diverse Commissies, die in wisselende frequentie vergaderen al naar gelang de relevantie en actualiteit van de respectievelijke onderwerpen;
Voltallige Wmo-raad, die vier á vijfmaal per jaar vergadert.
In de eerste beleidsperiode bracht de raad adviezen uit over of had zij inspraak bij onderwerpen als het Wmo-beleidsplan, het veiligheidsplan, het
‘Plan van Aanpak intensivering ondersteuning Mantelzorgers en Vrijwilligers’, de Woonmilieuvisie, de Seniorenmonitor, het accommodatiebeleid, vervoersvoorzieningen, de Nota gezondheidsbeleid, de benchmark
Wmo, wijksteunpunten, eigen bijdragen, het PGB-beleid, de maatschappelijke stage, de overheveling van begeleidingsactiviteiten naar de Wmo,
de herindicatie Hulp bij huishouden36 en de kanteling. In de clusters,
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Een belangrijk discussiepunt hierbij was of het ramenwassen onderdeel zou
blijven van het voorzieningenpakket. Het voorstel van het college van B&W om
dit uit het voorzieningenpakket te halen, leidde tot een groot aantal protesten, ook
van de Wmo-raad. Het besluit werd echter niet herzien.
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commissies en het ambtelijk overleg kwamen soms op gedetailleerde wijze de onderwerpen op de diverse prestatievelden aan de orde.
Kerken
De overgrote meerderheid van de bevolking in Limburg is roomskatholiek: 70%. De graad van kerkelijke meelevendheid is sterk gedaald.
Het percentage kerkgangers bedraagt 3,1%. De terugloop van het aantal
meelevende kerkleden heeft geleid tot reorganisaties. Het aantal dekenaten wordt teruggebracht. De Rooms-Katholieke Kerk in het bisdom
Roermond heeft haar eigen geschiedenis die nog steeds doorwerkt. Doordat de sociale arbeid vanuit congregaties verricht werd, is er geen sociale
traditie vanuit de parochies. Deze zijn vooral op catechese en liturgie gericht. Ook zijn er maar weinig kerkelijke armbesturen omgezet in parochiële caritasinstellingen (PCI’s); diverse armbesturen functioneren nog
steeds sterk autonoom. Wat betreft de situatie in Sittard-Geleen kan het
volgende overzicht van parochies en gemeenten gemaakt worden:
Dekenaat Sittard:
Parochiefederatie, bestaande uit vier voormalige parochies in de binnenstad van Sittard (8600 parochianen). Aantal pastores: twee priesters, twee
permanent diakens, een assistent en twee catechisten.
Parochiecluster, bestaande uit drie parochies (8000 parochianen). Aantal
pastores: twee priesters en een assistent.
Sittard Noord, bestaande uit drie parochies (met steeds gemiddeld 2500
parochianen). Aantal pastores: twee priesters en een pastoraal werker.
Sittard Zuid, een parochie (1400 parochianen). Aantal pastores: vacant,
waargenomen door pastoraal team Binnenstad Sittard.
In de kerkdorpen Einighausen (1000 parochianen), Guttecoven (975),
Limbricht (2000) is één priester werkzaam.
Dekenaat Susteren-Echt:
Parochiecluster Born/Grevenbicht, bestaande uit vijf parochies (totaal
11.500 parochianen). Er zijn twee priesters werkzaam.
Dekenaat Schinnen-Geleen:
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Parochiecluster Geleen, bestaande uit zes parochies (totaal 20.000 parochianen). Er zijn drie priesters en één diaken/pastoraal werker.37
De Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond telt 378 doop- en 446
belijdende leden. Er zijn twee predikantsplaatsen. De Protestantse Gemeente te Grevenbicht telt 108 doop- en 102 belijdende leden, zonder
eigen predikantsplaats. De Protestantse Gemeente te Sittard telt 491 doopen 377 belijdende leden. Er zijn hier twee predikantsplaatsen; de predikanten zijn voor een deel van hun werktijd gedetacheerd naar Grevenbicht. Voorts zijn er in Sittard-Geleen nog enige evangelicale kerken, een
Molukse Evangelische Kerk en de Nieuw-Apostolische Kerk.
De kerken en de Wmo
De Wmo heeft op diverse manieren relevantie (gehad) voor de kerken in
Limburg en in Sittard-Geleen in het bijzonder. We kunnen vijf aspecten
onderscheiden.
1. Informatie en communicatie
Er is een informatieronde gehouden langs parochie- en kerkenraden. Deze
sloot aan bij initiatieven van landelijke diaconale organen zoals het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB). Hub Vossen heeft als stafmedewerker/aalmoezenier van de Dienst Kerk en Samenleving van het
Bisdom Roermond deze ronde verzorgd.38 Vervolgens zijn er op diverse
plaatsen in Limburg cursussen Kerken en Wmo verzorgd en is er in het
blad van het Bisdom en in parochiebladen over de Wmo gepubliceerd.
Het is van belang te vermelden dat bisschop mgr. Frans Wiertz de activiteiten op het terrein van kerk en samenleving, en ook die op het vlak van
de Wmo, steeds ondersteunt in woord en geschrift. Ook zijn er in 2008
37

Met dank aan Hub Vossen. De cijfers van het aantal parochianen zijn gebaseerd op de bisdomgegevens van 2011. Het gaat hier om geregistreerde katholieken die in een parochie wonen. De kerkelijke betrokkenheid is echter beduidend
lager.
38
Eén en ander resulteerde binnen de Rooms-Katholieke Kerk in de uitgave Diaconie en WMO. Over de rol van de parochie, Parochiële Caritas Instelling (PCI)
of diaconale werkgroep bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WM0), verschenen als speciale uitgave van de website www.rkkerk.nl (juni 2007). Hub
Vossen schreef daarin de bijdrage ‘Wat kan een parochie of diaconale werkgroep
doen?’, pp. 19-20.
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twee studiebijeenkomsten geweest over het thema ‘Religie en Wmo’, georganiseerd in onderlinge samenwerking door de Dienst Kerk en Samenleving, de Limburgse Islamitische Raad, de classis van de Protestantse
Kerk in Nederland en het Huis voor de Zorg (een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van potentiële zorgvragers in Limburg). De studiedag in Venlo op 31 oktober en op 7 november 2008 in
Heerlen werden door dertig respectievelijk honderd mensen bezocht. Op
grond van deze studiedagen publiceerden de genoemde organisaties met
subsidie van de provincie Limburg de Notitie ‘Religie en Wmo’. De notitie werd aangeboden aan kerken, gemeentelijke overheden en Wmoraden. Vanwege de visie op de rol van religieuze organisaties in de Wmo
noemen we enige punten uit de notitie. Het belang van de Wmo voor religieuze organisaties is dat de Wmo hen voor de vraag stelt op welke manier zij aanwezig kunnen/willen zijn in de samenleving. Het is van belang
dat religieuze organisaties daarbij samenwerken, met name omdat door de
toenemende diversiteit in religieus opzicht knelpunten zijn ontstaan in de
sociale samenhang. De wederzijdse betekenis van religieuze organisaties
voor de Wmo en andersom wordt als volgt aangegeven:
- Doelstellingen, uitgangspunten en activiteiten van de Wmo en religieuze
organisaties kunnen elkaar goed versterken in het bevorderen van de leefbaarheid in de samenleving en in het méér zorgen voor elkaar.
- Er zijn veel vrijwilligers die vanuit religieus perspectief maatschappelijk
geëngageerd zijn: zij hebben oog en oor voor kwetsbare mensen en komen voor hen op.
- Voor kerken en moskeeën is de Wmo een aanvulling op de eigen (interne) zorg als geloofsgemeenschap.
- Van de zijde van de gemeentelijke overheid verdienen diaconie en kerken samenlevingsgerichte activiteiten ondersteuning.
De nota signaleert zowel knelpunten als mogelijkheden. Wat betreft de
knelpunten: er moeten realistische en niet te hoge verwachtingen zijn wat
betreft de inzet en mogelijkheden van religieuze organisaties. Voorts
moeten de religieuze organisaties zich niet verantwoordelijk (laten) maken voor falend overheidsbeleid wanneer dat laatste resulteert in onhoudbare situaties voor mensen. Specifieke aandacht vereist de participatie van
moskeeën in Wmo-raden. Islamitische en molukse organisaties geven aan
dat de Wmo niet leeft onder hun achterban mede omdat daar de zorg onderling wordt gegeven. Toch is de Wmo ook voor hen van belang. Bij
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tweede of derde generaties kan de onderlinge zorg minder vanzelfsprekend worden. Tevens is de Wmo geen zorgwet, maar een participatiewet.
Een volgende vereiste is dat gemeenten (politieke en ambtelijke vertegenwoordigers) een respectvolle houding aan de dag leggen richting religieuze organisaties en hun vertegenwoordigers. Gemeenten moeten
daarbij ook erkennen dat zij religieuze organisaties niet bij voorbaat mogen uitsluiten van financiering van activiteiten vanuit de Wmo. Dat geldt
ook voor de activiteiten met als oogmerk ‘religieuze ontmoeting’, wanneer mensen vanwege een beperking compensatie nodig hebben vanuit de
Wmo. Eerder had de nota al voorbeelden genoemd als het faciliteren van
kerkbezoek of aanverwante zaken zoals een processie of een bedevaartsreis. Genoemde knelpunten zijn door adequaat handelen en goede afspraken te overkomen. Dit biedt kansen en mogelijkheden, zoals:
- Betere signalering van knelpunten;
- Nieuwe, inspirerende samenwerking;
- Koppeling van activiteiten, die daardoor veel kunnen winnen aan bereik
en inhoud;
- Het uitdragen van de norm dat mensen in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor zichzelf, maar tegelijk verantwoordelijk zijn voor anderen.
Samenvattend:
‘Hierbij ligt een prachtige kans om met name in het kader van het bevorderen van de leefbaarheid desgewenst multireligieuze verbindingen te
leggen. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor religieuze organisaties om
elkaar te vinden in gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en het streven om deze ook in gezamenlijkheid te bereiken en daarnaast ook verbindingen aan te gaan met andere, niet religieuze, professionele en/of
vrijwilligersorganisaties.’39
De nota bevat een pleidooi om religieuze vertegenwoordigers in de Wmoraden op te nemen, hetzij van elke religieuze stroming afzonderlijk, hetzij
vanuit een multireligieuze vertegenwoordiging. Taken van deze vertegenwoordigers zijn het signaleren van knelpunten, het informeren van de
respectievelijke achterbannen, het adviseren aan de gemeentelijke overheid en binnen de Wmo-raad over het werk dat binnen religieuze organisaties gebeurt, en dit laatste vervolgens koppelen aan andere netwerken
binnen de Wmo. Kortom, de nota pleitte ervoor dat religieuze organisaties
39

Huis voor de Zorg e.a., Notitie ‘Religie en Wmo’, versie 2009, p.7.
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deel zouden nemen aan de Wmo en op kritische wijze zouden samenwerken met de gemeente en andere organisaties. Opvallend is daarbij de multireligieuze benadering.
2. Deelname aan Wmo-raden
De voorlichtingsbijeenkomsten hebben de praktijk gestimuleerd dat in
een aantal gemeenten vertegenwoordigers van kerken zitting kregen in de
Wmo-raad. Van de 30 Limburgse gemeenten hebben er 17 een vertegenwoordiger namens de kerk of kerken of is er een lid van de Wmo-raad dat
niet deelneemt namens de kerk(en), maar daar wel contact mee onderhoudt.
3. Subsidiëring van kerkelijke activiteiten.
Van oudsher gaven gemeenten in Limburg subsidies aan lokale kerken.
Mede op grond van veranderingen in de interpretatie van de scheiding
tussen kerk en staat is dit onder druk komen te staan. Een aantal gemeenten heeft deze subsidie omgezet in andere vormen van subsidie. Zo kennen verschillende gemeenten in Limburg nu een ‘waarderingspremie’ toe
voor vrijwilligers, op grond waarvan kerken een premie per vrijwilliger
krijgen. Hiertoe moeten zij wel duidelijk maken hoeveel vrijwilligers op
welk terrein actief zijn. In Nuth heeft de gemeente in 2011 9500 euro beschikbaar gesteld voor het werk dat kerkelijke vrijwilligers in en vanuit
parochies en een protestantse gemeente verrichten op het terrein van diaconie en kerk en samenleving in de vijf kerkdorpen. Kerken hebben
zichtbaar gemaakt welke activiteiten zij ondernemen. Zij moeten wel projectplannen indienen en een evaluatieverslag indienen. Andere voorbeelden van subsidiëring vanuit de Wmo voor kerkelijke activiteiten zijn o.a.
de schuldhulpmaatjesprojecten in Heerlen, Kerkrade en Maastricht. In
deze gemeenten is er een convenant gesloten tussen de plaatselijke kerken, de Vincentiusverenigingen (in Heerlen en Kerkrade) en de burgerlijke gemeenten. In Venlo zijn eveneens vergevorderde plannen om tot een
convenant te komen ten behoeve van een schuldhulpmaatjesproject.
4. De kerken in Sittard-Geleen en de Wmo
In Sittard-Geleen werden de kerken uitgenodigd voor deelname aan de
informatiebijeenkomst die voorafging aan de invoering van de Wmo.
Slechts een klein aantal mensen uit de kerken bezocht de bijeenkomst.
Dat was ook het geval bij de bijeenkomst die plaatsvond in het parochiehuis. Ook voor de expertmeeting werden de kerken uitgenodigd. Daar
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waren een tweetal pastores en enige diakenen van de Protestantse Gemeente in Sittard-Geleen alsmede enkele vrijwilligers aanwezig. In de
genoemde beleidsnota Niet alleen balen, maar zelf mee bepalen komen de
kerken één keer expliciet in beeld onder prestatieveld drie (informatie,
advies en cliëntenondersteuning) in hun rol van intermediair:
‘De gemeente wil de komende periode actief inzetten op intermediairs.
Voor vrijwel elke doelgroep zijn er vrijwilligers actief die een belangrijke
rol kunnen spelen bij het geven van informatie en advies. Dan denken we
o.a. aan vrijwilligers van de ouderenbonden, van patiëntenverenigingen,
van belangengroeperingen, van buurtverenigingen, van kerken en moskees. We willen actief inzetten op deze doelgroep. We zullen hen uitnodigen om zich via een aantal bijeenkomsten te laten bijpraten op en
instrueren over de Wmo in Sittard-Geleen.’40
Een gevolg van de informatieronde was de (her)oprichting van een gestructureerd overleg tussen de verschillende kerken in de Sittard-Geleen.
Zo werden de drie Platforms van Kerken Sittard, Geleen en Born in 2007
nieuw leven ingeblazen. Een stimulerende rol speelde hierbij de samenwerking rond de realisering van een opvang voor dak- en thuislozen, het
inloophuis Bie Zefke (zie onder). De platforms stuurden een brief aan het
college van Burgemeester en Wethouders waarin zij aangaven zitting te
willen hebben in de Wmo-raad. Het college honoreerde dit verzoek zonder problemen. Op verzoek van het college nam ook een vertegenwoordiger van Bie Zefke zitting in de Wmo-raad. Toen Hub Vossen namens de
kerken zitting nam in de Wmo-raad bedong hij dat hij ook een achterban
moest hebben. Dat werden de drie platforms van kerken in de gemeente
Sittard-Geleen. Sinds 2009 bestaat er een Diaconaal Beraad SittardGeleen met afvaardigingen van diaconale vrijwilligers en diaconieën uit
de verschillende parochies, kerkelijke gemeenten en kerk en samenlevingsgroepen in Sittard-Geleen (zie volgende alinea). In dit beraad komen
de signalen voor de Wmo-raad binnen en worden maatschappelijke
vraagstukken besproken. Hub Vossen zag het als zijn taak om, als lid van
de Wmo-raad vanuit de kerken, als schakel te fungeren tussen Wmo-raad
en kerken en om in de Wmo-raad de kerken op de kaart te zetten. Zo hebben de kerken zich kunnen presenteren op een vergadering van de Wmoraad op 27 oktober 2009. Bij het inhoudelijk meedenken brengt Hub Vos40
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sen het perspectief in van de rooms-katholieke sociale leer door aandacht
te vragen voor de waardigheid van de mens en voor de positie van kwetsbare mensen. Hij krijgt weinig voeding vanuit zijn achterban. De kerkelijke achterban is zogezegd nog in opbouw, zeker voor wat betreft het
stimuleren van diaconale initiatieven. Zijn ervaring is dat het van belang
is of de pastor oog heeft voor sociale noden en een signalerende functie
kan vervullen. Dat is vooral een kwestie van attitude en alertheid. Er zijn
wat dat betreft grote verschillen tussen pastores.
Een vervolg op de genoemde studiedag over Wmo en kerken op 7 november 2008 in Heerlen was het opzetten van een overleg tussen mensen
die diaconaal actief zijn vanuit de parochies, de Protestantse Gemeente,
de Evangelische Kerk Geleen en het Apostolisch Genootschap. Dat leidde
in 2009 tot de vorming van het Diaconaal Beraad Sittard-Geleen. Doel
van het beraad is om te inventariseren wat er op diaconaal vlak in SittardGeleen gebeurt, zodat men van elkaar weet wat men doet, en om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen. Ook functioneert dit overleg
als platform voor de vertegenwoordiger in de Wmo-raad. Dit overleg
leidde tot de deelname van de Protestantse Gemeente Sittard, enige parochies en de Evangelische Kerk aan een project dat werd opgezet in samenwerking met HIP (Hulp in Praktijk). Een ander punt dat via dit
overleg aan de orde kwam, was de gemeentelijke regeling met betrekking
tot ‘verlaten verstorvenen’. Dit zijn mensen van wie door het gebrek aan
financiële middelen de uitvaart niet betaald kan worden. Deze mensen
zijn vooral bij Bie Zefke bekend. Ook kan het gaan om mensen die vereenzaamd zijn. De gemeente draagt dan zorg voor de uitvaart. In
2009/2010 betrof het 20 personen. Afgesproken is nu dat de pastor in het
stadsdeel waar de overledene woonde door de gemeente benaderd wordt.
Deze zal in overleg met collega’s uit andere kerken/religieuze organisaties bekijken wie bij de uitvaart of crematie enige woorden zal spreken en
ervoor zal zorgen dat van een ‘verlaten verstorvene’ met respect en waardigheid afscheid genomen wordt. Het Diaconaal Beraad neemt deel aan
het overleg dat de platforms van kerken voeren met gemeenteraadsfracties
en draagt daar praktijkvoorbeelden van probleemsituaties aan. Vermeld
moet nog worden de samenwerking met de drie moslimorganisaties/moskeeën in Sittard-Geleen. Zij zijn geen lid van de platforms van
kerken, maar nemen wel deel aan een interreligieus overleg en worden
ook uitgenodigd bij het Diaconaal Beraad.
99
99

5. Inloophuis Bie Zefke
In Sittard-Geleen kwam de Wmo bij de kerken ook in beeld via het Inloophuis Bie Zefke.41 Dit inloophuis voor dak- en thuislozen is ontstaan
op initiatief van enige parochianen en pastores uit Sittard en een werkgroep van diakenen uit de Protestantse Gemeente. De aanleiding was de
toenemende hulpvraag van dak- en thuislozen bij pastores en predikanten.
Dat deed de vraag rijzen of er niet iets structureel gedaan zou moeten
worden voor deze doelgroep. Zowel een oecumenische werkgroep als de
Hogeschool Zuyd deden onderzoek naar de problematiek. Dit onderzoek
wees uit dat er behoefte was aan een eigen plek voor dak- en thuislozen
en dat er vraag was naar maaltijden. De inzet van de oecumenische werkgroep, later omgezet in de Stichting Inloophuis ‘bie Zefke’, heeft met
steun van gemeenteraadsleden en in overleg met de gemeente geleid tot
het inloophuis Bie Zefke dat in 2005 van start ging. Voor de huisvesting
zorgde de gemeente, op grond van een convenant met de gezamenlijke
kerken van Sittard-Geleen. Bie Zefke wilde nadrukkelijk geen nieuwe
hulpverleningsinstantie zijn maar werken volgens de methode van de presentie: het bieden van een luisterend oor en van een sfeervolle plaats voor
ontmoeting, gesprek, en af en toe een maaltijd. Een beroepskracht die op
deeltijdbasis als coördinator functioneert en vrijwilligers houden het inloophuis draaiend. Bie Zefke is onderdeel van de sociale kaart in de Westelijke Mijnstreek en is duidelijk herkenbaar als activiteit van de kerken.
Bie Zefke wordt expliciet genoemd in de nota Niet alleen balen, maar zelf
mee bepalen bij prestatieveld 7 (maatschappelijke opvang), waarbij zijn
kritische en signalerende rol nadrukkelijk vermeld wordt:
‘De Stichting Maatschappelijke Opvang en inloophuis Bie Zefke zijn het
meest kritisch t.a.v. diverse ontwikkelingen. Zij komen gezien hun taakstelling in aanraking met de werking van afspraken en samenwerking
t.a.v. de doelgroep, maar kennen tevens de hiaten en blinde vlekken.’42
In een beschouwing in genoemde nota over het realiseren van een sluitende zorgketen en het ‘opvullen van witte plekken’ wijst het gemeentebestuur erop dat de prestatievelden 7, 8 en 9 zich richten op de meest
kwetsbare groepen in de marge van de samenleving. Het gaat dan om
41

Vgl. Dagelijks brood. Verslag 2 jaar Inloophuis ‘bie Zefke’. Huiskamer voor
dak- en thuislozen in de Westelijke Mijnstreek Sittard-Geleen, december 2006.
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mensen met problemen op meerdere leefgebieden die niet in staat zijn op
eigen kracht hun problemen te overwinnen. De nota wil in dit opzicht bijdragen aan een perspectief voor mensen voor wie uitval dreigt (of al realiteit is) en wil overlastgevend gedrag verminderen. In de zorgketen wil de
gemeente tot een sluitende aanpak komen en tot dwingende afspraken
tussen samenwerkingspartners op operationeel, beleidsmatig en bestuurlijk niveau. Het ontbreekt aan structurele vormen van activering voor de
groep dak- en thuislozen en verslaafden. Uit de nota spreekt enige twijfel
over de vraag of de activiteiten van Bie Zefke daarin passen:
‘Er is overdag wel opvang in de vorm van een inloophuis, maar deze opvang beperkt zich tot een ontmoetingsruimte waar mensen vrijblijvend
kunnen binnen lopen voor een kopje koffie,
ontspanning of een gesprek. Wij willen deze groep graag meer perspectief
bieden. Wij willen
dit bereiken door voor ieder mens een op hem toegesneden integraal plan
van aanpak op te
stellen en uit te voeren. In dit plan zullen wonen, inkomen, activering en
zorg naast de
andere leefgebieden een belangrijk aspect vormen.’43
De nieuwe aanpak zal moeten leren, aldus de nota, of voor het inloophuis
Bie Zefke in de toekomst nog een rol is weggelegd. De gemeente gaat
nadrukkelijk uit van activering en opvang van dak- en thuislozen met als
oogmerk hen zo snel mogelijk in het reguliere bestaan (terug) te krijgen.
De ervaring van Bie Zefke is dat bezoekers vaak een lang verleden hebben in de hulpverlening en (zorgwekkende) zorgmijders zijn. Bij het inloophuis komen zij door middel van de presentiemethode weer in beeld
‘als mens’. De stichting Moveoo, die voor geheel Midden-Limburg de
maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen verzorgt, zag Bie Zefke
als ‘leverancier’ van potentiële klanten, waarbij dankzij het werk van Bie
Zefke mensen sneller uit het straatcircuit zouden komen. Er zijn vele gesprekken gevoerd tussen Moveoo, Bie Zefke, ambtenaren en de wethouder. Vanuit Bie Zefke werd de betekenis van de presentiebenadering
toegelicht. Die aanpak doorkruist sommige door de gemeente en Moveoo
gemaakte afspraken die zijn gebaseerd op landelijke regelgeving. Uiteindelijk heeft de gemeente de betekenis van de door Bie Zefke geprakti43
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seerde presentiebenadering erkend. Het inloophuis is opgenomen in een
zorgketen waar meer dan dertig organisaties deelnemen.44 De gemeente
subsidieert het inloophuis uit Wmo-gelden voor wat betreft de vaste kosten, zoals de personeelskosten (de coördinator), huur en andere vaste kosten van het gebouw. De werkonkosten worden gedekt door giften van
kerken en particulieren en aanvragen bij particuliere fondsen. Een nieuwe
ontwikkeling ten aanzien van de doelgroep zijn jongeren die in de problemen zijn gekomen en daardoor dak- of thuisloos zijn geworden. Zij
zijn vaak niet bekend bij hulpverlenende instanties, maar komen wel in
het inloophuis.
Enige conclusies
Wat is nu de betekenis van de Wmo voor de kerken geweest? Op grond
van de ervaringen in Limburg en Sittard-Geleen in het bijzonder noemen
wij de volgende punten:
- De Wmo heeft de kerken de mogelijkheid geboden om zichzelf (weer)
zichtbaar te maken op lokaal en regionaal niveau. De velden waarop kerken zich kunnen profleren zijn vooral die van de sociale samenhang, jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers (kunnen profileren: de aandacht
binnen kerken voor mantelzorg is gering), maatschappelijke opvang,
geestelijke gezondheidszorg en verslaafdenzorg.
- Het benutten van deze mogelijkheid vereist wel een doorgaand bewustwordingsproces. Vele lokale kerken zien zichzelf niet als onderdeel van
de civil society. Om dit te veranderen is een andere blikrichting nodig:
één die kijkt naar wat er in de samenleving gebeurt en alert is voor wat er
aan vragen en noden aanwezig is (ook onder de eigen kerkleden). Ook de
kerkvisie is hier in het geding. De geschiedenis van Limburg werkt hier
belemmerend, omdat de parochie hier vanouds de plek is voor catechese
en liturgie.
- De Wmo heeft de mogelijkheid geboden aan werkers op het terrein van
kerk en samenleving om toegang te krijgen tot allerlei kerkelijke gremia,
zoals beraden van pastores en vergaderingen van dekens, om daar van
gedachten te wisselen over kerk-zijn in de samenleving.
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Sittard-Geleen, Kantelen doe je samen. Beleidsplan Wmo 2012-2015 (Conceptversie 16 augustus 2011), p. 49.
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- De Wmo heeft in enige plaatsen de oecumenische samenwerking gestimuleerd, het onderlinge diaconaal overleg bevorderd, en tot enige gezamenlijke projecten geleid.
- Deelname aan de Wmo-raad is zinnig, ook wanneer het geen direct resultaat oplevert. Door de doorgaande overheveling van taken van het Rijk
naar de gemeenten en door de bezuinigingen is het moeilijk om het geheel
te overzien. Het wordt wel heel complex. Deelname aan de Wmo-raad
maakt het mogelijk om kerken zichtbaar te maken en vanuit de kerken
ervaringen in te brengen. Dat laatste gebeurt nog maar weinig. Dit punt
verdient versterking.
- Ook de rol van de pastor is belangrijk. Heeft hij/zij oog voor wat er in de
samenleving gebeurt en waar de noden liggen? Als een pastor dat heeft,
blijkt hij/zij een goede signaleringsfunctie te kunnen vervullen.
- Maak de Wmo concreet door een gezamenlijk project te ondernemen.
Het inloophuis Bie Zefke heeft er duidelijk aan bijgedragen de kerken bij
de Wmo te bepalen, en, omgekeerd, de gemeente en maatschappelijke
organisaties bij kerkelijk werk dat voorheen vaak onzichtbaar was. Vanuit
de eigen methodiek van de presentie speelt Bie Zefke een opbouwende en
kritische rol in het gemeenschappelijk beleid ten aanzien van dak- en
thuislozen en verslaafden.
- Heb aandacht voor het multireligieuze aspect en werk samen met moslimorganisaties. Indien mogelijk is het goed hen te stimuleren of te ondersteunen om aan de Wmo deel te nemen.
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Conclusies en perspectieven

1. Buiten- en binnenperspectief: verschil tussen overheid en kerken
Bij het nadenken over de rol die kerken in het kader van de Wmo kunnen,
zouden kunnen of wellicht behoren te vervullen, is het goed om een buiten- en een binnenperspectief te hanteren. Bij het buitenperspectief is de
vraag aan de orde hoe andere relevante organisaties, groepen en instellingen tegen de kerk aankijken. Ten aanzien van de Wmo gaat het dan vooral om ‘de’ overheid (het college van Burgemeester en wethouders, de
gemeenteraad, ambtenaren en nog anderen) en maatschappelijke organisaties, zoals organisaties van ouderen, mensen met een handicap en chronisch zieken, mensen met een psychische aandoening, verbanden van
mantelzorgers en vrijwilligers, beroepskrachten en nog anderen. In ons
onderzoek hebben wij ons op de lokale overheid gericht omdat deze de
voornaamste actor is voor wat betreft het beleid. Bij het binnenperspectief
gaat het erom hoe kerken vanuit hun zelf-verstaan en zelf-omschrijving
hun activiteiten ten dienste van de samenleving vormgeven. Dat de overheid vanuit een buitenperspectief naar kerken kijkt, heeft te maken met de
scheiding van kerk en staat, krachtens welk beginsel de overheid de ene
religie (of breder: levensbeschouwing) niet mag bevoordelen boven de
ander. Het beginsel van de scheiding van kerk en staat houdt echter niet
noodzakelijkerwijs in dat kerken en levensbeschouwelijke organisaties
zich niet in het publieke domein zouden mogen uiten.45
Het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat wil zeggen dat de
overheid geen zeggenschap mag uitoefenen in kerkelijke zaken. Omgekeerd verbiedt het kerkelijke zeggenschap in de overheidsbesluitvorming.46 Over de invulling hiervan zijn verschillende opvattingen te
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Er is een veelheid aan literatuur op dit terrein. Kortheidshalve verwijs ik naar
de publicaties van Van der Burg en Van Bijsterveld, vermeld in de bijlage Bronnen. Bij de hoofdlijnen van hun betoog sluit ik mij aan.
46
De volgende passage heb ik, gezien het belang van de discussie over de verhouding tussen kerk en staat, overgenomen uit: Herman Noordegraaf, Kerken en
Wmo. Kansen, uitdagingen, voorwaarden, Groningen 2010, p. 18 e.v. De onderscheidingen zijn afkomstig uit: Wibren van der Burg, Over religie, moraal en
politiek. Een vrijzinnig alternatief, Kampen 2005, pp. 136 e.v.; idem, Het ideaal
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vinden. Zo is er de ‘exclusieve opvatting’ van het beginsel tussen kerk en
staat – uitsluiting van religie van het publieke domein – en de ‘inclusieve
opvatting’ volgens welke individuen en groepen de vrijheid en het recht
hebben om vanuit hun religie of levensbeschouwing te spreken en te handelen, ook in de publieke sfeer. Daarnaast is nog te noemen de interpretatie van de ‘compenserende neutraliteit’, die vereist dat de staat in
bijzondere gevallen extra steun geeft aan minderheden die anders in de
praktijk onvoldoende tot hun recht zouden komen. Een voorbeeld vormt
een migrantenkerk die zonder startlening een kerkgebouw niet kan aankopen, omdat ze, anders dan de gevestigde kerken, geen vermogen heeft
opgebouwd en haar leden tot de minst draagkrachtigen behoren. De overheid is daarbij neutraal, dat wil zeggen dat zij geen religie of levensovertuiging boven de ander bevoordeelt. De opvatting van de 'inclusieve
neutraliteit' is de dragende gedachte in de Nederlandse traditie en past bij
uitstek in pluralistische landen als Nederland, België en Canada. Deze
interpretatie maakt het dus mogelijk om de hantering van het beginsel van
de scheiding tussen kerk en staat zodanig vorm te geven dat kerken en
individuele gelovigen hun overtuiging in het publieke domein tot uitdrukking kunnen en mogen brengen. Hierop voortbouwend kunnen overheden
activiteiten van religieuze organisaties ondersteunen als het maatschappelijke activiteiten betreft. Criterium is dan echter of die activiteiten bijdragen aan de verwezenlijking van door de overheid gestelde beleidsdoelen.
Er zijn dus verschillende interpretaties mogelijk. Een lokale overheid kan
kiezen voor een strikte scheiding tussen kerk en staat en op grond daarvan
kerken niet willen betrekken bij de Wmo. Het is goed om te onderkennen
dat het in dat geval om een specifieke interpretatie gaat, die niet de enig
mogelijke is.
Theoretisch gesproken zijn er vervolgens verschillende mogelijkheden
wat betreft de verhouding tussen het buiten- en binnenperspectief. Als we
ons beperken tot de (lokale) overheid en de kerken:
1. Kerken en overheid raken elkaar niet en hebben niets met elkaar te maken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer kerken zich beperken tot het
privéheil van de kerkgaande gelovigen en zich niet inlaten met samenlevingsvraagstukken. De kerken houden zich dan ook niet bezig met de
Wmo. De overheid als zodanig ziet vervolgens geen rol voor kerken in

van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur, Den Haag 2009, pp. 40-41.
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het publieke domein, bijvoorbeeld op grond van een strikte opvatting van
de scheiding tussen kerk en staat.
2. Kerken hebben een eigen visie op hun rol in de samenleving en op
maatschappelijke vraagstukken. De overheid heeft een visie op de bijdrage van kerken. In dat geval zijn er drie mogelijkheden:
- Beider visies overlappen elkaar. De overheid en de kerken werken samen.
- Beider visies botsen. Er is verschil van inzicht en de vraag dient zich aan
hoe daarmee om te gaan. Er kan overleg plaatsvinden, kerken kunnen
proberen via lobbywerk of verklaringen de overheid te beïnvloeden, of
nog anders.
- Er is zowel sprake van overlap als van verschil van inzicht. De vraag is
hoe samenwerking en verschil van inzicht zich tot elkaar verhouden.
2. Het binnenperspectief van de Protestantse Kerk in Nederland
Maar wat is dan de visie van de Protestantse Kerk in Nederland op haar
taak in de samenleving? Daar zal binnen de kerk verschillend over gedacht worden, maar wanneer we ons in eerste instantie richten op het officiële (formele) niveau, dan vinden we in de Kerkorde van de Protestantse
Kerk een uitgesproken visie op de verhouding tussen kerk, politiek en
samenleving. In artikel V is onder meer te lezen waartoe diakenen in het
bijzonder zijn geroepen, zoals ‘de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.’ De aanduiding ‘gemeente’ betreft hier de
kerkelijke gemeente en de ‘wereld’ de mensen buiten de kerk. In ordinantie 3-11, waar het gaat het over ‘het dienstwerk van de diakenen’, gericht
op de ‘opbouw van de [kerkelijke, HN] gemeente met het oog op haar
dienst in de wereld’, wordt onder meer genoemd:
‘- Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan wie dat nodig hebben.
- Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn.
- Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken, en het aanspreken van de overheid en de
samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande.’
In ordinantie 8-3 komen deze punten deels in andere bewoordingen terug:
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‘- Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
- Het deelnemen in arbeid ten dienste van het algemeen welzijn.
- Het signaleren van knelsituaties in de samenleving […].’
[…] ‘De diaconale zorg in de gemeente en haar omgeving krijgt gestalte
in het leven van de leden van de [kerkelijke, HN] gemeente, die worden
opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld […].’
De kerkvisie die uit deze formuleringen van de Kerkorde spreekt zou ik
met mijn eigen woorden willen typeren als een visie op ‘kritische participatie’. Dat wil zeggen dat kerken en diaconieën zich niet afzonderen van
de samenleving, maar bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen in de
samenleving – tot heil van de samenleving en in het bijzonder voor mensen in nood. De diaconale inzet omvat de onderlinge zorg binnen de kerk
zelf en activiteiten buiten de kerk (‘gemeente en wereld’). Dergelijke inzet is gericht op samenwerking met anderen (personen, partijen, bondgenoten) als die anderen in hetgeen zij nastreven en doen overlap vertonen
met wat kerken voorstaan en doen. Zo kunnen we de geciteerde zinsneden
‘steunen van initiatieven gericht op het bevorderen van algemeen welzijn’
en ‘deelnemen in arbeid ten dienste van het algemeen welzijn’ interpreteren. De diaconale inzet is tegelijkertijd kritisch, omdat het er ook op aankomt knelsituaties te signaleren en overheid en samenleving vervolgens
aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Kerken doen dit (of behoren
dit te doen) vanuit wat zij zelf op grond van het evangelie zien als hun
taken in en voor de samenleving. Dit kerkelijke zelfverstaan, vanuit het
binnenperspectief, leidt in geval van overlap in doelen tot samenwerking
met de overheid en in sommige andere gevallen tot kritiek of protest.
Daarom is het van belang dat kerken goed zicht hebben op het waarom en
waartoe van hun maatschappelijke inzet, ook op het lokale en regionale
niveau. Wanneer dit het geval is, kan de geregeld geuite kritiek ondervangen worden die stelt dat kerken in de rol van dienstverlener in de civil
society (als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ANBI) en als instrument voor sociale cohesie hun eigen identiteit verwaarlozen en daarmee hun onderscheidend vermogen verliezen.47 Ook zij nadrukkelijk
47

Zie bijvoorbeeld de kritiek van James Kennedy in, Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken, Zoetermeer 2010: ‘De kerk in dienst van de
lokale gemeenschap’ , pp. 88 e.v., en: ‘De kerk als contrasterende gemeenschap’,
pp. 122 e.v. Kennedy sluit in zijn opvattingen onder meer aan bij de Amerikaanse
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opgemerkt dat inzet voor mensen in nood wezenlijk bij het kerk-zijn
hoort. Zoals eerder aangegeven zullen in een democratische rechtsstaat de
overheden vanuit hun buitenperspectief de kerken zien als één van de vele
organisaties in de civil society. In dit kader zullen zij de kerken vooral
beoordelen en/of waarderen (immaterieel en materieel) aan de hand van
wat de kerken bijdragen aan de samenleving ter oplossing van maatschappelijke en individuele noden en problemen. Dit is een onvermijdelijk gevolg van de aanvaarding van de democratische rechtsstaat. Indien
de overheden vanuit deze ‘instrumentele’ visie bepaalde uitingen van kerken (voortvloeiend uit het kerkelijk zelfverstaan) honoreren, dan is samenwerking mogelijk, of meer nog: gewenst.48 Kritiek op de hier
geformuleerde opvatting, zoals onder meer verwoord door James Kennedy, bevat echter wel degelijk een belangrijke waarschuwing, omdat het
nadrukkelijk de vraag stelt naar de levensstijl van kerkelijke gemeenten.
Het ‘waarom en waartoe’ van kerkelijke activiteiten mag in geen geval uit
het oog verloren worden. Het antwoord is dat kerken in hun maatschappelijke betrokkenheid doen wat zij doen omdat zij dit zelf belangrijk vinden
en niet omdat overheden dat nuttig vinden.
3. Het buitenperspectief van de overheid op de kerken
Wat leert het materiaal van de casestudies ons nu over de visie van de
overheid op de rol van kerken in de Wmo en op de plaats die zij de Wmo
toekennen?
3.1 Kerken in de civil society
Allereerst moeten we vaststellen dat als kerken door overheden genoemd
worden zij onderdeel zijn van een opsomming van een hele reeks van organisaties en groepen: organisaties van ouderen, mensen met een handiethicus Stanley Hauerwas. Eén van mijn kanttekeningen bij deze visie is dat ik
niet op voorhand van een contrastgemeenschap wil spreken. De noodzaak van
een contrast moet namelijk blijken uit de inhoud van de zaak die aan de orde is.
48
Ik sluit hier aan bij de inzichten zoals die te vinden zijn in het rapport van de
Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland De kerk en de democratische rechtsstaat - een positiebepaling. Bijdrage aan het gesprek in gemeente en
kerk, 2009. Vanwege het fundamentele belang van deze visie op de verhouding
tussen kerken en de overheden in een democratische rechtsstaat is een gedeelte
van het rapport (over de kerken op lokaal niveau) als Bijlage 3 in dit rapport opgenomen.
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cap, chronisch zieken, jongeren en dak- en thuislozen, verslaafden, cliënten, allochtonen, enzovoort. In de Wmo-raad van Sittard-Geleen zien we
nog het meest uitgebreid deze breedte weerspiegeld. De vertegenwoordiger van de Platforms van Kerken in Sittard-Geleen, Hub Vossen, nam
binnen die Wmo-raad zitting in een cluster waarin ook de huurdersverenigingen, vakbonden, bewonersverenigingen, vrouwenorganisaties en
jeugd- en jongerenprojecten vertegenwoordigd zijn. Kerken vormen binnen de Wmo één van de vele organisaties, als ze al in het rijtje voorkomen. Dat zien we ook op landelijk niveau wanneer we kijken naar de
weergave van de geconsulteerde organisaties in de Memorie van Toelichting bij de Wmo waarin ook de kerken genoemd worden. Dit laatste gebeurt in het verband van prestatieveld 1 (sociale samenhang):
‘Belangrijk uitgangspunt bij dit beleidsterrein is dat het bevorderen van
de sociale samenhang en de leefbaarheid niet alleen ontstaat door de inzet
van, door de gemeente gefinancierde, professionele organisaties. Ook, en
veelal in eerste instantie, gaat het om de inzet van de naaste omgeving,
zoals familie, buren, vrijwilligers in de buurt of in kerkelijke verbanden of
bijvoorbeeld de sportvereniging. Dergelijke onderlinge betrokkenheid
creëert de ‘civil society’, meer dan welke professionele organisatie ooit
zou kunnen.’49
Welke veranderingen hier zijn opgetreden, wordt duidelijk als we vijftig
jaar terugkijken. Ook toen, in 1963, werd een wet aangenomen die van
fundamenteel belang was in de opbouw van de toenmalige verzorgingsstaat: de Algemene Bijstandswet. De verantwoordelijk minister van Maatschappelijk Werk, Marga Klompé, had overleg gepleegd met de
kerkgenootschappen.50 De achtergronden van deze verschuiving zijn duidelijk: de instellingen op het terrein van zorg en welzijn, waarvan er vele
oorspronkelijk uit kerkelijk initiatief zijn ontstaan, zijn verzelfstandigd
ten opzichte van de kerken (zoals reeds aangegeven in de inleiding). Het
is begrijpelijk dat deze organisaties op een meer directe wijze bij de Wmo
betrokken zijn. In nog algemenere zin speelt hier het proces van ontkerkelijking een rol.
49

Ministerie van VWS, Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van de
Wmo, 30 mei 2005, p. 22. Voor de opsomming van geconsulteerde organisaties
(waar de kerken ontbreken), zie p. 3.
50
Gerard Mostert, Marga Klompé 1912-1986. Een biografie, Amsterdam 2011,
pp. 303 e.v..
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3.2 Kerken in beleidsstukken
Worden kerken genoemd in gemeentelijke beleidsstukken, en zo ja: welke
visie op de betekenis van kerken in het verband van de Wmo spreekt
hieruit? In geen van de nota’s worden kerken apart gethematiseerd als
organisaties die van belang zijn voor de Wmo. Kerken komen, wanneer
zij wel genoemd worden, voor in lopende betogen en opsommingen. Het
stadsdeel Amsterdam Zuidoost noemt de maatschappelijke betrokkenheid
van kerken bij kwetsbare burgers en de inzet van kerkelijke vrijwilligers,
die in vergelijking tot de overige (delen van de) bevolking bovengemiddeld is. Ook worden concrete activiteiten genoemd in de opvang en begeleiding van verslaafden en daklozen, zoals het uitdelen van eten en het
bieden van mogelijkheden tot gesprek en doorverwijzingen. Voorts worden de kerken genoemd als plaatsen waar mantelzorgers elkaar ontmoeten. In Den Haag worden de kerken één keer genoemd:
‘We willen verbindingen leggen met levensbeschouwelijke organisaties.
Deze organisaties zijn met hun maatschappelijke programma’s werkzaam
voor de brede samenleving. Uiteraard houden we hierbij rekening met de
scheiding tussen kerk en staat. Binnen levensbeschouwelijke verbanden
worden mensen uitgenodigd zich in te zetten voor mensen die in de knel
(dreigen te) komen. Dit gebeurt o.a. met maatschappelijk activeringswerk.
Wij zullen deze organisaties vragen een aanbod aan flexibel vrijwilligerswerk en wijk- en buurtgerichte activiteiten te ontwikkelen. Daarbij
vragen we hen om ook partners zoals fondsen en bedrijven te benaderen.’
Tevens wordt in Den Haag in de praktijk van het gemeentelijk beleid nu
ook het benutten van kerkelijke gebouwen een punt dat aandacht begint te
krijgen.51 In Ede wordt in beleidsnota’s gewezen op de kerken ‘omdat zij
vanuit hun vrijwillige inzet vaak een goed beeld hebben van de vraag van
burgers naar vormen van maatschappelijke ondersteuning.’ Voorts wordt
verwezen naar de hulp die kerken bieden, ook voor niet-kerkleden. Eén
keer wordt gewezen op de christelijke traditie die Ede van oorsprong kent
en de grote rol die kerken er spelen. In Ede is ook de rol van de raadsfractie van de ChristenUnie opvallend, die zowel het gemeentebestuur als de
51

Het recente besluit (augustus 2012) van gemeente Den Haag om kerkgebouwen niet langer als stemlocatie te benutten bij de verkiezingen wijst evenwel in
de richting van een andere (‘exclusievere’) interpretatie van het beginsel van de
scheiding van kerk en staat.
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kerken in Ede gestimuleerd heeft om de kerken actief te betrekken bij de
Wmo:
‘Binnen kerken en geloofsgemeenschappen is immers over het algemeen
nog sprake van vitale sociale en levensbeschouwelijke verbanden, van
samenhang en gemeenschapszin. Binnen de kerken geldt ook de opdracht
om dienstbaar te zijn. Om als een zoutend zout in deze wereld werkzaam
te zijn. Bederfwerend en smaakmakend. Daarmee kunnen christelijke
gemeenschappen ook metterdaad getuige zijn. Kansen dus om present te
zijn in de Nederlandse samenleving.’
In Niedorp wordt in het kader van prestatieveld 1 (sociale samenhang) het
Hervormd Centrum in Barsingerhorn genoemd en bij prestatieveld 4
(vrijwilligers en mantelzorg) de kerkgemeenschappen, onder het kopje
‘vrijwilligers in de zorg’. In Sittard worden de kerken genoemd in hun
hoedanigheid als intermediair:
‘De gemeente wil de komende periode actief inzetten op intermediairs.
Voor vrijwel elke doelgroep zijn er vrijwilligers actief die een belangrijke
rol kunnen spelen bij het geven van informatie en advies. Dan denken we
o.a. aan vrijwilligers van de ouderenbonden, van patiëntenverenigingen,
van belangengroeperingen, van buurtverenigingen, van kerken en moskees. We willen actief inzetten op deze doelgroep. We zullen hen uitnodigen om zich via een aantal bijeenkomsten te laten bijpraten op en
instrueren over de Wmo in Sittard-Geleen.’
Nadrukkelijk is in Sittard-Geleen het inloophuis voor dak- en thuislozen
Bie Zefke in beeld voor wat betreft zijn activiteiten alsmede zijn kritische
en signalerende rol. Wat hier opvalt – in lijn met de verwachtingen – is de
instrumentele benadering van de lokale overheid, waarbij vooral naar activiteiten van kerken gekeken wordt, naar de groepen die kerken bereiken,
naar de inzet van vrijwilligers en, in mindere mate, naar de bruikbaarheid
van kerkgebouwen. Het gaat hier om de ‘brugfunctie’ van kerken, hun rol
als intermediair en de beschikbaarheid van specifieke hulpbronnen die
relevant zijn voor de Wmo: ‘menskracht’ en gebouwen. Wat niet genoemd wordt is bijvoorbeeld: de kerk als mogelijke gesprekspartner
(hoewel dat in zekere zin is verondersteld bij lidmaatschap van de Wmoraad), als belichaming van bepaalde waarden, als pleitbezorger voor mensen en groepen in de knel (advocacy), de eigen kwaliteit van de kerkelijke
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en diaconale methodiek, en de onderlinge zorg die in kerken zelf wordt
aangetroffen.52
3.3 Uitnodigen van kerken
Heeft de overheid de kerken in de casestudies uitgenodigd om deel te nemen aan het beleidsproces dat ten grondslag lag aan de invoering van de
Wmo? Daarbij zijn niet bedoeld algemene uitnodigingen maar expliciet
aan de lokale kerken gerichte uitnodigingen, die eigener beweging door
de gemeente verstuurd werden. Dit blijkt in de opstartfase van de Wmo
alleen het geval te zijn geweest in Boskoop, Niedorp en Sittard.
3.4 Kerkelijke vertegenwoordiging in de Wmo-raad
In Amsterdam en Den Haag ontbreken Wmo-adviesraden. Hebben in de
overige gemeenten vertegenwoordigers vanuit kerken zitting in een
Wmo-adviesraad? De vraag of dit in principe mogelijk is, hangt ook af
van de criteria die lokaal geformuleerd zijn ten aanzien van de samenstelling van de Wmo-adviesraden. Opvallend is dat de Wmo-raden van Amsterdam Zuidoost, Boskoop, Ede, Niedorp en Sittard alle de formule
hebben van vertegenwoordigers van gebruikers, doelgroepen (of vergelijkbare formuleringen) en onafhankelijke leden uit de lokale bevolking.
De kerken vallen vervolgens onder de ‘gebruikers’. Alleen in Bellingwedde zijn alle leden onafhankelijke leden. Wel heeft één van de leden
goede contacten met de Protestantse Kerk in Nederland, maar dat is op
persoonlijke titel. Het lidmaatschap van mensen uit kerken gaf als zodanig geen aanleiding tot discussie en werd zonder problemen gehonoreerd.
Wel waren er in Ede enige specifieke problemen, die echter verband hielden met de persoonlijke opvattingen van een wethouder en ook met de
plaats van het Wmo-platform in het gehele beleidstraject van de Wmo ter
plaatse.
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De mogelijke rollen van kerken vinden we in diverse onderzoeken naar op geloof gebaseerde organisaties (faith based organisations) terug. Zie bijvoorbeeld:
Maarten Davelaar/Roos van Veen/ Jessica van den Toorn, Buitengewoon alledaags. De rol van levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden van sociale uitsluiting in Tilburg, Utrecht 2010, pp. 54 e.v.; Maarten Davelaar/Jessica van
den Toorn, Geloof aan het werk. De rol van levensbeschouwelijke organisaties
bij het bestrijden van sociale uitsluiting in Rotterdam, Utrecht 2010, pp. 131/132.
Eerder reeds: Maaike Dautzenberg /Marco van Westerlaak, Kerken en moskeeën
onder de Wmo. Een verkennend onderzoek naar kansen en bedreigingen, Amsterdam 2007.
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3.5 Subsidiëren van activiteiten
In een aantal gemeenten vindt in het kader van de Wmo of uit andere gelden subsidiëring plaats van projecten van en vanuit de kerken. Het betreft
projecten waarin de inzet van vrijwilligers prominent aanwezig is, die
gericht zijn op het versterken van de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijk of buurt, en activiteiten gericht op specifieke groepen zoals
dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen, mensen met een
handicap, vereenzaamde mensen of nog anderen. Voorwaarde is dat kerken hun werk in de vorm van projecten aanbieden, de samenhang met de
uitgangspunten en doelstellingen van de Wmo duidelijk maken (denken in
doelgroepen, benoemen van vrijwilligersbeleid etc.) en hun activiteiten
ook naar haar resultaten evalueren en verantwoorden.53 Een voorbeeld dat
we in de literatuur tegenkwamen, is het Interkerkelijk Diaconaal Overleg
(IDO) in Lelystad. Dit omvat twee inloophuizen en verder schuldhulpverlening en een voedselbank. De desbetreffende wethouder zei over de samenwerking tussen de gemeente en het IDO:
‘Volgens de wethouder heeft de gemeente Lelystad een ‘technische relatie’ met het IDO. De gemeente is subsidieverstrekker en vraagt daarom
verantwoording van de bestede gelden terug. Het IDO dient jaarlijks aan
de gemeente outputgerichte gegevens te verstrekken met betrekking tot de
hulp die is verleend. De hulpverlening door het IDO wordt door het gemeentebestuur als nuttig gezien en de samenwerking als plezierig en constructief. De wethouder zegt persoonlijk ‘een warm hart’ te hebben voor
het werk van het IDO […]. De wethouder benadrukt dat de gemeente het
IDO ziet als onderdeel van de ‘zorgketen’ in Lelystad.’54
Onze bevindingen komen overeen met eerder verricht onderzoek naar
subsidiëring van gemeenten van (activiteiten van) levensbeschouwelijke
organisaties, waaruit blijkt dat, voor zover gemeenten levensbeschouwelijke organisaties subsidiëren, pragmatische overwegingen – het maat53

In dit verband is het tekenend hoe, zoals beschreven in de casus Sittard-Geleen,
bestaande subsidies van gemeenten in Limburg aan kerken zijn omgezet in subsidies voor het werk van kerkelijke vrijwilligers op het terrein van diaconie en
kerk en samenleving.
54
Bert Boot, Helpen wie geen helper heeft. Onderzoek naar de rol die de plaatselijke gemeente en parochie zouden kunnen spelen op het gebied van de armoedebestrijding in Nederland, ’s-Hertogenbosch 2008, p. 59.
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schappelijk nut van de activiteiten – een belangrijke rol spelen.55 Concluderend kunnen wij stellen dat uit het bovenstaande blijkt dat, vanwege
overigens duidelijk aan te wijzen oorzaken, kerken een bescheiden rol
vervullen in de Wmo. Het is niet vanzelfsprekend dat de lokale overheid
de kerk betrekt bij de Wmo. Kerken zullen hier dus zelf alert op moeten
zijn. Voor de overheid zijn kerken één van de organisaties die van belang
zouden kunnen zijn. Zij zijn dit vooral vanwege de vrijwilligers waarover
kerken beschikken, de groepen die zij bereiken en de concrete activiteiten
die zij verrichten. Indien kerken door de overheid gezien worden als van
belang voor de Wmo, dan kan dit leiden tot een lidmaatschap van de
Wmo-raad en subsidiëring van projecten.
4. Het binnenperspectief: de kerken over en in de Wmo
4.1 Motieven en overwegingen
De eerste vraag die we aan de orde stellen, luidt: hoe zijn kerken bij de
Wmo betrokken geraakt en welke overwegingen speelden daarbij een rol?
In Amsterdam ging het initiatief uit van het Diaconaal Bureau, in Amsterdam Zuidoost van het Kerkhuis. Het was een duidelijk beleidspunt om
kerken over de Wmo te informeren, te adviseren en eventueel te ondersteunen bij het aanvragen van subsidie. Een belangrijke overweging daarbij was dat het diaconale werk in Amsterdam, gezien de vele raakvlakken,
eigenlijk wel ‘moest’ inspringen op de Wmo. In Bellingwedde was het
tijdig bekend dat de Wmo zou worden ingevoerd. Daarom nam de
Ambtsgroep Diaconaat & Missie Bellingwolde het initiatief om de diaconieën in de burgerlijke gemeente Bellingwedde bij elkaar te roepen. De
motivatie daarvoor was dat de Wmo terreinen omvat waar ook diaconieën
mee te maken hebben en/of belangstelling voor hebben. Voorts werd op
de mogelijkheid gewezen om via een vertegenwoordiger in de Wmo-raad
invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. In de bijeenkomsten die
plaatsvonden was ondersteuning vanuit het Protestants Dienstencentrum
Groningen-Drenthe alsmede van een lid uit de Wmo-raad (iemand die op
persoonlijke titel zitting heeft maar tevens scriba is van de Protestantse
55

Maarten Davelaar/Eliane Smits, Tussen principes en pragmatisme. Een onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar de subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties, Utrecht 2010; Maarten Davelaar, ‘Lokale subsidies voor
activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties’, in: Paul Dekker/Gürkan Celik/Iris Creemers (red.), Breekpunt of bindmiddel. Religieus engagement in de
civil society, Zoetermeer 2011, pp. 103-112.
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Gemeente Bellingwedde). In Boskoop was het de toenmalige voorzitter
van de diaconie die via haar werk in de gezondheidszorg op de hoogte
was van de Wmo. Door middel van een vertegenwoordiger in de Wmoraad hoopte men het beleid te kunnen beïnvloeden en er alert op te kunnen zijn dat mensen niet in de knel zouden komen. In Den Haag zette
STEK in op de bekendmaking en doordenking van de Wmo ten behoeve
van het werk van STEK en van de wijkdiaconieën. Ook in Ede leefde het
besef in de diaconie dat de Wmo van groot belang was voor het diaconale
werk. Aanvankelijk waren het twee diakenen, later ook de diaconaal consulent die met inzet en doorzettingsvermogen de verbinding tussen kerken
en de Wmo ontwikkelden. In Niedorp onderkenden de diaconie van Winkel en de PCI van ’t Veld de betekenis van de Wmo. In Limburg en in
Sittard-Geleen in het bijzonder was het de Dienst Kerk en Samenleving
(die op zijn beurt een directe lijn had met het rooms-katholieke Landelijk
Diaconaal Beraad) die het thema Wmo oppakte door er bekendheid aan te
geven onder de kerkelijke achterban.
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er op het lokale vlak één of meer
‘voortrekkers’ moeten zijn die bereid en (voor wat betreft tijd, kennis en
vaardigheden) in staat zijn om de kerkelijke betrokkenheid verder te stimuleren en vorm te geven. Diaconale beroepskrachten, zoals in Amsterdam, Den Haag en deels in Ede, hebben daartoe in het algemeen meer
mogelijkheden. In Bellingwedde was aanvankelijk relevante ondersteuning vanuit het bovenlokale kerkelijke niveau; in Sittard-Geleen participeert een stafmedewerker vanuit de Dienst Kerk en Samenleving van het
Bisdom actief in de Wmo. Het ‘dossier Wmo’ kan er niet zo maar even
bijgedaan worden: het vergt een investering in tijd en aandacht. De motivatie in de casusgemeenten lag vooral in de inhoudelijke raakvlakken tussen de Wmo en het diaconale werk. Het inzicht dat de Wmo op enigerlei
wijze van belang was en is voor het diaconaat werd onderkend, zonder dat
dit bij aanvang direct concreet werd uitgewerkt. Ook wordt de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding genoemd als motivatie.
4.2 Voorlichting en informatie
Zeker in de eerste fase waren de activiteiten gericht op het geven van
voorlichting en informatie aan de eigen achterban: Wat is de Wmo? Wat
voor veranderingen zal dit met zich meebrengen, en wat betekent dit voor
de diaconie? Doelgroep van de voorlichting waren (wijk)diaconieën en
(in mindere mate) pastores. Ook werd er schriftelijk materiaal gemaakt:
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een enkele keer een boekje, brochures, artikelen in kerkbladen en dergelijke. Ook waren er cursussen, inspraakavonden en conferenties. Specifieke aandacht kreeg de vraag hoe diaconaal werk kon worden ‘omgezet’ in
termen van de Wmo en de daarin onderscheiden prestatievelden. Een
hulpmiddel daarbij was het inventariseren van het diaconale en kerkelijk
werk.56 In verschillende casusgemeenten hebben kerken deze inventarisatie verricht (Den Haag, Amsterdam Zuidoost).57 Een sedert enige tijd toegepaste methode (die echter gekwalificeerd onderzoek vergt) is die van
onderzoek naar het maatschappelijk rendement van diaconale/kerkelijke
activiteiten via het berekenen van het social return on investment. In ons
onderzoek zijn wij hier één voorbeeld van tegengekomen in de nota Gratis en waardevol. Rol, positie en maatschappelijk rendement van migrantenkerken in Den Haag.58
4.3 Het zichtbaar maken van kerkenwerk
Een belangrijke stap in (mogelijke) participatie van kerken in de Wmo is
het zichtbaar maken wat kerken doen aan overheid en organisaties. Zoals
eerder is opgemerkt kan men geen grote bekendheid met het werk van
kerken vooronderstellen. In een aantal van de onderzochte gemeenten
hebben kerken zich mede tot taak gesteld om hun werk zichtbaar te maken met het oog op de erkenning van de waarde van het werk van de kerken en een respectvolle houding van gemeenten naar religieuze
organisaties en hun vertegenwoordigers toe te stimuleren. De genoemde
manieren om de eigen activiteiten te inventariseren kunnen hieraan bijdragen. Voorts zijn te noemen bijeenkomsten waar het werk van kerken
56

In 2010 werd vanuit Kerk in Actie dit inventariseren gestimuleerd en ondersteund door het beschikbaar stellen van een ‘diaconale activiteiten monitor’:
www.diaconaleactiviteitenmonitor.nl.
57
Andere voorbeelden van lokale inventarisatie zijn: Henriette van den
Broek/Ton Snepvangers, Leidse kerken en de Wmo, november 2009; Rianne
Morren/Ageeth Weelink, Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht, Utrecht
2009; Wiebe Blauw, ‘Kansen voor Utrechtse kerken binnen de Wmo’, in: Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2010(1)2, pp. 63-75; Sylvia Grevel/Joris
Kregting, De Wet maatschappelijke ondersteuning en diaconie in de parochie
Levend Water. Een beleidsvoorbereidend onderzoek, Nijmegen 2010.
58
In de beschrijving van Den Haag is ingegaan op dit rapport. Andere voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn te vinden op www.stichtingoikos.nl/projecten.
Een interessant rapport is: J. Castillo Guerra/M. Glashouwer/J. Kregting, Tel je
zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam
en hun bijdragen aan sociale cohesie, Nijmegen 2008.
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gepresenteerd werd aan politici, bestuurders en beleidsambtenaren en
waar het gesprek gevoerd werd over mogelijkheden tot samenwerking in
het kader van de Wmo, een netwerklunch voor ambtenaren en vertegenwoordigers van kerken, informatiebijeenkomsten voor managers van het
Loket Zorg en Samenleven, voor projectleiders, managers en medewerkers uit de jeugdzorg, het zoeken van samenwerking met de lokale Stichting Welzijn met het oog op acute hulpvragen, voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen uit kerken/diaconieën, de GGD, ouderenbonden en welzijnsmedewerkers, bijeenkomsten over informele zorg met
vrijwilligers en beroepskrachten, het maken en verspreiden van een kerkelijke sociale kaart, het signaleren bij beleidsverantwoordelijken dat kerken niet genoemd worden in beleidsnota’s en andere stukken, aandacht
vragen voor kerkelijke activiteiten in de lokale media en het wijden van
een bespreking van de Wmo-raad aan de rol van kerken in de civil society. Bij deze vele vormen van het zichtbaar maken van kerkenwerk is het
van belang om niet alleen informatie te geven maar deze ook toe te spitsen op concrete werkvelden, taken en vragen, zo blijkt uit een aantal onderzochte activiteiten. Ook het zogenaamde ‘netwerken’ tussen mensen
uit onderscheiden organisaties mag niet ontbreken op dergelijke bijeenkomsten.59
4.4 Deelname aan het beleidsproces
In de meeste onderzochte gemeenten zijn mensen uit de kerken op gemeentelijke inspraakavonden aanwezig geweest, al dan niet daartoe uitgenodigd door de lokale overheid. Schriftelijke reacties zijn op kleinere
schaal gegeven. Voorbeelden van dit laatste vinden we in Amsterdam en
Amsterdam Zuidoost, Den Haag en Sittard. De reacties betreffen concrete
beleidspunten ten aanzien van mensen in de knel die men tegenkomt in
het diaconale werk, en/of het aandacht vragen in algemene zin voor dezelfde groep mensen. Beide keren gaat het om een vorm van diaconale
pleitbezorging. Ook vragen kerken aandacht voor de betekenis van religieuze organisaties voor de Wmo en de plaats die zij daarom zouden moeten (kunnen) krijgen in het lokale beleid.
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Een ander interessant voorbeeld is de zelfbewuste folder die de werkgroep
Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort deed uitgaan: Wmo,
de kerken doen het zo!, juni 2008. Vgl. Marcel van Veldhuizen, ‘Kerken moeten
niet te bescheiden zijn’, in: Woord & Dienst 12 september 2008.
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4.5 Contact maken en onderhouden
Het opbouwen van goede (doelmatige) contacten met politici, ambtenaren
en relevante organisaties en personen in het veld blijkt van belang. Het
kreeg in de casusgemeenten veelal vorm door gesprekken met verantwoordelijken en wederzijdse bereidwilligheid om mee te werken of deel
te nemen aan door kerken belegde bijeenkomsten. Het contact is erop gericht zowel informatie te krijgen als informatie te geven; om elkaar te leren kennen met het oog op het opbouwen van een functionerend netwerk
alsook om bepaalde zaken te bepleiten.
4.6 Participatie in Wmo-raden
In vier gemeenten (inclusief deelgemeente Amsterdam Zuidoost) met een
Wmo-raad hebben vertegenwoordigers van kerken als ‘kerkelijk vertegenwoordiger’ zitting in de Wmo-raad (Amsterdam Zuidoost, Boskoop,
Niedorp en Sittard). In Bellingwedde hebben alle leden op persoonlijke
titel zitting, zodat er ook geen officiële afgevaardigde van de kerken kan
zijn. Eén lid heeft echter goede relaties met de kerken. In Ede was er een
kerkelijke vertegenwoordiger in het Wmo-platform maar is er afgezien
van een nieuwe termijn uit onvrede over het functioneren van het Wmoplatform. De gesprekken leverden te weinig op. De Wmo wordt ook
steeds complexer en daarmee is het hele beleidsveld moeilijk te overzien.
Er is nu in Ede gekozen om via andere contacten in de politiek te communiceren met de burgerlijke overheid. In de andere gemeenten hebben
de kerkelijke vertegenwoordigers wel gekozen om hun lidmaatschap te
continueren, hoewel ook daar de resultaten niet altijd zichtbaar zijn. Bovendien werd, zeker in de beginperiode, de Wmo-raad geregeld te laat
ingeschakeld door het college van B&W. De overwegingen om niettemin
te blijven participeren in de Wmo-raad zijn:
- Het maakt het mogelijk om kerken en kerkenwerk zichtbaar te maken.
- Het biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies.
- Betrokkenen op het veld van zorg en welzijn (politiek, ambtenaren, organisaties en kerken) leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden als
het nodig is.
- Het biedt de mogelijkheid om signalen vanuit kerken in te brengen.
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat dit maar ten dele gebeurt, omdat
er weinig signalen worden doorgegeven vanuit de achterban naar de vertegenwoordigers. Dit punt verdient daarom versterking. Een mogelijkheid
hiertoe is om een kleine klankbordgroep met (enigermate) deskundigen
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uit de kerken samen te stellen. Verder zou nagedacht kunnen worden hoe
in bestaande activiteiten (zoals huisbezoek) de signaleringsfunctie versterkt kan worden. Deskundigheidsbevordering met het oog op deze signalering en er aandacht aan besteden in evaluatiegesprekken kunnen in dit
opzicht dienstig zijn. In Bellingwedde, Niedorp en Sittard is daarbij ook
gewezen op de rol van de pastor. De ervaring is daar dat, indien pastores
een ‘antenne’ hebben voor maatschappelijke noden, zij een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren in dit opzicht gezien hun centrale positie in de
kerkelijke gemeente of parochie.
4.7 Subsidiëring
In Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Ede, Den Haag en Sittard vindt subsidiëring plaats van specifieke kerkelijke activiteiten door de lokale overheid in het kader van de Wmo. In principe geldt hier de voorwaarde dat
de activiteiten een projectmatig karakter hebben, dat er (expliciet) een
verbinding wordt gelegd met de Wmo en dat er verantwoording van de
resultaten plaatsvindt. De activiteiten die gesubsidieerd worden, hebben
vooral betrekking op sociale samenhang, leefbaarheid in buurten en wijken, het geven van advies en cliëntondersteuning, het bevorderen van
deelname aan het maatschappelijk verkeer, en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of met een chronisch psychisch of
psychosociaal probleem. In gemeenten die daartoe aangewezen zijn, kunnen ook centra en activiteiten voor maatschappelijke opvang, geestelijke
gezondheidszorg en verslavingszorg voor subsidie in aanmerking komen.
Een sterk punt is dat kerken veel met vrijwilligers werken (overigens is en
blijft professionele ondersteuning van dit vrijwilligerswerk belangrijk). In
termen van de Wmo betreft het hier de prestatievelden 1, 3, 4 en 5 alsmede (voor enige middelgrote en grote gemeenten) 7, 8 en 9. Het zijn allemaal activiteiten die vanuit het diaconaat zelf zijn voortgekomen en
vervolgens verwantschap of overlap vertonen met de prestatievallen van
de Wmo (het binnen- en buitenperspectief vallen samen). De praktijk
wijst uit dat kerkelijk diaconaal werk goed kan aansluiten bij de Wmo
vanwege:
- de inzet van vrijwilligers naast een (kleine) professionele staf;
- de methode van werken, met steekwoorden als: mensen aanspreken in
hun mogelijkheden, aansluiten bij hun eigen vragen, aandacht voor de
vraag achter de vraag, het versterken van sociale netwerken.
- het beschikken over een infrastructuur (met name kerkgebouwen).
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Voor toekomstige activiteiten zouden kerken en diaconieën, zoals dat in
grote en middelgrote steden reeds veelvuldig gebeurt, een werkwijze
kunnen ontwikkelen waarbij zij projectmatig te werk gaan en voor de financiering gebruik maken van eigen middelen, overheidssubsidie en private fondsen.
5. Kerk en Wmo: kritische participatie
Eerder betoogden we dat kerken hun diaconale, maatschappelijke en andere activiteiten verrichten vanuit hun eigen overtuiging en uitgangspunten, aldus kernachtig uitgedrukt: kerken doen iets omdat zij het zelf
belangrijk vinden en niet omdat overheden dat nuttig vinden. Indien blijkt
dat er overlappingen zijn met de streefdoelen van de (lokale) overheid is
er samenwerking in het kader van de Wmo mogelijk alsmede subsidiëring
van activiteiten. Op die manier kunnen kerken, zoals de Protestantse Diaconie in Amsterdam het uitdrukt, een ‘betrokken en gewaardeerde partner’ zijn. De kerken zelf zullen in een dergelijk partnerschap met anderen
overigens een open houding moeten hebben om ook van die andere partijen te leren. Wij pleiten ervoor om deze volgorde aan te houden: het hebben van een eigen visie alvorens te bezien hoe dit wel of niet aansluit bij
de Wmo. Uiteraard zal ook tijdens de betrokkenheid in de Wmo het kritisch reflecteren nodig blijven, om te voorkomen dat kerken kritiekloos
ten opzichte van overheidsbeleid komen te staan. Overigens zal een goede
overheid een kritische partner ook op prijs stellen. Een thema dat zich
leent voor kritische reflectie is bijvoorbeeld de dominante norm van de
‘zelfredzaamheid’. Hoe wordt dit lokaal ingevuld? Wat gebeurt er met
mensen die niet aan deze norm kunnen voldoen?60 Hoe verhoudt zich het
streven naar zelfredzaamheid tot inzet juist voor andere mensen? Nu er
forse bezuinigingen voor de deur staan, is het gevaar niet denkbeeldig dat
niet de inhoudelijke doelen van de Wmo voorop komen te staan maar de
te bereiken bezuinigingen. Dat kan voor een gemeentebestuur, gezien de
financiële randvoorwaarden waaronder het moet functioneren, onvermijdelijk zijn. Het blijft niettemin van belang om beide argumentatielijnen
(‘inhoud’ – ‘financiën’) helder van elkaar te blijven onderscheiden teneinde tot een betere afweging te komen. Kerken kunnen hun (kritische)
inbreng leveren in schriftelijke reacties, via mondeling overleg en in60

Zie voor kritische beschouwingen over zelfredzaamheid: Piet-Hein Peeters/Cindy Cloïn, Onder het mom van zelfredzaamheid. Een journalistieke analyse van de nieuwe mantra in zorg en welzijn, Eindhoven 2012.
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spraakavonden, door het organiseren van een debat en op andere manieren. Kerken zijn des te geloofwaardiger in hun kritische inbreng als zij
laten zien dat deze voortvloeit uit de praktijk van hun eigen werk en de
daaronder liggende waarden en normen. Kerken hanteren daarin ook een
eigen visie op mens-zijn: een visie die in ieder geval stelt dat elk mens
telt, ook wanneer hij/zij volgens de overheersende visie in onze maatschappij niet (economisch) productief en ‘dus’ niet nuttig is.
Excurs: vraagverlegenheid
Een ander punt (dat hier wel mee samenhangt) dat zich leent voor kritische reflectie is het fenomeen dat in de vakliteratuur ‘vraagverlegenheid’
wordt genoemd. In het hoofdstuk over Amsterdam noemden wij de publicatie Zelf zorgen. Amsterdammers over de zorg die zij nodig hebben en
verlenen. In de daarin opgenomen interviews kwam naar voren dat de
wens tot zelfstandigheid diep geworteld is; men wil niet terugvallen op de
zorg van familie en vrienden. Veel geïnterviewden wachten (zeer) lang
voordat zij hulp van anderen inroepen. Terwijl in discussies over de zorg
de vraag aan de orde is hoe (wat gezien wordt als) overmatig gebruik van
zorgvoorzieningen kan worden tegengegaan, is minstens even belangrijk
het niet-gebruik van zorg door mensen die de zorg weldegelijk nodig
hebben.61 Mensen komen liever niet in een situatie van kwetsbare afhankelijkheid terecht. Ook kan meespelen dat zij liever geen beroep doen op
(bijvoorbeeld) de eigen kinderen, omdat deze ‘het al druk genoeg hebben’, of men is bang dat wanneer een onbekende wordt toegelaten in het
privédomein dit zal leiden tot bemoeizucht en geroddel. Vraagverlegenheid kan ook op mantelzorgers slaan. Zo wees onderzoek onder mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische
problematiek uit dat deze groep, vaker nog dan andere mantelzorgers, het
niet aandurft om andere familieleden of vrienden te vragen om hulp of
respijtzorg. Bovendien hebben zij vaker het idee dat andere mensen toch
geen zin zullen hebben om hen te helpen.62 De vraag is of de sterke nadruk in overheidsbeleid op zelfredzaamheid deze vraagverlegenheid niet
61

‘Vraagverlegenheid’ is (opnieuw) onder de aandacht gebracht door het proefschrift van Lilian Linders, De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt, z.p. 2010. Zij trof dit verschijnsel aan bij haar
onderzoek in de volkswijk Drents Dorp in Eindhoven.
62
Y. Wittenberg/M.H. Kwekkeboom/A.H. de Boer, Bijzondere mantelzorg. Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, Den Haag/Amsterdam 2012, pp. 104 e.v..
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eerder bevordert dan vermindert. Kerken kunnen in dit opzicht een zinvolle rol spelen door, bijvoorbeeld in hun bezoekwerk, attent en alert te
zijn op vraagverlegenheid en in voorkomende gevallen samen met de betrokkene(n) te zoeken naar oplossingen: in of vanuit het kerkelijke netwerk of door effectieve doorverwijzingen. Een markant voorbeeld van
vraagverlegenheid uit de recente geschiedenis is de zogenaamde stille
armoede die de onderhoudsplicht van kinderen in het leven riep: wanneer
ouders geen beroep op hun kinderen wilden doen, omdat de kinderen het
bijvoorbeeld zelf niet breed hadden of omdat de ouders hun hand niet op
wilden houden bij de kinderen, konden zij ook geen beroep doen op de
armenzorg. De kinderen hadden dus een onderhoudsverplichting, met alle
gevolgen van dien. Om aan deze toestanden een eind te maken, bracht
minister Marga Klompé in 1961 de Wet Beperking Verhaalsrecht tot
stand: ‘Voor veel bejaarden en hun kinderen was de nieuwe wet inderdaad een weldaad. In 1984 herinnerde minister Klompé zich dat de directeur van de gemeentelijke sociale dienst van Amsterdam begin jaren
zestig zei: ‘De wet die u heeft gemaakt, die heeft een geweldige invloed
op de geestelijke volksgezondheid. Want wat is er gebeurd nu die druk op
de kinderen om voor ouders te moeten betalen is weggevallen? Er is weer
openheid in het gezin gekomen. Ze helpen ouders weer. Er komt een
menselijke verhouding terug die eigenlijk weg was.’63
In dit onderzoek kwamen we een voorbeeld tegen van de mogelijke spanning die ‘kritische participatie’ kan oproepen: de spanning tussen enerzijds de overheidsvisie op de aanpak van dak- en thuislozen, gericht op
het boeken van resultaten op korte termijn (activering, toeleiding naar
betaalde arbeid, reguliere huisvesting) en anderzijds de aanpak van Bie
Zefke, het inloophuis voor dak- en thuislozen in Sittard-Geleen. De medewerkers en vrijwilligers van Bie Zefke werken, zoals vele inloophuizen
en diaconale centra dat doen, volgens de presentiemethode. Deze methode
is ontwikkeld in categoriale kerkelijke werksoorten zoals het Oude Wijkenpastoraat en vervolgens geanalyseerd en theoretisch doordacht door
Andries Baart (en anderen na hem).64 In de presentiebenadering gaat het
niet allereerst om het oplossen van een probleem en het boeken van snelle
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Gerard Mostert, Marga Klompé 1912-1986. Een biografie, Amsterdam 2011,
pp. 306/307.
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Andries Baart, Een theorie van de presentie, Utrecht 2001 (en volgende drukken).
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resultaten maar om het aangaan van een aandachtsvolle relatie tussen
hulpgever en hulpontvanger. Alleen in een dergelijke relatie is en blijft
communicatie over levensverhalen en de daarin besloten elementen van
heil en onheil, zin en on-zin mogelijk. De concentratie op levensverhalen
en de interpretatie daarvan vergt tijd, volharding en trouw van de ‘presentie-beoefenaar’ (de werker), met aandacht voor ‘heel de mens’. Gesprekken tussen vertegenwoordigers van Bie Zefke, de wethouder, ambtenaren
en de reguliere opvang hebben ertoe geleid dat Bie Zefke – met inachtneming van de verschillen – niettemin een erkend onderdeel van de zorgketen blijft uitmaken.
6. Tot besluit. Wat heeft de Wmo voor de kerken betekend?
De geïnterviewde mensen in de casestudies hebben in antwoord op deze
vraag in hun terugblik, in een toch vrij grote gezamenlijkheid, een aantal
punten genoemd. Met deze evaluerende punten sluiten wij tegelijkertijd
dit rapport af.
- De Wmo heeft kerken nader bepaald bij de vraag op welke manier zij
kerk zijn en willen zijn in de lokale en regionale samenleving, alsmede bij
de vraag hoe zij hun infrastructuur (vrijwilligers, beroepskrachten, financiële middelen, gebouwen, inspiratie, praktijkkennis, netwerk) ten dienste
zouden kunnen stellen van de lokale samenleving. In een aantal gevallen
hebben mensen uit de lokale kerken deze vragen vanuit de Wmo zelf aan
de orde gesteld. Een belangrijke rol echter speelden functionarissen op het
terrein van kerk en samenleving en het diaconaat. Zij konden dankzij de
Wmo in kerkelijke organen en bijeenkomsten de vraag naar de rol van
kerken in de lokale samenleving aan de orde stellen. Dergelijke reflectie
sluit bovendien goed aan bij het streven van veel kerken om ‘kerk in/voor
het dorp’, ‘kerk in de buurt’ of ‘kerk voor de wijk’ te zijn.
- De Wmo heeft de interkerkelijke samenwerking bevorderd. Dit heeft het
meest expliciet vorm gekregen in oprichting van Diaconale Platforms (en
vergelijkbare organen). Deze platforms ontstonden mede uit de behoefte
om, gezien de grote hoeveelheid kerken en diaconieën, op een overzichtelijke en doelmatige wijze met de gemeente te kunnen communiceren. Opvallend is de kerkelijke breedte van deze platforms, waarin kerken zitting
hebben die voorheen nauwelijks contact met elkaar hadden. In één geval
(Sittard) is daarbij ook de interreligieuze samenwerking orde door contac124
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ten met een moskeevereniging. In Amsterdam en Den Haag is er oog voor
de migrantenkerken. De migrantenkerken vormen belangrijke informele
sociale netwerken en zijn daarmee van belang bij de ontwikkeling van de
civil society. Zij hebben echter specifieke karakteristieken die maken dat
de aandacht voor de Wmo intern vrij beperkt is, zoals de overbelasting
van voorgangers, de sociale en juridische problemen die veel migranten
ondervinden en een hoog verloop onder de leden. Het is minder goed gelukt om de diaconale platforms tot (functionerende) ‘achterban’ van de
kerkelijke vertegenwoordigers in de Wmo te maken.
- De toegenomen kerkelijke en diaconale samenwerking heeft in een aantal gevallen geleid tot gezamenlijke projecten. Deze projecten maken het
mogelijk om de Wmo uit de sfeer van de vaak als abstract ervaren beleidsdiscussies te halen en een concreet gezicht te geven. Een leerpunt is
dat de Wmo sowieso concreet gemaakt moet worden in zichtbare activiteiten, omdat anders ook een diaconaal platform in de sfeer van het ‘praten over’ blijft hangen.
- De Wmo heeft ook het denken en de praktijk van diaconieën beïnvloed:
er is meer aandacht voor het ontwikkelen en versterken van netwerken,
voor het werken vanuit concrete praktijken, voor vragen aangaande de
sociale en maatschappelijke samenhang en voor samenwerking met andere groepen en organisaties (bondgenootschappen).
- De Wmo heeft ertoe bijgedragen dat kerken beter zichtbaar zijn geworden in de lokale samenleving, zowel voor de lokale overheden als voor
andere kerkelijke organisaties (en soms ook voor de leden van een kerkelijke gemeente zelf). Het is realistisch om te onderkennen dat de kennis
van kerken buiten die kerken beperkt is. Kerken moeten op hun beurt onderkennen dat zij, vanuit het buitenperspectief gezien, slechts één van de
vele organisaties zijn; zij kunnen in de Wmo weliswaar een betekenisvolle rol vervullen, maar deze rol zal vanuit het grotere geheel van de samenleving gezien hoe dan ook bescheiden zijn. In een aantal gevallen hebben
de kerken in de casusgemeenten (hetzij via de Wmo-raad, schriftelijke
reacties of informele contacten) niettemin inhoudelijk bijgedragen aan
beleidsdiscussies.
- Heel concreet heeft de Wmo ertoe geleid dat een aantal activiteiten van
en vanuit de kerken subsidie heeft gekregen. Dat blijft naar de toekomst
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toe een aandachtspunt: een systeem van ‘gemengde financiering’ (eigen
middelen, overheidsgelden en fondsen) verdient kerkelijke en diaconale
aandacht.
- Naast deze (in beginsel) positieve punten is het zeker niet in iedere gemeente gelukt om de Wmo in het brede kerkelijk veld te laten landen, ook
niet bij de diaconieën. Het vereist altijd een vertaalslag om kerkelijk werk
met de Wmo te verbinden. Ook is het vermogen vereist om zich de beleidstaal en het ‘beleidsdenken’ van de (lokale) overheid eigen te maken.
Veelal was ondersteuning vanuit het professionele kader van de kerk (bovenlokaal en, in de steden, ook lokaal) hard nodig. In andere gevallen was
de inzet van ter zake kundige en volhardende vrijwilligers (de ‘voortrekkers’) van doorslaggevende betekenis. Daarbij komt dat lokale kerken
zelf te maken hebben met krimp: ze worden geconfronteerd met gebrek
aan menskracht en financiën alsmede met reorganisaties die tijd, energie
en inspiratie vergen. Ondersteuning vanuit het bovenlokale en (indien
beschikbaar) lokale kerkelijke kader blijft daarom hard nodig. Interkerkelijke en ‘interdiaconale’ samenwerking op lokaal niveau is, mede daarom,
inmiddels eigenlijk een vereiste.
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Bronnen
Een overzicht van geïnterviewden, websites en literatuur
Er is in dit onderzoek en de rapportage ervan gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen:
- Websites. Via websites konden beleidsnotities, verordeningen, notulen
van vergaderingen van Wmo-raden, jaarverslagen van Wmo-raden, tevredenheidsonderzoeken, benchmarkrapporten en nog andere relevante stukken geraadpleegd worden. Deze bronnen zijn niet gespecificeerd
weergegeven in de literatuuropgave, met uitzondering van de belangrijkste gemeentelijke beleidsnota’s.
- Mondelinge bronnen en interviews, aangevuld met emailcorrespondentie.
- Artikelen en rapporten uit of over de desbetreffende burgerlijke gemeente en/of lokale kerken.
- Gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zoals deze zijn
te vinden via de websites www.cbs.nl en statline.cbs.nl/statweb. De (numerieke) gegevens van de Protestantse Gemeenten komen uit het Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland 2011-2012, Zoetermeer 2011.
- Overige literatuur.
Met uitzondering van de categorie Overige literatuur zijn de bronnen in
deze bijlage geordend naar per burgerlijke gemeente zoals die in de
hoofdstukken 1 t/m 7 zijn besproken.
1. Amsterdam
Gesprekken/e-mailcorrespondentie met Arend Driessen en Matthias de
Vries.
www.amsterdam.nl
www.os.amsterdam.nl
www.protestantsamsterdam.nl
www.sw-sl.nl
www.wmo-adviesraadamsterdam.nl
www.zuidoost.wmo-adviesraadamsterdam.nl
Gemeente Amsterdam:
Samen voor de stad. Kansen voor welzijn, zorg en participatie, 2008.
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Amsterdam voor elkaar. Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Meedoen 2008 – 2010, 2008.
Concept Wmo beleidsplan 2012 – 2016, 2011.
Euser, Hans e.a., Migranten in Mokum. De betekenis van migrantenkerken voor Amsterdam, Amsterdam 2006.
Oosten, Paul van /Driessen, Arend, ‘Voorbij aan het ‘waarom’’, in:
Woord en Dienst november 2011, pp. 8-10.
Schouten, Jet, Zelf zorgen. Amsterdammers over de zorg die zij nodig
hebben en verlenen, Amsterdam, 2007.
Schwarz, Evelyn (red.), 15.000 ongekende Amsterdammers, Amsterdam
2008.
Stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost, Integraal Wmo Programma Amsterdam Zuidoost 2008-2010, 22 april 2008.
Vries, Matthias de, WMO, dat doe je Z-O. Kerken in de Bijlmer hebben
een boodschap aan zorg en samenleving, Amsterdam, 2007.
Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost, Startdocument Wmo-Adviesraad.
De Wmo verrijkt je leven: iedereen doet mee. Wij Amsterdammers voor
elkaar en met elkaar, 28 januari 2009.
2. Bellingwedde
Gesprekken/e-mailcorrespondentie met Astrid Lüürssen (ouderling/scriba,
lid Wmo-raad), Hensen Trenning (voorzitter aandachtsgroep Diaconaat &
Missie) en Pim Zee (diaken). www.bellingwedde.nl
www.pkn-bellingwolde.nl
Gemeente Bellingwedde, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Conceptbeleidsplan 2008-2011, 27 november 2007.
Nobel, Henk, Notitie aandachtspunten i.r.t. de WMO, januari 2007.
Posthumus, Kees, ‘In het hoogst Noorden’, in: Woord en Dienst 15 augustus 2008.
Wmo-raden Bellingwedde, Reiderland, Scheemda en Winschoten, Adviesnota Wmo Raden Oost Groningen, september 2007.
3. Boskoop
Gesprekken/e-mailcorrespondentie met Marthy Veerman (diaken, lid
Wmo-raad), Els Wijsman (voorzitter College van diakenen), Helen de
Jager (ex-voorzitter College van diakenen), Gonja van ’t Kruis (leervicaris), Janny Broström.
128
128

www.alphenaandenrijn.nl
www.boskoop.nl
www.protestantsegemeenteboskoop.nl
www.wmoraadboskoop.nl
Heijkoop, Pauline, Werken aan burgerparticipatie. De totstandkoming
van een Wmo-raad, mei 2007.
Kadernota Wmo Boskoop 2008-2011. De toekomst vormgeven, september
2007.
Wmo-kadernota ABR 2013-2016, 2012.
4. Den Haag
Gesprekken/e-mailcorrespondentie met Jan Grotendorst (diaconaal consulent bij STEK), Nienke van Dijk (voormalig directeur STEK) en Monica
van der Perk (voormalig medewerker STEK), Ron van Leeuwen (consulent maartschappelijk activeringswerk bij Mara, rooms-katholieke instelling voor maatschappelijk activeringswerk), Ineke Bakker (directeur
STEK).
www.denhaag.nl
www.kerkenindenhaag.nl
www.protestantsegemeentedenhaag.nl
www.stekdenhaag.nl
Gemeente Den Haag:
Beleidsplan Wmo 2007, augustus 2007.
Aandacht voor elkaar. Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2007-2010, 2007.
Zorg voor elkaar. Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke ondersteuning
2011 – 2014, mei 2011.
Haagse Gemeenschap van Kerken: Commissie Sociale Vraagstukken,
Discussiestuk: Over de rol en taak van de Kerk in de samenleving. Naar
aanleiding van de invoering van de WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Den Haag, maart 2008.
Pareren, Y.K., ‘De Wmo in Den Haag’, in: Epidemiologisch Bulletin
(41)4, pp. 21-23.
Sar, Jaap van der/Visser, Roos, Gratis en waardevol. Rol, positie en
maatschappelijk rendement van migrantenkerken in Den Haag, Utrecht
2006.

129
129

5. Ede
Gesprek/e-mailcorrespondentie met Teus Hubert (diaken, voorzitter van
het Diaconaal Platform Ede), Henk van As, Dick van Bodegraven, Ellie
Huisman, Jan de Kluijver en Job van Roekel (allen lid van de Kerngroep
van het Diaconaal Platform Ede).
www.ede.nl
www.ede.christenunie.nl
Diaconaal Platform Ede e.o., Voor elkaar in Ede e.o.. Plan van Aanpak, 1
oktober 2008.
Gemeente Ede:
‘Met z’n allen’. Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning in Ede
2008-2011, september 2007.
‘De kracht van Ede’. Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan
Wmo 2012-2015, 2011.
Kooiman, Jan Willem/Hubert, Teus, ‘Kerken samen in contact met de
gemeente’, in: Elise van Hoek-Burgerhart e.a. (red.), Nabije Naasten.
Kerken actief in lokaal diaconaat, Barneveld 2007, pp. 64-71.
Snoek, Arnold van der/Ploeg, David/Meerendonk, Marianne/Plas, Myrte
van der, Adviesrapport Voor Elkaar Ede: continuïteit waarborgen (onderzoek door studenten van de Christelijke Hogeschool Ede in opdracht
van het Diaconaal Platform Ede, maart 2010.
6. Niedorp
Gesprekken/e-mailcorrespondentie met Siep Rienstra (lid Wmo-raad),
Pietie Voogd (diaken, lid Wmo-raad), Henk Klijn (vertegenwoordiger
vanuit Parochiële Caritas Instelling ’t Veld in de Wmo-raad) en Ad Deutekom (voorzitter Wmo-raad).
www.lucaskerkwinkel.nl
www.niedorp.nl
Gemeente Niedorp, Ontwerp Beleidsplan Wmo Niedorp 2008-2011, maart
2008.
Versnel, Irene, ‘Bidden en werken in Winkel’, in: Diakonia, december
2007, pp. 19/20.
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7. Sittard
Gesprekken en e-mailcorrespondentie met Hub Vossen (stafmedewerker/aalmoezenier van de Dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom
Roermond).
www.bisdom-roermond.nl
www.sittard-geleen.nl
www.wmoraad-sittardgeleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen:
Invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Sittard-Geleen,
8 juni 2006.
Procesnotitie WMO 2008-2011: procesnotitie voor de totstandkoming van
het lokale WMO-plan 2008-2011, 20 november 2006.
Niet alleen balen, maar zelf mee bepalen. Een beleidsplan voor de periode 2008-2012, 2007.
Kantelen doe je samen. Beleidsplan Wmo 2012 – 2015 (conceptversie),
16 augustus 2011.
Inloophuis Bie Zefke, Dagelijks brood. Verslag 2 jaar Inloophuis ‘bie
Zefke’. Huiskamer voor dak- en thuislozen in de Westelijke Mijnstreek
Sittard-Geleen, december 2006.
Notitie ‘Religie en Wmo’. Uitgave van het Huis voor de Zorg in samenwerking met de Dienst Kerk en Samenleving, Limburgse Islamitische
raad en de Protestantse Kerken in Nederland, Sittard-Geleen 2008.
Overige websites
www.diaconaleactiviteitenmonitor.nl
www.kerkinactie.nl/wmo
www.koepelwmoraden.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
www.vng.nl
Overige literatuur
Baart, Andries, Een theorie van de presentie, Utrecht 2001 (en volgende
drukken).
Bäckström, Anders/ Davie, Grace/Edgardh, Ninna/Petersson, Per (eds.),
Welfare and Religion in 21th Century Europe. Volume 1. Configuring the
Conections, Farnham 2010.
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Bäckström, Anders/ Davie, Grace/Edgardh, Ninna/Petersson, Per (eds.),
Welfare and Religion in 21th Century Europe. Volume 2. Gendered, Religious and Social Change, Farnham 2011.
Blauw, Wiebe, ‘Kansen voor Utrechtse kerken binnen de Wmo’, in: Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2010(1)2, pp. 63-75.
Bodegraven, D.E. van, ‘Nieuwe kans voor diaconie’, in: De Waarheidsvriend 8 maart 2012, pp. 18/19.
Boot, Bert, Helpen wie geen helper heeft. Onderzoek naar de rol die de
plaatselijke gemeente en parochie zouden kunnen spelen op het gebied
van de armoedebestrijding in Nederland, ’s-Hertogenbosch 2008.
Broek, Henriette van der /Snepvangers, Ton, Leidse kerken en de Wmo,
november 2009.
Burg, Wibren van der, Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig
alternatief, Kampen 2005.
Burg, Wibren van der, Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur, Den Haag 2009.
Bijsterveld, Sophie van, Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie, Nijmegen 2008.
Bijsterveld, Sophie van, Burger tussen religie, staat en markt, Tilburg
2011.
Castillo Guerra, J./ Glashouwer, M./Kregting, J., Tel je zegeningen. Het
maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun
bijdragen aan sociale cohesie, Nijmegen 2008.
CG-Raad/CS/VCP, Kanteling Wmo – iedereen doet mee. Compensatieplicht en Kanteling. Onze visie op de Wmo, z.p, z.j.
Dautzenberg, Maaike/Westerlaak, Marco van, Kerken en moskeeën onder
de Wmo. Een verkennend onderzoek naar kansen en bedreigingen, Amsterdam 2007.
Davelaar, Maarten/Veen, Roos van/Toorn, Jessica van den, Buitengewoon
alledaags. De rol van levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden
van sociale uitsluiting in Tilburg, Utrecht 2010.
Davelaar, Maarten/Toorn, Jessica van den Toorn, Geloof aan het werk.
De rol van levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden van sociale uitsluiting in Rotterdam, Utrecht 2010.
Davelaar, Maarten/Toorn, Jessica van den/Witte, Nynke de/Beaumont,
Justin/Kuiper, Corien, Faith-based Organisations and Social Exclusion in
the Netherlands, Leuven/Den Haag 2011.
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Davelaar, Maarten/Smits, Eliane, Tussen principes en pragmatisme. Een
onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar de subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties, Utrecht 2010.
Davelaar, Maarten, ‘Lokale subsidies voor activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties’, in: Paul Dekker/Gürkan Celik/Iris Creemers
(red.), Breekpunt of bindmiddel. Religieus engagement in de civil society,
Zoetermeer 2011, pp. 103-112.
Diaconie en WMO. Over de rol van de parochie, Parochiële Caritas Instelling (PCI) of diaconale werkgroep bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WM0), special van rkkerk.nl, juni 2007.
Dierckx, Danielle/Vranken, Jan/Kerstens, Wendy (eds.), Faith-based Organisations and Social Exclusion in European Cities. National Context
Reports, Leuven/Den Haag 2009.
Drosterij, Gerard/Peeters, Rik, ‘De nieuwe burgerlijkheid: participatie als
conformerende zelfredzaamheid’, in: Beleid en Maatschappij 2011 (38) 4,
pp. 456-472.
Ewijk, Hans van, ‘De Wmo als instrument in de transformatie van de
welvaartsstaat en als impuls voor vernieuwing van het sociaal werk’, in:
Sociale interventie 15 (2006) 3, pp. 5-16.
FNV, Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012. Het sociaal beleid
van gemeenten, Amsterdam april 2012.
Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, De kerk en de
democratische rechtsstaat – een positiebepaling. Handreiking voor het
gesprek in gemeente en kerk, 2009 (www.pkn.nl/rapporten).
Grevel, Sylvia/Kregting, Joris, De Wet maatschappelijke ondersteuning
en diaconie in de parochie Levend Water. Een beleidsvoorbereidend onderzoek, Nijmegen 2010.
Hoek-Burgerhart, Elise van/Jager-Vreugdenhil, Marja/Kuiper, Roel, Nabije Naasten. Kerken actief in lokaal diaconaat, Barneveld 2007.
Hoogenboom, Marcel, ‘Particulier initiatief en overheid in historisch perspectief’, in: Beleid en Maatschappij 38 (2011) 4, pp. 388-401.
Houten, Gijs van/Tuynman, Mathijs/Gilsing, Rob, Eerste tussenrapportage Wmo evaluatie. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in
2007, Den Haag 2008.
Hortulanus, Roelof, ‘Het belang van de Wet maatschappelijke ondersteuning’, in: Sociale interventie 13 (2004) 4, pp. 27-34.
Jager-Vreugdenhil, Marja, ‘Spraakverwarring over participatie’, in: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 2011, Volume 20, Issue
1, pp. 76-99.
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Kamp, P.W. van de, ‘Solidariteit en Wmo – een nieuwe kans voor het
diaconaat van de kerk?’, in: Theologia Reformata 52 (2009) 2, pp. 151172.
Kennedy, James, Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken, Zoetermeer 2010.
Kerk in Actie, Informatiemap Wet maatschappelijke ondersteuning, 5e
herziene versie, Utrecht oktober 2009.
Klaveren, S.M. van/Poortvliet, E.P., Wmo-raden aan het werk. Onderzoek
naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden, Zoetermeer februari 2011.
Klerk, Mirjam de/Marangen, Anna Maria/Dijkgraaf, Martha/Boer, Alice
de, Derde tussenrapportage Wmo evaluatie. De ondersteuning van Wmoaanvragers. Een onderzoek onder aanvragers en hun mantelzorgrers,
Den Haag 2009.
Klerk, Mirjam de/Gilsing, Rob/Timmermans, Joost (red.), Op weg met de
Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009,
Den Haag 2010.
Kool, Thomas, ‘Aandacht als vorm van zorg’, in: De Waarheidsvriend 15
maart 2012, pp. 18/19.
Krom, P. de, staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Verzamelbrief december 2011, Den Haag 23 december 2011.
Linders, Lilian, De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt, z.p. 2010.
Marangos, Anna Maria/Cardol, Mieke/Dijkgraaf, Martha/Klerk, Mirjam
de, Vierde tussenrapportage Wmo evaluatie. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking. Twee jaar na invoering
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Bijlage 1
Interviewprotocol: vragen en thema’s in het casusonderzoek
1. Hebben de kerken aandacht besteed aan de Wmo in hun (beleids)organen en in hun achterban? Zo ja, welke en hoe?
2. Willen de kerken deelnemen aan de Wmo?
- Welke redenen en motieven zijn er daarvoor?
- Welke visie hebben zij op de Wmo en op mogelijke participatie?
- Welke activiteiten hebben zij hiertoe genomen?
- Hebben de kerken hun eigen activiteiten geïnventariseerd met het oog
op de Wmo?
- Hoe geven de kerken dit organisatorisch vorm; is er bijvoorbeeld
speciale werkgroep?
- Is er sprake van interdiaconale, interkerkelijke (of nog breder: interreligieuze of interlevensbeschouwelijke) samenwerking?
3. Zijn de kerken betrokken bij de beleidsvorming rondom de Wmo van
de lokale overheid?
- Zo ja, wie nam daartoe het initiatief (overheid, kerken en/of anderen)?
- Waaruit bestaat de kerkelijke betrokkenheid concreet?
- Hoe is deze betrokkenheid organisatorisch vormgegeven (afzonderlijke
kerken, in samenwerking)?
- Is er (wederzijds) oog voor de diversiteit onder de kerken?
- Werkt de betrokkenheid bij de Wmo door in het eigen functioneren als
kerk?
4. De prestatievelden van de Wmo:
- Op welke prestatievelden heeft de kerkelijke betrokkenheid bij de Wmo
betrekking?
Wordt er een bijdrage geleverd op het gebied van:
- sociale samenhang en leefbaarheid;
- preventie en opvoedingsondersteuning;
- informatie, advies en cliëntondersteuning;
- mantelzorg en vrijwilligerswerk;
- bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer;
- verlenen van voorzieningen aan mensen met een fysieke of psychosociale beperking;
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- maatschappelijke opvang;
- openbare geestelijke gezondheidszorg;
- ambulante verslavingszorg.
5. Om welke activiteiten gaat het?
- Korte beschrijving van de activiteiten
- Wie was bij de activiteiten betrokken (vrijwilligers, doelgroep, anderen)
- Hoeveel deelnemers waren erbij betrokken?
- Hoe kunnen de resultaten van de activiteiten omschreven worden?
- Zijn er (zichtbare, meetbare, andere) effecten te noemen?
6. Welke visie op de rol/positie van kerken in de Wmo wordt gehanteerd
ten aanzien van:
- De betekenis van kerkelijke/diaconale/andere activiteiten;
- Het leggen van verbindingen met mensen en andere organisaties;
- Het leggen van verbindingen tussen de inhouden van verschillende activiteiten;
- Het leggen van verbindingen tussen beroepskrachten en vrijwilligers;
- Het bevorderen van participatie en actief burgerschap;
- (het ondersteunen van) Belangenbehartiging van kwetsbare groepen;
- Signalering van noden en van tekortkomingen in hulpverlening en zorg;
- De mogelijkheid een voorbeeldfunctie te vervullen naar andere organisaties;
- Het meedenken over beleid;
- Kerken als mogelijke doelgroep van beleid;
- De training en scholing van vrijwilligers;
- Het beschikbaar stellen van accommodatie (gebouwen) en andere hulpmiddelen;
- Financiële ondersteuning (subsidiering, gemengde financiering) en de
rol van de lokale overheid hierin.
7. Hoe kan de visie van de onderzochte kerken worden omschreven ten
aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid,
maatschappelijke organisaties, individu/huishoudens en kerken?
8. Inventarisatie en analyse van schriftelijk materiaal: beleidsdocumenten,
notulen, folders, brochures, kerkblad en dergelijke.
9. Ruimte voor niet besproken punten die men zelf te berde brengt.
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Bijlage 2
De prestatievelden van de Wmo
In de Wmo zijn negen prestatievelden beschreven voor gemeentelijk beleid. Per prestatieveld staan hieronder enkele voorbeelden die duidelijk
maken om wie of wat het gaat.
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De hier opgenomen tabel met de prestatievelden van de Wmo is overgenomen uit: Informatiemap Wet maatschappelijke ondersteuning, Kerk in
Actie Utrecht, 5e herziene versie, oktober 2009, pp. 47-48.
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Bijlage 3
Paragrafen 115-122 ‘De plaatselijke gemeente en de overheid’
Uit: Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, De kerk en
de democratische rechtsstaat: een positiebepaling. Bijdrage aan het gesprek in gemeente en kerk, vastgesteld op de vergadering van de Generale
Synode 13 november 2009
115. De erkenning van de eigenheid van de rechtsstaat en de eigen verantwoordelijkheid van de overheid, betekent dat de kerk de civil society
als haar belangrijkste werkterrein beschouwt. De kerk heeft een bijzondere plek binnen de civil society omdat zij mensen met verschillende sociale
en culturele achtergronden samenbrengt. Ze is een ontmoetingsplaats
waar onderling vertrouwen wordt opgebouwd, en waar mensen geïnspireerd worden om zich vrijwillig voor anderen in te zetten. Zo speelt de
kerk haar eigen rol in het bevorderen van sociale cohesie.
116. Een kerk die niet wil heersen maar wil dienen, zoekt haar weg naar
de plekken waar mensen samen wonen en leven. Dit levert allereerst de
vraag op hoe de kerk wil en kan bijdragen aan de sociale verbanden binnen de maatschappij. Hier komt vooral de diaconale opdracht van de
plaatselijke gemeente in beeld. Als het gaat om de dienst aan de samenleving hebben kerk en gemeente om te beginnen een toerustende taak. Ze
ondersteunen en inspireren haar leden in hun inzet voor een menselijkere
samenleving.
117. De rol van de kerkelijke gemeente zal van plaats tot plaats verschillen. Bepalend is niet alleen de wijze waarop een bepaalde gemeente aan
haar roeping gestalte wil geven, maar evenzeer de mate waarin de burgerlijke overheid openstaat voor vormen van contact en samenwerking met
kerken en andere geloofsgemeenschappen. Burgerlijke gemeenten hebben
in dat opzicht de nodige beleidsvrijheid. Over het geheel lijkt het bewustzijn van de mogelijkheden die hier liggen bij plaatselijke bestuurders toe
te nemen. Dat de overheid religie in haar beleid niet kan negeren, wordt
intussen breed beseft. Dat zij zich buiten de interne aangelegenheden van
geloofsgemeenschappen dient te houden, is ook duidelijk. Maar onjuiste
interpretaties van het beginsel van de scheiding van kerk en staat blijven
een rol spelen, en kunnen leiden tot een onnodige distantie van de overheid ten opzichte van de kerken, terwijl communicatie en het maken van
concrete afspraken soms meer effect hebben dan regelgeving. Bovendien
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kan in onderling overleg beter worden ingespeeld op de specifieke eisen
die een bepaalde situatie stelt. Waar bij de overheid openheid bestaat voor
contacten met kerken, mag van de plaatselijke gemeente worden verwacht
dat zij zich naar vermogen mee inzet voor het welzijn op plaatselijk niveau, en dat zij daarom contact onderhoudt met de lokale overheid. Het
uitnodigen van een vertegenwoordiging van de lokale overheid bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van een gemeente (ingebruikneming
van een kerkgebouw, intrede van een predikant) kan de openheid voor
contacten zichtbaar maken.
118. Als onderdeel van de civil society erkent de kerk de spelregels en
gebruikt ze ook de ruimte die ze bieden. Het is duidelijk dat de overheid
op gemeentelijk niveau een kerkelijk initiatief niet kan steunen omdat het
een initiatief van de kerk is. Maar evenzeer is waar – en dat wordt niet
altijd herkend – dat de overheid geen steun aan een kerkelijk initiatief
mag weigeren omdat het van de kerk uitgaat. In beide gevallen is sprake
van discriminatie op grond van religieuze overtuiging. De beslissing om
een bepaald initiatief wel of niet te ondersteunen mag uitsluitend gebaseerd zijn op beleidsmatige overwegingen met betrekking tot het welzijn
van de samenleving, waarvoor de overheid een eigen verantwoordelijkheid draagt. In de afwegingen die dan gemaakt moeten worden, vanuit
een onpartijdige positie van de overheid, dienen naast argumenten ten
aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit en de efficiency van het initiatief,
vooral motieven in de sfeer van de doelstellingen van overheidsbeleid
bepalend te zijn. Kerkelijke initiatieven kunnen bijvoorbeeld uitstekend
passen in overheidsbeleid op het gebied van participatie en integratie van
burgers.
119. Plaatselijke gemeenten kunnen van belang zijn voor het bevorderen
van de sociale samenhang. Van hen mag worden verwacht dat zij daarvoor waar mogelijk samenwerken met andere kerken, alsmede met nietchristelijke geloofsgemeenschappen en andere levensbeschouwelijke organisaties. In dit veld kan men denken aan ontmoetingsavonden, taalcursussen e.d. Plaatselijke raden van kerken en platforms voor religie en
levensbeschouwing kunnen hierin een grote rol spelen, maar zijn daarvoor in de praktijk sterk afhankelijk van de vraag of de aangesloten kerken en organisaties hen daartoe ook werkelijk in staat stellen. In sommige
plaatsen is de kerkelijke gemeente zelf uitgegroeid tot een belangrijke spil
in het maatschappelijk leven. Onder erkenning van de eigen verantwoordelijkheden, bestaat er geen beletsel voor lokale overheden en kerkelijke
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gemeenten dan wel diaconieën om samen te werken. Gedacht kan worden
aan:
- het beschikbaar stellen van kerkelijke gebouwen voor maatschappelijke
activiteiten, tegen een redelijke vergoeding; daarbij kan het bijvoorbeeld
ook gaan om publieke manifestaties als de Herdenking van de Gevallenen;
- het aanbieden van godsdienstonderwijs op openbare scholen;
- het openstellen van jeugdwerkactiviteiten voor buitenkerkelijke jongeren;
- het organiseren van voedselbanken, maaltijden voor dak- en thuislozen;
- het organiseren van opbouwactiviteiten in nieuwbouw-, vinex- en vogelaarwijken;
- het organiseren van of ondersteunen van vrijwilligerswerk (klussen,
schoonmaken, vervoer e.d.).
120. De overheid kan er belang bij hebben om het netwerk en de kennis
van de kerkelijke gemeente in te zetten voor een goed sociaal beleid. Kerken staan veelal dichter bij de mensen dan de overheid. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een kerkelijke vertegenwoordiger wordt
uitgenodigd om zitting te nemen in de plaatselijke WMO Raad en zo mee
te praten over de manier waarop maatschappelijke ondersteuning vorm
krijgt. Ook daarbij is oecumenische samenwerking is van groot belang.
Steun van de overheid kan het voor de kerk(en) mogelijk maken om projecten uit te voeren die zij tot haar diaconale opdracht rekent en die niet
door anderen worden uitgevoerd.
121. De plaatselijke gemeente mag van de lokale overheid verwachten,
dat zij:
- bereid is regelmatig contact te onderhouden met kerken en andere geloofsgemeenschappen; het beginsel van scheiding van kerk en staat staat
daaraan niet in de weg;
- oog heeft voor de religieuze aspecten van bepaalde maatschappelijke
vraagstukken;
- besluiten op subsidieaanvragen van kerken en andere geloofsgemeenschappen voor bijvoorbeeld activiteiten als hierboven genoemd, niet laat
beïnvloeden door het gegeven dat het hier om religieuze organisaties gaat;
- aan het verlenen van subsidies geen voorwaarden verbindt die raken aan
de overtuiging van de betrokken organisaties;
- aan openbare manifestaties van religieuze aard (zoals het publiekelijk
dragen van ambtskleding of andere religieuze kleding, klokgelui of oproepen tot gebed) alleen wettelijk toegestane en uit de aard der zaak
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noodzakelijke beperkingen oplegt (bijvoorbeeld met het oog op gezondheid, verkeer of openbare orde en veiligheid), die de godsdienstvrijheid
niet onevenredig beperken;
- zich naar vermogen mede inzet voor de instandhouding van belangrijk
religieus en cultureel erfgoed, waarbij zowel geloofsgemeenschappen als
de burgerlijke overheid, om deels verschillende redenen, belang hebben.
Op terreinen als deze dient de overheid op te treden op basis van volstrekte onpartijdigheid.
122. De plaatselijke gemeente kan niet van de overheid vragen dat zij
zonder duidelijke gronden anders wordt behandeld dan andere organisaties als het gaat om zaken als vrijstelling van een bestemmingsplan,
brandvoorschriften en dergelijke. Wel mag ook bij zulke zaken worden
verwacht dat de overheid oog heeft voor het eigen karakter van bijvoorbeeld kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen, in het licht van wat
hierboven werd gesteld over ‘ongelijke behandeling van ongelijke gevallen’. In een aantal gevallen bevat de wet zelf specifieke regelingen voor
kerken en andere geloofsgemeenschappen, waarop de plaatselijke gemeente zich kan beroepen. Dat geldt bijvoorbeeld in de milieuwetgeving
voor het toegestane geluidsniveau van klokgelui, en bij het toepassen van
de geluidsnormen op kerkdiensten.
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