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BOB alweer 1 jaar!

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Het	is	inmiddels	een	jaar	geleden	dat	de	1e	BOB	uitkwam	en	
we	gaan	door!	
Dus	hierbij	de	2e	jaargang	nummer	1	en	u	ontvangt	hem	
een	paar	dagen	eerder	dan	gebruikelijk	omdat	we	u	deze	
keer	vooral	attent	willen	maken	op	een	paar	bijeenkomsten	
waarvoor	u	zich	nog	kunt	aanmelden.

Allereerst	de	bijeenkomst	op	9	oktober	in	het	Stadhuis	over	
“Is	de	gemeente	Almere	inclusief	voor	de	bewoners	met		
een	beperking?”.	Dit	is	een	prima	gelegenheid	om	aan	de	
wethouder	uw	ervaringen	mee	te	geven.

Dan	is	er	op	15	oktober	een	bijeenkomst	in	samenwerking	
met	de	Adviesraad	Sociaal	Domein,	de	gemeente	Almere	en	
het	Breed	Overleg	Plus	waarin	we	graag	de	ervaringen	van	
gebruikers	van	huishoudelijke	hulp,	persoonlijke	begeleiding	
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Agenda

•	 9-10-2019	
Praat	mee

•	 13-10-2019	
ViP	Café

•	 15-10-2019	
Met	elkaar	in	gesprek
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en	dagbesteding	in	het	kader	van	de	WMO	ophalen.	Immers,	het	is	in	ons	aller	belang	
dat	de	geboden	zorg	ook	aansluit	bij	wat	er	nodig	is.	En	wie	kunnen	dat	beter	aangeven	
dan	de	gebruikers	zelf?		
Dus	bent	u	afhankelijk	van	deze	ondersteuning,	meldt	u	zich	dan	aan.

Verder	maken	we	u	weer	attent	op	de	serie	over	toegankelijkheid	van	de	Vereniging	van	
Verzekeraars,	de	dag	van	de	Mantelzorg,	de	week	tegen	eenzaamheid,	de	ASD	adviezen	
en	het	maandelijkse	ViP-café.

En	dan	nog	een	wens	van	het	BO+	bestuur:	we	zouden	graag	een	rubriek	starten	waarin	
we	ervaringen/tips	opnemen	om	die	met	elkaar	te	delen.	Op	die	manier	helpen	we	elkaar	
om	het	beleid	van	de	gemeente	“Doen	wat	nodig	is”	te	realiseren.	
Sietske	van	Oogen-Visser
Voorziter	BO+	

	terug
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PRAAT MEE In Het Stadhuis 

woendsdag 9 oktober van 19:30 – 22:15 uur 

Stadhuisplein 1, Almere 
 
 

ViP bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van Stichting SOGA, NAH Forum, Oogvereniging, Disability 
Studies in Nederland, Doven en Slechthorenden,  

 GGZ-cliëntenraad, Inloophuis de Ruimte, Stichting Paladijn, Triade Meedoen en Sport,                                                            
stichtingen: De Creatieve Motor en ABRI G-KRACHT politiek panel. 

 

“Is de gemeente Almere inclusief voor inwoners met een 
beperking?”  
 
De gemeente nodigt u uit tijdens de landelijke Week van de Toegankelijkheid hierover mee 
te praten.  
 
Voorzitter is Jan Troost  
 
Sprekers: 

• Wethouder Jerzy Soetekouw   
• Illya Soffer, directeur Ieder(in), Netwerk voor mensen met een beperking of 

chronische ziekte in Nederland. 
• Ervaringsdeskundigen bieden de door hen geschreven Inclusie Agenda Almere 2019-

2022 aan. 
 
Na de pauze discussie met een panel en mensen in de zaal. 
Onderwerpen: mobiliteit en vervoer, fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, 
wonen, werk en inkomen en een leven lang leren. 
 
U bent van harte welkom op woensdagavond 9 oktober 2019 in het Bedrijfsrestaurant van 
het Stadhuis, vanaf 19.30 uur tot 22.15 uur. 
 
Het stadhuis is toegankelijk voor gehandicapten. De toegang is gratis en u krijgt een 
consumptie. 
 
Graag aanmelden voor 2 oktober bij Marian v.d. Blom amvdblom@almere.nl of via 
Facebook@dcmvip 
 
Namens de gemeente, werkgroep VN-verdrag in de Praktijk (ViP), 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

terug
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Met elkaar in gesprek over...
begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp

Beste ontvanger,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein, het Breed Overleg Plus en de gemeente Almere nodig ik u graag uit 
voor een bijeenkomst. Het onderwerp van gesprek: uw ervaringen met individuele begeleiding, dagbesteding 
en/of huishoudelijke hulp voor volwassenen. We noemen dit ook wel de ondersteuningsarrangementen.

Sinds 2018 is er het een en ander veranderd. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen sinds die tijd. Wat heeft u 
gemerkt van de veranderingen? Wat vindt u van de ondersteuning die u krijgt? Hoe verloopt het contact met 
uw zorgaanbieder? Lukt het om uw ondersteuning flexibel aan te passen als dat nodig is? Wat gaat goed en 
wat kan er beter?

De bijeenkomst vindt plaats op:

Dinsdag 15 oktober 2019 van 14.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Locatie: Congres- & vergaderruimte Annapark 

Sas van Gentlaan 10-12, 1324 CT Almere

Het doel van deze bijeenkomst is ervaringen ophalen over individuele begeleiding, dagbesteding en/of huis-
houdelijke hulp voor volwassenen. De gemeente neemt deze informatie mee in gesprekken met de gemeen-
teraad. Ook voor de Adviesraad Sociaal Domein en het Breed Overleg Plus is het belangrijk om uw mening te 
horen.

De bijeenkomst start met een toelichting van het Breed Overleg Plus en van de gemeente. Daarna houden we 
een pauze. Vervolgens gaan we in kleine groepjes in gesprek. De belangrijkste uitkomsten van de gesprektafels 
delen we in de hele groep.

Vanwege de voorbereidingen vragen wij u zich uiterlijk maandag 7 oktober aan te melden bij 
Mirjam Gevers: mgevers@almere.nl. 

Met hartelijke groet,

Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter Breed Overleg Plus

terug
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Serie over toegankelijkheid: Wat heb jij nodig? 

Het	Verbond	van	Verzekeraars	attendeerde	ons	op	hun	nieuwe	blog	op	de	website.	

Iedereen	wil	graag	meedoen	in	de	maatschappij,	maar	veel	consumenten	ervaren	
drempels.	In	deze	serie	helpen	mensen	met	verschillende	achtergronden	en		
beperkingen	verzekeraars	bij	de	(digitale)	toegankelijkheid	van	hun	producten		
en	diensten.		
	
Middels	deze	link	komt	u	bij	de	rubriek	Actueel	waar	u	rechts	de	nieuwe	blogs	van	deze	
serie	kunt	vinden.

Dag van de Mantelzorg, save the date!

Elk	jaar	op	10	november	is	het	de	Dag	van	de	Mantelzorg.
In	Almere	vieren	we	deze	dag	op	zaterdag	9	november.
Ook	dit	jaar	kunt	u	kiezen	uit	het	maken	van	een	mooie	natuurwandeling	onder	leiding	
van	een	gids	van	IVN	of	een	gezellige	lunch	bij	het	Van	der	Valk	hotel.

U	kunt	zich	nog	niet	aanmelden	voor	deze	dag,	de	uitnodiging	hiervoor	volgt	later.

terug
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Week tegen de eenzaamheid van 1-8 oktober 2019

Eenzaamheid	is	voor	iedereen	anders.	Wat	eenzaamheid	
is,	hoe	het	voelt	en	wat	het	met	je	doet	is	voor	iedereen	
anders.	De	een	heeft	meer	betekenisvolle	relaties	of	een	
groter	sociaal	netwerk	nodig	dan	de	ander.	Het	is	niet	aan	
mensen	te	zien	of	zij	zich	eenzaam	voelen.		

Er	wordt	weinig	over	gepraat.	Het	kan	voelen	als	eigen	falen	als	je	eenzaam	bent.	Daar-
om	is	het	goed	om	scherp	te	zijn	op	signalen	die	kunnen	wijzen	op	eenzaamheid.		
Samen	kunnen	we	eenzaamheid	wél	bespreekbaar	maken	en	er	zo	ook	wat	aan	doen.

Eenzaamheid herkennen?
Wilt	u	meer	weten	over	eenzaamheid	herkennen?	Via	de	vrijwilligersacademie	kunt	u	
zich	inschrijven	voor	een	training	hierover	die	op	17	oktober	as.	plaatsvindt.

Wat is er te doen?
In	Almere	worden	een	aantal	activiteiten	georganiseerd	in	de	Week	tegen	de	Een-
zaamheid.
Klik	hier	voor	een	overzicht	hiervan.

terug
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ASD adviezen

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

ViP Café

Beste	lezer,

Op	13	oktober	staat	het	ViP	Café	(VN	verdrag	in	de	praktijk)	met	als	thema:
“Praat	met	mij”.

	ViP	praat	u	bij	en	vraagt	wat	vindt	u	belangrijk?

	U	kunt	het	ViP	vinden	in	café	op	2,	stadhuisplein	2	(tegenover	het	stadhuis)	in	Almere	
Stad.		De	toegang	is	gratis	en	u	ontvangt	2	consumpties.

Wij	hopen	u	te	mogen	ontmoeten.

Met	vriendelijke	groet	mede	namens	de	ViP	werkgroep	

Edwin	de	Vos,	Gerda	van	Wees	en	Marjan	Heidstra.

ViP/DCM	p/a,	
Wagenmakerbaan	51,	
1315	BC	Almere,	

Tel.:	Marjan	06-44512413

Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		1	november	2019

U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	bij	voorwoord	door	Wendelin	Jacober	via	Pexels

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/afmelden-voor-het-breedoverlegbulletin/
https://asdalmere.nl/adviezen/
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PRAAT MEE In Café op 2 

iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00uur 

Stadhuisplein 2, Almere 
 

Stichting SOGA, NAH Forum, Oogvereniging, Disability Studies in Almere, Doven en 
Slechthorenden, GGZ panel Flevoland, Inloophuis de Ruimte, Stichting Paladijn, Triade 

Meedoen en Sport, Bureau Gelijke Behandeling, G-Kracht panel en de                            
stichtingen De Creatieve Motor en ABRI. 

 

_________________________________________ 

UITNODIGING 
voor informele ontmoeting in 

Café op 2 
op zondag 13 oktober van 

15:00 uur – 17:00 uur, het thema is: 
 

“Praat met mij” 
door stichting ABRI 

 
In spelvorm praten wij met elkaar over onderwerpen die mensen 

met een beperking aangaan. Het belangrijkste doel is om met elkaar 
in gesprek te komen.  

 
 

Namens de ViP werkgroep, graag tot 13 oktober. 
 

 Café op 2 is rolstoeltoegankelijk en er is een schrijftolk aanwezig. 
Toegang is gratis en u ontvangt 2 consumptiemuntjes. 

 
 
 

________________________________________________________________ 
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