Verslag 2017 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 2017 is er contact geweest met
de directeur van De Vluchtheuvel. Het aantal hulpvragers is sterk afgenomen t.o.v. vorig jaar.
Het kan zijn dat hulpvragers geholpen worden door wijkteams van de burgerlijke gemeenten,
maar waarschijnlijk speelt het hoge uurtarief voor minder aanmeldingen.
Stichting Schuilplaats
Deze interkerkelijke stichting te Veenendaal heeft ook in het achterliggende jaar hulp verleend
aan personen uit onze achterban. In het najaar van 2017 is er een gesprek geweest met de
directeur. Het aantal uren hulpverlening over 2017 is ongeveer gelijk gebleven t.o.v. het jaar
daarvoor.
Ds. G.H. Kerstencentrum
Ook met het Ds. G.H. Kerstencentrum is in het najaar van 2017 overleg geweest. Tijdens het
overleg met het DPH heeft de voorzitter van de Raad van Beheer een toelichting gegeven op
de werkzaamheden. De vraag naar ambulante hulpverlening neemt toe. Deze hulpverlening
is echter nog lang niet kostendekkend (reistijd en overlegtijd worden niet vergoed door de
overheid).
Gast- en pleeggezinnen
Er is in 2017 een forse toename van de werkzaamheden geweest. Er zijn er veel intensieve
aanvragen geweest. Bij plaatsing van jongens gaat het vaak om mediaproblematiek en bij
meisjes om moedeloosheid/eenzaamheid. Verder neemt ook de relatieproblematiek toe.
Stichting de Oase
Eind 2017 is de uitbreiding van de vestiging aan de Hazersweg te Ouddorp van start gegaan.
Na realisatie van de uitbreiding kan aan twaalf personen huisvesting worden geboden. De
verwachting is dat medio 2018 de uitbreiding in gebruik kan worden genomen.
In de achterliggende tijd zijn er verschillende aanbiedingen gedaan tot het opzetten van een
tweede vestiging elders in het land. Het bestuur van de Oase heeft aangegeven eerst een
voldoende basis voor de vestiging in Ouddorp te willen leggenen dat zowel in kwantitatief
alsook in kwalitatief opzicht.
Platform jeugdhulpverlening
In 2017 is er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor pleeggezinnen. Deze bijeenkomst
in Werkendam is goed bezocht door zowel pleegzorgouders als belangstellenden.

