Verkort jaarverslag 2018 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 2018 is er contact geweest met
de directeur van De Vluchtheuvel. Sinds identiteitsgebonden zorg niet meer vanuit het
Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH) wordt gefinancierd zijn de hulpvragen met 60%
afgenomen.
Door De Vluchtheuvel, ook namens Stichting Schuilplaats, uit te nodigen op de
classisvergaderingen van ons kerkverband hoopt het DPH dat de kerkelijke gemeenten
nauwer betrokken raken bij de aanwezige psychosociale problematiek in de gemeenten en de
noodzaak van identiteitsgebonden zorg inzien.
Stichting Schuilplaats
Deze interkerkelijke stichting te Veenendaal heeft ook in het achterliggende jaar hulp verleend
aan personen uit onze achterban. In het najaar van 2018 is er contact geweest met de
directeur. Zij willen ook graag tot nauwere samenwerking en afspraken komen met
kerkenraden.
Ds. G.H. Kerstencentrum
Ook met het Ds. G.H. Kerstencentrum is in het najaar van 2018 overleg geweest. Tijdens het
overleg met het DPH heeft de voorzitter van de Raad van Beheer een toelichting gegeven op
de werkzaamheden.
In het overleg met het Kerstencentrum is gesproken over de borging voor een onafhankelijke
route voor klagers bij misbruik in pastorale relaties. Het DPH vindt dat de route voor klagers
voor iedereen duidelijk moet zijn.
Gast- en pleeggezinnen
In 2018 zijn ruim 50 hulpvragen gerapporteerd aan het DPH. Verder zijn er 3 gastgezinnen
bijgekomen en was er een pleegzorgaanvraag. Drie gastgezinnen zijn pleeggezin geworden
en twee gastgezinnen zijn ermee gestopt. In totaal zijn er ruim 400 uren in 2018 gedeclareerd.
Dat is een afname van uren t.o.v. 2017 van ongeveer een derde deel. De uren die ten laste
komen van de OGGiN zijn bij hen gedeclareerd.
Stichting De Oase
Vanaf oktober 2018 beschikt De Oase aan de Hazersweg in Ouddorp over 12 gastenplaatsen.
De Oase is benieuwd wat het effect is van de uitbreiding op de wachttijd. Dat vormt een
indicatie van de behoefte aan een eventuele tweede vestiging.
Eleos
In de bijeenkomst van november 2018 is een presentatie gegeven over Godsbeelden bij
psychiatrische patiënten versus mensen zonder psychiatrische diagnose. Wat naar voren
kwam is dat mensen met een orthodox gereformeerde / kerkelijke achtergrond niet veel anders
uit het onderzoek kwamen dan andere personen. Er blijkt geen grond te zijn, voor de bewering
dat de ‘zware’ prediking tot zwaardere psychische problemen leidt.
Platform jeugdhulpverlening
Er is de afgelopen tijd verschillende keren gesproken over verslavingszorg. Dit blijkt een
moeilijk op te pakken onderwerp. Er is in 2018/2019 een marktonderzoek geweest om te kijken
of deze hulp binnen onze gezindte noodzakelijk is.

