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Weer opstarten na de zomer

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

De	zomer	is	bijna	voorbij,	we	hopen	dat	iedereen	een		
beetje	vakantie	heeft	kunnen	houden	ondanks	de		
coronamaatregelen.		
Deze	BOB	is	wat	minder	gevuld	dan	we	gewend	zijn,	maar	
dat	zal	mogelijk	door	de	vakantietijd	komen.

Zoals	we	per	email	al	hebben	laten	weten	is	ons	volgend	
BO+	overleg	verzet	naar	30	september	van	9:30	-	11:30.		
We	proberen	zowel	fysiek	als	via	Teams	de	mogelijkheid	
te	bieden	deel	te	nemen,		vergeet	niet	u	aan	te	melden	via	
Mirjam	Gevers.

Dan	ook	nog	maar	even	een	herhaald	verzoek:
Om	elkaar	te	informeren	over	de	deelnemende	organisaties	
zouden	we	graag	de	jaarverslagen	ontvangen.	Door	deze	
met	een	link	aan	onze	website	te	koppelen	kunnen	meer	
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mensen	kennis	nemen	van	wat	er	zoal	in	Almere	gebeurt	als	het	om	zorg	en	welzijn	gaat.

Verder	vind	u	hier	informatie	over	een	Sportdag	voor	Mindervaliden,	het	Vip	café	en	van	
de	Rijksoverheid	een	artikel	over	Senioren	en	Veiligheid	met	een	aantal	Webinars.					

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong	graag	tot	ziens	bij	het	BO+	overleg.

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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Multisportdag voor Visueel beperkten

Hierbij brengen wij  graag de Multisportdag voor Visueel beperkten bij jullie onder de 
aandacht. Deze wordt op 26 september van 13.00 tot 17.00 uur georganiseerd door 
Sportbedrijf Lelystad, GOL en Gehandicapten Sport Nederland. 
Zie hieronder de flyer.

Daarnaast is deze dag voor een aantal jullie misschien ook een mooie gelegenheid om 
je verder te verdiepen in sporten en bewegen met een visuele beperking. Mocht er 
vanuit deze dag, of vanuit andere contacten die hieruit ontstaan, deelnemers uit jullie 
regio komen met een behoefte op het gebied van sporten en bewegen dan zullen we 
deze vraag uiteraard doorleiden.

De flyer is ook beschikbaar als ‘hardcopy’. Ik heb begrepen zelfs met informatie in 
braille. Mocht je een plaats hebben waar deze flyer gedeeld kan worden (opgehangen, 
verspreid), laat dit dan even weten.
Meer info: https://www.unieksporten.nl/actueel/agenda/12103/multisportdag-lelys-
tad-voor-mensen-met-een-visuele-beperking

 Peter Kerstholt, consulent
p.kerstholt@meeijsseloevers.nl

 

MEE IJsseloevers

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.unieksporten.nl/actueel/agenda/12103/multisportdag-lelystad-voor-mensen-met-een-visuele-beperking
https://www.unieksporten.nl/actueel/agenda/12103/multisportdag-lelystad-voor-mensen-met-een-visuele-beperking


www.socialewegwijzeralmere.nl

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

Campagne Senioren en Veiligheid

Beste	Almeerse	partner,

De	Rijksoverheid	(ministerie	van	Justitie	en	Veiligheid)	besteedt	deze	maand	extra		
aandacht	aan	de	veiligheid	van	ouderen	in	de	campagne	‘Senioren	en	Veiligheid’.		
Onder	de	slogan	‘Maak	het	oplichters	niet	te	makkelijk’	staan	verschillende	vormen	van	
criminaliteit	in	de	schijnwerpers:	meekijken	bij	pinnen,	babbeltrucs,	hulpvraagfraude	
(bijvoorbeeld	via	WhatsApp)	en	phishing	(bijvoorbeeld	een	valse	link	of	e-mail).

De	kracht	van	de	campagne	zit	erin	dat	zoveel	mogelijk	partijen	op	hetzelfde	moment	
over	hetzelfde	thema	dezelfde	boodschap	uitdragen.	Het	materiaal	dat	jullie	kunnen	
inzetten	voor	jullie	eigen	communicatiekanalen	bestaat	uit	vier	voorlichtingsfilmpjes	in	
korte	versie	(30-45	seconden)	en	lange	versie	(+/-	3	minuten)	in	verschillende		
formaten	(voor	website	en	social	media),	afbeeldingen	en	posters	die	ook	te	gebruiken	
zijn	als	flyers.	Het	materiaal	kunnen	jullie	vinden	via	deze	link:	https://every.media/s/
b95W4tREQ1O2h5oW	.	Wachtwoord:	EveryJenV2020

	Dit	materiaal	mag	overal	verspreid	worden,	als	het	maar	gaat	om	onbetaalde	inzet.

Er	werken	veel	partijen	mee:	Ouderenbonden	en	–organisaties,	politie,		
Fraudehelpdesk,	Slachtofferhulp	Nederland,	banken,	telecombedrijven,	Meld	misdaad	
anoniem,	supermarkten,	zorgpartijen	en	de	gemeente	Almere.		
Doen	jullie	ook	mee?		
Daarnaast	vragen	we	jullie	om		na	denken	hoe	zoveel	mogelijk	mensen	kunnen	worden	
bereikt,	waaronder	senioren	die	geen	toegang	hebben	tot	de	digitale	kanalen.

Iedere	dinsdag	in	september	van	10.30	tot	11.15	uur	presenteert	Catherine	Keyl	een	
webinar	(online	uitzending)	over	een	van	de	vier	onderwerpen.	Bekijk	de	webinars	
en	meer	informatie	op	https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/webinars-cam-
pagne-senioren-en-veiligheid	.		
De	webinars	kunnen	ook	achteraf	terug	worden	gekeken.	Tijdens	de	uitzending		
kunnen	kijkers	vragen	stellen	via	WhatsApp,	via	het	telefoonnummer	06-84	51	60	77.	
Het	stellen	van	vragen	via	WhatsApp	kan	alleen	als	u	het	webinar	live	bekijkt,	niet	als	u	
het	achteraf	terugkijkt.	
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De	eerste	webinar	(over	meekijken	met	pinnen)	was	afgelopen	dinsdag,	maar	is	dus	
terug	te	kijken.	Aankomende	webinars:

				Dinsdag	8	september	10:30	uur:	Babbeltrucs
				Dinsdag	15	september	10:30	uur:	Hulpvraagfraude	(via	bijvoorbeeld	WhatsApp)
				Dinsdag	22	september	10:30	uur:	Phishing	(via	bijvoorbeeld	nepmailtjes)

We	hopen	dat	jullie	kunnen	helpen	om	deze	informatie	te	verspreiden	onder	de		
doelgroep	zodat	zo	min	mogelijk	ouderen	slachtoffer	worden	van	criminaliteit.	
Mocht	u	vragen	hebben	over	de	campagne	zelf,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	de	
campagneleider	Jorèl	Wever	via	j.g.wever@minjenv.nl.	

Voor	vragen	over	de	informatie	in	deze	mail	of	iets	specifieks	in	Almere,	dan	kunt	u	
contact	opnemen	met	mij	of	mijn	collega	Judith	Habets.

Met	vriendelijke	groet,

Aniek	van	de	Berkt

Communicatieadviseur	Veiligheid,	Energietransitie	&	Gebiedsontwikkeling	|	06	
36446288	|	avdberkt@almere.nl	|	aanwezig	ma	-	do

terug
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ViP Café op 13 september uitgesteld naar 13 oktober

Beste	lezer,

Vanwege	privé-omstandigheden	bij	“Café	op	2”	gaat	het	ViP	café	van	13	september	
niet	door.
Café	op	2	is	tot	15	september	gesloten.

Wij	zien	elkaar	hopelijk	op	13	oktober	met	in	achtneming	van	de	Corona	regels.		
Onderstaande	informatie	blijft	staan	voor	deze	datum	in	de	week	van	de		
toegankelijkheid.

Wij	zijn	benieuwd	naar	uw	ervaringen,	wilt	u	deze	via	mail	met	ons	delen	zodat	wij	die	
mee	kunnen	nemen	in	onze	plannen?

Bedankt	alvast	voor	de	moeite.

	Met	vriendelijke	groet,

Marjan	Heidstra	(coördinator)
Stichting	Abri

terug
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PRAAT MEE In Café op 2 

iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00uur 

Stadhuisplein 2, Almere 

Het ViP bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van het NAH Forum, de Oogvereniging,                      
GGZ-cliëntenraad, Triade Meedoen en Sport, Eigenwijze Saskia                                                                                 

en de stichtingen: SOGA en ABRI (G-KRACHT panel). 

 
 

_________________________________________ 

UITNODIGING 13 september 
Aandacht voor de week van de toegankelijkheid 

5 t/m 9 oktober 
 

Wij kunnen slechts 20 personen ontvangen en vragen u zich op te 
geven. Dat kunt u doen via marjan@stichtingabri.org  

 

 
 

Er staan in deze week verschillende acties gepland. Dit doen 
wij in samenwerking met de gemeente Almere. In dit “ViP 

cafe op 2” zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met de 
toegankelijkheid in het algemeen.  

 
Café op 2 is rolstoeltoegankelijk. 

De toegang is gratis u ontvangt 2 consumptiemuntjes 
 

 
________________________________________________________________ 

Verschoven naar 13 oktober
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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	naar	info@breedoverlegplus.nl	
en	wij	zorgen	ervoor	dat	het	zsm	op	de	website	geplaatst	wordt.

Terug naar inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		25	september	2020	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	voorwoord	door	David	Bartus	via	Pexels
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