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Werkgroep Dementie Project ” Samenwerken in de wijk” 
Vanuit de huisartsenpraktijk de Brink te Wezep is het project Samenwerken in de wijk opgestart. De 
huisartsenpraktijk heeft vanuit een zorgverzekeraar subsidie gekregen om een aantal onderwerpen uit te 
diepen en heeft daar drie deelgroepen voor opgezet. De gemeente Oldebroek is bij alle drie de groepen 
betrokken.  
 
Vanuit het sociaal team wordt er mee gedacht in twee van de drie deelgroepen; ‘Overbelaste 
mantelzorger’ en ‘Dementie’. Tijdens één van de eerste bijeenkomsten heeft het sociaal team geadviseerd 
om het PIO te betrekken. Voorzitter van het PIO, Kees de Jong, is hiervoor benaderd en is namens het PIO 
aangesloten. De groepen bestaan verder uit verschillende netwerkpartners (POH GGZ, Viattence, Icare 
etc.). Er is bij beide groepen een inventarisatie gedaan wat het pad is wat mantelzorgers en mensen met 
de diagnose dementie lopen, met wie ze in aanraking komen en op welke momenten. Ook is er gekeken 
naar waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. In een latere fase zijn deze beide groepen samengevoegd tot 
één groep, omdat er veel raakvlakken bleken te zijn.  
Met elkaar in gesprek zijn over deze onderwerpen is een fijne manier om kennis van elkaars werkveld te 
hebben en elkaar op deze manier beter te leren kennen. Hierbij was de aanwezigheid van Kees de Jong 
namens het PIO een mooie aanvulling, zodat ook helder werd wat de mogelijkheden zijn die 
vrijwilligersorganisaties kunnen bieden. De fase is nu aangebroken dat er gekeken wordt wat er met de 
opbrengst van de werkgroepen gedaan kan worden en hoe dit ook voor langer termijn geborgd kan worden.  

 

 

Vertrouwenscontactpersoon  
Vanuit het PIO hebben zich 4 organisaties aangegeven zich aan te willen sluiten voor 
de een overkoepelende VCP.  Namens deze organisaties nemen Bert van Beek 
(SWO/PIO) en Hettie Schoonhoven (de Huiskamer/Buurtbemiddeling) deel aan de 
cursus VCP.  
De vertrouwenscontactpersonen (VCP) hebben de taak het in stand houden 
en verbeteren van de omgangsvormen, welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid vo
or de individuele leden. Niet alle PIO-organisaties hebben een eigen VCP. 

VOORWOORD  

Het blijft maar in mijn hoofd rondzingen, dat liedje van De Dijk: Kan ik iets voor je doen? 

Kan ik iets voor je zijn? 

Het vat, in zijn korte typering, zo goed samen wat de doelstelling is van alle deelnemers 

van het PIO. In deze nieuwsbrief worden heel wat voorbeelden uit de praktijk genoemd en 

aangekondigd, die dit speciale doel hebben: een blik, een gebaar, een arm om je heen, een 

woord en een hand door je haar. Er voor iemand zijn! 

Gelukkig zijn er weer veel mogelijkheden om dit te doen, en nu maar hopen dat het zo mag 

blijven. Voor een aantal vrijwilligersorganisaties is het moeilijk om weer op te starten, 

omdat vrijwilligers zijn uitgevallen of hebben moeten afhaken. Het is soms moeilijk om 

bestuursfuncties vervuld te krijgen. Binnen het PIO proberen we elkaar hierin te steunen en 

zo mogelijk te helpen. Ook met de gemeente is dit een onderwerp van gesprek. We zullen 

er ook op dit punt met z’n allen er de schouders onder moeten zetten. 

Kees de Jong, voorzitter PIO 

 



Mantelzorgers  
Op maandag 18 en dinsdag 19 oktober zijn er tijdens de herfstvakantie 
mantelzorgmiddagen georganiseerd voor jongeren.  
Het was een groot succes. Outdoor lasergamen in het bos. Spanning, sensatie 
en vooral veel lachen en bewegen in de buitenlucht.  
Een creatieve middag, waarbij je je kunstwerk natuurlijk thuis kan laten zien 
en een sportieve tafeltenniswedstrijd. Alles afgesloten met iets te eten en 
drinken.  
Twee gezellige middagen en een groep enthousiaste jonge mantelzorgers die 
zichtbaar veel plezier hadden.  
 

 

ZorgSaam Oldebroek bestaat vijf jaar  

en dat werd op 7 oktober feestelijk gevierd.  

Aandacht voor elkaar, daar draait het om bij ZorgSaam Oldebroek. Vrijwillige maatjes worden gekoppeld 
aan hulpvragers met een klein sociaal netwerk. Het gaat dan niet om zorgvragen, maar om sociale 
activiteiten. Eén keer in de week samen koffiedrinken of een wandeling maken, kan al een wereld van 
verschil betekenen. Maatjes worden door middel van een intakegesprek met de twee coördinatoren 
gekoppeld aan hulpvragers, zodat er een goede match ontstaat. Inmiddels zijn er 37 maatjes gekoppeld aan 
mensen met een hulpvraag.  ZorgSaam Oldebroek kijkt vooruit naar de komende vijf jaar en ontwikkelt zich 
verder.  

Onder andere met een nieuwe flyer die inmiddels op verschillende plekken in de 
gemeente ligt en waarmee ze nog meer vrijwilligers hopen te werven. 
Coördinatoren Joke de Jong en Tineke van Loon: “We willen eenzaamheid in de 
gemeente tegengaan en meer naar elkaar omzien.” Ook kregen alle aanwezigen 
de Niet Pluis Kaart uitgereikt, waarmee maatjes problemen bij hun hulpvragers 
kunnen signaleren en hulp in kunnen schakelen. Verder zijn er ideeën om een 
speciale groep mensen te vormen die zich bezig houden met dementerenden.  

Eenzaamheid is helaas nog steeds een actueel thema en ZorgSaam Oldebroek 
blijft zich hier de komende jaren dan ook voor inzetten. Het aantal hulpvragers 
groeit nog steeds en dus zijn nieuwe maatjes van harte welkom. Ook is het 
bestuur nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Kijk voor meer informatie op 

www.zorgsaamoldebroek.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 naar 06-22284565.  

‘Eenzaamheid is helaas nog steeds een actueel thema.’ 

 

Brunchpakkettenactie Present en Rotary krijgt een vervolg 
Op zaterdag 9 oktober was er weer een  actiedag van Rotary 
Club Oldebroek-Elburg met Present Oldebroek en Elburg. 
Afgelopen 3 jaar hebben leden van Rotary zich enthousiast 
ingezet via Present door verschillende activiteiten. Vorig jaar 
werd (vanwege corona) met succes een aangepaste invulling 
gevonden: de Brunchpakkettenactie. Omdat dit project aan 
alle kanten zo goed beviel, is besloten dit opnieuw te gaan 
doen.  
Er zijn in Oldebroek en Elburg in totaal 200 pakketten 
weggegeven op 93 adressen. Huishoudens waar het vaak niet 
eenvoudig is op allerlei gebied, wordt zo een onverwacht verwenmoment gegund. De hoop is dat deze 
mensen zich hierdoor weer even gezien mochten weten. Verschillende sponsors maakten het mogelijk om 
weer een mooi pakket samen te stellen. Alle betrokkenen kijken terug op een prachtige actiedag. 
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OldebroekvoorMekaar festival  
OldebroekvoorMekaar festival op dinsdag 7 december van 16.30-21.30 uur in het 
Agnieten College in Wezep 
Een feestje van ontmoeten, delen, leren en vieren en dat op de Nationale dag van 
de vrijwilliger.  
Een tipje van de sluier:   
Workshopcarrousel met o.a. de 6B’s van het vrijwilligerswerk, Signalering niet Pluis, 
Hoe maak ik gebruik van Social Media en een workshop o.l.v. burgemeester Tanja 
Haseloop!  
Aansluitend het OvM feestje met creatieve verbindende activiteiten.  
 
Alles wel onder voorbehoud i.v.m. ontwikkelingen Corona 

 

Steunouders gezocht. 
Samen met CJG en ST hebben we als PIO gesproken over de mogelijkheid om steunouders in te zetten bij 

jongeren en gezinnen die daar behoefte aan hebben. We richten ons dan op de lichtere problematiek in 

gezinnen. Het is al eerder geprobeerd, maar we doen opnieuw een poging. Nu geheel vanuit de optiek van 

de informele zorg, met steun van de professionals van CJG en ST op de achtergrond. 

We zoeken daarvoor in eerste instantie een aantal kartrekkers die het hele project willen uitdenken en 

uitwerken. Vervolgens natuurlijk het zoeken en inzetten van de steunouders zelf. In veel andere gemeenten 

is dit al gerealiseerd, dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar wel een opzet te maken die 

in Oldebroek werkt. 

 

Met de buren op de bank 
In de afgelopen zomermaanden gingen dorpscontactambtenaar Johan Neevel en opbouwwerker Klaas 

Bouwman met De Koffiekar de wijk in. Ze kwamen onder andere in de Bloemenbuurt in Oldebroek en 

waren benieuwd wat er leefde in de wijk, hoe de onderlinge contacten waren en welke wensen 

inwoners nog hadden voor wat betreft hun straat of buurt. Wat opviel was dat de meeste 

buurtbewoners al heel lang met veel plezier in de Irisstraat, Begoniastraat, Salviastraat of 

Petuniastraat wonen. Waar nodig helpt men elkaar en zetten de mensen zich ook in voor de wijk. 

“Je hoeft niet bij elkaar de deur plat te lopen, maar 

regelmatig een onderling praatje helpt” was een 

veelgehoord geluid. Dat bracht inwoners van 

meerdere straten op het idee dat een bankje in de 

straat een makkelijke ontmoetingsplek is, een 

zogenaamde ‘warme plek’. In de Irisstraat waren ze 

er snel uit; het grasveldje voor de speeltuin zou een 

mooie plek zijn voor een buurtbankje. De gemeente 

Oldebroek wil graag dit initiatief van inwoners 

faciliteren en stelt daarom een mooi bankje 

beschikbaar. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg 

heeft, samen met een aantal buurtbewoners, op 

Burendag, zaterdag 25 september, het buurtbankje 

officieel in gebruik genomen.  

Verbondenheid in de wijk is één van de activiteiten van “Oldebroek tegen 

Eenzaamheid” 



 

Financieel spreekuur is weer gestart  
Voor vragen over geld, wetten en regels of het invullen van formulieren 
kunnen inwoners terecht op het Financieel spreekuur.  
 
Vanaf 1 september is het spreekuur elke dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur 
in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep.  
Het team zit klaar om inwoners te helpen met alle vragen. De dienstverlening 
is gratis. Het Financieel Spreekuur is een samenwerking van het Sociaal 
Team, Westerbeek, Stimenz, Schuldhulpmaatje en Humanitas.  

 

Website PIO 
Het PIO is digitaal steeds meer zichtbaar. Na het 

Twitter en Facebookaccount hebben we ook een 

eigen website en Instagram pagina. Voor de website 

www.pio-oldebroek.nl zijn we voortdurend op zoek 

naar ervaringsverhalen en leuke foto’s.  

Deze mogen gemaild worden naar 

rob.barzilay@upcmail.nl 

 

Vrijwilligersverzekering 
Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens 

hun werkzaamheden schade veroorzaken of een 

ongeval krijgen. Om deze schade en de 

gevolgen van een ongeval te dekken, hebben 

alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers en 

mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten 

die een schade of ongeval met zich meebrengt. Meer informatie via oldebroek.nl  
 

De Vrijwilligersvacaturebank Oldebroek 
De vrijwilligersvacaturebank Oldebroek is de digitale ontmoetingsplaats voor iedereen die op zoek is naar 

vrijwilligerswerk en voor maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers in de gemeente 

Oldebroek. 

Heeft uw organisatie vrijwilligers nodig? Plaats een oproep op de vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl  

 

Gratis VOG voor vrijwilligers 
Werkt u als vrijwilliger met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunt u in 

aanmerking komen voor een gratis VOG. Uw vrijwilligersorganisatie moet wel aan een 

aantal voorwaarden voldoen. De gratis VOG is alleen digitaal aan te vragen op www.gratisvog.nl. 

Werkt u als vrijwilliger niet met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, maar hebt u 
vanwege uw vrijwilligerswerk wel een VOG nodig? Dan kunt u de kosten hiervan vergoed krijgen via de 
gemeente. U vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente. Om de kosten vergoed te krijgen, vult u het 
formulier Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk (pdf, 330kb) in. Het ingevulde formulier stuurt u per 
post op naar de gemeente. Of u scant het ingevulde formulier in en mailt het 

naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van 'Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk'. 

http://www.pio-oldebroek.nl/
mailto:rob.barzilay@upcmail.nl
https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Zorg_en_ondersteuning/Vrijwilligerswerk/Vrijwilligersverzekering
https://www.vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl/index.cfm
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden
http://www.gratisvog.nl/
https://www.oldebroek.nl/dsresource?objectid=1813f63b-bed3-4d73-9b3f-2623d628b1e9&type=pdf&&
mailto:gemeente@oldebroek.nl
https://www.locourant.nl/images/Willekeurige_fotos/geld.JPG


Activiteiten Week van de Eenzaamheid in de Huiskamer van Wezep 
Tijdens de week van de eenzaamheid zijn door het Pastoraal Platform en de 

Huiskamer van Wezep een aantal activiteiten georganiseerd.  Zo zijn er in het 

winkelcentrum ca 700 kaarten uitgereikt met de bedoeling dat deze kaarten werden 

(door)gegeven aan mensen die eenzaam zijn of die wel een steuntje in de rug konden 

gebruiken. 

Alhoewel de “loop” naar de huiskamer langzaam op gang kwam zijn er toch mooie 

gesprekken geweest met de bezoekers. Het was rond 12 uur gezellig druk. 

De actie met de kaarten is in de week daarvoor ook in de kerken van Wezep gedaan. 

 

Agenda november 2021  
• 6 november “Verwendag” volwassen mantelzorgers  

• 10 november Landelijke Dag van de mantelzorg + mantelzorg compliment 

• 18 november - Veertig jaar bestaan Zonnebloem Wezep Hattemerbroek. 

• 23 november - PIO-vergadering - locatie volgt  
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