
Diaconaal Platform Hardenberg

Overzicht activiteiten 2015

1. Stuurgroep
De stuurgroep vergaderde 4x in 2015.
Naast huishoudelijke zaken kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
> opzetten sociaal/diaconale kaart
> contacten met VWON (gezinsherenigingen)
> deelname DPH aan (nieuw op te richten) Participatieraad (afronding in 2016)
> rechtspositie DPH
> AZC Heemserpoort
> verlenen van noodhulp
> diaconale cursussen vanuit DPH
> invulling functies DPH (stuurgroep en werkgroepen)
> bijstellen Plan van Aanpak met als speerpunten sociaal/diaconale kaart, diaconale cursussen en 
vormen pool van deskundigen.

2. Invulling stuurgroep en werkgroepen
a. Willem Potkamp wordt voorzitter van het DPH.

3. Klankbordgroep
Op de klankbordgroepvergadering van 7 oktober 2015 waren slechts 7 kerken aanwezig. Er is met 
name gesproken over het bijgestelde plan van aanpak, diaconale cursussen en de invulling van 
diverse functies binnen stuurgroep en werkgroepen. 
Naar aanleiding van de lage opkomst wordt binnen de stuurgroep besloten om de 
klankbordgroepbijeenkomsten voortaan in het voorjaar te houden (voor het eerst dus in 2017) en 
niet meer in het najaar.

4. Thema-avonden
In november 2015 worden 2 avonden gehouden met als onderwerpen 'aanpak 
schuldhulpbegeleiding Leger des Heils Emmen' en 'Vluchtelingenwerk – presentatie VWON'. Op 
de bijeenkomst in Hardenberg waren ca.   aanwezigen. Op de bijeenkomst in Dedemsvaart waren 
er 12 aanwezigen namens 8 organisaties.

5. Computerproject
Dit project voorziet in het verstrekken van een (gereviseerde) computer aan mensen die financieel 
niet in staat zijn een computer aan te schaffen. In 2014 werden ca. 5 computers verstrekt. De 
financiële afrekening daarvan vond plaats in 2015. In 2015 zijn er zo'n 10 computers verstrekt. De 
financiële afrekening daarvan is geboekt in 2016.

6. Deelname project KerkTV
DPH participeert doorlopend in de werkgroep KerkTV Hardenberg.

7. Overleg met gemeente en aanverwante instellingen
In 2015 is er geen overleg geweest met de wethouder(s). DPH participeert in de de ontwikkelgroep
vanuit de gemeente Hardenberg. In deze groep komen verschillende maatschappelijke 
organisaties bij elkaar en vind over en weer afstemming plaats over gesignaleerde ontwikkelingen 
en beleid.

8. Uitvoering zorgtaken door de gemeente
Er is een inventarisatie gehouden onder de kerken van probleempunten in de uitvoering van 
zorgtaken door de gemeente Hardenberg. Uit deze inventarisatie zijn geen bijzondere punten naar 
voren gekomen.
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9. VWON
Er is contacten gelegd met VWON. Daaruit voortkomend actie om gezinshereniging mogelijk te 
maken

10. Noodhulp
In enkele gevallen is noodhulp verleend. Deze hulp wordt primair vanuit de individuele kerken 
gegeven. Waar het om grotere bedragen gaat worden kerken aangeschreven met de vraag of zij 
een bijdrage willen geven. Dit systeem werkt tot nu toe en besloten wordt om dit vooralsnog zo te 
houden.

11. AZC Heemserpoort
DPH treedt op als coördinator. Er is een informatie-avond gehouden op 3 september en op 6 
oktober specifiek gericht op kerken/diaconieën. Van hieruit is een werkgroep gevormd waarin de 
meeste kerken die direct rond het AZC liggen in deelnemen. De secretaris DPH treedt op als 
(tijdelijk) voorzitter. In november wordt de eerste werkgroepvergadering gehouden.
Op de informatie-avond van 6 oktober melden zich ook 45 vrijwilligers.

12. Kledingbank Dedemsvaart
Geprobeerd is om in Dedemsvaart een kledingbank op te zetten. Een geschikte ruimte kon niet 
worden gevonden. Verder lijkt het verzorgingsgebied Dedemsvaart te klein om een eigen 
organisatie op te zetten.




