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Geachte commissieleden,  

Mijn naam is Harm Rebel en in de functie van teamleider hulpverlening van Stichting 

Schuilplaats, heb ik gevraagd om vanavond in te mogen spreken. Met dank voor deze 

mogelijkheid.  

Na een ontmoeting met wethouder Hoelscher en Elsemieke Giezen in het najaar van 2019 

kreeg ik op 7 januari dit jaar formeel het bericht dat Stichting Schuilplaats een subsidie 

toegekend kreeg voor het leveren van psychosociale ondersteuning en begeleiding aan 

inwoners van Huizen. Met daarbij ook een bepaalde doelgroep voor ogen houdend die belang 

hebben bij hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing. Er was nog geen beeld 

van hoe groot deze behoefte is, waardoor de toekenning gekoppeld werd aan een pilot om 

dit te onderzoeken. Aan de hand van de rapportage in november van dit jaar zou bekeken 

worden of, en in welke omvang, voorzetting van christelijke maatschappelijk werk door 

Stichting Schuilplaats gewenst is.  

In navolging op de ontvangen subsidie is in korte tijd een professioneel aanbod vanuit 

Stichting Schuilplaats georganiseerd binnen gemeente Huizen door een aantal stappen: 

• Mijn collega die in Huizen werkzaam is, heeft een gesprekslocatie gevonden aan de 

Oranje Weeshuisstraat 5 in Huizen. 

• In de media  is de samenwerking tussen Stichting Schuilplaats en gemeente Huizen 

kenbaar gemaakt.  

• Er zijn contacten gelegd met andere zorgaanbieders in Huizen, met scholen en met 

alle kerken die in Huizen vertegenwoordigd zijn. 

Het bericht is met groot enthousiasme ontvangen door de kerken en andere zorgaanbieders. 

De huisartsen kregen door ons aanbod meer mogelijkheden om een goed advies uit te kunnen 

brengen aan hun patiënten die te kampen hebben met psychosociale problemen. De directe 

lijnen worden daarbij zeer gewaardeerd. Dit past ook bij onze visie: Betaalbare ondersteuning 

geven aan kwetsbare en gekwetste medemens en hun gezinnen, dicht bij huis, in directe 

samenwerking met andere zorgverleners om te voorkomen dat er duurdere zorg vanuit de 

GGZ  of specialisten noodzakelijk is. Daarbij is het effectief op het gebied van preventie om de 

sociale structuren van de kerkelijke gemeenten in te zetten ten behoeve van de 

ondersteuning, zodat er minder een beroep gedaan wordt op de zorgprofessional.  

En toen kwam onverwacht de coronacrisis in Nederland …  

U zult begrijpen dat de coronamaatregelen niet ten goede kwam aan een pilot zoals we deze 

voor ogen hadden. De hulpaanvragen ontvingen we in het voorjaar mondjesmaat, 

vergelijkbaar met de landelijke trend. We lieten het er niet bij zitten en investeerden in PR 



vanuit de wetenschap dat de behoefte aan tijdelijke steun- en begeleiding als een boemerang 

terug zou komen. O.a. een paginagroot interview in het Nieuwsblad voor Huizen in juli jl. zal 

u allen niet ontgaan zijn.  

En dat bleek z’n uitwerking te hebben … 

Inwoners van Huizen wisten steeds beter het Christelijk Maatschappelijk Werk te vinden. Of 

op eigen initiatief, maar veelal middels een consult bij de huisarts, via de POH-GGZ of via een 

verwijzing door ambtsdragers uit kerkelijke gemeenten. Reacties van cliënten zijn eensluidend 

positief; dit is het aanbod wat zij juist nodig hebben. Huisartsen geven terug dat zij dit aanbod 

zien als belangrijke aanvulling omdat zij patiënten beter kunnen adviseren in passende 

begeleiding op maat. Jarenlang onderzoek van Sjef de Vries heeft overigens aangetoond dat 

de effectiviteit van de hulpverlening sterk samenhangt met een aantal zogenaamde “common 

factors”, waar wij vooral in investeren. In dit alles speelt levensbeschouwing een belangrijke 

rol. Hulp en ondersteuning gaat namelijk om mensen, hoe zij het leven inhoud willen gegeven, 

om het realiseren van idealen en het naleven van waarden. Wij vinden het van groot belang 

om daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt en daardoor de 

effectiviteit van de hulpverlening te vergroten. Hiermee zijn wij nadrukkelijk een aanvulling 

op het regulier, algemeen aanbod van Versa Welzijn.  

Inmiddels zijn we 8 maanden verder en hebben we, ondanks de coronamaatregelen, onze 

bekendheid al voor een deel waar kunnen maken in Huizen. We zien dat terug in de 

aanmeldingen. Vanaf de zomer is er een duidelijk stijging waarneembaar. Zodanig dat mijn 

collega op dit moment al een korte wachttijd kent voor de 8 uur per week die zij beschikbaar 

heeft.  

En toen kwam totaal onverwachts het bericht van de wethouder … 

Gemeente Huizen bleek een groot financieel tekort te hebben op de begroting waardoor de 

keuze is gemaakt om de pilot met Stichting Schuilplaats niet voort te zetten in 2021. In mijn 

optie zou dat een desinvestering zijn van de gelden. Maar nog meer een desillusie voor 

cliënten die hun vertrouwen in ons hulpaanbod stellen en in de verwachtingen van de burgers 

en de samenwerkingspartners in Huizen. 

Aangezien ons werk de kwaliteit van het leven van de burger raakt, gebruik ik dit moment om 

u namens deze burger te vragen om tot een heroverweging te komen en de inwoners van 

Huizen te gunnen dat er een keuzevrijheid blijft in het hulpaanbod bij psychosociale nood.  

Waar nodig ben ik bereid om vragen te beantwoorden. Dank voor uw aandacht! 

 
 
Common factors: 
- Cliëntgebonden factoren (eigen hulpbronnen, sociale status, eigen sociale netwerken) 40% 
- Werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener (betrouwbaarheid, vertrouwen) 30% 
- Verwachtingen van de cliënt in het aanbod (hoop en manier van werken) 15% 
- Methoden die ingezet worden. Dit laatste draagt echter maar voor 15% bij  aan resultaten 
 


