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Nieuwe lente, nieuw geluid
	
Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Het	lijkt	alsof	het	voorjaar	nabij	is,	er	hangt	iets	in	de	
lucht	dat	ons	nieuwe	inzichten	geeft.
Hebben	we	eindelijk	begrepen	hoe	belangrijk	het	is	om	
naar	elkaar	te	luisteren?	Niet	direct	je	reactie	klaar	te	
hebben,	te	oordelen,	af	te	gaan	op	wat	in	een	opleiding	
is	geleerd,	maar	echt	te	luisteren	naar	wat	de	ander,	op	
basis	van	ervaring	te	vertellen	heeft.

In	de	afgelopen	maand	konden	we	na	het	opruimen	van	
de	kerstspullen	en	de	oliebollen,	naast	onze	dagelijkse	
dingen	een	aantal	bijeenkomsten	het	Sociaal	domein	
betreffende,	bijwonen.

In	mijn	agenda	stond	als	1e	een	BO+	WMO	informatie	
overleg.	Een	aantal	deelnemers	aan	het	BO+	werden		
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door	Alwin	Schortinghuis	namens	de	gemeente	geïnformeerd	over	de	op	handen		
zijnde	aanpassingen	aan	het	WMO-beleid.	Op	14	en	24	januari	waren	er	overleggen	
met	een	aantal	laagdrempelige	organisaties	om	te	komen	tot	samenwerking.		
Op	21	januari	hadden	we	een	gesprek	met	de	wethouders	Roelie	Bosch	en	Froukje	de	
Jonge	over	de	acties	die	nodig	zijn	om	het	project	Een	Leven	Lang	Leren	in	Almere	te	
kunnen	verankeren.	Op	25	januari	hadden	we	onze	gezamenlijke	themabijeenkomst	
met	de	ASD	en	Gemeente	over	onzichtbare	gebreken.		
En	die	zelfde	middag	organiseerde	de	gemeente	een	online	conferentie	onder	de		
noemer:	Bouwen	aan	Vertrouwen.	Op	28	januari	tenslotte	was	er	vanuit	de	gemeente	
nog	een	Webinar:	Goed	Oud	worden	in	Almere.	

Na	deze	bijeenkomsten	lijkt	het	erop	dat	binnen	het	Stadhuis	bestuur	en	ambtenaren	
het	belang	van	hun	blik	naar	buiten,	naar	de	burgers	in	onze	stad,	gaan	inzien.	Met	alle	
respect	voor	het	vele	werk	dat	zij	(moeten)	verzetten,	waardoor	ze	soms	teveel	binnen	
blijven,	het	werd	tijd!	We	kunnen	er	vooral	blij	om	zijn!	En	gelukkig	blijft	het	niet	bij	het	
inzicht	maar	wordt	het	ook	omgezet	in	daden.
Op	10	februari	vind	er	een	vervolg	plaats	op	de	conferentie,	laten	we	de	handschoen	
oppakken	en	massaal	deelnemen	aan	deze	bijeenkomst,	zie	meer	info	in	het	artikel	
Cultuurverandering.

En	dan	staat	er	op	11	maart	een	Symposium	”Samen	sterker	in	de	Jeugdhulp”	van	de	
Flevo	Academie	Jeugd	gepland.	Ook	dit	is	een	digitale	bijeenkomst	dus	meld	u	vooral	
aan!

Verder	vind	u	in	deze	BOB	nog	de	eerste	bladzijde	van	de	nieuwsbrief	van	het	Centrum	
voor	Levensvragen	Flevoland	met	een	link	naar	de	hele	nieuwsbrief.
En	natuurlijk	weer	een	kennismaking	met	een	van	onze	deelnemende	organisaties	in	
de	rubriek:	”Wie	zijn	Wij”,	een	leerzaam	Guusje	en	de	gebruikelijk	links	naar	de	serie	
over	toegankelijkheid	en	de	ASD	adviezen.		

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	
Jong,	

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+		
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Cultuurverandering
 
Het	bestuur	van	de	gemeente	Almere	is	samen	met	Almeerders,	instellingen	en	
ambtenaren	de	eigen	dienstverlening	aan	het	evalueren.	Doelstelling	is	te	komen	tot	
cultuurverandering	met	betrekking	tot	de	menselijke	maat	in	dienstverlening.		
Aanleiding	hiertoe	is	de	kinderopvangtoeslagaffaire	en	het	verlies	van	vertrouwen	van	
burgers	in	de	overheid.

Op	25	januari	zijn	de	voorbeelden	gepresenteerd,	toegelicht	door	Almeerders	en		
diverse	sprekers.

Het	vervolg	vindt	plaats	op	op	10	februari	2022.

Het	betreft	een	digitale	bijeenkomst	in	Teams	met	break-out	rooms.		
Aan	dit	vervolg	doen	uitvoerende	ambtenaren,	hulpverleners	en	Almeerders	mee	om	
te	werken	aan	het	opstellen	van	een	manifest	met	als	doel	de	dienstverlening	te		
verbeteren.	

Luisteren	en	gelijkwaardigheid	in	de	relatie	is	het	onderliggende	thema.

Aanmelden	graag	via	Wendy	Neeskens:	wneeskens@almere.nl	en	hopelijk	tot	ziens!

terug
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Symposium ‘Samen sterker in de jeugdhulp’
 

Schrijf je nu in voor het symposium!

Wanneer: vrijdag 11 maart 2022

Hoe laat: 9.00-15.00 uur

Voor wie: jeugdhulpverleners, beleidsadviseurs, managers, wethouders, welzijnsmedewerkers en 
medewerkers van de lokale teams en algemene voorzieningen, ervaringsdeskundigen en iedereen 
die betrokken is bij, of te maken heeft met de jeugdhulp.

Waar: Online

Kosten: gratis

Accreditatie: SKJ, NIP en NVO is aangevraagd.                    

 

Op 11 maart 2022 organiseert de Flevo Academie Jeugd het 5e Flevolandse jeugdzorgsymposium. 
Centraal tijdens het symposium staat het thema ‘Samen sterker in de jeugdhulp’. De Flevolandse 
gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben gezamenlijk uitgesproken dat jeugdhulp samen en 
dichtbij georganiseerd moet worden. Jeugdhulp moet passen bij het gewone leven en moet een-
voudig en toegankelijk zijn. Om dat te bereiken hebben we elkaar nodig en zullen we meer samen 
moeten optrekken: gemeenten onderling, lokale teams, jeugdzorg, jeugdigen en ouders, jeugd-
hulpaanbieders, het expertisenetwerk, welzijnsorganisaties en waar nodig ook andere domeinen. 
Samen staan we sterker en komen we verder! Tijdens het symposium willen we jullie hiervoor 
concrete handvatten bieden.

We hebben een dynamisch en interactief programma, waarin jongeren en hun ouders, jeugd-
hulpverleners, wethouders, en verschillende kritische geesten een rol spelen. Het wordt een 
afwisseling van prikkelende discussies, met elkaar aan de slag en inspirerende sessies. Verruim 
je blik met nieuwe inzichten en praktische handvatten en ontmoet vakgenoten in gesprekken en 
workshops! 

terug
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Het programma
 
11 maart 2022

 

08.45 – 09.00    Zet je eigen kopje koffie of thee en zorg dat je start klaar zit voor de aftrap. Onze 
dagvoorzitter Minchenu Maduro heet je alvast van harte welkom!

 09.00 – 09.05    Roelie Bosch, wethouder Gemeente Almere en Paul van der Linden, bestuurder 
Triade Vitree openen gezamenlijk het symposium

 09.05 – 10.00    Een gesprek over pittige uitdagingen in de jeugdhulp. Samen met ervaringsdeskun-
digen en wethouders en begeleid door onze dagvoorzitter gaan we in gesprek over een aantal pit-
tige uitdagingen in de jeugdhulp.  

 10.00 – 10.15    We gaan even onze zinnen verzetten

 10.15 – 11.00    Wat maakt samenwerking succesvol? Keynote spreker Prof. Dr. Ard Pieter de Man, 
School of Business and Economics van de Vrije Universiteit van Amsterdam vertelt je tijdens deze 
inspiratiesessie alles over samenwerken.

 11.00 – 11.15    Zet nog een kopje koffie of thee en kom even in beweging tijdens een korte PAUZE.

 11.15 – 12.00    Verruim je blik door deelname aan een van de workshops of praat mee over wat jij 
nodig hebt om succesvol samen te werken.

 12.00 – 12.15    We kijken kort even terug op wat jij nodig hebt om succesvol samen te werken en 
sluiten de ochtend gezamenlijk af.

 12.15 – 12.45    Maak een lekkere LUNCH klaar en haal even een frisse neus.

 12.45 – 13.15    We gaan weer van start! Waar moet het over gaan in het lerende netwerk jeugd-
hulp Flevoland? We hebben jouw input nodig!

 13.15  – 14.00  Verruim je blik door deelname aan een van de workshops of praat mee over wat jij 
nodig hebt om succesvol samen te werken.

 14.00 – 14.15    Op weg naar de afronding 

 14.05 – 15.00    We sluiten de dag met een gezamenlijke knaller af: van klassiek naar jamming!! 
Het orkest als metafoor voor samenwerking.

Net als voorgaande jaren wordt het een leuke en leerzame dag. Kijk voor het volledige programma 
op onze website. We ontmoeten je graag digitaal op 11 maart! 
Schrijf je snel in via de aanmeldpagina. Een week voorafgaand aan het symposium ontvang je een 
mail met de link om deel te nemen.

Flevo Academie Jeugd

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.flevoacademiejeugd.nl/symposium
https://www.flevoacademiejeugd.nl/activiteiten/symposium/symposium-samen-sterker-in-de-jeugdhulp
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Winter 2022 , nr. 3 

Samen 2022 in !  

De eerste weken van het jaar liggen alweer achter ons, 
maar het Centrum voor Levensvragen (CvL) wenst ieder 
een voorspoedig 2022! Met hopelijk veel meer 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zoals bij 
activiteiten die het CvL organiseert.  

Dat de pandemie (soms te) veel van ons vraagt is overal te 
zien. We wensen iedereen de nodige sterkte en steun toe. 
Fijn dat ondanks de pandemie zoveel mensen in 2021 hun 
weg hebben gevonden naar het Centrum, tweemaal zoveel 
als in 2020. We hopen van harte dat dit doorzet in 2022. 
Graag tot ziens! 

Frans Vrijmoed, cošrdinator CvL Flevoland 

1

Ontwikkelingen 

- Ons Team, blz. 2 

- Ontwikkelingen, blz. 2 

- In de spotlight, blz. 2 

Educatie 

- Aanbod Educatie, blz. 3 

- Morele levensvragen, blz. 3 

Artikelen 

Impressie van een paar 
artikelen die op de website 
staan:     

1: Zien en kijken, blz. 4 

2: Eenzaamheid en zingeving,  
blz. 4 

Op www.cvl-ßevoland.nl/
berichten vind je nog meer 
artikelen

NIEUWSBRIEF 
Centrum voor Levensvragen Flevoland 

CvL Flevoland 

www.cvl-ßevoland.nl 

06-1517 1448 
(kantooruren)

Klik op de nieuwsbrief om alle 4 de pagina’s te lezen.

Uitgebreide informatie over CvL Flevoland op onze website: www.cvl-flevoland.nl 

CvL

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.cvl-flevoland.nl/wp-content/uploads/2022/02/Nieuwsbrief-CvL-Flevoland-Winter-2022.pdf
www.cvl-flevoland.nl  
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Wie zijn wij?

terug

Steun- en Informatiepunt geestelijke
gezondheidszorg (STIP GGz) is verhuisd!
Na 12,5 jaar in buurtcentrum De Draaikolk te hebben gezeten groeiden
wij uit ons jasje en zijn wij op 12 januari 2022 verhuisd naar Danslaan 66,
1326PL te Almere. Wij zijn nu gehuisvest in Buurtlokaal De Dop, gelegen
aan de parkeerplaats van AH en het schoolplein van basisschool De 7-
Sprong. Wij hebben daar permanent 2 ruime lokalen tot onze beschikking.

Eén van de lokalen is kantoor en laagdrempelige inloop voor het STIP en het ander lokaal is
activiteitenruimte voor de activiteiten van STIP en CLIP (Stichting CliëntenPerspectief geestelijke
gezondheidszorg). STIP is onderdeel van CLIP.

Foto: Laagdrempelige inloop van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 -16.30 uur.

Stichting Cliënten Perspectief voor de geestelijke
gezondheidszorg

CLIP is er voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over de geestelijke
gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang en psychiatrie. Het gaat om
jóuw vraag! Vragen die kunnen gaan over burn-out, verslaving, depressie,
borderline, persoonlijkheidsstoornissen, maar ook talentontwikkeling,
arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Wij bieden een

luisterend oor en steun!

CLIP is actief in Flevoland en heeft lokale steun- en informatiepunten: de STIP's, die de uitvoering
verzorgen van de uitgangspunten van CLIP.

Steun- en Informatiepunt:
De STIP’s zijn er voor mensen met een heden of verleden in de geestelijke gezondheidszorg en hun
vrienden en familie, maar ook voor mensen die (nog) niet bekend zijn bij de hulpverlening en die zich willen
laten informeren. Mensen die na hun behandeling hulp zoeken om een nieuwe start te maken kunnen ook
terecht bij het STIP. Eigenlijk is het STIP voor iedereen!

Veel mensen hebben behoefte aan een plek waar ze welkom zijn met vragen over de geestelijke
gezondheidszorg. Zonder indicatie, zonder lange wachttijden en gewoon voor een gesprek van mens tot
mens. Dit kan altijd met een ervaringsdeskundige, die begrip kan opbrengen voor uw situatie.

Als onafhankelijke organisatie is het STIP een vast punt in het vaak onoverzichtelijke landschap van
hulpverleners en hulpvragers. Het STIP kan u ondersteunen in uw ontwikkeling en het onzichtbare web van
hulp en zorgverleners ontwarren en verduidelijken.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Ook bevorderen de STIP’s de onderlinge samenwerking tussen werkers uit het veld van de geestelijke
gezondheidszorg door het organiseren van ontmoetingen. Daarnaast kan het STIP gezamenlijk één stem
laten horen richting het werkveld en overheden. Het STIP heeft ook vertegenwoordigers in adviesorganen
en werkt veel samen met regionale en lokale organisaties.

Wat kan het STIP voor u betekenen?

Het STIP ondersteunt bij het verduidelijken van een hulpvraag en bij uw ontwikkeling en herstel. Ze
beschikt over een schat aan informatie en ervaring, o.a. middels de ervaringsdeskundige medewerkers die
werkzaam zijn bij de STIP’s.
Het STIP heeft een adviserende, informerende, ondersteunende en begeleidende rol.

Wat doen de STIP’s nog meer?

* Luisteren; u kunt uw verhaal kwijt aan mensen die de tijd
voor u nemen en ook zelf ervaring hebben in de ggz.
* Ondersteunen van lotgenotencontacten en -groepen
* Het organiseren van informatieve bijeenkomsten, cursussen en workshops op basis van vragen
en wensen van bezoekers.
* Belangenbehartiging door het informeren van overheden en instanties over signalen uit de doelgroep en
door actief mee te denken over oplossingen.
* Onze Crisiskaart consulenten informeren u graag over de Crisiskaart en het belang daarvan, tevens
kunnen zij (kosteloos) de kaart met u maken.

Bij het STIP kunt u ook terecht:

* als u vragen heeft over psychisch welzijn, formulieren, belasting, budgetteren of andere financiële
problemen
* voor het maken van een Crisiskaart
* als u vragen heeft over psychiatrie
* om uit uw isolement te komen en mensen te ontmoeten
* voor laagdrempelig vrijwilligerswerk op maat
* om ervaringen te delen tijdens lotgenotenbijeenkomsten

Het STIP is ook voor een arm om je schouder

Het STIP houdt rekening met diversiteit in achtergronden en cultuur, opereert onafhankelijk van andere
instanties voor de geestelijke gezondheidszorg en wil u graag helpen een weg te vinden die voor u goed
aanvoelt.

Het STIP is er voor iedereen! Dus kom gerust eens bij ons binnenlopen.
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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	23	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.	

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.geoffreycramm.nl/wp-content/uploads/2020/09/Guusje-Gebruiksregels-document-2020.pdf
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guusje
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Dus winkelen, ergens wat eten of drinken, 
maar ook familiebijeenkomsten.

Dit heeft tot gevolg dat ik in een isolement 
dreig te raken. Dus als er een uitnodiging 
komt, geef ik aan alleen mee te gaan als 
er een goede akoestiek is, geen muziek 
en niet een te groot gezelschap. 

In 9 jaar ben ik langzamerhand steeds 
dover geworden. Gelukkig zijn er 
hoortoestellen.

Eén voordeel heeft het: als ik ga slapen 
en de apparaten uit doe, is het stil... 

- Lida, 29 jaar

Vanavond ga ik met vrienden naar een 
restaurant. Als ik binnenkom realiseer 
ik mij dat dit niet leuk wordt. Niet om de 
vrienden of het restaurant. Maar er staat 
muziek aan, waardoor ik niets van de 
gesprekken kan volgen. De keuze die ik 
heb, is om bij herhaling te vragen: “Wat 
zeg je?; Kan je wat harder/duidelijker 
praten?; Mag de muziek wat zachter?”, 
of mij in mijzelf terug trekken. 

Dat laatste is na een half uur het geval en 
ik kom doodmoe thuis. Omdat je je toch 
de hele avond inspant om te horen wat 
er wordt gezegd. Ik merk dat ik steeds 
minder inga op uitnodigingen waar 
muziek of andere geluiden dominant 
aanwezig zijn. 

https://www.socialewegwijzeralmere.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:		25	februari	2022.
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.
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https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel
https://asdalmere.nl/
http://www.socialewegwijzer.nl

