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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 maatschappelijke ontwikkelingen, die ook het diaconaat raken en 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 namens de kerken 
contact onderhouden 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: 

✔ HipHelpt Ede 
HipHelpt inloopspreekuur  

✔ Noodfonds Ede 

✔ SchuldHulpMaatje Ede  

✔ MoneyFit - peventieproject 

✔ Duurzaam bezoekwerk  
project in ontwikkeling 

 
De ambitie voor het Diaconaal Platform is: 

- dat kerken in hun diaconale taak waar mogelijk samenwerken. 
- de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. 
- via het werk van het platform christenen worden gestimuleerd en geholpen om hun 

roeping (dienstbaar zijn in de samenleving) vorm te geven. 
- dat het diaconaat sterker wordt en bereikbaar is voor mensen, die in een 

maatschappelijk zwakke positie zitten. 
 
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 houdt oog op de continuïteit van de projecten. 
 
In het bestuur van de stichting DPE in uitvoering hebben zitting: 

• Kees Lommers (vz) 
• Ellie Huisman    (secr) 
• Jan Klop   (penn) 

• Jan Hordijk  
• Job van Roekel 

  

0318 616669 / 06 51517412 
info@diaconaalplatformede.nl 

diaconaalconsulentede@gmail.com  
www.diaconaalplatformede.nl 

alg coördinator: Jan de Kluijver 

mailto:diaconaalconsulentede@gmail.com
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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 de vrijwilligers plaats. 
Posthoornstraat 8 is gelegen direct naast het inloopcentrum “Meet-inn”. Dit centrum is vanuit 
een andere stichting opgezet door een groep kerken. Die kerken participeren ook in het DPE..   
 
Vanaf 1 januari 2015 is Jan de Kluijver belast met de coördinatie van de uitvoering van de 
activiteiten van de stichting DPE in uitvoering . De projecten hebben een eigen coördinator of 
coördinerend team. In het belang van de initiatieven wordt gezorgd voor een goed contact met 
andere organisaties en hulpverleners. Ook is er  overleg met Malkander. Waar mogelijk is er 
samenwerking met stichting Dien je Stad en stichting Present, de stichting Meet-Inn en andere 
organisaties. 
 
De activiteiten van de stichting worden grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de 
coördinatie van de grotere projecten zijn coördinatoren aangesteld, deels met betaalde uren en 
deels met een vrijwilligersvergoeding. 

 

De organisatiestructuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het jaar 2020 staat voor een groot deel in het teken van de maatschappelijke en economische 
gevolgen van het Coronavius. Na een vrij strenge lockdown is het maatschappelijk leven in de 
zomer weer gematigd op gang gekomen. Maar deskundigen geven aan dat de gevolgen van 
deze ontwikkeling op een aantal vlakken nog zullen komen.  

- De beperking van bezoeken en sociale contacten zal eenzaamheid doen toenamen. 
- Meer mensen zitten om hand- en spandiensten verlegen omdat het bestaande netwerk 

niet kan of niet durft te helpen. 
- Verlies aan werkgelegenheid. De kans is groot dat daardoor veel mensen in financiële 

zorgen komen. 
- Het is te verwachten dat meer mensen schulden krijgen en dat er een toename is van 

mensen, die op het bestaansminimum komen. 
- Jongeren gaan niet of beperkt naar school. Hun netwerk is veel kleiner. De kans bestaat 

dat ze veel meer via social media op zoek gaan naar uitdagingen, waarbij de valkuil van 
financiële uitdagingen reëel is. Mogelijk zelfs groter dan voorheen. 

 

mailto:diaconaalconsulentede@gmail.com
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Zo maar een paar signalen, die nu via de media al de ronde doen en waar we serieus rekening 
mee moeten houden. 
 
Covid 19 heeft begin 2020 ook een deel van de DPE-activiteiten tijdelijk stil gelegd. Gaande weg 
het jaar zijn de activiteiten rekening houdend met de Covid19-richtlijnen weer opgestart.  
Het bestuur is blij dat het werk weer door kan gaan. Het diaconaal platform heeft een achterban 
van zo’n 25 kerken. Dat omgerekend naar mensen, die vanuit hun kerk opgeroepen worden 
maatschappelijk betrokken mensen te zijn, kunnen we spreken over twintig tot vijf en 
twintigduizend burgers van Ede (en de buitendorpen).  
 
Een deel van deze mensen vullen hun ‘roeping’ in hun eigen omgeving uit. Spontane hulp aan 
de mensen in de omgeving. Een ander deel vult die taak uit via activiteiten, die door de eigen 
geloofsgemeenschap worden geïnitieerd. Een ander deel meldt zich aan bij de DPE activiteiten 
om zo tot hulp voor de naaste te kunnen zijn.   
 
 
 

 
 
 
 
 
  

HipHelpt Ede 
HipHelpt Ede beschikt over een  

grote groep vrijwilligers en die 
ingevoerd in een database.  
Mensen uit de gemeente Ede  
die een kleine hulpvraag hebben 

kunnen hun vraag via de website aanmelden. HipHelpt Ede is lid van de landelijke vereniging 
HipHelpt. Landelijk wordt de door HipHelpt ontwikkelde formule en database onderhouden en 
bijgehouden. Lokaal heeft Ede een eigen website en telefoonnummer en ligt de uitvoering bij 
HipHelpt Ede. 
Uitgangspunten bij HipHelpt Ede zijn: 

- De hulpvrager heeft ‘gebrek’ aan gezondheid, sociaal  netwerk en financiën. Anders zou 
men de vraag normaal gesproken zelf kunnen oplossen. 

- Het gaat om een kleine, bij voorkeur eenmalige hulpvraag.  
- We zoeken een vrijwilliger, die in de buurt woont.  

Het zoeksysteem werkt postcode gerelateerd. Daarmee leren mensen uit de buurt elkaar 
kennen en kan een eerste vraag via HipHelpt via het buurtcontact een vervolg krijgen. 

- De vraag komt bij voorkeur via de website of via de app binnen, maar de vraag 
telefonisch aanmelden kan ook. 

- Bij veel hulpvragen is een hulpverlener of zorgverlener behulpzaam om de vraag bij 
HipHelpt in te dienen.            

HipHelpt-Ede zoekt een geschikte koppeling bij de hulpaanvraag. Daarbij zijn  
de soort aanvraag 
het profiel van de hulpbieder en  
zo mogelijk woonachtig bij elkaar in de buurt leidend voor de koppeling. 

  

0318 65 56 23 
ede@stichtinghip.nl 
www.stichtinghip.nl/ede 
coördinatie: 
Ella Marchal  
Eijo Balk 

Posthoornstraat 8 
Dinsdag en donderdag 

10.00 – 12.00 uur 
coördinatie:  

Teus Hubert 
Eijo Balk 

mailto:diaconaalconsulentede@gmail.com
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HipHelpt inloopspreekuur 
In het kantoor is een inloopspreekuur gerund door vrijwilligers. Bij het spreekuur kunnen mensen 
terecht met allerlei administratieve vragen, waar ze hulp bij nodig hebben. Om deze vragen via 
HipHelpt Ede laten verlopen is ten opzichte van de vraagomvang te omslachtig. Daarom is het 
spreekuur een onderdeel van HipHelpt voor deze vragen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

- Toeslagen aanvragen of bijstellen 
- Kwijtscheldingen aanvragen 
- Bezwaar indienen 
- Ede-doet-mee aanvragen 
- Brieven, die men niet snapt, uitleggen 
- Samen met betrokkene telefonisch contact hebben met 

instanties 
- en dergelijke.   

Mensen worden door medewerkers van het sociaal team, de balie van Werk Inkomen en Zorg, 
van maatschappelijk werk en andere hulpverleners verwezen. De hulpvragers kennen de 
(digitale) weg niet, hebben geen computer en/of zijn niet voldoende taalvaardig. De hulpvragers 
zijn uit alle wijken van Ede en uit alle culturele achtergronden afkomstig. 
 
Op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur zijn vrijwilligers in het kantoor beschikbaar voor het 
inloopspreekuur. Middels overleg en intervisie blijven de vrijwilligers op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen. Er is blijvend aandacht voor de soort vragen. De afgelopen jaren is de 
complexiteit van de vragen toegenomen. Dat zegt iets over de toenemende complexiteit van de 
(digitale) samenleving voor burgers. Daarvoor moeten de vrijwilligers op punten bijgeschoold 
worden. Bij ‘grotere vragen’, die niet direct afgehandeld kunnen worden of bij situaties waar 
meer hulp aan huis gewenst is, wordt de vraag doorgezet naar HipHelpt Ede. 
 
Plannen voor 2021: 
HipHelpt Ede 

✔ Aantal hulpbieders zit nu op ruim 140 personen. Het uitgangspunt is dat het aantal 
hulpbieders groeit met 20%. 

✔ Gelet op de corona-situatie verwachten we een toename van het aantal vragen. We houden 
rekening met 100 tot 150 hulpvragen in 2021. 

✔ Periodiek wordt contact onderhouden met de vrijwilligers / hulpbieders. Dat gebeurt door een 
digitale nieuwsbrief en via  telefonisch contact. 

✔ Aan sociale teams, hulpverleners en zorgverleners wordt het aanbod van HipHelpt-Ede 
onder de aandacht gebracht. 

 
HipHelpt inloopspreekuur 

✔ Vrijwilligers up-to-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 een inloopspreekuur houden. 

✔ Voor 2021 houden we er rekening dat er voor 400 hulpvragen via het inloopspreekuur hulp 
of advies gevraagd wordt. 

✔ Bij sociaal teams, maatschappelijk werk en andere hulpverleners en via kerken breed 
bekend maken dat het HipHelpt inloopspreekuur beschikbaar is. 

 
  

mailto:diaconaalconsulentede@gmail.com
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HipHelpt Ede - met betrekking tot de begroting 2021: 

⮚ Locatie en bureaukosten Posthoornstraat 8. 

⮚ Vrijwilligersvergoeding voor de coördinatoren en waardering voor de vrijwilligers.   

⮚ Promotiemateriaal voor lokale bekendheid –hulpbieders en hulpvragers- en om bij 
gelegenheden stands te bemensen.   

⮚ Bijdrage aan de landelijke vereniging i.v.m. ict-materiaal, website en back-office 
ondersteuning bij de aanvragen bemiddelen. 

 

HipHelpt inloopspreekuur - met betrekking tot de begroting 2021 

⮚ Promotieactiviteiten voor de bekendheid van het 
inloopspreekuur. 

⮚ Bij de promotie van het inloopspreekuur wordt extra ingezet op 
nog-niet-bereikte mensen. 

⮚ Kosten voor locatie, bureaukosten en consumpties tijdens het 
inloopspreekuur. 

⮚ Vrijwilligersvergoeding voor de coördinator en waardering voor de vrijwilligers. 
 

 

Noodfonds Ede     
Het Interkerkelijk Noodfonds Ede is omgevormd tot  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 worden.  
De aanvragen voor het Noodfonds moeten noodhulpvragen zijn.  
Organisatorisch valt het Noodfonds onder  
de stichting DPE in uitvoering.  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, 

- er kan op dit moment geen beroep gedaan worden op bestaande minimaregelingen. 
 
Randvoorwaarden bij een aanvraag: 
- Het gaat om een bescheiden bedrag en een eenmalige bijdrage uit het fonds 
- Andere bestaande regelingen kunnen in deze vraag niet voorzien. 
- Er is een begeleider/hulpverlener bij betrokken, die de noodhulpaanvraag mede indient. 

Deze persoon heeft zicht op de situatie en de noodzaak van de vraag en kan de vraag zo 
nodig toelichten.  

- Via de website van het diaconaal platform is het aanvraagformulier van het Noodfonds te 
vinden en in te vullen. 

  

06 21143860 
info@noodfondsede.nl 

www.diaconaalplatformede.nl 
coördinatie: 

tijdelijke vacature 

mailto:diaconaalconsulentede@gmail.com
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Plannen voor 2021: 

✔ Aanvragen binnen korte termijn afhandelen. 

✔ Gelet op de corona-situatie verwacht het noodfonds een toename in het aantal vragen. In 
2019 waren er ruim 60 aanvragen. De ervaring leert dat een deel van de aanvragen in 
overleg  verwezen wordt naar andere mogelijkheden. De andere vragen worden door het 
Noodfonds gehonoreerd. 

✔ Met een klankbordgroep is er halfjaarlijks intervisie over de aanvragen om dicht bij de 
vastgelegde doelstelling te blijven. 

✔ Binnen het sociaal domein en bij de hulpverlening zal het Noodfonds bekend gemaakt 
worden en de procedure van de aanvragen wordt uitgelegd. 

✔ Via fondsen en bedrijven willen we de input van het fonds vergroten en het draagvlak 
verbreden. 

 
Met betrekking tot de begroting 2021: 

⮚ Kosten voor het gebruik van de locatie en consumpties. 

⮚ Vergoeding voor de coördinatie en afhandeling van aanvragen. 

⮚ Bijdrage vanuit de kerken aan het Noodfonds Ede. 

⮚ Promotiekosten tbv. bekendheid van het Noodfonds onder 
verwijzers. 

 

SchuldHulpMaatje-Ede     
Sinds 2010 heeft Ede het project SchuldHulpMaatje.  
Dit project is een lokale uitvoering van een landelijk netwerk van 
Schuldhulpmaatjes. In Ede zijn inmiddels 45 maatjes actief.  
Maatjes volgen eerst een  
drie-daagse cursus, waarna ze een certificering krijgen. Via 
e-learning en intervisiegesprekken wordt geregeld aan 
bijscholing gewerkt.  
 
Maatjes worden ingezet bij mensen, die hun financiën niet 
meer op orde hebben, de post niet meer overzien of waar de 
financiën in schulden dreigen te ontsporen.  
In goede samenwerking met de reguliere hulpverlening en de afdeling Schulddienstverlening 
van de gemeente Ede worden maatjes ook ingezet bij mensen met schulden.  
Op verzoek van de Schulddienstverlening van de gemeente Ede zijn enkele Schulphulpmaatjes 
specifiek ingezet als SOS maatje (Samen Onderweg naar Schulddienstverlening). 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. Per jaar wordt gekeken of de 
hulp nog langer nodig is. Met evt nieuwe afspraken omtrent gewenste hulp kan 
de koppeling verlengd worden.  Via het landelijk netwerk krijgen we signalen 
dat de vraag om hulp bij financiën en dreigende schulden in 2021 zal 
toenemen. De gevolgen van Covid19 zal ook hier zijn sporen trekken. Het 
team houdt er rekening mee dat ook in Ede het aantal vragen om hulp zal 
toenemen. 

  

 06 37194021  
schuldhulpmaatje.ede@gmail.com  

www.schuldhulpmaatje.nl 
coördinatie:  

Corrinne van Pommeren 
Klaaske Mussche  

mailto:diaconaalconsulentede@gmail.com
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Plannen voor 2021: 

✔ het coördinatieteam zorgt voor de taken van intake-begeleiding-training-externe contacten. 
intervisiegesprekken met en periodieke e-learning voor de vrijwilligers. 

o door de corona-situatie wordt nog uitgewerkt hoe de groepstrainingen in 2021 
kunnen plaatsvinden. 

✔ we voorzien 85 aanmeldingen, waarvan er zeker 75 tot een koppeling zullen leiden. 

✔ een nieuwe trainingsgroep van aspirant maatjes organiseren, waarbij in principe 10 nieuwe 
maatjes uit Ede de training kunnen volgen. 

✔ 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 in 
de poging om grotere schulden te voorkomen. 

 
Met betrekking tot de begroting 2021: 

⮚ vergoeding voor coördinatie en begeleiding van de koppelingen. 

⮚ deskundigheidsbevordering van de coördinatoren. 

⮚ de e-learning voor de maatjes zodat ze gecertificeerd blijven. 

⮚ pilotplan vroeg signalering via versterken lijnen met kerken en bedrijven.  

⮚ kosten landelijk netwerk, website update houden (wordt landelijk geregeld). 
 

 
Money-Fit      
In 2018 is de pilot MoneyFit gestart.  
MoneyFit is een onderdeel van Schuldhulpmaatje.  
Met MoneyFit wordt aandacht voor geld, geldbesteding 
en budgetteren onder de aandacht van jongeren 
gebracht. Het is vooral als preventie-werk onder 
jongeren bedoeld 
Er bestaat een website, die op jongeren en vragen van 
jongeren is ingericht. Met het programma voor Ede 
voegen we daar voorlichting onder jongeren en preventielessen via scholen aan toe. 
Dit preventieprogramma is gelinkt aan de website www.moneyfit.nl. 
 
Plannen voor 2021: 

✔ online campagne via social media, gericht op jongeren. 

✔ gastlessen van MoneyFit op MBO scholen verzorgen. 

✔ uitbreiden van samenwerking met andere organisaties, die jongeren bereiken. 

✔ bekendheid geven aan de website MoneyFit – door jongeren – voor jongeren. 

✔ ontwikkelen van nieuwe vormen van voorlichting / bewustwording om jongeren te bereiken. 
 
Met betrekking tot de begroting 2021: 

⮚ Start van de online campagne MoneyFit, gericht op online bereik van jongeren.. 

⮚ Coördinatiekosten voor MoneyFit programma in Ede. 

⮚ Promotiekosten van het programma MoneyFit. 
 
 
 
 
 

06 15099085 
klaaske.schuldhulpmaatje@gmail.com 

www.moneyfit.nl 
coördinatie:  

Klaaske Mussche  

mailto:diaconaalconsulentede@gmail.com
http://www.moneyfit.nl/
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Duurzaam bezoekwerk  
Mensen hebben minder contacten. Deels omdat ze minder goed contacten 
kunnen onderhouden, deels omdat ze mede door de beperkingen van 
Covid19 minder mogelijkheden tot contact (buitenshuis) hebben. In 2021 
worden vrijwilligers getraind om juist voor deze doelgroep een bezoek-
maatje te zijn. In  2014 heeft het Diaconaal Platform samen met de 
organisaties Agathos en Eleos hierover al een project gedraaid. Toen al 
werden de goede resultaten door de CHE onderzocht en gepresenteerd. 
Dat plan pakken we weer op en zal in 2021 geactualiseerd op deze tijd 
opgestart en uitgerold worden. De toenemende berichten over mensen, die vereenzamen, met 
name mensen die een psychische beperking hebben, vraagt om nieuwe aandacht voor dit 
project. 
 
Plannen 2021: 

✔ werven vrijwilligers en een training van hen organiseren. 

✔ Taak van coördinator zal worden: matching hulpvrager – bezoekvrijwilliger en zo nodig als 
backoffice bij de koppeling bereikbaar zijn. 

✔ structuur voor samenwerking Duurzaam Bezoekwerk in samenwerking met professionele 
organisaties opzetten. 

 
Met betrekking tot de begroting 2021: 

⮚ werven en trainen vrijwilligers voor Duurzaam Bezoekwerk. 

⮚ coördinatie van het Duurzaam Bezoekwerk. 

⮚ kosten voor locatie en consumpties. 

⮚ publiciteitskosten. 
 
 
Organisatiemodel 
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