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“Onze wereld heeft mensen nodig met passie en betrokkenheid,
die een plaats geven aan wie zijn buitengesloten,
die klaar staan voor hun medemensen
en die blijven geloven in het goede”

Koningin Beatrix in haar Kersttoespraak op 25 december 2009.
Deze uitspraak is al een poosje geleden bij mij blijven hangen omdat het precies
weergeeft wat de meeste vrijwilligers in ons platform beweegt.
Tijdens de coronacrisis merkten we dat velen, vaak voor het eerst, zich
onbaatzuchtig in wilden zetten voor hun medemens. In de afgelopen weken zagen
we hetzelfde gebeuren. Maar de uitspraak van koningin Beatrix in 2009 geeft aan
dat het omzien naar elkaar van alle tijden is.
We weten niet wat ons door de oorlog in Oekraïne nog te wachten staat. Het zal
gevolgen hebben voor ons allemaal, zo lijkt het. Graag roep ik ieder dit leest op om
klaar te blijven staan voor medemensen die dit nodig hebben, ook als we er zelf
wat bij in moeten schieten aan privacy of welvaart.
Kees de Jong,
Voorzitter PIO

Oekraïne huilt en Oldebroek is betrokken.
Veel Oldebroekers willen iets doen. Het is mooi dat we er ook op dat vlak voor
elkaar zijn in Oldebroek. Er zijn veel manieren om een steentje bij te dragen.
Centraal meldpunt
De website OldebroekHelptOekraïne is het centrale meldpunt voor al uw
vragen en voor uw aanbod. Zo zorgen we voor overzicht en duidelijkheid. En
zo kunnen we als hulpverlenende organisaties onze krachten bundelen en dat
doen wat er nodig is.
OldebroekHelptOekraïne
OldebroekhelptOekraïne is een initiatief van de samenwerkende informele
vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Oldebroek (PIO), de kerken verenigd
in het Diaconaal Platform gemeente Oldebroek (DPGO) en het Sociaal Team
gemeente Oldebroek. U kunt hier terecht met uw aanbod om te helpen maar
ook met een vraag om ondersteuning. Het doel is met elkaar doen wat er
nodig is om de vluchtelingen in Oldebroek een goede en veilige plaats te
bieden.
Hoe werkt het centrale meldpunt van OldebroekHelptOekraïne?
U kunt als contactpersoon of gastgezin van Oekraïense vluchtelingen uw
hulpvraag melden door hier te klikken of door bovenaan op de button. Wilt u
hulp bieden? Klik hier of bovenaan op de button ‘Ik wil helpen’. De coördinator
van Present Oldebroek zal contact met u opnemen als er een passende
hulpvraag/aanbod is.

Training ‘LVB en GGZ’ in categorie “Grip op verwardheid”
Een aantal vrijwilligers van Zorgsaam namen deel aan deze training o.l.v. Jan Kees Dieleman,
Stichting MEE en ervaringsdeskundige Ronald van de Parre.
In het eerste deel van de training vertelde Jan Kees informatief en uit zijn praktijk.
Ronald vertelde in het tweede deel hoe hij situaties ervaarde en hoe belangrijk het voor hem was
om dingen te bereiken die hem geluk en zin gaven in het leven.
Informatie wat bleef haken was:
Mensen met LVB hebben 3 tot 4 x meer kans op het ontwikkelen van een psychische stoornis.
Oorzaak: zij willen niet anders zijn dan anderen en lopen dan op hun tenen, doen zich anders voor,
worden overvraagd omdat hun handicap niet zichtbaar is etc.
Eerst werd niveau en diagnose vastgesteld o.g.v. IQ, nu wordt ook gekeken naar zelfredzaamheid.
In het ene geval kan iemand met een IQ van 55 zich heel goed redden, doordat hij door eindeloos
herhalen zich handelingen heeft eigen gemaakt. In een ander geval komt iemand met een IQ van
70 niet tot handelen door enorme faalangst of concentratieproblemen.
Eisen van de maatschappij staan haaks op de mogelijkheden van iemand met LVB
Zelf hulp vragen
Geen inzicht in hulp vragen
Zelf kiezen
Kan keuzes niet overzien
Zelfstandig wonen
Kan complexe situaties niet goed inschatten
Werken en presteren
Plannen is lastig
Zelf verantwoordelijkheid nemen
Kan grenzen niet goed aangeven
Kan zichzelf minder goed controleren
Zelf netwerk ontwikkelen
Kan minder goed contacten voor langer termijn
vasthouden
Tips:
1. Duidelijk zijn, herhalen van wat je/er gezegd hebt/is of voordoen
2. Benader hen niet (te) kinderachtig
3. Tempo van praten afstemmen
4. Informatie doseren – per onderwerp
5. Een vraag stellen en dan tijd geven – niet een vraag erover heen stellen.
BEGELEIDEN i.p.v. LEIDEN

Financieel Spreekuur
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over
geld? Of over wetten en regels? Lukt het u niet meer om rond te
komen? Heeft u rekeningen die u niet kan betalen? Lukt het u niet meer
om de schulden zelf op te lossen? Wij kunnen u helpen! Samen met
ons krijgt u weer overzicht in uw financiële situatie. Wij zorgen ervoor
dat u de hulp krijgt die bij u past.
Het Sociaal Team, Humanitas, Schuldhulpmaatje, Plangroep en
Stimenz Sociaal Raadslieden; zitten elke dinsdag tussen 10.00 en
12.00 uur klaar om u te helpen met alle vragen over geld. Het financiële
spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. Hiervoor kunt
u telefonisch een afspraak maken via 0525 63 83 33 of per mail via
sociaalteam@oldebroek.nl of binnen komen lopen. Onze hulp is altijd
gratis!

Vroegsignalering
Wij willen u graag helpen.
We werken samen met zorgverzekeraars, energieleveranciers,
waterbedrijven en woningcorporaties. Zij geven aan ons door als u niet
op tijd betaald hebt. Door op tijd bij u aan de bel te trekken, kunt u
voorkomen dat de financiële problemen zich opstapelen.
Wij zijn geen schuldeisers en komen u niet controleren. Wij kunnen u
helpen om eventuele geldproblemen op te lossen, want schulden
verdwijnen niet vanzelf
U kunt ons bellen voor een afspraak
U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0525 63 83 33 en
vragen naar Danielle Bolink of Floor Post. Of mailen naar
schuldhulpverlening@oldebroek.nl

'Martin is nogal veranderd de laatste tijd. Hij gedraagt zich
vreemd, lijkt somberder, ziet er onverzorgd uit en vermijdt steeds
vaker het contact met andere mensen. Het valt je wel op, maar wat
kun je doen? Kom jij in je werk of dagelijks leven wel eens mensen
tegen die verward gedrag vertonen? En vind je het lastig om daar
goed op te reageren? Meld je dan aan voor een training Grip op
Verwardheid."
Nunspeet, Elburg,
Oldebroek
Training Nietzichtbare beperking Nunspeet
10 maart 2022
Nunspeet, Elburg,
Oldebroek
Beleef LVB Oldebroek
24 maart 2022

1. donderdag, 10 maart,
2022 - 09:00 tot 16:30
2. donderdag, 24 maart,
2022 - 09:00 tot 12:30

Inschrijven

1. donderdag, 24 maart,
2022 - 13:30 tot 17:00

Inschrijven

Website
PIOVerwardheid bestaat uit een divers
Grip op
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

aanbod van trainingen, gericht op
verschillende thema's die oorzaken van
verward gedrag kunnen zijn.

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 of bent u op zoek naar een
leuke vrijwilligersfunctie?
Plaats een oproep op de vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning …
… en de consequenties in 2022 voor de inwoners in de gemeente Oldebroek
Je eigen gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning), PGB (Persoonsgebonden Budget), WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de Jeugdwet. Ook
in 2022 vormen deze voorzieningen samen de complete basis van het Nederlandse zorgstelsel. De
gemeente is verplicht om hulpbehoevende en kwetsbare groepen te ondersteunen door het aanbieden
van zorg en voorzieningen. Bijvoorbeeld aanpassingen in huis of huishoudelijke hulp. Gemeenten
organiseren zelf hoe zij omgaan met het gebruik van de hulp en ondersteuning, zolang er maar wordt
uitgegaan van de basis van de WMO. Per gemeente zijn kleine verschillen in de werkwijze en aanbod
van voorzieningen. Sommige gemeenten kiezen voor een loket, terwijl andere gemeenten kiezen voor
een sociaal wijkteam waar burgers terecht kunnen met hun vragen.
Voorzieningen welke onder de WMO vallen
 WMO-pas voor regievervoer (taxi)
 Thuishulp
 Voorzieningen voor vervoer (scootmobiel, rolstoel, aangepast voertuig)
 Woonvoorzieningen zoals traplift en tegemoetkoming in de verhuiskosten of inrichtingskosten
 Ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten
 Dagbesteding en begeleiding

In april plannen we een bijeenkomst waarbij de medewerkers van het sociaal team toelichten wat er in
2022 veranderd is en waar u voor terecht kunt bij het Sociaal Team.
Vragen en aanmelden kan via sociaalteam@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

Noorderbuukien
Het is inmiddels lente maar soms kan het buiten nog best koud en guur zijn. Alle reden om met
een goed boek op de bank of onder de dekens te kruipen. Een goed boek is echter niet de enige
goede reden om de nieuwe bibliotheekvoorziening in Noordeinde te bezoeken. Volgens
initiatiefneemsters Miranda Souman en Aleid de Boer is de focus vooral gericht op het sociale
contact, waaraan de Noorders behoefte blijken te hebben. Er is koffie, ranja voor de kinderen, en
het dagblad en enkele tijdschriften liggen op tafel klaar. “Mensen bezoeken het dorpshuis, raken
met elkaar in gesprek en er ontstaat een soort huiskamersfeer. De bibliotheek blijkt een
verbindend element in onze samenleving.”
Lovenswaardig initiatief
Lezen is een heerlijk tijdverdrijf, vindt burgemeester Haseloop. “Het verruimt je blik, geeft toegang
tot nieuwe ervaringen en brengt je in werelden waar je anders niet komt. Maar misschien nog wel
belangrijker zijn de ontmoetingen die hier plaatsvinden, waardoor er als vanzelf sociaal contact
ontstaat en verbindingen worden gelegd tussen mensen in de lokale gemeenschap.” De
burgemeester bracht twee boeken uit haar eigen boekenkast in en prees het initiatief van Miranda
en Aleid. “Ik roep mensen op gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Het
vrijwilligerswerk dat hier gedaan wordt is bijzonder en lovenswaardig; een echt Oldebroek voor
Mekaar initiatief. Heel veel succes!”, aldus de burgemeester.
Praktische informatie
De aanwezige boeken - 220 voor kinderen en 370 voor volwassenen - zijn in categorieën
ondergebracht, om het kiezen gemakkelijk te maken. De bibliotheek Noordwest Veluwe levert elke
maand een nieuwe collectie van 50 boeken. De voorziening is geopend op maandag van 19.00 tot
20.00 uur en op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur en gevestigd in dorpshuis ‘t Noorderhuukien,
Groote Woldweg 118, 8079TG in Noordeinde.

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 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'.

Meer dan een uitleenservice
Uitleen Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking
sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van
sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk
de sport kiezen die het beste bij je past.
Uniek Sporten Uitleen is meer dan een uitleenservice voor sportrolstoelen of
handbikes, het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het
sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en
afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en
onderhoud beschikbaar.
Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor volwassenen die om te kunnen sporten zijn
aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel.
Aanvragen gaan via de website van Uniek sporten en worden afgehandeld via
Welzorg. Dit hoeft dus niet via de WMO. Eventueel kan de WMO deze service wel
onder de aandacht brengen als een sporter vraagt naar de mogelijkheden tot
sporthulpmiddelen. Na afloop van een uitleen ontvangt de sporter een rapport op
maat, dit kan helpen bij een WMO-aanvraag. Lukt een WMO-aanvraag niet dan zijn
er ook nog mogelijkheden voor financiering via uniek sporten hulpmiddelen.
Meer informatie via UNIEKSPORTEN.NL

