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2019 begint goed

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

De	kop	is	eraf,		januari	alweer	voorbij	en	met	elkaar	kunnen	
we	terugkijken	op	een	productieve	maand	waar	het	Sociaal	
Domein	betreft.

Op	10	januari	was	er	de	bijeenkomst	“Beleid	Sociaal	Domein	
2019-2022”	waar	de	wethouders	Soetekouw	en	Ypma	de	
speerpunten	voor	hun	beleid	toelichten.
Na	het	plenaire	deel	gingen	we	uiteen	in		3	groepen	om	over	
deelthema’s	van		het	beleid	door	te	praten.		
Het	verslag	van	deze	bijeenkomst	wordt	de	deelnemers	aan	
het	BO+	separaat	toegestuurd.

Maar	daar	bleef	het	niet	bij,	“(G)oud	in	Almere”	is	op		
24	januari	in	een	bijeenkomst	nader	toegelicht	en	met		
betrokken	partijen	doorgesproken.
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Agenda

•	 13-02-2019	
ViP	Café
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En	op	28	januari	stond	“Geweld	hoort	nergens	thuis”	op	de	agenda.	Hierbij	waren	ruim	
100	deelnemers	vanuit	het	werkveld	aanwezig	om	in	een	tiental	ronde	tafels	de		
problematiek	nader	onder	de	loep	te	nemen.

Zodra	van	deze	bijeenkomst	verslagen	bekend	zijn	zullen	we	die	ook	aan	de	deelnemers	
van	het	BO+	toesturen.

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+

terug

VMCA: masterclass op 28 februari 2019 
 
Op	de	volgende	pagina	staat	de	uitnodiging	voor	de	masterclass	‘Managen	van		
vrijwilligers,	een	mooi	(en	lastig)	vak!’
Iedereen	die	werkt	met	vrijwilligers	is	welkom	om	aan	te	schuiven.

Met	vriendelijke	groet,

Sacha	de	Ruiter
Adviseur	vrijwillige	inzet

VMCA
Vrijwilligers	en	Mantelzorg	Centrale	Almere
Wagenmakerbaan	43
1315	BC		Almere

T			036	534	14	04
M	06-37434397
E			s.deruiter@vmca.nl
I				www.vmca.nl
F			www.facebook.com/sacha.deruitervmca
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Managen van vrijwilligers, een mooi (en lastig) vak!  
Wat is er nou mooier dan werken met vrijwilligers? Gemotiveerde mensen met hart voor de zaak 
aansturen, begeleiden en ondersteunen, wie wil dat niet? Maar wie met vrijwilligers werkt zal het 
vast en zeker herkennen, het valt soms niet mee. De vrijwilliger verandert, de inzet van vrijwilligers 
binnen de organisatie verandert, er moet aan beleidsdoelstellingen gewerkt worden. De vrijwilliger 
heeft het idee dat ze alles bij de coördinator kunnen neerleggen en verwacht een bepaalde 
ondersteuning. Hoe houdt je dit als vrijwilligerscoördinator vol?  Volgens Willem-Jan de Gast valt 
dat te leren!  
 
Tijdens de masterclass zal Willem-Jan de Gast ons meenemen in de veranderende wereld van de 
vrijwilligersmanager en hoe je hier mee om kunt gaan. Hij schreef hierover een artikel voor Movisie: 
De vrijwilligerscoördinator onder druk: Jongleren kun je leren!  
Willem-Jan is mede auteur van het ‘Basisboek vrijwilligersmanagement’, werkzaam bij Movisie en 
eigenaar van Nomade training en advies.   
 
In een ‘World Café’ gaan we met elkaar in gesprek over de veranderingen en druk die we in Almere 
ervaren . We wisselen kennis uit en brainstormen over wat welk werkt. We gaan in gesprek over wat 
werkt en waar je gebruik van kunt maken.  
 
Deze masterclass is interessant voor iedereen die vrijwilligers begeleidt.  
 
Masterclass  
Locatie: Buurtcentrum het Boegbeeld, Prozastraat 121     
Datum:  28 februari 2019   
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  (incl. lichte lunch) 
Aanmelden: https://www.vrijwilligersacademie-almere.nl/product/masterclass-managen-van-
vrijwilligers-een-mooi-en-lastig-vak/ 

 
Programma  
09.45 uur Inloop  
10.00 uur welkom  

 Presentatie door Willem-Jan de Gast – Movisie  
10.30 uur World Café  

 Gesprekstafels – 4 rondes 
11.30 uur Plenair afronden  
12.00 uur Afsluiting met een lichte lunch  

 
 

Masterclass Managen van vrijwilligers 
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ASD adviezen

Als	overkoepelende	organisatie	vergadert	BO	+	regelmatig	over	veranderingen	in	het	
maatschappelijke	veld.	Zodra	deze	veranderingen	knelpunten	opleveren	bij	meerdere	
Almeerse	inwoners,	spelen	wij	deze	informatie	door	naar	onder	meer	de	Adviesraad	
Sociaal	Domein	Almere.	De	Adviesraad	Sociaal	Domein	brengt	adviezen	uit	aan	het		
college	van	B&W	en	de	gemeenteraad	over	voorgestelde	plannen	en	veranderingen	in	
het	Sociaal	Domein.	Deze	zijn	openbaar	en	u	kunt	op	hun	website	deze	adviezen	nalezen.

terug

ViP Café 

Beste	lezer,	

Wij	hopen	u	te	mogen	ontmoeten	op	13	februari	2019.	De	toegang	is	gratis.		
Het	ViP	Café	is	van	15:00	tot	17:00	in	Café	op	2,		Stadhuisplein,	Almere	Stad.

Tot	ziens!

Met	vriendelijke	groet	namens,

Gerda	van	Wees,	Edwin	Luitzen	de	Vos	en	Marjan	Heidstra.

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

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://asdalmere.nl/adviezen/
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/afmelden-voor-het-breedoverlegbulletin/

