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Beperkingen ...
Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,
In deze nieuwsbrief een Save the Date voor de thema
bijeenkomst die we samen met de gemeente en de
Adviesraad Sociaal Domein op 25 januari 2022 houden
over onzichtbare beperkingen en aandoeningen.
Soms raken we geïrriteerd als mensen anders reageren
dan we verwachten. We hebben de neiging daar direct
een negatief oordeel aan te geven, zonder ons af te
vragen waardoor de ander zich zo gedraagt. We staan
er zelden bij stil dat het een beperking of aandoening is
die we niet kunnen zien. Met deze bijeenkomst willen we
zichtbaar maken wat er aan de hand kan zijn.
Het Guusje van deze maand laat vervolgens zien dat we
ook bij mensen met een zichtbare beperking een merkwaardig vooroordeel hanteren.
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Hoe vaak wordt er niet over de hoofden van mensen in een rolstoel aan de begeleider
gevraagd hoe het gaat, alsof de personen in een rolstoel verstandelijk beperk zijn.
Laten we wat bewuster worden van ons eigen gedrag jegens onze medemensen.
En dan, hoewel er als deze BOB in uw email-box komt er wel weer wat maatregelen
zijn i.v.m. CORONA, kunnen zaterdag 13 november we weer eens fysiek naar Café op 2
“ontmoeten en begroeten” maar wel binnen de richtlijnen.
En deze keer vind u ook wat overwegingen van een voorzitter, hoe verder met het
Breed Overleg.
Tijdens het overleg van 12 oktober stond dit op de agenda. Omdat het voor het eerst
in corona tijd weer een fysieke bijeenkomst was, hebben we vooral onze ervaringen
tijdens corona met elkaar gedeeld. De vraag “hoe verder” moeten we met elkaar dus
nog beantwoorden.
Wel hebben we afgesproken aan de BOB een nieuwe rubriek toe tevoegen. Onder de
noemer “Wie zijn wij” zullen de deelnemers iets vertellen over hun activiteiten en hun
doelgroep.
De aftrap zal door het NHA-Forum in het decembernummer worden gegeven.  
Mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong,
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+
terug
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Welke weg willen we op met het Breed Overleg Plus?
Overwegingen van een voorzitter

Bij mijn aantreden als voorzitter in 2016 werd mij gevraagd naar mijn visie over de rol
en functie van het BO+. Daarop heb ik toen gereageerd dat ik gebruikelijk eerst kijk hoe
het functioneert en welke rollen er door wie worden ingevuld.
In mijn beeldvorming zou het BO+ een breed netwerk zijn waar alle deelnemers bereid
waren hun ervaringen met elkaar te delen. Zodat we van elkaar leren en niet iedereen
tijd en energie hoeft te steken in het uitvinden van veelal het zelfde wiel. Echter, wat
ik waarneem is dat er steeds minder gedeeld wordt soms uit “angst” dat anderen met
hun ideeën aan de haal gaan.
Met het starten van onze nieuwsbrief, “Breed Overleg Bulletin” kortweg BOB in
oktober 2017 rekende we op regelmatige inbreng van de deelnemers aan het BO+.
Helaas blijkt er weinig input te komen vanuit de deelnemende organisaties.
De werkgroep Vip levert gelukkig regelmatig input en hun Guusjes zijn inmiddels een
vast onderdeel. Maar er is toch wel meer dat van belang is om te delen met elkaar?
Er wordt mijn inziens te gemakkelijk aan het bestuur overgelaten wat er moet
gebeuren. Voor het organiseren van  de overleggen en thema bijeenkomsten is dat ook
terecht. Maar voor de inhoud van de overleggen en de thema bijeenkomsten is toch de
kennis en ervaring van de deelnemende organisaties nodig.
Ik ben mij zeer bewust dat het vooral vrijwilligerswerk is waarmee we ons inzetten
voor de belangen van vele Almeerse inwoners die afhankelijk zijn van zorg en
ondersteuning.
Ik merk wel dat er op meer plekken slijtage ontstaat bij vrijwilligers en CORONA heeft
daar zeker ook aan bijgedragen, maar toch: het moet en kan anders.
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Mijn stip op de horizon is september 2024 als mijn 2e periode als voorzitter erop zit.
Mijn doel:
- Een (h)echte netwerk organisatie waar alle organisaties die het belang van
   zorgvragers behartigen, in welke categorie dan ook binnen het Sociaal Domein,
   aan deelnemen.
- Die bereid zijn ervaringen met elkaar te delen, samen te werken waar dat mogelijk is  
   zonder elkaars taken over te nemen.
Dat is volgens mij de beste manier om onze burgers van dienst te zijn:
Samen zijn we meer dan de som der delen!

Sietske van Oogen-Visser

Save the Date 25 januari 2022
Op 25 januari 2022 zullen de ASD, het BO+ en de gemeente Almere een themamiddag
organiseren waarin wij zullen praten over onzichtbare beperkingen/aandoeningen
(waaronder autisme, NAH, LVB en overige GGZ).
Doel van deze middag is inwoners, zorgverleners en beleidsambtenaren met elkaar in
gesprek te laten gaan over bewustwording en welke geestelijke zorg nodig is in Almere
of omgeving.
Met vriendelijke groet,
Sandra de Jong
Netwerkcoördinator / Projectmanager                                  Secretaris Breed Overleg Plus
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
terug
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documentaire

UITNODIGING
DOCUMENTAIRE
“De sleutel tot gelukkig oud
en zelfstandig wonen”

Gelukkig oud en zelfstandig blijven. Een doel voor velen, een realiteit
die helaas niet voor iedereen is weggelegd. In deze documentaire, gefilmd
in Almere, brengen de ouderenwerkers van De Schoor de huidige situatie
in wonen voor senioren in beeld. We zoeken en vinden met senioren,
mantelzorgers en professionals de sleutel.

Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via
www.deschoor.nl/documentaire of bel 036-5278500.
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De sleutel tot gelukkig
oud en zelfstandig wonen
Bekijk de documentaire op één van de volgende locaties:
Buurtcentrum Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76/78
Datum : maandag 15 november
Tijd
: 14.00 - 16.00 uur

Buurtcentrum De Inloop, ’s Hertogenboschplein 8
Datum : woensdag 17 november
Tijd
: 14:00 - 16:00 uur

Buurtcentrum De Ruimte, Nimfenplein 1
Datum : donderdag 18 november
Tijdstip : 14:00 - 16:00 uur

Buurtcentrum De Cartoon, Gerrit Th. Rotmanlaan 28
Datum : dinsdag 23 november
Tijdstip : 11:00 - 13:30 uur

Kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60
Datum : donderdag 25 november
Tijdstip : 10:00 - 13:00 uur

Wat is uw sleutel tot gelukkig oud en zelfstandig wonen?
Vragen of meer informatie?
Soraya Koning e-mail: skoning@deschoor.nl
Claudia Severs e-mail: csevers@deschoor.nl
U kunt zich hiervoor aanmelden via de volgende link
www.deschoor.nl/documentaire of bel 036-5278500.
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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.
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guusje

Winkelen is één van de dingen die ik heel
graag doe. Niet alleen nieuwe kleren
kopen, of dingen voor het huis, maar ook
de gewone dagelijkse boodschappen.
Ik ging minstens twee keer per week naar
de supermarkt en rekende ook zelf mijn
boodschappen af. Heel normaal toch!
Vorig jaar heb ik een nieuwe heup
gekregen. Ik dacht dat ik dan weer zou
kunnen lopen zonder pijn. De operatie is
echter niet goed gegaan. Daardoor kan
ik alleen in huis nog maar kleine stukjes
lopen. Als ik naar buiten wil, zit ik in een
rolstoel.

gangpaden in de supermarkt vaak te smal
en staan de producten te hoog of te laag
om ze zelf te kunnen pakken. Daarom
kan ik niet meer alleen op pad en gaat
mijn man mee om mij te duwen.
Bij de kassa word ik genegeerd en vragen
ze mijn man om af te rekenen. Daar kan
ik zó boos om worden. Mijn benen doen
het niet meer, maar met mijn hoofd is niks
mis en kan ik heel goed zelf afrekenen.
Behandel mensen met een handicap,
zoals je zelf behandeld wilt worden.

Voor iemand in een rolstoel zijn de
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- Willy, 45 jaar

vip cafe
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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:  27 november 2021
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto door Judita Tamošiūnaitė via Pexels
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