Materiaal:
1.
rapport deputaten voor generale diaconale zaken (GDD);
2.
brief van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (31-01-2014) met opmerkingen over rapport
GDD.
Besluit 1:
deputaten decharge te verlenen.
Besluit 2:
opnieuw deputaten generale diaconale zaken te benoemen en hen de volgende opdracht te geven:
a.
1. plaatselijke kerken/diaconieën informeren en adviseren in hun diaconale arbeid, gericht op het
zijn van ‘diaconale gemeente’, zowel intern als in de samenleving;
2. ondersteunen en stimuleren van diaconale beleidsvorming;
3. in overleg met de deputaatschappen die verantwoordelijk zijn voor hulpverlening aan de
buitenlandse kerken en christenen, de diaconieën wegen wijzen voor het betrekken van de
plaatselijke gemeente, al dan niet geclusterd, bij die hulpverlening;
4. bevorderen van de deskundigheid van (individuele) diakenen, met name door het toegankelijk
maken van informatie over zaken die in de diaconale praktijk regelmatig terugkomen, en door
(het organiseren van) toerustingsactiviteiten;
b.
1. stimuleren van een goede relatie tussen de diakenen en de zorginstellingen op bijbelse
grondslag, zodat de diakenen voldoende informatie krijgen over wat deze instellingen kunnen
doen en deze steunen door gebed en financiële steun vanuit de gereformeerde kerken;
2. bevorderen dat de onder b1 bedoelde instellingen, door samenwerking of anderszins, een
onderling afgestemd en behoefte dekkend zorgaanbod realiseren;
3. plaatselijke kerken die overwegen financiële steun te verlenen aan een bepaalde, op
bovenlokaal niveau werkzame instelling, desgevraagd dienen met informatie over de betrokken
instelling en met advies;
4. steunverzoeken van hulpverlenende instellingen die zich tot de kerken wenden, beoordelen en
(bij gunstige beoordeling) een voor de kerken/diaconieën bestemde aanbeveling afgeven;
5. op verzoek van een onder b1 bedoelde instelling, die beoogt om binnen de gereformeerde
kerken een bestuurlijke medeverantwoordelijkheid te verankeren, een bestuurder van die
instelling voordragen of benoemen, die niet lid is van het Generaal Diaconaal Deputaatschap
(GDD);
c.
indien nodig initiatieven nemen om overheden te informeren over de zienswijze van de kerken
inzake een aangelegenheid van diaconaal belang, in goed overleg met de deputaten voor de relatie
tussen kerk en overheid;
d.
goede studie maken van onderwerpen die van belang zijn voor een bijbelse en actuele visie op de
taak en werkwijze van diakenen, diaconieën en het diaconaat van de gemeente;
e.
in samenspraak met aanpalende deputaatschappen bezien, welke vormen van samenwerking en
onderlinge afstemming van werkzaamheden mogelijk zijn, teneinde de door de kerken beschikbaar
gestelde personele en materiële middelen zo doelmatig mogelijk te besteden.
Besluit 3:
in te stemmen met instandhouding van het Diaconaal Steunpunt.
Grond:
het Diaconaal Steunpunt heeft zich ontwikkeld tot een herkenbare en toegankelijke helpdesk voor
diakenen uit de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerk, een toerustingscentrum
voor diaconieën en een kennis- en adviescentrum voor het diaconaat in de kerken.
Besluit 4:
in te stemmen met de continuering van het stimulerend beleid inzake bovenlokaal overleg tussen
diakenen.
Besluit 5:

in te stemmen met de samenwerking in het Platform Diaconale Samenwerking door de Diaconale
Deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Centrale Diaconale Commissie van de
Nederlands Gereformeerde Kerk en het GDD.
Grond:
de visies op diaconaat vanuit deze kerken sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. De diaconale
problematiek is voor alle kerken dezelfde en in een aantal gevallen kerkgrensoverschrijdend.
Besluit 6:
deputaten de ruimte te geven om studie te doen en onderzoek te (laten) verrichten naar diaconale zaken
en diaconaal gemeente zijn en hierbij zoveel mogelijk samenwerking en afstemming te zoeken met het
Praktijkcentrum en andere partijen.
Grond:
gezien de maatschappelijke ontwikkelingen zal de druk op het diaconaat van de gemeente toenemen. Ook
worden diaconaat, missionaat en pastoraat steeds meer gezien als samenhangende kerkelijke werkvelden.
Des te noodzakelijker is het dat de diakenen vanuit een helder beeld en een doordacht beleid en op grond
van goed onderzoek hierin verantwoorde keuzes maken.
Besluit 7:
deputaten op te dragen om met de Theologische Universiteit Kampen in gesprek te blijven over de
noodzaak om in het studieprogramma meer geïntegreerd aandacht te geven aan het diaconaat.
Grond:
voor de ontwikkeling van het gemeente zijn speelt diaconaat een belangrijke rol. Willen (aanstaande)
predikanten zich bewust worden van deze essentie dan is eerst theologische bezinning op dit onderwerp
nodig. Bovendien krijgt het Diaconaal Steunpunt vragen van predikanten met de wens om meer
inhoudelijke toerusting t.a.v. het diaconaat. Verder blijkt uit opmerkingen van diakenen dat predikanten
vaak weinig besef hebben van diaconale vraagstukken en de inhoudelijke aspecten daarvan.
Besluit 8:
in te stemmen met het herzien van het quotumbeleid, zoals in het beleidsrapport omschreven.
Grond:
de wijzigingen in de overheidsfinanciering van zorgorganisaties en belangenverenigingen, de
overheveling van AWBZ-onderdelen naar de Wmo, decentralisatie van jeugdzorg, maar ook
ontwikkelingen in de samenleving en de kerken, alsmede de ervaringen met het vigerende quotumbeleid
maken een herziening van het quotumbeleid noodzakelijk.
Besluit 9:
in te stemmen met de instructie (zie bijlage; hierna) met regels voor de wijze van uitvoering van taken.
Besluit 10:
in te stemmen met het voornemen om bij de bepaling van de tarieven voor geleverde producten rekening
te houden met prijzen die door gelieerde organisaties worden gehanteerd.
Grond:
deputaten hebben zich in hun meerjarenbegroting tot taak gesteld om andere geldstromen te genereren.
Besluit 11:
a. deputaten voor hun werkzaamheden gedurende de periode 2015- 2017 een budget van € 13.800 toe
te kennen;
b. het Diaconaal Steunpunt gedurende de periode 2015-2017 een budget van € 303.000 toe te kennen.

Instructie: nadere regels voor de wijze van uitvoering van taken
Deputaten maken voor de uitvoering van hun taken gebruik van een beroepskracht (diaconaal consulent).
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

a. de consulent wordt namens de gezamenlijke rechtspersoonlijkheid bezittende kerken
aangesteld door het GDD, dat daartoe door de generale synode wordt gemachtigd. Het GDD
oefent zowel formeel als materieel namens de generale synode de taken en bevoegdheden van
de werkgever uit. De consulent geeft personele invulling aan een Diaconaal Steunpunt;
b. zijn aanstelling geschiedt op basis van een nauwkeurige omschrijving door het GDD van de
taken en werkzaamheden van de consulent. De verspreiding in de tijd van de te verrichten
activiteiten en de prioriteiten worden vastgelegd in een jaarlijks op te stellen programma. Aan
de hand daarvan worden de taakstelling en de wijze van functioneren van de consulent en het
Diaconaal Steunpunt regelmatig geëvalueerd;
c. voor de financiering van de beroepskracht (salaris e.d., bureau- en reiskosten en kosten
voorlichtingsmateriaal en hulpmiddelen) wordt het GDD een budget toegekend, dat separaat
wordt vermeld. Voor de besteding en verantwoording daarvan gelden de regels neergelegd in
het desbetreffende generaal-synodale kader.
Het GDD onderhoudt contacten met andere generale deputaatschappen waar dit wenselijk is om op
het uitvoeringsvlak de taken van de onderscheiden deputaten goed met elkaar te laten sporen en
overlap te voorkomen.
Het GDD draagt, voor zover het van hem afhangt, ertoe bij dat in het overleg met betrokken andere
deputaatschappen en instanties wordt voorzien in een passend kader voor afstemming van de
toerustingsactiviteiten die van de verschillende zijden worden aangeboden aan kerkelijke
ambtsdragers.
Het GDD en de consulent onderhouden contacten met de Theologische Universiteit en eventueel
andere instellingen ten behoeve van de visievorming op en ontwikkeling van het diaconaat.
Het GDD en het DS, waarbij de Nederlands Gereformeerde Kerk aangesloten is, onderhouden
contacten met de taakverwante organen van de Christelijke Gereformeerde Kerken om door het
delen van inzichten en ervaringen respectievelijk het verlenen van onderlinge bijstand elkaar te
verrijken en het risico van discontinuïteit in de dienstverlening aan de diakenen te verminderen.
In de taakomschrijving van de diaconale consulent wordt opgenomen dat de consulent contacten
legt en onderhoudt met deskundigen die door hem kunnen worden geraadpleegd indien voor het
beantwoorden van vragen van diakenen een bijzondere expertise is vereist.
Bij de uitvoering van de in besluit 2b onder 3. en 4. genoemde taken hanteren deputaten de
volgende criteria:
a. de hulpverlening door de instelling moet op bijbelse grondslag geschieden en moet dienstbaar
zijn aan de beoefening van de christelijke barmhartigheid;
b. het doel en de wijze van de hulpverlening dienen overeen te komen met wat Gods Woord ons
over de dienst der barmhartigheid leert;
c. het beleid van de instellingen dient controleerbaar op de hulpverlening gericht, economisch
verantwoord en op een optimale samenwerking met andere instellingen gericht te zijn;
d. de financiële ondersteuning vanuit de diaconie moet gericht zijn op een leniging van nood en zo
mogelijk strekken tot opbouw van de gemeente.
e. het verzoek van instellingen om een quotum kan plaatsvinden op een tweetal gronden:
i. ter financiering van een bepaald project, door middel van het indienen van concrete
projectvoorstellen met een vastgestelde einddatum;
ii. bij de opstart van een nieuwe zorginstelling, voor een bepaalde periode;
voor lopende contacten met een paar GDO’s geldt voor een beperkte periode nog een derde
grond:
iii. ter financiering van activiteiten die niet kostendekkend zijn, wanneer deze direct en
aantoonbaar het gevolg zijn van identiteitsgebonden keuzes zoals:

 noodzakelijk te maken meerkosten (dit in vergelijking met seculiere instellingen, zoals
extra reiskosten, huisvestingskosten, extra kosten samenhangend met beperkte
schaalgrootte enz.) ofwel:
 het missen van inkomsten/opbrengsten, eventueel in vergelijking met seculiere
instellingen, zoals bijvoorbeeld ontbrekende overheidssubsidies.
In de notitie ‘Steun in de nabije Toekomst + Bijlage A’ (www.diaconaalsteunpunt.nl/GDD) is dit
verder uitgewerkt en daaraan zijn kwaliteitseisen, beslisregels en een stappenplan voor nieuwe
aanvragers toegevoegd.
De beoordeling of aan deze criteria wordt voldaan, vereist overlegging door de betrokken
instelling van jaarstukken, begroting, beleidsplan, meerjarenbegroting, zo nodig een eigen
beoordeling van de realisatie van het beleid alsmede een verslag van wat de instelling heeft
gedaan met eventuele voorafgaande vragen of adviezen van de kant van het GGD.
Een aan de kerken gerichte aanbeveling tot het verlenen van financiële steun wordt door het GDD
bondig gemotiveerd in een duidelijke relatie tot de hiervoor genoemde criteria.

