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De jeugd heeft de toekomst

Inhoudsopgave

Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,

•
•

Wat zijn we 2020 goed met elkaar begonnen! Ons eerste
overleg op 21 januari hebben we met elkaar doorgenomen of
we als Breed Overleg + nog op de goede weg zijn en wat er
beter kan. Dankzij de actieve discussie met suggesties voor
verbeteringen, zoals: elkaar meer via de mail op de hoogte
houden van ontwikkelingen in het sociaal domein en actief
gebruik te maken van ons bulletin, kunnen we weer verder!
Vervolgens hebben we, samen met OCO Almere, op
28 januari een zinvolle bijeenkomst gehouden over
passende hulp voor onze inwoners met een niet westerse
achtergrond. Immers we wonen in onze stad met bijna 150
verschillende nationaliteiten. Daarom stellen we ons
geregeld de vraag ”past onze aanpak/structuur in de
hulpverlening en zorg wel voor iedereen?”

•
•
•
•
•

VvV
OCO - de Almeerse
aanpak
Bijeenkomst Jeugd
Oogcafé
Tandemtocht
ASD Adviezen
ViP Café

Agenda februari
•
•
•

13 - ViP café
15 - Oogcafé
25 - Bijeenkomst Jeugd

En we gaan door met de samenwerking met OCO Almere, ook andere culturen zullen
voor bijeenkomsten worden uitgenodigd; we vragen u als lezer van dit bulletin dan ook
om ons in contact te brengen met de sleutelfiguren van de diverse bevolkingsgroepen.
Dat brengt me meteen bij de eerst volgende bijeenkomt van BO+ en OCO Almere.
Naast de verschillen in culturen moeten we ook rekening houden met de verschillende
generaties. Op 25 februari staan de jongeren centraal. In deze BOB vindt u daarvoor de
uitnodiging. En voor degene die zich afvragen wat OCO is, ook daarover krijgt u meer  
informatie in dit bulletin.
En als gevolg van ons BO+ overleg van 21 januari vinden we deze keer naast de activiteiten van de Vip werkgroep ook uitnodigingen  van de Oogvereniging Flevoland. Ik
nodig iedereen graag uit ook hun activiteiten voor ons volgende bulletin  aan te leveren.
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.

OCO - de Almeerse Aanpak
OCO heeft een prachtige folder uitgebracht waarin zeer inzichtelijk wordt uitgelegd
waar OCO - Onafhankelijke Client Ondersteuning - voor staat en hoe u als inwoner hier
gratis gebruik van kunt maken.
Verder is de folder gevuld met nuttige tips, wetenswaardigheden, geleerde lessen uit
Almere en hoe het in de toekomst verder gaat.
Wij hebben uit deze folder drie pagina’s in deze BOB opgenomen maar u kunt de
gehele folder digitaal bekijken op www.socialewegwijzeralmere.nl/oco-almere.

terug
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Bijeenkomst sociaal domein en jeugd
25 februari 2020, 14.30-17.00 uur
Locatie: Slufterplantsoen 10, Almere
In Almere wonen bijna 27.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Een grote kans dat
u iemand kent of bent die binnenkort 18 jaar wordt. Na deze verjaardag moeten veel
dingen geregeld worden. We willen dat hulp en ondersteuning goed en laagdrempelig
toegankelijk is, juist ook voor de jongere doelgroep. Wilt u daar over meepraten en aan
bijdragen?
Het Breed Overleg Plus en OCO Almere nodigen u uit voor een bijeenkomst over het
ondersteunen van jeugd in het sociaal domein. U bent welkom op dinsdag 25 februari
2020 bij Huis van de Waterwijk aan de Slufterplantsoen 10.
We zullen in de bijeenkomst inzoomen op de belangrijke levensgebieden van jongeren.
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 vervolgstap? Graag horen we of u erbij bent op 25
februari en met hoeveel personen u komt. Neem hiervoor contact op met  Marijs van
Hoek via 06 – 40 56 60 49 of m.vanhoek@ocoalmere.nl.

Met vriendelijke groet,

Sietske van Oogen
Voorzitter Breed Overleg Plus

Marijs van Hoek
Coördinator OCO Almere
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Zaterdag 15 februari 2020 Oogcafé Almere
Oogcafé Almere is de ontmoetingsplek voor mensen met een oogaandoening, blind of
slechtziend. U kunt ervaringen uitwisselen over het leven met een visuele beperking.
Soms komt een gastspreker iets vertellen over een bepaald thema. Oogcafé Almere is
er voor iedereen die belangstelling heeft.
De locatie is Buurtcentrum De Bazuin, Luitstraat 1, 1312 LG Almere.
Het Oogcafé is er van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u weten of we een gastspreker hebben? Mail ons dan. Aanmelden gewenst, dit
kan tot woensdag 12 februari 2020.
Ons mailadres is: flevoland@oogvereniging.nl.
Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 5,00.
Oogcafé Almere is een initiatief van Oogvereniging Flevoland.

Zaterdag 9 mei 2019 5e Tandemtocht Almere voor
blinden en slechtzienden
Dit jaar alweer de 5e keer dat Johan Renes en zijn team op zaterdag 9 mei 2020 een
tandemtocht organiseren voor blinden en slechtzienden.
Start en Finish zijn bij het EveNaarHuis, Sumatraweg 352, Almere. Aan de tocht kunnen
15 tandems deelnemen.
Voor deze tocht dient u zelf een tandem mee te nemen.
Deelname € 10,00 per persoon, bij vooruitbetaling te voldoen. Bent u achterrijder, dan
betaalt u ook € 10,00 voor de voorrijder.
De tocht begint om 11.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. De tocht wordt afgesloten met
een etentje.
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Heeft u belangstelling om mee te doen?
U dient zich voor 1 maart 2020 aan te melden bij Johan Renes, telefoon 06-330.35.222
of e-mail: johanrenes@icloud.com.
Het bedrag dient voor 1 april 2020 gestort te zijn op bankrekening NL49 RABO 0301
0434 26, t.n.v. De Schoor, onder vermelding van tandemtocht EveNaarHuis.
Heeft u zich aangemeld, dan houden wij u op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Johan de Visser
Oogvereniging Flevoland

ASD adviezen
Via het logo kunt u op hun website de adviezen van de ASD nalezen.
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FB pagina en uitnodiging ViP café
Beste lezer,
Graag willen wij u op de hoogte brengen van onze nieuwe FaceBook pagina.
Het zou fijn zijn als u deze pagina “leuk” vindt zodat wij een nog groter bereik krijgen en
de bekendheid met ons werk te vergroten.
Trouwens als u iets te melden heeft dan horen wij dat ook graag.
Als de informatie geschikt is voor ons dan plaatsen wij deze graag.
Hierbij de flyer en tevens uitnodiging voor ons ViP café van 13 februari.
Deze keer “een leven lang leren voor ons allemaal” dat is niet zo vanzelfsprekend.
Louis van der Lichte, onze spreker, is aanjager en lid van de projectgroep die dat voor
elkaar wil krijgen. Er zijn ook ervaren mensen uit het speciaal onderwijs bij betrokken en
een grote zorgaanbieder.
Gelijke kansen voor iedereen maar zover is het nog lang niet.
Wij hopen u weer te mogen ontmoeten in café op 2. Delen mag, heel graag zelfs.
Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig om een bezoek mogelijk te maken dan
horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Marjan Heidstra (coördinator)
Werkgroep ViP

Terug naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  29 februari 2020
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.

Foto onder voorwoord  door Tim Mossholder via Pexels
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PRAAT MEE In Café op 2
iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00uur
Stadhuisplein 2, Almere

_________________________________________

UITNODIGING

13 februari
Een leven lang leren voor ons allemaal
door Louis van de Lichte

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Café op 2 is rolstoeltoegankelijk en er is een schrijftolk
aanwezig. De toegang is gratis en u ontvangt
2 consumptiemuntjes.
Heeft u hulp nodig om het ViP café te bezoeken laat het ons dan weten. Wij
proberen dan samen met u een oplossing te zoeken.
________________________________________________________________
Het ViP bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van het NAH Forum, de Oogvereniging,
GGZ-cliëntenraad, Inloophuis de Ruimte, Triade Meedoen en Sport, Hoormij
de stichtingen: SOGA, Paladijn, ABRI en het G-KRACHT panel.
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