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Zoals u kunt zien, ziet de kop van de Nieuwsbrief er anders uit dan de 

voorgaande edities. Nu zijn de provincies niet meer apart vermeld. U ziet de 

provincies Zeeland, Brabant en Limburg gebroederlijk naast elkaar vermeld. 

Wellicht vraagt u zich af: “Waarom gebeurt dat?’. 

 

Oorspronkelijk is begonnen met een regio, gebaseerd op de grenzen van een 

veiligheidsregio. Daarvan zijn er 25 in Nederland. Dat leek reëel op basis van 

de inschattingen van het aantal ondersteuningsvragen vanuit het verleden. 

Echter al snel bleek dat de bemensing van het aantal coördinatoren (minimaal 

3 per regio om de bereikbaarheid 24/7 te kunnen garanderen) niet in 

verhouding stond tot het aantal ondersteuningsvragen. Bij de verdere uitrol is 

in gezamenlijk overleg van de Landelijk Coördinator Peter Klijn besloten om de 

regio’s te vergroten tot provinciegrenzen.  

 

En, omdat je moet blijven verbeteren, is in een later stadium besloten om 

sommige provincies samen te voegen. Maar dan wel met de restrictie dat er 

minimaal een lid van het Team RC daadwerkelijk in die provincie woont.  

Dit om de band te bewaren tussen de 

veteraan met een ondersteuningsvraag en 

een Nuldelijnsondersteuner uit de 

omgeving. Op basis daarvan is inmiddels  

Noord-Brabant en Zeeland samengevoegd 

en is onlangs ook Limburg gevolgd.  

 

Er is een paar essentiële uitgangspunten. 

- Het moet behapbaar blijven en de regio’s moeten niet al te groot worden.  

- De veteraan moet zich kunnen herkennen in een eigen regio 

- Er moet een 1 op 1 verhouding blijven bestaan met het Maatschappelijk  

  Werk; 

- Er moet in het RC Team een vertegenwoordiger zijn uit elke aangesloten  

  provincie. 

 

Het RC team Brabant – Zeeland – Limburg zal vooralsnog gaan bestaan uit: 

• Frans Dirks (Brabant / Limburg a.i.), 

• Hans Kroes (Brabant / Zeeland a.i.), 

• Eric Bovelander (Brabant), 

• Theo Hoefs (Brabant), 

• Jo Huntjens (Limburg). 

 

Voor de provincie Zeeland wordt nog naar een vaste RC gezocht. 

 

 

INDELING REGIO’S NOS 

Emailadressen en telefoonnummers: zie onderaan Nieuwsbrief. 



 

 

 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld heeft het 

Coronavirus nog steeds een grote impact op ons 

dagelijks functioneren. Gelukkig zien wij wel dat er 

allerlei maatregelen zijn om de zogenaamde 

‘intelligente lockdown’ te versoepelen.  

 

Van het Veteranen Instituut zijn na 30 maart jl. 

nog steeds geen andere berichten ontvangen in de omgang voor het 

Nuldelijnswerk. Daarom blijft het advies, doet u uw contacten zo veel mogelijk 

telefonisch met uw veteranen.  

 

Zodra er nieuwe informatie is, dan hoort u dat van ons. 

 

 

 

In aansluiting op het vorige item is 

wel van belang te melden dat u wel 

alle contacten met de veteranen, 

dus ook de telefonische contacten, 

vastlegt in het DISK-V. 

 

Mocht u problemen ondervinden op welke wijze u dat het beste kunt doen of 

daar andere vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen 

 

 

 

Ook in de vorige Nieuwsbrief hebben wij melding 

gemaakt dat alle refreshertrainingen en 

casuïstiektrainingen zijn geannuleerd. 

 

Mochten deze van start gaan, dan hoort u dat 

van ons zo spoedig mogelijk. 

 

 

 

 

ARQ heeft in opdracht van VWS en in samenwerking met 

het RIVM vandaag een Informatie – en Verwijscentrum 

(IVC) rondom het coronavirus gelanceerd. Het IVC 

COVID-19 is er voor iedereen met vragen over de 

psychosociale gevolgen van de coronacrises. Het IVC 

COVID-19 is te vinden op de website van het 

RIVM: www.rivm.nl/ivccorona.  
 
Dit digitale loket biedt informatie voor (zorg)professionals en voor iedereen die 

vragen heeft over zijn of haar mentale gezondheid ten tijden van het 

coronavirus. Ook brengt het mensen indien nodig in contact met verschillende 

soorten lokale en regionale hulp-, zorg- en dienstverleners. 

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook 

emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn tol. 

Mensen die hun inkomen zien teruglopen of verdwijnen. Mensen die COVID-19 

hebben gehad. Mensen die rouwen om iemand die overleden is aan het virus. 

Mensen die werken in de zorg of als hulpverlener. Er zijn al veel initiatieven 

om deze mensen mentaal te ondersteunen. Die zijn niet allemaal even goed 

vindbaar, of het is niet duidelijk voor wie de initiatieven echt hulp bieden. 

Daarom is er nu één online loket gericht op het bevorderen van de mentale 

gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19. 

Door het ARC Psycho Trauma Centrum is een pagina gepubliceerd waar men 

meer kan lezen over psychsociale ondersteuning in coronatijd: 
https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/covid-19 

U kunt daar een aantal interessante artikelen lezen, die van belang kunnen 

zijn in de huidige tijd! 

IMPACT CORONAVIRUS 

DISK-VETERANEN 

ANNULERING TRAININGEN / BIJEENKOMSTEN 

VERDIEPING: INFORMATIECENTRUM COVID-19 

http://www.rivm.nl/ivccorona
https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/covid-19


 

 

 

Ondanks de beperkingen rondom de 

coronacrisis zal naar verwachting de 

implementatie van het Nederlands 

Veteraneninstituut (NVi) op 1 januari 2021 

gehandhaafd kunnen blijven. 

 

Voor wat betreft het NOS is de insteek dat de (uitvoerende) functie van 

Landelijk Coördinator, alsmede de ondersteunende werkzaamheden vanuit het 

Bureau VP, overgaan naar het NVi. De bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft 

belegd bij (de vicevoorzitter van) het VP.  

 

Voor wat betreft de bemensing van het NOS vanuit de lidorganisaties van het 

VP, de uitvoering en aansturing van de NOS-taken en de regionale organisatie, 

gaat er niets veranderen. 

 

 

 

Vanwege COVID-19 was het noodzakelijk om de 

Invictus Games uit te stellen naar 2021. Dit was al in 

een vroegtijdig stadium noodzakelijk te beslissen gelet 

op de (internationale) voorbereidingen, die gaande 

waren en het beperken van verdere (financiële) verplichtingen. Zie 

https://invictusgames2020.com/news/de-invictus-games-den-haag-2020-

uitgesteld/  

De Nuldelijnsondersteuners die zich voor dit jaar beschikbaar hebben gesteld 

zijn hartelijk bedankt. Hopelijk mogen wij weer op uw ondersteuning rekenen!  
 

 

 

Tot slot willen wij als Team RC 

Brabant – Zeeland - Limburg,  

 

Frans, Theo, Eric, Jo en Hans  

u fijne Pinksterdagen toewensen!  

 

Geniet van de zonnige dagen. 

 

Zorg goed voor elkaar,  

ook voor uzelf.  

 

Blijf gezond! 

 

 

 

 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag van u. 

 

Brabant: 

Eric Bovelander, Frans J.M. Dirks, Theo Hoefs en Hans Kroes.  

Tel: 06-23 462 736 E-mail: rcbrabant@nuldelijnsondersteuning.nl 

 

Zeeland: 

Hans Kroes (a.i.) 

Tel: 06-23 097 917 E-mail: rczeeland@nuldelijnsondersteuning.nl 

 

Limburg: 

Jo Huntjens en Frans Dirks (a.i.) 

Tel: 06-23 196 478 E-mail:rclimburg@nuldelijnsondersteuning.nl 

  

 

 

NAMENS RC TEAM BRABANT – ZEELAND - LIMBURG 
 

FIJNE PINKSTERDAGEN 

 

OPRICHTING NEDERLANDS VETERANENINSTITUUT 

VERPLAATSING INVICTUS GAMES 
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