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Het allerbeste voor 2021
Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,
2020 is bijna voorbij, helaas kunnen we nog geen afscheid
nemen van Corona. Het duurt nog wel even voordat we
weer fysiek met elkaar kunnen overleggen, bij elkaar op
visite kunnen en vooral elkaar weer mogen omhelzen.  
Hoe fijn het ook is dat we in een tijd leven van vele digitale
mogelijkheden waardoor we elkaar op de hoogte kunnen
houden van ontwikkelingen binnen het sociaal domein, we
blijven kuddedieren met behoefte aan fysiek contact.
Graag maak ik u attent op de laatste 3 pagina’s van deze
extra lange BOB. Vrijdag 11 december kunt u deelnemen
aan het digitaal symposium “client in de hoofdrol” ter
gelegenheid van het 15 jarig bestaan van Clip.
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Verder is er in deze Bob ruim aandacht voor de Jeugdhulp, hun informatiefolder drukken
publiceren wij hier in zijn geheel zodat u hier meerdere mensen kennis van kunnen
nemen. Immers u bent vrij om ons bulletin  door te sturen naar een ieder die daarin
geïnteresseerd is.
Dan brengen we ook nog graag de Wandelroute “Winterpraatje: eenzaamheid” onder
uw aandacht.  Op zaterdag 19 december georganiseerd door een samenwerkingsverband van De BonteHond, Humanitas, VMCA, Stad en Natuur, De Schoor en Vitree.
Van harte aanbevolen!
En natuurlijk missen ook deze keer de vaste punten niet!
Tot slot, wensen we uw allen goede feestdagen en een gezellige jaarwisseling ook al
moet dat in kleine kring zijn. En….. laten we de alleenstaanden in deze nare tijd niet
vergeten!
Mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong.
Groeten en …graag tot ziens via het beeldscherm!
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+
terug

Fijne feestdagen!

www.socialewegwijzeralmere.nl

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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Winterpraatje in Almere: Eenzaamheid
Publiek Verantwoorden Almere brengt diverse vormen van gezamenlijk gesprekken
over de besteding van publieke middelen en aansprekende thema’s voort.
Ook theatervoorstellingen van de BonteHond in samenwerking met Humanitas,
VMCA, Stad en Natuur, De Schoor en Vitree vinden hun oorsprong in deze manier van
samenwerken in Almere. Eenzaamheid is momenteel het centrale thema bij die voorstellingen.
Wegens de belangstelling vorig jaar, zal dit thema een jaarlijks terugkerend evenement
in de openbare ruimte in de binnenstad van Almere zijn.,
Eye-openers via theater met herkenning en verwondering en verrassende
ontmoetingen onderweg en als afsluiter, via een (wandel)route door het centrum van
de stad met de titel “Winter praatje”. Dit jaar op 19 december de mogelijkheid op
diverse tijdstippen deel te nemen.
Aanmelden, meer informatie of behoefte aan een praatje:
https://www.bontehond.net/voorstellingen/winter-praatje
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Digitaal symposium op 11 december 2020
Beste mevrouw, meneer,
Graag nodigen wij u uit op 11 december 2020 digitaal deel te nemen aan ons symposium “ 15 jaar CLIP“ en “Cliënt in de Hoofdrol”  
Jaarlijks houden wij het Symposium Cliënt in de Hoofdrol en in december 2020 bestaat
CLIP GGz 15 jaar, dus is het ook tijd voor een feestje!
Specifieke aandacht zal, na de opening van Wethouder Froukje de Jonge, worden
gevraagd voor de thema’s:
“Wat is het perspectief van en voor de cliënt?”
en
“Hoe kunnen we de cliënt in de hoofdrol krijgen?”
Hierover zullen gesprekken gevoerd worden met u, waarbij de theatergroep “Kracht
van Beleving”een belangrijke rol is toebedacht.
Zie de uitnodiging op de volgende pagina’s voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers van het Stichting CliëntenPerspectief ggz en
Steun- en Informatiepunt voor de GGz

Terug naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  21 december 2020
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto door Dima Valkov via Pexels
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Uitnodiging 11 december 2020

10.15 uur – 13.00 uur (programma zie hieronder)
Helaas hebben wij in verband met de corona maatregelen het symposium moeten aanpassen. Het
symposium zoals we in gedachten hadden zal naar het voorjaar worden verplaatst. Daarvoor in de
plaats hebben we een mooi en verkort alternatief bedacht en georganiseerd, te weten:

15 jaar CLIP en “Cliënt in de Hoofdrol”
In december bestaat CLIP GGz 15 jaar, dus is
het ook tijd voor een feestje!
Specifieke aandacht zal, na de opening van
Wethouder Froukje de Jonge, worden gevraagd
voor de thema’s:
“Wat is het perspectief van en voor de cliënt?”
en “Hoe kunnen we de cliënt in de hoofdrol
krijgen?”
Hierover zullen gesprekken gevoerd worden
met u, waarbij de theatergroep “Kracht van
Beleving”een belangrijke rol is toebedacht.

PROGRAMMA
10:15 – 10:30 uur: opening met introductie programma
10:30 – 11:00
: wethouder Froukje de Jonge van centrum gemeente Flevoland
11:00 – 12:30
: introductie door CLIP GGz over de aangegeven onderwerpen, gevolgd door een
gesprek met de aanwezigen in Zoom
Voor de mensen die nog niet bekend zijn met Zoom zal er op 3 december van 14:30 – 15:30 uur een
oefenmoment worden ingelast. Zie op de bijlage van deze uitnodiging meer informatie over het
gebruik van Zoom en de link naar de testsessie en de link naar het symposium van 11 december.
WAT GEBEURT ER NOG MEER?
Suus geeft weer een impressie van de dag weer via verschillende cartoons
Theatergroep De Kracht van Beleving zal het programma een bijzonder tintje geven.
Aanmelden gewenst via:
almere@stip-flevoland.nl
of telnr. 036-5333572
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Bijlage bij Symposium 15 jaar CLIP en “Cliënt in de Hoofdrol”

De bijeenkomst vindt plaats in het programma Zoom.
U kunt hiervoor gebruik maken van Zoom in uw internetbrowser of de "Zoom Client for Meetings”
downloaden:
https://zoom.us/download#client_4meeting
Ook kunt u de Zoom-app op uw telefoon of tablet gebruiken.
Doet u s.v.p. mee op een apparaat met camera zodat we u ook kunnen zien, dat maakt de
bijeenkomst persoonlijker.
Zorgt u er ook voor de u goed in het licht zit, van voren, zodat we uw gezicht goed kunnen zien.
Zodra u Zoom geïnstalleerd hebt op uw computer, laptop, tablet of telefoon kunt u, op het juiste
tijdstip, op de link hieronder klikken en komt u direct in de bijeenkomst.
Op 11 december kunt u vanaf 9.30 uur aanmelden.
Mocht u tijdens de sessie, of bij het aanmelden, problemen hebben belt u dan gerust onze technicus
op 06-51219739, dan proberen wij u z.s.m. verder te helpen.
Ook kunt u een bericht in de chat van Zoom plaatsen.
Op 3 december van 14.30-15.30 uur zullen wij een testsessie organiseren waarbij u, indien u dat
wenst, kunt testen of het programma goed werkt en hoe u de camera en microfoon kun in- en
uitschakelen. Onze technicus is hierbij aanwezig zodat u gerust al uw vragen kunt stellen over de
werking van het programma.
Klikt u hiervoor op de link van de testsessie hieronder.
Klik om in te loggen op deze links voor de bijeenkomsten:
Topic: Stip Flevoland - 15 jaar Cliënt in de Hoofdrol – testbijeenkomst
Time: Dec 3, 2020 02:30 PM Amsterdam
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87947032915?pwd=a0oxWmhYeFg1M1AydEVmYklROWJVdz09
Meeting ID: 879 4703 2915
Passcode: 702987

Topic: Stip Flevoland - 15 jaar Cliënt in de Hoofdrol
Time: Dec 11, 2020 09:30 AM Amsterdam
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86153401293?pwd=bHBBVUpRV05KeEdUZW1Mbm9WWll6Zz09
Meeting ID: 861 5340 1293
Passcode: 623746
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