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Diaconaal Platform Ede.
Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft inmiddels een bereik van
ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede. De afgevaardigden
van de verschillende kerken komen enkele keren per jaar bijeen voor informatie uitwisseling,
bespreken van de ontwikkelingen (van de decentralisaties) in het sociaal domein waarbij
gekeken wordt welke rol/houding zij daarin zou kunnen spelen.
Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale taak van de afzonderlijke
kerken te versterken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke activiteiten t.b.v. de
lokale samenleving. De gezamenlijke activiteiten, die via de stichting worden opgezet, staan
open voor iedereen!
Een andere doel van het contact via het Platform is dat namens de
kerken contact onderhoud wordt met de lokale overheid en
maatschappelijke organisaties.
Een derde doel is dat het diaconaal platform namens de kerken
gezamenlijke initiatieven kan opstarten. Inmiddels zijn de volgende
initiatieven opgestart:
✓ Hulp in Praktijk Ede (HiP-Ede)
✓ HiP inloopspreekuur
0318 616669 / 06 51517412
✓ Noodfonds Ede
info@diaconaalplatformede.nl
diaconaalconsulentede@gmail.com
✓ SchuldHulpMaatje Ede (SHM Ede)
www.diaconaalplatformede.nl
✓ Vluchtelingencontact
✓ Duurzaam bezoekwerk
(voor mensen psychische beperking)
Stichting DPE in uitvoering
In 2012 is binnen het platform besloten dat er voor de DPE-initiatieven een eigen organisatie
moet komen. Derhalve is in 2013 de Stichting DPE in uitvoering opgericht. Deze stichting heeft
een nauwe verbinding met het platform, maar organisatorisch heeft het een zelfstandig
bestuur. De stichting zorgt voor uitbouw van bovengenoemde initiatieven, houdt
participerende kerken betrokken , werkt aan draagvlak en bekendheid over de projecten bij
instanties en de lokale overheid en werkt aan continuïteit.
In het bestuur van de stichting DPE in uitvoering hebben zitting:
➢ Cees Dorland
➢ Ellie Huisman
➢ Job van Roekel
De stichting is gehuisvest in het pand aan de Posthoornstraat 8 te Ede. Van hieruit gebeuren
de dagelijkse werkzaamheden voor bovengenoemde projecten. Eveneens vinden hier
vergaderingen en bijeenkomsten met vrijwilligers plaats.
Posthoornstraat 8 is gelegen direct naast het inloopcentrum “Meet-inn”. Dit centrum is vanuit
een stichting opgezet door een groep kerken, die allen ook participeren in het DPE. Waar
mogelijk wordt samengewerkt tussen Meet-inn en de DPE-activiteiten.
Per 1 januari 2015 is Jan de Kluijver belast met de coördinatie van de uitvoering van de
activiteiten van de stichting DPE in uitvoering
In het belang van de initiatieven wordt gezorgd voor een goed contact met andere
organisaties. Er is overleg met Malkander. Waar mogelijk is er samenwerking met stichting
Dien je Stad en stichting Present en de stichting Meet-Inn.
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Hulp in Praktijk Ede (HiP Ede)
Het DPE beschikt over een grote groep vrijwilligers en deze zijn
ondergebracht in een database. Mensen uit de gemeente Ede die een
hulpvraag hebben kunnen bellen of via de website hun vraag
aanmelden. Sinds 2013 is het werk van Hulp in Praktijk
gedecentraliseerd. Landelijk wordt de door HiP ontwikkelde formule en
database onderhouden en bijgehouden. Lokaal heeft Ede een eigen
website en telefoonnummer en ligt de uitvoering bij HiP-Ede
Mensen met een hulpvraag of hun vertegenwoordigende
0318 65 56 23
organisatie kunnen bellen of hun hulpvraag indienen via de
ede@stichtinghip.nl
website. HiP-Ede zoekt een geschikte koppeling bij de
www.stichtinghip.nl/ede
hulpaanvragen. Daarbij zijn de soort aanvraag – het profiel van de
hulpbieder – en zo mogelijk woonachtig bij elkaar in de buurt leidend voor de koppeling.
Plannen voor 2019:
✓ Aantal hulpbieders laten groeien. Het streven is een groei van 20% meer hulpbieders
✓ Periodiek middels een digitale nieuwsbrief en waar nodig telefonisch contact
onderhouden met de vrijwilligers / hulpbieders.
✓ Bij sociale teams, hulpverleners het aanbod van HiP-Ede onder de aandacht brengen.
Met betrekking tot de begroting 2019
➢ Bijdrage aan de landelijke vereniging ivm ict-materiaal, website en back-office
ondersteuning
➢ Promotiemateriaal voor lokale bekendheid –hulpbieders en hulpvragers➢ Vrijwilligersvergoeding coördinator en waardering voor de vrijwilligers.
➢ Locatie en bureaukosten Posthoornstraat 8
HiP inloopspreekuur
Binnen het kantoor van het Diaconaal Platform is een door vrijwilligers
gerund inloopspreekuur geopend. Bij het spreekuur kunnen mensen
terecht met vragen over bijv toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaar
indienen, Ede-doet-mee aanvragen en dergelijke. Mensen worden door
sociaal teams en andere hulpverleners verwezen omdat ze de (digitale)
weg niet kennen, geen computer hebben en/of niet voldoende
taalvaardig zijn.
Op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur zijn vrijwilligers in
Posthoornstraat 8
kantoor beschikbaar in het inloopspreekuur. Bij vragen, die niet
Dinsdag en donderdag
direct afgehandeld kunnen worden of bij situaties waar meer hulp
10.00 – 12.00 uur
aan huis gewenst is, wordt de vraag doorgezet naar Hulp in Praktijk.
Zij zoeken een vrijwilliger om bij de mensen thuis een helpende hand te bieden.
Plannen voor 2019
✓ Bij sociaal teams en andere hulpverleners breder bekend maken dat HiP inloopspreekuur
beschikbaar is.
✓ Vrijwilligers up-date houden met de lokale regelingen om hulpvragers goed van dienst te
kunnen zijn.
✓ Waar mogelijk samenwerken met de andere DPE-projecten en andere organisaties. In
het bijzonder is er contact met organisaties die elders in Ede inloop-spreekuur houden.

Stichting DPE in uitvoering
Algemeen coördinator

Posthoornstraat 8
Jan de Kluijver

6711 BX Ede
diaconaalconsulentede@gmail.com

Diaconaal Platform Ede / stichting DPE-in uitvoering
Projectbeschrijving en werkplan 2019
Met betrekking tot de begroting 2019
➢ Promotieactiviteiten voor de bekendheid van het inloopspreekuur.
➢ Kosten voor locatie, bureaukosten en consumpties tijdens het inloopspreekuur.
➢ Vrijwilligersvergoeding coördinator en waardering voor de vrijwilligers.
Noodfonds Ede
In 2017 is het Interkerkelijk Noodfonds Ede omgezet naar het
Noodfonds Ede. In goed overleg met de gemeente Ede is een
bredere opzet en bereikbaarheid van het fonds gerealiseerd. De
inkomsten voor het fonds zullen door de gemeente, de kerken,
bedrijven en fondsen opgebracht moeten worden.
De aanvragen voor het Noodfonds moeten noodhulpvragen
06 21143860
zijn. Daarover zijn specifieke afspraken gemaakt.
info@noodfondsede.nl
Organisatorische valt het Noodfonds onder
www.diaconaalplatformede.nl
de stichting DPE in uitvoering.
Vermelding in het werkplan is daarom logisch. In de
begroting van het DPE staat alleen de kerken-bijdrage aan het Noodfonds gemeld en komt
daarbij ten laste van de kerken-bijdrage aan de stichting. Omdat het Noodfonds een aparte
status binnen de DPE-activiteiten heeft, zijn de overige Noodfonds-financiën via een aparte
bankrekening geregeld.
Aanleiding om een verzoek aan het Noodfonds te doen kan zijn:
- mensen in acute financiële nood voor primaire levensbehoefte,
- geen beroep kunnen doen op voorliggende voorzieningen (zoals bijv bijzondere bijstand)
dan wel dat die aanvraag langer duurt dan de noodzaak van de vraag toelaat,
- om redenen voor dit moment geen beroep kunnen doen op bestaande minimaregelingen.
Noodfonds aanvragen zullen om een bescheiden bedrag gaan en er is een
begeleider/hulpverlener bij betrokken, die de noodhulpaanvraag mede indient en zonodig
kan toelichten. Via de website van het diaconaal platform is het aanvraagformulier van het
Noodfonds te vinden en in te vullen.
Plannen voor 2019:
✓ Binnen het sociaal domein en bij de hulpverlening het Noodfonds breed bekend maken
en procedure van de aanvragen uitleggen.
✓ Aanvragen binnen korte termijn afhandelen.
✓ Via fondsen en bedrijven de input van het fonds vergroten en het draagvlak verbreden.
✓ Met een klankbordgroep is er halfjaarlijks intervisie over enkele aanvragen om dicht bij de
vastgelegde doelstelling te blijven.
Met betrekking tot de begroting 2019:
➢ Promotiekosten tbv bekendheid van het Noodfonds onder verwijzers/
➢ Vergoeding voor de coördinatie en afhandeling van aanvragen.
➢ Kosten voor locatie en consumpties.
➢ Bijdrage vanuit de kerken aan het Noodfonds
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SchuldHulpMaatje-Ede
Sinds 2010 heeft Ede het project SchuldHulpMaatje als
onderdeel van het Diaconaal Platform Ede. Dit project is een
lokale uitvoering van een landelijk netwerk van
Schuldhulpmaatjes. In Ede zijn inmiddels 40 maatjes actief.
Maatjes zijn verplicht een drie-daagse cursus te volgen
waarna ze een certificering krijgen. De volgende jaren
06 37194021
is via e-learning bijscholing verplicht.
schuldhulpmaatje.ede@gmail.com
www.schuldhulpmaatje.nl

In goede samenwerking met de reguliere hulpverlening
en de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Ede worden maatjes ingezet bij
mensen met schulden. Op verzoek van de Schulddienstverlening van de gemeente Ede zijn
enkele Schulphulpmaatjes samen met maatjes van Humanitas specifiek ingezet als SOS
maatje (Samen Onderweg naar Schuldhulpverlening). Mensen, die bij de start van het traject
van schuldsanering een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen zo’n SOS maatje vragen.
De koppeling met een maatje is altijd tijdelijk en per jaar wordt gekeken of de hulp nog langer
nodig is. Dan worden evt nieuwe afspraken omtrent gewenste hulp gemaakt.
Schuldhulpmaatje-Ede zorgt voor intervisiegesprekken en organiseert jaarlijks een
trainingsavond met een deskundige. In 2018 is de pilot Money-fit gestart. Dit is een
preventieprogramma onder jongeren, gelinkt aan de website www.moneyfit.nl.
Plannen voor 2019
✓ het coördinatieteam zorgt er voor dat de nodige taken van intake-begeleidingtraining-externe contacten in een goede balans worden uitgevoerd.
✓ intervisiegesprekken met de vrijwilligers
✓ een nieuwe trainingsgroep van ongeveer 10 maatjes organiseren
✓ uitrollen van Money-fit programma onder jongeren, voornamelijk via scholen en
onderzoeken of andere vindplaatsen van jongeren ook te benutten zijn.
✓ vroeg signalering van mensen met schulden. Door versterking van lijnen naar
bedrijven en kerken mensen met (dreigende) schulden eerder op het spoor komen
en hulp aanbieden om grotere schuldenproblematiek te voorkomen.
Met betrekking tot de begroting 2019
➢ kosten landelijk netwerk, website update houden (wordt landelijk geregeld)
➢ deskundigheid van coördinatoren en maatjes via trainingen en e-learning
➢ vergoeding voor coördinatie en koppeling begeleiding.
➢ pilotplan vroegsignalering via versterken lijnen met kerken en bedrijven
Vluchtelingencontact
Met de komst van de noodopvang voor vluchtelingen op het
kazerneterrein heeft het Diaconaal Platform een werkgroep gestart om
te kijken wat voor deze (tijdelijke) Edese inwoners gedaan kan worden.
Na sluiting van de noodopvang en de actieve inzet van
Vluchtelingenwerk en CVVE leek een actieve werkgroep
Vluchtelingencontact vanuit het DPE niet meer nodig. De werkgroep is tijdelijk op een laag
pitje gezet met het voornemen dat er weer een actievere rol kan komen als de vraag zich
aandient.
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Plannen voor 2019
✓ In 2018 startte een overleg met de stichting Vluchteling onder Dak Wageningen. De
stichting VOD houdt zich bezig met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor
het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan
een toekomstperspectief. Naast Wageningen zullen zij zich ook gaan inzetten in Ede.
Als dat loopt kan de werkgroep Vlcuhtelingencontact zich daar met vrijwilligers
ondersteunend bij aansluiten.
Met betrekking tot de begroting 2019
➢ kosten voor overleg, instructie vrijwilligers en opstarten activiteiten
➢ pm
Duurzaam bezoekwerk
Eind 2013 / begin 2014 heeft het Diaconaal Platform samen met de
zorginstellingen Agathos en Eleos meegedaan aan een pilot begeleiding
mensen met een psychische beperking. Deze pilot werd geïnitieerd en
financieel ondersteund door de gemeente Ede.
In voorjaar 2014 zijn de resultaten door de CHE gepresenteerd aan de
gemeente Ede en is de pilot beëindigd. Het DPE is mede door de goede
resultaten, in samenwerking met Agathos en Eleos, doorgegaan met de
ingezette begeleiding van cliënten met kerkelijke vrijwilligers.
De organisaties Agathos/Eleos en het DPE, die dit project samen uitvoerden, hebben het
voornemen deze pilot en vorm van ondersteuning aan cliënten met een psychische
beperking voort te zetten. Uit de pilot is gebleken dat de resultaten goed waren door een
goede training vooraf, ondersteuning van de vrijwilligers door professionals (op de
achtergrond om indien nodig daarop terug te kunnen vallen) en de coördinatie. In de
afgelopen jaren is het werven van vrijwilligers niet gelukt, maar het doel en nut van het plan
is reden genoeg om het project in 2019 nog een kans van uitbreiding en versterking te
geven.
Plannen 2019:
✓ nieuwe training voor bezoek-medewerkers
✓ structuur voor samenwerking Duurzaam Bezoekwerk met prof. organisaties.
Met betrekking tot de begroting 2019
➢ wervingskosten nieuwe vrijwilligers
➢ kosten voor locatie en consumpties bij nieuwe training

Coördinatieteam DPE projecten:
Jan de Kluijver
– alg. coördinator DPE activiteiten
Corrinne van Pommeren – coördinator Schuldhulpmaatje
Ella Marchal
– coördinator Hulp in Praktijk
Teus Hubert
– coördinator HiP inloopspreekuur
Lisan Verboom
– coördinator Noodfonds Ede
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