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Inhoudsopgave

Beste lezers Van het Breed Overleg Bulletin,
In deze 3e editie tevens de laatste van 2018 kijk ik even
terug op het afgelopen jaar.

•
•
•

Er is nogal wat veranderd, we hebben een sollicitatieprocedure gehad voor de ASD periode 2018-2022 voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Daar zijn naast de 6 al in de ASD functionerende leden 6
nieuwe leden uitgekomen die we hebben voorgedragen aan
het gemeentebestuur.

Agenda

De gemeenteraadsverkiezingen zorgden ook voor
verandering, een geheel nieuw college en een gemeenteraad van 45 leden waarvan meer dan de helft ook
nieuwkomers zijn.
Dat kan heel verfrissend zijn maar het is wel weer even
wennen, zeker binnen het Sociaal Domein waar voor de
burgers nog veel dingen onduidelijk lijken te zijn.

•
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Wij hebben 5 x als BO+ bij elkaar gezeten en  onder meer nieuwe werkgroepen gevormd
op de verschillende beleidsthema’s binnen het Sociaal Domein.
Verder werden we tijdens onze overleggen vanuit de gemeente geïnformeerd over de
ontwikkelingen en implementatie van de Ondersteuningsarrangementen.
De ontwikkeling die niet onvermeld mag blijven is het vormen van de pool voor
Onafhankelijke Cliënt Ondersteuners (OCO),  hieraan is een belangrijke bijdrage vanuit
het BO+ geleverd!
Met het aantrekken van een kwartiermaker en een coördinator is OCO op 1 oktober j.l.
van start gegaan. We zullen hier ongetwijfeld in het nieuwe jaar meer over horen.
Rest mij jullie, mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong, fijne feestdagen en een
goede start van 2019 te wensen!
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter

www.socialewegwijzeralmere.nl

Het Samen Sterk Budget
Het Samen Sterk budget is bedoeld voor initiatieven van inwoners van Almere voor en
door iedereen in de stad die een steuntje in de rug kan gebruiken of een ander een
steuntje in de rug wil geven. Het gaat om de kleine, dagelijkse dingen waarmee
inwoners het leven voor zichzelf of voor anderen net even prettiger kunnen maken,
maar ook om initiatieven die bijdragen aan de eigen kracht van groepen mensen in
een moeilijke positie.
Voor aanvragen gelden de volgende voorwaarden:
•

•

•

Het initiatief is  van inwoners of hun vertegenwoordigers zelf afkomstig.
Professionals kunnen ondersteunen, maar de aanvrager bepaalt zelf hoeveel
ondersteuning hij of zij nodig heeft.
Er wordt nagegaan of het initiatief valt onder de reguliere taken waarvoor een
professionele partner subsidie ontvangt. Zo ja dan wordt in overleg met de aanvrager
nagegaan of aansluiting bij een bestaande activiteit een  mogelijkheid is.
Het initiatief draagt bij  aan de empowerment( sociaal krachtiger maken) van de
inwoners die meedoen aan het initiatief.

Samen Sterk
Heeft u een goed idee om iets voor of samen met anderen
te doen? En heeft u geld nodig om het uit te kunnen voeren?
Denk dan eens aan het Samen Sterk budget.
Waarvoor is het Samen Sterk budget?
• Initiatieven voor en door iedereen die een steuntje in de
rug kan gebruiken of een ander een steuntje in de rug wil
geven;
• Kleine, dagelijkse dingen waarmee u het leven voor uzelf
of voor anderen net even prettiger kunt maken;
• Initiatieven die vanuit uzelf komen en ook door uzelf met of
voor andere bewoners worden uitgevoerd.
Natuurlijk kunnen professionals in uw wijk daarbij
ondersteunen. Want: Samen Sterk!
V.l.n.r.:• COPD wandelgroep (longpatiënten) loopt samen met zorgprofessional.
• Project ‘Ik teken voor je’ van Stichting Zijderups.• Vrijwilligers helpen met
tuinieren.• Watergolfie van Huis in de Waterwijk brengt senioren naar activiteiten.

Het wijkteam bij u in de buurt informeert u graag over het Samen Sterk budget. Kijk voor meer informatie en het
digitale aanvraagformulier op www.almere.nl/wijkbudget

www.socialewegwijzeralmere.nl

Voor stedelijke initiatieven en flyers kan contact worden opgenomen met
Marian van der Blom middels amvdblom@almere.nl .
Initiatieven op wijkniveau kunnen aangemeld worden via www.almere.nl/wijkbudget of
via het wijkteam in de buurt.

Voorbeelden van aanvragen
Inwoners hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld aanvragen gedaan om regelmatig
samen met een groep kwetsbare inwoners te koken, een zelfhulpgroep te beginnen
voor mensen met een stoornis in het autistische spectrum, een taalklasje op te zetten,
samen met een zorgprofessional sportieve activiteiten te ondernemen, een
vrijwillige haal- en brengservice op te zetten om ouderen naar buurtcentra te brengen
zodat zij mee kunnen doen aan activiteiten, een forum voor mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel op te richten of bijvoorbeeld om een vrijwilligersgroep
op te richten om klusjes te doen in huizen of tuinen van mensen in hun omgeving die dit
zelf niet kunnen.
terug

ViP Café
Geachte lezer,
Hierbij nodigen wij u van harte voor ons ViP café van 13 december.
Het thema is “Een toegankelijke Floriade voor iedereen”. In de uitnodiging verderop in
deze BOB vindt u meer informatie.
De toegang is gratis en u ontvangt 2 consumptiemuntjes. Wij kijken uit naar uw komst
en gaan graag met u in gesprek.
Onder dit artikel vindt u Guusje 4 van de 8.
In het nieuwe jaar zullen er acht ansichtkaarten beschikbaar komen. Wij willen met deze
publiekscampagne aandacht vragen voor situaties die mensen met een beperking
belemmeren om echt mee te kunnen doen in onze samenleving.
Met vriendelijke groet, namens het ViP,
Gerda van Wees, Edwin Luitzen de  Vos en Marjan Heidstra.
terug
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PRAAT MEE In Café op 2
iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00 uur
Stadhuisplein 2, Almere
_________________________________________________________________

UITNODIGING
voor een informele ontmoeting in
Café op 2
op donderdag 13 december van
15:00 uur – 17:00 uur, het thema is:

“Een toegankelijk Floriade voor iedereen”
Monique van de Plas (programmamanager)
Ria van Dijk (Stedenbouwkundige) en
Petra de Booij (SOGA)
De toegang is gratis en u ontvangt 2 consumptie muntjes
Graag tot ziens op 13 december,
Marjan Heidstra
Edwin de Vos
Gerda van Wees
_________________________________________________________________
De Stichting SOGA, NAH Forum, Oogvereniging, Disability Studies in Nederland, Doven en
Slechthorenden, Kwintes cliëntenraad, Inloophuis de Ruimte, Stichting Paladijn, Triade
Meedoen en Sport, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, G-Kracht panel,
de stichtingen De Creatieve Motor en ABRI.

Terug naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  30 december 2018
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
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