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Vindbaarheid PIO 
 

Het PIO is digitaal steeds meer zichtbaar.  

Na het Twitter en Facebookaccount hebben 

we sinds kort ook een eigen website en 

Instagram pagina. Voor de website 

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

naar ervaringsverhalen en leuke foto’s.  

Deze mogen gemaild worden naar 

rob.barzilay@upcmail.nl 

 

Vertrouwenscontactpersoon  
De vertrouwenscontactpersonen   (VCP) hebben de taak het in stand houden 
in verbeteren van de omgangsvormen, welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en  
vertrouwdheid voor de individuele leden. Niet alle PIO 

organisaties hebben een eigen VCP. Wilma Rietberg en Bert 

van Beek zijn de behoefte en mogelijkheden van een 

overkoepelend VCP voor het PIO aan het inventariseren.  

 

Oldebroek Corona Hulp (OCH) 
De ansichtkaart van OCH is bij ruim 700 personen persoonlijk 

bezorgd.  De kaart is voorzien van een persoonlijke tekst.  

Ken je nog iemand die blij gemaakt kan worden met deze 

kaart neem dan contact op met Mirjam Prins van Present 

Oldebroek.  Hulpvragen kunnen via de website OCH  of via het 

Sociaal team (0525 –  63 83 33 / sociaalteam@oldebroek.nl) 

aangemeld worden.  

 

Verbondenheid in de wijk  
Ondanks de beperkende maatregelen probeert de kerngroep 

Oldebroek tegen eenzaamheid de vaart erin te houden.  

De ervaringsverhalen rond eenzaamheid komen periodiek op 

de gemeentepagina en er wordt met het project verbondenheid in de wijk gezocht naar 

mooie initiatieven in de wijk.  

 

http://www.pio-oldebroek.nl/
mailto:rob.barzilay@upcmail.nl
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Scholingsplan. 
In april hebben we de eerste gezamenlijke digitale 
trainingen kunnen uitvoeren.  De bijeenkomst voor 
het signaleren van Niet Pluis  en Social Media 
konden rekenen op een goede belangstelling.  In 
de Signalering niet Pluis werd de Signaleringskaart 
Niet Pluis gepresenteerd.  Deze kaart is het 
resultaat van samenwerking PIO, Sociaal Team en 
het CJG.   Voorafgaand aan de training 
overhandigde wethouder Liesbeth Vos fysiek de 
kaart aan Joke de Jong en Tineke van Loon van 
Zorgsaam Oldebroek.   

In de webinar Social Media werden we 
meegenomen in de mogelijkheden en doelgroep benadering via Social Media. 

In het najaar hopen we deze trainingen fysiek ook te kunnen geven.. 

 

Jaar van de vrijwillige inzet 
Eind november willen we een leuk evenement organiseren 
om het jaar van de vrijwillige inzet af te sluiten. Ontmoeten, 
versterken, verbinden en een leuk feestje zijn de 
ingrediënten.  Vind je het leuk om mee te werken aan de 
organisatie van dit evenement meld je dan bij Johan Neevel 
(jneevel@oldebroek.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  
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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. 

Op deze site vindt u een gevarieerd aanbod van openstaande vacatures. Het kan gaan om 

korte klussen of om vrijwilligerswerk voor langere tijd. U kunt binnen de vacaturebank 

zoeken op functie, activiteit enzovoort. 

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Of heeft uw organisatie vrijwilligers nodig? Kijk dan 

eens op de vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl  

Gratis VOG 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'. 

Voorlichting Samen Dementievriendelijk 
 

De werkgroep dementie heeft in het voorjaar de voorlichting 

‘Omgaan met dementie’ digitaal aangeboden.  Met een mooie 

opkomst van 16 deelnemers was het een leerzame avond. Er werd uitgebreid stilgestaan 

bij de verschillende vormen en signalen van dementie werden. Ook werden er tips gegeven 

hoe om te gaan met dementie en er was veel ruimte voor vragen. Zowel de trainers als 

deelnemers waren erg positief over de training. Vanuit de werkgroep dementie gaan we 

dan ook kijken of we nogmaals zo’n training kunnen organiseren in het najaar. En ook 

hiervoor geldt; bij voorkeur live, maar mocht het nodig zijn dan is het fijn dat het digitaal 

ook kan.  

Tot slot 
Hoewel we proberen om zoveel mogelijk de activiteiten door te laten gaan en elkaar op 

welke wijze dan ook te ontmoeten missen we de fysieke contacten natuurlijk wel. Daaraan 

is helaas nu even niets te doen.  

Mochten er vragen zijn of suggesties zijn laat het ons weten. 

Maar vooral blijf positief, houd afstand, maar zie naar elkaar om. 
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