
Geachte mevrouw Treep, 
 
 
Als diakenen van de Hersteld Hervormde Gemeente valt het niet mee om met onze beperkte 
deskundigheid het beleidskader Sociaal Domein op alle punten goed te begrijpen. Ondanks dat 
hebben we geprobeerd een aantal zaken eruit te lichten en geven wij graag onze bevindingen door. 
 
Allereerst is het goed om aan te geven dat we als Hersteld Hervormde Gemeente met ca. 1000 leden 
een plaats in onze gemeente Woudenberg hebben. Het is een jonge gemeente met veel gezinnen 
met opgroeiende jeugd. Tevens mogen we ook veel ouderen in onze gemeente hebben. We hebben 
dus te maken met de vele facetten van het jeugdwerk en het ouderenwerk. Het is onze Bijbelse 
roeping om vanuit het geloof in God en de liefde van Jezus Christus onze naaste te helpen. Te helpen 
met alles wat op de weg van onze leden komt, maar ook te helpen daar waar nood is bij de mensen 
om ons heen. Een diaconale gemeente is een gemeente die vanuit die roeping klaar staat voor de 
medemens, waar dan ook en van welke identiteit of achtergrond dan ook. 
 
Zo zijn we: 

• plaatselijk actief in het Diaconaal Maatschappelijk werk; 

• betrokken bij IDH/Schuldhulpmaatje met verschillende leden van onze gemeente die 
optreden als “maatje”; 

• actief met vrijwilligerswerk dat samen met de plaatselijke afdeling van de Nederlandse 
Patiënten Vereniging wordt uitgevoerd; 

• betrokken bij het vluchtelingenwerk dat in het AZC in Doorn wordt gedaan; 

• betrokken bij de voedselbank; 

• lid van het platform van kerken; 

• en ondersteunen we het gehandicaptenwerk in het Tuinhuis, etcetera. 
 

Daarnaast is een vrijwilligersnetwerk in onze gemeente actief om zonodig hand- en spandiensten bij 
anderen uit te voeren om zo diegenen die hulp nodig hebben, te ondersteunen en te helpen. We 
merken dat we in onze gemeente lang niet alles hoeven te structureren, en dat er “als vanzelf” een 
stimulans is om elkaar te helpen daar waar nodig. 
 
Waarom noemen we deze dingen nu? Wij vinden dat in het beleidskader de kerk in Woudenberg te 
kort wordt gedaan. Daarbij hebben we het geheel van de Woudenbergse gemeenschap met een 
christelijke levensovertuiging op het oog. Er zijn veel mensen in Woudenberg lid van een kerk. Er zijn 
vele vrijwilligers(netwerken) in de kerken actief betrokken op de medemens. De kerken met al haar 
vrijwilligerswerk hebben een positieve en preventieve werking binnen het sociaal domein in onze 
gemeenschap. Die effecten binnen het Sociaal Domein kunt u toch niet laten liggen? 
 
In het beleidskader staat dat het in de komende jaren gaat om de transformatie. De gemeente 
Woudenberg wil die transformatie bereiken door meer in te zetten op preventie, de door-
ontwikkeling van de basiszorgstructuur en integrale, lokale en passende zorg. Dit moet, aldus het 
beleidskader, ertoe bijdragen dat ook in de toekomst kwalitatief goede zorg kan worden verleend en 
dat deze ook betaalbaar is en blijft. Dit gesteld hebbende, kunt u dan de kerken in Woudenberg met 
al haar leden en vrijwilligers “links” laten liggen? We kunnen zo mooi met elkaar invulling geven aan 
preventieve werking, vroegtijdige signalering, samenredzaamheid, en vele andere aspecten binnen 
het Sociaal Domein! 
 
“Laten liggen” in de zin van dat de leden van de kerken feitelijk deel uit maken van de 
basisinfrastructuur, en deel zijn van het netwerk om de hulpbehoevende heen? Maar “laten liggen” 
ook in het kader van de keuzevrijheid van de benodigde ondersteuning en hulp als het gaat om 



identiteitsgebonden zorg. Hoe is het met de keuze vrijheid en de ruimte voor identiteitsgebonden 
ondersteuning op alle terreinen (Jeugd, maatschappelijk, psychosociaal, etc..)? We lezen in het 
beleidskader niets over dit aspect, terwijl er een groot gedeelte van de inwoners van Woudenberg 
juist een kerkelijke achtergrond heeft. 
 
Het beleidskader zegt dat er geïnvesteerd wordt in de basisvoorzieningen. Dat vinden we zeer 
positief. Het werk dat namens onze kerkelijke gemeente (èn namens de Hervormde Gemeente 
binnen de PKN) gedaan wordt door het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW), is naar onze mening 
een invulling van de basisvoorziening. Bij het DMW kan iedere Woudenberger een beroep doen op 
ondersteuning op het gebied van gezin- en relatieproblematiek, depressie- en angstklachten en bij 
burn-out problematiek. Dit werk wordt uitgevoerd door professionele hulpverleners van stichting 
Schuilplaats in Veenendaal. Zo wordt er ambulante zorg geboden, mede namens de Woudenbergse 
kerken, en wordt er geïnvesteerd in het “voorliggende veld” om te voorkomen dat er gebruik 
gemaakt wordt van duurdere vormen van zorg. 
 
Samengevat lezen we positieve punten in het beleidskader om de transformatie te kunnen 
bewerkstelligen. Maar we zouden graag een plaats zien voor: 

• de kerken met al haar vrijwilligerswerk en -netwerken, 

• de identiteitsgebonden zorg, 

• het werk dat we via het DMW uitvoeren binnen de basisvoorziening en ambulante zorg. 
 
Hopelijk kunt u onze aanbevelingen oppakken en verwerken in het definitieve beleidskader. Een 
afschrift van deze reactie sturen wij ook naar de fracties van de christelijke partijen van de 
Woudenbergse gemeenteraad. 
 
Uiteraard zijn wij bereid om in gesprek te gaan indien u daar behoefte aan hebt, en kunnen wij het 
een en ander modeling toelichten. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het College van Diakenen van de Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg, 
 

 
 
J.J. Verloop 
Heinelaan 59 
3931 WZ Woudenberg 
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