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Werkgroep Diaconaal Loket  
van het Diaconaal Platform Veenendaal 
 

 

Jaarverslag 2020 Diaconaal Loket 
Door middel van dit jaaroverzicht willen wij u graag opnieuw informeren over de ontwikkelingen van 

het Diaconaal Loket aan de Markt 10. 

 

De werkgroep Diaconaal Loket (DL) bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden:  

Jos van den Berg, voorzitter werkgroep DL (vanaf december 2020) 

Henk van Blitterswijk, secretaris werkgroep DL 

José Engel, secretaris Diaconaal Platform Veenendaal (DPV) 

Nelleke Huissoon, medewerker loket 

Heidi van Kooten, medewerker loket 

Bart Lont, ICT zaken 

 

Algemeen 

Op 22 mei 2018 is het Loket onder grote belangstelling geopend, waarna we met 17 enthousiaste 

vrijwilligers vanuit de Veense kerken van start zijn gegaan. Deze vrijwilligers hebben daaraan 

voorafgaand twee trainingen bijgewoond. In het verslagjaar zijn enkele vrijwilligers afgehaakt, maar 

er hebben zich ook weer nieuwe vrijwilligers aangemeld.  

 

In verband met overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus is het Loket in het verslagjaar bij 

elkaar 3 maanden gesloten geweest van medio maart tot eind mei en vanaf medio december. 

Daarnaast was het Loket ook in de maand augustus gesloten vanwege de zomervakantie. 

Het spreekt voor zich dat dit ook heeft geresulteerd in een verminderd aantal hulpvragen. In 2020 

zijn er dientengevolge op de dinsdag- en donderdagochtenden tijdens 60 openstellingen 26 

geregistreerde hulpvragen geweest. Waaruit blijkt dat er gemiddeld bijna 1 hulpvraag per week ( van 

4 uur) is. Tijdens de ene openstelling van het Loket is er een hulpvraag, tijdens de andere 

openstelling niet.  

Soorten hulpvragen die er waren: financiën, gas af- en aansluiting, nalatenschap, schulden, geen 

eten, gehoorapparaat, boodschappen doen, verhaal over WMO, praktische hulp, toeslagen, dakloos 

en even het hart luchten. 

Hulpvragen komen fysiek binnen bij het Loket zelf, maar ook via de telefoon en e-mail. Helaas kan 

niet exact worden vastgesteld hoeveel hulpvragen er precies via de telefoon en e/mail zijn 

behandeld. Om dit in de toekomst wel te kunnen vaststellen zal vanaf de maand december 2020 dit 

onderscheid beter in het logboek worden geregistreerd. 

Eerder is gebleken dat er tijdens de zomer en rond de Kerst nauwelijks hulpvragen zijn. Om die reden 

is in het najaar van 2019 besloten dat er tijdens de bouwvak- en kerstvakantie geen openstelling 

meer zal zijn.  

Vrijwilligers zijn zich bewust van een opstartperiode en ‘corona-invloeden’ en gaan meer voor 

kwaliteit dan voor kwantiteit. Dit was in grote lijnen ook het resultaat van een enquête die in oktober 

onder de vrijwilligers is gehouden. Uit de enquête kwam ook naar voren dat het Loket meer bekend 
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zou moeten zijn. Suggesties daarbij: Publicatie in kranten en voorlichting bij vrouwenochtenden, 

seniorenmiddagen, creatief in Maranatha etc. 

De primaire taak van de vrijwilligers is het doorverwijzen. Men is dan ook meer “barmhartige 

Samaritaan … dan herbergier”. Doorverwezen is o.a. naar Hulpdienst In-Zicht, Kerk&Minima, 

HipHelpt, gemeente Veenendaal, Veens etc. 

 

P.R.                                                                                                                                                                 

Ondanks artikelen in de Rijnpost, publicaties in kerkbladen en een brede verspreiding van de folders 

vergt het kennelijk nog meer tijd om het Loket bij de Veenendaalse bevolking onder de aandacht te 

brengen. 

De werkgroep is daarom al geruime tijd op zoek naar iemand vanuit de kerken die de PR voor het 

Loket voor zijn/haar rekening zou kunnen nemen maar is er nog niet in geslaagd om er iemand voor 

te vinden. 

Er zijn opnieuw folders bezorgd bij wijkcentra, buurthuizen, huisartsenposten, kringloopwinkels, 

kerken etc. Daarnaast zijn er ook folders verspreid via de Voedselbank en op 12 december via de 

kerstenveloppen voor de minima door de stichting NN. 

In de maand februari zijn 2 vrijwilligers door omroep Stilok geïnterviewd over het Loket. 

In maart heeft de SGP-afdeling Veenendaal een magazine over Eenzaamheid verspreid met daarin 

opgenomen een interview met medewerkers van het Diaconaal Loket. 

 

Promotie via een kraam op de Ossenmarkt of de geplande diaconale markt in 2020 konden vanwege 

het risico op besmetting met het coronavirus helaas niet doorgaan.  

Verder is de kerken/diaconieën aangeboden om het Loket te presenteren tijdens een 

gemeenteavond. Hier heeft zich nog geen enkele kerk/diaconie voor aangemeld.  

 

Er is in mei door de werkgroep een brief gestuurd naar de stuurgroep van het Diaconaal Platform 

omdat door de werkgroep geen betrokkenheid van de diaconieën werd ervaren bij de 

loketwerkzaamheden. De werkgroep heeft in de brief voorgesteld om een vergadering te beleggen 

met de voorzitters van de diaconieën om met elkaar een aantal zaken aan de orde te hebben die 

gericht zijn op het eigenaarschap van het Loket. Het Loket is immers door de gezamenlijke 

diaconieën in het leven geroepen. Helaas kon deze vergadering niet doorgaan vanwege de 

groepsgrootte en het daarmee gepaard gaande risico op besmetting. Om die reden is er vanuit de 

stuurgroep DPV een brief gestuurd naar de diaconieën met het verzoek om vóór 2 december 

antwoord te geven op een aantal vragen m.b.t. de voortgang van het Loket.  

 

Reacties op de vragenlijst aan de diaconieen over de het Diaconaal Loket 

Response: 20 van de 22 kerken hebben de vragenlijst beantwoord en teruggestuurd (90%). 

De antwoorden en overige reacties zullen op 20 januari 2021 tijdens een vergadering van de 

werkgroep worden besproken, waarna een advies volgt voor de stuurgroep DPV. 

In grote lijnen zijn dit enkele antwoorden op de vragen: 

65% van de kerken ziet het Loket als instrument om kwetsbaren door te verwijzen naar de juiste hulp 

30% van de kerken ziet een rol voor het Loket als kerk-overstijgend kenniscentrum; 

65% van de kerken wil het Loket intern verder promoten, waarbij een aantal kerken hebben 

gevraagd om voorlichting te geven tijdens een diaconievergadering of gemeenteavond. 

Interne organisatie 
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De werkgroep, die ressorteert onder de stuurgroep van het Diaconaal Platform Veenendaal, heeft in 

het verslagjaar 3 keer vergaderd. (8/1,16/9 en 25/11). 

De medewerkers van het Loket hebben samen met de leden van de werkgroep 2 keer vergaderd. 

(29/1 en 2/12). Telkens moesten een teambijeenkomst en een training voor de vrijwilligers worden 

uitgesteld i.v.m. het coronavirus. Uiteindelijk lukte het om op 2 december ‘coronaproof’ te 

vergaderen in de hal van de Bethelkerk.   

Tijdens de teambijeenkomsten met de medewerkers zijn er naast organisatorische zaken ook cases, 

situaties die zich bij het loket voordoen, met elkaar gedeeld om op die manier van elkaar te leren. 

De medewerkers vormen min of meer een zelfsturend team en doen altijd in tweetallen dienst.  

Het rooster wordt, na het inventariseren van de roosterwensen, samengesteld door 2 medewerkers. 

Loketdiensten worden ingevuld door een enthousiaste groep medewerkers die gaan voor kwaliteit 

en niet voor kwantiteit.  Als statement geldt dat iedere hulpvrager waardevol is. 

In de informatiemap van het Diaconaal Loket zijn de verschillende hulpinstanties alsook de 

doordeweekse activiteiten van de kerken in het verslagjaar geactualiseerd en in de map opgenomen. 

 

Externe contacten 

Er is overleg geweest met Kerk&Minima om nauwer te gaan samenwerken. 

Er zijn vanwege het coronavirus nauwelijks gesprekken geweest met mensen van de Voordeuren van 

Veens om met elkaar kennis te maken om elkaar van dienst te kunnen zijn.  

 

Financieel overzicht 

Vanuit een nog beschikbare bestemmingsreserve voor de informele zorg wordt jaarlijks door de 

stuurgroep van het Diaconaal Platform een bedrag beschikbaar gesteld voor de exploitatiekosten van 

het Loket. Daarnaast is tot onze verrassing een gift van €250 ontvangen van iemand die iets voor een 

goed doel mocht weggeven i.v.m. zijn afscheid bij een landelijk orgaan van de PKN. 

 

Financiële verantwoording 2020:  

Beschikbaar Budget €  3.500 

Ontvangen Gift €     250 

Beschikbaar 2020 €  3.750 

Kosten:  

Huur Markt 10 €    870 

Hosting Website €      69 

Kosten computer en telefoon €    343 

Overige kosten €    327 

Totaal kosten 2020 € 1.609 

Overschot 2020 € 2.141 

 

 

Veenendaal, januari 2021 

    

Met vriendelijke groet,  

Werkgroep Diaconaal Loket 

 

 


