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1. Geschiedenis
Het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. (CPC) is in 1982 ontstaan als een praktijk voor
christelijke counseling, psychotherapie en spreekbeurten over psycho-sociale en geestelijke
thema’s.
In 1983 werd CPC een onderdeel van het Bijbelinstituut België, nu bekend als Evangelische
Theologische Faculteit. Het centrum biedt op dat moment hulp aan mensen in nood, die
hoofdzakelijk komen uit de christelijke gemeenten in Vlaanderen. Daarnaast wordt het centrum
verantwoordelijk voor alle pastorale vakken aan de theologische opleiding. Deze ontwikkeling
maakt van het CPC op de eerste plaats een onderwijsinstelling. Hulpverlening wordt
aangeboden als ondersteuning aan het pastoraal werk in de gemeenten en als gelegenheid voor
training van pastorale werkers.
De opleidingen staan vanaf het begin ten dienste van pastoraal werkers, voorgangers,
studenten theologie en studenten of professionals in de hulpverlening (psychologen,
maatschappelijk werkers, etc.) die in hun professioneel handelen zingeving vanuit een christelijk
perspectief en hulpverlening willen integreren.
Om de groei van het werk te ondersteunen wordt in 1988 in Nederland de Stichting Centrum
voor Pastorale Counseling Nederland opgericht. In België ontstaat in 1992 Centrum voor
Pastorale Counseling v.z.w. Het CPC ontwikkelt in beide landen een variatie aan activiteiten:
cursussen, spreekbeurten, een hulpverleningsnetwerk van vrijwilligers, landelijke werkgroepen,
preventieprojecten rond seksualiteit, huwelijk en gezin, uitgave van een tijdschrift, boeken, etc.
Samenwerking met Stichting Chris en Stichting De Hoop te Dordrecht leidt in 2007 tot een fusie
van Stichting Centrum voor Pastorale Counseling Nederland met deze stichtingen. Ze gaan
samen verder onder de naam van St. De Hoop. Tot 2013 zijn de activiteiten van het Centrum
voor Pastorale Counseling in Nederland onderdeel van De Hoop ggz. In 2014 worden de
activiteiten van het Centrum voor Pastorale Counseling in Nederland overgeheveld naar het
Belgische Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w., dat sindsdien alle activiteiten in België en
Nederland beheert.

2. Doelstelling en missie
Het Centrum voor Pastorale Counseling is een onderwijsinstelling met als belangeloos doel het
bevorderen van pastorale hulpverlening op geestelijk en psychosociaal gebied.
Deze doelstelling wordt gefundeerd door een christelijke geloofsovertuiging en wordt vertaald
naar het mission statement:
Gods Woord naar harten en huizen van mensen
door pastoraat, preventie en onderwijs
geleid door de Heilige Geest
ten dienste van de gemeente
Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen kan
verwezenlijken zijn onder meer onderwijsactiviteiten in het kader van het verstrekken van
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informatie, opleiding, training, coaching en supervisie, zowel preventief als curatief, zowel op
academisch niveau als gericht op een breed doelpubliek, zowel gericht op personen, huwelijken,
gezinnen, kerkgemeenschappen, scholen en andere mogelijke doelgroepen. Zij kan eveneens
ambulante of residentiële hulpverlening of dienstbetoon organiseren en wetenschappelijk
onderzoek verrichten. De vereniging mag organisaties, die op pastoraal of psychosociaal gebied
actief zijn, administratief, inhoudelijk en financieel ondersteunen of ten dienste van deze
organisaties programma’s ontwikkelen of uitvoeren. Zij mag deze activiteiten in binnen- en
buitenland ontplooien, in antwoord op een specifieke vraag van derden of uit eigen initiatief en
steeds met respect voor ieders achtergrond, autonomie en identiteit. Met het oog op de
uitwerking van haar belangeloos doel kan zij ook andere rechtspersonen oprichten in binnen- en
buitenland. Deze opsomming van activiteiten is exemplarisch, en in geen geval normatief of
beperkend.

3. Organisatievorm
Het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. is een vereniging zonder winstoogmerk in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in België.
Bestuur
Samenstelling bestuur per 31-12-2020:
Dhr. De Vriese Jozef, Heverlee, België (voorzitter – dagelijks bestuurder).
Dhr. Lemmens Dirk, Oud-Vossemeer, Nederland (secretaris).
Dhr; Lam Johannes Hellevoetsluis, Nederland (penningmeester).
Deze vormen het voltallig bestuur.
De leden van het Bestuur worden voor hun bestuursfunctie niet bezoldigd.
Directeur
Directeur van de vereniging, belast met het dagelijks bestuur, is dhr. Jozef De Vriese.
Stuurgroep
De directeur wordt voor het beleid bijgestaan door een stuurgroep die de verschillende
onderdelen van de vereniging behartigen en het dagelijks beleid mede bepalen en vorm geven.
De stuurgroep bestaat uit:
Marjolein Voogt, Spijkenisse, Nederland.
Martin Penning, Amerongen, Nederland.
Gonnie de Rooij-van Keulen, Westbroek, Nederland.
Dirk Lemmens, Oud-Vossemeer, Nederland.
Vaste medewerkers
Medewerkers ontvangen voor de uitoefening van hun functie een bruto salaris dat bepaald werd
volgens de richtlijnen van de CAO die in 2013 gold in de GGZ in Nederland. Op dit moment is de
directeur is de enige vaste medewerker (1fte).
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor de vereniging onmisbaar. Zij verrichten taken op het gebied van
administratie, onderhoud gebouw, hulpverlening, supervisie en intervisie, fondswerving,
redactionele taken, organisatie, public relations, etc.
Vrijwilligers ontvangen geen loon. Zij kunnen voor hun vrijwilligerstaak een forfaitaire of reële
kostenvergoeding ontvangen in overeenstemming met de geldende bepalingen van de overheid.
Aantal vrijwilligers die betrokken zijn bij het werk:
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Administratie: 5
Onderhoud en gebouw: 4
Hulpverlening ambulant: 15
Hulpverlening digitaal: 11
Fondswerving en communicatie: 1
Daarnaast zijn tientallen mensen occasioneel betrokken bij de uitoefening van een taak die de
activiteiten van de vereniging ondersteunt.
Ook ontvangt de vereniging ondersteuning op het gebied van fondswerving, vormgeving
nieuwsbrieven, organisatie cursussen, etc., van medewerkers van St. Vrienden van De Hoop in
Dordrecht.
Samenwerkingsverbanden
De vereniging is actief in het ondersteunen van een grote variatie van kerkelijke
gemeenschappen, denominaties, scholen en organisaties in België en Nederland.
De vereniging heeft samenwerkingsovereenkomsten met het Evangelische Jeugdverbond vzw
te Heverlee en met De Hoop ggz en St. Vrienden van de Hoop te Dordrecht.

4. Activiteiten 2019
Dit verslag omvat de activiteiten van 2019. Voor 2020 is nog geen activiteitenverslag
samengesteld of goedgekeurd.
De statuten beschrijven de als concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen
kan verwezenlijken als ondermeer onderwijsactiviteiten in het kader van het verstrekken van
informatie, opleiding, training, coaching en supervisie, zowel preventief als curatief, zowel op
academisch niveau als gericht op een breed doelpubliek, zowel gericht op personen, huwelijken,
gezinnen, kerkgemeenschappen, scholen en andere mogelijke doelgroepen. Zij kan eveneens
ambulante of residentiële hulpverlening of dienstbetoon organiseren en wetenschappelijk
onderzoek verrichten. De vereniging mag organisaties, die op pastoraal of psychosociaal gebied
actief zijn, administratief, inhoudelijk en financieel ondersteunen of ten dienste van deze
organisaties programma’s ontwikkelen of uitvoeren. Zij mag deze activiteiten in binnen- en
buitenland ontplooien, in antwoord op een specifieke vraag van derden of uit eigen initiatief en
steeds met respect voor ieders achtergrond, autonomie en identiteit. Met het oog op de
uitwerking van haar belangeloos doel kan zij ook andere rechtspersonen oprichten in binnen- en
buitenland. Deze opsomming van activiteiten is exemplarisch, en in geen geval normatief of
beperkend.
De belangrijkste activiteiten waren:
Onderwijs
De vereniging organiseert een driejarige opleiding pastorale counseling. In 2019 werden de
volgende cursussen werden georganiseerd:
Inleiding Pastorale Counseling (Dordrecht en Amerongen): 61 studenten
Pastorale Bediening (Dordrecht): 50 studenten
Pastorale Theologie (Dordrecht): 45 studenten
Kinder- en Jeugdpastoraat (Heverlee): 20 studenten
Themadagen en spreekbeurten
De jaarlijkse mannen- en vrouwendag ging door in Heverlee.
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Daarnaast werden een 50-tal spreekbeurten verzorgd op diverse plaatsen in België en
Nederland over huwelijk, gezin, psycho-sociale problematiek en geestelijke vorming.
Hulpverlening
De verenging bouwt aan een hulpnetwerk dat in België en Nederland regionale ambulante hulp
aanbiedt. Daarbij zijn op 12 locaties (5 in België en 7 in Nederland) 15 hulverleners betrokken.
Ambulante hulp: 379 hulpvragers werden begeleid in 2.111 gesprekken.
Digitaal: Via een anonieme internet applicatie werd anonieme hulp verleend aan 49 hulpvragers,
met een totaal van 910 mailcontacten.
Hulpvragen die we omwille van gebrek aan eigen mogelijkheden niet kunnen behandelen sturen
we door aan andere pastorale instellingen of GGZ instellingen.
Beleidsadvies aan organisaties: diverse organisaties vroegen advies omtrent het omgaan met
en oplossen van complexe conflicten, preventie van ongewenst gedrag, etc.
Werkgroepen en intervisie
Oud-studenten van de pastorale opleiding ontmoetten elkaar in pastorale werkgroepen en
intervisie. De vereniging voorziet in training, supervisie en coaching.
Metamorfose, Magazine voor Pastoraat en hulpverlening
Dit tijdschrift werd elk kwartaal gedrukt en verdeeld in een oplage van 1.300 exemplaren.
Uitgeverij
De vereniging bevordert de uitgave van boeken die haar doelstellingen ondersteunen. In het
bijzonder richt zij zich op uitgaven die voor commerciële uitgeverijen niet aantrekkelijk zouden
zijn omwille van de beperkte doelgroep of te hoge investeringskosten. Inkomsten uit de verkoop
van boeken worden altijd volledig bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel.
Er werd dit jaar verder gewerkt aan de vertaling van Bible Doctrine van Wayne Grudem. Verder
werd ten behoeve van St. Freedom in Christ Nederland diverse boekjes uitgegeven in het kader
van hun cursussen.
Project digitalisering
Het project digitalisering omvat het online beschikbaar stellen van cursussen en hulp. Daartoe
werd besloten een start te maken met het bouwen van een digitaal platform. Ook moet
uitgekeken worden naar nieuwe CRM software, aangezien het huidige pakket geen updates
meer ontvangt en door de ontwikkelaar wordt uitgefaseerd.
Aanpassing aan wetgeving
De wet op de vereniging zonder winstoogmerk in België is gewijzigd. We bereiden een
aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet voor, zodat die in 2020 gepubliceerd kunnen
worden.
Ook de vernieuwde aandacht voor privacy en GDPR kreeg onze aandacht en een privacybeleid
werd ontwikkeld.

5. Uitdagingen voor het beleid voor 2020-2021
Huisvesting Nederland
De vereniging beschikt over een kantoor in Heverlee dat voldoet aan haar behoeften voor
hulpverlening en onderwijs in België. Er wordt overwogen de kantooractiviteit in Nederland te
verplaatsen naar een centrale locatie in Nederland. Mogelijkheden en daarmee gepaard gaande
kosten moeten uitgezocht worden. De noodzaak hiertoe ligt in het feit dat een
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samenwerkingsovereenkomst met St. De Hoop in Dordrecht, waar het kantoor nu gevestigd is,
eind 2023 jaar eindigt en dat het voor de vereniging eenvoudiger zou zijn om één centrale
locatie te hebben voor het onderwijs, in plaats van twee (in Dordrecht en Nijkerk). St. Hebron
Missie in Amerongen zou een geschikte locatie kunnen zijn.
Digitaal onderwijs en hulp platform
Er werd een start gemaakt met het bouwen van een digitaal platform voor het onderwijs en de
hulp (e-learning en e-hulp) dat na de zomer van 2020 functioneel zal zijn. Daardoor zullen
studenten op eigen tempo de cursussen kunnen verwerken en kan het onderwijs een combinatie
worden van het verwerven van informatie (via het digitaal platform) en het oefenen van
praktische vaardigheden, intervisie, accountability, etc., tijdens de lesdagen in de klas.
Een gelijkaardig platform voor online hulp wordt eveneens ontwikkeld. Dit zal door hulpvragers
en hulpverleners gebruikt kunnen worden voor het voeren van gesprekken, beschikbaar maken
van informatie en verwerkingsopdrachten in het kader van e-health.
Hulpverleningsnetwerk
De vereniging streeft naar het bereiken van zoveel mogelijk mensen met pastorale
ondersteuning. Daartoe dienen de uitgave van boeken, een tijdschrift en de cursussen
katalysatoren te zijn in het beschikbaar stellen van materiaal en bekwame pastorale werkers. De
hulp wordt aangeboden in onze kantoren en in regionale consultatiecentra waarin plaatselijke
hulpverleners werkzaam zijn. Het beschikbaars tellen van hulp heeft voor de vereniging geen
winstoogmerk. Gesprekken kunnen gratis ontvangen worden of worden door de hulpvrager met
een vrijwillige gift ondersteund. We stellen vast dat veel mensen in psychosociale nood ook vaak
financieel in nood zijn. Daarom bouwen we aan een achterban die via giften help om de
hulpverlening mogelijk te maken voor mensen die dit financieel niet kunnen vergoeden. De
bijdrage van het Centrum voor Pastorale Counseling is het gratis verlenen van hulp en het
coachen van kerken of regionale hulpverleners. Om dit mogelijk te maken en uit te bouwen moet
een nieuw communicatieplan ontwikkeld worden met het oog op bekendmaking en fondswerving
om de kosten voor het ruimer kunnen aanbieden van hulp te dekken.
Organisatie
Het is de doelstelling van de vereniging organisatorisch zo te ontwikkelen dat de stuurgroep
verantwoordelijk wordt voor het dagelijks beleid. Er wordt ook gewerkt aan het betrekken van
meer leden in de algemene vergadering en het uitbreiden van het bestuur met leden zie zowel
de Belgische als Nederlandse achterban vertegenwoordigen.
Vooruitziend op de pensionering van de directeur (februari 2023) wordt uitgekeken naar twee
coördinatoren die het werk in België en in Nederland in gezamenlijk overleg zullen leiden.
Hiertoe zal verder geïnvesteerd moeten worden in de digitalisering van de activiteiten en het
mogelijk maken van twee voltijdse functies, waar de vereniging op dit moment fondsen voor
reserveert om op dat moment de continuïteit van de vereniging te garanderen.
Aanpassing aan veranderende ontwikkelingen in de maatschappij
De Corona pandemie heeft het werkveld van de vereniging grondig gewijzigd. Aangezien we
reeds bezig waren met het project digitaliseren, waarbij zowel hulp als onderwijs online werd
beoogd, hebben de coronamaatregelen geen significante hindernis gevormd voor het verlenen
van hulp en het organiseren van onderwijs. We zijn massaal overgeschakeld van fysieke
ontmoeting en lessen naar digitaal. De visie die we hadden om hier financieel op in te zetten
heeft dus meteen vrucht gedragen. Verdere ontwikkeling van de nodige software en het
omzetten van bestaand cursusmateriaal naar een digitale omgeving zit in de planning.
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