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•	 Nieuwe	leden	gezocht
•	 ASD	Adviezen
•	 ViP	Café

Het Sociaal Domein volop in  
beweging.

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

In	de	afgelopen	4	jaar	is	de	gemeente	Almere	op	basis	van	
de	kadernota	“Doen	wat	nodig	is”	en	het	beleidsplan		
“Veranderen	wat	nodig	is”	aan	de	slag	gegaan	met	de		
uitvoering	van	dat	beleid.	Zo	zijn	er	16	wijkteams	gevormd	
die	een	belangrijke	rol	hebben	in	het	toekenningen	van	de	
beschikkingen	voor	de	nodige	zorg.

Vervolgens	zijn	er	ondersteuningsarrangementen	samen-
gesteld	op	basis	waarvan	de	aanbesteding	heeft	plaats-
gevonden	voor	het	selecteren	van	de	zorgaanbieders.		
Hiermee	kan	er	worden	begonnen	voor	de	inzet	van		
begeleiding,	huishoudelijke	hulp	en	dagbesteding	in	het		
kader	van	de	WMO.	
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Agenda
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In	de	vorige	BOB	hebben	we	al	aangegeven	dat	de	uitvoering	van	de	ondersteunings-	
arrangement	tot	rechtsonzekerheid	leidt	voor	de	zorgvrager.	Daarnaast	blijkt	dat	het	
beschikbare	(begrote)	budget	voor	deze	aanpak	zal	worden	overschreden.

De	uitkomst	van	het	onderzoek	naar	de	eerste	uitkomsten	van	de	ondersteunings-	
arrangementen	laten	een	gemengd	beeld	zien:	sommige	arrangementen	overschrijden	
aanzienlijk	meer	dan	verwacht	terwijl	Huishoudelijk	Hulp	een	forse	onderschrijding	
(minder	dan	de	begroting)	laat	zien.	Er	wordt	nu	hard	gewerkt	om	de	aanpak	op	basis	van	
de	ondersteuningsarrangementen	bij	te	sturen	waar	mogelijk.		
Hier	zijn	we	vanuit	het	BO+	nauw	bij	betrokken.

Zo	ook	bij	de	doorontwikkeling	van	de	wijkteams.		
Hier	wordt	tweeledig	gekeken	naar	het	wijkteam:	

1.	Is	de	huidige	organisatievorm	passend	bij	de	vragen	die	gesteld	worden	aan	het		
				wijkteam;	kan	men	voldoende	de	preventieve	rol	invullen	zoals	bedoeld,	en
2.	Wat	is	er	nodig	om	de	komende	ontwikkelingen	(verdere	extramuralisatie	GGZ	en		
					jeugd,	langer	thuis	wonen)	goed	te	bedienen	door	het	wijkteam.

Op	dit	moment	loopt	de	procedure	rond	het	vaststellen	van	het	beleidsplan	Sociaal	
Domein	2019-2022.	Het	BO+	ondersteunt	de	ASD	met	concrete	inbreng	bij	het		
opstellen	van	het	advies	rond	het	beleidsplan.
	
Volop	beweging	dus!

Dan	breng	ik	de	bijeenkomst	rond	“Vervoersvoorzieningen	2020	en	verder”	en	de		
mogelijkheid	te	solliciteren	naar	het	lidmaatschap	van	de	Adviesraad	Sociaal	Domein	
ook	nog	even	onder	uw	aandacht.	

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorziter	BO+	

	terug
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Met elkaar in gesprek met Almere over...

“VERVOERSVOORZIENINGEN 2020 en verder.”

Beste ontvanger,

Hierbij nodig ik u namens de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente Almere en het Breed Overleg Plus
uit voor een bijeenkomst in het kader van: Vervoersvoorzieningen

In 2020 zal voor deze voorzieningen een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Gelet op de ervaringen van
de huidige periode willen we met u in gesprek op:

Dinsdag 16 april 2019, van 14.30-17.00 uur (inloop vanaf 14.15 uur)
Locatie: Congres- & vergaderruimte Annapark

Sas van Gentlaan 10-12, 1324 CT Almere

Het doel van deze bijeenkomst is:

Randvoorwaarden te formuleren waaraan vervoervoorzieningen moeten voldoen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we, na een plenaire introductie, met u de gespreksonderwerpen via een
mentimeter bepalen. Hiervoor is het van belang dat u uw smartphone bij u hebt.

Na de pauze gaan we verdeeld over meerdere tafels de verschillende onderwerpen bespreken.

Tot slot van de bijeenkomst worden de uitkomsten van de verschillende tafels weer plenair met elkaar
gedeeld zodat we deze als input kunnen gebruiken voor een door de ASD in te dienen ongevraagd
advies betreffende de nieuwe aanbestedingsprocedure “Vervoersvoorzieningen 2020 en verder”

In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u zich aan te melden bij:
Mirjam Gevers, email: mgevers@almere.nl

Met vriendelijke groet,

Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter Breed Overleg Plus

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden voor de 
komende periode tot 2022

De	Adviesraad	bestaat	uit	12	leden	en	vergadert	maandelijks.	

Wilt	u	lid	worden	van	deze	Adviesraad,	dan	vragen	wij	van	u	het	volgende:
•U	woont	in	Almere;
•U	bent	een	teamspeler;
•U	kunt	leiding	geven	aan	een	werkgroep	over	een	gericht	thema;
•U	beschikt	over	goede	(ervaring)kennis	over	het	beleid	of	de	uitvoering	van	één	of	meer	
van	de	genoemde	wetten;
•U	kunt	op	niveau	met	de	gemeente	spreken	over	beleidszaken,	maar	u	staat	ook	met	
beide	benen	in	de	samenleving;
•U	kunt	anderen	enthousiasmeren;
•U	hebt	voldoende	tijd:	ongeveer	twee	dagdelen	per	week	voor	leden.

Kandidaten	mogen	niet	werkzaam	zijn	bij	de	gemeente	Almere,	geen	lid	zijn	van	de	
gemeenteraad	of	werkzaam	zijn	als	aanbieder	van	activiteiten/producten	op	het	terrein	
van	de	genoemde	wetten.

Wat	we	u	bieden	is:	
•een	uitdagend	lidmaatschap;
•goede	inhoudelijke	en	secretariële	ondersteuning;
•vergoeding	volgens	vacatieregeling.

Op	18	april	2019	organiseert	het	bestuur	van	het	Breed	Overleg+	een	informatieavond	
over	de	Adviesraad.	Tijdens	deze	avond	krijgt	u	meer	informatie	over	wat	het	werk	van	
de	Adviesraad	inhoudt,	krijgt	u	de	gelegenheid	om	met	huidige	leden	van	de	Adviesraad	
te	spreken	en	kunt	u	uw	vragen	stellen.	Deze	informatieavond	vindt	plaats	in	de	Den	
Uylkamer		(vergaderkelder)	in	het	Stadhuis.	Vanaf	19.15	uur	is	iedereen	welkom.		
Het	programma	start	om	19.30	uur	en	is	afgelopen	om	21.00	uur.

Op	de	volgende	pagina	de	advertentie	zoals	die	in	de	krant	van	10	april	2019	staat.	

terug
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Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden
asdalmere.nl

Via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor een groot 
deel van de maatschappelijke ondersteuning aan Almeerders. Het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie zijn daarbij essentieel.

De gemeente ziet inwoners als partners bij ontwikkelingen in het sociaal domein en zoekt graag gezamenlijk naar oplossingen en goede werkwijzen. Daarom is er een integrale advies-
raad op dit terrein: de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad denkt mee en adviseert het college van B en W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over allerlei thema’s. 
Bijvoorbeeld over wonen, deelname aan de arbeidsmarkt, toegankelijkheid van openbare gebouwen, veiligheid voor inwoners en participatie in de maatschappij.

De Adviesraad bestaat uit elf leden en een voorzitter en vergadert maandelijks. Zij laten zich mede voeden door het Breed Overleg+ waarin alle belangenorganisaties welkom zijn die 
actief zijn in het sociaal domein. Het Breed Overleg+ verzorgt de voordracht van leden voor de Adviesraad aan het college van B en W.

Ruimte voor zes 
nieuwe mensen
Er is in de Adviesraad op dit moment 
ruimte voor zes nieuwe leden. Wilt 
u lid worden? Dan vragen wij van u 
het volgende:

• U woont in Almere.
• U bent een teamspeler.
•  U kunt leiding geven aan een werk-

groep over een gericht thema.
•  U beschikt over goede ervaring/

kennis over het beleid of de uit-
voering van een of meer van de 
genoemde wetten.

•  U kunt op niveau met de gemeente 
in gesprek gaan over beleidszaken, 
maar u staat ook met beide benen 
in de samenleving.

• U kunt anderen enthousiasmeren.
•  U hebt voldoende tijd: ongeveer 

twee dagdelen per week.

Kandidaten mogen niet werken bij de 
gemeente Almere, geen lid zijn van 
de gemeenteraad of werken als aan-
bieder van activiteiten/producten op 
het terrein van de genoemde wetten.

Wat wij u bieden is: 
• een uitdagend lidmaatschap;

• goede inhoudelijke en secretariële 
ondersteuning;
• een vergoeding voor het bijwonen 
van vergaderingen.

Informatieavond op 18 april
Op 18 april 2019 organiseert het 
bestuur van het Breed Overleg+ een 
informatieavond over de Adviesraad. 
Tijdens deze avond krijgt u meer 

informatie over wat het werk van de 
Adviesraad inhoudt. Ook krijgt u de 
gelegenheid om met huidige leden 
van de Adviesraad te praten en kunt 
u vragen stellen. De informatieavond 

vindt plaats in de Den Uylkamer 
(vergaderkelder) in het stadhuis 
(Stadhuisplein 1). Vanaf 19.15 uur is 
iedereen welkom. Het programma 
start om 19.30 uur en is afgelopen 
om 21.00 uur.

Solliciteren voor 6 mei 
Hebt u belangstelling voor de functie? 
Stuur dan voor 6 mei 2019 uw brief 
met cv naar het Breed Overleg+ ter 
attentie van mevrouw Sandra de 
Jong-Verhoeven via amdejong-ver-
hoeven@chello.nl. Voor meer infor-
matie kunt u contact op nemen met 
de voorzitter van het Breed Overleg+, 
mevrouw Sietske van Oogen-Visser: 
06-53 22 59 21.

Sollicitatiegesprekken 
vanaf 13 mei
De sollicitatiegesprekken vinden 
plaats vanaf 13 mei 2019. De sol-
licitatiecommissie bestaat uit leden 
van zowel het Breed Overleg+ als 
de Adviesraad onder leiding van de 
voorzitter van het Breed Overleg+. 
Wij stellen het op prijs wanneer 
u ons attent maakt op geschikte 
kandidaten.

Angela Baas Photography
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ASD adviezen

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

ViP Café

Beste	lezer,
	

Hierbij	treft	u	de	uitnodiging	aan	voor	ons	ViP	café	van	13	april.	ViP	staat	voor	VN		
verdrag	in	de	Praktijk.	Het	VN	verdrag	voor	mensen	met	een	handicap	is	in	2016	onder-
tekend	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	“Houd	de	lijn	vrij!”	Help	blinden	en	slechtzienden	veilig	over	
straat.	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

Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		7	mei	2019

U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

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


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 
_________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

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 

 

UITNODIGING 
Praat mee in CAFÉ OP 2 

op 13 april van 
15:00 – 17:00 uur 

 
 
Houd de lijn vrij! Help blinden en 
slechtzienden veilig over straat 
 
Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen 
vormen op straat en op de stations? Dat zijn 
geleidelijnen. Mensen met een visuele beperking maken 
hier gebruik van om in de openbare ruimte veilig hun 
weg te vinden. Helaas weten veel ziende mensen niet 
waar de geleidelijnen voor dienen. Met als gevolg dat er 
regelmatig obstakels op staan. Dat levert lastige en zelfs 
gevaarlijke situaties op voor de gebruikers. 
 

www.houddelijnvrij.nl 
 
 

 
Namens de ViP adviesgroep, graag tot 13 april. 

Gerda van Wees, Marjan Heidstra en Edwin de Vos 
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