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Een vrijere zomer voor de boeg

Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

En	dan	is	het	alweer	juni	en	naar	het	zich	laat	aanzien	wordt	
het	leven	deze	zomer	weer	een	beetje	normaal.	Hoewel,	we	
zullen	ons	nog	steeds	aan	de	basis	regels	moeten	houden,	
afstand,	handenwassen	en	het	mondkapje	zijn	nog	vaste	
onderdelen	om	onszelf	en	elkaar	te	beschermen	tegen	
mogelijk	weer	een	ernstiger	variant	van	het	Covid	19.	Dus	
laten		we	genieten	van	de	zomer	met	meer	vrijheden,	maar	
vooral	niet	overmoedig	worden.	

En	dan	de	inhoud	van	BOB	jaargang	3	nummer	9.	
Deze	keer	hebben	naast	weer	een	mooi	persoonlijk	Guusje	
verhaal	2	oproepen	te	publiceren.	De	Schoor	is	op	zoek	naar	
vrijwilligers	die	hun	schouders	willen	zetten	onder	het	
initiatief	een	Odensehuis	te	starten	in	Almere	Haven.	
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Voor	de	Adviesraad	Sociaal	Domein	ASD	Almere	gaan	we	op	zoek	naar	en	nieuwe	
voorzitter	en	een	aantal	leden.	

Vanuit	het	centrum	voor	levensvragen	vindt	u	in	dit	nummer	een	uitnodiging		voor	de	
workshop	“levensvragen	signaleren”.	Dankzij	een	subsidieregeling	is	deze	waardevolle	
workshop	zelfs	gratis	te	volgen	voor	een	ieder	die	zorg	verleent	aan	thuiswonenden	die	
50	jaar	of	ouder	zijn,	of	die	chronisch	ziek/palliatief	zijn	en/of	hun	naasten.

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong,	

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+	

	
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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met ondersteunende Gebaren (NmG). 
Dat helpt enorm. Niet alleen qua begrip, 
maar ook qua energieniveau. Ik hoef me 
dan niet meer zo te concentreren en af te 
vragen of ik het goed heb begrepen. Ik 
gebruik dan ook vaak een combinatie van 
CI, NmG en een schrijftolk. Zonder deze 
en alle andere hulpmiddelen zou ik nooit 
zover gekomen zijn.

Geduld hebben en leren concentreren is 
heel belangrijk. Ondanks mijn CI blijft het 
vermoeiend en kost het een hoop energie. 
Mijn gehoorverlies geeft wel beperkingen, 
maar dat is voor mij geen grote drempel 
om vol van het leven te genieten.

- Amir, 43 jaar

Oorspronkelijk kom ik uit Irak en ik woon 
sinds 1998 in Nederland. Ik ben horend 
geboren en pas rond mijn 30e levensjaar 
ben ik permanent gehoorapparaten 
gaan dragen. In 2016 besloot ik voor 
een Cochleair Implantaat (CI) te gaan. 
Er ging een wereld voor mij open. Mijn 
zelfvertrouwen in de communicatie met 
anderen groeide enorm. Ik kan er weer 
op vertrouwen dat ik kan volgen wat er 
om mij heen wordt gezegd of besproken. 
Ook tijdens onverwachte en spontane 
gesprekken. Dit geeft mij het gevoel erbij 
te horen, iets te kunnen inbrengen en 
volledig deel te kunnen nemen aan een 
gesprek.

Ik maak ook gebruik van Nederlands 

...DAT IS TOCH NIET MEER DAN NORMAAL?

Lees iedere maand 
een persoonlijke 

Guusje in de BOB!
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Vacature vrijwilliger Odensehuis 
wil jij ertoe doen voor Havenaren met dementie?  

Odensehuizen zijn laagdrempelige informatie-, advies- en ontmoetingsplekken voor 
mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten en mantelzorgers, familie 
en vrienden.  

De sfeer in Odensehuizen is ongedwongen en informeel. Binnen een Odensehuis is 
iedereen gelijkwaardig. Mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers, 
vrijwilligers, buurtbewoners, stagiaires; iedere participant levert op zijn of haar eigen 
manier een bijdrage. Mensen met geheugenklachten en beginnende dementie 
(ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment en hoe vaak ze 
willen komen en wat ze willen doen. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere 
naasten. Niets hoeft, alles kan.  

In die zin is een Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is. Dat was ook de 
visie van het allereerste Odensehuis, dat in 2001 in de Deense plaats Odense 
startte. Inmiddels zijn er zo’n 35 Odensehuizen verspreid over Nederland. Ze dragen 
overal bij aan een andere beeldvorming over dementie. Meer weten? Zie 
odensehuizen.nl 

zou het niet mooi zijn als er in Almere Haven een Odensehuis komt? 

Een plek waar mensen met dementie of geheugenklachten en mantelzorgers zichzelf 
zijn en hun talenten gebruiken. Een plek waar mantelzorgers ervaringen uitwisselen 
en informatie halen. Een plek midden in de wijk. Een plek waar ook jongeren 
betrokken zijn. 

word je hier warm van? 

Wil jij als deelnemer van een initiatiefgroep je steentje bijdragen aan de realisatie van 
het Odensehuis en/of straks bij de dagelijkse gang van zaken? Meld je dan aan bij 
kwartiermaker Claudia Severs. Zij gaat graag met je in gesprek over jouw mogelijke 
inbreng, vaardigheden en wensen.  

 

Contactinformatie 
De Schoor 
Haagbeukweg 153 
1318MA Almere 
 
Mobiel te bereiken: 06-28533629 (di, wo, do) 
E-mailadres: csevers@deschoor.nl  
Website: www.deschoor.nl 
Onkostenvergoeding: Ja 
 

terug
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workshop

 
Workshop 

Levensvragen Signaleren 

 
 
 
 
 
 
Beste zorgverlener, 
 
Ben je werkzaam in zorg en welzijn bij mensen 
thuis? Als professional, vrijwilliger of mantelzorger? 
 
Dan kan het voorkomen dat je cliënt het ergens moeilijk mee heeft, iets laat 
zien of horen waar je misschien niet meteen een goede reactie op weet te ge-
ven.  
 
Je wilt graag helpen, maar je weet niet goed hoe 
De persoon voor wie je zorgt wil jou iets vertellen of vragen over zingeving, wil 
emoties met je delen. 
Je luistert, maar is luisteren genoeg? Wat kun je zeggen? Hoe kun je een echt 
gesprek beginnen? Wat als je het verkeerde zegt? Wat vind je zelf ergens van? 
Hoort zingeving bij je werk? Wanneer kun je of moet je doorverwijzen? Naar 
wie? 
 
Niet alleen 
Je bent niet de enige zorgverlener met deze vragen. Het maakt niet uit of je 
veel of weinig ervaring hebt in de zorg, of welke levensbeschouwelijke achter-
grond je hebt. Iedereen kan behoefte hebben aan meer deskundigheid in 
zingeving. Verdriet, spijt, angst, uitzichtloosheid, twijfels, verlangen… hoe kun 
je daar zo goed mogelijk mee omgaan? 
 
Alles is te leren 
Tijdens de praktijkgerichte workshop van 3,5 uur leer je over: 

 Luisteren en zingeving  
 Signalen opvangen van de zorgontvanger 
 Een gesprek beginnen 
 Beoordelen wanneer meer of andere hulp wenselijk is 

Met deze training zijn accreditatiepunten te behalen. 

terug
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Workshop in Flevoland 
In Flevoland worden de workshops verzorgd door geestelijk verzorgers/bege-
leiders die bij het Centrum voor Levensvragen Flevoland aangesloten zijn.  
Op www.cvl-flevoland.nl/educatie vind je informatie over de trainers en data.  
 
Online door het Coronavirus 
Vanwege de Coronamaatregelen wordt de workshop voorlopig online gegeven, 
via Zoom en begeleid vanuit het CvL Flevoland. Zodra het mogelijk is zijn er 
weer fysieke bijeenkomsten in de regio. 
 
Kosten 
Iedere thuiszorgverlener in Flevoland die voldoet aan de voorwaarden van de 
subsidieregeling * kan zich inschrijven voor deze workshop. Dat kan individueel, 
of als groep collega’s, of als zorg-/welzijnsorganisatie om medewerkers aan te 
melden. Ook vrijwilligers en mantelzorgers zijn van harte welkom.  
 
*Subsidieregeling  
De subsidieregeling financiert je deelname aan de workshop wanneer je zorg 
verleent aan thuiswonenden die 50 jaar of ouder zijn, of die chronisch ziek/pal-
liatief zijn en/of hun naasten.  
 

 

In het kort: 

Leer levensvragen signaleren - Eén dagdeel 

Praktijkopdrachten met theorie - Ervaren docenten 

Online en fysiek - Gratis (binnen de subsidieregeling) 

 
Meteen aanmelden? Meer informatie? 
Neem dan contact op met het Centrum voor Levensvragen Flevoland: 
 
Telefoon:  06-15171448 (tijdens kantooruren) 
E-mail: flevolandcvl@gmail.com 
 

www.cvl-flevoland.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.

Terug	naar	inhoudsopgave

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

Foto	door	Hannah	via	Pexels
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