Visie: Het DPZ is in navolging van Christus voor ieder die verblijft in de gemeente de verbinding op het gebied van barmhartigheid, omzien en gerechtigheid voor
hen die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede, uitsluiting en daardoor niet meer mee kunnen doen.
Missie: Het DPZ geeft vorm aan zijn visie door de stem van de zwakkere in de samenleving te versterken. Het DPZ geeft steun aan hen die hulp behoeven, niet
gehoord of weg gezet worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken.
Het DPZ betrekt de sterkere in de samenleving bij het verbeteren van de situatie van de zwakkere in de samenleving en verbindt daartoe organisaties met elkaar.
Het DPZ doet dit door het initiëren van samenwerking tussen organisaties, het opstarten van activiteiten en het uitvoeren van projecten.
Het DPZ is klankbord voor kerken en gesprekspartner van gemeente en maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties.

Beleidsplan Stuurgroep 2017-2018
____________________________________________________________________________________________

Inleiding:
De huidige samenleving is aan verandering hevig op het sociale gebied.
Gedelegeerde landelijke wetgeving heeft in een gemeente zoals onze
stad Zwolle nieuw beleid doen ontstaan waarbij in 2016-2017 Sociale
Wijkteams in de stad zijn geïmplementeerd en operationeel gemaakt.
Deze verandering vraagt in de wijken andere aandacht van kerken naar
politiek besluit. Daardoor zien we in de stad samenwerking tussen
kerken en sociale wijkteams in wijken als Dieze en Assendorp/Pierik
ontstaan.
In mei juni heeft de stuurgroep aan de gezamenlijke kerken en
participanten een voorstel neergelegd om kerken meer op wijkniveau
gezamenlijk op te laten trekken met participanten op sociaal actief
gebied en sociale wijkteams.
Door kerken en participanten is, mede met oorzaak te vroeg
verschenen informatie over dit plan en eigen autonome plannen, met
sterk gemengde gevoelens gereageerd. Daarnaast heeft de politiek een
“sociaal werkend kerkteam” als negatief ontvangen.
Besluitvorm:

Het bestuur wil in de laatste helft van 2017 het plan “kanteling van
kerken naar sociale kerkteams” bevriezen doch niet te laten invriezen.
Daarmee wil het bestuur een meer geleidelijke weg zoeken om het
idee van samenwerkende kerken in wijken geleidelijk maar
harmonieus te laten groeien.
Dit brengt het bestuur naar de volgende route voor 2017-2018:
 Vooronderzoek van de samenwerkende kerken in Dieze en
Assendorp/Pierik. Daarnaast dient onderzocht te worden of
modellen c.q. succesfactoren kunnen helpen om een pilot
Zwolle Zuid verder vorm te geven.
Daarnaast dienen een aantal speerpunten uit eerdere ervaring van de
stuurgroep aandacht te krijgen om het geheel beter te ondersteunen:
•
Verbetering communicatie naar kerken;
•
Verbetering van communicatie met participanten die
stakeholder voor DPZ zijn;
•
Gesprekspartner zijn van politiek c.q. sociale wijkteams.
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Beleidslijnen

De beleidslijnen worden onderstreept door het gesprek van het
dagelijks bestuur (juli 2017) met de wethouder sociale zaken: “DPZ
neemt niet het gemeentelijk sociaal beleid of de uitvoering ervan op
zich maar richt zich en op het faciliteren naar kerken. Het bestuur DPZ
brengt dit als volgt in praktijk:
1) Verbetering communicatie naar kerken:
a- Bestuursleden DPZ adopteren kerken om een betere
vertegenwoordiging in gang te brengen. Deze geadopteerde
kerken dient men meerdere (2-3) keren per jaar te bezoeken.
Geagendeerd dient te zijn;
o DPZ en voortgang (informeren DPZ>>kerk);
o speerpunten diaconie kerk (infomeren kerk >> DPZ);
o samenwerking met participanten (bemiddelen);
o behoefte van de kerk waarbij DPZ een rol zou dienen te
spelen (verwachting).
b- Bestuursleden verliezen hun status profielhouder zoals deze
in het convenant gesteld is.
c- Een werkgroep dient te onderzoeken op welke onderdelen
DPZ kerken verder kan faciliteren (denk daarbij aan instructie,
opleiding, excursies en dergelijke)
2) Verbetering communicatie met participanten
a - DPZ dient de (5?) meest belangrijke participanten
(bijvoorbeeld SVEZ, vluchtelingenwerk, Present) in kaart te
krijgen.
b- Dagelijks bestuur dient participanten (2-3) maal per jaar te
spreken. Geagendeerd dient te zijn:
o de wederzijdse versterking (bemiddelen);
o het ontwikkelen van gezamenlijke beleid (verbeteren).
3) Vooronderzoek samenwerkende kerken
a- Het bestuur dient in te houden bijeenkomsten de
vertegenwoordigers Dieze, Assendorp/Pierik separaat uit te
nodigen voor verduidelijking van de samenwerkingsvormen
in de genoemde wijken.
b- Met de CGK dient het dagelijks bestuur DPZ en de
afgevaardigde CGK verder gaande gesprekken te voeren over
het kenbaar maken van het diaconie onderzoek 2017 en de te
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nemen gezamenlijke vervolgstappen uit dit onderzoek.
Taak van de voorzitter:





Sturen en operationeel maken van beleidslijnen
Zorgdragen dat ieder zijn taak met plezier en goede wil uitvoert
Zorgdragen voor consensus in bestuur en tussen kerken
Zorgdragen voor ontwikkeling volgens methodiek plannen,
implementeren, uitvoeren en evalueren

Taken dagelijks bestuur:
 Communicatie verbetering participanten en politiek
Taken bestuur:
 Communicatie verbetering kerken en achterban
 Zorgdragen dat kerken de winkelfunctie DPZ gaan herkennen
Augustus 2017
Fokke van Dalen
Vz ai Diaconaal Platform Zwolle
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