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HOUD ONS OP DE HOOGTE

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Deze	keer	begin	ik	graag	met	een	oproep:
Omdat	we	in	de	anderhalve	meter	samenleving	minder	
gelegenheid	hebben	fysiek	bij	elkaar	te	komen,	is	het	des	te	
belangrijker	elkaar	op	de	hoogte	houden	waar	we	mee	bezig	
zijn.	Daarvoor	hebben	we	2	jaar	geleden	dit	bulletin	ook	
gestart.	Maak	er	dus	gebruik	van,	niet	alleen	om	te	lezen	wat	
anderen	hebben	aangeleverd	maar	lever	ook	aan!	

In	deze	BOB	twee	artikelen	die	we	graag	onder	uw	aandacht	
brengen:

Allereerst	“Uniek	Sporten”	uitleen	artikelen	voor	mensen	
die	rolstoel	gebonden	zijn	en	toch	graag	willen	sporten.	Een	
geweldig	aanbod	voor	diverse	sporten.

Breed Overleg Bulletin jaargang 3 nummer 2

november	2020

Jeugdzorg																																	Werk	en	inkomen																																		Meedoen																																											Wonen

https://www.socialewegwijzeralmere.nl/aandachtsgebieden/jeugdzorg/
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/aandachtsgebieden/werk-en-inkomen/
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/aandachtsgebieden/meedoen/
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/aandachtsgebieden/wonen/


www.socialewegwijzeralmere.nl

In	het	tweede	artikel	wordt	aandacht	gevraag	voor	de	looplijn	ten	behoeve	van	blinden	
en	slechtzienden.	Met	de	opvallende	blauwe	tegel	Houd	de	lijn	vrij	worden	we	erop		
attent	gemaakt	dat	de	witte	geribbelde	tegels	door	winkelstraten,	naar	bushaltes	en	op	
stations	niet	zomaar	een	variatie	in	de	bestrating	zijn	maar	dat	het	een	doel	dient.		

Verder	is	het	belangrijk	voor	iedereen	om	te	weten	waar	of	bij	wie	je	terecht	kunt	met	
bepaalde	(hulp)	vragen.	Daarom	willen	we	als	BO+	ook	graag	van	elkaar	weten	over	
welke	ervaringsdeskundigheid	we	beschikken.	Laat	het	ons	weten	zodat	we	daar	een	
voor	iedereen	inzichtelijk	document	van	kunnen	maken.		

Zoals	we	begin	dit	jaar	al	hebben	aangegeven	willen	in	een	BO+	overleg	graag	geïn-
formeerd	worden	over	de	doorontwikkeling	van	de	wijkteams.	Vooralsnog	kan	dat	niet	
fysiek,	we	proberen	binnenkort	een	“Teams”	overleg	te	plannen,	waarin	we	u	weer	even	
bijpraten	over	lopende	zaken,	Daarnaast	willen	we		Jolien	Hoek,	manager	van	de	wijk-
teams	uitnodigen	ons	e.e.a.	over	de	doorontwikkeling	te	vertellen.
We	rekenen	dan	natuurlijk	op	uw	deelname.

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong	

Groeten	en	…graag	tot	ziens	via	het	beeldscherm!

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+	
	terug
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Serie over toegankelijkheid: Wat heb jij nodig? 

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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Nieuw in Almere: Uniek Sporten Uitleen voor 
sporthulpmiddelen

Beste	allemaal,
Sport	en	beweging	is	zo	belangrijk	voor	iedereen..............dus	ik	hoop	maar	dat	dit	bericht	
zoveel	mensen	gaat	bereiken.
Graag	verder	onder	de	aandacht	brengen	bij	de	mensen	dit	mooie	initiatief	nog	niet	
kennen!
Fijne	dag	allemaal	en	excuses	voor	het	ongemak	als	u	dit	bricht	toevallg	“dubbel”	
ontvangt.

	

Met	vriendelijke	groet,	

	

Peter	Kerstholt,	consulent

terug
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Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking 
sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van 
sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk 
de sport kiezen die het beste bij je past.
 
Uniek Sporten Uitleen is meer dan een uitleenservice voor sportrolstoelen of handbikes, 
het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het 
gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens 
de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. 

Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor volwassenen die om te kunnen sporten zijn 
aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel.

KIJK OP UNIEKSPORTEN.NL/UITLEEN

IK KIES DE 
SPORT DIE IK 

LEUK VIND. 
JIJ OOK?
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WAT KUN JE LENEN?
 ü Court rolstoelen voor sporten zoals basketbal, tennis en badminton.

 ü Lichtgewicht handbewogen sportrolstoelen voor onder andere  

dansen, tafeltennis en boogschieten.

 ü Handbikes.

 ü Elektrische rolstoelen voor e-hockey, boccia, etc.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?
 ü Je kunt meerdere sporten uitproberen, dankzij de beschikbaarheid  

van verschillende sporthulpmiddelen. 

 ü Je kunt snel starten met sporten. Als het sporthulpmiddel op voorraad 

is kun je binnen twee weken aan de slag.

 ü Het sporthulpmiddel kan meegenomen worden naar huis of  

afgeleverd worden op iedere sportlocatie die je wenst. 

 ü Na de uitleenperiode kan, indien gewenst, een Wmo-aanvraag 

doelmatig worden ingediend omdat je door Uniek Sporten Uitleen  

al weet welk middel je nodig hebt. 

HOE WERKT HET?
 ü Kijk op unieksporten.nl/uitleen of dit in jouw gemeente 

beschikbaar is en om vervolgens een telefonische intake te plannen.

 ü Nadat het juiste sporthulpmiddel is gekozen maak je een afspraak 

om deze te passen en af te stellen met een adviseur.

 ü Het sporthulpmiddel wordt afgeleverd bij je thuis of op de 

vereniging en mag je maximaal 6 maanden lenen.

 ü Na 6 maanden wordt het sporthulpmiddel weer bij je opgehaald. 

De partners van Uniek Sporten Uitleen zijn: Welzorg, Sunrise Medical, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport.

KIJK OP UNIEKSPORTEN.NL/UITLEEN 
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terug

Houd de lijn vrij tegel

‘Houd	de	lijn	vrij!’	wordt	een	vast	onderdeel	in	het	straatbeeld	van	Almere
Op	dinsdag	13	oktober	hebben	leden	van	Oogvereniging	Flevoland	een	nieuwe	
stoeptegel	onthuld.	Dit	is	gedaan	in	samenwerking	met	de	Werkgroep	ViP-Almere.	
Oogvereniging	Flevoland	is	lid	van	deze	werkgroep.	Met	deze	nieuwe	stoeptegel	is	
Almere	een	bijzonder	hulpmiddel	rijker	geworden:	De	‘Houd	de	lijn	vrij!’-stoeptegel.	
Deze	opvallende,	blauwe	tegel	draagt	het	campagnepictogram	van	‘Houd	de	lijn	vrij!’	
en	roept	weggebruikers	op	om	geleidelijnen	vrij	te	houden	van	obstakels.	Steeds	meer	
gemeenten	leggen	deze	stoeptegel.

Veiliger over straat
Voor	mensen	die	slechtziend	of	blind	zijn	is	het	van	
groot	belang	dat	geleidelijnen,	de	geribbelde	tegels	
op	straat	en	op	stations,	worden	vrijgehouden.		
Zij	volgen	deze	lijnen	met	hun	taststok	of	voeten	om	
veilig	hun	weg	te	vinden	van	A	naar	B.		
Helaas	weten	veel	mensen	niet	waar	deze	lijnen	
voor	dienen	en	staan	er	vaak	obstakels	op:		
tassen,	fietsen,	reclameborden	en	zelfs	complete	
terrassen.		
Dat	levert	lastige	en	vaak	zelfs	gevaarlijke	situaties	op.	
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Stoeptegel ‘Houd de lijn vrij!’
Na	twee	succesvolle	campagnes	heeft	het	landelijk	campagneteam	van	‘Houd	de	lijn	
vrij!’,	samen	met	expertisepartijen,	een	tegel	ontwikkeld	die	gemeenten	zelf	in	hun	
straatbeeld	kunnen	leggen.		
De	tegel	is	blauw	en	draagt	het	campagnepictogram:	een	figuur	die	met	zijn	taststok	
over	de	geleidelijn	loopt,	met	daarnaast	het	woord	‘vrijhouden’.	Zo	wordt	structureel	

aandacht	gevraagd	voor	het	vrijhouden	van	geleidelijnen,	
en	wordt	de	openbare	ruimte	toegankelijker	en	veiliger	
voor	mensen	met	een	visuele	beperking.

Zie	ook	de	foto’s	van	de	onthulling.	

Wilt	u	meer	informatie	over	deze	campagne?		
Kijk	dan	op:	www.houdelijnvrij.nl	

De	landelijk	samenwerkende	organisaties	zijn:

Bartiméus:	www.bartimeus.nl
Oogvereniging:	www.oogvereniging.nl	
Koninklijke	Visio:	www.visio.org	
Robert	Coppes	Stichting:	www.robertcoppes.nl	

Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		27	november	2020	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	door	Maksim	Goncharenok	via	Pexels
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