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Protocol individuele financiële hulpverlening 

 
 

 

1. Inleiding  

 

Dit protocol beschrijft de individuele financiële hulpverlening door het College van Diakenen. 

In de Bijbel wordt op vele plaatsen gesproken over de zorg voor de naaste en de omgeving 

waartoe iemand behoort. De diaconie van de Hervormde gemeente Oude-Tonge wil dichtbij 

mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit haar Bijbelse opdracht. Diaconaat is de 

dienst van de christelijke barmhartigheid. De Heere Jezus leert ons Zelf in het grote gebod 

hoe we daarmee bezig behoren te zijn: ‘U zult de Heere, uw God liefhebben …U zult uw 

naaste liefhebben als uzelf.’ (Matth. 22:37-40). In Deuteronomium 10:17-18 is de diaconale 

opdracht “Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en de Heere der heren;… Die 

recht verschaft aan de wees en de weduwe. Die de vreemdeling liefheeft door hem brood 

en kleding te geven´. 

Dit protocol behandeld individuele financiële hulpaanvragen. Hulp kan financieel zijn, maar 

ook hulp in natura, advies of doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties betreffen. Dit 

protocol geeft structuur aan de wijze waarop de diaconie individuele financiële hulpvragen 

behandeld. 

2. Uitgangspunten 

 

● De diaconie probeert op een menswaardige manier hulp te geven, met respect voor de 

keuzes van de hulpvrager wordt er samen gezocht naar oplossingen. 

● Na instemming van de hulpvrager, kan de diaconie bij een individuele financiële 

hulpaanvraag, gebruik maken van een financieel specialist om te helpen overzicht te krijgen 

van de financiën en het advies. 

● De diaconie richt zich op de Hervormde gemeente en plaatselijk uit de eigen regio. 

● De hulp vanuit de diaconie is aanvullend. Er wordt altijd eerst onderzocht of er regelingen of 

voorzieningen zijn waar aanspraak op kan worden gemaakt. 

● Diaconale financiële hulp is tijdelijk van aard. 

● In noodsituaties (als er geen andere hulp aanwezig is) is het mogelijk eerst crisishulp te 

verlenen. 

● Ieder die een beroep doet op (financiële) hulp kan rekenen op strikte geheimhouding en 

privacy. 
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3. Behandeling aanvraag 

Een aanvraag voor individuele financiële hulpverlening kan op twee manieren worden 

ingediend: 

I. Digitaal per email met aanvraagformulier op diaconie@hervormdoudetonge.nl. Het 

aanvraagformulier is te vinden op de website www.hervormdoudetonge.nl onder 

Diaconie en biedt de mogelijkheid voor het invullen van de basis informatie; 

II. Telefonische bij de voorzitter van de diaconie met opgave van de basis informatie. 

De aanvraag kan worden ingediend door de hulpvrager of door tussenkomst van 

bijvoorbeeld de predikant of wijkouderling. 

Vervolgens neemt de voorzitter van de diaconie contact op met de hulpvrager voor het maken 

van een afspraak voor een huisbezoek, samen met een collega diaken of financieel specialist. 

Tijdens dit bezoek wordt kennis gemaakt en nagegaan wat de aard van de hulpvraag is en een 

eerste inschatting gemaakt. 

Vragen die aanbevolen zijn om tijdens een eerste contact te stellen: 

● Wat is de aanleiding voor de hulpvraag? 

● Bij welke instanties heeft men al een verzoek om bijstand ingediend en met welk resultaat? 

● Zijn er schulden en zo ja, of er sprake is van een schuldsaneringsregeling en/of bewind 

voering? 

● Raken de financiële problemen de dagelijkse levensbehoeften zoals eten, kleding, 

huisvesting, energievoorziening etc. 

● Zijn de financiële problemen tijdelijk of van langdurige aard? 

● Is er behoefte aan financiële ondersteuning of is praktische hulp voldoende 

● Welke verwachtingen heeft men van de hulp van de diaconie? 

● Spelen er nog andere problemen die eventueel ook aandacht behoeven? 

 

4. Vervolgstappen 

Na het in kaart te hebben gebracht van de hulpvraag, zal samen met de hulpvrager worden 

nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de benodigde hulp te ontvangen. In eerste instantie 

wordt gekeken of de hulpvrager kan worden doorverwezen naar regelingen van 

hulpverleningsinstanties en de plaatselijke overheid. Ook wordt er nagegaan of de hulpvraag 

niet tevens bij andere (kerkelijke) instanties is neergelegd. Contacten met instanties en overheid 

worden altijd gelegd in overleg met de hulpvrager. 
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Waar er geen mogelijkheid is tot doorverwijzen, zal in overleg met het College van Diakenen 

worden bepaald welke financiële hulp er geboden kan worden. Daarbij wordt bepaald: 

● Tot welk bedrag er een gift wordt verstrekt. 

● Of de gevraagde hulp in natura wordt betaald of dat de rekening direct door de diaconie 

wordt vereffend. 

● Vanaf welk bedrag er een renteloze lening wordt verstrekt. 

● Eventueel andere ondersteuning(b.v. de inzet van een financieel specialist of vrijwilliger) 

● Of met een contract wordt gewerkt waarin afspraken over de aflossing worden gezet. 

● Vanaf welk bedrag de diaconie niet in staat is om te helpen en de hulpvrager een 

schuldhulpverleningstraject adviseert. 

Wanneer in het begin van het traject of gaandeweg blijkt dat inzet van een professionele 

hulpverlener toch noodzakelijk is, zal dit door hulpvrager zelf gedaan moeten worden, zo nodig 

met ondersteuning van een diaken. 

 

 

5. Privacy 

De hulpverlening is vertrouwelijk en de privacywet wordt zorgvuldig in acht genomen. Per 

hulpvraag registreert de contactpersoon de genomen stappen in een hulpverleningsdocument. 

De naam van de hulpvrager wordt buiten de contactpersoon en diaken die het huisbezoek aflegt, 

niet aan de overige diakenen bekend gemaakt en niet vastgelegd in de notulen van de 

diaconievergadering. Na afsluiting van de hulpvraag wordt de registratie geanonimiseerd en 

gearchiveerd.  

 


