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Op de valreep
Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,
In de nieuwsbrief van november gaven we een Save the
Date voor 25 januari 2022 aan. In dit nummer vind u het
geplande programma voor die dag. Deze bijeenkomst
is voor iedereen die meer wil weten over onzichtbare
beperkingen, waaronder professionals die het begrijpen
van de zorgvraag belangrijk vind nodigen we van harte
uit!
Verder delen we graag de informatie uit werkgroep armoede met u, deze informatie is vooral van belang voor
mensen die met een laag inkomen die een hoge huur
moeten betalen. Deze informatie is voor vele inwoners
van Almere van belang. Geef het door aan mensen in uw
omgeving.
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Helaas hebben we nog steeds te maken een pandemie, corona zal ons nog wel een
tijd gezelschap houden. Lees de corona adviezen van Sociaal Werk Nederland en zorg
dat het voor velen zo noodzakelijke werk door kan blijven gaan en de mensen niet voor
gesloten deuren komen te staan.
En dan……… de eerste aflevering van de rubriek Wie zijn wij? NAH Forum laat ons nader
kennismaken met hun werkzaamheden en dat zijn er veel!
Het Guusje van deze maand vraagt aandacht voor Een Leven Lang Leren. Het is toch
van de zotte dat je als speciaal onderwijs nodig hebt op je 18e en voor sommigen op je
20e moet stoppen met onderwijs. Waarom laten we al die talenten  die deze mensen
hebben onbenut?
Dan is er nog een artikel aangeleverd door Adviesburo Bestuurskunde. Zeewolde is
onze buurgemeente, maar misschien is deze informatie voor de Almeerse inwoners
ook wel van belang.
Naast onze gebruikelijk verwijzingen naar de link van Verbond van Verzekeraars en
de ASD adviezen, willen we u ook attent maken op de mogelijkheid om uw eventuele
klachten over de Deeltaxi/WMO kenbaar te maken bij het onafhankelijke klachten
bureau. Willen we de voorziening verbeteren dan is het van belang dat u uw ervaringen
deelt!
Rest mij nog u hele fijne feestdagen te wensen en voor 2022 veel gezondheid.
Mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong,
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+
terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

Almere, met elkaar in gesprek over...
Onzichtbare beperkingen
Hierbij nodig ik u namens de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente Almere en het Breed Overleg Plus uit
voor de bijeenkomst:
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
In Almere wonen veel mensen met een onzichtbare beperking, zoals: autisme, LVB, NAH of GGZproblematiek. Daarom organiseren wij deze bijeenkomst, waarin ervaringsdeskundigen u leren om het
onzichtbare zichtbaar maken. Door middel van een korte videoclip ervaart u hoe het is om in een ruimte te
zijn met veel prikkels. Vervolgens worden aan verschillende gesprekstafels casussen voorgelegd en kunt u
met elkaar in gesprek gaan over hoe de casus het beste aangepakt kan worden.
Na afloop van de bijeenkomst heeft u een antwoord op de volgende vragen:
 Hoe kunt u zien welke zorg een inwoner nodig heeft?
 Welke expertise is er bij vrijwilligersorganisaties?
 Welke expertise kunt u inschakelen bij een complexe casus?
De bijeenkomst vindt plaats op:
Dinsdag 25 januari 2022, van 11.00-14.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Annapark, Sas van Gentlaan 12, Almere
Het programma:
11.00 uur
Inloop
11.15 uur
Welkomstwoord door ASD en BO+
11.20 uur
2 korte video’s:
 Video waarin u ervaart hoe het is om in een ruimte met veel prikkels te zijn
 Video van Windesheim
11.30 uur
Kitty Jurrius (Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim) en een
ervaringsdeskundige aan het woord
12.00 uur
Lunch
Tijdens de lunchpauze kunnen deelnemers enkele onderdelen van een Belevingscircuit doen
13.00 uur
Gesprekstafels
14.00 uur
Plenaire terugkoppeling gesprekstafels
14.30 uur
Conclusie en afsluiting
Tot 15.15 uur is er gelegenheid om na te praten of langs de informatietafels te lopen
Bij een fysieke bijeenkomst kan een beperkt aantal mensen deelnemen, dus meld u snel aan. Wij houden ons
aan de RIVM-voorschriften.
Mocht een fysieke bijeenkomst niet doorgaan, dan wordt het een digitaal programma. Hiervoor sturen wij
t.z.t. een link naar de deelnemers die zich hebben aangemeld.
In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u zich uiterlijk 9 januari 2022 aan te melden bij:
Mirjam Gevers, email: mgevers@almere.nl
Met vriendelijke groet,

Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter Breed Overleg Plus
www.socialewegwijzeralmere.nl

Scheefhuurders attentie
De werkgroep Armoede, Wonen en Participatie vindt het zinvol om dure scheefhuurders 2020 en
2021 te attenderen op de mogelijkheid van het verlagen van de huurprijs.
Daarom heeft de werkgroep onlangs het mediabericht - dat u vindt op de volgende pagina’s verzonden. Bij deze het verzoek om dat ook onder de aandacht van de deelnemers van het BO+
te brengen.
Met vriendelijke groet,
John van der Pauw
secretaris CBA

terug
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documentaire

Mediabericht
Almere, 23 november 2021

Geen automatische huurverlaging voor alle dure scheefhuurders
Een deel van de dure scheefhuurders heeft in april 2021 bericht over een
huurverlaging ontvangen van hun sociale verhuurder. Dure
scheefhuurders met een laag inkomen in 2020 of 2021 moeten zelf bij
hun corporatie om huurverlaging vragen. Dat kan nog tot eind van dit
jaar.
Dure scheefhuurders huren een woning die meer kost dan € 633,25 (1-en 2persoonshuishoudens) of € 678,66 (3-personen en meer) kale huur per maand. Die
huurprijs is te hoog voor het inkomen van een dure scheefhuurder. Jaren lang zijn
Almeerse woningzoekenden met een urgentie in de duurste woningen geplaatst.
Daardoor heeft Almere relatief veel dure scheefhuurders. Dankzij de huurverlaging
kan dat anders worden. Dat maakt huren voor dure scheefhuurders betaalbaarder.
De wetgever heeft woningbouwcorporaties de opdracht gegeven om de huur van
dure scheefhuurders te verlagen. Voor die opdracht kregen de corporaties toegang
tot de inkomens uit 2019 van huurders en hun huisgenoten in te dure huurwoningen.
In april hebben sociale verhuurders daarom de scheefhuurders met een laag
inkomen in 2019 een huurverlaging voorgeschoteld.
Inkomensgrens voor huurverlaging dure scheefhuurders
Huishouden
Inkomen lager dan
AOW en alleenstaand
€ 23.650
AOW 2 en meer personen
€ 32.075
Alleenstaand geen AOW
€ 23.725
Meer-personen geen AOW
€ 32.200
Het inkomen van inwonende kinderen
tot 27 jaar telt niet mee
Dure scheefhuurders die in 2020 of 2021 een laag inkomen hebben kunnen zelf bij
de sociale verhuurder een verzoek indienen om de huur te verlagen. Dat kan alleen
in 2021. Dat verzoek moet de dure scheefhuurder uiterlijk op 31 december 2021 bij
de woningbouwcorporatie indienen.
Het inkomen van 2020 kan de scheefhuurder aantonen met een verklaring van de
Belastingdienst of een aanslag inkomstenbelasting 2020. Het bewijs van het inkomen
in 2021 is te leveren met de specificaties van de laatste zes maanden van alle
inkomensbronnen van de huurder en eventuele huisgenoten. Het inkomen van zes
maanden mag niet hoger zijn dan de helft van de bedragen uit de tabel. Een
vakantie-uitkering telt voor de helft mee.
www.cba-almere.nl
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Mediabericht
De dure scheefhuurder mag een voorstel indienen voor het verlagen van de huur met
als ingangsdatum de eerste dag van de tweede maand na het insturen van het
verzoek. Bij dat verzoek moet de scheefhuurder een eigen verklaring voegen over
alle personen die in de huurwoning wonen. Informatie over de vereiste bewijsstukken
is op te vragen bij de sociale verhuurder. De mogelijkheid voor dure scheefhuurders
om een verzoek voor huurverlaging in te dienen bestaat alleen voor huurders van
woningbouwcorporaties.
Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-enantwoord/val-ik-onder-de-speciale-regeling-voor-huurverlaging-in-2021 is informatie
te vinden over de huurverlaging voor dure scheefhuurders.

Noot voor de redactie: Nadere informatie is te verkrijgen bij de secretaris van het CBA, John van der
Pauw (06-28542221) of via info@cba-almere.nl

Dit bericht is afkomstig van de Werkgroep Armoede, Wonen en Participatie
van het Breed Overleg Plus. Het Cliënten Beraad Almere voert het
secretariaat van de werkgroep Armoede, Wonen en Participatie

www.cba-almere.nl
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Corona adviezen per 6 november 2021 van Sociaal Werk
Nederland
Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, is o.a. weer de mondkapjesplicht
ingesteld voor medewerkers en bezoekers.
Wat betekenen de hernieuwde maatregelen voor ons?
·         De basismaatregelen moeten we weer zorgvuldig hanteren: houd anderhalve
meter afstand, was je handen regelmatig, schud geen handen, zorg voor voldoende
ventilatie en blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ook als je gevaccineerd bent.
·         Mondkapjes moeten weer op in de gangen en openbare ruimtes van de wijkteams
alsook de buurthuizen. Als je zit, mag dit weer af. Bij huisbezoek is het belangrijk af te
stemmen met de bewoner wat wenselijk of nodig is. Mondkapjes zijn verder opnieuw
verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt
worden. Dit geldt onder andere voor alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen
en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals
supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties en pretparken.
·         Het Coronatoegangsbewijs (de QR-code) geldt niet voor ons werk, tenzij het om
grote evenementen gaat of wanneer er een horecagelegenheid is. Probeer – als dit
mogelijk is – de horecafunctie bij een fysieke bijeenkomst zo veel als mogelijk (ook in
fysieke zin) te scheiden van de sociale, ontmoetings- en ondersteuningsfunctie.
·         De 1,5 meter afstand is niet verplicht, maar wel nadrukkelijk aanbevolen, ook in
wachtruimtes.
·         Als laatste het thuiswerkadvies. Dat advies blijft: locatiebewust werken, waarin de
bedoeling van het werk centraal staat. Welzijnswerkers en sociaal werkers zijn immers
cruciale beroepen. Wat nodig is kan je “fysiek” op locatie doen. Wat net zo goed vanuit
huis kan, dat kan je vanuit huis doen. We verzoeken jullie terughoudend om te gaan
met het organiseren van groepsactiviteiten. Teamvergaderingen en -bijeenkomsten
doen we weer zoveel mogelijk digitaal, tenzij expliciet om moverende redenen. Ook
dan hanteren we de basismaatregelen.

terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

Wie zijn wij?
Voor onze splinternieuwe rubriek wordt het spits afgebeten door NAH Forum Almere,
waarvoor onze dank.

Wat doet het NAH Forum Almere?
NAH Forum Almere behartigt de belangen van mensen met NAH, Afasie, MS en hun lotgenoten
en biedt hen (in)formele hulp en/of advies bij vragen of knelpunten mbt:

Voorlichting en signaleren (ook aan derden)
(na)Zorg, Revalidatie, Behandeling
Gezondheid, beperking/handicap, ziekte
Ondersteuning aanvragen WMO/WLZ
Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning
Inzet ervaringsdeskundigen
Overbruggings-zorg/ondersteuning
Wet & regelgeving, bezwaarprocedures
Versterking / omgang sociaal netwerk
Zingeving, rouwverwerking en verlies
Lotgenoten contact en activiteiten

Je krijgt de diagnose NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).
En wat dan?
Je wordt ontslagen uit het ziekenhuis, wellicht heb je een
revalidatietraject achter de rug, en dan zit je thuis. Waar kun je terecht
met al je vragen, hoe regel je je huishouden, je administratie en
financiën? Kun je wel weer aan de slag bij je werkgever? En wat als dat
niet zo is? Hoe ga je om met alle veranderingen in je leven.
Of je nu een partner hebt of single bent, ook voor je naasten (partner,
gezin, familieleden) verandert er verschrikkelijk veel.
Wij kunnen de problemen die je ondervindt door het hersenletsel niet
voor je oplossen, maar wij kunnen je wel helpen een weg te vinden in
het woud van organisaties voor de juiste zorg, Behandeling of
begeleiding.
Meer informatie vind je op: www.nahforumalmere.nl

HERSENLETSEL HEB JE NOOIT ALLEEN!
NAH Forum Almere is opgericht door en voor mensen met NAH, en komt
op voor de belangen voor mensen met NAH, Afasie en MS. Onze
ervaringsdeskundigen zijn getraind Onafhankelijk Cliënt Ondersteuner.
Wij bieden een luisterend oor aan iedereen die met NAH te maken krijgt,
zowel de NAH’ers als ook de mantelzorgers/familie. Wij zijn elke werkdag
in 1 van onze 5 infopunten open of bereikbaar op 06-82246487
Wij organiseren vele activiteiten zoals NAH woonkamer, JongerenCafe,
Music4Brains, SilentCafe, maar ook dialoogbijeenkomsten om zo meer
(h)erkenning voor de problematiek m.b.t. NAH te bewerkstelligen. Wij
gaan de dialoog aan met huisartsen, beleidsbepalers, zorgaanbieders /
verzekeraars om de zorg en welzijn van deze doelgroepen te verbeteren.

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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Als je, net als ik, Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) hebt gevolgd, stopt je
schooltijd zodra je achttien à twintig bent.
Dat is best raar. Midden in het schooljaar
afscheid nemen van je klasgenoten; niks
geen feestje of diploma-uitreiking, maar
door naar een sociale werkplaats of
dagbesteding. Vervolgonderwijs is er niet
bij en dat is jammer. Ik had graag nog wat
hulp gehad bij het leren lezen en rekenen.
Dit is erg belangrijk om je zelfredzaamheid
te vergroten in deze ingewikkelde wereld.
Er wordt verwacht dat ik meedraai in
deze maatschappij. En toch wordt er
niet nagedacht over wat ik nodig heb
om volwaardig mee te kunnen doen. Het
is belangrijk dat je dingen leert zodat je

beter je weg vindt in het leven. Er is wel
iets in het volwassenenonderwijs, maar
dat is niet genoeg.
Ik hoop dat dit soort onderwijs wordt
uitgebreid
naar
een
volwaardige
opleiding/school. Het is van belang dat je
kan leren of leer/werken op maat.
Ik heb meer talenten dan de meeste
mensen denken of verwachten. Geef mij
de kans om ook mee te doen, maar dan wel
met dezelfde rechten en mogelijkheden
als iedere andere burger: een leven lang
leren dus!

terug
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- Sander, 36 jaar

vip cafe

Chronisch zieken in Zeewolde komen in aanmerking
voor een tegemoetkoming
Inwoners van Zeewolde met een chronische ziekte en/of een beperking komen volgend jaar in
aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer ze een laag inkomen hebben. Het gaat om een
bedrag van € 385,- per jaar. Met een laag inkomen wordt bedoeld een inkomen tot 130% van de
geldende bijstandsnorm.
Zorgkosten zijn hoog
We zien dat deze inwoners geconfronteerd wordt met hogere (zorg)kosten als gevolg van hun
chronische ziekte en/of beperking. Deze nieuwe verordening is een mooie aanvulling op het
bestaande aanbod. De regeling is vergelijkbaar met de regels van de gemeente Ermelo en de
gemeente Harderwijk.
Collectieve zorgverzekering
Een groep van omstreeks 120 inwoners kan in Zeewolde aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Tot nu heeft de gemeente Zeewolde deze verantwoordelijkheid vervuld door het
aanbieden van een collectieve zorgverzekering.
Die blijft naast de nieuwe tegemoetkoming bestaan.
Een motie van de gemeenteraad
De gemeenteraad van Zeewolde heeft voor het opzetten van deze regeling op 30 september 2021
een motie ingediend.
Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel, kan de tegemoetkoming via de website van
Meerinzicht aangevraagd worden. Dit is de link naar de website waar volgend jaar de regeling kan
worden aangevraagd: https://www.meerinzicht.nl/regelingen-bij-een-laag-inkomen
Bericht aangeleverd door Adviesburo Bestuurskunde
bron: lokaleomroepzeewolde.nl

Deeltaxi/WMO
Stichting Abri deelde het onderstaande bericht voor de BOB.
Ons bereiken de laatste tijd vragen over hoe je een klacht in kunt dienen over het Deeltaxi/WMO
vervoer. Dat kan vrij makkelijk via de site van Taxi SALDERS. De klachten worden door een onafhankelijk bureau behandeld.
Klik via de site op het kopje deeltaxi en er verschijnt een apart knopje “klachten deeltaxi” daar
vindt u een klachtenformulier. Bellen kan ook via klachtenbureau De Have op 088-7770788.
www.taxisalders.nl
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 naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  7 januari 2022.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto door freestocks.org via Pexels
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