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Voorlopig nog digitaal
	
Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Onder	de	noemer	3x	is	scheepsrecht	in	deze		
nieuwsbrief	een	geactualiseerde	uitnodiging	voor	de		
bijeenkomst	op	25	januari.	We	hebben	al	een	mooi		
aantal	aanmeldingen	ontvangen	dat	is	heel	fijn!
Helaas	laten	de	coronamaatregelen	het	nog	niet	toe	om	
met	dat	aantal	fysiek	bij	elkaar	te	komen	en	we	willen		
niemand	teleurstellen.	Daarom	hebben	we	besloten	
deze	bijeenkomst	digitaal	te	doen	via	teams.
He	programma	blijft	gelijk,	we	hebben	ook	hierin	een	
lunchpauze	maar	nu	zult	u	daar	zelf	voor	moeten	zorgen.	
Zie	de	uitnodiging	met	het	programma.

Met	Guusje	24	melden	de	leden	van	de	werkgroep	ViP	
dat	zij	ook	dit	jaar	weer	voor	de	inwoners	van	Almere	
klaarstaan	met	hun	inzet	voor	een	inclusieve		
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samenleving.		En	de	werkgroep	doet	ook	een	oproep	voor	uitbreiding!

Het	lijkt	mij	goed	in	dat	kader	ook	het	volgende	onder	uw	aandacht	te	brengen.	De	
werkgroep	ViP	is	een	onderdeel	van	het	BO+.	Volgens	het	reglement	van	BO+	kunnen	
vertegenwoordigers	van	een	patiënten	belangenorganisatie	deelnemer	worden	van	
het	BO+.	Vooralsnog	gelden	deze	regels	ook	voor	de	werkgroep	ViP.	Zo	was	de	SOGA	
ook	deelnemer	maar	met	het	beëindigen	van	de	SOGA	per	1	januari	jl.	kunnen	deze	
deelnemers	niet	meer	deelnemen	volgens	het	huidige	reglement.		
Op	15	februari	zullen	we	in	het	BO+	met	elkaar	brainstormen	over	de	toekomst	van	het	
BO+	en	wat	de	beste	manier	is	om	de	doelstelling	met	het	belang	voor	de	samenleving	
kunnen	blijven	dienen.
	
En	wat	vind	u	verder	in	de	BOB:

Uitnodigingen:
-	Voor	het	bijwonen	van	en	Webinar	(G)oud	in	Almere	op	28	januari		
				aanmelden	uiterlijk		26	januari
-	Voor	het	Symposium	‘Samen	Sterker	in	de	Jeugdzorg’	op	11	maart	2022

In	onze	rubriek	“Wie	zijn	wij?	Maken	we	nader	kennis	met	de	Contactcirkel	van	het	
Rodekruis.
En	natuurlijk	ook	weer	een	Guusje	met	een	verhaal.	Speeltuin	voor	alle	kinderen!

Tot	slot	de	gebruikelijke	aandacht	voor	de	serie	over	toegankelijkheid	en	de	ASD	ad-
viezen.
		
Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong,	

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+		

terug
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Uitnodiging webinar (G)oud in Almere
 
Graag nodigen wij je uit voor het webinar ‘Goed oud worden in Almere, nu en straks’ op vrijdag  
28 januari 2022. Er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven van ouderen en actief  
blijven meedoen. Hoe kunnen mensen ook na hun 65e een goed leven leiden en hoe kunnen de 
generaties elkaar helpen?

De positie van ouderen in de samenleving is aan het veranderen en wordt belangrijker. Ouderen 
leven langer, zijn vitaler dan vroeger en leveren een steeds grotere bijdrage aan de arbeidsmarkt 
en de samenleving. Velen zijn actief in verenigingen, passen op kleinkinderen, bezoeken familie of 
doen aan mantelzorg voor hun naaste. Ouderen zijn ook een belangrijke economische factor.

Meer weten over programma en spreeksters
Dit webinar is de eerste aftrap voor de volgende drie netwerkbijeenkomsten in 2022. Tijdens het 
webinar op 28 januari gaat Jörgen Rayman in gesprek met alle netwerkpartners, inwoners en an-
deren (via de chat) over nu en de toekomst. Alet Klarenbeek, directeur UP! Nederland, en Nina 
Conkova van Leyden Academie, nemen ons daar verder in mee. Meer weten

Aanmelden
Meld je nu aan - uiterlijk 26 januari 2022 - en stuur de uitnodiging gerust door naar je eigen 
netwerk. Daarna ontvang je een link in de bevestigingsmail.

Heb jij vooraf al vragen? Geef die dan door bij je aanmelding via goud@almere.nl. 
Tijdens het webinar kun je ook live jouw vragen stellen via de chat.

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst. De uitkomsten en het vervolg ervan delen we 
met je in de volgende netwerkbijeenkomsten.

Foto’s: Alet Klarenbeek. Fotograaf: Marije Kuiper | Nina Conkova. Fotograaf: Monica Stuurop
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De werkgroep ViP is op zoek naar uitbreiding

 Het ViP (VN verdrag in de Praktijk) bestaat sinds 2014. In 2016 is het VN-verdrag handicap  
geratificeerd door Nederland. Gemeenten moeten beleid maken wat strookt met dit verdrag.  
Daar willen de leden van het ViP werk van maken.  
De deelnemers van het ViP zijn op dit moment: De Oogvereniging Flevoland, de stichting ABRI,  
Het NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) forum, GGZ cliëntenraad, G-KRACHT politiek panel.  
De vergaderingen worden geleid door een onafhankelijk voorzitter.  
Alle leden zijn ervaringsdeskundigen en /of lid van een belangenvereniging.

Er wordt steeds een beroep op ons gedaan als het gaat om inclusievraagstukken.  
Onze ervaringsdeskundigheid hebben wij bijvoorbeeld het afgelopen jaar ingezet bij een project 
over het schouwen van de publieke ruimtes voor onderzoek van studenten. De werkgroepleden 
denken mee bij nieuw beleid of nemen deel aan werkgroepen als het gaat om delen van hun er-
varingen.  
Inclusie staat hoog op de agenda van de gemeente. Wij denken mee in werkgroepen en dragen ons 
steentje bij als het gaat over nieuwe initiatieven.

Wij kunnen hiervoor altijd meer mensen gebruiken. Via onderstaande gegevens kunt u contact met 
ons opnemen voor meer informatie:

www.werkgroepvipalmere.nl

vipalmere@gmail.com

terug
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Save the date:  
Symposium Samen Sterker in de Jeugdzorg  

op 11 maart 2022
 
Op 11 maart 2022 organiseert de Flevo Academie Jeugd het 5e Flevolandse jeugdzorgsymposium. 
Met dit bericht willen we iedereen die werkzaam is in of te maken heeft met de jeugdzorg van 
harte uitnodigen om deel te nemen.  
Centraal tijdens het symposium staat het thema ‘Samen sterker in de jeugdzorg’.

Ondanks dat we elkaar heel graag live willen ontmoeten, lijkt het erop dat corona ons dwingt 
om het symposium online te organiseren. We maken er een dynamisch en interactief online pro-
gramma van, waarin jongeren en hun ouders, jeugdzorgmedewerkers, wethouders, verschillende 
kritische geesten en ‘andersdenkenden’ een rol spelen. Het wordt een afwisseling van film, gesprek 
en concreet met elkaar aan de slag.

Net als vorig jaar wordt accreditatie voor het symposium aangevraagd. Lees hier meer over het 
symposium. 

Denk en doe jij ook mee op 11 maart? Geef je hier op!

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://almerekracht.almere.nl/nieuws/item/save-the-date-symposium-samen-sterker-in-de-jeugdzorg
https://flevoacademiejeugd.nl/activiteiten/symposium/symposium-samen-sterker-in-de-jeugdzorg
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Nieuwjaarswens ViP Almere

Beste	lezer,

Het	afgelopen	jaar	was	voor	velen	niet	makkelijk.	Het	bracht	heel	veel	beperkingen	
met	zich	mee.	Toch	hebben	wij	niet	stil	gezeten.	Onze	ervaringsdeskundigen	zijn	veel	
gevraagd	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	beleid	en	onderzoek	en	zo	hebben	wij	ook	
meegewerkt	aan	de	uitvoering	van	de	inclusieagenda.	Er	zijn	diverse	schouwrapporten	
gemaakt	om	verbeterpunten	in	de	publieke	ruimtes	aan	te	geven.	Het	ViP	café	op	2	
is	in	november	en	december	doorgegaan.	Het	was	fijn	om	elkaar	weer	in	het	echt	te	
ontmoeten.	Wij	zijn	zeker	van	plan	om	dat	door	te	zetten	in	het	nieuwe	jaar.	Elke	13de	
van	de	maand	van	3	tot	5	uur	is	iedereen	welkom	voor	een	drankje	en	een	hapje.
Helaas	bleek	dit	voor	januari	2022	toch	niet	mogelijk,	wij	houden	u	op	de	hoogte.

Natuurlijk	wensen	wij	u	een	begripvol,	mooi	en	vooral	gezond	2022.	Laten	wij	de	wereld	
een	stukje	toegankelijker	maken	met	elkaar	in	het	nieuwe	jaar.

Namens	de	deelnemers	van	het	ViP:	NAH	forum,	De	Oogvereniging,	stichting	ABRI	
(LVG),	Lichamelijk	beperkten	(LG),	G-KRACHT	politiek	panel,	Eigenwijze	Saskia	en	
cliëntenraad	GGZ.

Fanny Jager en Marjan Heidstra (PR commissie ViP) en  
Marian van der Blom (onafhankelijk voorzitter ViP)

Werkgroep ViP Almere  
(VN verdrag in de Praktijk)

terug
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Wie zijn wij?

Deze	maand	een	bericht	van	Het	Rode	Kruis,	afdeling	Almere,	waarvoor	onze	dank.

terug
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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 GGZ-
problematiek. 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? 
 
Helaas kunnen we door de Corona maatregelen en het aantal aanmeldingen deze bijeenkomst niet 
fysiek houden. Het wordt dus een digitale bijeenkomst waarbij we het programma zo veel mogelijk 
intact houden. Iedereen die zich heeft aangemeld of nog wil aanmelden zal de link voor deelname op 
tijd ontvangen.  
 

Dinsdag 25 januari 2022, van 11.00 -14.30 uur  
Locatie: op uw eigen plek via PC laptop of smartphone 

 
Het programma: 
11.00 uur Inloop zodat we de verbindingen met alle deelnemers kunnen maken. 
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 Pauze: nu dus zelf uw lunch verzorgen! 
12:30 uur Gesprekstafels 
13.30 uur Plenaire terugkoppeling gesprekstafels 
14.00 uur Conclusie en afsluiting 
 
Tot 14.30 uur is er gelegenheid om na te praten 
 
In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u zich uiterlijk 21 januari 2022 aan te melden bij: 
Mirjam Gevers, email: mgevers@almere.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sietske van Oogen-Visser 
Voorzitter Breed Overleg Plus 

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	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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met en zonder hulpmiddelen een potje 
voetbal spelen. Het is een leuk gezicht 
hoe een rollator jongen de bal afpakt van 
een meisje en een doelpunt scoort. 

Ik rijd dan naar de glijbaan en kom een 
klein kindje tegen. Ze klimt op mijn schoot 
en samen zoeven we naar beneden.
 
Wat zou het fijn zijn als er in Almere 
zulke speelplekken zouden komen. Een 
plek waar iedereen naar binnen kan met 
rolstoel of een groot lijf, wandelwagen of 
rollator, scootmobiel of witte stok, drukke 
en stille kinderen of grote mensen die 
gewoon zin hebben om te schommelen.
 

- Pieter, 12 jaar

Ik zou heel graag in de speeltuin een 
keertje willen schommelen, maar dat gaat 
niet. Ik blijf met mijn rolstoel steken in het 
boomschors pad. Ik zou ook zo graag 
meedoen en vriendjes maken.
 
Soms droom ik van een speelplek waar ik 
wel kan komen. Het is een fijne plek, waar 
iedereen kan komen en kan spelen. In 
mijn droom speel ik met een jongen met 
een groot lijf en zie ik op de schommel 
een oma zitten. 
 
Dan speelt er een jongen verstoppertje 
met zijn witte stok en vindt hij alle kinderen 
zonder te kunnen kijken. 

Op het veld zie ik jongens en meisjes 

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:		28		januari	2022.
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	door	Yan	Krukov	via	Pexels
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