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Voorwoord
“Alles wat klein begint heeft vaak
potentie om te groeien”
Aan de vooravond van merkbaar grote sociaal-maatschappelijke veranderingen hebben vertegenwoordigers van een groot
aantal christelijke kerkgemeenten in Enschede op maandag
12 september 2011, in grote saamhorigheid besloten tot oprichting van het Diaconaal Platform Enschede1. Het is nu 2022
en mogen we stellen dat bijna alle christelijke kerkgemeenten
in Enschede aansluiting hebben gevonden. Het aantal vrijwilligers is van zeven in 2011, naar nu tot bijna vijftig gestegen. Het
DPE heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerde hulpverleningsorganisatie; met een permanente focus op de zwakkeren
en kwetsbaren in onze samenleving. Het DPE is de afgelopen
tijd een sterke partner geworden in allerlei samenwerkingsverbanden, zoals met de gemeente Enschede, de Stadsbank
Oost-Nederland en vele andere vrijwilligersorganisaties.

In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan de beschrijving van onszelf als organisatie, waarin u ook een methodische
onderbouwing van het werk van de vrijwilligers aantreft.
De werkgroepleden zijn er trots op om deze publicatie
‘Praktijkmodel; Zeggen is doen’ aan u te presenteren.
Wij hopen dat deze publicatie de komende jaren een bouwsteen is in de samenwerking met de gemeente Enschede en
alle organisaties waarmee het DPE samenwerkt.
Jan Veldhuizen,
voorzitter DPE Enschede,
januari 2022

Groeien en ontwikkelen betekent dat de grenzen als organisatie en de hulpverlening in beeld komen. Het maatschappelijke
bestel gaat in toenemende mate uit van het zelfoplossende
vermogen van de mens en de daarbij behorende inzet van
familie, vrienden, maar ook vrijwilligers. De overheid trekt zich
zienderogen terug en het aantal hulpaanvragen bij een organisatie als het DPE is met rasse schreden toegenomen. Daarom
is het tijd voor een herijking en regulering van taken, waarbij
we helder maken wie we ‘nu’ zijn, en welke toekomstvisie we
samen nastreven. Met de aangesloten kerkgemeenten, maar
ook met onze overheid en andere netwerkpartners.

1
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Diaconaal Platform Enschede wordt in de tekst afgekort met DPE
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1.	Diaconaal Platform Enschede:
onze basis
1.1 Visie

De basis van het DPE werk is geworteld in een christelijke visie
op de mens en de betekenis van armoede in het leven van
mensen.
In de visie van het DPE hebben alle mensen potentieel aan
talenten, kwaliteiten en vermogens. Daarmee geeft iedereen
zelfbepalend betekenis aan het leven en zoekt verbondenheid en steun bij anderen. Uitgangspunt van het DPE is elkaar
ontmoeten op een open en eerlijke manier, waarbij geen
onderscheid wordt gemaakt op basis van afkomst, religie,
sociale groep en/of politieke overtuiging. Het DPE vindt dat elk
mens recht heeft om zorg en ondersteuning te ontvangen, en
zelf naar vermogen ook de verantwoordelijkheid heeft om met
zorg en steun om te kijken naar anderen. De DPE-vrijwilligers
geven dagelijks uitvoering aan deze visie. Dat doen zij met
een presente invalshoek: verzorgd, zorgzaam, zorgvuldig en
bezorgd2.
In de samenwerking tussen hulpvragers en DPE-vrijwilligers
levert een hulpvrager op zijn eigen manier een bijdrage aan
het oplossen van moeilijkheden, het verbeteren van ongewenste situaties of het leren accepteren en omgaan met de
beperkingen die in een situatie aanwezig zijn. De bijdrage van
DPE-vrijwilligers is om het proces van probleem oplossen zo
hoopvol, concreet en eenvoudig mogelijk te maken.

2
3
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In bijlage 2 worden de vier kwaliteitscriteria toegelicht
Baart en Grypdonck, 2008

VISIE OP MENS EN STEUN
Een mens is van nature een redelijk mens3, die niet in het
wilde weg maar wat doet (‘goede redenen heeft voor zijn
handelen’). Door de tijd heen ontwikkelt ieder mens een
eigen manier van omgaan met dagelijkse gebeurtenissen,
situaties en patronen die ontstaan tussen hem en zijn
leefomgeving.
Een mens komt tot mens-zijn door deel te zijn van een
web van relaties en onderdeel van het krachtenspel tussen zichzelf en de leefomgeving. Ieder mens wil ten diepste erbij horen, gezien worden, zichzelf kunnen uitleggen
als een zelfbepalend wezen en in relaties betekenisvol
en nuttig zijn.
Elk mens, in elke leeftijd en ontwikkelingsfase, heeft de
natuurlijke behoefte om zelf te bepalen hoe zijn leven inhoud krijgt. Zelfregie betekent een balans vinden tussen de
zeggenschap over eigen mogelijkheden, de behoefte aan
zelfbepaling én de grenzen die worden aangegeven door
de samenleving of de directe omgeving.
In tijden van noodlot, ingrijpende gebeurtenissen en tegen
slag hoort een mens niet alleen, verlaten, of aan zijn lot
overgelaten te zijn of er alleen voor te staan. Jezelf redden
in tijden van nood is geen vanzelfsprekendheid maar eerder een uitzondering op de regel. In deze momenten mag
elk mens steun en liefde verwachten van anderen.
Met deze visie wil het DPE met zijn vrijwilligers een bron
van steun zijn om de uitwerking van tegenslagen,
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praktische problemen en ingrijpende gebeurtenissen in
het leven van mensen te helpen opvangen. Dit doet een
vrijwilliger samen met inwoners, naasten en betrokken
partijen; zo welgemeend, hoopvol, concreet en eenvoudig
mogelijk.

armoede schuilt echter in: niemand maalt werkelijk meer om
mij; ik ben niet echt in tel; mijn verhaal, ervaringen en waardigheid doen er niet werkelijk toe; ik kom te bungelen aan de
touwtjes van een machtige bureaucratie; ik leef geïsoleerd,
‘zonder gezicht’, en zonder gevoel van noemenswaardig maatschappelijk nut (Baart, 1998).

Het DPE geeft vanuit christelijke overtuiging gestalte aan
de opdracht om dienstbaar te zijn aan elk mens, door
aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften
van mensen en groepen mensen en daardoor bij te dragen
aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid (en gelijke
kansen voor iedereen).
“De waarde van een mens is niet af te leiden uit de dikte
van zijn portemonnee”

1.2 Uitgangspunten en doelen

We versterken de stem van zwakkeren in de samenleving en
geven een stem aan hen die zorg of hulp behoeven, maar
niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf kenbaar te
maken en de sterkeren in de samenleving te betrekken bij
het verbeteren van hun situatie.
“Zorgen moet je doen, niet maken” is ons motto

Uitgangspunten
Het DPE
- is toegankelijk voor elke inwoner van de gemeente Enschede
met een vraag of behoefte op het gebied van schulden, WMO
gerelateerde aanvragen, invullen van formulieren en toegang
tot het juiste loket of verwijzing;
- is toegankelijk voor professionals en dienstverleners die zich
zorgen maken over een inwoner, of vastlopen in hun werk
relatie met een inwoner rondom het oplossen van WMO- en
schuldhulpgerelateerde problematiek;
- kijkt, denkt en loopt met inwoners mee en richt zich in het
bijzonder op inwoners die omwille van hun kwetsbaarheid
een extra steun in de rug kunnen gebruiken;
- heeft de (specialistische) kennis, vaardigheden en professionele houding om de inwoners op een praktische en menslievende wijze te helpen bij het oplossen van kleine en grote
vraagstukken;
- erkent en versterkt de persoonlijke kracht, mogelijkheden
en capaciteiten van een inwoner en zijn/haar netwerk;
- legt preventief, consultatief en pro-actief verbindingen met
partners in het brede domein van gemeente, welzijn en zorg,
die support kunnen verlenen bij het probleemoplossen.

Armoede
In Nederland worden steeds meer mensen getroffen door
armoede of leven in een situatie die de kans op armoede vergroot (bron: Stichting Armoedefonds). Armoede verwijst naar
een situatie die al langere tijd voortduurt, waarin een mix van
sociale problemen, schulden, werkloosheid en gezondheidsproblemen een permanente bron van stress zijn. Stress die
op vele levensgebieden ontregelend werkt, zowel voor kinderen als volwassenen. Armoede is een complex proces van
steeds maar verliezen, geen kansen krijgen, en voortdurend
gebrek lijden. Het roept gevoelens van sociale overbodigheid
op, het ervaren van afstand tot het normale maatschappelijke
leven en het moeten verdragen van tegenspoed in alledaagse
gebeurtenissen. De ware pijn en kwetsing voor mensen in
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Het DPE is spreekbuis en gesprekspartner vanuit de samenwerkende diaconieën voor de Gemeente Enschede, op het
gebied van sociale en maatschappelijke hulpverlening. Ze
werkt samen met verschillende sociale, diaconale en maatschappelijke organisaties.
Op basis van haar visie heeft het DPE haar uitgangspunten en
doelen omschreven.

Doelen
Het aanbod en werkwijze van het DPE richt zich op:
1. Het voorkomen van maatschappelijke teloorgang van
inwoners; soms door (letterlijk) een buffer te zijn tussen een
inwoner en overheid, publieke voorzieningen of beroeps
beoefenaren;
2. Het proactief in contact treden met geïsoleerde inwoners en
de daarbij behorende verborgen problematiek - die vaak onzichtbaar blijft voor de reguliere hulpverlening - signaleren;
3. Het actief en gevraagd aanbieden van hulp en steun, in aansluiting op de (hulp)vraag en leefwereld van een inwoner;
4. Het signaleren en herkennen van tekortkomingen of gaten
in zorg en dienstverlening van organisaties en beroepskrachten, deze adresseren en bespreekbaar maken bij de
juiste personen, instanties en organisaties;
5. Het bieden van steun en hulp bij het dagelijks functioneren,
het aanleren en onderhouden van vaardigheden, het vergroten van zelfwerkzaamheid en persoonlijke ontwikkeling;
6. Het ondersteunen van professionals en dienstverleners
bij handelingsverlegenheid of stagnerende, escalerende
of vastgelopen situaties met een inwoner/en zijn sociaal
netwerk.
Dit is herkenbaar in de dagelijkse praktijk doordat de
DPE-vrijwilliger:
- namens het DPE een samenwerkingsrelatie met hulpvragers
aangaat, onderhoudt en afsluit;
- er naar streeft om de hulpvrager te ondersteunen bij het zelf
sturing geven en verantwoordelijkheid nemen in zijn leven;
- de wensen, behoeften, zelfactiviteit en ervaringsdeskundigheid van de hulpvrager en zijn omgeving als vertrekpunt
neemt bij begeleiding, toeleiding of verwijzing;
- verbindingen legt tussen mensen, toegang organiseert naar
basisvoorzieningen in de leefomgeving en mensen stimuleert hun maatschappelijke positie te verbeteren;
- professionals en dienstverleners advies, consultatie of
voorlichting geeft, zodat ze passend verder kunnen in de
begeleiding of ondersteuning van een hulpvrager.

MO EN DE TAAL VAN NABIJHEID
Mo – zo heet hij – woont sinds een paar maanden twee
deuren verder. In het voorbij gaan spreek ik hem aan. Hij
komt uit Syrië en heeft huis en haard achtergelaten. Hij is
19 jaar en kent heg noch steg in Enschede. Drie keer per
week gaat hij naar het ROC voor een taalcursus. Verder
komt hij weinig de deur uit, heeft amper contacten. Hij
spreekt immers mijn taal niet.
Toevallig loop ik hem tegen het lijf. Hij heeft een brief in
zijn hand, maar hij snapt er niets van. Met handgebaren
maakt hij mij duidelijk dat hij hulp nodig heeft. Het lukt
ons op een of andere manier elkaar te vertellen waar het
om gaat. Zo is het begonnen. Ook blijkt Mo betalings
achterstanden te hebben. Hij snapt gewoon niet hoe
alles in zijn werk gaat.
Nu tref ik Mo geregeld en spelen we soms een partijtje
schaak, of we gaan de stad in om hem te laten zien waar
hij alles vinden kan. Hij wist niet waar de winkels waren.
Het ziekenhuis had hij nog nooit gezien, maar inmiddels
weet hij ook waar de fietsenmaker zit. Ik zie Mo de laatste
tijd wat minder. Hij is bezig! Hij zet zich in als vrijwilliger
om anderen te ondersteunen die met dezelfde problematiek worstelen. Volgend jaar mag hij examen doen voor
zijn inburgering. Ik overhoor hem!
We zijn nu een jaar verder. Mo praat nu Nederlands met
me en leert me een paar woordjes Arabisch. Hij heeft zijn
financiën weer op orde en zijn eerste baantje komt er aan.
Een DPE-vrijwilliger
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•
•
•
•

De kern van het DPE-werk is het hulp verlenen
en ondersteunen van inwoners tijdens:
een schuldsanering traject
WMO gerelateerde aanvragen
het invullen van formulieren
adviseren en doorverwijzen naar andere instanties

1.3 Doelgroep

De groep mensen die een beroep op het DPE doen kenmerkt
zich door een mix van omstandigheden:
- een diversiteit aan nationaliteiten met verschillende
culturele achtergronden;
- een stapeling en mix van problemen op meerdere leef
gebieden: relaties, echtscheiding, opvoeding, huisvesting,
financiën, bestaanszekerheid (o.a. verblijfsvergunning);
- leven onder of op het sociaal minimum;
- er kan sprake zijn van laaggeletterdheid, onvoldoende of
geen digitale of media-vaardigheden;
- het dagelijks leven op meerdere levensgebieden niet
(meer) voldoende zelfstandig kunnen organiseren, zoals het
beheren en omgaan met geld, onvoldoende in staat zijn bij
de juiste zorg uit te komen.
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2. De Praktijk: zo werken wij!
2.1 Aanbod, fasering en activiteiten
Het DPE onderscheidt drie vormen van DPE-hulpverlening:
• Schuldhulpverlening
• WMO-ondersteuning
• Formulieren-Adviespunt
• Daarnaast wordt in noodgevallen gebruik gemaakt van
het DPE Noodfonds
De DPE-hulpverlening volgt de fasering van intake, uitvoering
en afronding. Elk hulpverleningsvorm wordt hierna aan de hand
van deze drie fasen beschreven, inclusief de kenmerkende activiteiten van de vrijwilliger en welke resultaten die opleveren. De
beschrijving is een weergave hoe de vrijwilligers methodisch te
werk gaan bij het verlenen van hulp aan hulpvragers.

SCHULDHULPVERLENING
Een verkenningsgesprek is het vertrekpunt. Samen met de
hulpvrager worden schulden, hulpvragen en onderliggende
oorzaken op een rij gezet. Kern is het in kaart brengen van de
schulden. Zonder bewijs van schuld (papier/digitaal) kan er geen
hulp worden verleend. Het verkenningsgesprek levert steevast
een goed inzicht in de omstandigheden van de hulpvrager.
Wanneer de schulden van een hulpvrager duidelijk aantoonbaar
zijn vindt er overleg plaats met de Stadsbank over de aanpak
van de schulden. Belangrijk aspect is hier hoe de hulpvrager
“economisch” kan voortbestaan. Er bestaan diverse mogelijkheden om schulden te saneren, deze mogelijkheden behoren tot
de technische competenties van de Stadsbank. Is een verwijzing
naar andere organisaties gewenst dan zal een DPE-vrijwilliger
de hulpvrager begeleiden tot het moment waarop hij echt bij de
juiste hulpinstantie of professional is terecht gekomen.
Globaal onderscheidt het DPE twee routes:
a. Korte hulpverlening bij problematische schulden.
Op initiatief van de Stadsbank ondersteunt een DPE-vrijwilliger hulpvragers bij het in kaart brengen van hun schulden,
bespreekt het resultaat met de Stadsbank om tot de meest
werkbare oplossing voor de schulden te komen. Inhoudelijke
vervolgafspraken en contractvorming worden vervolgens geregeld tussen hulpvrager en stadsbank.
b. Langere hulpverlening bij problematische schulden.
Grote schulden kunnen leiden tot aanmelding WSNP (Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen). De rechtbank doet na
onderzoek uitspraak over de wijze van schuldsanering.
Omdat het hier vrijwel altijd om langere termijnen gaat
(soms jaren) is begeleiding nodig. Veel hulpvragers hebben
ondersteuning nodig om de kosten voor levensonderhoud te
ordenen. De DPE-hulpverlening bestaat uit het overzichtelijk
13

maken en houden van inkomsten/uitgaven van hulpvragers.
Hulpvragers zijn zich veelal niet bewust van de vele vormen
van subsidies, vergoedingen en toeslagen die ondersteuning
bieden bij het lange termijn begeleiden in het schuldsaneringstraject. Regelmatig ontstaat de situatie waarin DPE-vrijwilligers
jarenlang contact onderhouden met hulpvragers.
Intakefase
Het DPE ontvangt een verzoek van de Stadsbank Oost-Nederland4 om een hulpvrager te ondersteunen tijdens een mogelijk
schuldsaneringstraject. De SON-consulent heeft zelf al een
inschatting gemaakt in hoeverre de hulpvrager zelfredzaam is.
De coördinator van het DPE zoekt een schuldhulpvrijwilliger en
stuurt het verzoek door naar de vrijwilliger. Het verzoek richt
zich in de eerste instantie om contact te leggen met de hulpvrager en deze in zijn/haar vertrouwelijke omgeving te
bezoeken. De schuldhulpvrijwilliger legt contact. Gedurende
alle fasen en activiteiten in een schuldhulpverleningstraject
vervult de SON-consulent de rol van regisseur.
Resultaat:
- De SON-consulent maakt een concrete inschatting van de
mate van zelfredzaamheid van een hulpvrager;
- De DPE-coördinator heeft een schuldhulpvrijwilliger
gekoppeld aan een hulpvrager;
- De schuldhulpvrijwilliger heeft contact met een hulpvrager
en een eerste afstemming op (urgente) activiteiten;
- De schuldhulpvrijwilliger verzamelt alle relevante informatie,
brieven, aanmaningen;
- De schuldhulpvrijwilliger brengt rust en overzicht in een
stressvolle situatie van de hulpvrager;
- De SON-consulent ontvangt van de schuldhulpvrijwilliger
het volledige overzicht van de schulden en bijbehorende
informatie;
- De SON-consulent en SON-specialisten beoordelen de schuldsituatie en bepalen welke regeling/sanering haalbaar is;
- Er zijn afspraken gemaakt tussen De SON-consulent/specialist, hulpvrager en schuldhulpvrijwilliger over de vervolg
stappen en de eventuele begeleiding vanuit DPE.

Uitvoeringsfase
De schuldhulpvrijwilliger richt zich op een vlotte en efficiënte
begeleiding naar de aanvraag schuldsanering. De ervaring
leert dat een schuldhulpvrijwilliger binnen 3-4 maanden alle
benodigde gegevens bij de SON-consulent aanlevert.
In deze periode worden schulden in kaart gebracht, en wordt
de hulpvrager emotioneel ondersteund in het ‘dal van diepe
duisternis’. De schuldhulpvrijwilliger zet specialistische kennis,
inzicht en menswaardigheid in om de complexe schuldenmaterie én haar context te doorgronden. In deze fase is er veel
vuldig afstemming tussen de schuldhulpvrijwilliger, de DPEcoördinator, de SON-consulent en natuurlijk de hulpvrager.
Het op één lijn brengen van alle stappen in het aanvraagproces
is een arbeidsintensief traject: overzicht aanbrengen, belangrijke keuzes maken, bespreken van voorstellen voor sanering,
omgang met schuldeisers. De SON-consulent is tijdens dit

Hulpvrager

DPE
Schuldhulp
vrijwilliger

SON
Consulent(e)
eigenaarschap

gehele traject de regisseur. In het gehele proces – een schuld
saneringstraject duurt gemiddeld drie jaren – is de schuldhulpvrijwilliger vraagbaak, steun en toeverlaat en biedt hoop en een
luisterend oor in tijden van moedeloosheid en uitzichtloosheid
van de hulpvrager. De schuldhulpvrijwilliger helpt ook met het
verwijzen naar de Voedselbank, stichting Leergeld of andere
instellingen die kunnen helpen tijdens financiële, emotionele
en praktische misère.
4
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DPE
Coördinator

Stadsbank Oost Nederland wordt in het vervolg van de tekst afgekort met SON

Resultaat:
- Er is een inventarisatie gemaakt van de schulden en alle
benodigde documenten zijn verzameld om een aanvraag
voor schuldsanering te doen;
- De schuldhulpvrijwilliger heeft samen met de hulpvrager
inzicht in de schuldenproblematiek en bepaalt in overleg
met de hulpvrager een schuldsaneringstraject;
- De SON-consulent heeft alle benodigde informatie om het
schuldsaneringstraject te starten;
- De hulpvrager vindt tijdens het aanvraagproces emotioneel,
sociaal en praktisch steun bij een schuldhulpvrijwilliger;
- De schuldhulpvrijwilliger heeft regelmatig afstemming op
voortgang en besluitvorming met de DPE-coördinator en
SON-consulent.
Afrondingsfase
Na een vrij intensieve ‘uitvoeringsfase’ volgt een vrij rustige
periode van ‘vinger aan de pols houden’. De schuldhulpvrijwilliger is tijdens de uitvoeringsfase gericht op het stimuleren en
aanspreken van het zelfstandig handelen van een hulpvrager.
In overleg met de SON-consulent worden afspraken gemaakt
over de intensiteit en duur van het contact van de schuldhulpvrijwilliger met een hulpvrager. Soms is het gewenst om gedurende het gehele schuldsaneringstraject - drie jaar – in contact
te blijven. In andere situaties kan na een jaar de DPE-bemoeienis worden afgerond. Soms blijft de schuldhulpvrijwilliger op
afroepbasis beschikbaar. Hulpvragers die afhankelijk blijven,
kunnen gebruik maken van beschermingsbewind.
Resultaat:
- Een hulpvrager kan binnen de persoonlijke mogelijkheden
en beperkingen en in de leefsituatie zelfstandig en zelfredzaam verder in het leven;
- De schuldhulpvrijwilliger ondersteunt een hulpvrager zo
lang als gewenst, noodzakelijk is tijdens het 3-jarige traject
van schuldsanering;
- In overleg met DPE-coördinator, de SON-consulent en
de schuldhulpvrijwilliger wordt de DPE-ondersteuning
afgesloten.

GROTE KINDEREN, GROTE ZORGEN
Ze is 84 jaar oud, haar man is twee jaar geleden overleden. Gelukkig ziet ze met regelmaat haar familie. Op
een dag staat haar zoon voor de deur: net gescheiden!
Berooid van alles gaat hij naar zijn moeder. En zoals een
echte moeder doet neemt ze hem op. Ja…. hij krijgt binnenkort wel een huisje. Maar na anderhalf jaar schuift hij
nog steeds dagelijks zijn voeten onder haar tafel. Het ging
allemaal anders dan verwacht. Haar zoon komt zonder
werk te zitten en raakt in de schulden. De levensavond
van deze alleraardigste moeder dreigt volkomen in het
donker te verdwijnen. Zonder dat haar andere kinderen
het weten betaalt ze de ene rekening na de andere voor
haar zoon. Het onvermijdelijke voltrekt zich: ook moeder
raakt in de schulden. Gevoelens van schaamte, machteloosheid, verdriet en wanhoop bekruipen haar. Ze durft er
met niemand over te praten.
Toen het punt bereikt was dat de huur niet meer betaald
kon worden werden wij ingeschakeld door een wijkcoach.
Bij ons heeft ze een luisterend oor gevonden. We hebben haar wekelijks bezocht en alles voor haar in kaart
gebracht. In nauwe samenwerking met de SON zijn haar
schulden gesaneerd. Nog even en ze is schuldenvrij. Zoonlief heeft inmiddels zijn eigen optrekje. Op haar levensavond lacht het leven haar weer toe. Haar dankbaarheid
was overweldigend en heeft ons echt in tranen verzet. Het
was niet gemakkelijk, maar zeker niet onmogelijk.
Een schuldhulpvrijwilliger
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WMO-ONDERSTEUNING

WMO-gerelateerde zaken zijn voor de meeste burgers een
lappendeken waarbij iemand heel gemakkelijk het overzicht
kwijtraakt. De WMO-rechten en plichten zijn bij burgers vaak
niet bekend. Met name ouderen en gehandicapten worstelen
hier soms dagelijks mee.
Intakefase
Verzoeken voor WMO-ondersteuning komen via de DPEachterban, de kerken in Enschede, de DPE-website of de DPE
afdelingen Schuldhulp of Formulieren Adviespunt.
De intake vindt plaats via de coördinator WMO. Het intake
gesprek vindt telefonisch of in de thuisomgeving plaats.
Tijdens de intake worden met de hulpvrager de behoeften en
vragen m.b.t. tot een beroep op de WMO in kaart gebracht.
Daarbij kan het gaan om hulp bij het indienen van de aanvraag
of het begeleiden tijdens het gehele traject. Een actuele afwijzing van een aanvraag, ingediend door de hulpvrager,
kan reden zijn om ondersteuning te bieden.
Resultaat:
- De behoeften en vragen voor WMO-ondersteuning zijn
in kaart gebracht;
- Een WMO-vrijwilliger is toegewezen;
- De WMO-vrijwilliger en hulpvrager maken afspraken over
de benodigde activiteiten bij de WMO-aanvraag.
Uitvoeringsfase
In principe loopt een WMO-aanvraag via de wijkteams in
Enschede. Inwoners lopen soms vast in de aanvraag, kennen
de weg in het procedurele doolhof niet, of voelen zich niet gehoord, (h)erkend in hun behoeften en zorgen. Een deel van de
inwoners vindt de weg naar het DPE. De WMO-ondersteuning
richt zich vaak op aanvragen voor huishoudelijke hulp, begeleidende hulp en voorzieningen zoals trapliften etc. Voor bijna
alle aanvragen om WMO-ondersteuning geldt dat ‘gisteren’ de
hulp en ondersteuning noodzakelijk is.
De WMO-vrijwilliger treedt veelvuldig – namens de hulpvrager
5

16

WMO: Wet op Maatschappelijke Ondersteuning

– op als een onafhankelijke ondersteuner. Bij de overleggen
met ambtenaren van de gemeente Enschede is de WMO-vrijwilliger namens de hulpvrager de onderhandelaar, verbinder
of vraagbaak. De WMO-vrijwilliger streeft naar het opheffen
van de mismatch tussen de hulpvrager en lokale overheid/
ambtenaren. Tegelijkertijd is hij ondersteunend bij gevoelens
van frustraties, vernedering en ontmoediging als een hulp
vrager niet gehoord, niet begrepen of geholpen wordt, of als
er sprake is van een ‘onrechtmatige’ afwijzing.

Hulpvrager
WMO
Consulent

WMO
DPE
Coördinator

DPE

Coördinator

WMO vrijwilliger
eigenaarschap

Resultaat:
- De hulpvrager heeft samen met de WMO-vrijwilliger alle
belemmeringen in beeld gebracht van de WMO-aanvraag,
en barrières in toewijzing;
- Er is een verdeling van activiteiten gemaakt tussen de hulpvrager en de WMO-vrijwilliger;
- De WMO-vrijwilliger treedt op als onafhankelijke onder
steuner van de hulpvrager: de begeleiding is zowel praktisch
als emotioneel;
- De hulpvrager ervaart rust en overzicht in het proces van de
WMO-aanvraag;
- De WMO-vrijwilliger is proactief in het besluitvormings
proces van de gemeente en treedt waar nodig directief op.
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Afrondingsfase
Na een vrij intensief begin van de uitvoeringsfase volgt een
periode van wachten op een definitief besluit van de gemeente Enschede. De WMO-vrijwilliger en de hulpvrager houden
volgens afspraak contact over de voortgang. Zodra de problematiek rondom de WMO-aanvraag naar tevredenheid van de
hulpvrager is opgelost wordt het dossier gesloten.
- Resultaat:
- Er is een definitief besluit van de gemeente Enschede over
de WMO-aanvraag, waarbij rekening is gehouden met alle
belangen van de hulpvrager en de gemeente Enschede;
- De hulpvrager en de WMO-vrijwilliger ronden samen het
ondersteuningsproces af: zowel praktisch als emotioneel;
- Wanneer gewenst door de hulpvrager wordt een ‘DPEvinger-aan-de-pols’ afspraak gemaakt.

IK MAG ER ZIJN….
Een mevrouw wordt bij een herindicatie in uren gekort. Ze is
volledig rolstoel gebonden en heeft verder geen sociaal netwerk om op terug te vallen. Familie woont op grote afstand.
Tijdens vorige herindicaties is ze ook al gekort. Ze maakt
zich grote zorgen en zegt tegen de WMO-vrijwilliger: ‘Ben ik
te duur geworden? Mag ik er nog wel zijn?’
Het maatje laat haar telkens weten dat haar leven er zeker
toe doet. Sterker nog, hij zegt: “Je bent waardevol en zo
behandel ik je ook.”
De WMO-vrijwilliger helpt haar om de juiste indicatie te
krijgen, waar ze recht op heeft.
Ze vertelt: ‘Door een herindicatie WMO raakte ik volledig
mijn eigenwaarde kwijt, maar door de hulp van een
medewerker van het DPE zie ik alles weer in perspectief.
De korting aan uren is van tafel. Ik mag er zijn!’
Een WMO-vrijwilliger
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FORMULIEREN ADVIESPUNT

Het FAP staat hulpvragers bij die niet in staat zijn aanvragen of
verzoeken bij de verschillende overheidsdiensten in te dienen.
Soms ligt de oorzaak in het gebrek aan digitale middelen, tekort
aan kennis, lees- en schrijfvaardigheid of omdat iemand de
Nederlandse taal niet spreekt.
Voor het uitvoeren van deze DPE-hulpverlening zijn verbindingen met verschillende instanties van grote waarde. Het DPE
investeert in het opzetten, onderhouden en vernieuwen van
deze relaties en persoonlijke contacten. De FAP-coördinator
heeft periodiek overleg met instanties en ambtenaren van de
gemeente.
Om de afhandeling van aanvragen en de FAP-hulpverlening
te stroomlijnen zijn er afspraken gemaakt met de afdeling
Economie, Werk en Inkomen (EW&I) van de gemeente Enschede.
Intakefase
Hulpvragers kunnen zich melden via een vrije inloopochtend
(op locatie Stadsbank) of zich telefonisch aanmelden. Veel hulpvragers komen via mond-tot-mondreclame, de DPE-website of
door verwijzing via een waaier aan instanties, zoals wijkteams,
wijkwijzers, Alifa, Humanitas, SON, gemeente Enschede. Na de
telefonische aanmelding wordt de hulpvrager uitgenodigd voor
een bezoek aan een van de FAP-vrijwilligers in het DPE-hulpcentrum, in de hal van SON. Hulpvragers komen met uiteenlopende zaken. De FAP-vrijwilliger maakt een inschatting van de
urgentie en het goede loket en bepaalt welke vragen met DPEdeskundigheid opgelost kunnen worden. Soms is een directe
verwijzing naar het juiste loket of instantie de beste oplossing.
Resultaat:
- De FAP-vrijwilliger heeft een concrete inschatting gemaakt van
urgentie en juistheid van de adviesvraag van de hulpvrager;
- De FAP-vrijwilliger geeft advies of voorlichting bij welk loket
een hulpvrager wél moet zijn;
- De FAP-vrijwilliger bespreekt de vraag om advies en toetst de
mate van zelfredzaamheid van de hulpvrager;
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FAP is de afkorting van het Formulieren Adviespunt
GBLT en GBT zijn gemeente en waterschapbelastingen

- D
 e FAP-vrijwilliger geeft aan het eind een resumé waarin de
afspraken worden samengevat. Soms worden deze schriftelijk aan de hulpvrager meegegeven;
- De FAP-vrijwilliger is alert op achterliggende vraagstukken
of signalen van problemen in de thuissituatie en verwijst zo
nodig door (de gegevens worden met instemming van de
hulpvrager doorgegeven naar de betreffende instantie);
- De FAP-vrijwilliger heeft zo nodig direct contact met instanties en beroepsbeoefenaren om de aanvraag in goede
banen te leiden;
- De FAP-vrijwilliger registreert het gesprek in een daartoe
gemaakte datasheet.

DOORVRAGEN OP TEKORTEN…
Een alleenstaande, zorgzame vader van twee kinderen
vraagt zich af of hij recht heeft op kwijtschelding voor
het GBLT en GBT7. Hij vertelt dat hij al geruime tijd ziek is
en een ziektewetuitkering ontvangt. Zijn inkomsten zijn
iets hoger dan de norm waardoor hij geen recht heeft op
kwijtschelding. Ook legt hij uit dat hij geen huursubsidie
ontvangt. Hij valt letterlijk overal buiten. We rekenen samen uit dat hij elke maand honderden euro’s tekort komt.
Ik vraag door en al snel wordt duidelijk dat de kinderen van
19 en 21 jaar amper bijdragen aan zijn huishoudboekje.
We hebben met een berekening zichtbaar gemaakt welk
bedrag minimaal door de kinderen moest worden bij
gedragen. Ik heb ook aangeboden om samen met hem
zijn kinderen uitleg te geven en hun aan te spreken op hun
financiële bijdrage.
Hij vertelt het volgende: ‘Ik worstelde al twee jaar met
grote tekorten op mijn huishoudboekje omdat ik mijn
kinderen maar niet duidelijk kon maken dat ze meer bij
moesten dragen. Nu is het duidelijk en ik ben uit de problemen omdat mijn kinderen het nu ook begrijpen. Dank!’
Een FAP-vrijwilliger
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Uitvoeringsfase
Een FAP-vrijwilliger is gemiddeld 1,5-2 uur met een hulpvrager
en de aanvraag aan de slag.
Daarnaast blijkt doorgaans in het gesprek achter de vraag
om advies of invullen van een formulier een mix van vragen
en problemen op verschillende leefgebieden schuil te gaan.
Ook wordt zichtbaar dat een inwoner vaak ‘niet zelfredzaam’
is en niet begrijpt wat er verwacht wordt bij een aanvraag.
Een FAP-vrijwilliger heeft daar oog voor. In het gesprek met
de hulpvrager brengt de FAP-vrijwilliger samenhang aan in de
stapeling van problemen. Vaak is er sprake van een dringende
behoefte aan tijdelijke of langdurige ondersteuning. Met deze
brede informatie doet de FAP-vrijwilliger ‘zaken’ met verschillende instanties, daarbij gebruik makend van de korte lijntjes
waarover hij beschikt.’

Hulpvrager

INWONERS EN HUN VRAGEN BIJ HET FAP
Een doorsnee van de vragen waar inwoners advies en
hulp bij vragen:
- aanvragen DigID (DigID dienst)
- aanvragen toeslagen (Belastingdienst)
- aanvragen werkloosheidsuitkering (UWV)
- aanvragen kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen
(GBT)
- aanvragen kwijtschelding Gemeente en Waterschaps
belasting (GBLT)
- aanvragen Fonds Bijzondere Noden (FBNE)
- aanvragen Voedselbank (Voedselbank
Enschede-Haaksbergen)
- aanvragen Kledingbank (Kledingbank Enschede)
- aanvragen Stichting Leergeld (Stichting Leergeld
voor kinderen)
- aanvragen bijstandsuitkering (Gemeente Enschede)
- aanvragen bijzondere bijstand (Gemeente Enschede)
- het invullen of opstellen van bezwaarschriften
(meerdere diensten)
- vragen over instantie DUO

Instanties

Afrondingsfase
Veelal zijn hulpvragers met hun vragen binnen 1,5 uur geholpen. De FAP-vrijwilliger streeft, waar nodig, naar een ‘warme
overdracht’ naar instanties en/of doorverwijzing naar andere
instanties. Soms is een tweede bezoek noodzakelijk, omdat een
hulpvrager niet vaardig is om alle bewijsstukken die nodig zijn
aan te leveren. In vrijwel alle gevallen is de FAP-vrijwilliger in
staat om de benodigde informatie in het gevraagde aanvraag
format om te zetten. Als afronding krijgt de hulpvrager een
bewijs mee dat aanvraag succesvol is verlopen.
Bij sommige aanvragen, bijvoorbeeld de Voedsel- en Kledingbank, krijgt de hulpvrager de door ons ingevulde formulieren
mee.
Resultaat
- De FAP-vrijwilliger heeft de aanvraag samen met de hulp
vrager afgerond;
- De FAP-vrijwilliger signaleert mogelijk achterliggende hulpvragen en kan zo nodig verwijzen naar instantie voor
vervolg hulp;
- De FAP-vrijwilliger overhandigt de hulpvrager alle ingevulde
aanvraagformulieren en bespreekt de vervolgstappen in
de aanvraag;
- De FAP-vrijwilliger monitort bij complexe aanvragen de
voortgang van het aanvraagproces.

NA VERWARRING DE ZON
Alles gaat tegenwoordig digitaal. Iedereen heeft zijn eigen
Burgerservicenummer. Bij het Werkplein willen ze graag
dat je even inlogt op Mijn UWV en je gegevens bijhoudt
voor je werkmap. Datzelfde geldt voor de Belastingdienst
en nog vele andere overheidsinstellingen. Maar wat als
je geen pc hebt? Wat als je niet begrijpt hoe dit allemaal
werkt? En daar hoef je echt geen 80 jaar oud voor te zijn.
Zo kwam een alleenstaande moeder met drie kinderen
bij het Formulieren Adviespunt. Ze was radeloos en had
via het Stadskantoor gehoord dat ze bij ons terecht kon
voor hulp met het invullen van een aanvraag bijstands
uitkering. Na een lang gesprek bleek dat er op vele terreinen van haar leven grote tekorten waren ontstaan. Niet
alleen financieel, maar ook op sociaal-emotioneel terrein.
We hebben niet alleen de aanvraag verzorgd, maar haar
ook verder geholpen en de juiste instanties ingeschakeld. Ze krijgt nu wekelijks een voedselpakket van de
Voedselbank en heeft aanspraak op de Kledingbank. Ook
ontvangt ze het kindpakket van de gemeente Enschede.
Het was allemaal niet gemakkelijk, maar zoals ze zegt;
‘Het ‘zonnetje’ is weer gaan schijnen, met veel dank aan
het FAP’.
Een FAP-vrijwilliger

DPE

DPE

Inloopspreekuur

FAP vrijwillger

FAP
Coördinator
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Resultaat
- De FAP-vrijwilliger bespreekt de vraag om advies en toetst de
mate van zelfredzaamheid van de hulpvrager;
- De FAP-vrijwilliger is alert op achterliggende vraagstukken of
signalen van problemen in de thuissituatie;
- De FAP-vrijwilliger heeft, waar nodig, direct contact met
instanties en beroepsbeoefenaren om de aanvraag in goede
banen te leiden;
- De FAP-vrijwilliger monitort de oplossingen van de instanties
op adequaatheid, kwaliteit en resultaat.
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NOODFONDS
Het DPE heeft de beschikking over een Noodfonds. Het
Noodfonds wordt aangesproken in situaties waarin urgentie
en snel handelen aan de orde is. Deze vorm van noodhulp kan
worden ingezet bij mensen die buiten alle criteria van voorliggende voorzieningen vallen of waar deze ontoereikend zijn.
Het Noodfonds biedt eenmalig of tijdelijke ondersteuning aan
mensen die in acute financiële nood verkeren en daardoor
niet meer kunnen voorzien in hun primaire en/of sociale
levensbehoeften.
Intake fase
Een aanvraag voor hulp komt altijd via een van de vrijwilligers
van het DPE bij het Noodfonds terecht, bij voorkeur via email.
In de aanvraag wordt beschreven wat er speelt en om welk
bedrag het (ongeveer) gaat.
Resultaat
De beheerders van het Noodfonds DPE beschikken over de
benodigde informatie om de ernst van de situatie goed in
te schatten.
Uitvoeringsfase
De beheerders overleggen met elkaar of de aanvraag gehonoreerd wordt. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om zeer
snel te handelen, het gaat vaak om acute financiële hulp, die
elders niet kan worden geboden. Soms vragen de beheerders
bij de ‘aanvrager’ (+ de vrijwilliger van het DPE) om aanvul
lende informatie.
De beheerders volgen bij hun beslissing de criteria die in
een klankbordgroepvergadering zijn vastgesteld. Een van
de leidende principes is dat het vrijwel altijd gaat om
incidentele hulp.
Bij een positieve honorering besluiten de beheerders over
de vorm van de hulp. In vrijwel alle gevallen is dat financiële
ondersteuning. Soms is het advies om op een andere wijze de
problematiek aan te pakken. Een enkele keer schakelen de
beheerders andere (financiële) hulpverlenende instanties in,
zoals de Caritas, de Diaconie, het Fonds Bijzondere Noden, etc.
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Dit alles wordt doorgegeven aan de vrijwilliger die de aanvraag
heeft ingediend, die op zijn beurt de betrokken cliënt(en)
inlicht.
Resultaat
Het ligt nu vast of er hulp wordt geboden en de vorm waarin.
De aanvrager(s) en direct betrokkenen zijn over het besluit
geïnformeerd.
Afrondingsfase
Een van de beheerders zorgt voor de financiële afwikkeling van
de aanvraag. Ook wordt de aanvraag gedocumenteerd voor
intern gebruik. De fondsbeheerders zullen de financiële hulp
vrijwel altijd overmaken naar de instantie die betaald moet
worden. Dat wil zeggen dat bij betalingsachterstanden geen
geld wordt overgemaakt naar de hulpvrager.
Resultaat
Aanvraag is ingediend en binnen het Noodfonds besproken.
Er is een beslissing gevallen en alle activiteiten zijn uitgevoerd.
Relevante informatie is vastgelegd en daarmee kan het
‘dossier’ worden gesloten.

HET LUKT NIET MEER, OF TOCH WEL…
Via een wijkverpleegkundig kom ik in contact met een
echtpaar van bijna 90 jaar. Hij heeft zojuist een open hart
operatie gehad en kan nog geen 10 meter lopen. Zijn
vrouw is al veel langer afhankelijk van hulp. Ze moeten
met spoed naar een verzorgingstehuis, maar hebben geen
sociaal netwerk om op terug te vallen. Ze zijn op vele
gebieden zeer hulpbehoevend. In het gesprek dat ik met
hen heb wordt snel duidelijk dat de situatie urgent is. Ik
neem diezelfde dag contact op met het wijkteam en met
Livio. Ze hebben geen tijd om hier op kort termijn in actie
te komen. De urgentie wordt als laag ingeschat, immers
het echtpaar heeft een woning. Ik gebruik mijn contacten
binnen Livio om toch – op kort termijn - samen aan een
oplossing te werken, immers de thuissituatie dreigt te
ontsporen voor dit echtpaar. Het echtpaar heb ik de afgelopen weken gesteund, hen op de hoogte gehouden wat
er ging gebeuren rondom de verhuizing.
Het echtpaar vertelde bij het afscheid: ‘We zijn het DPE
zo ontzettend dankbaar. Ze hebben samen met Livio een
plan van aanpak gemaakt en we zijn binnen vier weken
verhuisd. Zelfs de verhuizing is betaald door het DPE. Ze
hebben stichting Present ingeschakeld om te helpen bij
de verhuizing. Stichting Present heeft ook een grote pluim
verdiend.’
Een DPE-medewerker
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Het praktijkmodel van het DPE

2.2 Rollen en kerntaken van de
DPE-vrijwilliger
Een DPE-vrijwilliger gebruikt bij het begeleiden van hulp
vragers verschillende rollen. De rollen kleuren het persoonlijk
contact met een hulpvrager. Afhankelijk van het type vrijwil
liger heeft een rol specifieke inhoud.

Uitvoeringsfase
Gids
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Regelaar:
- Het regelen van financiële zaken door contacten met deurwaarders, overheidsinstanties en hulpverleningsinstanties,
maar voornamelijk met de SON (Schuldhulpvrijwilliger);
- Het regelen van zorg-afhankelijke zaken, door contacten
met overheidsinstanties, zorginstellingen, leveranciers van
mobiliteitsmiddelen, maar vooral met de afdeling WMO van
de gemeente Enschede (WMO-vrijwilliger);
- Het regelen/aanvragen/invullen van voorzieningen, zoals
toeslagen, bijstand etc. (FAP-vrijwilliger).
Stimulator:
- Stimulansen en aansporing geven bij het ontwikkelen van
nieuwe vaardigheden;
- Het verbeteren van het dagelijks functioneren;
- De hulpvrager stimuleren tot actie, binnen de mogelijkheden
of beperkingen van een persoon in een situatie.
Koppelaar:
- Contacten leggen;
- De hulpvrager verbinden met anderen, de buurt,
de sociale kring;
- Verbindingen maken met beroepskrachten in de gemeente
en instanties/instellingen.
Gids/Adviseur:
Vraagbaak zijn op allerlei gebied:
- Behulpzaam en ondersteunend zijn naar de hulpvrager,
directbetrokkenen en professionals;
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- P
 raktisch informeren over procedures bij de SON,
gemeentelijke en andere overheidsinstellingen,
schuldeisers, enzovoort;
- Praktisch uitleg geven hoe iemand zelfstandig een (toeslagen)aanvraag doet bij de belastingdienst, of een bijstandsuitkering aanvraagt bij de gemeente. Uitleg geven
bij internetbankieren, over allerlei andere regelingen, apps,
wetgeving, enzovoort;
- Praktisch informeren over procedures bij gemeentelijke en
andere overheidsinstellingen;
- Doorverwijzen naar andere instanties.
Vertaler/Mediator:
- Het ondersteunen van communicatie tussen hulpvrager en
beroepskrachten, in situaties waar communicatie leidt tot
onbegrip, afstand nemen/houden, conflict enzovoort.
- Soms zijn we letterlijk de ‘vertaler’ van gedachten, behoeften en wensen van een hulpvrager. Een bruggenbouwer van
onbegrip naar begrip.
Onderhandelaar:
- Belemmeringen bij participatie, huisvesting, financiën,
opgeworpen door instanties, instellingen en professionals
bespreekbaar maken en waar mogelijk opheffen;
- Regels en afspraken door beroepsbeoefenaren op een faire
en juiste manier afstemmen op de omstandigheden van een
hulpvrager.
Kerntaken
• (kort) begeleiden
• signaleren en analyseren
• informatievoorziening en voorlichting
• consultatie en advies
• monitoren
• interventie/mediation
• regievoeren (specifiek WMO-vrijwilliger en soms
door FAP-vrijwilliger)
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3 Samenwerken: zo doen we dat
Samenwerken met andere instanties is voor ons en de hulp
vragers van levensbelang. De ervaring is dat goed samenwerken van doorslaggevend belang is voor het behalen van
gewenste resultaten en gelukkiger leven van burgers.
Waarom samenwerken?
Geen enkele organisatie kan de grote private en publieke
vraagstukken van deze tijd alleen oplossen. Als vrijwilligers
organisatie begrijpen we dat het DPE onderdeel is van een
groter geheel. Samen kun je die dingen bereiken die voor
individuele organisaties en overheid ondenkbaar of onmogelijk zijn. Goede samenwerking is dringend nodig, maar is zeker
niet vanzelfsprekend.
Een samenwerking is kansrijk als burgers en organisaties zich
met elkaar verbinden in een betekenis gevend proces dat recht
doet aan ieders belang en gericht is op een betekenisvolle
ambitie. De grote opgave is om daarvoor de juiste condities te
scheppen. Samenwerken doe je niet (altijd) zomaar. Het moet
iets opleveren. In essentie gaat om het aangaan van verbin
dingen: verbindingen tussen organisaties, verbindingen tussen
mensen, verbindingen tussen gemeenschappen, verbindingen
met de wereld waarin wij leven. Het DPE zoekt verbinding
met alle partijen die nodig zijn om problemen en hulpvragen
samen met een hulpvrager op te lossen.
Het DPE: hart en motor van samenwerken
Het DPE is ervan overtuigd dat je samen iets kunt bereiken
of realiseren wat partijen alleen niet kunnen bereiken. In het
samenwerken leren we allemaal van elkaar. Het delen van
elkaars werkwijze, overtuigingen en bespreekbaar blijven
maken van – soms conflicterende - belangen is volgens DPE
het opstapje naar begrip en respect. Je kunt pas weten wat
de ander nodig heeft als je je in zijn of haar specifieke situatie
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verdiept. Oprechte interesse in de ander is de basis én zorgdragen dat verschillen geen (nieuwe) drempels opwerpen voor
hulpvragers.
Het DPE bouwt aan het onderlinge vertrouwen bij het samenwerken door andere partijen te betrekken bij oplossingen,
open te staan voor nieuwe inzichten, het gevoel van ‘de burger
van het kastje naar de muur sturen’ bespreekbaar te maken,
en bij beroepsbeoefenaren een krachtig appel te doen op de
eer en waardigheid van elke burger.

SAMENWERKEN: HART EN MOTOR VAN HET DPE
Samenwerken is voor het DPE en haar vrijwilligers:
- Een richtingwijzer: wat er op het spel staat van een
burger stuurt en geeft richting aan acties en aan wat je
wel of niet moet doen;
- Bemiddelen tussen behoeften/wensen van hulpvragers
en professionele kaders/beperkingen;
- Werken aan een gemeenschappelijk taakbesef van alle
betrokken partijen;
- Aangaan en onderhouden van persoonlijk contacten
in organisaties;
- Het aandacht geven aan een persoonlijke en
professionele werksfeer.

Samen met een verscheidenheid aan (overheids)instanties, organisaties en verschillende beroepsbeoefenaren geeft het DPE
dag in dag uit vorm en inhoud aan samenwerken. De samenwerking met de Stadsbank Oost-Nederland is een voorbeeld
hoe een overheidsinstantie samen met het DPE professioneel
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samenwerken. Samen hebben ze een professionele manier
van werken ontwikkeld als antwoord op vraagstukken rondom
schulden en armoede van burgers in Enschede.
In de bijgaande lijst een overzicht van samenwerkingsverbanden op vele maatschappelijke terreinen.

SAMENWERKEN EN DPE-PARTNERS
We hebben samenwerkingsverbanden met:
- Stadsbank Oost-Nederland: consulenten, coördinator SON,
directie;
- Gemeentelijk belastingkantoor Twente: directie;
- Gemeente Enschede: wijkteamorganisatie, wijkwijzers,
wijkcoaches, coördinator wijkteams, clustermanager Werk &
Inkomen, bijstand, handhaving, coördinator Werk & Inkomen, clustermanager, gemeentesecretaris, bestuur B&W,
gemeenteraad;
- Hulpverleningsinstanties: voedselbank, kledingbank, stichting Leergeld, Fonds Bijzondere Noden Enschede, Alifa, etc.;
- Welzijnsorganisaties: stichting Manna, Liberein,
Welzorg, etc.;
- Armoedebestrijding: stichting Armoedefonds,
leerstoel SAXION;
- Diaconale zorg: alle kerken in Enschede.

4 Vrijwilligers in het DPE
Het DPE is een professionele organisatie waarbinnen hulp
verlenen en vrijwilligers het fundament vormen. De laatste
jaren is de samenwerking met partijen op het gebied van
lokale overheid, publieke diensten en het sociale domein
veranderd. Onder andere merkbaar in de meer gelijkwaardiger verhouding beroepsbeoefenaar – vrijwilliger – burger, een
verschuiving van professioneel werk naar vrijwilligerswerk,
kentering van profilering en positionering in de samenwerking
tussen gemeente – beroepsbeoefenaren en het DPE. In dit
hoofdstuk lichten we de positie van de vrijwilliger in de
samenwerking met beroepsbeoefenaren toe.

4.1 Omschrijving vrijwilliger, regie
en kwaliteit
Definitie vrijwilliger:
De rol van vrijwilliger is niet wettelijk geregeld. Het DPE stelt
zich op het standpunt dat een vrijwilliger iemand is die op
basis van een overeenkomst werkzaamheden verricht op het
terrein van de zorg- en dienstverlening aan hulpvragers, zonder daarvoor aanspraak te maken op betaling van loon.
Verschil vrijwilliger en werknemer
De wet definieert een arbeidsovereenkomst als een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt
om in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon
gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (art. 7:610 BW). Met
‘in dienst’ wordt tot uitdrukking gebracht dat de werknemer
ondergeschikt is aan de werkgever. Hij verricht zijn werkzaamheden zelfstandig, maar moet zich houden aan instructies van
de werkgever over de inhoud van zijn werkzaamheden.
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Een vrijwilliger en een werknemer verrichten beide arbeid. In
de praktijk zijn zij ook beiden ondergeschikt aan de werkgever.
De vrijwilliger is immers doorgaans niet vrij om te bepalen hoe
hij zijn werkzaamheden verricht. Het kenmerkende verschil
tussen een werknemer en een vrijwilliger is dat de werknemer
aanspraak maakt op loon en de vrijwilliger niet. Zodra de
vrijwilliger loon zou ontvangen, zou een arbeidsovereenkomst
ontstaan en verandert de vrijwilliger in een werknemer.
Ook bij de selectie van vrijwilligers spelen juridische vragen
een rol. Uit zorgvuldigheid vraagt het DPE aan kandidaatvrijwilligers om een zogeheten verklaring omtrent het gedrag
(VOG). In situaties waarin een DPE-vrijwilliger informatie van
derden verzamelt, wordt een machtigingsformulier door de
hulpvrager ondertekend, veelal in trajecten van schuldhulp
verlening en WMO.
Regietaak
Regievoeren impliceert dat er in een situatie meerdere spelers
zijn met diverse al dan niet gezamenlijke belangen. Het DPE
hanteert de algemene stelregel: vrijwilligers verbinden zich
op basis van eigen interesse en kennis aan een van de DPE-
diensten. DPE-vrijwilligers voeren in principe geen regiefunctie
uit. Met deze stelregel wordt voorkomen dat vrijwilligers
onbedoeld en onvermoed wel regievoeren, waar bijvoorbeeld
beroepsbeoefenaren of (overheids)instanties deze taak feitelijk tot hun takenpakket mogen en moeten rekenen.
Bij het WMO-aanbod komt het voor dat een WMO-vrijwilliger
een regietaak op zich neemt. Dit gebeurt met goedvinden van
de hulpvrager én in afstemming met betrokken partijen.
Daarvoor is altijd een persoonlijke machtiging nodig. Ook
volgens de wet op de privacy (AVG) is dit niet alleen gewenst
maar een ‘must’.
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Kwaliteit
Het DPE is gericht op goede kwaliteit van hulpverlening.
Hoe bepalen we of de hulpverlening die wordt gegeven ook
inderdaad aan de maat is? Het is niet voldoende dat we het
werk zelf mooi en goed uitgevoerd vinden, het moet ook
de toets van kritiek kunnen doorstaan. Het DPE is bij haar
zoektocht naar een kwaliteitssysteem terechtgekomen bij het
zorgethisch model van de Presentiebenadering (Baart, 2018;
Beurskens, 2019). Met dit model kunnen het DPE (als organisatie), de vrijwilligers en andere betrokkenen zelf van binnenuit naar de hulpverleningskwaliteit kijken. Vertaald naar de
DPE-hulpverlening onderscheidt het model drie pijlers:
1. Het relationeel hulpverlenen;
2. De praktische wijsheid van de vrijwilligers naast het vakmanschap met kennis, vaardigheden en attitude;
3. ‘Leren-in-het-werk’: het permanent leren en cultiveren van
het kwaliteitsbewustzijn binnen het DPE als organisatie en
bij haar vrijwilligers.
In de bijlage 2 wordt duidelijk hoe deze drie pijlers in samenhang het kwaliteitsbewustzijn van de DPE-vrijwilliger sturen.
Telkens wordt de samenhang gevonden door via de ogen
van de hulpvrager in zijn situatie te kijken, via de respons
van de DPE-vrijwilliger op de hulpvrager en tenslotte via de
invalshoek van het DPE als organisatie. Het overzicht is geen
afvinklijstje, maar een handreiking met criteria en vragen die
helpen bij het nadenken en beraadslagen over de kwaliteit die
het DPE en haar vrijwilligers nastreven.
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Bijlage 1
Doelstelling Diaconaal
Platform Enschede

Aangesloten
kerkgemeenschappen

Diaconaal Platform Enschede (DPE)
Vanuit de aangesloten kerken/diaconieën is het DPE actief op
sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein. Daar wil het
DPE gesprekspartner zijn naar de gemeente Enschede. Tevens
levert het DPE actief een bijdrage aan het lenigen van noden
van inwoners van de gemeente Enschede.

• R
 ooms Katholieke parochie St. Jacobus de Meerdere
Enschede
• Protestante Kerk Nederland (meerdere kerkgemeenten)
• Vrije Baptisten ‘De Schuilplaats’
• Unie Baptisten Baptistengemeente Enschede
• Evangelische Gemeente Enschede
• Harmony Gemeente
• Christelijk Gereformeerde Kerk (meerdere kerkgemeenten)
• Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (meerdere kerkgemeenten)
• Nederlands Gereformeerde Gemeente
• Bethel Gemeente
• Hervormde Gemeente Glanerbrug
• Doopsgezinde Gemeente
• Zevendedagadventisten

Binnen de gemeente Enschede tracht het DPE op genoemd
terrein dit doel te bereiken door:
• het stimuleren van (initiatieven betreffende) sociale en
diaconale zorg;
• het uitwisselen van kennis tussen de aangesloten
kerken/diaconieën;
• het volgen en signaleren van ontwikkelingen op
diaconaal en maatschappelijk terrein en betrokkenen
daarover informeren;
• het volgen en signaleren van knelpunten en/of nood in
de lokale samenleving;
• het helpen van burgers bij het aanvragen van
ondersteuning en het lenigen van schulden;
• het oprichten van een Noodfonds waarvan de gelden
worden besteed aan directe hulpverlening
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Bijlage 2
A

Criteria vanuit de
invalshoek van de
vrijwilliger

Verzorgd

1
Zorgzaam

2
Zorgvuldig

3
Bezorgd

4
B
1

2

3
4
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Criteria vanuit de
invalshoek van de
hulpvrager

Profiel en kwaliteit van de DPE-vrijwilliger en het DPE
De DPE-vrijwilliger
De vrijwilliger doet al het nodige goed, dat wil zeggen:
- veilig, beproefd, transparant en tijdig
- competent, bekwaam, onpartijdig
- praktisch wijs
De vrijwilliger stuurt het werk aandachtig en relationeel, dat wil zeggen:
- relatiegestuurd, afgestemd, aansluitend
- aandachtig
- contextueel adequaat, relevant
De vrijwilliger stelt de ondersteuning waar nodig bij, maakt deze af,dat wil zeggen:
- responsief, volgend, bewakend en bijsturend
- blijft bij de ander zolang het proces van afhandelen duurt
- verantwoordelijkheid nemend
De vrijwilliger ondersteunt uit betrokkenheid, dat wil zeggen:
- meelevend en hartelijk
- betrokken, respectvol, communicatief
- zonder de mens met al haar problemen en vragen te verlaten

De hulpvrager

Bereikbaar

De hulpvrager kan bij de juiste ondersteuning en hulp uitkomen en blijven, dat wil zeggen
- dat hij toegang heeft tot het DPE
- dat hij wordt aanvaard zoals hij is en met wie hij is (sociaal)
- dat hij de ondersteuning en hulp krijgt die past bij zijn redelijkheid en manier van leven (cultuur)

Betrouwbaar

De hulpvrager kan op DPE-ondersteuning en hulp vertrouwen, dat wil zeggen:
- dat hij begrijpt wat het DPE en de vrijwilliger hem te bieden heeft (waarde)
- dat hij weet wat ze kan verwachten en zelf kan doen (investering)
- dat hij beschermd wordt tegen onachtzaamheid

Stuurbaar

De hulpvrager is voluit in tel, dat wil zeggen:
- dat de ondersteuning en hulp bij hem aansluit en is afgestemd (relationele erkenning)
- dat zijn kennis en vaardigheden ertoe doen
- dat hij erbij hoort in de samenleving

Relevant

De hulpvrager ervaart betekenisvol houvast, dat wil zeggen:
- dat de ondersteuning en hulp past (contextueel en moreel)
- dat de ondersteuning en hulp van waarde is in het hier en nu

C
1

2

Criteria vanuit het DPE

Het DPE als organisatie

Fatsoenlijk instituut

Het DPE werkt aan (het bewustzijn van) de eigen bestemming, dat wil zeggen:
- specificeert zijn bijdrage aan een fatsoenlijke samenleving (perspectief)
- werkt met brede betrokkenheid en in dialoog (participatie)
- werkt vanuit een christelijk referentiepunt (houvast)

Faciliterende organisatie

Het DPE is terughoudend in het organiseren, dat wil zeggen:
- vertrouwt op vakmanschap en betrokkenheid van zijn vrijwilligers
- regelt het hoogst noodzakelijke (simpele regels en werkwijze)
- bestuur én coördinatoren fungeren als hitteschild (grensbeheer)

Lerende gemeenschap

Het DPE werkt aan het ontwikkelen van kwaliteitsbewustzijn, dat wil zeggen:
- maakt ruimte voor leren en beraad
- onderzoekt en experimenteert voortdurend met zijn aanpak (dialoog)
- ondersteunt leer- en vormingsprocessen van de organisatie en vrijwilligers

Gastvrij huis

Het DPE biedt een thuisgevoel, dat wil zeggen:
- is toegankelijk
- is vriendelijk
- is uitnodigend
- is respectvol

3

4

Bron: Beurskens, E., e.a. (2019). Praktijkboek Presentie. Bussum, Uitgeverij Coutinho
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Bijlage 3

Vormgeven van een professioneel huis

1. Visie en
doelstellingen
en doelgroep

Professionele
kwaliteit van
DPE-vrijwillger

Inrichten van een professioneel huis

Het professionele huis van het Diaconaal Platform Enschede
ontwikkelt zich door de vier dimensies van professionele kwaliteit te integreren met de vier dimensies van effectieve (team)
organisatieontwikkeling; tot één inspirerende aanpak.

Diaconaal Platform
Enschede
2021 - de start

2. Rollen en
taken

Bijlage 4

3. Methoden en
instrumenten

Bestaansrecht

Inrichting

Dynamiek

Omgeving

Visie

- Visie op mens
- Visie op armoede

- Visie op vrijwilliger
- Profiel en kwaliteit
DPE-vrijwilliger

- V
 isie op samen
werken

- V
 isie op samenwerken
- Onze partners

Persoonlijk & professioneel

- Visie op mens
- Visie op armoede

- R
 ollen & Kerntaken
van DPE-vrijwilliger

Instrumeneten

- Visie op mens
- Visie op armoede

- Uitgangspunten,
doelen
- Aanbod, fasering en
activiteiten

Dienstbaar

- Visie op mens
- Visie op armoede

4. Diensten en
aanbod

Diaconaal Platform Enschede
Handreiking ‘zeggen is doen’
2021 -2022
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De inhoud van de handreiking ‘Zeggen is doen’ is de schriftelijke weergave van deze integratie; in een matrix geplaatst geeft
dit het volgende beeld.

Aanbod
- Schuldhulpverlening
- WMO-ondersteuning
- Formulieren Adviespunt
- Noodfonds

Toelichting
A. Vier dimensies van professionaliteit:
• Visionair
kernvisie op hulpvragen en oplossingen
• Persoonlijk & rollen, attitude en vaardigheden
professioneel
• Instrumenteel toegankelijke methoden en instrumenten
• Dienstbaar
wat is het aanbod (producten en/
				
of diensten)

B. Vier dimensies van effectieve (team)organisatie
1. Bestaansrecht (‘Hiervoor zijn wij bij elkaar’)
2. Inrichting (‘Zo zijn wij georganiseerd’)
3. Dynamiek (‘Zo werken wij samen’)
4. Omgeving (‘Dit is ons krachtenveld’)
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