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Inleiding
In de zomer van 2010 is Zikna gesticht. Na een jaar voorbereiding is per 1  augustus 2011 
de pastoraal werker in dienst gekomen bij Zikna. Inmiddels zijn wij twee jaar verder. Zikna 
is zeer sucesvol geweest met haar ouderen project “Jad lazaken”  Bij de oprichting heeft 
het bestuur van Zikna uitdrukkelijk aangegeven ook iets te willen ondernemen voor 
gezinnen met kinderen die extra veel  aandacht vragen. Zo staat in de statuten:

De Stichting heeft ten doel de bevordering van de geestelijke, zedelijke en materiele 
ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van de met name oudere joden en 
chronisch zieke Joodse jongeren en hun ouders in het bijzonder. Specifieke 
aandacht zal worden gegeven m.b.t. werkzaamheden voor de extra geestelijke en 
pastorale zorg aan deze doelgroep.

Thans is het  moment gekomen dit ter hand te nemen.

Zikna start in het winter seizoen 2013 -2014 met een uniek project  voor joods Nederland

Dit project heet het Jeladiem sjelanoe project. 

Wat behelst dit project?

Joods Nederland  heeft  een fijne  infrastructuur er zijn vele organisaties die  religieuze 
sociale en geestelijke hulp aanbieden. Wat ontbreekt is een adres voor families met 
kinderen die veel meer dan gemiddelde zorg en aandacht  vragen. De famuilies zijn bezig 
in die zorg te voorzien, economisch boven water te blijven en de huishouding gaande te 
houden. De andere zaken zoals de aandacht voor andere  kinderen , “qualitytime” en de 
relatie tussen de beide partners  is heel vaak uit balans. De spanning die dat oproept 
heeft weer zijn weerslag op zaken die wel goed lopen. Zikna wil een  platform rustpunt en 
anker scheppen voor deze gezinnen. Daartoe  starten wij het project Jeladiem jelanoe. 
Jeladiem sjelanoe is de naam waaronder de eerder gelanceerde concepten van zowel Chaj 
Lajeled als Jeladiem Sjelanoe worden samengebracht.

Hieronder zetten wij uiteen hoe wij dat willen gaan doen
Hiertoe maken wij onderscheid tussen  het volgende:

1 Voorbereidingsfase
2 Uitvoeringsfase
3 Informatievoorziening
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1 Voorbereidingsfase

Team
De pastorale werker van Zikna gaat een support team samen stellen. In dit 
team zitten een arts, een  psycholoog, een relatie therapeut, een jurist, een 
aantal gevestigde particulieren en een maatschappelijk werker/ster. Teneinde 
de kosten laag te houden zullen wij gebruik maken van vrijwilligers. Het is de 
bedoeling dat van de expertise en middelen van de leden van het support team 
gebruik wordt gemaakt. In de eerste plaats door Zikna zelf. Uiteraard niet voor 
ieder geval en ook niet allemaal tegelijkertijd. 

Daarnaast  zullen wij ook contacten leggen met andere professionele 
hulpverleners om in geval dat dit nodig is naar door te verwijzen. Hierdoor 
hoopt Zikna een volledig netwerk te hebben ten behoeve van de steun aan de 
families.

Wij treden ook in contact met een aantal families uit de doelgroep. Wij 
beleggen een aantal bijeenkomsten om te praten met en te luisteren naar deze 
ouders. Dit nemen we allemaal mee in ons uiteindelijke plan.

Zikna voelt dat doordat een joodse organisatie met nesjomme in het spel is er 
meer bereikt kan worden. Hierdoor is er meer begrip voor de specifieke 
behoeften van de familie. Wij begrijpen hoe belangrijk het  familieleven is, wij 
hebben extra groot inlevingsvermogen in de omstandigheden van de families 
en voelen ook een speciale verbondenheid met hen. Hierdoor hebben wij een 
unieke insteek om adequate en passende hulp te bieden.

Protocol
Er wordt een werk protocol gemaakt..
Dit protocol beschrijft  hoe er met informatie zal worden omgegaan.  Het 
beschrijft ook wat Zikna zelf aan kan en waar Zikna moet doorverwijzen. Het 
protocol beschrijft tevens hoe  Zikna haar relatie zal zien met de families. Dit 
om zo doelmatig mogelijk te kunnen werken.

Er zal een handelingscode worden samengesteld. In deze code wordt 
onderscheid gemaakt tussen

1 families die voor korte termijn steun nodig hebben om een crisis door 
te komen

2 families die voortdurend steun nodig hebben.
3 Aard van de te verlenen steun

De code beschrijft tevens 
4 De mate van zelfstandigheid die wij van families kunnen verwachten 

en onder welke omstandigheden.
5 De grenzen van de hulp van Zikna. 

Bij het samenstellen van dit protocol worden ook weer ouders uit de joodse 
gemeenschap/ doelgroep betrokken.
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2 Uitvoeringsfase

Contact
Zikna zal rechtstreeks of via anderen in contact komen met de families. Wij 
gaan een gesprek voeren met de families en bekijken wat er gedaan moet 
worden. Er zal een evaluatie rapport worden opgesteld dat wordt 
gecommuniceerd naar de familie en naar de relevante leden van het team. 

Plan en uitvoering
In overleg met de leden van het team zal een plan van aanpak en/of van steun 
worden opgesteld. Dit plan wordt voorgelegd aan de familie. Voor zover nodig 
zullen wij- uiteraard met toestemming van de familie - in contact staan met de 
zorg professionals die de familie reeds begeleiden.

Het welzijn van de familie zal centraal staan. Wij zullen gaan kijken hoe de 
familie beter zal kunnen functioneren. Daar waar het gezin niet goed 
functioneert zullen wij dit middels counseling proberen te verbeteren. Bij het 
counselen zal Zikna het gezin wijzen op mogelijkheden van hulp die Zikna  “op 
de plank” klaar heeft liggen. 

Teneinde economische problemen  op te lossen zullen wij in overleg met reeds 
genoemde gevestigde particulieren kijken wat Zikna kan doen. Hierbij valt te 
denken aan advies en eventueel aan steun op financieel gebied. Zikna zelf zal 
echter geen financiele relatie willen en kunnen aangaan met clienten. Wij 
zullen dat helpen te initieren en dit vervolgens via andere kanalen laten lopen. 
Sowieso heeft Zikna daar de middelen niet voor.

Vaak staat er bij de gezinnen te veel druk op de ketel. In onze analyse zullen 
wij dat benoemen. Daarna gaan we samen met de familie kijken waar het 
beste hulp kan worden geboden. Vaak is er behoefte aan vrijwilligers die 
bereid zijn hun energie te geven. In andere gevallen gaat het om speciale 
expertise. Daartoe zullen we kijken wie van ons “team” hier het beste mee aan 
de slag kan gaan.

Verslaggeving en evaluatie
Gedurende de periode dat Zikna met het gezin in contact staat, zal een verslag 
worden gemaakt van de diverse contacten en doorverwijzingen. Dit wordt 
gecommuniceerd naar de leden van het vrijwillgers team voor feedback maar 
ook voor aanvullingen en misschien tips en ideëen.

Op nader overeen te komen momenten zal het verloop en resultaat van de 
contacten worden geëvalueerd.

Ook zullen de ouders en voor zover mogelijk (oudere kinderen) om feedback 
worden gevraagd.
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Wij zullen ook een verslag maken van het project. De privacy van de 
betrokkenen zal hier in steeds worden gewaarborgd. Toch zien we 
mogelijkheden om een verslag te schrijven met conclusies tips en 
aanbevelingen voor mensen in het veld.

Kosten
Het traject van voorbereiding tot  realisatie zal plm. 4 maanden gaan duren. 
Wij gaan ervan uit dat een gemiddeld gezin over een periode van 4 maanden 
gedurende 20 uur gebruik zal maken van de diensten van Zikna. Hier vallen 
intake, professioneel overleg en begeleiding onder.

De uurkosten van onze pastoraal werker zijn plm. 50 euro. Een case   vraagt 
dus plm. 1000,- euro van onze begroting.

Wij denken in  het eerste seizoen  4 a 5 gezinnen te gaan begeleiden. Samen 
met bijkomende kosten begroten  wij een kostenpost van 6000 euro.  
De  externe experts zullen niet ten laste vande zikna begroting komen. Toch 
houden wij rekening met een aantal gevallen waarin wij  kosten of een 
honorarium zullen moeten vergoeden. Wij begroten hiervoor 5000 euro.
Aan PR zullen wij 750,- euro uitgeven.
De kosten voor het verslag bedragen plm. 1500 euro.

Dit deel van het project vraagt dus van Zikna een bedrag van 13250,- euro.

Kosten pastoraal werker         6000,-
Externe experts                     5000,-  
PR                     750,-
Verslag                                 1500,-

Totaal                                  13250,-                     
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3 Informatievoorziening

Vaak hebben de ouders uit onze doelgroep heel specifiek gerichte steun nodig. Maar het 
ontbreekt hen aan de informatie. Hiertoe wil Zikna voor deze ouders een serie informatie 
middagen  of avonden organiseren. Tijdens deze avonden wordt er steeds door een expert 
op een deel zorg gebied voorlichting gegeven. 

Natuurlijk hoeft niet iedereen alle informatie te hebben. De idee is echter dat de ouders 
een support groep vormen. Ze begrijpen dat door een hechte groep te vormen zij elkaar 
ondersteunen. De saamhoorigheid gebied dan ook bij alle lezingen te komen. 

Welke lezingen cq voorlichtingsbijeenkomsten staan in de planning?

1 bewust en doelmatig medicijngebruik 
2 andere soorten medicijnen
3 fysiotherapie, ergotherapie
4 de CIZ indicatie
5 de wajong en andere uitkeringen
6 de PGB
7 recht op zorg  deze krijgen en houden
8 de juiste hulp op de juiste plaats
9 lukt het om een partner te vinden voor mijn kind
10 sjalom bajit (huisvrede), ook onder druk

  
Deze serie van 10 bijeenkomsten zal op een  serie zondagen worden gehouden, bijv. 
Steeds de eerste zondag van de maand. De bijeenkomsten zullen tevens in  een zekere 
“social setting” zijn. Daarnaast zullen ze heel doelmatig zijn. 

Uiteraard zal er met de ouders worden overlegd. Zij zullen ook een eigen inbreng hebben 
weat betreft de onderwerpen die aan de orde zullen komen.

De ouders zullen worden ontvangen met een kopje koffie etc. Er zal een gelegenheid zijn 
om wat bij te praten. De spreker zal vervolgens worden geintroduceerd waarna 
gelegenheid tot  vragen stellen  en discussie.

Zikna gaat ervan uit dat de bijeenkomsten steeds bij een of meerdere ouders vragen en 
problemen naar voren zal laten komen welke moeten worden besproken en opgevangen.

Zikna's pastoraal werker zal dan voor de opvang moeten zorgen. Hij zal tevens de 
coordinator zijn vandeze  zondagmiddagen reeks.

Per bijeenkomst zal hij plm. 6 uur bezig zijn aan voorbereidingen, aanwezigheid en 
nazorg.

Het programma…
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Het programma van de middagen ziet er als volgt uit.

14.00 uur   Ontvangst inloop
14.30 uur   Aanvang programma, introductie van het thema
14.45 uur   Inbreng gespreksleider
15.30 uur   Korte pauze
15.45 uur   Rond de tafel over het onderwerp
16.30 uur   Sluiting

Het programma zal gehouden worden op een locatie in Amsterdam
waar men ongestoord en met inachtneming van de  privacy zal kunnen samenkomen.

Begroting
Wat is de begroting voor dit project per keer:

Ontvangst               50 euro
Spreker                                                                                   100 euro
Zikna : voorbereiding, leiding nazorg 8 uur a 40,- euro :               320 euro
PR                                                                                           50 euro
Overige kosten                                                                        25 euro
Totaal                                                                                        545  euro

De kosten per keer bedragen dus 545 euro. De kosten van de totale serie gesprekken 
bedraagt  dus 10 maal 545 euro is 5.450 euro. 

Hier komen nog een aantal eenmalige kosten bij. Deze zijn:

1 Aan PR bij de opstart van dit project zal nog eens extra 500 euro worden besteed. 
2 Zikna zal tevens van de diensten van een consultant gebruik maken om het project 

te begeleiden. Deze consultant zal voor het gehele project een lumpsum van 1000 
euro betaald krijgen.

3 Projectverslag samenstellen redigeren en productie 500 euro

De begroting van dit deelproject  is dus 7.450 euro.
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Begroting en verslag 

De totale begroting van beide deelprojecten tesamen bedraagt dus:

1 en 2 Project  familieondersteuning   13250,-
3     Informatiebijeenkomsten               7450,-
Totaal                                               20700,-
 
Wij hopen dit te dekken uit deels reeds toegezegde subsidie van o.m.Maror en uit nog te 
ontvangen subsidies.

Verslag, toekomstvisie
Het projectverslag  van zowel deel 1, 2 als deel 3 zal worden aangeboden aan het bestuur 
van de stichting, de subsidiegevers en de deelnemers.  

Met dit project zet Zikna opnieuw een stap richting een volwaardige pastorale organisatie.

Zikna hoopt te kunnen doorgroeien richting een organisatie met twee full time 
pastoraalwerkers, een secretaresse, een fondsenwerver en een eigen kantoor en 
ontvangst ruimte.
  
Amsterdam menachem av 5773/juli  2013.

                                                                          S. Katz, pastoraal werker Zikna  
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