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Fijne en veilige zomer gewenst

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Hierbij	de	zomereditie	van	het	Breed	Overleg	Bulletin.	
Zomereditie	omdat	deze	voor	2	maanden	is.	De	volgende	
BOB	verschijnt	in	september.

Nu	we	weer	wat	meer	ruimte	krijgen	in	dit	corona	tijdperk	zal	
er	ook	meer	gebruik	gemaakt	worden	van	het	Wmo	vervoer.	
Zo	mogen	er	weer	meer	passagiers	mee	en	dus	zullen	de	
passagiers	zelf	de	nodige	maatregelen	moeten	nemen.	In	dit	
bulletin	vind	u	de	maatregelen	die	in	acht	genomen	moeten	
worden.	Deel	deze	informatie	met	een	ieder	waarvan	u	weet	
dat	ze	gebruik	maken	van	de	vervoersmogelijkheid.

Verder	laten	de	coördinatoren	van	OCO	weten	dat	de		
website	is	vernieuwd.	Bekijk	hem,	geef	feedback	en	maak	
hem	bekend	onder	je	facebook	vrienden	en	via	andere		
sociale	media.
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Deze	keer	wordt	er	door	Peter	Kerstholt	van	MEE	een	nieuw	instrument	aangereikt	voor	
mensen	die	elke	keer	opnieuw	hun	verhaal	moeten	doen	aan	hulp-	en	zorgverleners.	Er	
is	een	mogelijkheid	om	van	dat	verhaal	een	animatiefilmpje	te	laten	maken	van	Taal	naar	
Beeld.	Ook	dit	is	informatie	om	te	delen	met	de	mensen	die	hier	gebruik	van	zouden	wil-
len	maken.

Het	CBA	heeft	gedeeld	welke	onderwerpen	dit	voorjaar	door	de	Beraadsgroepen	zijn	
behandeld.

Dan	is	er	naast	de	gebruikelijke	zaken	ook	nog	een	tip.	Het	boek	‘In	mijn	hart	….,	uit	mijn	
handen”.	Over	de	zoektocht	van	ouders	naar	de	juiste	zorg	voor	hun	kind.

En	om	elkaar	te	informeren	over	hun	organisatie	zouden	we	graag	de	jaarverslagen	
ontvangen.	Door	deze	met	een	link	aan	onze	website	te	koppelen	kunnen	meer	mensen	
kennis	nemen	van	wat	er	zoal	in	Almere	gebeurt	als	het	om	zorg	en	welzijn	gaat
	
Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong	een	fijne	vakantie	en	blijf	corona	vrij!

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.

ASD adviezen

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

terug
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Ter kennisgeving op verzoek, nieuwe maatregelen 
in verband met Corona in deeltaxi.

Wijziging	maatregelen	Wmo	collectief	vervoer/deeltaxi	Salders:

Door	verruiming	van	de	bewegingsvrijheid	van	burgers	zal	de	bezetting	in	de	deeltaxi	
toenemen.	Dit	betekent	dat	er	nieuwe	maatregelen	van	kracht	zijn	per	1	juli	aanstaande	
bij	gebruik	van	de	deeltaxi.

In	de	kern	kan	de	deeltaxi	nu	volledig	bezet	worden,	doch	elke	passagier	moet	altijd	
een	zelf	meegenomen	mondkapje	dragen.

U	wordt	uitgenodigd	deze	maatregelen	met	uw	achterban	te	delen.

De	maatregelen	zijn	in	onderstaand	bestand	weergegeven.

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

1 juli 2020 AFSPRAKEN CORONA VIRUS DEELTAXI ALMERE  1 

AFSPRAKEN CORONA VIRUS DEELTAXI ALMERE 

Per 1 juli 2020 

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

Landelijk Protocol Veilig Zorgvervoer 
In de uitvoering van het deeltaxivervoer in Almere volgt Taxi Salders de lijn van 
het landelijk Protocol Veilig Zorgvervoer van 29 mei 2020  opgesteld door KNV, 
FNV en CNV en input van betrokken ministeries, het RIVM, opdrachtgevers, 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntorganisaties. 

 

Maatregelen deeltaxi  personenwagen 
o Er zijn geen beperkingen meer op het aantal passagiers. Er kan zowel voorin 

als achterin de taxi plaats worden genomen. 
o Iedere passagier is verplicht een mondmasker te dragen.  
o Chauffeurs zijn verplicht een mondmasker te dragen. 
o Chauffeurs mogen geen fysiek contact met u hebben voor, tijdens en na de 

rit. 
 

Maatregelen deeltaxi  (rolstoel)bus 
o Er zijn geen beperkingen meer op het aantal passagiers.  
o Iedere passagier is verplicht een mondmasker te dragen.  
o Chauffeurs zijn verplicht een mondmasker te dragen. 
o Chauffeurs mogen geen fysiek contact met u hebben voor, tijdens en na de 

rit.  
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Verzoek aan reizigers: 
o Maak geen afspraak als er sprake is van een risico  besmetting! Zie volgende 

pagina!! 
o Was uw handen regelmatig; 
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 
o Gebruik papieren zakdoekjes en laat deze niet in de deeltaxi achter.  
o Betaal niet contant maar vraag de telefoniste uw rit op rekening te laten 

rijden. Dit om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden. 
 

Vragen over het Corona virus? 
De antwoorden op de meest gestelde vragen staan op de website van het 
RIVM: https://www.rivm.nl/  

 

Dit besluit is in samenspraak met de gemeente Almere en de 
belangenorganisaties. 
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Check:
Stel uw klant/cliënt de volgende vragen:

Koorts vanaf
38 graden

BenauwdheidsklachtenHoesten Neusverkoudheid

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen 
7 dagen vastgesteld (in een lab)

Ben je in quarantaine omdat je
direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?

Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en 
heb je in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/haar gehad 
terwijl hij/zij nog klachten had?

14 dagen

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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Bijlage RIVM bij sectorprotocol 
zorgvervoer
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Website OCO Almere vernieuwd!

	Beste	OCO’s,	OCO-convenantpartners	en	andere	betrokkenen	bij	OCO	Almere,	

Met	trots	laten	we	jullie	via	deze	e-mail	weten	dat	de	website	van	OCO	Almere		
compleet	is	vernieuwd!	In	oktober	2018	zijn	we	ooit	begonnen	met	een	basiswebsite	
van	één	pagina	met	de	contactgegevens	en	een	korte	beschrijving	van	wat	OCO		
Almere	is	en	doet.	Intussen	staat	er	een	veel	uitgebreidere	variant.		
Op	www.ocoalmere.nl	is	informatie	te	vinden	voor	inwoners,	maar	ook	voor	OCO’s	zelf,	
professionals,	(potentiële)	convenantpartners	en	andere	geïnteresseerden.	
	
Feedback	
Neem	vooral	een	kijkje.	Uiteraard	zijn	we	benieuwd	naar	jullie	feedback.	We	zijn	nog	
bezig	om	met	de	webbouwer	de	laatste	puntjes	op	de	i	te	zetten.	Het	plan	is	om	de	
website	op	termijn	nog	verder	uit	te	breiden.	Daarbij	horen	ook	aanvullende		
maatregelen	om	de	website	nog	toegankelijker	te	maken	voor	mensen	met	een	
beperking.	Bijvoorbeeld	met	een	voorleesfunctie.	
	
Helpen bij bekendmaken 
Willen	jullie	verder	helpen	om	nog	meer	Almeerders	te	wijzen	op	de	nieuwe	website?	
In	de	bijlage	vind	je	voorbeeldberichten	voor	sociale	media	en	een	voorbeeldartikel.	
Die	laatste	kun	je	bijvoorbeeld	gebruiken	op	de	website	van	jouw	organisatie	of	in	een	
nieuwsbrief.	
	
Alvast	bedankt	en	een	fijne	dag!	

Marion	Bestenbreur,	Marijs	van	Hoek	en	Petra	Timmermans	
Coördinatoren	en	ondersteuner	OCO	Almere	

	Marion	Bestenbreur
COÖRDINATOR	OCO	ALMERE

terug
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Beraadsgroep

Het Cliënten Beraad Almere (CBA) organiseert (bijna) maandelijks een Beraadsgroep. De
Beraadsgroep is een forum waar Almeerders met een laag inkomen informatie krijgen over
belangrijke onderwerpen. Na een pauze is er aandacht en ruimte voor de actualiteit van het
minimale bestaan in Almere. Daarvoor is het rondje "klachten, wensen en verlangens". Iedere
deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen. Dat rondje is bedoeld om signalen
uit de amenleving op te halen.

In januari van 2020 zijn de deelnemers aan de Beraadsgroep geinformeerd over de manier waarop
deurwaarders geld innen voor schuldeisers. Een maand later zijn de wijzigingen bij de toeslagen van
de Belastingdienst belicht. In maart 2020 heeft Sociale Zaken de deelnemers voorlichting gegeven
over bijzondere bijstand. Van de Beraadsgroepen maakt het CBA verslagen. Die zijn op de site van
het CBA te vinden.

Door de corona-pandemie was het in april en mei niet mogelijk om in buurthuis ’t Kardoes een
Beraadsgroep te organiseren. In de maand juni kon het CBA weer een Beraadsgroep organiseren. Dit
keer in de Levend Water-kerk in Parkwijk. Daar mochten vanwege de corona-maatregelen maximaal
30 deelnemers aan meedoen.

Op de gebruikelijke tweede donderdag van de maand PLANgroep en Humanitas tekst en uitleg
gegeven over de schuldhulpverlening in Almere. Die Beraadsgroep kende zevenentwintig deelnemers.
Het is nog niet duidelijk of en hoe het CBA na de vakantie weer Beraadsgoepen kan organiseren.
Deelnemers aan de laatste drie Beraadsgroepen krijgen een aankondiging van een komende
Beraadsgroep thuis gestuurd.

www.cba-almere.nl

Bericht van Clienten Beraad Almere 

terug
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Taal naar Beeld

Beste	netwerkpartners	van	het	BreedoverlegPlus,

	Namens	mijn	collega	Fiona	Prijor	breng	ik	graag	de	mogelijkheden	van	“Taal	naar	
Beeld”	onder	uw	aandacht.

Het	is	voor	de	inwoners	van	Almere	en	het	is	geheel	kostenloos.

Hierbij	worden	er	(zorg)handelingen	uitgebeeld	door	middel	van	een	animatiefilmpje,	
van	Taal	naar	Beeld!

Veel	inwoners	worden	geholpen	door	verschillende	mensen	(eigen	netwerk,	profes-
sionals	etc.).	Daardoor	moeten	zij	vaak	opnieuw	uitleggen	wat	zij	prettig	vinden,	hoe	
handelingen	uitgevoerd	dienen	te	worden	of	hoe	hulpmiddelen	werken.	Om	dat	te	
voorkomen	en	ervoor	te	zorgen	dat	belangrijke	procedures	goed	verlopen,	introdu-
ceert	MEE	IJsseloevers	voor	inwoners	met	een	beperking/belemmering	in	Almere	
eigen	animatiefilmpjes	op	maat.

In	de	bijlage	tref	je	de	flyer.	Graag	deze	doorzenden	aan	belangstellenden.	In	de	flyer	
kun	je	de	link	naar	meer	informatie	en	het	voorbeeldfilmpje	terugvinden	(stoelkussen	
van	Patrick).	www.meevoormij.nl/animatiefilmpje

	Wanneer	jullie	cliënten	hebben	die	een	animatiefilmpje	zouden	willen	voor	een		
werkwijze,	handeling	of	hoe	het	beste	met	hen	omgegaan	kan	worden,	dan	kan	de	
cliënt		
direct	aangemeld	worden	bij	Fiona	Prijor	zoals	in	de	flyer	staat	aangegeven.		
Het	project	wordt	ook	tijdens	COVID-19	doorgezet,	en	werkt	volgens	de	bijhorende		
corona-richtlijnen.

Met	vriendelijke	groet,	

Peter	Kerstholt,	consulent	
MEE	IJsseloevers

terug
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Vind je het soms lastig of vervelend om telkens  
opnieuw hetzelfde uit te leggen?

Dan maken we er samen een animatiefilmpje 
van, zodat je het kan laten zien!

Ook Patrick vond het vervelend en lastig om  
telkens opnieuw hetzelfde uit te leggen

Patrick gebruikt een rolstoel. Vaak moet iemand de 
kussenhoes van het zitkussen vervangen. Patrick weet 
precies hoe dat moet. Maar hij vindt het vervelend om dat 
telkens weer opnieuw uit te leggen aan alle mensen die 
hem helpen. Daarom hebben we samen een animatie- 
filmpje gemaakt. In dit animatiefilmpje kun je zien hoe 
de kussenhoes vervangen moet worden. Als het nu 
weer tijd is voor een nieuwe kussenhoes, laat Patrick 
gewoon zijn animatiefilmpje zien. Nu kunnen mensen 
hem beter helpen, gaat het niet zo vaak fout en hoeft 
hij niet telkens opnieuw uit te leggen hoe ze dat 
moeten doen. Dat scheelt ook nog eens veel tijd!

Jouw eigen animatiefilmpje 

Heb jij ook zoiets? Dat je bijvoorbeeld telkens opnieuw 
moet uitleggen hoe jouw medicijnen toegediend moe-
ten worden, hoe jouw kleren in de kast gelegd moeten 
worden of hoe iemand met jou om moet gaan? Of iets 
anders? Dan kunnen we een animatiefilmpje met je 
maken. Die kun je dan laten zien aan de mensen die  
jou helpen.

 Aan de slag   

1  Jij of iemand die jou goed kent, kan aan MEE  
laten weten dat je graag een animatiefilmpje wilt.

2  Een consulent van MEE belt je daarna om jouw  
situatie te bespreken.

3  Als het nodig is komen de consulent en de mensen 
die het animatiefilmpje maken naar je toe.

4 Het animatiefilmpje wordt gratis voor je gemaakt.

5  Je kunt het animatiefilmpje gebruiken om mensen 
die jou helpen uit te leggen wat ze moeten doen!

Kijk voor meer informatie én een voorbeeld van een  
animatiefilmpje op: www.meevoormij.nl/animatiefilmpje

Woon je in Almere en wil je een eigen animatiefilmpje? 
Meld je dan aan bij MEE via e-mail info@meeijsseloevers.nl  
of bel naar 088 633 0 633.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Aanrader: boek voor ouders/verzorgers en  
zorgprofessionals

Bij	CCE	is	het	boek	‘In	mijn	hart…,	uit	mijn	handen’	verschenen.	In	deze	bundel	met	
achttien	verhalen	vertellen	ouders	over	de	zoektocht	naar	goede	zorg	voor	hun	kind.	
Het	gaat	om	ouders	die	de	intensieve	zorg	voor	hun	kind	uit	handen	moeten	geven	en	-	
net	als	alle	ouders	-	het	beste	voor	hun	zoon	of	dochter	willen.		
	
Dat	is	logisch,	maar	niet	vanzelfsprekend.	Want	soms	schuurt	en	botst	de	samenwerk-
ing	met	zorgprofessionals.	Het	boek	biedt	een	unieke	inkijk	in	de	ervaringen	van	oud-
ers	in	vastlopende	situaties.	Iedereen,	maar	vooral	beginnende	en	ervaren	zorgprofes-
sionals	kunnen	inspiratie	putten	uit	de	verhalen.	Door	diepgaand	en	zonder	oordeel	te	
luisteren	naar	het	perspectief	van	ouders	ontstaat	inzicht	in	hoe	het	beter	kan.		
	
Het	boek	kan	via	de	volgende	link	worden	gelezen	of	opgeslagen:		
https://cce.nl/publicatie/verschenen-boek-mijn-hart-uit-mijn-handen

Jaarverslagen op socialewegwijzer.nl

Om	elkaar	nog	beter	te	informeren	over	datgene	wat	de	organisatie	die	jullie		
vertegenwoordigen	zoal	doet	zouden	we	graag	de	jaarverslagen	via	een	link	op	onze	
website		beschikbaar	maken.	Op	die	manier	kunnen	geïnteresseerden	via	1	website	
doorklikken	naar	de	verschillen	jaarverslagen.		
Dus....	als	jullie	over	een	jaarverslag	beschikken	mail	dat	dan	naar	info@breedoverleg-
plus.nl	en	wij	zorgen	ervoor	dat	het	zsm	op	de	website	geplaatst	wordt.

Terug naar inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		28	augustus	2020	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	door	Mike	via	Pexels
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