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Ervaringsdeskundigen en Jeugd
Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,
Afgelopen maand was er de 2e bijeenkomst met OCO
Almere: Sociaal Domein en Jeugd.
Het is goed te merken dat ook de jongeren zelf daar hun
verhaal wilden doen.  
Immers als het gaat om goede cliënt ondersteuning heb je
de ervaringsdeskundigen nodig!
Tijdens deze bijeenkomst werd ook een schema getoond:
Route Ik krijg jeugdhulp en wordt 18.
Dit schema brengen we in deze BOB ook graag onder uw
aandacht.
Op 12 maart organiseert het Cliënten Beraad Almere een
bijeenkomst met als thema Bijzondere Bijstand en armoede.
Medewerkers van de gemeente zullen hierover voorlichting
komen geven.
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12 - CBA bijeenkomst
13 - ViP café
26 - Samen Speel
Akkoord

Verder kunnen we u ook de Crisiskaart Flevoland laten zien met de nodige link naar
informatie op de website.
De ViP heeft een nieuwe FaceBook pagina, die gaan we natuurlijk allemaal liken.
Wat ook fijn is dat de zo succesvolle Guusjes nu in onze stadsbussen te zien zijn.
De boodschappen op die Guusjes zijn natuurlijk voor ons allemaal van belang om zo
breed mogelijk te verspreiden.
En dan hebben we deze maand ook weer een BO+ overleg, waarbij we elkaar weer
treffen in gebouw de Hoek. Graag tot dan!
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+
terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

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.

Beraadsgroep over bijzondere bijstand
Op donderdag 12 maart organiseert het Clienten Beraad Almere (CBA) een
Beraadsgroep met als thema bijzondere bijstand en armoedebeleid. Sjaak Rijk en
Rianne Salemink zullen de aanwezigen voorlichten over het Almeerse beleid.
Sjaak en Rianne werken bij de gemeente Almere.
De Beraadsgroep komt samen in ’t Kardoes in de Staatsliedenbuurt. ’t Kardoes staat
aan de J.G. Suurhoffstraat 45. De bijeenkomst start om 13.30 uur.
Met vriendelijke groet,
John van der Pauw
06-28542221

terug
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Checklist nav de bijeenkomst sociaal domein en
jeugd
Op 25 februari jl. vond deze bijeenkomst plaats in Almere.
Er werd tijdens de bijeenkomst gesproken over goede en laagdrempelige hulp en
ondersteuning voor de groep jongeren (bijna 27.000) in Almere tussen de 15 en 25 jaar.
Na de 18e verjaardag moeten veel dingen geregeld worden.
Nely Sieffers (Regio-ambassadeur Clientperspectief in de provincies Utrecht en
Flevoland) heeft onderstaande checklist gemaakt en gedeeld. Hiermee is duidelijk te
zien waar je allemaal mee te maken krijgt na je 18e verjaardag.

terug
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Route Ik krijg jeugdhulp en word 18

terug
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ExpEx jongeren halen hun certificaat
Misschien heb je het al voorbij zien komen in de kranten of op sociale media:
de Flevolandse ExpEx hebben hun certificaat behaald. Zij kunnen nu echt aan de slag
als ExpEx in Flevoland.
Graag stel ik aan je voor: ExpEx Shiva, Steph, Verra, Sam, Eline, Dani, Jemyma,
Stefhanie en Maikel

De jongeren zijn ontzettend gemotiveerd om aan de slag te gaan!
Zo dragen ze deze maand al bij als adviseur en meedenker binnen de Flevo Academie
Jeugd, leveren ze hun bijdrage voor OCO Almere rond de bijeenkomst Sociaal Domein
Jeugd, delen ze hun ervaring bij de lezing ‘Een goede start voor elk kind’ van Prof. Dr.
Tessa Roseboom en verzorgen ze een interactieve workshopronde na de Theatervoorstellingen voor jongeren over eenzaamheid. Daarnaast worden ze gekoppeld als maatje aan andere Flevolandse jongeren.
Heeft jouw organisatie ook interesse om samen te werken met een ExpEx? Of heb je
vragen, ideeën of wil je sparren over ExpEx, mail of bel mij gerust.
Mijn nieuwe collega projectcoördinator voor ExpEx is Claartje van Eijden, bereikbaar
via e-mail op c.vaneijden@cmo-flevoland.nl
Dorine ten Doeschot
terug
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Wil je ook werk maken van samen spelen?

Donderdag 26 maart 2020 netwerkevenement
Op donderdag 26 maart organiseren de initiatiefnemers van het Samenspeelakkoord een
netwerkevenement. Dit evenement is bedoeld om de potentiële partners van het
Samenspeelakkoord en de initiatiefnemers met elkaar kennis te laten maken. Bovendien willen wij
tijdens de bijeenkomst aandacht besteden aan de sociale aspecten van inclusief spelen.
We worden ontvangen door de gemeente Almere, in de persoon van wethouder Hilde van Garderen,
van Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur en Stadsvernieuwing.
Op het programma staan onder andere:
•
•
•
•
•

Hoe speelt de Gemeente Almere? Ins en outs van lokaal speelbeleid in de praktijk.
Het sociale belang van spelen. Korte lezing over de sociale aspecten van inclusief spelen.
Hoe werken we samen aan spelen? Netwerksessie over werken aan inclusief spelen.
Presentatie van de nieuwe partners van het Samenspeelakkoord
Borrel
Waar?
Kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60 te Almere
Wanneer?
Van 13:00-16:30

kan
hier
UAanmelden
kunt zich hier
aanmelden
In het aanmeldformulier is ruimte om aan te geven waar wij rekening mee kunnen houden op het
gebied van toegankelijkheid. Wij hopen dat iedereen die wil komen zich welkom voelt op ons
evenement.
Contactpersoon
Bij vragen kan je contact opnemen met Denise Coenegracht van de VNG, denise.coenegracht@vng.nl
We zien je graag verschijnen op donderdag 26 maart!
Met speelse groet,
Jantje Beton, het Gehandicapte Kind, Ministerie van VWS, Branchevereniging Spelen & Bewegen,
JOGG, NUSO, Minister van Gehandicaptenzaken, Ruimte voor de Jeugd, Veiligheid NL, VNG,
Hogeschool Utrecht, NJR, Scouting Nederland en de Speeltuinbende
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CLIP/GGZ rolt de Crisiskaart uit in Flevoland
Op onze website staat een stukje over de Crisiskaart.

Er staan op Youtube ook twee filmpjes die uitleg geven over de Crisiskaart.
De link voor verwijzers en voor cliënten.

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

terug
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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 nodigen wij u uit voor ons ViP café van vrijdag 13 maart.
Het gaat deze keer over een heel alledaags onderwerp. Iets waar iedereen te maken
heeft of je nu jong, oud, arm of rijk bent. Het is een dagelijkse behoefte. Dit wil je op
een discrete manier kunnen doen namelijk de stoelgang (raar woord trouwens). Voor
mensen met een beperking is dit meestal een extra knelpunt. Te weinig invalide toiletten
in de openbare ruimtes, restaurants en cafe’s. Wij horen graag uw ervaringen.
Het ViP cafe is gratis en u ontvangt 2 drankmuntjes.
Met vriendelijke groet, namens de ViP werkgroep.
Petra de Booij en Marjan Heidstra.
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 15:00 uur.
Stichting ABRI

Terug naar inhoudsopgave

Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  27 maart 2020
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto bij route door VisionPic .net 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 maart

“jullie kunnen de pot op……… wij niet”
Inventarisatie knelpunten aangepast sanitair

Café op 2 is wel rolstoeltoegankelijk.
De toegang is gratis 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,
en de stichtingen: SOGA en ABRI (G-KRACHT panel).
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Beste lezer,
Leuk nieuws! Zie onder dit artikel...
Een mooi initiatief van Keolis die ons dit aanbied om niet. Alle 12 Guusjes worden geplaatst  en blijven elk 2 weken zichtbaar. De Guusje die het eerst aan bod komt is “Een
leven lang leren voor ons allemaal” dat is voor mensen met een beperking niet zo vanzelfsprekend.
Wij vragen burgers om een leuke foto te maken en te plaatsen op onze FB pagina
Werkgroep Vip-almere wij verloten dan 2 bioscoopbonnen en de deelnemer krijgt
natuurlijk een ingelijst Guusje.
Met vriendelijke groet,
Marjan Heidstra (coördinator)
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PERSBERICHT
GUUSJES op reis met Keolis
De werkgroep ‘ViP’ (VN-verdrag Handicap in de Praktijk) en de gemeente Almere
zetten zich samen in voor mensen met diverse beperkingen. Het doel is dat zij net als
iedereen mee kunnen doen in de Almeerse samenleving.
Met de publiciteitscampagne “Guusje” wordt zichtbaar gemaakt, waar mensen met
een beperking zoal mee te maken krijgen, bijvoorbeeld slechte toegankelijkheid, onduidelijke informatievoorziening en gebrek aan een prikkelarme omgeving.
Guusje is een figuurtje dat vanaf een wolkje enkele dagelijks voorkomende situaties
onder de aandacht brengt. De illustraties, ontworpen door Geoffrey Cramm, worden
verspreid via ansichtkaarten, posters en publicaties in de lokale krant Almere Deze
Week.
Inmiddels verovert Guusje heel Nederland en gebruiken ook andere gemeenten de
Guusjes om meer bewustwording te creëren voor mensen met beperkingen.
Wij zijn ontzettend blij dat busmaatschappij Keolis de Guusjes nu ook, op geregelde
tijden, op de 107 schermen in alle allGo stad- en R-net streekbussen en 11 digizuilen
gaat laten zien. Zij geven zo blijk van hun maatschappelijke betrokkenheid.

Inlichtingen: Marjan Heidstra 06-445 124 13 of
Marian blom@almere.nl
Namens Guusje en de ervaringsdeskundigen van de
werkgroep ViP bij voorbaat hartelijk bedankt.
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