
Maandag 21 mrt 2022 Procesafspraken met Sociom, aansluiten overleg en afstemming met 
dorpsraad 
Michelle v Kruijsbergen (Sociom ma t/m do 36 u/wk), Samantha is (langdurig) ziek 
Jos Jongenelen (gebiedsmakelaar gemeente Land van Cuijk) 
Johan van den Boom en Els van Daal (dorpsraad Linden) 

 
Procesafspraken  

 De algemene coördinatie van vrijwilligers ligt primair bij Sociom of elders indien dit door een 
wijk- of dorpsraad is gewenst.  
Nb. Dorpsraad Linden wenst deze coördinatie op zich te nemen voor de Lindense vrijwilligers 
waarbij alle contacten via de secr. Johan van den Boom lopen.  
In geval er aanvullend niet-Lindense vrijwilligers nodig zijn, dan pakt Sociom dit op (werving, 
begeleiding, vervanging); 

 Aan elke (vluchtelingen)bungalow worden 2 vrijwilligers gekoppeld (koppeltjes). Johan stelt 
hiervoor een overzicht op. Na overleg met een Oekraïense vluchtelinge (Svetlana) zullen de 
koppeltjes met foto zich kunnen identificeren en introduceren. Een overzicht van welk 
koppeltje aan welke bungalow is verbonden, zal in bungalow 108 beschikbaar zijn 

 De dorpsraad denkt vanaf woensdag/donderdag 23/24 mrt 2022 de vrijwilligers in te kunnen 
zetten. Contact hierover vindt rechtstreeks tussen de dorpsraad en Sociom plaats 

 De vrijwilligers krijgen een overzicht met belangrijke telefoonnummer (bv huisartsenpost, 
contactpersonen etc.). Dit overzicht komt ook in bungalow 108 te liggen 

 Jos en Michelle hebben 2 x per week afstemmingsoverleg 
 De dorpsraad (Johan) en Sociom (Michelle) stemmen zaken rechtstreeks met elkaar af indien 

dit noodzakelijk is of gewenst 
 Er worden op locatie geen spullen verzameld voor de vluchtelingen. Alles gaat uitsluitend op 

basis van een vraag. De vraag (vanuit de vluchtelingen) en het aanbod (vanuit Linden) 
verloopt via het informatiepunt van de gemeente (bungalow 108). Over het verzoek wordt 
door bungalow 108 rechtstreeks contact opgenomen met Johan. Hij regelt dat het aanbod op 
Europarcs wordt afgeleverd 

 Indien gewenst wordt na de start van de koppeltjes een bijeenkomst (instructies en 
kennismaking met Michelle) plaats. Update: a.s. zondag 27-3 in buurtcentrum De Burcht in 
Linden, 11.30 tot 12.30 uur. Birgit (Duitse huisarts) zal hier ook wat vertellen betreft 
cultuursensitief werken. Michelle en Johan zijn beiden aanwezig. Jos Jongenelen ook. 
Gewenst is info te verkrijgen over stand van zaken leefgeld, regeling mbt eten, onderwijs, tot 
wanneer in Europarcs en wat gebeurd er daarna 

 Reguliere afstemming Sociom en gebiedsmakelaar (tel. 2 x per week ma en do -middag of 
zoveel eerder als de situatie er om vraagt). Indien de behoefte er is neemt de dorpsraad 
contact op met de gebiedsmakelaar en vice versa 

 Michelle regelt binnen Sociom haar eigen vervanging i.v.m. de continuïteit qua 
bereikbaarheid van Sociom voor de dorpsraad en de vrijwilligers 

 Sociom start met werven vrijwilligers voor nieuwe locaties die binnenkort zullen volgen, 
wanneer concreet duidelijk is welke locatie wanneer mensen gehuisvest zullen worden, 
zodat gericht voor deze locaties geworven kan worden en de dorpsraden benaderd kunnen 
worden.  

  
Handig- en benodigdheden 
 

- A4tje met belangrijke telefoonnummers beschikbaar voor de koppeltjes (vrijwilligers) 
- A4tje met overzicht belangrijke telefoonnummers (huisartsenpost, contactpersonen etc.) 
- Locatie Europarcs. Engels spreken bewoonster Svetlana: tel nummers noteren in bungalow 

108. Estevana heeft 2 toestellen (Pools +48517259334 (calling & Whatsapp) of Oekraïns 
+380632103780 (Whatsapp) 

- Aangeven wanneer (dag-tijd) Sociom bereikbaar is 



- A4tje diende als “opgave-/benodigdhedenlijst” van zaken waar de vluchtelingen behoefte 
aan hebben zodat deze 1 x per dag naar Johan kan worden gestuurd  

   
Taken vrijwilligers  

- Vraag en aanbod bij elkaar brengen m.m.v. Sociom en de dorpsraad 
- Boodschappen doen- vervoer – beantwoording vragen (waar is dichtstbijzijnde winkel, 

apotheek etc.) en al het andere wat zich aandient maar nu nog niet in te schatten is 
 
Initiatief vluchtelingen 

- Svetlana (spreekt goed Engels en heeft contact met de medevluchtelingen) is doende een 
groepsapp te staten. Ook voor het in beeld brengen van vraag/behoefte. Bv mbt vervoer 

- Svetlana zal de komst van de ‘koppeltjes’ aankondigen 
- Svetlana geeft tip om telefoonnummer bewoners bungalows te noteren op registratiekaart 

 
 Aanbod vanuit dorp Linden 

 openstellen kerk voor Oekraïne dienst  
 vrijwilligers bijpraten over actuele situatie 
 Martien Bos: inzet smaakcentrum 
 Birgit Houwman (huisarts Cuijk) woont in Linden. Afkomstig uit Oostblok en kan vrijwilligers 

bijpraten over cultuur(verschillen) 
 Inge Duijts: aanbod ontspanningsoefeningen etc. 

 
Nb 
Via een dorpsapp (infOekraine) worden de inwoners van Linden op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen. Ook op de website www.grootlinden.nl wordt info geplaatst 
 
In Linden woonachtige tolk (Armeense vluchteling, Lianna v K) is door de dorpsraad nog niet in 
contact gebracht met de vluchtelingen cq Svetlana 
  

http://www.grootlinden.nl/

