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Op 28 mei 2021 hebben wij onze Minister-President Rutte horen spreken over 

de versoepelingen van de coronamaatregelen, die er aan gaan komen.  

Ondanks dat een aantal maatregelen van kracht blijft, lijkt het alsof wij onze 

‘vrijheid’ weer enigszins terug hebben. Gelukkig verloopt ook het 

vaccinatieprogramma steeds beter waardoor wij meer beschermd worden 

tegen de ziekte. 

 

Terugkijkend op de afgelopen periode zien wij dat de onderlinge contacten 

ernstig te lijden hebben gehad onder de opgelegde maatregelen, waardoor 

eenzaamheid e.d. op de loer lag. Ook voor veteranen met emotionele 

problemen moet dit een moeilijke periode zijn geweest. Wij kunnen er ons 

maar beter bewust van zijn, dat deze categorie veteranen onder de verbeterde 

omstandigheden geneigd zullen zijn om het contact weer te gaan zoeken, 

mogelijk ook met u als Nuldelijnsondersteuner.   

 
Blijf ondanks de versoepelingen (klik hier voor meer info) alert voor mogelijke 

besmetting en hanteer de basismaatregelen. 
 

 

 

Zoals bekend worden er eisen gesteld 

aan de Nuldelijnsondersteuner en moet 

hij of zij iedere twee jaar opnieuw 

worden gecertificeerd.  

 

Om te voldoen aan de eis tot 

certificering moet de 

Nuldelijnsondersteuner  

ieder jaar deelnemen aan: 

- Casuïstiektraining; 

- Regionale bijeenkomst met de Regiocoördinator; 

- Persoonlijk gesprek met de Regiocoördinator. 

Als gevolg van de pandemie hebben er vorig jaar geen trainingsbijeenkomsten 

plaatsgevonden. Hierdoor zijn nagenoeg alle certificeringen verlopen. 

De gesprekken hebben veelal wel schriftelijk plaatsgevonden.  

 

In de tweede helft van dit jaar 2021 zullen daarom trainingen worden 

georganiseerd op een vijftal locaties in de maanden oktober tot en met 

december. De casuïstiektraining en de regionale bijeenkomst vinden op een 

dag plaats, de grootte per groep is maximaal 10 deelnemers.  

 

VERSOEPELINGEN 

BIJEENKOMSTEN / CASUÏSTIEKTRAININGEN 2021 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open


 

Voorbereidingsopdrachten: 

- voor de casuïstiektraining wordt 

een relevante casus meegenomen; 

- voor de regionale bijeenkomst 

neemt u praktijkvragen mee voor 

uw Regiocoördinator.  

Data van de trainingen: 

De trainingen vinden plaats op: 

 

14 oktober Echo’s Home De Vrijheid  Eindhovensedijk 33,  

5688 GN Oirschot 

 Aantal groepen: 2  

21 oktober  ‘t Paradies Munsterstraat 61,  
6041 GA Roermond 

 Aantal groepen: 2  

4 november VOC De Treffer Smitsstraat 17,  
5611 HM Eindhoven 

 Aantal groepen: 2  

2 december VOC Zeeland Faradayweg 1,  
4382 NX, Vlissingen 

 Aantal groepen: 1  

11 december  VOC Hart van Brabant Matterhornstraat 1,  
5022 PA Tilburg 

 Aantal groepen: 2  

 

Tijden: 

 

09.00 uur - inloop 

09.30 uur - aanvang casuïstiektraining groep 1 

09.30 uur - aanvang regionale bijeenkomst groep 2 

12.00 uur - afsluiting en aanvang lunch 

13.00 uur - aanvang casuïstiektraining groep 2 

13.00 uur - aanvang regionale bijeenkomst groep 1 

15.30 uur – afsluiting. 

 

Noot:  Op 2 december wordt bij VOC Zeeland in de ochtend begonnen met de  

 regionale bijeenkomst en vindt ’s middags de casuïstiektraining plaats. 

 

Aanmelding: 

U wordt verzocht zich vóór 1 augustus 2021 

aan te melden bij 

rczuid@nuldelijnsondersteuning.nl  

onder vermelding van: 

- datum en plaats van uw 1e voorkeur; 

- datum en plaats van uw 2e voorkeur. 

Eind augustus 2021 zal uw indeling worden 

bekendgemaakt. 

 

Gesprekken:  

De persoonlijke gesprekken zullen dit jaar in de laatste drie maanden van dit 

jaar plaatsvinden. 

 

Certificering: 

Zodra u aan deze drie verplichtingen heeft voldaan, 

wordt u opnieuw gecertificeerd voor een periode 

van twee jaar. 

 

 

 

 

mailto:rczuid@nuldelijnsondersteuning.nl


 

 
 

In de loop van de jaren heeft ons brein van 

alles geleerd. Gelukkig maar want daardoor 

weten we over het algemeen wat ervan ons 

verwacht wordt of wanneer we op onze hoede 

moeten zijn. We hebben mensenkennis 

opgedaan en herkennen situaties. In ons brein 

bestaan daarvoor allemaal verschillende 

filmpjes of ook wel scripts. Zodra er iets 

gebeurt gaat ons brein op zoek of daarvan al 

een filmpje is. Als dat filmpje er is dan geeft 

ons dat rust (of juist niet) omdat we het 

eerder hebben meegemaakt en dus ‘precies 

weten’ wat er gebeurt. Het gevaar daarvan 

voor gesprekken is dat we ‘precies weten’ wat 

de ander bedoelt…  

 

Wanneer we ons niet bewust zijn van dat proces gaan we verder vanuit onze 

eigen gedachten en vergeten we te luisteren naar wat de ander zegt en 

bedoelt. Het is dan niet meer het verhaal van de ander maar onze eigen 

invulling van dat verhaal.  

 

Daarom ANNA. Altijd Navragen, Nooit Aannemen. 
 

 

 

Hoe de Veteranendag op 26 juni 2021 

eruit komt te zien, is inmiddels 

duidelijk. Ondanks de te verwachten 

versoepelingen, organiseert het 

Nationaal Comité Veteranendag alleen 

een aangepast programma. Dat 

betekent geen nationaal defilé voor 

Z.M. de Koning, geen openbare 

medaille-uitreiking en geen publieke 

bijeenkomst op het Malieveld. 

Nederland viert Veteranendag op 

afstand, thuis voor de buis. Dat kan 

door het volgen van twee tv-

uitzendingen op 26 juni, live vanuit Den Haag. De eerste om 13.00 uur vanuit 

de Koninklijke Schouwburg door de NOS, de tweede om 17.00 uur vanaf het 

Malieveld door Omroep Max. Meer lezen, klik hier 

 

 

 
Op 7 mei 2021 heeft het Veteranen Platform 
onderstaand communiqué uitgegeven: 

Communiqué: 

Vanwege de recente berichtgevingen rond de 
film ‘De Oost’, die binnenkort in première gaat, 
neemt het bestuur van de Vereniging Veteranenplatform onderstaand standpunt in. 

“Op 13 mei 2021 zal de film ‘De Oost’ in première gaan en is deze te zien via de 
betaalzender Amazon Prime en mogelijk binnenkort ook in de bioscopen. De film 
beschrijft het fictieve verhaal van een Nederlandse oorlogsvrijwilliger die na WOII 
in de periode tussen 1945 en 1950 wordt ingezet in Nederlands Indië.  
De trailer van de film veroorzaakte in 2020 nogal wat commotie onder met name 
Indië veteranen en organisaties die hun belangen behartigen. 
 

Meer lezen, klik hier 

GESPREKSVAARDIGHEIDSWEETJE VAN HANNEKE TER BEEK 

 

NEDERLANDSE VETERANENDAG THUIS, VOOR DE BUIS 

COMMUNIQUÉ VETERANEN PLATFORM: FILM ‘DE OOST’ 

https://www.veteranendag.nl/vier-nederlandse-veteranendag-thuis-voor-de-buis/
https://veteranenplatform.nl/communique-betreffende-film-de-oost/


 

 

 

Wij hebben het verzoek ontvangen van 

Jasmijn Lofvers, derdejaars studente aan de 

Universiteit van Humanistiek in Utrecht. 

Voor haar scriptie doet zij onderzoek naar de 

ervaringen van veteranen met morele 

dilemma's bij defensie/tijdens hun 

uitzendingen.  

 

De focus van dit onderzoek ligt voornamelijk op de helpende factoren omtrent het 

omgaan met morele dilemma’s en hoe dit inzicht kan bieden ter verbetering van de 

hulpverlening bij morele dilemma’s binnen defensie.  

 

Wellicht kent u een veteraan, die bereid is om deel te nemen aan het onderzoek. 

 

Meer informatie treft u aan in bijgaande poster. 
 

 

 

 

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: rczuid@nuldelijnsondersteuning.nl 

Team RC Brabant, Zeeland en Limburg 

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

       5688 GN Oirschot 

 

Zeeland: 

Hans Kroes (a.i.) 

E-mail: rczeeland@nuldelijnsondersteuning.nl 

 

Limburg: 

Will de Wolf 

E-mail:rclimburg@nuldelijnsondersteuning.nl  

 

NAMENS TEAM RC ZUID 
 

OPROEP DEELNAME ONDERZOEK DOOR VETERANEN 

mailto:rczuid@nuldelijnsondersteuning.nl
mailto:rczeeland@nuldelijnsondersteuning.nl
mailto:rclimburg@nuldelijnsondersteuning.nl


 

 


