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Houd contact met de achterban

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,
	
Ook	in	deze	bizarre	tijden	waar	het	Corona	virus	over	de	hele	
aardbol	slachtoffers	maakt,	draait	de	wereld	door.

We	moeten	ons	vooral	aan	de	voorschriften	van	de	overheid	
houden	om	het	virus	onder	controle	te	krijgen.
Maar	we	mogen	als	Breed	Overleg	Plus	niet	stoppen	met	
elkaar	op	de	hoogte	houden	van	ontwikkelingen	die	van		
belang	zijn	voor	de	cliënten	van	deelnemende	organisaties.	

Om	te	beginnen	met	ons	maandelijks	bulletin	waarin	u	kunt	
lezen	wanneer	de	geplande	activiteiten	i.h.k.v.	
de	Wereld	Autisme	dag	die	vanwege	Corona	niet	door	
konden	gaan,	nu	wel	gepland	zijn.	En	hoewel	fysiek	contact	
voorlopig	niet	mogelijk	is,	zijn	er	toch	mogelijkheden		om	uw	
vragen	te	stelen.	
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Er	is	deze	keer	veel	informatie	over	de	Nederlandse	Vereniging	voor	Autisme	NVA,	
gelardeerd	met	andere	berichten	zoals	de	informatie	over	corona	maatregelen	voor	de	
deeltaxi,	het	Corona	Guusje	en	info	over	het	staatsexamen	in	het	voortgezet	onderwijs.

Vanwege	de	voorschriften	rond	de	corona	crisis	hebben	we	ons	overleg	van	17	maart	j.l.	
moeten	cancelen.	En	ook	de	geplande	thema	bijeenkomst	van	21	april	zal	niet	doorgaan.	

Maar	zoals	ik	al	aangaf,	we	mogen	niet	stoppen	met	elkaar	te	informeren!	

Daarom	organiseren	we	een	BO+	internet	overleg	op	dinsdag	21	april		vanaf	14:30	uur.
De	uitnodiging	vind	u	elders	in	dit	Bulletin.

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong	wens	ik	u	en	uw	naasten	goede	gezond-
heid	en	graag	tot	ziens	via	internet	op	21	april.

Sietske	van	Oogen-Visser

Voorzitter	BO+	
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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.

Contact met AIC Almere
	
Ook	nu	het	Autisme	Info	Centrum	Almere	vanwege	de	coronacrisis	dicht	is,	kan		
iedereen	die	hier	behoefte	aan	heeft	contact	met	de	ervaringsdeskundigen	van	de	
NVA/AIC	opnemen.	Misschien	heb	je	vragen	waarmee	je	anders	naar	het	AIC	zou	gaan	
of	die	je	op	een	thema-avond	beantwoord	had	willen	zien.	

Elke	vrijdagochtend	van	9.00	-	11.30	uur	zijn	de	ervaringsdeskundigen	van	het	AIC	
Almere	bereikbaar	via	de	chat	op	de	Facebookpagina/Messenger:		
https://www.facebook.com/AIC-Almere-Autisme-Info-Centrum-
NVA-222138104537411/
	

terug
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2 april 2020: Wereld Autisme Dag: bruggen en  
gebouwen blauw verlicht 

Van	Franeker	tot	Maastricht,	in	heel	Nederland	waren	op	Wereld	Autisme	Dag	gebouw-
en	blauw	verlicht!	Daarmee	vroegen	we	aandacht	voor	de	ongeveer	200.000	mensen	
met	autisme	in	Nederland.	Juist	nu,	in	deze	onzekere	coronatijd,	is	dat	belangrijker	dan	
ooit.	Het	sociale	isolement	is	vaak	groter	dan	normaal.	Ook	het	gebrek	aan	structuur	
door	het	plotseling	wegvallen	van	zaken	als	werk,	school,	dagbesteding	en	begeleiding	
kan	voor	problemen	zorgen.	Geweldig	om	te	zien	dat	zoveel	organisaties	autisme	in	
het	licht	hebben	gezet.

Op	de	collage	zie	je	van	links	naar	rechts	(en	van	boven	naar	beneden):	
Gouvernement	in	Maastricht,	Provinciehuis	Noord-Brabant	in	Den	Bosch,	de	Tipbrug	
en	Zuiderbrug	in	Meppel,	Dienst	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid	Noardwest	Frys-
lân	in	Franeker,	De	Kapsalon	in	Okkenbroek,	congrescentrum	het	Evoluon	in	Eindhoven,	
Dordrechts	Museum,	Papageno	Huis	Laren	en	het	NVA-kantoor	in	De	Bilt.

terug
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NVA Informatie & Advieslijn geeft antwoord op de 
meest uiteenlopende vragen
	
Op	de	website	van	de	NVA	is	heel	veel	informatie	te	vinden.	Staat	het	antwoord	op	
jouw	(inhoudelijke)	vraag	over	autisme	er	niet	bij?	Onze	ervaringsdeskundige		
vrijwilligers	van	de	Informatie	en	Advieslijn	weten	het	antwoord	op	de	meest	uiteen-
lopende	vragen.	En	anders	kunnen	ze	je	doorverwijzen	naar	de	juiste	instantie.		
Ze	begrijpen	precies	waar	je	mee	zit!
Ik denk dat mijn partner autisme heeft, wat kan ik doen?
Wat is een goede school voor mijn kind?
Waar vind ik een tandarts met verstand van autisme?

Misschien	heb	je	tijdens	deze	corona-crisis	behoefte	aan	een	luisterend	oor,	ook	dan	
kan	je	ons	bellen!
De	Informatie	en	Advieslijn	is	op	werkdagen	bereikbaar	van	10.00	tot	14.00	uur	via	tel.	
030	–	22	99	800	(optie	3	in	het	keuzemenu).		
Ook	zijn	wij	per	mail	bereikbaar: advies@autisme.nl
Wij	helpen	iedereen,	óók	als	je	nog	geen	NVA-lid	bent.	Maar	we	zouden	het	natuurlijk	
wel	heel	fijn	vinden	als	je	lid	wordt!	Lees	hier	welke	voordelen	dat	biedt.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.autisme.nl/lidmaatschap/
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UITNODIGING 35ste BRANDWEERDAG
THEMA OLYMPICS zaterdag 27 juni 2020 

 

 

 

Beste lezer, 

Het thema van de 35ste Brandweerdag is “OLYMPICS” wij rekenen op zaterdag 27 juni 
op een zonnige dag met veel sportieve gasten. Het discofeest is weer in de kazerne. De 
kazerne wordt dan omgebouwd tot een heuse feesttent. Vanaf kwart over negen zijn 
jullie welkom in de kazerne van Almere-Stad. Let op: de inschrijver krijgt een 
polsbandje om. Deze deelnemer heeft, zoveel mogelijk, een plek in één van de 
voertuigen. De organisatie heeft dit besloten om discussies te voorkomen. Kleding 
advies: sportkleding.  

 

Programma: 

09.15 tot 10:00  Inschrijven van de gasten.  

10:15 uur     De Olympische vlam wordt binnen gedragen. 

Opening door onze Burgemeester Franc Weerwind. 

10:30 uur        Start met “Olympische sporten.”                               

      12:30 uur     Met z’n allen lunchen en gastoptreden. 

13:30 uur   Rondrit door de stad. 

       15:00 uur     Discofeest op de kazerne.  

      16:30 uur     Diploma uitreiking en naar huis. 

 

LET OP: De Brandweerdag is een openbare gelegenheid. Het kan zijn dat je 
gefotografeerd of gefilmd wordt. Als je deelneemt stem je in met publicatie en/of 
filmopnames. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: de stichtingen ABRI en 
Triade-Vitree, sponsoren, de brandweer Almere en natuurlijk door de vele vrijwilligers. 
Inlichtingen: info@stichtingabri.org of 06-44512413 Voorpret en foto’s: 
www.brandweerdag.eu en op Facebook. 

  

Onderstaande	uitnodiging	is	uiteraard	onder	voorbehoud		
in	verband	met	de	Corona	maatregelen.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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NAR SYMPOSIUM Muziek als positieve prikkel
	
Het	NAR-symposium,	dat	het	Nederlands	Autisme	Register	(NAR)	en	de	Nederlandse	
Vereniging	voor	Autisme	(NVA)	dit	jaar	voor	het	eerst	organiseren,	is	verzet	naar		
zaterdag	5	september	2020.	Aanvankelijk	zou	het	plaatsvinden	op	28	maart,	bij	de	
start	van	de	Autismeweek,	maar	door	het	coronavirus	moest	het	worden	uitgesteld. 

Muziek als positieve prikkel
Het	symposium	heeft	als	thema	‘Muziek	als	positieve	prikkel’.	Een	prikkel	is	informatie	
die	binnenkomt	via	onze	zintuigen.	Iedereen	verwerkt	prikkels	op	een	andere	manier.	
Mensen	met	autisme	reageren	vaak	anders	op	prikkels	dan	mensen	zonder	autisme.	
Een	prikkel	die	voor	veel	mensen	juist	positief	uitpakt	is	muziek.	Diverse	sprekers		
zullen	hun	ervaring	en	visie	over	dit	onderwerp	met	je	delen.

Kijk	voor	meer	informatie	op:		
https://www.autisme.nl/2020/02/06/nar-symposium-muziek-als-positieve-prikkel/

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.autisme.nl/2020/02/06/nar-symposium-muziek-als-positieve-prikkel/
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AFSPRAKEN CORONA VIRUS DEELTAXI ALMERE 

Almere, 23 maart 2020 

 

De uitbraak van het Coronavirus en het hoge besmettingsgevaar raakt ook de uitvoering van 
het WMO vervoer(deeltaxi) in onze regio. Onze inzet is erop gericht om verdere verspreiding 
van het virus in Flevoland te voorkomen. 
 

Taxi Salders volgt de RIVM richtlijn 
In de uitvoering van het deeltaxivervoer in Almere volgt Taxi Salders de richtlijnen van het 
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 

 

Maatregelen om besmetting in taxi zoveel mogelijk te voorkomen 
 Indien u wordt opgehaald door een taxibus dan worden er maximaal 2 passagiers vervoerd 

en is de afstand tussen de 2 passagiers 1,5 meter.  
 Indien u wordt opgehaald door een personenauto, dan bent u de enige reiziger in de taxi en 

dient u rechts achterin plaats te nemen. 
 Betaal niet contant maar vraag de telefoniste uw rit op rekening te laten rijden. Dit om 

zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden. 
 Chauffeurs van Taxi Salders mogen geen fysiek contact met u hebben voor, tijdens en na 

de rit. 
 
 

Verzoek aan reizigers: 
 Is de rit niet noodzakelijk, probeer deze dan een aantal weken uit te stellen.  
 Rolstoelvervoer: Bestel alleen een taxi wanneer het noodzakelijk is, omdat dit gepaard gaat 

met fysiek contact bij het in en uitrijden, en vastzetten van de rolstoel door de chauffeur. 
 Was uw handen regelmatig; 
 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 
 Gebruik papieren zakdoekjes en laat deze niet in de taxi achter.  
  
 
Vragen over het Corona virus? 
De antwoorden op de meest gestelde vragen staan op de website van het 
RIVM: https://www.rivm.nl/ 

 

Denk heel goed na of u wilt rijden en of dit echt noodzakelijk is!! 

 
Dit besluit is in samenspraak met de gemeente Almere en de belangenorganisaties. 
  

terug
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Autismevriendelijkheidsprijzen 2020 online  
uitgereikt

	
Onder	bijzondere	omstandigheden	zijn	op	Wereld	Autisme	Dag	de	Autismevriende-	
lijkheidsprijzen	online	uitgereikt.	Villa	Abel	is	tot	meest	autismevriendelijke		
organisatie	uitgeroepen	en	Patrick	Baggerman	tot	autismevriendelijkste	persoon.	
Sas	Boot	werd	Leerkracht	van	het	Jaar.

Organisatie
Villa	Abel	in	Leiden	helpt	studenten	met	autisme,	onder	meer	door	een	prikkelarme	
studieruimte	en	goede	begeleiding	te	bieden.	,,Wat	een	top	initiatief!	Villa	Abel	biedt	
studenten	een	veilige	basis	om	te	studeren	en	te	groeien	als	mens.	Veel	studenten	
met	autisme	hebben	moeite	met	plannen,	uitvoeren	en	concentratie.	Een	plek		
speciaal	gemaakt	hiervoor	met	begeleiding	is	iets	wat	veel	studenten	en	leerlingen	
met	autisme	hard	nodig	hebben”,	aldus	het	juryrapport.

Voetbaltrainer
De	jury	werd	overstelpt	met	nominaties	voor	Patrick	Baggerman,	die	het	auti-team	
van	voetbalclub	IFC	in	Hendrik-Ido-Ambacht	traint.	,,Een	teamsport	kan	erg	lastig	
zijn,	vooral	voor	kinderen	met	autisme.	Om	dit	zó	te	organiseren	en	te	begeleiden,	dat	
iedereen	er	plezier	in	heeft	is	knap”,	aldus	het	juryrapport.	,,Patrick	toont	een	inzet	
die	verder	gaat	dan	verwacht	mag	worden.	Niet	alleen	zorgt	hij	voor	geduld,	rust	en	
structuur,	maar	hij	maakt	zelfs	foto’s	van	de	locaties	waar	ze	wedstrijden	spelen,	om	
zo	de	kinderen	voor	te	bereiden	op	de	wedstrijden.”

Leerkracht
Sas	Boot	is	moeder	van	een	dochter	met	autisme,	die	op	geen	enkele	school		
terecht	kon.	Boot	begon	toen	zelf	Acato	in	Rotterdam,	een	school	voor	thuiszitters.	
,,Sas	Boot	is	een	doorzetter	die	de	liefde	voor	onderwijs	aan	deze	thuiszitters		
combineert	met	de	voortdurende	strijd	tegen	instanties	als	de	gemeente”,	aldus	het	
juryrapport.	Sas	Boot	schreef	hierover	het	boek	De	Acato	affaire.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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ASD adviezen

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

terug

Een	extra	digitale	special	NVA
	
Wereld	Autisme	Dag	verliep	als	gevolg	van	het	coronavirus	anders	dan	andere	jaren,		
nu	we	fysiek	niet	meer	bij	elkaar	kunnen	komen.		
‘Wat	kunnen	we	nog	wél	doen?’,	vroeg	de	NVA	zich	af.
Zij	hebben	een	digitale	Autismeweek-special	gemaakt:	24	pagina’s	met	tips	en		
ervaringsverhalen.	
 
Hoe ga je om met angst? Met plotseling thuis leren of werken?  
Welke vragen komen er binnen bij onze Informatie- & Advieslijn?  
En hoe beleven verschillende mensen met autisme deze periode?

Dit	en	meer	lees	je	in	deze	extra	uitgave:		
https://www.autisme.nl/nva-autismeweek-special-2020/

Natuurlijk	gaan	wij	als	vereniging	ook	( juist!)	nu	door	met	belangenbehartiging,		
informatievoorziening	en	(voor	zover	mogelijk)	lotgenotencontact	voor	mensen		
met	autisme.		
Behoefte	aan	een	luisterend	oor?		
Bel	of	mail	ons	en	volg	ons	op	social	media.		
	
We	houden	contact!

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Auti-Doe-Dag	op	Duinrell	verplaatst	van	21	maart	naar		
10	oktober	2020!
	
Tijdens	de	Auti-Doe-Dag	op	zaterdag	10	oktober	beleef	je	samen	met	je	familie	heel	
veel	plezier	in	alle	winterattracties!	Ga	achter	elkaar	in	de	Kikkerachtbaan,	maak	
een	kaarsrechte	duikvlucht	naar	beneden	in	achtbaan	Falcon	en	maak	je	allereerste	
zweefvlucht	in	vliegattractie	Wild	Wings.
Meer informatie en inschrijven: 
zie	https://www.autisme.nl/auti-doedag-duinrell2020/

Let op! Inschrijving verplicht.

Naar	aanleiding	van	de	vernieuwde	richtlijnen	die	onlangs	zijn	afgegeven	door	het	
RIVM	wordt	de	Auti-Doedag	op	Duinrell	verplaatst	van	21	maart	naar	10	oktober	2020.
Tijdens	deze	dag	is	Duinrell	autisme	vriendelijk	en	zijn	alle	attracties	geopend	met	
geïnstrueerd	personeel.

UITNODIGING 21 APRIL ONLINE OVERLEG BO+

Beste	deelnemers	aan	het	BO+,

Gelukkig	gaat	het	met	de	Coronacrisis	langzaam	de	goede	kant	op,	vooral	omdat	we	
de	voorschriften	serieus	nemen.	Toch	duurt	het	nog	wel	even	voordat	we	weer	fysiek	
bij	elkaar	kunnen	komen.

Daarom	organiseren	we	op	dinsdagmiddag	21	april	vanaf	14.30	uur	een	overleg	via	
Microsoft	Teams!
We	willen	dan	graag	met	elkaar	delen	hoe	het	een	ieder	vergaat	en	wat	de	impact	is	op	
de	burgers	waar	jullie	belangenorganisaties	voor	staan.

Ruim	op	tijd	voor	de	vergadering	mailen	wij	aan	de	deelnemers	een	instructie	over	hoe	
deel	te	nemen	aan	dit	online	overleg.	

Laat	ons	uiterlijk	vrijdag	17	april	weten	of	je	aan	dit	overleg	deel	gaat	nemen,	zodat	
wij	de	voorbereidingen	kunnen	treffen	voor	de	verbindingen.	Dit	kan	door	een	mail	te	
sturen	naar:	info@breedoverlegplus.nl

We	verheugen	ons	op	een	grote	opkomst!

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Meer informatie bekend over staatsexamens  
2019-2020
	
Nieuws	over	het	staatsexamen	in	het	voortgezet	onderwijs:	de	schriftelijke,		
mondelinge	en	praktische	college-examens	gaan	dit	schooljaar	2019-2020	door.		
Dit	blijkt	uit	een	brief	van	het	College	voor	Toetsen	en	Examens	(CvTE).	Het	college	
komt	binnenkort	met	informatie	over	de slaag-zakregeling	en	de	herkansingen. 

Dit	is	de	actuele	planning	van	de	examenonderdelen: 
-De	schriftelijke	college-examens	worden	afgenomen	van	maandag 25	mei	tot	en	met	
vrijdag	29	mei	2020. 
-Het	rooster	van	de	mondelinge	en	praktische	college-examens	heeft	de	school	al	
gekregen	van	DUO.	Deze	examendata	veranderen	niet.
-De	herkansingen	van	de	schriftelijke	college-examens	worden	in	de	periode	van	17	
augustus	tot	en	met	20	augustus	2020	afgenomen.
-De	herkansingen	van	de	mondelinge	en	praktische	college-examens	zijn	op	22,	29	
augustus	en	eventueel	5	september	2020.
Binnenkort	komt	het	College	voor	Toetsen	en	Examens	(CvTE)	met	meer	informatie	
over	de	slaag-zak	regeling	en	de	herkansingen.

Hier	vind	je	de	brief	van	het	CvTE	van	2	april	2020	aan	onder	meer	alle	bestuurders	en	
schoolleiders	van	het	voortgezet	speciaal	onderwijs. 
Hier vind	je	het	antwoord	op	veel	vragen	over	het	coronavirus	en	het	staatsexamen	in	
het	voortgezet	onderwijs.
Hier	vind	je	oefenmateriaal	voor	het	staatsexamen.

terug
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A5 POSTER CORONA GUUSJE

Beste	lezer,
	
Het	Corona	Guusje	is	binnen	op	A5	formaat.	Als	u	er	graag	een	aantal	van	wil	ontvangen	
ter	verspreiding	dan	stuur	ik	deze	op	of	breng	ze	langs.		
U	kunt	natuurlijk	ook	digitaal	verspreiden.

De	Guusjes	zijn	een	initiatief	van	de	werkgroep	ViP	en	de	gemeente	Almere.	Met	een	
oogopslag	kan	je	zien	waar	het	om	gaat.	Met	dank	voor	de	belangeloze	bijdrage	van	
Geoffrey	Cramm,	de	vormgever	van	de	Guusjes.

De	gehandicaptenzorg	loopt	een	beetje	achter	wat	bescherming	en	hulp	betreft.		
Dit	Guusje	vraagt	aandacht	voor	al	die	mensen	in	deze	zorg	die	ook	nu	veel	extra	inzet	
tonen.	Veel	van	hun	cliënten	zijn	thuis	omdat	zij	nu	niet	naar	hun	dagbesteding	kunnen	
met	alle	gevolgen	van	dien.

Stuur	Guusje	door	naar	mensen	in	deze	zorg	met	een	bedankje	als	je	dat	wilt.

Met	vriendelijke	groet,
Marjan	Heidstra	(coördinator)

Aanwezig	op	maandag,	dinsdag	en	donderdag	van	9:00	tot	15:00	uur.

Stichting	ABRI

marjan@stichtingabri.org

Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		1	mei	2020	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.
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