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Jeugdzorg en zorg om Wonen

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,
	
November	2019	BOB	2e	jaargang	nummer	2,		hierna	nog	
1	Bulletin	en	dan	zit	dit	jaar	er	alweer	op.	Tijd	vliegt,	vooral	
omdat	er	veel	te	doen	is	in	het	Sociaal	Domein.		
Zijn	we	amper	5	jaar	onderweg	met	zorg	en	welzijn	in		
gemeenteland,	constateert	de	minister	dat	het	met	name	
voor	de	jeugdzorg	toch	niet	zo’n	goed	idee	was	om	deze	
taak	inclusief	bezuiniging	over	de	schutting	te	gooien	naar	
de	gemeenten.		
Jammer	dat	dat	inzicht	er	bij	de	voorbereiding	nog	niet	was.	
Maar	ja	“beter	ten	halve	gekeerd	dan	ten	hele	gedwaald”.

In	dit	kader	brengen	we	het	symposium	“Voor	elkaar		
voor	de	jeugd”	op	vrijdag	22	november	ook	graag	onder		
uw	aandacht.
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Agenda

•	 12-11-2019	
Gewoon	Vrienden

•	 13-11-2019	
ViP	Café

•	 22-11-2019	
Symposium	Jeugd

Jeugdzorg																																	Werk	en	inkomen																																		Meedoen																																											Wonen

https://www.socialewegwijzeralmere.nl/aandachtsgebieden/jeugdzorg/
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/aandachtsgebieden/werk-en-inkomen/
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/aandachtsgebieden/meedoen/
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/aandachtsgebieden/wonen/


www.socialewegwijzeralmere.nl

Op	15	oktober	hebben	we	in	samenwerking	met	de	Adviesraad	Sociaal	Domein,		
de	gemeente	Almere	en	het	Breed	Overleg	plus	de	ervaringen	van	gebruikers	van		
Huishoudelijk	Hulp,	persoonlijke	begeleiding	en	Dagbesteding	in	het	kader	van	de	WMO	
opgehaald.	Dat	was	een	succes,	er	waren	60	deelnemers	die	aan	zes	tafels	hun		
ervaringen	hebben	uitgewisseld.	We	gaan	de	uitkomsten	bespreken	in	het	BO+	overleg	
van	19	november	en	komen	daar	in	het	bulletin	van	december	bij	u	op	terug.

In	dit	bulletin	vind	u	zoals	gebruikelijk	de	informatie	over	de	ViP	bijeenkomsten.

Van	de	werkgroep	Armoede,	Wonen	en	Participatie	hebben	de	deelnemers	aan	het	BO+	
inmiddels	een	gespreksnotitie	en	een	rapport	verhuringen	in	2018	ontvangen.	Helaas	
is	de	behandeling	van	de	Woonvisie	door	de	gemeenteraad	uitgesteld	tot	volgend	jaar.	
Omdat	deze	documenten	de	moeite	waard	zijn	tijdens	die	behandeling	bij	de	hand	te	
hebben,	kiezen	we	ervoor	ze	op	onze	website	te	plaatsen.	Via	de	volgende	link	kunt	u	ze	
daar	vinden:		werkgroep	Armoede,	Wonen	en	Participatie.

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorziter	BO+	

	terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/werkgroepen-breed-overleg-plus/
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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.

Werkgroep Armoede, Wonen en Participatie
	
Bijgaand	stuur	ik	het	BOplus	namens	de	werkgroep	Armoede,	Wonen	en	Participatie	
een	gespreksnotitie.	Die	notitie	is	gebaseerd	op	een	analyse	die	het	CBA	heeft	laten	
maken	van	de	openbare	informatie	van	WoningNet.		De	werkgroep	heeft	hierover		
aanbevelingen	opgesteld.

Wij	hebben	in	deze	BOB	de	eerste	pagina	van	de	aanbevelingen	alsmede	de		
inhoudsopgave	opgenomen	van	de	notitie.		
Wilt	u	de	drie	pagina’s	tellende	aanbevelingen	en	het	gehele	rapport	lezen	dan	kunt	u	
dit	via	de	link	uit	het	voorwoord	doen.

Met	vriendelijke	groet,

John	van	der	Pauw

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel
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terug

 Werkgroep    Armoede    Wonen   &    Participatie 
 
 
 
Gespreksonderwerp: Aanbevelingen rapportage realisaties woonruimteverdeling 

‘Net zo min als je armoede bestrijdt met het uitdelen van loten voor de trekking van de 
Staatsloterij, zorgt het verloten van een groot deel van de sociale huurwoningen voor een 
rechtvaardige oplossing van de woningnood in Almere’ 

Het CBA heeft een analyse gemaakte van de openbare informatie van WoningNet: ‘Reacties, 
slaagkansen en wachttijden in Almere onder de loep’. WoningNet heeft in 2018 in totaal 1.058 
verhuringen van sociale huurwoningen verantwoord. Volgens de rapportage ‘Stand van de 
woningmarkt 2018’ zijn er in 2018 daarnaast nog 686 sociale huurwoningen bemiddeld.  

De informatie van WoningNet kan actualiteit winnen en blijkt niet op alle relevante aspecten voor 
transparantie te zorgen. 
WoningNet biedt – afhankelijke van de toewijzing van een woning aan een urgent, aan iemand die 
kan reageren op een gelabelde woning en van het aanbod als inschrijfduur of loot-woning – meer 
informatie over de woningnood dan blijkt uit de rapportage ‘Stand van de woningmarkt 2018’. Die 
informatie betreft onder meer het aantal reacties op woningen en de inschrijfduur. Het aantal 
reacties op senioren- en jongerenwoningen blijkt beduidend lager dan het aantal reacties op andere 
woningen die in het inschrijfsegment worden aangeboden. De wachttijd voor die woningen is kleiner 
dan voor andere woningen in het inschrijfsegment.  
De gegevens van WoningNet bevatten ook zinvolle informatie over het aanbod aangepaste 
woningen.  

De werkgroep Armoede, Wonen en Participatie van het BOplus heeft op basis van de analyse 
‘Reacties, slaagkansen en wachttijden in Almere onder de loep’ een aantal aanbevelingen 
geformuleerd. Die aanbevelingen zijn hierna opgenomen. De werkgroep legt die aanbevelingen voor 
aan de andere leden van het BOplus met de vraag of zij zich in die aanbevelingen kunnen vinden. De 
leden van de werkgroep adviseren om – als de leden van het BOplus zich kunnen vinden in de 
aanbevelingen – de analyse door te sturen naar de ASD met het verzoek om die aanbevelingen als 
ongevraagd advies aan het college voor te leggen. 

 

 
Transparantie 

De transparantie die WoningNet biedt is suboptimaal en kan beter. Echte transparantie is 
voorhanden als verhuurde woningen ook direct op WoningNet worden verantwoord.  
Bij aangepaste woningen en woningen die aan urgent woningzoekenden zijn  verhuurd ontbreekt 
essentiële informatie die het mogelijk maakt om te zien of de woning aan de langst wachtende is 
verhuurd.   

Aanbeveling 
Ter verhoging van de transparantie zouden de verhuringen binnen een week verantwoord dienen te 

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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        De verhuur van sociale huurwoningen in 2018 in Almere nader bekeken 
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Wilt	u	het	alle	aanbevelingen	en	het	gehele	rapport	lezen	dan	kunt	u	dat	doen	via	de	link	in	
het	voorwoord.
terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Schrijf je nu in voor het regionale symposium  
‘Voor elkaar voor de jeugd’!

Wanneer:	vrijdag	22	november	2019
Hoe	laat:	9.00-16.00	uur	met	een	aansluitende	netwerkborrel
Waar:	theater	Agora,	Agorabaan	12,	Lelystad
Kosten:	gratis

Het	begint	inmiddels	een	echte	traditie	te	worden	in	november!		
Voor	het	derde	jaar	op	rij	organiseren	de	Flevolandse	gemeenten	en	aanbieders	een	
symposium	voor	jeugdprofessionals	in	de	regio.

In	Flevoland	willen	we	dat	alle	jeugdigen	en	gezinnen	toegang	hebben	tot	de	juiste	
hulp.	Die	hulp	sluit	zo	veel	mogelijk	aan	bij	de	behoeften,	is	dichtbij	en	kent	zo	min		
mogelijk	onderbrekingen.	Kortom:	we	willen	zaken	voor	elkaar	krijgen	voor	de	jeugd!

Tijdens	het	symposium	op	22	november	hoor,	zie	en	ervaar	je	wat	we	al	voor	elkaar	
krijgen	in	onze	regio.	Wat	kunnen	we	over	en	weer	van	elkaar	leren?	Welke	effectieve	
samenwerkingen	zijn	er	al	op	weg	naar	meer	preventie	en	beter	passende	hulp?	Waar	
is	juist	nog	werk	aan	de	winkel?	En	hoe	benutten	we	de	ervaringen	van	jeugdigen	en	
hun	ouders	hierbij?

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Programma

				09.00	uur:	Ontvangst
				09.30	uur:	Opening	en	‘Voor	elkaar	voor	de	jeugd’-pitches
				10.30	uur:	Workshopronde	1
				11.20	uur:	Koffiepauze
				11.40	uur:	Spreker:	Tweede	Kamerlid	Lisa	Westerveld
				12.10	uur:	De	beweging	van	nul
				12.30	uur:	Lunch	en	pauzeprogramma
				13.40	uur:	‘Voor	elkaar	voor	de	jeugd’-pitches
				13.50	uur:	Spreker:	Prof.	dr.	Thérèse	van	Amelsvoort
				14.40	uur:	Workshopronde	2
				15.40	uur:	Het	verhaal	van	de	dag
				16.00	uur:	Netwerkborrel

Inschrijven

Schrijf	je	nu	in!
Let	op:	de	bevestiging	van	je	inschrijving	en	vervolgmails	krijg	je	via	Yellenge.	Tijdens	
het	symposium	kun	je	namelijk	gebruikmaken	van	de	Yellenge-app	voor	je	persoonlijke	
programma	en	voor	interactieve	programma-onderdelen.	Meer	informatie	hierover	
volgt.	Krijg	je	geen	bevestiging?	Kijk	dan	even	in	je	spammap	of	de	mail	daar	misschien	
terecht	is	gekomen.

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://voorelkaarvoordejeugd.yellenge.nl/registration/
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ASD adviezen

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

ViP Café

Beste	lezer,

Toegankelijk	en	inclusief!

Hierbij	de	uitnodiging	en	persbericht	voor	ons	ViP	café	van	13	november.
https://www.decreatievemotor.nl/home

Ook	een	uitnodiging	voor	“Gewoon	Vrienden”	in	Corrosia.	Waarom	deze	uitnodiging?	
Gewoon	Vrienden	is	bijna	in	zijn	geheel	opgenomen	in	Almere	de	beelden	zijn	prachtig.	
En	zoals	ik	in	de	flyer	zeg	het	thema	acceptatie	spreekt	mij	erg	aan.	Corrosia	is	goed	toe-
gankelijk	en	voor	mensen	met	een	NS	begeleiderskaart	is	de	begeleider	gratis	dit	moet	
u	wel	even	bij	uw	reservering	aangeven	(www.corrosia.nl).

	Heel	graag	tot	zien	en	met	vriendelijk	groet	mede	namens	de	ViP	werkgroep,

Gerda	van	Wees	en	Edwin	L.	de	Vos.

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

Tel.:	Marjan	06-44512413

Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		29	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 

Het ViP bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van het NAH Forum, de Oogvereniging,                      
Disability Studies in Nederland, GGZ-cliëntenraad, Inloophuis de Ruimte, Triade Meedoen en Sport,                                                            

de stichtingen: SOGA, Paladijn, Hoormij, De Creatieve Motor, ABRI en het G-KRACHT panel. 

 
 

_________________________________________ 

UITNODIGING 
13 november 

 
Is Almere inclusief? 

Bespreken van de inclusie nota die is aangeboden aan de 
wethouder op 9 oktober.  

 
 

Wat gaat er goed en wat kan er beter? 
 
 

 Café op 2 is rolstoeltoegankelijk en er is een schrijftolk 
aanwezig. De toegang is gratis en u ontvangt  

2 consumptiemuntjes. 
 
 
 
 

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig om het ViP café te bezoeken 
laat het ons dan weten. Wij proberen dan samen met u een oplossing te 
zoeken. Voor meer informatie zie: www.decreatievemotor.nl  
 
________________________________________________________________ 
 

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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PRAAT MEE In Café op 2 

woensdag 13 november van 15 – 17 uur 

Stadhuisplein 2, Almere 

 

Het ViP bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van het NAH Forum, de Oogvereniging,                      
Disability Studies in Nederland, GGZ-cliëntenraad, Inloophuis de Ruimte, Triade Meedoen en Sport,                                                            

de stichtingen: SOGA, Paladijn, Hoormij, De Creatieve Motor, ABRI en het G-KRACHT panel. 

 

PERSBERICHT 
 
“Is de gemeente Almere inclusief voor inwoners met een 
beperking?” 
 
 
De Inclusie Agenda Almere 2018 -2022 wordt uitgereikt aan de burgers van Almere. 
 
Daarna discussie met mensen in de zaal. 
Wat vind je goed? Wat kan beter in Almere? Wat gaan we er aan doen? 
 
Onderwerpen:  Kinderen met een handicap, mensen met een psychische achtergrond, 
gehandicapten mobiliteit en vervoer, fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, 
wonen, werk en inkomen en een leven lang leren. 
 
U bent van harte welkom op woensdag 13 november vanaf 15 uur. “Café op 2” is rolstoel 
toegankelijk. De toegang is gratis en u krijgt twee consumpties.  
 
Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig om het ViP café te bezoeken laat het ons dan 
weten. Wij proberen dan samen met u een oplossing te vinden.  
 
Meer informatie en de link naar de inclusie-agenda als downloads  
 
Namens de werkgroep VN-verdrag in de Praktijk (ViP), 
 
Meer informatie over deze bijeenkomsten 06-44512413 (Marjan Heidstra). 
 
 
met vriendelijke groet, 
mede namens Gerde van Wees en EdwinL. De Vos. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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• DINSDAG 12 NOVEMBER 20:00 UUR (DUUR 90 MIN.) 

MIJN DINSDAGAVOND: GEWOON VRIENDEN 
(PREMIERE) (6+) 
 
Almeerse première 
Mijn Dinsdagavond heeft een Almeerse primeur! 
Marjan Heidstra, coördinator van de Almeerse stichting ABRI (een belangengroep voor 
verstandelijk gehandicapten) koos voor de film Gewoon vrienden.  
 

Een romantische komedie over Joris en Yad. Yad komt maar niet los van zijn ouderlijk huis, en 
Joris keert juist met hangende pootjes terug naar zijn strenge moeder. De Almeerse 
twintigers lijken voor elkaar gemaakt, maar hun moeders denken daar anders over. 

Gewoon vrienden is vrijwel volledig opgenomen in Almere. Zo herken je Duin, het 
Beatrixpark en het surfstrand bij Almere Haven. Marjan Heidstra heeft voor deze film 
gekozen omdat het thema haar aanspreekt. In haar eigen woorden: ‘Je moet iedereen 
accepteren zoals hij of zij is. Zo sta ik in het leven.’ Almere is voor Marjan de stad waar ze al 
bijna veertig jaar met liefde woont en waar ze de kans heeft gekregen zich te ontwikkelen tot 
de persoon die zij nu is.  
Corrosia heeft de eer om Gewoon vrienden voor het eerst in Almere te vertonen. 

Een avond met roze bubbels, mini-hamburgers en een nagesprek met scenarioschrijver Henk 
Burger (tevens goede vriend van Marjan). 

 

€7,00 incl. consumptie 
Gratis met Corrosiapas, excl. consumptie 

  

https://www.socialewegwijzeralmere.nl

