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Een productief 2020

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,
	
Mogelijk	heb	ik	vele	van	u	al	gesproken	en	het	allerbeste	
gewenst	voor	2020.	Voor	degenen	die	ik	nog	niet	gezien	
heb	dit	jaar	doe	ik	dat	vanaf	deze	plek	mede	namens	Hans	
Hobijn	en	Sandra	de	Jong:	“de	allerbeste	wensen	voor	2020	
in	goede	gezondheid.	Dat	we	er	voor	de	burgers	van	Almere,	
die	een	beroep	moeten	doen	op	de	zorg,	een	productief	jaar	
van	mogen	maken.”

Dan	plaatsen	we	in	dit	nummer	ook	nog	even	de	advertentie	
met	de	oproep	voor	nieuwe	ASD	leden,	solliciteren	kan	tot	
26	januari.

Enige	tijd	geleden	maakte	Hans	van	Steenis	mij	erop	attent	
dat	deze	keer	de	Bonifatiusspeld	weer	aan	een	burger	die	
zich	op	unieke	wijze	inzet	voor	de	samenleving	zou	worden	
toegekend.	Haar	suggestie	om	Hans	Hobijn	hiervoor	aan	te	
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dragen	hebben	Sandra	en	ik	van	harte	overgenomen.	Omdat	we	beide	nog	maar	korte	
tijd	actief	zijn	binnen	het	Sociaal	Domein	zijn	wij	te	rade	gegaan	bij	die	mensen	die	ons	
op	weg	konden	helpen	de	inzet	van	Hans	in	beeld	te	brengen.	Met	dank	aan	Hans	van	
Steenis,	Dorrit	Gooskens,	Jet	van	den	Biggelaar,	Monique	van	der	Plas	en	Ineke	Smidt	
is	het	ons	gelukt	een	goed	beeld	te	geven	van	de	inzet	die	Hans	in	de	afgelopen	10	jaar	
heeft	gegeven	aan	Almere.	Het	lijkt	misschien	kort,	maar	gelet	op	de	hoeveelheid	aan	
activiteiten	kun	je	rustig	spreken	van	“tropenjaren!”	We	hopen	nog	lang	gebruik	te		
kunnen	maken	van	Hans	zijn	inzet	en	suggesties	voor	het	verbeteren	van		de	uitvoering	
van	het		Sociaal	Beleid	in	Almere.	Omdat	we	u	de	toespraak	van	burgemeester	Franc	
Weerwind	niet	willen	onthouden	plaatsen	we	die	integraal	in	dit	nummer.

Dan	brengen	we	in	deze	BOB	ook	graag	het	volgende	onder	uw	aandacht.		
Een	van	de	initiatieven	die	mede	door	BO+	tot	stand	zijn	gebracht	is	de	pool	voor		
onafhankelijke	cliëntondersteuning	kortweg	OCO.	Dat	loopt	al	aardig	dankzij	de	inzet	
van	vele	vrijwilligers.	Inmiddels	behoort	de	gemeente	Almere	ook	hier	tot	de	koplopers,	
echter	we	bereiken	nog	lang	niet	al	onze	inwoners.	Met	ruim	150	nationaliteiten	kan	het	
niet	zo	zijn	dat	wij	voor	onze	inwoners	de	inzet	baseren	op	onze	westerse	cultuur.		
Daarom	zetten	we	ons	samen	met	het	project	OCO	in	ook	de	inwoners	met	anderen		
culturele	achtergronden	te	bereiken.		De	uitnodiging	voor	de	1e	bijeenkomst	op		
28	januari	is	vooral	gericht	op	onze	burgers	met	de	Caribische,	Surinaamse	en	Indische	
achtergrond.	In	de	komende	maanden	zullen	we	meer	van	deze	bijeenkomsten	houden	
elke	keer	gericht	op	een	ander	deel	van	onze	diverse	samenleving.

Sietske	van	Oogen-Visser

Voorzitter	BO+	

	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.

Oproep nieuwe leden ASD
	
Graag	brengen	wij	nogmaals	de	advertentie	voor	nieuwe	leden	van	de	Adviesraad		
Sociaal	Domein	onder	de	aandacht.

Bent	of	kent	u	iemand	die	de	ASD	zou	willen	komen	versterken	dan	verzoeken	wij	u	te	
solliciteren	op	de	wijze	zoals	vermeld	in	de	advertentie.
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Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden 
asdalmere.nl
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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 adviesraad
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
nieuwe mensen
Er is in de Adviesraad op dit moment 
ruimte voor 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	

werkgroep over een gericht thema. 
Bijvoorbeeld over jeugdhulp, 
onderwijs of statushouders.

•	U	 beschikt	 over	 goede	 ervaring/
kennis over het beleid of de uit-
voering van een of meer van de 
genoemde wetten.

•	U	 beschikt	 over	 een	 goede	 poli-
tieke	 antenne.	 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 9 januari
Op 9 januari 2020 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 26 januari
Hebt u belangstelling voor de functie? 
Stuur dan voor 26 januari 2020 
uw brief met cv naar het Breed 
Overleg+ ter attentie van mevrouw 
Sandra de Jong-Verhoeven via 
amdejong-verhoeven@chello.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van het 
Breed Overleg+, mevrouw Sietske van 
Oogen-Visser: 06-53 22 59 21.

Sollicitatiegesprekken
vanaf 3 februari
De sollicitatiegesprekken zijn vanaf 
3 februari 2020. De sollicitatiecom-
missie 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.
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Bonifatiusspeld voor Hans Hobijn

Geheel	onverwacht	voor	Hans	werd	hem	onlangs	deze	bijzondere	onderscheiding		
uitgereikt.	Hieronder	de	tekst	van	de	speech	van	burgemeester	Weerwind.

- * -

Geachte	aanwezigen,	blijft	u	vooral	nog	even	zitten.	Ik	vraag	graag	uw	aandacht	voor	
een	heel	bijzonder	moment.

Ieder	jaar	mag	ik,	uit	naam	van	de	gemeente	Almere,	de	Bonifatiusspeld	uitreiken	aan	
een	persoon	die	een	bijzondere	bijdrage	levert	aan	onze	stad.	

De	Bonifatiusspeld	is	de	hoogste	onderscheiding	die	Almere	kent.	Wij	kennen	hem	
jaarlijks	eenmaal	toe	aan	een	kandidaat	die	wiens	inzet	belangrijk	is	voor	onze	stad,	
en	voor	onze	inwoners.	Er	zijn	al	vele	spelddragers	die	met	hun	betrokkenheid	onze	
steeds	minder	jonge	stad	hebben	gevormd.

De	Bonifatiusspeld	is	in	1977	ingesteld,	op	initiatief	van	landdrost	Han	Lammers	en	
pastor	Dirk	Visser.	De	eerste	spelden	werden	uitgereikt	in	1978.	Aanvankelijk	werd	de	
speld	jaarlijks	uitgereikt	aan	meer	dan	één	persoon.	Vanaf	1992	is	elk	jaar	één	speld	
uitgereikt.	Vanaf	2000	wordt	naast	de	Bonifatiusspeld	de	Erepenning	van	Almere		
uitgereikt.	

Dit	jaar	vindt	de	Bonifatiusspeld	zijn	weg	naar	iemand	die	onder	ons	verkeert.	Naar	
iemand	die	zich	aanhoudend	inzet	binnen	het	sociaal	domein.	Dames	en	heren,	ik	doel	
hiermee	op	de	heer	Hans	Hobijn.

Beste	Hans,	Na	een	aantal	inbraken	bij	je	oude	woning	in	de	Bijlmer,	besluit	jij	samen	
met	je	echtgenote	Loes	naar	Almere	te	verhuizen.	Het	jaar	is	1986,	Almere	had	toen	
slechts	45.000	inwoners,	Almere	Buiten	was	nog	een	jong	stadsdeel,	de	trein	naar	
Amsterdam	zou	pas	volgend	jaar	beginnen	met	rijden.	En	jij	zou	zien	wat	de	stad		
allemaal	nog	bieden	ging.

In	2010	werd	jij	vrijwilliger	bij	het	Stedelijk	Overlegorgaan	Gehandicapten	Almere,	de	
SOGA.	Jij	begint	daar	zelf	een	spreekuur,	en	helpt	mensen	met	de	formulieren	die	zij	
invullen	voor	hun	WMO-voorzieningen.	Elke	donderdagochtend	sta	jij	voor	hen	paraat.	
Sinds	drie	jaar	ben	jij	voorzitter	van	de	SOGA	Stichtingsraad	en	ben	jij	in	die	rol	ook	deel	
van	het	algemeen	bestuur	van	de	SOGA.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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De	WMO	Adviesraad	kon	ook	op	jouw	inzet	vertrouwen.	Jouw	achtergrond	in	de	lucht-
vaart	leent	zich	voor	ingewikkelde	vraagstukken.	Jij	kwam	tot	een	aanpak	die	inwoners,	
dienstverleners	en	ambtenaren	samen	brengt.	Waarmee	in	elke	wijk	van	jouw		
aandachtgebied,	Almere	Buiten,	een	beter	vangnet	heeft.

Ik	hoor	dat	jij	ook	regelmatig	te	vinden	was	in	het	gebiedskantoor	van	Almere	Buiten,	
en	dat	je	daar	al	je	signalen	en	verbeterpunten	daar	besprak	met	de	gebiedsmana-
ger,	en	jij	je	liet	inlichten	over	wat	er	aan	de	kant	van	de	gemeente	in	de	steigers	stond.	
Deze	constructieve,	en	prettige	gesprekken,	met	een	scheutje	humor	leverde	je		
misschien	een	deel	van	je	expertise	en	stukje	van	je	open	blik,	maar	je	betrokkenheid	
was	er	duidelijk	al.
Door	met	mensen	in	gesprek	te	gaan,	en	dat	mee	te	nemen	naar	de	overleggen	die	
jij	opzoekt	heb	jij	handen	en	voeten	gegeven	aan	de	ervaringen	van	Almeerders	in	de	
vorm	van	concrete	voorstellen.

Men	spreekt	dan	ook	erg	lovend	over	je.	Ik	citeer	“Hans	is	er	eigenlijk	altijd,	vindt		
meestal	alles	leuk	en	probeert	tegelijk	serieus	en	relativerend	te	zijn.	Dat	maakt	dat	
iedereen	op	hem	gesteld	is	en	blij	is	dat	hij	meedoet.	Daarnaast	weet	hij	als	geen	ander	
waar	het	over	gaat.”

Bij	de	werkgroep	Burgerkracht	werd	ook	met	jou	gekeken	hoe	de	verhouding	tussen	
professionals	en	vrijwilligers	ligt	bij	burgerinitiatieven.	Bij	de	Meregaard	werd	een	
project	bedacht,	waaruit	bleek	dat	er	koudwatervrees	bestond	bij	professionals	zodra	
het	ging	om	steun	voor	het	project.	Wanneer	je	een	zelf	in	elkaar	gedraaid	toneelstukje	
presenteert	bij	de	gemeente,	om	de	resultaten	op	ludieke	wijze	te	laten	zien,	begrijpen	
de	ambtenaren	de	bedoeling	en	zien	de	humor.	Bij	wethouders	schept	het	wel	wat	
vraagtekens	als	jij	letterlijk	steeds	een	andere	pet	op	zet	wanneer	jij	wisselt	tussen	de	
rol	van	vrijwilliger	en	die	van	professional.

Hans,	jij	bent	een	overtuigd	en	overtuigend	persoon.	Jij	kijkt	over	grenzen	heen,	en	dat	
maakt	je	een	geweldig	bemiddelaar	tussen	theorie	en	praktijk,	tussen	beleid	en		
uitvoering.	Jij	helpt	beleidsmedewerkers	de	consequenties	van	hun	beleid	te	overzien,	
en	jij	kan	inwoners	uitleggen	hoe	de	wetgeving	en	de	politiek	hen	bescherming	biedt.

Daarom	ben	ik	ook	zo	blij	dat	jij	door	de	jaren	heen	aan	zo	veel	werkconferenties		
deelneemt.	Bij	de	laatste	werkconferentie	‘Merkbaar	Beter	Thuis’.	Waar	jij	uit	ervaring	
vertelt	over	hoe	veranderlijk	de	situatie	bij	mensen	thuis	kan	zijn,	en	hoe	belangrijk	het	
is,	dat	professionals	en	cliënten	beiden	een	stap	extra	moeten	zetten	wanneer	de		
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situatie	daarom	vraagt.	De	positie	van	de	cliënt	maak	jij	duidelijk	met	jouw	Tralans	
schema,	waarmee	je	de	dynamiek	van	zelfredzaamheid	zichtbaar	maakt.

Hans,	jij	bent	een	inspirerend	toonbeeld	van	inzet	en	van	het	verbinden	van	mensen.	
Jij	hebt	de	ervaring	en	kennis,	de	visie,	en	vooral	de	wil	en	de	kracht	om	anderen	te	
helpen.	Jij	brengt	mensen	dichter	bij	de	bedoeling,	wanneer	zij	het	overzicht	dreigen	te	
verliezen.	

Je	ziet	beide	kanten	van	het	verhaal,	en	weet	over	te	brengen	dat	het	ook	één	verhaal	
is.	Het	is	voor	mij	een	genoegen	dat	ik	aan	jou,	namens	de	Almeerse	samenleving,	deze	
Bonifatiusspeld	mag	uitreiken!	
terug
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ASD adviezen

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

Bijeenkomst diversiteit

In	Almere	wonen	inwoners	met	bijna	150	verschillende	nationaliteiten.	We	willen	dat	
hulp	en	ondersteuning	goed	en	laagdrempelig	toegankelijk	zijn	voor	al	die	ruim	211.000	
Almeerders.

Wilt	u	daar	over	meepraten	en	aan	bijdragen?

Het	Breed	Overleg	Plus	en	OCO	Almere	nodigen	u	uit	voor	een	bijeenkomst	over		
diversiteit	in	hulp	en	ondersteuning.		U	bent	welkom	op	dinsdag	28	januari	2020	om	
15.00	bij	Huis	van	de	Waterwijk	aan	de	Slufterplantsoen	10.

Hieronder	vindt	u	de	uitnodiging	met	meer	informatie.

Deze	bijeenkomst	is	een	van	de	stappen	die	we	ondernemen	om	de	weg	naar	passende	
hulp	en	ondersteuning	gemakkelijker	te	maken.	Misschien	kan	uw	organisatie	ook	een	
rol	spelen	in	een	vervolg	stap?	Graag	horen	we	of	u	erbij	bent	op	28	januari	en	met	
hoeveel	personen.	Neem	hiervoor	contact	op	met	Marijs	van	Hoek	via	06	–	40	56	60	49	
of	m.vanhoek@ocoalmere.nl.

Met	hartelijke	groet,

Sietske	van	Oogen																																																																														Marijs	van	Hoek
Voorzitter	Breed	Overleg	Plus																																																						Coördinator	OCO	Almere

Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		31	januari	2020	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	onder	voorwoord		door	cottonbro	via	Pexels
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mailto:info%40breedoverlegplus.nl?subject=
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Beste genodigde,  
 
In Almere wonen inwoners met bijna 150 verschillende nationaliteiten. We willen dat hulp en 
ondersteuning goed en laagdrempelig toegankelijk zijn voor al die ruim 211.000 Almeerders. 
Wilt u daar over meepraten en aan bijdragen? 
 
Het Breed Overleg Plus en OCO Almere nodigen u uit voor een bijeenkomst over diversiteit  
in hulp en ondersteuning. U bent welkom op dinsdag 28 januari 2020 bij Huis van de Waterwijk 
aan de Slufterplantsoen 10. We gaan dan graag het gesprek met u aan over onderwerpen als:  
 
 Wat hebben Almeerders met een Caribische, Surinaamse of Indische achtergrond nodig om 

de juiste hulp en ondersteuning te vinden in Almere? 
 Wat betekent dit voor andere groepen Almeerders die mogelijk moeite hebben om de juiste 

hulp en ondersteuning te vinden? 
 Wat kunnen onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO) betekenen om deze inwoners meer 

wegwijs te maken in de mogelijkheden die er zijn? 
 
Deze bijeenkomst is een van de stappen die we ondernemen om de weg naar passende hulp en 
ondersteuning gemakkelijker te maken. Misschien kan uw organisatie ook een rol spelen in 
een vervolg stap? Graag horen we of u erbij bent op 28 januari en met hoeveel personen. Neem 
hiervoor contact op met Marijs van Hoek via 06 – 40 56 60 49 of m.vanhoek@ocoalmere.nl. 
 
Met hartelijke groet, 
Sietske van Oogen      
Voorzitter Breed Overleg Plus  
 
Breed Overleg Plus is de paraplu van zo’n vijftig  

belangenorganisaties die opkomen voor Almeerse  

inwoners. Breed Overleg Plus voert onderling 

overleg om vinger aan de pols te houden bij wat 

er speelt in de Almeerse samenleving. 

 

 

 

Marijs van Hoek 
Coördinator OCO Almere 
 
OCO Almere is een netwerk van vrijwillige 

ervarings-deskundigen. Het zijn Almeerders die 

goed weten hoe het voelt om te leven met een 

beperking of andere problemen. Zij helpen 

Almeerders als onafhankelijke cliëntondersteuner 

(afgekort: OCO). 

Uitnodiging 
Bijeenkomst sociaal domein en diversiteit 
28 januari 2020, 15.00-17.00 uur 
Locatie: Slufterplantsoen 10 
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