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Voorwoord

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Het	gaat	nog	wel	even	duren	met	de	lockdown	en	voordat	
we	allemaal	gevaccineerd	zijn	zitten	we	al	dik	in	het	voorjaar	
dus	is	het	heel	belangrijk	om	elkaar	middels	email	
nieuwsbrieven	e.d.	te	blijven	informeren.	Want	ook	al	heeft	
corona	ons	in	de	tang,	we	zullen	door	moeten	met	ons	leven	
en	zeker	met	de	zorg	voor	elkaar!

En	dus	hebben	we	in	deze	BOB	aandacht	voor	het	Guusje	
Boek	met	bij	de	prachtig	verbeelde	situatie	ook	de	
ervaringsverhalen.	We	zullen	elke	maand	een	nieuw	verhaal	
in	het	BOB	opnemen.

Dan	is	er	informatie	over	De	BinnenHaven	een	project	met	
90	duurzame	woningen	in	het	hartje	van	Almere	Haven.
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Voor	de	fanatieke	fietsers	onder	ons	wordt	er	door	de	Nederlandse	Vereniging	voor		
Autisme	een	sponsorfietstocht	georganiseerd.		
Het	gaat	om	4	dagen	van	Friesland	naar	Limburg.	
Ook	is	het	mogelijk	aan	1	dag	etappe	deel	te	nemen.	Ken	je	lange	afstandsfietsers	die	dit	
leuk	zouden	vinden……	laat	hen	dit	weten,	immers:	hoe	meer	deelnemers	hoe	groter	de	
pot	voor	het	goede	doel.

Met	de	verkiezingen	voor	de	2e	kamer,	en	daarmee	een	nieuw	kabinet,	in	het		
vooruitzicht	brengen	we	ook	de	informatie	van	ProDemos	onder	jullie	aandacht.		
Stemmen	is	een	recht	waar	we	allemaal	gebruik	van	moeten	kunnen	maken,	ook	de	
mensen	met	een	beperking!

En	tot	slot,	juist	in	deze	tijd	waarin	we	zoveel	beperkende	maatregelen	opgelegd	krijgen,	
is	het	belangrijk	aandacht	te	blijven	houden	voor	het	belang	van	samenspelen.	Ruim	een	
jaar	geleden	is	er	door	14	initiatiefnemers	het	SamenSpeelAkkoord	gestart.	Inmiddels	is	
dit	netwerk	gegroeid	tot	36.

Voor	meer	informatie	over	hun	doelen;		SamenSpeelAkkoord	

En	dan	nog	even	dit,	het	ligt	in	ons	voornemen	om	op	20	april	een	Thema	bijeenkomst	
te	organiseren.	Dat	zal	dan	waarschijnlijk	nog	niet	op	onze	gebruikelijke	manier	in	het	
vergadercentrum	Annapark	kunnen.
Maar	gelukkig	zijn	er	ook	mogelijkheden	via	het	scherm	online.

Save de date: 20 april van 14:00 tot 16:30.

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong	
	

Groeten	en	…graag	tot	ziens	via	het	beeldscherm!

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+	

	
terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
http://www.samenspeelakkoord.nl
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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.

NAH, STIP en Inloophuis De Ruimte

Wij	zijn	nog	steeds	open	en	u	bent	van	harte	welkom!

https://www.nahontmoetingspuntalmere.nl/
https://www.clipggz.nl/
https://www.inloophuisderuimte.nl/

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel
https://www.clipggz.nl/
https://www.inloophuisderuimte.nl/
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Guusje boek met 12 ervaringsverhalen is uit!

Beste	lezer,

Met	gepaste	trots	kunnen	wij	u	melden	dat	ons	eerste	Guusje	boekje	met	12		
ervaringsverhalen	uit	is	gekomen.	Wij	hebben	er	met	veel	plezier	aan	gewerkt.		
Het	zijn	allemaal	verhalen	uit	de	praktijk	van	alledag.

Het	doel	van	dit	boekje	is	om	meer	begrip	te	kweken	bij	de	lezer	voor	mensen	met	een	
beperking.	Daar	horen	nadrukkelijk	de	onzichtbare	beperkingen	bij	zoals	bij	“Oordeel	
niet	te	snel”.

Er	zijn	nu	18	Guusjes.	Wilt	u	ze	allemaal	bekijken	dan	kan	dat	op	de	website	van	onze	
vormgever	www.geoffreycramm.nl/guusje
Er	zijn	ook	ansichtkaarten	op	A5	formaat.	Wilt	u	een	gratis	setje	ontvangen	dan	kan	
dat	ook.	Een	mailtje	is	voldoende.

Dit	project	is	een	initiatief	van	de	werkgroep	ViP	Almere	(VN	verdrag	in	de	Praktijk)	en	
de	Gemeente	Almere.

Rest	mij	nog	de	verhalenvertellers	te	bedanken	voor	hun	openheid.

Heeft	u	zelf	een	idee	voor	een	Guusje?	Schrijf	uw	situatie	op	in	de	ik-vorm	met		
maximaal	200	woorden.

Veel	leesplezier	en	met	vriendelijke	groeten,	namens	de	ViP	werkgroep-Almere		
Fanny	Jager	en	Marjan	Heidstra.

De	afbeeldingen	en	overige	uitingen	van	Guusje	zijn	intellectueel	eigendom	van		Marjan	Heidstra	(	

Werkgroep	ViP	Almere),	Geoffrey	Cramm	en	Gemeente	Almere.	

De	afbeeldingen	zijn	gratis	te	gebruiken	en/of	verspreiden,	voor	niet-commerciële	doeleinden	en		

voorzien	van	de	juiste	bronvermelding.	De	voorwaarden	kunt	u	hier	vinden	(PDF).

Wilt	u	de	Guusjes	in	een	hogere	resolutie	ontvangen,	laten	aanpassen	of	nieuw	laten	ontwikkelen	voor	

uw	gemeente.	doelgroep	of	campagne?		

Vraag	gerust	naar	de	mogelijkheden.	

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.geoffreycramm.nl/wp-content/uploads/2020/09/Guusje-Gebruiksregels-document-2020.pdf
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met en zonder hulpmiddelen een potje 
voetbal spelen. Het is een leuk gezicht 
hoe een rollator jongen de bal afpakt van 
een meisje en een doelpunt scoort. 

Ik rijd dan naar de glijbaan en kom een 
klein kindje tegen. Ze klimt op mijn schoot 
en samen zoeven we naar beneden.
 
Wat zou het fijn zijn als er in Almere 
zulke speelplekken zouden komen. Een 
plek waar iedereen naar binnen kan met 
rolstoel of een groot lijf, wandelwagen of 
rollator, scootmobiel of witte stok, drukke 
en stille kinderen of grote mensen die 
gewoon zin hebben om te schommelen.
 

- Pieter, 12 jaar

Ik zou heel graag in de speeltuin een 
keertje willen schommelen, maar dat gaat 
niet. Ik blijf met mijn rolstoel steken in het 
boomschors pad. Ik zou ook zo graag 
meedoen en vriendjes maken.
 
Soms droom ik van een speelplek waar ik 
wel kan komen. Het is een fijne plek, waar 
iedereen kan komen en kan spelen. In 
mijn droom speel ik met een jongen met 
een groot lijf en zie ik op de schommel 
een oma zitten. 
 
Dan speelt er een jongen verstoppertje 
met zijn witte stok en vindt hij alle kinderen 
zonder te kunnen kijken. 

Op het veld zie ik jongens en meisjes 

Lees iedere maand 
een persoonlijke 

Guusje in de BOB!

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Welkom in De BinnenHaven!

In	Almere	Haven	bouwen	wij	ongeveer	90	duurzame	woningen	én	een	duurzame	
buurtgemeenschap.	Dat	gebeurt	op	de	plek	van	het	oude	zwembad,	naast	de	nieuwe	
sporthal.

Dit	nieuwe	hofje	is	in	eerste	instantie	bedacht	voor	mensen	uit	Almere	Haven,	hun	kin-
deren	of	ouders	die	graag	dicht	in	de	buurt	willen	blijven	wonen.	Er	komen	gezinswon-
ingen,	woningen	voor	alleenstaanden,	stellen	en	woongroepen.

Je	woont	rondom	een	gemeenschappelijke	binnentuin	en	er	zijn	gemeenschappelijke	
voorzieningen,	zoals	een	logeerwoning	(maar	ook	voor	mensen	uit	de	buurt	die	tijdelijk	
een	beetje	zorg	nodig	hebben),	een	buurtkamer	of	een	klusschuur.	Welke	voorzie-
ningen	er	precies	komen	bepalen	de	toekomstige	bewoners	die	lid	zijn	van	de	Woon-
coöperatie	De	BinnenHaven	met	elkaar.

Geïnteresseerd?	Neem	contact	met	ons	op!

	
https://debinnenhavenalmere.nl/

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://debinnenhavenalmere.nl/
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Mooi initiatief van de NVA

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Stemrecht voor mensen met een beperking

Beste	lezer,

Prodemos	heeft	een	breed	aanbod	voor	mensen	met	een	beperking	die	net	als	iedere	
burger	in	dit	land	stemrecht	hebben.	Zouden	jullie	dit	willen	promoten?

Vanuit	ProDemos	hebben	we	dit	jaar	wederom	een	gratis	aanbod	van	Stem	jij	ook?		
om	de	doelgroep	mensen	met	licht	verstandelijke	beperking	te	informeren	over	de	
verkiezingen	en	hen	te	stimuleren	om	gebruik	te	maken	van	hun	stemrecht.		
Zie	voor	een	overzicht	van	het	aanbod	onderstaande	nieuwsbrief.
	
Helaas	mogen	we	vanwege	AVG-regels	deze	nieuwsbrief	niet	naar	alle	organisaties	en	
zorgprofessionals	sturen	die	eerder	een	workshop	bij	ons	geboekt	hebben	of	Stem	jij	
ook-Verkiezingskranten	bij	ons	besteld	hebben.	Vandaar	deze	mail.
	
We	hopen	erg	dat	jullie	ook	dit	jaar	weer	gebruik	maken	van	het	aanbod	en,	ondanks	
de	corona-maatregelen,	de	materialen	willen	verspreiden	onder	jullie	doelgroep	en	hen	
willen	wijzen	op	de	digitale	bijeenkomsten	die	georganiseerd	gaan	worden.	De	eerste	
workshop	vindt	plaats	op	6	februari	en	het	Debat	in	Duidelijke	Taal	op	13	februari.

Mocht	je	daarnaast	in	de	gelegenheid	zijn,	zou	het	heel	fijn	zijn	als	je	ook	nog	op	andere	
manieren	zou	kunnen	helpen	met	de	promotie	van	het	aanbod.	Bijvoorbeeld	door	een	
berichtje	te	laten	plaatsen	in	een	digitale	nieuwsbrief	en/of	op	jullie	website.		
Onder	dit	bericht	vind	je	hiervoor	enkele	concept-teksten	en	foto’s.	Het	belangrijkste	is	
nu	immers	dat	het	aanbod	bij	de	juiste	doelgroep	terecht	komt!
	
We	zijn	ook	nog	bezig	met	een	soort	digitale	‘flyertjes’,	die	ter	promotie	van	de	digitale	
workshops	en	het	debat	gebruikt	kunnen	worden,	om	rechtstreeks	de	doelgroep	aan	
te	spreken	en	te	attenderen	op	de	bijeenkomsten,	bijvoorbeeld	via	Facebook,	What-
sapp	en	Instagram.	Als	je	hier	(ook)	interesse	in	hebt,	hoor	ik	het	graag.	Voor	nu	willen	
we	graag	eerst	dat	het	professionele	veld	op	de	hoogte	is	van	het	(aankomende)	aan-
bod.
Bij	vragen,	opmerkingen	en	tips	ben	ik	uiteraard	bereikbaar.
	
Alvast	erg	bedankt!

Sedi	van	Loon,	Projectleider	Educatie	070	-	7570	271	(ma,	di,	do,	vr)	/	06	-	2721	5957

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

Bericht voor in nieuwsbrief van andere organisaties 

Tweede	Kamerverkiezingen:	Stem	jij	ook?
Woensdag	17	maart	zijn	de	Tweede	Kamerverkiezingen.	Met	‘Stem	jij	ook?’	maakt		
ProDemos	deze	verkiezingen	toegankelijk	voor	mensen	met	een	licht	verstandelijke	
beperking.	Dat	doen	we	door	in	duidelijke	taal	uit	te	leggen	wat	de	politiek	doet	en	wat	
stemmen	betekent,	én	door	uitgebreid	stil	te	staan	bij	hoe	stemmen	werkt.
ProDemos	organiseert	op	6	februari	en	10	maart	gratis	online	informatiebijeenkom-
sten	over	de	verkiezingen.	Op	zaterdag	13	februari	organiseert	ProDemos	het	Debat	in		
Duidelijke	Taal.	In	dit	debat	gaan	(kandidaat-)Kamerleden	online	met	elkaar	in	gesprek	
over	stellingen	die	aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	mensen	met	een	licht	ver-
standelijke	beperking.	

Daarnaast	is	er	de	website	stemjijook.nl	met	informatie	
over	de	verkiezingen.	
Op	deze	website	zijn	bijvoorbeeld	leuke	filmpjes	te	
vinden	waarin	de	politiek	en	stemmen	worden	uitgelegd.	
Hier	zijn	ook	filmpjes	te	vinden	waarin	kandidaat-Kamer-
leden	geïnterviewd	worden	door	ervaringsdeskundigen	
over	onderwerpen	die	hen	aangaan.	Doel	is	dat	het	de		
kijkers	een	indruk	geeft	van	waar	de	verschillende		
partijen	voor	staan.	De	filmpjes	zijn	een	initiatief	van	
ASVZ,	Reinaerde,	Syndion,	Philadelphia,	Zorgbelang,	
WMO	klankbordgroep	en	Ieder(in).	Zij	mogen	dit	initia-
tief	uitvoeren	als	winnaar	van	de	Challenge	‘Hoe	bepaal	
ik	mijn	stem’	van	de	ministeries	van	VWS	en	BZK.

Stemjijook.nl	is	ook	ontwikkeld	voor	professionals.	Zij	kunnen	er	veel	materiaal	vinden,	
waaronder	de	‘Stem	jij ook’-verkiezingskranten	en	een	toolbox	waarmee	organisa-
ties zelf	een	‘Stem	jij	ook?’-bijeenkomst	kunnen	organiseren.	
Ga	naar	stemjijook.nl/voor-professionals	voor	meer	informatie.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Nieuwsbericht voor op website van andere  
organisaties 

Tweede	Kamerverkiezingen:	Stem	jij	ook?

Woensdag	17	maart	zijn	de	Tweede	Kamerverkiezingen.	Met	‘Stem	jij	ook?’	maakt		
ProDemos	deze	verkiezingen	toegankelijk	voor	mensen	met	een	licht	verstandelijke	
beperking.	‘Stem	jij	ook?’	is	er	ook	om	lokale	organisaties	en	(zorg)instellingen,		
professionals	en	naasten	te	faciliteren	bij	het	bieden	van	voorlichting.

Workshops	van	ProDemos	(online)
Net	als	eerdere	jaren	informeert	ProDemos	deelnemers	tijdens	een	gratis	workshop	
op	een	luchtige	en	begrijpelijke	manier	over	de	verkiezingen,	deze	keer	online.	Het	
wordt	een	interactieve	bijeenkomst,	doordat	je	de	chat	kunt	gebruiken.	ProDemos	
geeft	de	workshop	twee	keer:	zaterdag	6	februari	(10.00	-	12.00	uur)	en	woensdag	10	
maart	(10.00	-	12.00	uur).	Het	is	mogelijk	om	individuele	cliënten	op	de	workshops	te	
wijzen	of	om	te	organiseren	dat	u	met	een	groep	cliënten	gezamenlijk	de	workshop	
volgt.	De	link	om	de	workshop	te	volgen	verschijnt	op	de	dag	zelf	op	de	voorpagina	van	
www.stemjijook.nl.	Er	is	onbeperkt	plek	en	vooraf	opgeven	is	niet	nodig.		
Meer	informatie	over	de	workshops.

Debat	in	Duidelijke	Taal	(livestream)
Op	zaterdag	13	februari	(14.00	-	15.30)	vindt	een	verkiezingsdebat	in	Duidelijke	Taal	
plaats.	Dit	debat	is	bedoeld	om	mensen	met	een	licht	verstandelijke	beperking	op	
een	informele	en	aansprekende	wijze	te	helpen	om	tot	een	stemkeuze	te	komen.	Het	
is	mogelijk	om	individuele	cliënten	op	het	debat	te	wijzen	of	om	te	organiseren	dat	u	
met	een	groep	cliënten	gezamenlijk	het	debat	kijkt.	De	link	om	het	debat	live	te	kijken	
verschijnt	op	de	dag	zelf	op	de	homepagina	www.stemjijook.nl.	Er	is	onbeperkt	plek	en	
vooraf	opgeven	is	niet	nodig.	

Verkiezingskrant	en	website
Speciaal	voor	de	doelgroep	is	er	een	‘Stem	jij	ook?’-verkiezingskrant	ontwikkeld	over	
de	aanstaande	Tweede	Kamerverkiezingen.	Een	krant	in	simpele	taal	en	met	heldere	
illustraties.	De	kranten	kunnen	gratis	besteld	worden	in	pakketten	van	25	stuks.		
Bestel	de	kranten	via	de	webshop	van	ProDemos.	De	kranten	worden	vanaf	februari	
geleverd.	De	website	stemjijook.nl	is	vernieuwd,	met	nu	nog	toegankelijker	informatie	
over	de	verkiezingen	voor	de	doelgroep	zelf.	In	de	verkiezingskrant	wordt	geregeld	
naar	deze	website	verwezen	voor	aanvullende	filmpjes.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://stemjijook.nl/voor-professionals/
https://reserveren.prodemos.nl/webshop/publicaties/product/stem-jij-ook-verkiezingskrant-2021
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Toolbox	
We	bieden	professionals	een	toolbox	waarmee	u	zelf	een	workshop	kunt	organiseren.		
U	moet	hier	wel	bepaalde	materialen	voor	afdrukken,	soms	ook	op	A3-formaat.		
Ook	vindt	u	in	de	toolbox	eenvoudige	filmpjes	(met	en	zonder	ondertiteling/gebaren-
tolk)	met	uitleg	over	de	Tweede	Kamer	en	waarom	het	belangrijk	is	om	te	gaan		
stemmen.	De	filmpjes	zijn	onder	meer	te	bekijken	via	www.stemjijook.nl/filmpjes.

Nieuw:	Aanbod	van	winnaars	Challenge	‘Hoe	bepaal	ik	mijn	stem’
Op	de	website	van	Stem	jij	ook?	komen	ook	filmpjes	te	staan	over	de	politieke	partijen.		
Het	gaat	om	korte	filmpjes	waarin	kandidaat-Kamerleden	geïnterviewd	worden	door		
ervaringsdeskundigen	over	onderwerpen	die	hen	aangaan.	Doel	is	dat	het	de	kijkers	
een	indruk	geeft	van	waar	de	verschillende	partijen	voor	staan.	De	filmpjes	zijn	een	
initiatief	van	ASVZ,	Reinaerde,	Syndion,	Philadelphia,	Zorgbelang,		
WMO	klankbordgroep	en	Ieder(in).	Zij	mogen	dit	initiatief	uitvoeren	als	winnaar	van	de	
Challenge	‘Hoe	bepaal	ik	mijn	stem’	van	de	ministeries	van	VWS	en	BZK.	Het	tweede	
winnende	initiatief	van	de	challenge	zijn	kleurplaten	die	verschillende	aspecten	van	
de	verkiezingen	illustreren.	De	kleurplaten	worden	ontwikkeld	door	Mariska	Lamiaud	
ontwerpstudio	en	zullen	vanaf	februari	vanuit	de	toolbox	te	downloaden	zijn	in	A3	en	
A4-formaat.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		26	februari	2021	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

FFoto	door	Marcus	Aurelius	via	Pexels

SamenSpeelAkkoord

Op	3	december	2019	tekenden	14	initiatiefnemers	het	SamenSpeelAkkoord.		
Inmiddels	is	dit	aantal	uitgegroeid	tot	een	netwerk	van	36	Beloftemakers	die	een		
eigen	belofte	hebben	gedaan	om	concreet	bij	te	dragen	aan	het	realiseren	van	de		
drie	ambities	van	het	SamenSpeelAkkoord.

Elk	kind	speelt	mee
Spelen	is	van	levensbelang	voor	alle	kinderen.	Als	kinderen	de	kans	krijgen,	spelen	ze	
altijd	en	overal.	En	vooral:	samen	met	andere	kinderen.	Voor	meer	dan	100.000	kinderen	
met	een	beperking	is	samen	spelen	niet	altijd	vanzelfsprekend.		
Negen	van	de	tien	speelplekken	zijn	voor	hen	niet	toegankelijk.	Opvoeders	en		
zorgverleners	stellen	zich	vaak	(te)	beschermend	op.	En	kennis	over	samen	spelen		
ontbreekt	of	is	moeilijk	te	vinden.

De	gevolgen	zijn	groot.	Kinderen	die	niet	samen	kunnen	spelen	worden	geremd	in	hun	
ontwikkeling,	hebben	weinig	tot	geen	vriendjes	in	de	buurt,	ervaren	dat	ze	er	niet	bij	
horen	en	voelen	zich	eenzaam.	Deze	negatieve	ervaringen	dragen	zij	de	rest	van	hun		
leven	met	zich	mee.	Het	VN-Verdrag	Handicap	benadrukt	het	recht	om	samen	op	te	
groeien	en	samen	te	spelen.	Hier	is	een	wereld	te	winnen.

Kom	meer	te	weten	over	het	belang	van	spelen

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
http://www.socialewegwijzer.nl
https://www.samenspeelakkoord.nl/nl/het-belang-van-spelen

