Beleidsdocument Stichting “Kerken en Psychiatrie”, te Nieuwegein
Dit document bevat het Missie statement, de visie en de doelstelling van de stichting,
waarop ze haar beleid in de praktijk vorm wil geven.

Missiestatement:
De stichting heeft als grondslag om vanuit een oecumenische opzet mensen met een
psychiatrische achtergrond gelegenheid te geven om hun geloof- en zingevingsvragen te
stellen en samen met hen te zoeken naar antwoorden.
Visiestatement:
In de somatische (of algemene) gezondheidszorg, en ook in de psychiatrische
gezondheidszorg is vaak geen ruimte voor deze vragen en zijn ook de behandelende
specialisten hierin veelal niet geschoold. Men kan dus haar of zijn vragen gewoonweg niet
kwijt. En in die leemte wil de stichting voorzien.
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel ruimte te scheppen voor onderlinge ontmoeting in samenleving en
kerken voor mensen met een psychiatrische achtergrond en hun naastbetrokkenen, met
het oog op zingeving en innerlijk houvast
Achtergronden:
Korte inleiding:
een korte toelichting op de achtergronden van het project, hoe het tot dit project is gekomen;
Achtergrond / relevantie
Vanuit het platform "Ruimte voor Anders zijn" dat in de provincies Utrecht en Gelderland
functioneert, is in 2006 in Nieuwegein het idee ontwikkeld voor een zogenaamd Pastoraal
Café. Sinds oktober 2006 is dit Pastoraal Café functioneel.
De in het begin van de vorige eeuw ingezette trend om mensen met een psychiatrische
problematiek in instellingen onder te brengen en uit de samenleving te weren (“uitsluiting
door insluiting”) is eind vorige eeuw omgebogen in een beweging van extramuralisering
oftewel wonen in de wijk. Mensen met een beperking worden slechts in instellingen
opgenomen als het thuis niet meer gaat. Ook hun verblijf in de instelling is in principe zo kort
mogelijk en zij gaan zo spoedig mogelijk weer naar huis of naar een vorm van begeleid
wonen.
Op het terrein van integratie van mensen met een beperking is nog veel te doen: de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling spreekt in dit verband over de “handicap van de
samenleving” in tegenstelling tot de Belgen, die spreken over de “noodzaak van een
verwelkomende samenleving”.
Naast inwoners, de arbeidsmarkt, sportclubs, het verenigingsleven wordt ook van de kerken
verwacht dat zij zich openstellen voor mensen met een beperking. ("insluiting door
aansluiting") Ook hier ligt de uitdaging: “zijn we een verwelkomende gemeenschap of
niet?”
De WMO zal op termijn ook een bijdrage leveren aan de vraag naar deze uitdaging
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Beleid:
Wat is de doelgroep, of zijn de doelgroepen, en hoe benaderen we die en wat willen we daarvoor
betekenen.

Op basis van de doestelling zijn een 4-tal aandachtsgebieden te definiëren waarop de stichting
actief wil zijn.
Deze gebieden zijn:
1. Mensen met een psychiatrische achtergrond,
2. Naastbetrokkenen, de mantelzorgers van o.a. mensen met een PA,
3. Maatschappelijke instellingen die zich bezighouden met de doelgroepen uit 1 en 2, en
4. Instellingen die zorg dragen voor mensen met een PA en de Geestelijke
Gezondheidszorg van die instellingen.
De doelgroep uit aandachtsgebied 1 is het primaire aandachtsgebied van de stichting. En dan
gefocust op de mensen die vanuit instellingen in de samenleving zijn teruggeplaatst in
zogenaamde beschermd en/of begeleid wonen situaties. Het terrein van psychiatrische
aandoeningen is erg breed. Mensen die problemen hebben om staande te blijven in het
dagelijkse leven, en daarvoor specialistische hulp krijgen, vallen ook in deze doelgroep
Door hun aandoening vinden zij niet zo makkelijk aansluiting in de samenleving, of raken
juist vanwege hun ziekte geïsoleerd. Door onderzoek is vastgesteld (rapport Trimbos instituut
2004) dat in de doelgroep een hoger dan gemiddelde behoefte is naar zingeving en
geloofsvragen. Lokale kerken zijn daar vaak niet op ingesteld, of komen er door teruglopende
menskracht niet aan toe.
Ook de naastbetrokkenen komen in aanmerking voor extra aandacht. Familieleden van
mensen met een psychiatrische aandoening komen zelf ook vaak in een isolement terecht
doordat de omgeving niet begrijpt wat de invloed is op het leven van de naastbetrokkene.
In de samenleving zijn veel instanties, vaak vrijwilligersorganisaties, actief om zich in te
zetten voor de doelgroepen uit 1 en 2. De stichting ziet het als waardevol om haar activiteiten
ook bekend te maken binnen de kring van bestaande organisaties. Zij wil aanvullend aan de
activiteiten van deze instanties aanwezig zijn. Bekendheid met het doel van de stichting en de
werkwijze van de werkgroep die onder verantwoording van de stichting werkt, kan helpen
mensen met een PA de weg te laten vinden naar de activiteiten van de werkgroep.
Die bekendheid is ook zinvol bij behandelende instellingen en de daarbij geplaatste geestelijk
verzorgers. Enerzijds kan door instanties en GV-ers verwezen worden naar de activiteiten van
de werkgroep van de stichting voor mensen die teruggeplaatst worden. Anderzijds kan ook
een wezenlijke bijdrage plaatsvinden van GV-ers uit die instellingen aan de medewerkers van
de werkgroep met het oog op toerusting en vorming van vrijwilligers en pastores.

Organisatie:
Hoe voert de stichting de activiteiten uit.
Voor uitvoering van activiteiten voor de doelgroepen van de stichting is gekozen om een
werkgroepstructuur op te zetten. In deze werkgroep zijn pastores, coördinator en vrijwilligers
opgenomen. De werkgroep rapporteert aan het bestuur van de stichting. Jaarlijks geeft zij
middels jaarverslag, planning, begroting en jaarrekening inzicht in financiën en te
ontwikkelen plannen voor het nieuwe jaar. De plannen moeten de goedkeuring hebben van
het stichtingsbestuur.
De relatie tussen stichting en de werkgroep van de stichting is vastgelegd in een huishoudelijk
reglement.
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Praktijk:
Hoe voeren we het beleid uit, en wat is daarvoor nodig.

Voor de uitvoering van de activiteiten heeft de werkgroep het concept van een zogenaamd
“Pastoraal Café” ontwikkeld.
Waarom een Pastoraal Café?
Een belangrijke reden voor het oprichten van een Pastoraal Café is de waarneming dat de
mensen uit de doelgroep moeilijk integreren met kerkgangers in reguliere vieringen.
Een Pastoraal Café is in de eerste plaats een beschermde plaats voor zingeving en
geloofsbeleving, gesprek en ontmoeting voor mensen uit de doelgroep. Daarnaast kan het
Pastoraal Café bijdragen aan een verhoging van attentie en bewustzijn binnen de kerken voor
mensen met psychiatrische problemen.
We moeten ervoor waken dat de aanwezigheid van een Pastoraal Café aangesloten kerken
‘ontslaat’ van hun inspanning om naar mensen uit de doelgroep om te zien.
Wat gebeurt er in het Pastoraal Café?
In het Pastoraal Café draait het om de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op een veilige
plaats en met elkaar te spreken over vragen rondom geloof en leven. Wanneer het Pastoraal
Café open is, zijn er vertrouwde vaste vrijwilligers en pastores aanwezig. Naast de gesprekken
bestaat ook de mogelijkheid van bezinning in belevingsgerichte liturgische momenten en het
samen drinken van het 'gewone kopje koffie of thee'.
Vrijwilligers en Professionals
Er zijn vrijwilligers nodig die gemotiveerd en toegerust zijn om gastvrijheid te bieden aan de
bezoekers van het Pastoraal Café en pastores die geschikt zijn om het Pastoraal Café
inhoudelijk te dragen. Voor de organisatie is een coördinator aangesteld, die ook de
vrijwilligers begeleid. Deze coördinator is o.a verantwoordelijk voor de roosters van pastores
en vrijwilligers. Samen vormen zij een team dat verantwoordelijk is voor het operationeel zijn
van het Pastoraal Café.
Inloop:
Er zijn 3 vrijwilligers nodig per keer die optreden als gastvrouw/heer. Daarnaast is de
coördinator aanwezig met enkele pastores. De pastores of de coördinator verzorgen bij
toerbeurt een meditatief moment. Hierbij hebben de bezoekers de mogelijkheid om zich te
bezinnen op geloof- en zingevings vragen.
Omvang:
In de stichting en werkgroep zijn in totaal 8 vrijwilligers actief en 5 medewerkers met een
professionele achtergrond. Vrijwilligers vormen het stichtingsbestuur en de gastfunctie van de
inloop. Een 5-tal pastores zorgen voor pastorale begeleiding, waarvan 1 specifieke ervaring
heeft in de Geestelijke Gezondheidszorg van een instelling, en vanwege die ervaring is
toegevoegd aan de werkgroep ter ondersteuning van de andere pastores. Eén van de pastores
is tevens de coördinator die zorg draagt voor de organisatie van inloop, overleg met
vrijwilligers en de werkgroep vergaderingen.
Inkomsten / Uitgaven:
De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit collecten/subsidies van de lokale
PKN gemeenten en de RK kerk in Nieuwegein. De startsubsidies uit de landelijke PKN en de
RK kerk uit het bisdom hebben ervoor gezorgd dat de eerste jaren konden worden overbrugd.
Verder dragen de lokale PKN en RK kerken bij door de kosten van de ruimten en pastores die
zich inzetten in het Pastoraal Café, op zich te nemen. Voor bijzondere projecten met name
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voor de doelgroep van de mantelzorgers, zijn steeds extra acties gevoerd om de benodigde
gelden bij elkaar te krijgen.
De verwachte jaarlijkse bijdragen uit collecten en giften van de lokale kerken wordt in de
begroting opgenomen voor een bedrag van € 900,00. Deze opbrengsten dekken niet het
totale kostenplaatje per jaar. Daarom worden extra fondsen aangeboord om naast fondsen
voor nieuwe projecten, ook middelen te verkrijgen voor het open houden van de inloop. In
2012 is het fonds “Vrienden van het PC” opgericht dat tot doel heeft mensen te binden aan het
PC die dit voor langere tijd willen steunen met een donatie.
Begroting:
De begroting dient zodanig te zijn opgebouwd dat er een vaste reservepost is opgenomen van
€ 1500,00 om zeker te zijn dat bij een tegenvallend jaar, er garantie is dat er nog minimaal één
jaar kan worden doorgewerkt. Deze reserve moet de continuïteit waarborgen.
Rekening en verantwoording vindt plaats via het jaarverslag waar zowel de begroting voor het
komende jaar in is opgenomen als de verantwoording van het afgelopen jaar. In de eerste
bestuursvergadering van het nieuwe jaar, die moet plaatsvinden voor half maart, moet deze
begroting en verantwoording worden goedgekeurd.

Speerpunt activiteiten 2014
1. In 2014 wil de werkgroep de continuïteit van het Pastoraal Café waarborgen door met name
meer continuïteit te krijgen in financiële middelen.
Teveel energie moet worden gestopt in het zoeken naar sponsors voor het PC. Te denken valt
daarbij aan een werkgroep die zich hiermee bezig gaat houden.
2. Het afgelopen jaar zijn intensieve contacten gelegd met lokale instellingen zoals SBWU om
het PC onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Dat is positief geweest en veel
“goodwill” is gekweekt bij zowel doelgroep als begeleiders. Deze contacten zullen het
komende jaar geïntensiveerd worden. Waarbij ten overvloede gemeld wordt dat de nadruk
ligt op geloof en zingeving. De stichting houdt zich verre van welke vorm van medische,
psychiatrische of andersoortige begeleiding of therapie.
3. Dit vraagt een professionalisering van de organisatie. Met name het opzetten van een
netwerk met instanties die zich eveneens bezighouden op het terrein van de GGZ vraagt extra
inzet van de coördinator. Bij toenemende bekendheid van het Pastoraal Café als inloop voor
mensen met een psychiatrische achtergrond moet de huidige organisatie uitgebreid worden.
4. Ook is geconstateerd dat bij GGZ pastores behoefte is aan kennis van instellingen die zich
open stellen voor die mensen die teruggeplaatst worden in de maatschappij.
5. Hoe kunnen we de kerken inspireren tot hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de
mensen met een PA.
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