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BOB zoals we het graag zien!

Inhoudsopgave

Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,

•
•
•
•
•

NVA Autismeweek 2019
ASD Adviezen
Bezwaar WMO
ViP Café
Vrijwilligersverzekering

•

WLZ naast WMO

Was de kop in het 5e BOB “2019 begint goed”, dan kan ik
nu schrijven dat het steeds beter wordt.
Een bulletin bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van
ontwikkelingen en te informeren over zaken die niet bij alle
belanghebbenden bekend zijn.
Neem bijvoorbeeld de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep over de resultaatgerichte indicaties van gemeenten,
of de onwetendheid van de mensen die de indicatie moeten
bepalen en dus naast de WMO waar nodig niet ook een
beroep doen op de WLZ.

Agenda
•
•

Het ViP café op 13 maart staat in het teken van de
Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner kortweg OCO.
Een actueel thema dat nader wordt toegelicht door Marion
Bestenbreur.

13-03-2019
ViP Café
Autismeweek 1-4-2019

En tot slot vanuit de VMCA de informele bijeenkomst op 25 maart waarin u alles te
weten kunt komen over de vrijwilligersverzekering.
Ik hoop dat deze editie u inspireert om voor de volgende BOB ook informatie aan te
leveren die voor de mensen met een zorgvraag van belang kunnen zijn.
Sietske van Oogen-Visser
Voorziter BO+
terug

NVA Autismeweek 2019
Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is “Autisme werkt”. De NVA Regio Flevoland
organiseert samen met de partners uit de Autismenetwerken enkele activiteiten:
1 april: Theatervoorstelling Bint: Aut of Office
3 april: Presentatie: Werken, maar hóé?
10 april: Workshop ‘Meer rust en minder stress’ voor volwassenen met (een vermoeden
van) autisme
Hieronder meer informatie over de activiteiten en hoe u zich hiervoor aan kunt melden.
Met vriendelijke groet,
Sandra de Jong
Regioconsulent Flevoland

terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is Autisme
werkt! Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in
een bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Veel
mensen met autisme beschikken over positieve
eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit
en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben
zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen
waar zij alles van weten. Daarnaast is een divers
werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk
verantwoord ondernemen’ steeds vaker één van de
selectiecriteria voor aanbestedende partijen. Maar
werknemers met autisme leveren ook op een andere
manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken
kan worden over beperkingen, kennen een betere
werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress en ziekte
tot gevolg. Bovendien stimuleert openheid over zaken die
niet zo makkelijk gaan alle werknemers om serieus na te
denken over hoe zij optimaal kunnen presteren.

“Mijn kracht is dat ik mijn eigen gedachten vorm, in
plaats van de geijkte weg te volgen. Dat leidt tot
nieuwe oplossingen.”

Daarom brengt de Nederlandse Vereniging voor Autisme
(NVA) tijdens de Autismeweek 2019 een ode aan de passie
en de sterke eigenschappen van mensen met autisme.
Onze boodschap: laten wij ons daar ook op richten, en niet
alleen op de dingen die hen minder goed afgaan.

Evenementen – ook bij u in de buurt

Tijdens de Autismeweek zullen er in het hele land
activiteiten plaats vinden rondom autisme en werk.
Hiermee wil de NVA werknemers met autisme en
werkgevers dichter bij elkaar brengen. Door goede
voorbeelden te laten zien, maar ook door alle partijen
zoveel mogelijk informatie te geven over wat er nodig is
om van werk en autisme een succes te maken. De
NVAregio’s en de Autisme Info Centra (AIC’s) organiseren
tijdens de Autismeweek inloopmiddagen, informatie
markten of lezingen. En niet alleen de NVA, maar ook
tientallen andere organisaties zullen bijeenkomsten
organiseren waarbij mensen met en zonder autisme met
elkaar in gesprek gaan

De NVA Regio Flevoland organiseert samen met de partners uit de Autismenetwerken de
volgende activiteiten
Theatervoorstelling Bint: Aut of Office
Datum:
maandag 1 april 2019
Tijd:
19:30 – 22:00 uur
Om 19:00 uur gaat de zaal open en kunt u een informatiemarkt bezoeken
Locatie:
Nautilus College, Lierstraat 17, 1312 JZ Almere
Op de werkvloer zijn psychische kwetsbaarheden een taboe. Hier wil Theatergroep Bint graag
verandering in brengen. Onze theatervoorstelling is de katalysator van het gesprek: het zorgt ervoor dat
mensen open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan over hun eigen ervaringen.
Aut of Office is een wervelende, interactieve theatervoorstelling die op herkenbare wijze laat zien hoe het
kan zijn als een collega een stoornis binnen het autistisch spectrum heeft.
Informatie, herkenbare en hilarische scenes, liedjes, prikkelende vragen aan het publiek, momenten voor
reflectie wisselen elkaar af. Samen zetten ze de kijker aan het denken en brengen ze het gesprek op gang.
De voorstelling is geschikt voor iedereen die collega’s heeft! Daarnaast ook passend voor: leidinggevenden,
HRmedewerkers, personeelsfunctionarissen, aandachtsfunctionarissen op gebied van inclusie en
diversiteit, Arbeidsdeskundigen, arbo artsen en natuurlijk iedereen (vanaf 18 jaar) met autisme.

www.socialewegwijzeralmere.nl

Deelname aan deze themaavond is gratis.
U kunt zich aanmelden voor deze avond door een mail te sturen naar Sandra de Jong:
aic.almere@hotmail.com
Vol = vol!
De theatervoorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:

Presentatie: Werken, maar hóé?
Datum:
woensdag 3 april 2019
Tijd:
19:00 – 20:45 uur
Inloop vanaf 18:45 uur
Locatie:
Nautilus College, Lierstraat 17, 1312 JZ Almere
Programma:
19:00 – 19:45 uur
19:45 – 20:00 uur
20:00 – 20:15 uur
20:15 – 20:45 uur

presentatie door Marie Jeanne Klijs en Tibor Visser (ervaringsdeskundigen)
pauze
presentatie door Ina Gils (arbeidsconsulent MEE IJsseloevers)
afsluiting met Q&A

Deelname aan deze themaavond is gratis.
U kunt zich aanmelden voor deze avond door een mail te sturen naar Anneke Lettink:
a.lettink@meeijsseloevers.nl
De presentatie wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.socialewegwijzeralmere.nl

Workshop ‘Meer rust en minder stress’ voor volwassenen met (een vermoeden van) autisme
Datum:
Woensdag 10 april 2019
Tijd:
19:30 – 21:30 uur
Inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:
Bouwerskamp 14, 8301 AG Emmeloord
Deze workshop is voor jou als je regelmatig te maken hebt met:
• Drukte en chaos in je hoofd
• Regelmatig gedoe en irritaties over misverstanden op je werk of in je gezin
• Overprikkeling
• Te weinig alleentijd om bij te tanken
• Gevoelens van machteloosheid en frustratie
• Dagelijkse stress en vermoeidheid
Tijdens deze workshopavond leer je welke 7 stappen nodig zijn om meer rust in je leven te creëren. Je gaat
naar huis met een praktische basis voor jouw persoonlijke rustplan.
We werken aan de hand van een spel en kaarten. Ontspannen, visueel en praktisch. Het maakt de
interactie met de anderen ook makkelijker doordat je het spel kunt gebruiken als ‘bindmiddel’ in de
communicatie. We richten ons hiermee op situaties die je in het dagelijks leven tegen kunt komen rondom
werk, gezin en vrije tijd.
Doordat we met een spel werken, is plaats voor maximaal 12 mensen, dus aanmelden is belangrijk en kan
door een mail te sturen naar: sandradejong@nvaregio.nl. Bij veel belangstelling organiseren we het
gewoon nog een keer!
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door:

terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

ASD adviezen
Via het logo kunt u op hun website de adviezen van de ASD nalezen.

Bezwaar maken op toegekend ondersteuningsarrangement WMO heeft succes!
Het toekennen van een pakket op basis van de door de gemeente geformuleerde
ondersteuningsarrangementen leidt tot rechtsonzekerheid voor  de zorgvrager.
Dit concludeert de Centrale raad van Beroep bij uitspraak van 8 oktober 2018.
Met name het niet bepalen van de omvang (aantal uren per week) van de te verstrekken
ondersteuning
Deze uitspraak is gebaseerd op een casus uit de gemeente Steenbergen In het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekt het college de
maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.
Inmiddels weten we dat de gemeente Almere op basis van deze uitspraak ook een
beschikking heeft bijgesteld inzake individuele begeleiding. Het bezwaar was vooral
gericht op het ontbreken van de vermelding van het aantal uren begeleiding waarop de
aanvrager recht heeft. In de nieuwe beschikking wordt niet allen alleen het aantal uren
per week aangegeven maar ook het tarief wat daar bij hoort.
Meer informatie over de uitspraak van de centrale raad van beroep vind u via
onderstaande link.
https://www.gemeente.nu/blog/gemeenten-moeten-aan-de-bak-na-wmo-uitspraak/
terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

ViP Café
Beste lezer,
Hierbij treft u de uitnodiging aan voor ons ViP café van 13 maart. ViP staat voor VN
verdrag in de Praktijk. Het VN verdrag voor mensen met een handicap is in 2016 ondertekend door onze regering. Dit verdrag verplicht overheden om daar werk van te maken.
Zo heeft de ViP adviesgroep het inclusie beleid (2018-2021) samen met de gemeente
vastgesteld, de komende jaren zullen wij ons daar sterk voor maken. Dat kunnen wij niet
alleen daar hebben wij u hulp bij nodig. Waar loopt u tegen aan en heeft u TIPS voor ons.
Wij gaan graag met u in gesprek.
Het thema is deze keer Onafhankelijke Client-Ondersteuning. Heeft u een keukentafel
gesprek en wilt u iemand meenemen dan is er de mogelijkheid om een onafhankelijke
ervaringsdeskundige mee te nemen.
Marion Bestenbreur (projectcoördinator OCO) zal samen met Helma Berkenbos een
korte inleiding verzorgen. Daarna is er volop ruimte om vragen te stellen en anderen te
spreken en te ontmoeten.
De toegang van ons café is gratis en u ontvangt 2 drankmuntjes. Elke 13de van de
maand is er een ViP café van 15:00- 17:00 uur.
Gerda van Wees, Edwin Luitzen de Vos en Marjan Heidstra
ViP/DCM p/a,
Wagenmakerbaan 51,
1315 BC Almere,
Tel.: Marjan 06-44512413

GUUSJE BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
Wilt u nog eens alle Guusjes bekijken dan kan dat via deze link.

www.socialewegwijzeralmere.nl

ViP (VN verdrag in de Praktijk) in Café op 2
elke 13de van de maand van 15:00 – 17:00 uur
Stadhuisplein 2, Almere
_________________________________________________________________

UITNODIGING

Praat mee in CAFÉ OP 2
op 13 maart van
15:00 – 17:00 uur

Heeft u binnenkort een gesprek met het
wijkteam of uw zorgaanbieder?
U kunt gratis gebruik maken van een
Onafhankelijke ClientOndersteuner. Dat
is veelal een ervaringsdeskundige.
Marion Bestenbreur is
projectcoördinator OCO en vertelt u
daar alles over in ons ViP café.
Namens de ViP adviesgroep, graag tot 13 maart.
Gerda van Wees, Marjan Heidstra en Edwin de Vos
___________________________________________________________________________
Stichting SOGA, NAH Forum, De Oogvereniging, Disability Studies in Nederland, Doven en
Slechthorenden, GGZ panel Flevoland, Inloophuis de Ruimte, Stichting Paladijn, Triade
Meedoen en Sport, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, G-Kracht panel,
stichtingen De Creatieve Motor en ABRI
www.socialewegwijzeralmere.nl

PRAAT MEE
In café op 2
op 13 maart van 15:00 – 17:00 uur

Spreker Marion Bestenbreur
Projectcoördinator OCO Almere
Onafhankelijke Client-Ondersteuner
Hulp nodig bij een gesprek met een
officiële instantie? Er is gratis
ondersteuning mogelijk.

www.socialewegwijzeralmere.nl

ALLES OVER DE VRIJWILLIGERSVERZEKERING
De Gemeente Almere heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers
in Almere.
Maar wat betekent dat precies? Wat is er wel en wat is er niet verzekerd?
Caroline Koekenbier van Centraal Beheer kan antwoord geven op alle vragen over de
vrijwilligersverzekering.
We starten deze bijeenkomst op 25 maart 2019 informeel met vanaf 18.00 uur soep en
broodjes. Handig als je vanuit het werk deze bijeenkomst wilt bijwonen. Ondertussen
kan je bijpraten met andere vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren.
Vanaf 19.00 uur start de presentatie door onze gastspreker.
Aanmelden kan via deze link.
Met vriendelijke groet,
Sacha de Ruiter
VMCA
Adviseur vrijwillige inzet
T   036 534 14 04
M 06-37434397
E   s.deruiter@vmca.nl
I    www.vmca.nl
F   www.facebook.com/sacha.deruitervmca

terug
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Voorzieningen uit de WLZ en WMO kunnen
aanvullend aan elkaar geboden worden!
Tijdens de bijeenkomst van het NAH Forum op 26 februari bleek dat er weinig bekend
is over de mogelijkheid om een beroep te doen op de WMO en daarnaast ook gebruik te
maken van een voorziening uit de WLZ.
Als voorbeeld werd genoemd dat naast het gebruikmaken van dagbesteding vanuit de
WMO het niet mogelijk zou zijn ook gebruik te maken van een extramurale behandeling.
In elk geval wordt het niet door de gemeente of de wijkteams als mogelijk ingebracht bij
het bespreken van een zorgplan.
Deze informatie willen we graag delen met de lezers van ons Bulletin, daarom hebben
we voor meer informatie onderstaande link toegevoegd!
https://www.ciz.nl/zorgprofessional/subsidieregelingen/tijdelijke-subsidieregeling-extramurale-behandeling#

Terug naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  29 maart 2019
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.

www.socialewegwijzeralmere.nl

