
 

 

   

 
 

ANWB 
AUTOMAATJE  

Buurtkracht 4834 

Nieuwsbrief 
Jaargang 2018 - Juni 

  Buurtkracht biedt óók ritjes aan 

naar het ziekenhuis, 

winkelcentrum etc. Mochten 

hulpvragers regelmatig ergens 

naar toe willen en Buurtkracht 

het niet kunnen regelen, dan 

bestaat er ook de mogelijkheid 

dat tegen een km vergoeding 

aan te vragen bij het project 

Automaatje, waar Zorg voor 

Elkaar in Breda bij betrokken 

is. Wel enkele dagen van 

tevoren aan melden voor een 

rit! 

 
Telefoon: 076- 5251515 of mail: 

samen@zorgvoorelkaarbreda.nl 

 

KOFFIEOCHTEND 

Alle Buurtkrachtvrijwilligers die 
betrokken zijn bij de inloop koffie- 
ochtenden, worden verzocht zsm 
door te geven welke 
zaterdagochtenden ze NIET willen 
worden ingepland in de periode juli 
t/m december. Graag mailen naar 
Anneke Welschen van Alphen via 
ava-eind@hetnet.nl 

 

 

AVG / PRIVACY 

Er is een nieuwe verklaring 
opgesteld waarmee wij voldoen 
aan de specifieke eisen die de AVG 
(wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) stelt. 

LEES VERDER OP PAGINA 3 

 

WMO 

Op het kwartaaloverleg met de 
professionals in onze wijk is 
gevraagd of jullie ervaringen met de 
WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) in positieve en 
negatieve zin voor jezelf of voor 
onze cliënten door willen geven. 
Graag mailen naar Carla van 
Gorcom en een cc naar Riet Hammen 

c.van.gorcom@breda.nl 
riet@buurtkrachtbreda.nl 
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GEZELLIGE BIJEENKOMST 

VOOR ALLE VRIJWILLIGERS 

  

UITLEG WMO – 15 SEPTEMBER  
   

 

We hebben een datum voor onze najaars vrijwilligersbijeenkomst vastgelegd. 

Zet alvast in je agenda dat dat op zaterdagmiddag 15 september gaat 

plaatsvinden. In principe weer op ons vertrouwde adres bij Pluk! Fysiotherapie 

Rijnauwenstraat 1 van 16.00-18.00u. 

Carla van Gorcom heeft aangeboden om tijdens die bijeenkomst te vertellen, 

wat de gemeente Breda allemaal kan doen en doet rond de WMO. Met deze 

informatie kun je je hulpvrager goed antwoorden of verwijzen als ze met de 

vraag zitten of ze recht hebben op een ondersteunende voorziening. Een extra 

reden om op 15 september te komen! 

Daarnaast is het voor ons allemaal gezellig en zinvol om met elkaar kennis te 

maken, bij te praten en ervaringen uit te wisselen bij een eenvoudig hapje en 

drankje. 
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4. 

 

De AVG 
en uw 

privacy 

  

PRIVACYBELEID BUURTKRACHT 
INGANG 25 MEI 2018 
Op de eerste plaats hebben we de privacy verklaring opgesteld. 

 Daarmee voldoen we aan de specifieke eisen die de wet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Die 

wet is 25 mei dit jaar ingegaan. 

Je kunt deze verklaring lezen en eventueel uitprinten op onze 

website www.buurtkrachtbreda.nl bij “Privacybeleid’. 

Belangrijk voor iedereen van Buurtkracht om te weten hoe we 

met jullie gegevens omgaan en waarom. 

Dit Privacybeleid geldt ook voor de hulpvragers van 

Buurtkracht.  

Iedereen die betrokken is bij een hulpvrager moet zich goed 

realiseren dat niet alle informatie die bij jou bekend is over je 

hulpvrager, gedeeld kan worden met anderen! Ook zullen 

verwijzers niet altijd hun informatie willen delen met jou als 

vrijwilliger. En zij tikken ons (soms ten onrechte: de eerste 

klacht hebben we al binnen!) op de vingers als wij met anderen 

in de omgeving van de hulpvrager informatie delen. 

We hebben voor sociale projecten, zoals Buurtkracht, een 

soort ’meetlat’ gevonden, waarmee jij kunt bepalen wat je deelt 

met anderen/beroepskrachten en wat niet. Deze 

aandachtspunten zijn opgesteld door een juriste op een 

studiedag Zorg+Welzijn. Juriste Van Boven geeft een 

duidelijke leidraad.  Delen van informatie vraagt dat je de 

volgende stappen doorloopt;  

1. Vraag je af: “wat is het doel”.  

2. Is de informatie die je deelt “need to know”? 

Noodzakelijk dat de ander dit weet? 

3. Kan de actie die je wilt nemen ’n tandje minder of 

absoluut niet?  

4. Is de te delen informatie over de cliënt in proportie 

met het doel? 

5. Is het doelmatig om de informatie met collega’s te 

delen?  

http://www.buurtkrachtbreda.nl/
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SLOW-DATE 
Ooit wel eens van SPEED-daten gehoord via uw kinderen of 

kleinkinderen? In korte tijd kun je  op zo’n bijeenkomst veel 

nieuwe mensen leren kennen met wie je al dan niet verder kunt 

afspreken. Het was tot nu toe meer iets voor 30-ers en 40-ers…! 

Maar… in  Etten-Leur hebben ze een langzamere variant hierop 

uitgevonden: SLOW Daten voor….  50-ers, 60-ers, 70-ers, 80-ers 

enz. ! En met zeer groot succes! Buurtkracht heeft nu een planning 

gemaakt om ook zo’n gezellige SLOW-Date te organiseren: 

ergens in juli. Nadere info en de exacte datum komen nog. Dat 

betekent, dat iedereen in onze wijk, die behoefte heeft aan wat meer 

actief contact met buurtgenoten, op die middag de mogelijkheid 

krijgt om in eerste instantie via 5 minuten gesprekjes met andere 

aanwezigen kennis te maken en wellicht te kunnen komen tot 

verdere afspraken om bv samen te wandelen, te eten, uit te gaan, 

etc. Op zoek naar een maatje in de ruimste zin van het woord.  Leuk 

in de, mogelijk wat stille, zomermaanden als iedereen in de stad op 

vakantie lijkt te zijn! De voorbereiding vindt plaats op donderdag 

21 juni as. bij Pluk! Fysiotherapie om 19.30 uur. Als je mee wilt 

doen met de organisatie of je aan wilt melden als deelnemer, meld 

dit bij Riet Hammen: riet@buurtkrachtbreda.nl of telefoon 076 

5640727. Ken je een hulpvrager voor wie nieuwe contacten 

belangrijk zijn: praat erover en meld hem/haar desgewenst aan. 

 

VRIJWILLIGERSVERZEKERING 

Alle vrijwilligers in Breda zijn collectief verzekerd via de Gemeente 

Breda. We hebben het een keer aan de hand gehad met een kapotte 

bril en dat werd na aftrek van de vergoeding van de eigen 

verzekering, keurig afgehandeld!  

Mocht je ooit schade hebben opgelopen tijdens je vrijwilligerswerk, 

dan kun je deze schade melden bij Riet Hammen. Dan vullen we 

samen het schadeformulier in. Uiteraard wordt daarbij wel 

gevraagd in hoeverre je eigen verzekering ook deze schade dekt. 

 
FILMPJES BUURTKRACHT 

We hebben van twee Bredase fondsen geld gekregen voor 

filmpjes over Buurtkracht. Een daarvan staat inmiddels op 

onze website, de andere zijn nog in de maak. 

 

 


