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Balanceren op rolletjes
Eindigde ik in het voorwoord van de maart BOB met de
woorden:
“Luisteren, elkaar leren kennen door ontmoeten is een
belangrijke sleutel voor het opstellen van beleid.
Bouwen aan Vertrouwen is een continue proces. Niet
denken in functie maar denken als mens, pas dan
ontstaat gelijkwaardigheid”.
Deze week begin ik met een citaat uit een voorpagina
artikel van Almere DEZE WEEK van 6 april.
“Als organisatie zitten wij aan het einde van onze spankracht en we raken in toenemende mate onvoldoende
toegerust op onze huidige en toekomstige taak”.
Lees  het hele artikel hier.
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Dat is nogal wat, voor het eerst in het ruim 45 jarig bestaan van onze stad luiden de
ambtenaren de noodklok. Was de focus vanaf 1976 vooral gericht op het bouwen van
woningen, teneinde de woningnood in ons land te helpen oplossen, dan gaat het nu
vooral om het beheren van wat gerealiseerd is en de zorgtaken die in 2015 vanuit het
rijk zijn overgedragen aan gemeenten omdat de lokale overheid dichter bij de burger
staat. Maar als dat gepaard gaat met bezuinigingen, regelgeving en vinklijstjes die
geen rechtdoen aan dat wat nodig is, slaat het rijk de plank behoorlijk mis!
En binnen dat beperkte budget en de vinklijstjes doen een aantal Almeerse
Ambtenaren hun best er toch nog iets goeds van te maken. Hans Hobijn geeft  in zijn
terugkoppeling uit 2 werkgroepen een kijkje op de ontwikkelingen van het “Welzijnskader” en “Wmo ondersteuning vanaf 2023”.
Zo laat het Sociaal Plan Bureau in “Uitdagingen in het Sociaal Domein” zien hoe
gemeenten moeten balanceren tussen de wetgeving en uitvoering van taken.
Ook de brandbrief vanuit het project “Binnen Haven” geeft aan dat bij de gemeente
niet alles op rolletjes loopt!
De nieuwe gemeenteraad en de waarnemend Burgemeester en Gemeente Secretaris
hebben een beste klus te klaren. Dat zal niet eenvoudige zijn met het aantal fracties
dat gekozen is door de Almeerse burgers. En dan bedoel ik echt alle burgers, want ook
zij die niet de moeite namen om te gaan stemmen hebben indirect bijgedragen aan de
verkiezingsuitslag!
Is het alleen maar kommer en kwel? Nee, er gebeuren ook goede dingen: 6 jaar na de
start van NAH-Forum Almere zijn zij uitgegroeid tot een organisatie die voor meerdere
vormen van niet aangeboren hersenletsel de ervaringsdeskundigheid in huis hebben.
Terecht dat zij nu ook beschikken over een eigen kantoorruimte waar ze mensen
kunnen ontvangen met zorgvragen.
Verder vindt u natuurlijk weer de vast punten zoals de uitnodiging voor café op 2, een
Guusje, de links naar de serie over toegankelijkheid en de “vernieuwde” website van de
ASD.

www.socialewegwijzeralmere.nl

Daarnaast doe ik hierbij ook nog 2 oproepen:
1) In Almere staat inclusie hoog in het vaandel en dus zullen er naast de gewone
standaard rondleidingen, ook inclusieve rondleidingen zijn gedurende de Floriade.
Daarom hierbij een oproep aan belangstellenden voor een dergelijke rondleiding,
meld dit voor i.v.m. vervolgplanning graag uiterlijk maandag 18 april 2022 om
17:00 uur bij Petra de Booij via petra.debooij@gmail.com
2) Er gebeurt veel binnen het Sociaal Domein, maar willen we alles ook tijdig met u
delen dan hebben we versterking van het BO+ bestuur nodig!
Heeft u belangstelling of kent u iemand die hier belangstelling voor heeft, laat het ons
weten via voorzitter@breedoverlegplus.nl, ook bereikbaar voor vragen over BO+.
Mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+

terug
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Welzijnskader ‘WELzijn in Almere’
Zeepkist Zorg & Welzijn, 31 maart 2022

Vormgeving WELzijn in Almere
De gemeente heeft tijdens een werkgroep bijeenkomst toelichting gegeven hoe zij het
welzijnskader: WELzijn in Almere verder wil vormgeven in de komende periode.
De gemeente stuurt aan op twee sporen:
Spoor 1: De Almeerder aan zet:
• Stip aan de Horizon 1: “Ruimte voor inwoners, dienstbare professionals”
Inwoners zijn eerst samen aan zet en de professionals bieden continuïteit en
faciliteren waar nodig. Professionals kunnen zo ook meer aan vroeg signalering
doen.
• Stip aan de Horizon 2: “Samen bepalen wat nodig is”
Samen in kaart brengen wat nodig is; onderling afstemmen van activiteiten; kennis over het gebied levert meer passende aanpak op. Zo sluiten we meer aan bij de
leefwereld van de inwoners
Dit wil de gemeente bereiken door meer gebiedsgerichte samenwerking te stimuleren
en daar ook de subsidie verlening op aan te passen en aan te sluiten bij bestaande
netwerken in de gebieden en vooral uit te gaan van ervaringsverhalen en minder van
cijfers.

terug
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Spoor 2: Stip op de horizon 3: “Formele ondersteuning verkorten of voorkomen”
• Met laagdrempelig aanbod van ondersteuning dicht bij huis wil de gemeente zwaardere ondersteuning met indicatie uitstellen en/of voorkomen. Dit draagt bij tot een
fijn normaal leven.
Dit wil de gemeente bereiken met verschillende “proeftuinen” op het gebied van:
• Wijkteams verlengde betrokkenheid geven; meer vinger aan de pols
• Samenwerking De Schoor met aanbieders van ondersteuning
• Inloop/samenwerking ervaringsdeskundigen
• Huishoudelijke ondersteuning
• Leensysteem voor scootmobielen
**********
Tijdens een tweede werkgroep bijeenkomst inzake de herinrichting van de formele
Wmo Ondersteuning gaf de gemeente inzicht in welke richting moet worden gedacht.
De inrichting van de formele Wmo Ondersteuning gaat fors wijzigen. De bestaande
Ondersteuningsarrangementen zullen verdwijnen en daarvoor in de plaats komen
vanaf 2023 percelen met daarbinnen verschillende trajecten.
De redenen om de methodiek van Ondersteuningsarrangementen los te laten zijn:
• De individuele aanbieder kan binnen de bestaande methodiek financieel niet altijd
de passende ondersteuning leveren, omdat er met een gemiddeld bedrag wordt
gerekend,
• Huishoudelijke ondersteuning drukte (te) zwaar op het tarief.
• Onduidelijkheid bij de cliënt wat voor ondersteuning er wordt geleverd
• Rechtelijke uitspraak over rechtszekerheid voor de cliënten
•
Dit betekent dat er weer per product (individuele begeleiding, dagbesteding) wordt
geïndiceerd. Dit geeft zekerheid en duidelijkheid voor de cliënt. Huishoudelijke ondersteuning wordt geheel separaat geïndiceerd.

terug
www.socialewegwijzeralmere.nl

kwijtschelden

Voor de individuele begeleiding en/of dagbesteding worden drie trajecten
gedefinieerd:
• Traject 1: situatie is nog te onoverzichtelijk; tijdelijk indicatie is passend;
casus regie wordt ingezet; ondersteuning wordt hier ingezet om te streven naar een
meer stabielere situatie om dan over te gaan naar:
• Traject 2: situatie is meer stabiel; indicatie voor langere periode.
• Traject 3: situatie is overzichtelijk maar tijdelijk; indicatie is kortcyclisch.
De overgang van de methodiek van Ondersteuningsarrangementen naar trajecten zal
op natuurlijke momenten plaats gaan vinden (wanneer bestaande indicaties aflopen
bijvoorbeeld) om het voor de cliënt zo overzichtelijk mogelijk te houden.  
Met deze aanpassingen verwacht de gemeente recht te doen aan rechtelijke
uitspraken en met de gesignaleerde problemen binnen de bestaande methodiek, waardoor de wens om “Grip op de Wmo” te houden ook kan worden voldaan.
  
Hans Hobijn

Stuk van Sociaal Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een stuk gepubliceerd: Uitdagingen in het
Sociaal Domein. Dit sluit goed aan bij bovenstaand artikel van Hans Hobijn.
Download het gehele stuk hier.  Zeer de moeite waard om door te lezen, met name:
Bladzijde 8
Tegelijkertijd zien we een discrepantie tussen de verwachtingen van de wetgever en
de ervaringen van de uitvoeringspraktijk als het gaat om eigen kracht en de kracht van
de lokale samenleving.
Bladzijde 9
Gemeenten moeten ook de ruimte nemen om binnen de landelijke en regionale kaders
een lokale visie te ont wikkelen op het sociaal domein.
terug
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Toekomstige bewoners BinnenHaven sturen
brandbrief naar gemeente
HAVEN – Toekomstige bewoners en leden van Wooncoöperatie De BinnenHaven
hebben opnieuw een brandbrief gestuurd naar het gemeentebestuur. Zij uiten hierin
hun zorgen over de totale voortgang van hun project. “Na ruim vier jaar werken en
wachten willen we graag weten waar we aan toe zijn.”
Op de plek van het oude zwembad, naast de nieuwe sporthal in Haven, wil de wooncorporatie 90 duurzame woningen én een duurzame buurtgemeenschap realiseren.
Dit nieuwe hofje is in eerste instantie bedacht voor mensen uit Almere Haven, hun
kinderen of ouders die graag dicht in de buurt willen blijven wonen. De woningen
worden gebouwd rondom een gemeenschappelijke binnentuin.  
Lees verder online.
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Opening nieuw kantoor NAH Forum Almere
Namens bestuur en alle vrijwilligers van NAH Forum Almere iedereen bedankt die
bij de opening van ons nieuwe kantoor aan de Wagenmakerbaan 39 (bgg) aanwezig
waren, alle cohesie betuigingen van alle aanwezigen en van onze netwerkpartners
hebben ons ontroerd, en motiveren ons om vooral “DOOR TE GAAN” op de ingeslagen
weg.

terug
www.socialewegwijzeralmere.nl

vip 13042022

PRAAT MEE In Café op 2
iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00uur
Stadhuisplein 2, Almere
________________________________________________________________

UITNODIGING
voor het ViP café op13 April 2022 van 15:00 tot 17:00 uur.
In Café op 2, onze vertrouwde plek tegenover het Stadhuis.

Het thema is mobiliteit met speciale aandacht voor
het WMO collectief vervoer.
Gastspreker is Peter Tiesema van de afdeling
Zorg&Welzijn gemeente Almere.
Er is ruimte voor het stellen van vragen.
Daarna sluiten wij af met een gezellig samenzijn onder
het genot van een hapje en een drankje.

Wij kijken uit naar uw komst.

Café op 2 is rolstoeltoegankelijk. De toegang is gratis en u ontvangt 2
consumptiemuntjes. Heeft u hulp nodig om het ViP-café te bezoeken, laat het
ons dan weten. Wij proberen dan samen met u een oplossing te zoeken.

_________________________________________________
De ViP werkgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen en
vertegenwoordigers van cliënten organisaties.
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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.

terug
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guusje

Vaak kom ik mensen tegen die mij op
een afstand houden. Zij kunnen mij niet
plaatsen en vinden mij vreemd. Dat maakt
mij kwetsbaar. Mensen zijn niet allemaal
hetzelfde en vinden niet alles hetzelfde.
We ervaren dingen anders, maar we
horen er allemaal bij!
Ik ben voortdurend aan het balanceren en
jongleren tussen de verwachtingen van de
mensen om mij heen. De ongeschreven
wetten en regels die de maatschappij mij
voorschrijft, zijn soms niet haalbaar of
herkenbaar voor mij.
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn
dat iedereen aan kan geven wat wel en
niet kan. Hoe maken wij dat mogelijk met

elkaar? Omdenken naar wensen, talenten
en mogelijkheden en niet denken vanuit
beperkingen.
Om deze herstelbeweging zichtbaar
te maken, heb ik gekozen voor een
afbeelding van Escher, met de beroemde
trappen in de verschillende richtingen en
perspectieven. Het verbeeldt goed mijn
gevoel van zonder perspectief leven.
Het op eigen wijze maatschappelijk
kunnen functioneren, geeft verbinding
met anderen. Dat is van wezenlijk
belang voor mij om weer perspectief te
vinden. Dat vraagt begrip en geduld en
het voortdurend zoeken naar balans en
evenwicht.
- Sandra, 42 jaar
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Campagne senioren & veiligheid
Beste Almeerse partner,
April staat, net als vorig jaar, in het teken van ‘Senioren & Veiligheid’.
In deze maand wordt er vanuit de overheid aandacht besteed aan verschillende
vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden, met als doel
ouderen bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen
doen om slachtofferschap te voorkomen.
De basis van deze campagne is dat op vier verschillende fenomenen voorlichtingsfilmpjes en het andere materiaal op hetzelfde moment worden gedeeld door alle partijen
via hun communicatiekanalen. Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van
Hendrik Groen’, is als ambassadeur van de campagne hierbij weer de hoofdrolspeler.
In deze nieuwe serie filmpjes bezoekt Kees Hulst verschillende partners om de nieuwe
modus operandi te bespreken.
Planning van de thema’s is als volgt:
5 t/m 11 april:             Phishing
12 t/m 18 april:           Spoofing
19 t/m 25 april:           Hulpvraagfraude (via WhatsApp)
26 t/m 30 april:           Babbeltrucs
De kracht van de campagne zit in dat zoveel mogelijk partijen op hetzelfde moment
over hetzelfde thema dezelfde boodschap uitdragen. Daarom willen we u vragen om
de campagne te ondersteunen door de informatie te delen met uw netwerk. Laten we
samen zoveel mogelijk ouderen bereiken, ook de ouderen die geen toegang hebben
tot de digitale kanalen.
Campagnemateriaal
Elke dinsdag krijgen wij vanuit het ministerie het campagnemateriaal van het desbetreffende thema. In dit artikel krijgt u het materiaal over ‘Phishing’ mee.

terug
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Het materiaal bestaat uit:
De voorlichtingsfilmpjes in korte versie (30-45 seconden) en lange versie (+/- 3 minuten) in verschillende formaten, afhankelijk van het ingezette communicatiekanaal
(website, facebook, Instagram, twitter, LinkedIn, etc.). Deze kunnen zowel met als
zonder ondertiteling worden ingezet.
Het persbericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de campagne,
waarmee de communicatieboodschap kan worden bepaald die uw organisatie wil gebruiken. Uiteraard kan dit worden aangepast, zodat deze goed aansluit bij de organisatie en doelgroep.
Afbeeldingen (foto’s) die zijn gemaakt van de campagnefilmpjes, bijv. te gebruiken om
een advertorial van te maken.
Een poster met de vier fenomenen en handelingsperspectief. Deze kan worden verspreid, bijv. in gemeentehuizen, huisartsenpraktijken, verzorgingstehuizen, etc. Deze is
tevens als flyer te gebruiken.
Hierbij de link naar het materiaal over phishing:
https://every.media/s/juiJlEh9s086d6lP
Het campagnemateriaal mag langer ingezet worden voor de duur van vijf jaar, tot augustus 2026. Het campagnemateriaal mag vrij worden gedeeld en verspreid.
Meer informatie over de campagne vindt u ook op: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid. Op deze website staat ook informatie over de
thema’s, bijvoorbeeld over spoofing, hulpvraagfraude, phishing en babbeltrucs.
Mocht u vragen hebben, laat het mij gerust weten! Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
Met vriendelijke groet,

Aniek van de Berkt

Communicatieadviseur Veiligheid, Energietransitie & Economische zaken |
06 27234011 | aanwezig ma - do
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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. BO+ levert regelmatig input voor deze (ongevraagde) adviezen.

Terug naar inhoudsopgave
Uiterste inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  29 april 2022.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto’s via Pexels
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