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Welzijn in Flevoland

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Een	week	later	dan	u	bent	van	ons	gewend	bent,	hierbij	de	
BOB	van	mei.	

Natuurlijk	weer	met	de	gebruikelijke	rubrieken	waaronder	
het	verhaal	van	Guusje.	We	staan	er	niet	altijd	bij	stil	en	
meestal	merken	we	het	niet	eens	dat	er	muziek	speelt	in	het	
winkelcentrum	en	als	het	er	druk	is	dan	zijn	er	nog	veel	meer	
geluiden	die	we	vaak	niet	bewust	waarnemen.	Dat	is	niet	
voor	iedereen	zo	leert	de	15	jarige	Aishja	ons.

Verder	staat	donderdag	20	mei	de	nota	WELzijn	in	Almere	
op	de	agenda	bij	de	Politieke	Markt.
Daarop	hebben	we	vanuit	het	BO+	een	brief	naar	het		
gemeentebestuur	gestuurd	waarin	we	aandachtvragen	voor	
de	belangenbehartiging	van	verschillende	groepen	binnen	
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het	sociaal	domein.	Het	behartigen	van	belangen	is	vooral	vrijwilligerswerk.		
En	dat	valt	gebruikelijk	onder	WELZIJN!	De	gemeente	is	nu	voornemens	om	de	subsidie	
voor	dit	belangrijke	werk	te	stoppen.	
Naar	onze	mening	haal	je	daarmee	een	van	de	fundamenten	van	het	welbevinden	en	
daarmee	voorkomen	van	duurdere	zorgvragen	weg.		
Hans	Hobijn	zal	namens	het	BO+	ook	inspreken	tijdens	de	behandeling	op	20	mei.

In	deze	BOB	deze	keer	2	oproepen:	
Stichting	“De	Creatieve	Motor”	is	op	zoek	naar	een	penningmeester;	en
De	werkgroep	ViP	(een	van	werkgroep	van	het	BO+)	vraagt	mensen	(ervaringsdeskun-
digen)	om	mee	te	doen	en	iemand	die	de	stuurgroep	wil	versterken.	
Verder	brengen	zij	de	mogelijkheid	om	gebruik	te	maken	van	de	Buurthopper	onder		
uw	aandacht.

Dan	vindt	u	verder	nog	de	uitnodiging	en	het	aanmeldingsformulier	voor	de	thema-	
bijeenkomst	van	15	juni:

Almere, met elkaar in gesprek over...
“JEUGD -gezondheidszorg, -veiligheid, -GGZ, ondersteuning.”

	
Voel	u	vrij	deze	uitnodiging	door	te	geven	aan	belanghebbenden	bij	het	thema	die	deze	
BOB	niet	ontvangen.

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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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
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Op dat moment lijken de lampen zonnen 
te worden, de muziek op vol volume te 
staan, hoor ik iemand kauwgum kauwen, 
is een telefoon een schijnwerper en ruik 
ik de geuren van wel 10 deodoranten 
door elkaar. Mijn overprikkeling slaat 
toe, ik voel de boosheid opkomen, de 
irritatie, frustratie en machteloosheid. De 
tranen komen in mijn ogen en ik begin 
te stampvoeten. Mijn moeder ziet het 
allemaal gebeuren en pakt mij voorzichtig 
bij mijn arm. Ze brengt mij naar buiten en 
zegt: ʺOnline verder shoppen?ʺ 

Ik knik en vraag mijzelf af waarom ik zo 
anders ben dan mijn vriendinnen.

- Aishja, 15 jaar

Vandaag ga ik shoppen met mijn moeder. 
Ik mag nieuwe kleren uitzoeken voor mijn 
verjaardag.

We hebben een rustige ochtend 
uitgezocht en ik heb al een broek en een 
shirt gekocht. Nu mag ik ook nog nieuwe 
schoenen uitzoeken. Het is ondertussen 
best wel druk geworden in de stad en in 
de winkels. 

We gaan de schoenenwinkel binnen 
en ik ga op zoek. Door de drukte loopt 
er iemand tegen mij aan en vind ik het 
moeilijk om mijn weg te vinden. En dan 
voel ik het gebeuren. Ik verstar en voel 
mijn hoofd vollopen en mijn hersenen 
gaan in overload. 

Lees iedere maand 
een persoonlijke 

Guusje in de BOB!
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Een stevig 
fundament voor 
het samenleven 
in de stad

“	Hoe	wel	voelt	u	zich	in	Almere?	Die	vraag	stelde	ik	steevast	aan	de	deelnemers	van
de	bijeenkomsten	die	we	hielden	voordat	we	dit	welzijnskader	maakten.	Het	is	een	
vraag	die	we	allemaal	af	en	toe	aan	elkaar	moeten	stellen.
In	tijden	dat	de	coronacrisis	veel	van	ons	vraagt.
En	eigenlijk	onder	alle	omstandigheden.	Het	is	belangrijk	om	aandacht	te	hebben	voor	
elkaar	en	op	de	hoogte	te	blijven	van	elkaars	wel	en	wee.”	

Roelie Bosch
Wethouder	Welzijn,	Jeugd,	Onderwijs,
Ouderen	en	Gezondheid

De	hele	nota	lezen?	Dat	kan	via	deze	link.

terug
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Oproep van ViP Almere

Beste	leden	van	het	Breed	Overleg	+,										

De	werkgroep	ViP	is	een	themagroep	van	het	Breed	Overleg+.		
ViP	betekent	VN	verdrag	in	de	praktijk.	Het	VN	verdrag	is	door	de	Nederlandse	
regering	ondertekend	in	2016.	In	het	verdrag	wordt	geregeld	dat	iedereen	in	de		
maatschappij	mee	moet	kunnen	doen,	wat	zijn	of	haar	handicap	ook	is.			
Dit	geldt	voor	mensen	met	een	zichtbare	handicap,	maar	ook	voor	mensen	met	een	
niet	zichtbare	handicap,	zoals	niet	aangeboren	hersenletsel,	doofheid,	autisme		of	een	
GGZ	achtergrond.	

Onze	werkgroep	is	zeer	actief	op	verschillende	gebieden	en	zij	wordt	door	de		
gemeente	vaak	om	advies	gevraagd.		Enkele	voorbeelden	zijn	de	Guusje	campagne	,	
acties	organiseren	voor	de	dag	en	de	week	van	de	toegankelijkheid,	lucnchlezingen	
over	inclusie	verzorgen		voor	de	gemeente	ambtenaren,	meedenken	over	de		
toegankelijkheid	van	openbare	gebouwen,	invoeren	van	een	crisiskaart	voor	mensen	
met	een	niet	zichtbare	handicap	en	nog	veel	meer.	Te	veel	om	op	te	noemen.	

Om	al	deze	activiteiten	te	kunnen	doen,	zijn	veel	mensen	nodig!	Wij	zijn	dan	ook	op	
zoek	naar	mensen	(	het	liefst	mensen	die	zelf	een	handicap	hebben	of	leden	van		
organisaties	van		mensen	met	een	beperking).	En	we	zijn	nog		dringend	op	zoek	naar	
een	actief	lid	van	de	stuurgroep.		

Ook	leden	van	organisaties	die	lid	zijn	van	het	Breed	Overleg+	zijn	van	harte	welkom	
om	mee	te	doen.	Het	is	mooi	werk	en	je	kan	het	verschil	maken!		

Wil	je	meedoen	met	het	ViP	of	wil	je	informatie	,	neem	dan	contact	op	met	Marian	van	
der	Blom,	via	marianvdblom@gmail.com	of	vraag	Marjan	Heidstra,	jullie	allemaal	wel	
bekend,	om	inlichtingen.

																																																																																											Marian	van	der	Blom
																																																																																											voorzitter		algemeen	ViP	overleg

terug
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Het werkt heel eenvoudig:

Moet u ergens heen in Almere,
maar heeft u geen eigen vervoer? 
Dan bieden wij de Buurthopper! 

U belt het telefoonnummer van 
de Buurthopper: 036-2022045

U spreekt af van welke locatie/adres wij u op mogen  
halen en waar u naar toe gaat.

De Buurthopper haalt u op de afgesproken tijd op en 
brengt u naar uw bestemming.

De standaard aanrijtijd is ongeveer 20 minuten.
De Buurthopper is voor jong en oud. Het vervoer kan 
gecombineerd worden, u rijdt dus mogelijk niet alleen.
Wij houden ons uiteraard aan de geldende corona 
maatregelen. 

Wat kost een ritje?

U betaalt bij de chauffeur, contant of met PIN.
Per persoon (12 jaar en ouder): € 2,- per rit.
Kinderen van 4 tot en met 11 jaar: €1,- per rit. 
Kinderen van 0 tot 4 jaar rijden gratis mee met een 
betalende volwassene. 

Meer weten? Mail naar info@buurthopper.nl of 
kijk op www.buurthopper.nl Ill
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OPROEP

Voor de stichting De Creatieve Motor zijn wij op zoek
naar een penningmeester.

DCM beheert de financiën voor activiteiten die gefinancierd worden uit
het inclusiebudget van de gemeente Almere. Denk hierbij aan acties
uitgevoerd door het ViP (werkgroep van het breed overleg plus) VN

verdrag in de Praktijk zoals. Voorbeelden hier van zijn het ViP café, de
Guusjes en de week van de toegankelijkheid.

Vind je het leuk om deze taak op je te nemen of weet je iemand die
dit goed zou kunnen?

Laat het even weten aan: Marjan Heidstra (06-445 124 13) of
Sietske van Oogen (sietske@vanoogen.nl)

terug
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Almere, met elkaar in gesprek over...

“JEUGD -gezondheidszorg, -veiligheid, -GGZ, ondersteuning.”

Beste ontvanger,

Hierbij nodig ik u namens de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente Almere en het Breed Overleg Plus
uit voor een themabijeenkomst in het kader van: Jeugd en jongeren

Er gebeurt veel in het leven de van jeugd en jongeren , veel gaat er goed maar er zijn ook hiaten in de
ondersteuning. Het beleid van de gemeente heeft de titel “Doen wat nodig is” maar weten we ook wat
er nodig is?
In deze bijeenkomst willen we graag in gesprek met de jeugd/jongeren of hun vertegenwoordigers .

Wat speelt er en wat gebeurt er met jongeren bij de ondersteuning op de verschillende vlakken in de
zorg, veiligheid of bij de GGD?
We willen met de doelgroep en hun vertegenwoordigers in gesprek op:

Dinsdag 15 juni 2021, van 14.30-17.00 uur
I.v.m. de corona maatregelen zal dat een digitale bijeenkomst worden

Het doel van deze bijeenkomst is:

Suggesties vanuit de jongeren te krijgen waaraan ondersteuning t.b.v. de jeugd moet voldoen.

Na de pauze gaan we aan verschillende (digitale) tafels de diverse onderwerpen bespreken.

Tot slot van de bijeenkomst worden de uitkomsten van de verschillende tafels plenair met elkaar
gedeeld zodat we deze als input kunnen gebruiken voor door de ASD in te dienen adviezen.

In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u zich uiterlijk 30 mei aan te melden bij:
Mirjam Gevers, email: mgevers@almere.nl

Met vriendelijke groet,

Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter Breed Overleg Plus

uitn
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Aanmeldingsformulier voor het bijwonen vande themabijeenkomst:

Almere, met elkaar in gesprek over...

“JEUGD -gezondheidszorg, -veiligheid, -GGZ, ondersteuning.”

Naam :

Organisatie :

Functie :

Vertegenwoordiger van een jeugdige? Ja / Nee

Zo ja : ouder / broer / zus / mentor / bewindvoerder

Email adres :

Telefoon :

Leeftijd :

Deelname aan digitale tafels aangeven in volgorde van voorkeur:

Veiligheid :
Mentaal welzijn :
Schulden/geld :
Communicatie :
Verslaving :
Toekomst 18+ :

Uiterlijk 30 mei insturen naar Mirjam Gevers-Kalkman via e-mail:
mgevers@almere.nl

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Op	11	mei	2021	heeft	Breed	Overleg+	onderstaande	mail	gezonden	aan	de	Gemeente	
Almere.

Geacht	College	van	Burgemeester	en	wethouders,

Het	Breed	Overleg+	(BO+)	vraagt	Uw	aandacht	voor	het	voortbestaan	van	de	belan-
genbehartiging	binnen	Almere.

In	het	beleidskader	WELzijn	in	Almere	Een	stevig	fundament	voor	het	samenleven	in	
de	stad	wordt	het	voornemen	uitgesproken	om	belangenbehartiging	bij	een	aantal	
organisaties	niet	meer	te	ondersteunen,	zoals	blijkt	uit	onderstaand	citaat:

“Voor	de	organisaties	die	zich	inzetten	voor	belangenbehartiging	is	de	consequentie	
dat	we	de	subsidies	aan	de	betreffende	organisaties	verlagen	met	het	deel	dat	alleen	
gaat	over	belangenbehartiging.	Het	blijft	mogelijk	om	subsidie	te	ontvangen	voor	ac-
tiviteiten	die	zij	organiseren	voor	hun	doelgroepen.

Voor	deze	organisaties	gaat	het	om	een	deel	van	hun	totale	subsidie.	We	bekijken	
zorgvuldig	hoeveel	dit	precies	is	per	organisatie.	De	organisaties	blijven	vertegenwoor-
digd	in	de	inwonerwerkgroep	VN-verdrag	in	de	Praktijk	(ViP-werkgroep),	gefinancierd	
vanuit	het	inclusiebeleid.	Via	die	weg	blijft	er	belangenbehartiging	plaatsvinden	en	
krijgt	hun	achterban	een	podium	….	.”

Dit	raakt	alle	organisaties	die	zijn	aangesloten	bij	het	BO+.

Het	BO+	vraagt	zich	af	of	het	College	wel	inziet	welke	consequenties	deze	stap	heeft	
voor	“het	geven	van	een	stem”	aan	mensen	met	een	beperking.		
Het	begint	allemaal	met	“belangenbehartiging”	wanneer	een	persoon	zich	wil	gaan	
inzetten	voor	de	medemens	en	in	dit	geval	een	medemens	met	een	beperking.

Dit	“inzetten”	kan	het	beste	gebeuren	in	een	beschermde	omgeving	van	een		
vrijwilligersorganisatie	die	de	belangen	behartigt	van	een	specifieke	groep	mensen	
met	een	beperking.	Dit	zijn	de	eerste	noodzakelijke	stappen	naar	een	situatie	van		
“activiteiten	organiseren”	zoals	de	gemeente	dit	graag	ziet.

terug
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Om	dit	mogelijk	te	maken	is	het	soms	noodzakelijk	om	actieve	vrijwillige	belangenbe-
hartigers	een	kleine	geldelijke	vergoeding	te	geven,	als	blijk	van	waardering.

Hiervoor	krijgt	de	gemeente	wel	veel	terug:

Meer	ervaren	vrijwilligers	verbonden	aan	belangenorganisaties,	waardoor	genoemde	
activiteiten	beter	passend	zijn	bij	de	beoogde	doelgroep.
Inhoudelijk	sterkere	vrijwilligers	die	zowel	binnen	het	ViP-	als	het	BO+	overleg	“meer	
diepte”	kunnen	inbrengen.
De	gecombineerde	werkgroepen	van	BO+,	ASD	en	gemeente	versterken,	waardoor	
het	Sociaal	domein	ook	oog	krijgt	voor	ervaringsdeskundigheid.
Indien	de	financiering	van	“belangenbehartiging”	stopt,	worden	de	“onderste	sporten”	
van	de	“ladder”	weggehaald,	zodat	het	lastig	wordt	voor	mensen	met	een	beperking	
om	“op	te	klimmen”	en	het	veel	moeilijker	wordt	om	bovenstaande	te	realiseren	en	dat	
is	een	verarming	van	de	ontwikkeling	binnen	het	Sociaal	domein.

	Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter Breed Overleg+

Terug	naar	inhoudsopgave

Uiterste	inleverdatum	kopij	volgende	nieuwsbrief:		28	mei	2021	
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.
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