
 

 

Diaconie van Stichting EX IT 
 
Doel: 
Wanneer er confidenten aangeven dat de financiële last te zwaar is, waardoor ze belemmerd zijn de 
gesprekstherapie te starten of voort te zetten, is het mogelijk om zich te wenden tot de diaconie 
Stichting EX IT.  
De diaconie van Stichting EX IT is een financiële ruimte, welke wordt geboden door giften, welke 
speciaal voor dit doel  geschonken zijn.  
 
Hoe kan er aanspraak gemaakt worden op deze diaconie? 
Hiervoor is de volgende procedure: 

1. De confident maakt in het gesprek of op andere wijze kenbaar dat hij/zij armlastig is. 
2. De confident informeert bij zijn/haar zorgverzekering of er (een deel van de) gesprekken 

vergoed wordt. Mocht dit  het geval zijn, dan wordt er gegeven de nieuwe omstandigheden 
gekeken of dit voldoende is. Wanneer er niets vergoed wordt of de vergoeding niet 
toereikend is, dan volgt stap 3 

3. De confident dient, op de wijze zoals het bij de betreffende (kerkelijke) gemeente 
gebruikelijk is, een aanvraag in voor financiële ondersteuning bij de (kerkelijke) gemeente 
waar hij/zij bij aangesloten is. Mocht deze aanvraag gehonoreerd worden, dan wordt er 
gegeven de nieuwe omstandigheden gekeken of dit voldoende is, zo niet, dan volgt stap 4. 

4. De confident (of vertegenwoordiger van de confident) dient een schriftelijke aanvraag in bij 
de het secretariaat van Stichting EX IT, waarin duidelijk omschreven wordt  
- waarom deze aanvraag nodig is 
- welke stappen er al ondernomen zijn om zelf tot een oplossing te komen (hierbij valt ook 

de actie genomen bij stap 2 & 3) 
- voor welke termijn de confident verwacht deze financiële ondersteuning nodig te 

hebben.  
 
Wanneer Stichting  EX IT besloten heeft om daadwerkelijk diaconale steun toe te kennen, dan houdt 
dat in dat: 

- Een vergoeding gegeven wordt voor ten hoogste 50% van de gesprekskosten. 
- Het is een vergoeding voor een termijn van 5 gesprekken, eventueel is het mogelijk om 

deze periode eenmalig te verlengen. Er wordt dus voor maximaal 10 gesprekken, 50% 
van de gesprekskosten vergoed. 

 
 


