Verslag 2016 Deputaatschap Psychosociale hulp (DPH).
Jaarlijks contact met instellingen
Het Deputaatschap Psychosociale Hulp onderhoudt jaarlijks contacten met een drietal instellingen die
zorg verlenen op psychosociaal gebied (Stichting De Vluchtheuvel en Stichting Schuilplaats) en
opvoedingsondersteuning (Ds. G.H. Kerstencentrum).Deze contacten hebben tot doel de belangen te
behartigen van onze leden, die behandeling mogen ontvangen van deze instellingen.
Stichting De Vluchtheuvel
De samenwerking met Stichting De Vluchtheuvel te Woerden – uitgaande van de Gereformeerde
Gemeenten – verloopt goed. In het najaar van 2016 is er contact geweest met de directeur van De
Vluchtheuvel. Er is gesproken over een solidariteitsfonds dat De Vluchtheuvel opricht. Hieruit kunnen
trajecten betaald worden die om privacygevoelige redenen zich niet lenen voor ondersteuning door de
diaconie. DPH heeft besloten om net als De Vluchtheuvel ook een dergelijke solidariteitsregeling op te
zetten en deze na een jaar te evalueren. Verder is er gesproken over de mogelijkheid tot uitbreiding van
de Raad van Advies van De Vluchtheuvel door een persoon van ons kerkverband.
Stichting Schuilplaats
Deze interkerkelijke stichting te Veenendaal heeft ook in het achterliggende jaar hulp verleend aan
personen uit onze achterban. In het najaar van 2016 is er een gesprek geweest met de directeur. Er is
onder andere gesproken over de constatering dat er een toename is van eenzaamheid bij jongeren
(ondanks de moderne media). Deze eenzaamheid kan leiden tot depressiviteit en depressiviteit kan
leiden tot suïcidale neigingen.
Ds. G.H. Kerstencentrum
Ook met het Ds. G.H. Kerstencentrum is in het najaar van 2016 overleg geweest. Tijdens het overleg
met het DPH heeft de voorzitter van de Raad van Beheer een toelichting gegeven op de
werkzaamheden. Er wordt geconstateerd dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de vraagbaak die
twee jaar geleden is ingesteld voor leden van ons kerkverband. Het voorstel is deze vraagbaak te
beëindigen.
Gast- en pleeggezinnen
Er is in 2016 een duidelijke toename van de werkzaamheden geweest. Dit komt mede door het aantal
nieuwe gastgezinnen die er gekomen zijn naar aanleiding van de oproepen in kerkbladen van de Oud
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De samenwerking met de Oud Gereformeerde Gemeenten
in Nederland verloopt heel goed.
Verder zijn er in 2016 door het Platform Jeugdhulpverlening bijeenkomsten georganiseerd voor
pleeggezinnen. Deze bijeenkomsten worden als zeer positief ervaren.
Stichting de Oase
In 2016 zijn bij het diaconaal gastenhuis te Ouddorp twee extra plaatsen gerealiseerd, zodat er in totaal
momenteel acht plaatsen beschikbaar zijn. Deze plaatsen zijn nagenoeg continue bezet. Er is nog
steeds een wachtlijst zij het dat die wel korter is geworden. Verder is er gesproken over een meer
structurele uitbreiding van de Oase. Dit is noodzakelijk om de kwetsbaarheid te verkleinen en de
doelmatigheid op te voeren. Dit traject is ingezet en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Verder zal er gekeken worden naar een tweede vestiging elders in het land
Eleos
DPH heeft in 2016 een gesprek gehad met een lid van de cliëntenraad van Eleos over het rapport
‘Pastoraat met passie’. Uit dit gesprek zijn enkele aanbevelingen gekomen die een nadere uitwerking
vragen.
Platform jeugdhulpverlening
In het najaar van 2016 is er een conceptbrief opgesteld door de aandachtsfunctionaris ‘Huiselijk geweld
en kindermishandeling’ om het werk van de aandachtsfunctionaris opnieuw onder de aandacht te
brengen en ook informatie te geven over het ‘Reformatorisch Meldpunt’. Het Reformatorisch Meldpunt
biedt (anonieme) ondersteuning aan slachtoffers van seksueel misbruik

