
Introductieavond Veteranenloket  
voor nuldelijnshelpers 



Programma 
19:30  Wat is het Veteranenloket  

 Henri Swaans 

 Projectleider Veteranenloket bij het Veteraneninstituut 

 

20:00 Diensten door nuldelijnsondersteuners achter Veteranenloket 

 Mettes van der Giessen  

 Projectleider Versterking Nuldelijnsonsondersteuning Veteranen 

 

20:30 Vragen stellen aan panel 

 Vertegenwoordiging zorgcoördinatie,  Henri Swaans en Mettes van der  

 Giessen 

 

20:50 Toelichting communicatiemiddelen 

 Nelleke Rienstra (Havelte, Rotterdam) 

 Gerrie Koops (Schaarsbergen, Oirschot) 

 

21:00 Afsluiting 

 



Wat is het Veteranenloket? 
Henri Swaans, Projectleider  



Onderwerpen  

 

• Over het Veteranenloket 

 

• Verschil CAP/ MOD en Veteranenloket 

 

• Organisatie Veteranenloket 

 

• Wat betekent dit voor u als nuldelijnshelper? 

 

 

 



Over het Veteranenloket 



Grondslag: de Veteranenwet 

• Veteranenbesluit: 

– Artikel 2: instellen van een 
Veteranenloket t.b.v. informatie en 
aanvragen betreffende erkenning en 
waardering……. 

– Artikel 11: het is een zorgloket om de 
veteraan en zijn relaties te onder-
steunen en begeleiden……….in geval van 
zorgvraag 

 



Doelstelling 

  



De toegang tot… 

• Zorg:  

– Immateriële zorg; 1e lijn gespecialiseerd maatschappelijk werk 
en 2e lijns geestelijke gezondheidszorg (LZV) 

– Materiële zorg (ABP) 

– Revalidatie en re-integratie (ABP) 

 

• Nuttige informatie 

– Veteranenpas, locaties ontmoetingscentra, data evenementen, 
informatie eretekens, adressen e.d.  

– Juridische vragen, belangenbehartiging, nuldelijnshelpers e.d. 

 



Veteranenloket 

• Voor (familie van) postactieve veteranen, actieve veteranen 
en oorlogs- en dienstslachtoffers 

 

• Samenvoeging van: 

– Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen (CAP, Vi/ LZV) 

– Zorgloket MOD (APB) 

– Dienstverlening voor Veteranen (Vi) 

– Nuldelijnsondersteuning (VP) 

 

• Biedt toegang tot bestaande zorg van ministerie van 
Defensie, Vi, LZV, ABP en Veteranen Platform 

 



Van wie?  

• Het Veteranenloket is onderdeel van het 
Veteraneninstituut. 

 

• Het Veteranenloket is powered by 

 
 
 

 



Hoe Veterenenloket  

te bereiken? 



Online: www.veteranenloket.nl 
Direct contact: 088 334 00 00 (lokaal tarief) 
E-mail: info@veteranenloket.nl 

De toegang tot alle informatie en 
zorg voor veteranen en hun 
relaties 





Telefonisch 

• Beller zoekt contact met Veteranenloket   

 

• Toets 1 voor ZORG -> direct na registratie doorgeleiding 
naar zorgcoördinator  

 

• Geen keuze? -> dienstverlening + informatie  

  

NB: buiten kantooruren (incl. weekend en feestdagen) alleen 
voor acute hulp; Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk 
werk (DCBMW) 

  

  

  



De organisatie 
Hoe werkt het? 





Wat erachter? 
 
•    Dienstverlening  

 Receptie/Dienstverlening 

 

•    Zorgcoördinatie  

 18 zorgcoördinatoren; landelijke dekking in drie regio’s 

 Afkomstig uit zorgcoördinatie ABP en maatschappelijk 
 werk de Basis.  

  

• Zorgcoördinatie operationele commando’s 

 

• Gespecialiseerd maatschappelijk werk de Basis 

 

• Bedrijfsmaatschappelijk werk DCBMW 



Zorgcoördinatie 

zorgvraag 



Enkele uitgangspunten 

Strikte scheiding zorgcoördinatie en 
behandeling 

• Zorgcoördinator: intake, opstellen 
zorgplan, begeleiden, ondersteunen 

• Behandelaar: behandelen, opstellen 
behandelplan, zorgcoördinator 
informeren (procesinformatie) 

 



Zorgcoördinatie: Eén man/vrouw - 
één plan (1) 

• De zorgcoördinator ontvangt de aanmelding van een 
hulpvraag  

• De zorgcoördinator neemt telefonisch contact op met de 
cliënt. 

   

   Immateriële zorgvraag: 

• De zorgcoördinator legt uit wat zijn rol is en informeert de 
cliënt dat door maatschappelijk werk contact wordt 
opgenomen.  

• Maatschappelijk werk neemt contact op en het proces van 
behandeling binnen het LZV start. 

• Maatschappelijk werk en zorgcoördinator maken een 
zorgplan.  



Zorgcoördinatie: Eén man/vrouw - 
één plan (2) 

  Materiële zorgvraag:  

• Zorgcoördinator maakt afspraak voor huisbezoek, voert de 
intake uit, stelt een zorgplan ZC op en geleidt de cliënt door 
naar de betreffende instanties binnen het ABP, de 
gemeente, etc. 

• De uitkomsten van de intake vastgelegd in het zorgplan ZC 
wordt vastgelegd en periodiek geactualiseerd. 

• ABP en andere partijen pakken hun deel op en rapporteren 
de afdoening aan de cliënt en de zorgcoördinator.  

  

De zorgcoördinator begeleidt de cliënt gedurende het gehele 
proces van dienstverlening en zorg, ongeacht de doorlooptijd. 

 

 



Wat betekent dit voor mij? 
Als nuldelijnshelper 



Uw rol, indien nodig: 
Begeleiden naar Veteranenloket 

1. 

U signaleert bij (familie van) een veteraan een behoefte aan:  

immateriële zorg, materiële zorg of informatie. 

 

2. 

U begeleidt de persoon in kwestie naar het Veteranenloket 

- veteraan laten bellen, of  

- In nauw overleg met de veteraan zelf of samen te bellen. 

 

3. 

De zorgcoördinator volgt het traject en begeleidt de cliënt 
naar de juiste zorginstelling. 

 

 



Wat hoort bij uw rol 

• Luisterend oor en ondersteuning 

 

• Op verzoek van cliënt betrokken worden bij 
voortgang zorgtraject. Dit ook op verzoek van en in 
samenspraak met zorgcoördinator en 
gespecialiseerd maatschappelijk werker. 

 

• Begeleiden van veteraan naar en gedurende 
tijdelijke opvang bij sociaal-maatschappelijke nood. 



Vragen? 




