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 Afgerond op: Tussenstappen 

□  

Vorm een werkgroep informele kerkelijke steun, en betrek voor eventuele financiële benodigdheden een 

diaken. Maak afspraken over de taakverdeling, het communicatiemiddel, de overlegfrequentie en plan 

een aantal bijeenkomsten op rij.  

□  
Inventariseer en evalueer de huidige pastorale en diaconale zorg binnen de gemeente: Is het aanbod 

voldoende? Is het aanbod bekend? Waar liggen kansen en knelpunten? Wat is nog nodig? 

□  

Creëer een werkwijze rondom het bieden van steun, passend bij de gemeente en leg deze vast. Denk 

aan het al dan niet digitaliseren en op welke wijze, het borgen van de privacy, proefperiode, 

evaluatiemomenten, samenwerking ggz, aanspreekpunt bij klachten en calamiteiten, etc.1  

□  

Informeer de gemeente: Breng gemeentebreed de mogelijkheid van het geven en ontvangen van deze 

steun onder de aandacht. Leg de werkwijze uit, zowel wat aanbod als het doorgeven van een hulpvraag 

betreft: hoe kunnen gemeenteleden hier gebruik van maken? Aandachtspunten hierbij, zijn: voorbeelden 

gebruiken, normaliseren, doorbreken van eventuele taboes, enthousiasmeren, waarborgen van een 

veilige en open sfeer2.  

□  

Mobiliseer de gemeente. Zorg voor een (digitale) intekenlijst, breng in kaart wie, wanneer, wat kan bieden 

in welke vorm en onder welke voorwaarden. Zorg voor de mogelijkheid dit tussentijds aan te passen 

middels een contactpersoon die hierover met de vrijwilligers contact onderhoudt.   

□  

Stel binnen de werkgroep een coördinator aan die binnenkomende hulpvragen beoordeelt en deze 

koppelt aan zowel een bepaald aanbod (vrijwilliger), als een contactpersoon binnen de werkgroep die 

met hen afspraken maakt over de duur, frequentie en evaluatiemomenten.  

□  

Waarborg een effectieve communicatie tussen werkgroepleden onderling, maar ook tussen hulpvrager, 

vrijwilliger en contactpersoon. Maak bij elke casus afspraken over de vorm en frequentie van onderlinge 

afstemming, de bereikbaarheid, de proefperiode en evaluatie. Bij communicatie met externe partijen: 

zorg altijd voor toestemming van de betrokken hulpvrager.  

□  Opereer volgens de werkwijze ‘uitvoering’ zoals hieronder beschreven.  

□  
Evalueer per casus het functioneren van de steun volgens een afgesproken frequentie. Maak zo nodig 

aanpassingen in de werkwijze: schaal af, schaal op of verwijs door.  

□  
Evalueer gemeentebreed de werkwijze elk kwartaal; heb aandacht voor verbeterpunten. Pas zo nodig 

de werkwijze aan.  

□  

Stabiliseer de werkwijze wanneer de kerkelijke ondersteuning naar tevredenheid van alle betrokkenen 

verloopt. Besteed na stabilisatie minimaal eens per jaar binnen de gemeente aandacht aan het bestaan 

en de werkwijze van de werkgroep, zodat deze bekend blijft en gemeenteleden betrokken blijven op het 

onderwerp2.  

 

 

                                                      
1 Zie de flyer ‘Risico’s en aandachtspunten bij kerkelijke steun aan mensen met psychische klachten’ 
2 Zie de Brochure ‘Psychische problemen binnen de kerk/ geloofsgemeenschap: openheid, begrip & ruimte’ 
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 Tijdsindicatie Tussenstappen 

□ Uitgangspositie 
Binnen de gemeente zijn vrijwilligers die steun kunnen bieden aanwezig, en is bekend hoe 

gemeenteleden een hulpvraag kunnen indienen3.  

□ 
1-2 weken, m.u.v. 

crisis 

De aanvraag komt binnen en wordt beoordeeld door de coördinator: past de vraag bij het 

aanbod vanuit de gemeente, hoe complex is de hulpvraag, zijn er professionele betrokkenen 

(nodig), zijn er speciale aandachtspunten (bijv. m/v), wat is de gewenste duur en frequentie, op 

welke termijn is er een geschikte vrijwilliger beschikbaar? 

□ Max. 1 week 

Wanneer er aanbod beschikbaar is, kent de coördinator een contactpersoon binnen de 

werkgroep aan de casus toe. Deze contactpersoon benadert de beoogde vrijwilliger en legt de 

vraag (anoniem) voor. Bij een voorlopige toezegging koppelt de contactpersoon vrijwilliger en 

hulpvrager aan elkaar en maakt een eerste afspraak.  

□ 
Z.s.m. na de 

koppeling 

Bij de eerste afspraak wordt in kaart gebracht wat de vraag concreet inhoudt, wat het aanbod 

kan zijn, wat de vorm, frequentie en duur van de steun is, hoe lang de eventuele proefperiode 

duurt, en wanneer en hoe vaak er geëvalueerd zal worden. Bij voldoende afstemming laat de 

contactpersoon het contact over aan de hulpvrager/vrijwilliger, zo nodig blijft de 

contactpersoon betrokken.  

□ 
Tijdens eerste 

afstemmingsgesprek 

De afspraken worden door alle partijen vastgelegd3. Indien gewenst door de hulpvrager, tekent 

de vrijwilliger een privacyverklaring. Wanneer dit gebruikelijk is binnen de kerkelijke gemeente 

wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld. 

□ 
Tijdens eerste 

afstemmingsgesprek 

of wanneer van 

toepassing 

Wanneer de hulpvrager zorg krijgt vanuit een ggz-instelling, wordt wanneer gewenst of 

noodzakelijk door de hulpvrager, of op verzoek van de hulpvrager waarbij de vrijwilliger als 

contactpersoon optreedt (enkel met toestemming van de hulpvrager), afgestemd over het doel 

en de grenzen van de kerkelijke betrokkenheid in relatie tot de professionele zorg. 

□ 

Bij verslechtering 

van de situatie of 

suïcidaliteit 

Wanneer de hulpvrager (volgens de vrijwilliger) meer professionele ondersteuning nodig heeft, of 

een gevaar is voor zichzelf of de omgeving4, koppelt de vrijwilliger dit met medeweten van de 

hulpvrager terug naar de werkgroep, die het pastoraat/de predikant inschakelt. Zij besluiten op 

welke manier hierover met medeweten van de hulpvrager contact opgenomen wordt met de 

betrokken professionele hulpverleners.  

□ 
Voordat de steun 

wordt uitgevoerd  

Wanneer er sprake is van bijkomende kosten (maaltijd/vervoer/ e.d.) worden zo nodig i.s.m. de 

betrokken afgevaardigde van het diaconaat afspraken gemaakt over eventuele vergoedingen.  

□ 
Van start tot eerste 

evaluatie 

De steun wordt uitgevoerd op de manier en middels de frequentie zoals vastgelegd. Wanneer er 

sprake is van een proefperiode, wordt in de eerste evaluatie vastgesteld of de steun voor alle 

partijen naar tevredenheid verloopt. Tijdens de evaluatie worden eventuele wijzigingen 

vastgelegd3.  

□ Bij elke evaluatie 

Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie wordt de steun op dezelfde wijze gecontinueerd, 

opgeschaald, afgeschaald of stopgezet. De afspraken worden opnieuw vastgelegd en 

doorgegeven aan de contactpersoon vanuit de werkgroep. Bij voorzetting van de 

ondersteuning wordt een nieuwe evaluatiedatum gepland.  

□ 
Bij blijvende 

ondersteuning 

Wanneer de ondersteuning blijvend van aard is, kan op verzoek van hulpvrager en vrijwilliger de 

steun zelfstandig voortgezet worden zonder de betrokkenheid van de werkgroep. Bij 

klachten/calamiteiten kan de werkgroep opnieuw betrokken worden. 

 

                                                      
3 Zie hiervoor beschikbare formats: voorbeelden van steun, aanvraagformulier, evaluatieformulier, privacyverklaring  
4 Zie flyer ‘Risico’s en aandachtspunten bij kerkelijke steun aan mensen met psychische klachten’ 
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