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Voor velen van ons is de vakantieperiode in volle gang. Normaal gesproken is dit een periode waarin de
meesten van ons op vakantie gaan, echter dit jaar zijn een heel veel zaken niet normaal door de uitbrak
van Covid-19. Toch hopen wij dat jullie allemaal van een periode rust kunnen genieten met diegenen die
je dierbaar zijn.
Aansluiting Overijssel bij de Regio Gelderland-Flevoland
Ondanks dat er veel activiteiten in de afgelopen periode niet zijn doorgegaan hebben wij niet stilgezeten.
Op 11 juli jongstleden hebben wij de kick-off gehad van de regio Overijssel. In de Echo’s in Havelte, en ja
dat ligt in Drenthe, hebben wij kennisgemaakt de nuldelijnsondersteuners uit de provincie Overijssel. Zij
hebben besloten dat zij deel uit willen gaan maken van onze regio, wij zijn daar zeer gelukkig mee.
Nogmaals aan eenieder, van harte welkom en wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking. Dit
betekent overigens ook dat er vanuit de provincie Overijssel een extra lid is toegetreden tot ons Team
RC. Dit is Han Mennink, hij is de beheerder van de Echo’s in Havelte. Han is zelf formeel geen veteraan,
echter hij is wel namens de Echo’s een jaar lang werkzaam geweest in Afghanistan, op zowel Kandahar
als Tarin Kowt. Han, namens ons allemaal, van harte welkom en wij hopen op een fijne samenwerking.
Voor de volledigheid: voor de NO in Overijssel is Team RC Gld-Fld-Ov te bereiken via
rcoverijssel@nuldelijnsondersteuning.nl of 06-13183687
Bijeenkomsten 2020 gewijzigd
Zoals al eerder door ons is gecommuniceerd zijn de regiobijeenkomsten voor 2020 geannuleerd. In
plaats hiervan zullen de casuïstiekbijeenkomsten iets worden uitgebreid zodat eenieder toch aan de
jaarlijkse verplichtingen kan voldoen. Voor 2020 betreffen dit de volgende momenten:






Vrijdag 25 sept, Echo’s Harskamp
Zaterdag 26 sept, Echo’s Harskamp
Donderdag 15 oktober, Echo’s Havelte (avond)
Maandag 19 oktober, Echo’s Schaarsbergen
Donderdag 22 oktober, Echo’s Ermelo

LET OP: de eerder geplande trainingen op 6 en 8 oktober zijn vervallen. Heb jij je hiervoor aangemeld
meld je dan aan voor een van de andere hierboven genoemde trainingen. Onze excuses voor het
ongemak.

Team RC
Gelderland/Flevoland/Overijssel
Nieuwsbrief
Vergeet niet om je tijdig in te schrijven via Disk-V. Het maximaal aantal deelnemers per activiteit is 15 en
daaraan zullen wij ons echt moeten houden.
Intakeformulier
Speciaal voor de nuldelijnsondersteuners uit de provincie Overijssel hebben wij het intakeformulier
bijgevoegd met het verzoek dit in te vullen en aan ons toe te zenden. Deze intakeformulieren gebruiken
wij onder andere als basis voor de persoonlijke gesprekken die wij eind van dit jaar met eenieder willen
houden. Uiteraard kan het ook nog voorkomen dat er een enkele nuldelijnsondersteuner vanuit de
provincies Gelderland en Flevoland het formulier ook nog niet heeft ingevuld, het verzoek is dan ook om
dit dan alsnog te doen.
Protocol Maatschappelijk werk
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treffen jullie het protocol Maatschappelijk Werk aan. Tevens opgenomen
een link naar het samenwerkingsprotocol NOS – MW.
https://veteranenplatform.nl/wp-content/uploads/2020/07/Samenwerkingsprotocol-NOS-MW-versie5.pdf
Ondersteuningsvragen en registratie Disk-V
Wij merken dat nog niet alle nuldelijnscontacten geregistreerd staan in Disk-V. Wij willen dan ook een
dringende oproep doen om alle nuldelijnscontacten die jullie hebben zo snel mogelijk bij ons te melden
zodat wij een casus kunnen aanmaken en jullie de contacten kunnen registreren en waar nodig de
kosten kunnen declareren.
In de afgelopen periode hebben wij contact opgenomen met alle NO’s die zich nog niet hadden
aangemeld in Disk-V. Deze NO’s hebben op verzoek nieuwe aanmeldgegevens ontvangen. Helaas zijn er
nog steeds NO’s die zich, na het toesturen van de gegevens, niet hebben aangemeld. Heb je niets in de
Inbox ontvangen, controleer dan je Spam box. Wil je de gegevens nogmaals ontvangen stuur dan een
mail. Inschrijven voor deelname aan de trainingen is alleen mogelijk na aanmelden in Disk-V.
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Planning 2021
Uiteraard zullen wij ook in 2021 doorgaan met onze activiteiten. Hiervoor hebben wij alvast een
voorlopige planning gemaakt. Binnenkort komen wij met de definitieve datums, maar voor de zekerheid
is dit de voorlopige planning:




Regionale bijeenkomsten
o Week 16 ( 19 t/m 24 april) en week 20 (17 t/m 22 mei)
o 5 bijeenkomsten
o Ook avond en weekend
Casuïstiek bijeenkomsten
o Week 38 (20 t/m 25 sept) en week 40 (4 t/m 9 okt)
o 5 bijeenkomsten
o Ook avond en weekend
o Maximaal 15 deelnemers

Wij hopen dat jullie allemaal gezond mogen blijven en zien ernaar uit om elkaar in september of oktober
weer te treffen bij een van onze bijeenkomsten.

Stay safe and healthy.

