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Beste Nuldelijnsondersteuner. 

Het blijven rare tijden waarin veel gevraagd wordt van de veerkracht van ons allemaal. Voor veel 
veteranen is een deel van hun sociale vangnet weggevallen en ook de steun die wij kunnen en mogen 
leveren wordt momenteel op een andere wijze ingevuld. Hopelijk kunnen wij binnenkort wel weer 
onze activiteiten hervatten zoals wij dat graag zien, wij zien daar in ieder geval naar uit.  

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al gemeld dat ook onze activiteiten, gericht op het certificeren 
van jullie als NOS, tijdelijk zijn stilgezet. Wij hebben in een recent overleg besloten dat wij alle 
geplande regiobijeenkomsten tot eind juni schrappen. Momenteel beraden wij ons dan ook op het 
hoe en op welk moment de regiobijeenkomsten ingehaald kunnen worden. In Q3 en Q4 van dit jaar 
staan de casuïstiek-bijeenkomsten gepland, waarschijnlijk gaan wij deze uitbreiden met de 
onderwerpen uit de regiobijeenkomst. Zodra wij hier duidelijkheid over hebben zullen wij jullie 
informeren. In Disk-V vindt je bij de betreffende casuïstiek bijeenkomsten nu ook de 
aanvangstijdstippen. Heb je dit nog niet gedaan; meld je aan. Ook hopen wij binnenkort alvast 
duidelijkheid te kunnen geven omtrent onze activiteiten in 2021 zodat jullie de datums vast kunnen 
reserveren in de agenda. 

Ook op het gebied van de regionale indeling van de NOS zijn er weer een aantal stappen gezet. Eind 
februari was er een eerste bijeenkomst voor de kick -off van de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe 
en Overijssel. Tijdens dit overleg hebben de kandidaat RC coördinatoren  van de provincie Overijssel 
aangegeven dat zij zich liever aansluiten bij onze regio omdat dit beter aansluit bij hun beleving van 
de regio-indeling. Als Team RC Gelderland en Flevoland hebben wij dit verzoek intern besproken en 
besloten dit te honoreren. Dit betekent ook dat het team RC zal worden uitgebreid met een tweetal 
kandidaten uit Overijssel. Samen met de Landelijk Coördinator, Peter Klijn, zullen wij op korte termijn 
een eerste  bijeenkomst hebben met de kandidaat RC coördinatoren van Overijssel over de 
samenwerking en taakverdeling. Zodra hierover meer duidelijkheid is informeren wij jullie. Zodra de 
omstandigheden dit weer toelaten zal er met de NOS’ers woonachtig in Overijssel een kick-off 
bijeenkomst plaatsvinden.       

Tijdens de kick-off bijeenkomst zijn de inloggegevens voor DISK-V verstrekt aan diegene die aanwezig 
waren. Achteraf zijn deze gegevens ook verstrekt aan diegene die niet aanwezig konden zijn. Ons 
verzoek is om in te loggen op DISK-V zodat jullie de gegevens up-to-date kunnen maken en wij jullie 
eventueel kunnen koppelen aan de hulpvragende veteraan. Ook kunnen jullie, voor zover dit nog niet 
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is gebeurd, de reeds bestaande nuldelijnscontacten aan ons melden zodat wij deze kunnen invoeren 
in DISK-V. Heb je de inloggegevens niet ontvangen laat het dan weten zodat wij ze opnieuw kunnen 
sturen. 

Als laatste willen wij nog aandacht vragen voor het invullen van het intake-formulier. Om in de 
toekomst een zo goed mogelijke match te kunnen maken tussen de hulpzoekende veteraan en de 
NOS is het van belang dat wij weten hoe jullie (militaire) achtergrond eruit ziet en hoe jullie 
veteranennetwerk eruit zit. Daarom het verzoek om de formulieren zsm in te vullen en naar ons te 
sturen. 

Wij hopen dat het jullie en jullie dierbaren goed zal gaan in de komende periode. Houd, daar waar 
mogelijk, contact met de bij jullie bekende veteranen zodat zij niet tussen wal en schip raken.  

Met de woorden van onze Minister President, Stay safe, hou vol. 
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