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Vooruitblik

Inhoudsopgave

Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,

•
•
•

Met de feestdagen achter ons richten we ons weer op
hetgeen ons te doen staat binnen het Sociaal Domein in
Almere.
Op 22 januari hebben we onze eerste BO+ van dit jaar
waarin we, naast de vaste agendapunten, ons gaan buigen
over het college akkoord “Liefde voor Almere” voor zover
dat het Sociaal Domein betreft.

Vooruitblik
Beraadsgroep in 2019
ViP Café

Agenda

Naast de 5 reguliere bijeenkomsten zullen we dit jaar ook
•
weer 2 themabijeenkomsten organiseren in samenwerking
met de ASD en de gemeente.
Actueel is vooral de situatie rond het WMO vervoer
waarvoor in 2020 een nieuwe aanbesteding verwacht wordt.
Maar ook het gebruik kunnen maken van een PGB i.p.v.
Zorg In Natura is nog steeds binnen Almere een vraag waar
helderheid over moet komen.

15-01-2019
ViP Café

En natuurlijk zijn er nog genoeg vraagtekens te zetten bij het aanbod van de
ondersteuningsarrangementen.
Kortom, genoeg te doen, maar met elkaar moet het lukken de belangen van de inwoners
van Almere duidelijk over het voetlicht te krijgen.
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+
terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

BERAADSGROEP IN 2019
Het Cliënten Beraad Almere (CBA) organiseert bijna maandelijks een informatieve
openbare bijeenkomst: de Beraadsgroep. Die Beraadsgroepen vinden plaats op de
tweede donderdag van de maand. Deelnemers aan de Beraadsgroep zijn vanaf
13.30 uur welkom in activiteitencentrum ’t Kardoes in de Staatsliedenbuurt.
Beraadsgroep in 2019
13 januari 2019
14 februari 2019
14 maart 2019
11 april 2019
9 mei 2019

13 juni 2019
12 september 2019
10 oktober 2019
14 november 2019
12 december 2019

Informatie
De Beraadsgroep bestaat in de regel uit twee onderdelen. Tijdens het eerste deel van de
Beraadsgroep komt een thema aan de orde dat van direct belang is voor de doelgroep
van het CBA, de Almeerders met de laagste inkomens. Op de website van het CBA
(www.cba-almere.nl) wordt het thema vermeld.
Het informatieve deel van de Beraadsgroep blijkt door hulpvaardige (hulpbiedende?)
Almeerders wel benut te worden als deskundigheidsbevorderende bijeenkomst.
Klachten, wensen en verlangens
Na een korte pauze volgt er een rondje klachten, wensen en verlangens waar aandacht  
is voor de actualiteit van het minimaal-bestaan. Tijdens dit deel van de Beraadsgroep
is er ruimte om stil te staan bij actuele ontwikkelingen, die direct van belang zijn voor
het bestaan van de Almeerders met de laagste inkomens. Beide onderdelen van de
Beraadsgroep hebben zoveel mogelijk de vorm van een kringgesprek. Alle aanwezigen
worden gestimuleerd ook daadwerkelijk een bijdrage aan het gesprek te leveren. Het
CBA zorgt voor een kop koffie of thee. De deelnemers kunnen een bescheiden (reis)
kostenvergoeding krijgen.
terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

ViP Café
Beste lezer,
Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Bij wijze van grote uitzondering verplaatsen wij ons ViP café naar 15 januari 2019.
Wij proosten graag met u op 15 januari in café op 2, graag tot dan.
Met vriendelijke groet namens,
Gerda van Wees, Edwin Luitzen de Vos en Marjan Heidstra.

Terug naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  28 januari 2019
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
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