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Het was te verwachten: nieuwe 
coronamaatregelen konden niet 
uitblijven! 
 
Dat betekent dat wij een paar stappen 
terug moeten doen. Wij moeten ons 
daar zo goed als mogelijk ook aan 
houden, hoe vervelend ook.  
Dit betekent ook minder ontmoeten en 
samenzijn. 

Wat wij wel proberen te blijven doen, is die veteranen die echt ondersteuning nodig 
hebben, de aandacht te blijven geven. Maar ook hier geldt dat we dat niet kunnen doen 
zoals we dat tot nu toe deden, en al zeker niet zoals we dat in het verleden – voor de 
corona – deden. 
 
Uitgangspunt moet zijn zowel de gezondheid van de veteraan, als onze eigen gezondheid.  
 
Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk heeft daarom haar richtlijnen aangepast, en 
het is belangrijk dat wij ook in diezelfde lijn gaan handelen. Daarom gelden voor de inzet 
van de Nuldelijnsondersteuners tot nader order de volgende richtlijnen; 
 

• Indien zich een ondersteuningsvraag voordoet, bepaalt 
de Nuldelijnsondersteuner zelf en/of in samenspraak met 
de Regiocoördinator of het opportuun is om met de 
veteraan een face-to-face afspraak te maken. Dit geldt 
uiteraard ook voor vervolgafspraken 

• Als je al een face-to-face contact aangaat, bespreek dan 
vooraf de RIVM maatregelen met de veteraan. Neem dat 
ook op in de rapportage van Disk-V. 

• Uiteraard, houd jezelf ook aan de richtlijnen. Probeer 
daarom een eventuele face-to-face contact op een 
buitenlocatie te organiseren.  

• Een bezoek bij de veteraan thuis is af te raden, mede omdat de thuissituatie 
onbekend is.  

• Als je afspreekt binnen een VOC, let er dan op dat ook daar beperkende 
maatregelen van kracht zijn 

o Je mag met maximaal 4 (vier) personen een gezelschap vormen; 
o Het maximaal aantal bezoekers binnen een ruimte bedraagt 30; 
o De VOC’a dienen hun richtlijnen en aanwijzingen bij te stellen op basis 

van de huidige RIVM-richtlijnen en deze ook bekend te stellen. 
 

Bij twijfel, neem dat contact met de Regiocoördinator. 
 
 
 
Vanwege bovenstaande COVID-maatregelen, zijn de volgende trainingen voor de 
komende periode uitgesteld (niet vervallen): 

• 14 oktober 2020 in ECHOS Home de Vrijheid;  

• 23 oktober 2020 in Veteranen Ontmoetingscentrum Zeeland. 

CASUÏSTIEKTRAININGEN / REGIOBIJEENKOMSTEN 

CORONA UPDATE 



 
Zodra de situatie verbeterd is, zullen zo spoedig mogelijk 
nieuwe data worden gepland. 
De training op: 
 

• 21 november 2020 in Gemeenschapshuis De Kievitslaar  

 in Breda 

 

gaat voorshands nog door en is inmiddels volledig gevuld.  

 

 

 

 

Een-op-een gesprekken tussen Regiocoördinator en 
Nuldelijnsondersteuner vormen een vast onderdeel van het 
jaarlijkse certificeringstraject.  
 
Zoals beschreven in de corona-update kiezen wij momenteel 
in eerste instantie voor een telefonisch contact. Indien er 
behoefte is aan een een-op-een contact, dan kunnen daarna 
afspraken over worden gemaakt. 
 

Met de NO’s in de provincie Noord-Brabant wordt in de laatste maanden van dit jaar 
telefonisch contact opgenomen. Met de NO’s in de provincie Zeeland wordt in januari / 
februari 2021 weer gesproken. De gesprekken met de NO’s in de provincie Limburg 
worden nog ingepland. 
 

 

 

 

Onlangs is de nieuwe 

Veteranenmonitor verschenen naar 

aanleiding van de Nederlandse 

Veteranendag met veel 

wetenswaardigheden over de huidige 

belangstelling, waardering en 

erkenning van veteranen. 

 

Via deze link kunt de monitor 

bekijken.  
 

 

 

Per 1 januari 2021 is er één organisatie voor erkenning, waardering, zorg en 
onderzoek voor veteranen met één loket waar 
zij terechtkunnen met al hun vragen. Hét 
aanspreekpunt voor de samenleving en de plek 
waar onderzoek wordt gedaan naar alles 
rondom veteranen. De nieuwe organisatie is er 
ook voor dienstslachtoffers en 
oorlogsgetroffenen WO II en kan 
dienstverlenend zijn naar andere 
geüniformeerde beroepen, zoals de politie. 

 
Maar liefst zes organisaties worden in één 
nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering 

van het veteranenbeleid ondergebracht. Het zijn: de Stichting het Veteraneninstituut, de 
Stichting Nederlandse Veteranendag, de Stichting de Basis, het programmabureau van 
het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie van ABP/APG, en de 
coördinatie van het Nuldelijnsondersteuningssysteem van het Veteranen Platform.  
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
 
 
 

 

NEDERLANDS VETERANENINSTITUUT 

VETERANENMONITOR 2020 

EEN-OP-EEN GESPREK  
REGIOCOÖRDINATOR MET REGIOCOÖRDINATOR  

https://mcusercontent.com/943abdec67a55692700b1a4cb/files/57f1dec7-fd92-4b6d-b3b9-07ccae250a35/TOS_20_047_Rapportage_Veteranenmonitor_2020.pdf
https://mcusercontent.com/943abdec67a55692700b1a4cb/files/57f1dec7-fd92-4b6d-b3b9-07ccae250a35/TOS_20_047_Rapportage_Veteranenmonitor_2020.pdf
https://mcusercontent.com/943abdec67a55692700b1a4cb/files/57f1dec7-fd92-4b6d-b3b9-07ccae250a35/TOS_20_047_Rapportage_Veteranenmonitor_2020.pdf


 

 

 

Er zijn T-shirts met het logo van 

Nuldelijnsondersteuning ter beschikking 

gekomen in de maten: 

 

M – L – XL – 2XL  

 

Op rechtermouw is het logo van het VP 

gedrukt met daaronder de tekst ‘DE 

TROTSE VETERAAN’.  

Op de linkermouw is het logo van het 

vfonds te vinden. 

 

U kunt in aanmerking komen voor een 

T-shirt door uw naam en de maat door 

te geven via het mailadres: 

kroeshans63@gmail.com met als onderwerp T- shirt. U kunt uw T-shirt 

bestellen tot 15 november a.s. 

 

Belangrijk. 

• De T-shirts vallen qua maatvoering klein uit. 

U kunt beter een maat groter opgeven. 

• Uw T-shirt wordt uitgereikt tijdens een van de bijeenkomsten of de 

persoonlijke gesprekken. Opsturen is niet mogelijk. 

 

 

 

 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij die 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 

Team RC Brabant, Zeeland en Limburg 

p.a. Echos Home de Vrijheid,  Eindhovensedijk 33,  

       5688 GN Oirschot 

 

Zeeland: 

Hans Kroes (a.i.) 

Tel: 06-23 097 917  

E-mail: rczeeland@nuldelijnsondersteuning.nl 

 

Limburg: 

Will de Wolf en Frans Dirks (a.i.) 

Tel: 06-23 196 478  

E-mail:rclimburg@nuldelijnsondersteuning.nl  

 

 

NAMENS RC TEAM BRABANT – ZEELAND - LIMBURG 

 

T-SHIRTS NULDELIJNSONDERSTEUNING 
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