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April de maand van de inclusie

Inhoudsopgave

Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op 1 april heeft de werkgroep ViP hun nieuwe website
gelanceerd:
VN-verdrag in de Praktijk Almere (werkgroepvipalmere.nl)
Maar ook op de verschillende sociale media zijn ze actief,
ze doen een beroep op onze lezers om hen te volgen. En
natuurlijk hebben we weer een nieuw ervaringsverhaal met
bijbehorend Guusje.
Verder is er een verzoek vanuit het Lectoraat
Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van de
Hogeschool Windesheim om mee te werken aan een
onderzoek. Het gaat om het inzichtelijk maken van de
bijdrage die wij BO+ deelnemers leveren aan de gezondheid
van de burgers.
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Dat jongeren met een hulpvraag vooral behoefte hebben aan begrip net als
volwassenen, lijkt vanzelfsprekend. Helaas heeft het lang geduurd voordat de jeugdhulp
hiervoor ook jonge ervaringsdeskundigen durfde inzetten.
Ook in Flevoland is een groep ExpEx actief.
Een scheiding brengt altijd veel verdriet en schade met zich mee. Op 22 april organiseert
de gemeente een digitaal inspiratie café voor professionals in samenwerking met het
programma “Scheiden zonder Schade”.
Bent u geïnteresseerd, meld u dan snel aan want vol = vol.
En we sluiten deze BOB met de oproep om Inclusie in Beeld te brengen. U kunt uw
bijdrage tot 20 april sturen naar info@werkgroepvipalmere.nl
En dan nog even dit:
In onze BOB van maart vroegen wij u de datum van 20 april te noteren voor een Themabijeenkomst waarin de jeugdhulpverlening centraal staat. We hebben echter wat meer
tijd nodig om dit goed voor te bereiden.
De nieuwe datum is: 		

15 juni 2021 van 14:00 tot 16:30.

Over het programma leest u in de BOB van mei meer
Mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong
Groeten en …graag tot ziens via het beeldscherm!
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+

terug

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.

Oproep
Vanuit Windesheim ben ik een onderzoek aan het voorbereiden naar de bijdrage van
zelforganisaties aan de gezondheid van burgers. Ik zou graag in contact komen met
organisaties die hier bij zouden willen helpen, bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken
wat zij voor hun achterban betekenen/doen. Mocht je interesse hebben, wil je dat dan
laten weten aan me? K.jurrius@windesheim.nl Hartelijk dank alvast!
Met vriendelijke groet,
Dr. Kitty Jurrius | Lector | Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg |
onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat
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Iedere maand een ervaringsverhaal uit het Guusje
boek.
Beste lezer,
ViP Almere en de Gemeente Almere hebben het  eerste Guusje boekje met 12
ervaringsverhalen uitgebracht. Het zijn allemaal verhalen uit de praktijk van alledag en
we mogen iedere maand een verhaal in de BOB laten zien.
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.
Veel leesplezier,
ook 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
www.socialewegwijzeralmere.nl

Lee

s ie
een dere m
p
aan
d
Guu ersoo
nlijk
sje
e
in d
eB
OB
!
Elke dag maakt iedereen gebruik van een
toilet. Niet alleen thuis, maar ook op het
werk, op school, tijdens het boodschappen
doen of een dagje uit.
Goed bereikbare en bruikbare toiletten
zijn dan ook een levensbehoefte. Voor
mij zijn openbare en goed toegankelijke
toiletten de basis om gelijkwaardig en
zelfstandig mee te kunnen doen in de
samenleving en het leven van alledag.
Dit geldt niet alleen voor mij, maar ook
voor al die mensen met blaas-, darm-,
of buikproblemen, katheters en stoma’s.
Met mij zijn dat er in Nederland zo’n 2
miljoen. En dan zijn er nog de ouders met
jonge kinderen of de ouderen.

Ik wil graag, waar ik ook ben, eenvoudig
en dichtbij naar het toilet kunnen gaan.
Mijn “Hoge Nood” zou voor mij nooit een
belemmering mogen zijn om van huis te
gaan. Nu durf ik vaak niet weg te gaan,
omdat ik niet weet waar ik een toilet kan
vinden en of dat toilet te gebruiken is. Het
zou fijn zijn als ik, ook met mijn rolstoel,
gebruik kan maken van een toilet, waar ik
ook ben.
Mijn wens is dan ook dat er meer openbare
en aangepaste toiletvoorzieningen komen
die nog toegankelijk zijn ook.
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- Petra, 56 jaar

ExpEx
In de GGZ en Maatschappelijke Opvang wordt al langere tijd gebruik gemaakt van
ervaringsdeskundigen, maar in de jeugdhulp durfde men dat lang niet. Terwijl jongeren
uit de jeugdhulp al jaren aangeven dat zij behoefte hebben aan jongeren die hetzelfde
hebben meegemaakt als zij. Ervaringsdeskundigen die het gevoel geven dat zij niet de
enige zijn die vervelende dingen hebben meegemaakt, en die een goed voorbeeld en
een bron van hoop kunnen zijn.
In 2012 is kennis en adviesbureau JSO op verzoek van Bureau Jeugdzorg Haaglanden
in gesprek gegaan met ex-jeugdzorg jongeren over het verbeteren van de nazorg. Eén
van de belangrijkste punten die jongeren aangaven was dat zij iemand hadden gemist
die hen écht begreep. Iemand die hetzelfde had meegemaakt. JSO, Bureau Jeugdzorg,
cliëntenorganisatie ZOG MH (nu Stichting Kernkracht) én jongeren zelf hebben vervolgens samen het ExpEx-project ontwikkeld.
De eerste jongeren uit Gorinchem zijn in 2014 getraind en in januari 2015 kreeg de
eerste groep ExpEx uit Den Haag hun certificaat.
Bekijk hier meer over ExpEx in Flevoland.

terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

INSPIRATIECAFÉ SCHEIDINGSAANPAK FLEVOLAND

Bijpraten en elkaar
inspireren

Mis jij dat ook? Informeel bijpraten met collega’s over je vakgebied en je ervaringen delen op het
gebied van relatie- en scheidingsproblematiek? Op 22 april van 15:00-16:30 uur organiseert
gemeente Almere in samenwerking met het programma Scheiden zonder Schade een
inspiratiecafé voor professionals die actief een bijdrage kunnen leveren op dit thema.
Laagdrempelig, maar wel inhoudelijk! Een mooie gelegenheid om (digitaal) samen te komen,
elkaar te inspireren, lessons learned te delen en te genieten van een bijzonder programma!
Het programma
Vanaf 14:50 ben je van harte welkom om in te loggen. Om 15:00 start het programma.
15:00 Welkom door gemeente Almere
15:05 Landelijke ontwikkelingen scheidingsaanpak & programma Scheiden zonder Schade door
Kitty van Julsingha (programma Scheiden zonder Schade/VNG)
15:25 Inspiratie vanuit gemeente Hilvarenbeek
15:30 Spreek je uit! In groepjes (break-outrooms) in gesprek gaan over het thema aan de hand van
een opdracht
15:45 Voorbeelden uit de regio: Scheidingsloket Lelystad door Annemarie Dam &
Scheidingscollectief Almere door Stichting Wetswinkel Almere ism de Wijkteams
Het café sluit, na een plenair gedeelte, om 16:30. Opgeven kan via nluiten@almere.nl. Deel deze
uitnodiging gerust met je collega’s, maar bedenk wel VOL=VOL!
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Hulp bij lancering social media Werkgroep ViP
April is de maand van de inclusie in Almere, maar daarmee vertel ik waarschijnlijk niets
nieuws. Werkgroep ViP heeft dit aangegrepen om een nieuwe website en social media
(LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram) te lanceren. De eerste berichten over de
Inclusiecampagne zijn geplaatst. Dit is nu vooral een foto- en kleurwedstrijd.
De Inclusiecampagne kan heel veel meer kracht bijgezet worden als we op social
media een handje geholpen worden door mensen zoals jij, die daar al vaste grond
onder de voeten hebben. Dit kan door de berichten van de werkgroep te liken, delen,
retweeten etc. Pas dan zal de inclusie campagne online gaan leven en gaan we een
echt groot bereik in Almere krijgen.
Zoals je weet is social media een machtig “wapen”. Dat hebben we al eerder samen
met succes ingezet. Je kan ook helpen om het effect van de campagne blijvend maken
door je volgers te vragen ook Werkgroep ViP te volgen. Het is vervolgens onze taak
om ook via social media aandacht voor inclusie te blijven vragen in Almere.
Net zoals je zelf ook al doet. Social media is hier heel geschikt voor en hoe meer
volgers, hoe meer effect.
Je vindt ons op:
LinkedIn: @werkgroepvipalmere
Facebook: @vipalmere
Instagram: @vipalmere
Twitter: @vipalmere
Wil je helpen?
Groet, Ton
Online Media Piloot Werkgroep ViP-Almere
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Werkgroep ViP zet zich samen met Gemeente
Almere in voor een inclusieve samenleving!
Op de volgende pagina’s vind je de uitnodiging voor onze foto- en tekenwedstrijd.
Laat jouw beeld van inclusie zien op een leuke, lieve, ludieke manier en maak er een
foto van. Stuur de foto op naar: info@werkgroepvipalmere.nl. Vermeld je naam, adres,
leeftijd en telefoonnummer.
Kijk hier voor nog meer informatie over de foto- en tekenwedstrijd.

Terug naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  30 april 2021
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto door JESHOOTS.com via Pexels
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