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Versterking gezocht!
In deze BOB vindt u een paar oproepen, waar het BO+
betreft is het niet voor het eerst dat we om versterking
vragen, maar helaas krijgen we nauwelijks reacties. We
weten dat veel van onze deelnemers en lezers al heel
druk zijn. Maar het zou fijn zijn als u deze oproep dan in
uw eigen netwerk onder de aandacht brengt.
Daarnaast zoekt ASD nog twee nieuwe leden voor het
vervullen van vacatures. We leven in een stad met veel
nationaliteiten en culturen, terwijl wet en regelgeving
in ons land nog veelal gebaseerd is op de zogenaamde
“referentie man” blank, 1.80 lang en 78kg. Het is dus
heel belangrijk als binnen de Adviesraad Sociaal Domein
ook ervaringsdeskundigheid aanwezig is vanuit andere
referentie beelden.
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In deze BOB vindt u ook een SAVE THE DATE voor een interactieve netwerkbijeenkomst,  21 juni van 9:00 tot 12:30 in de Burgerzaal van het Stadhuis.
Hoe mooi het is dat we kunnen beschikken over diverse vormen communicatie, vooral
tijdens de lockdown in corona hebben we daardoor toch contact met elkaar kunnen
houden. Maar helaas daar is ook een keerzijde aan. Werd er doordat we veel vaker
thuis waren minder ingebroken, de criminelen hebben  hun weg ook gevonden via
internet.
De campagne Senioren en Veiligheid geeft u inzicht in de trucs die ze gebruiken.
Verder natuurlijk weer een Guusje, de voorjaarsnieuwsbrief van het centrum voor
Levensvragen en de gebruikelijke links naar de blog Verbond van Verzekeraars en de
Adviezen van de ASD.

Mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+

terug
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oproep bo

Twee jaar Covid19 heeft onder het vrijwilligerswerk een behoorlijke aderlating
veroorzaakt. Er is veel achterstand opgelopen en het vertrouwen tussen de
burgers en de overheid is naar een dieptepunt gezakt. Maar de wil om dit te
herstellen is op alle fronten aanwezig. Onder het motto “Bouwen en
vertrouwen” zijn de verschillende afdelingen binnen de gemeente bezig beleid
niet alleen achter hun bureau te maken maar in gesprek met de doelgroepen.
En er gebeurt veel binnen het Sociaal Domein waarbij het Breed Overleg Plus
nauw betrokken is. De gemeente is druk met het voorbereiden van de nieuwe
aanbestedingsronde voor het Wmo-beleid, de inclusieagenda 2023-2026 en we
hebben nauw contact met de Adviesraad Sociaal Domein.
Daarnaast zijn we als bestuur betrokken bij diverse projecten waaronder Een
Leven Lang Leren voor inwoners met een beperking waarvoor na hun 18e geen
regulier aanbod meer is.
Als bestuur bereiden we de reguliere overleggen met de BO+ deelnemers voor
en organiseren we samen met de gemeente en de ASD een aantal Thema
bijeenkomsten per jaar.
Ons bestuur bestaat uit 3 personen:
Sandra de Jong, secretaris;
Hans Hobijn, vicevoorzitter;
Sietske van Oogen, voorzitter.
Gelet op de hoeveelheid tijd die dat met zich meebrengt willen we het bestuur
graag uitbreiden met 2 leden.
Daarnaast ontstaat er per 1 september een vacature voor de functie van
vicevoorzitter, Voor Hans Hobijn eindigt dan zijn 2e periode van 4 jaar.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie mail dan naar:
voorzitter@breedoverlegplus.nl
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save the date burgerkracht

Almere, met elkaar in gesprek over...
“Vertrouwen op Burgerkracht.”
Hierbij nodigen de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente Almere en het Breed Overleg Plus u uit
voor een netwerkbijeenkomst in het kader van: Burgerkracht.
Twee jaar heeft Corona ons dagelijks leven beheerst en meerdere sporen nagelaten aan de samenleving.
Binnen het Sociaal Domein is dit ook duidelijk merkbaar bij het vrijwilligerswerk in het algemeen en bij
de organisatie die deelnemen aan het BO+ in het bijzonder.
In 2015 heeft de werkgroep Burgerkracht een inspiratiewerkboek samengesteld voor burgers die actief
willen zijn in en voor de samenleving. In 2019 is er een evaluatie rapport opgesteld door onder meer Jet
van den Biggelaar, strategisch beleidsadviseur WMO bij de gemeente Almere “Vijf jaar burgerkracht” ter
lering en vermaak. Helaas is die evaluatie nooit in behandeling genomen door de gemeente raad.
Nu leven we in 2022 en is de gemeente aan de slag met bouwen aan vertrouwen. Bijzonder dat in de
evaluatie van 2019 een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd als: vertrouwen, gelijkwaardigheid en
zeggenschap.
Corona heeft ons 2 jaar vertraging opgeleverd, maar nu pakken we de draad weer op:

Dinsdag 21 juni 2022 van 09.00 -12.30 uur
in de burgerzaal van het stadhuis
Het doel van deze bijeenkomst is:
Met elkaar oplossingen te vinden voor ontstane situaties binnen het Sociaal Domein
09:00 – 09:30 inloop met koffie thee en iets lekkers
09:30 – 10:30 plenair Welkom, 2 sprekers met inhoudelijk verhaal
10:30 – 11:00 pauze en netwerken
11:00 – 12:00 casus/probleem stelling aan tafels bespreken en oplossing voor aanpak formuleren
12:00 – 12:30 terugkoppel resultaat / hoe zorgen we ervoor dat het verder wordt doorgepakt?
Voor deze bijeenkomst kunnen deelnemers ook informatie over hun organisatie aanleveren.
Zo maken we er met elkaar een “actieve sociale kaart“ voor en door Almere van!
In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u zich uiterlijk 30 mei aan te melden bij:
Mirjam Gevers, email: mgevers@almere.nl
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campagne

Campagne Senioren en Veiligheid
De afgelopen maand werd 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 volgende thema’s zijn aan de orde geweest:
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
Het materiaal bestaat telkens 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. en is
tevens als flyer te gebruiken.
terug
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Via de volgende link komt u bij al het campagnemateriaal (dus ook dat van de vorige
weken): 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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NIEUWSBRIEF
Centrum voor Levensvragen Flevoland

Ontwikkelingen
- Ons Team, blz. 2
- In de spotlight, blz. 2

Educatie
- Zin in Storytelling, blz. 3
- Aanbod Educatie, blz. 3
- Levenswandelingen, blz. 4

Artikelen
Impressie van een paar
artikelen die op de website
staan:
1: In gesprek metÉ, blz. 4
2: Liefde en Islam, blz. 4
Op www.cvl-ßevoland.nl/
berichten vind je nog meer
artikelen

CvL Flevoland
www.cvl-ßevoland.nl
06-1517 1448

Steun in onzekere ,jden
De angst en onzekerheid van de pandemie hee3 bij
sommigen nu plaats gemaakt voor angst en
machteloosheid door de oorlog in Oekraïne. Het kan veel
gevoelens oproepen, herkenning en/of herinnering aan
wat mensen zelf hebben meegemaakt. Mensen die de
Tweede Wereldoorlog hebben overleefd of mensen die
recenter gevlucht zijn uit oorlogsgebieden.
Deze periode is ook een Djd van vasten, je bezinnen op het
leven en solidair zijn met de ander. Dan komt er misschien
ook meer ruimte voor posiDeve gedachten en gevoelens.
Als CvL Flevoland hebben wij deskundigen beschikbaar die
een luisterend oor en steun kunnen geven.
Van harte welkom!
Team CvL Flevoland

(kantooruren)

1
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Ons team
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Er zijn wat veranderingen in ons team, Willemieke
Doornenbal werkt in 2022 niet voor CvL Flevoland.
Daarnaast zijn we heel blij met versterking in ons team:
Carolien Riemersma, Cindy Kooijman en Marco Hougee.
Deze GV’s brengen ieder hun eigen deskundigheid mee en
staan samen met de rest van ons team klaar voor de
levensvragen die je tegenkomt.

Algemeen
* Landelijk informatiepunt
www.geestelijkeverzorging.nl

We hebben een team van 19 deskundigen, ze zijn er voor
iedereen, ongeacht levensovertuiging, en hebben een eigen
specialisaDe/achtergrond, zoals humanisDsch of gelovig, voor
wie zich daar het preVgst bij voelt.
De verschillende specialisaDes zijn o.a.; humanisDsch,
christelijk, hindoestaans, islamisDsch en afrikaans.

* Onze geestelijk verzorgers/
begeleiders zijn aangesloten
bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke verzorging,
zie www.skgv-register.nl
* Beroepsvereniging voor
Geestelijk Verzorgers,
www.vgvz.nl

Op onze website vind je hun proﬁelen en kun je hen direct
benaderen voor een afspraak (zie hiernaast, bij Proﬁelen).

* ProÞelen van onze begeleiders
staan op de website:
www.cvl-ßevoland.nl/ons-team
* Wat zijn de kosten?
Ben je thuiswonend, 50 jaar of
ouder, in je laatste levensfase
of een naaste daarvan, dan
worden de kosten door het CvL
gedekt vanuit een subsidie. Het
aantal kosteloze gesprekken is
beperkt doordat het CvL
hiervoor gebonden is aan een
subsidieregeling. Voor
diensten die niet onder de
subsidieregeling vallen wordt
een vergoeding gevraagd.
* Algemene Flyer
Flyer CvL Flevoland
* Nieuwsbrief ontvangen,
4 x per jaar
Aanmelden Nieuwsbrief

In de spotlight
Wat zijn levensvragen?
Levensvragen komen vaak op als je leven niet meer
vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar en vaker door
een bijzondere of ingrijpend gebeurtenis, scharniermomenten
die je leven een andere wending kunnen geven.
Het kunnen alledaagse vragen zijn, maar ook grote vragen
naar de zin en bedoeling van het leven. Soms liggen ze
verborgen onder gevoelens van verdriet en boosheid, of ze
liggen verscholen onder psychische en/of lichamelijke
klachten.
Levensvragen stellen en beantwoorden helpt je om je leven
te waarderen en betekenis te geven.
Voor meer informaDe: www.cvl-ﬂevoland.nl
(tekst gebaseerd op www.geestelijkeverzorging.nl)
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Zin in Storytelling
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Ik ging naar de ﬁlm, kwam een oude bekende tegen en ging toen terug naar huis. Dat is een verhaal, ja, maar spreekt
het aan? Je zou het ook zo kunnen vertellen:
Ik ging naar de bioscoop om de première met mijn favoriete acteur te zien en wie zit daar achter me in de zaal?
Jasmina, een oude klasgenoot waar ik vroeger vaak mee samen heb gewerkt aan schoolprojecten. We konden al@jd
leuk kletsen en na de ﬁlm zochten we elkaar even op. Het was meteen weer zo gezellig, ze heeC intussen een gezin, net
als ik en we zijn allebei in de mode terechtgekomen. We hebben telefoonnummers uitgewisseld om weer een keer af te
spreken voor een kop koﬃe!
Dat verhaal is misschien al leuker om te vertellen én om te horen. Welnu:
Zin in Storytelling is een graDs training voor wie verhalen uit het eigen leven wil vertellen, daar extra kleur aan wil
geven en daarmee extra betekenis. Bijvoorbeeld een verhaal over toen je ging verhuizen. Wat maakte de verhuizing
spannend en hoe ging je daarmee om. Daarmee krijgt de gebeurtenis diepte, en kun je het op een interessante manier
gaan vertellen.
LasDg? Dat kun je leren! Deze training wordt gegeven door deskundigen in het omgaan met levensvragen en bestaat
uit drie bijeenkomsten van twee uur. Je leert je verhaal een aansprekende structuur te geven. Je gaat een levensboom
maken om daar elementen uit te gebruiken voor in je verhaal. Je leert diepere lagen te zien in verhalen, en aan te
brengen in je eigen verhaal.
Wil je ook extra vertelvaardigheden? Doe dan mee met de graDs workshops. We organiseren
deze door heel Flevoland heen. Wanneer je je aanmeldt met behulp van het aanmeldformulier op
onze website, laten wij je weten waar en wanneer de trainingen zullen zijn. Welkom, Storyteller!

Workshop Levensvragen Signaleren

Ander Educa,e aanbod CvL Flevoland

Ben je werkzaam in zorg en welzijn bij mensen thuis?
Als professional, vrijwilliger of mantelzorger?

Op onze website worden, naast de workshop
Levensvragen Signaleren, meer trainingen/
workshops aangeboden:

Dan kan het voorkomen dat jouw cliënt het ergens
moeilijk mee hee3, iets laat zien of horen waar je
misschien voor je gevoel niet meteen een goede reacDe
op weet te geven.
Het CvL biedt een workshop aan om handvagen te
geven met levensvragen om te kunnen gaan.
De workshop houdt in:
- Het signaleren en bespreekbaar maken van
levensvragen, en kunnen doorverwijzen naar een
deskundige of iemand met meer Djd

- Gesprekken: Huis van je leven,
Marjanne van de Mheen
- Training: Omgaan met moslimcliënten,
Fazila Mansori
- Training: PalliaDeve zorg voor moslimcliënten,
Fazila Mansori
- Training: mulDculturele zorgverlening,
Fazila Mansori

- Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en
mantelzorgers

- Training: Zin in een andere cultuur,
Rawie Sewnath

- Workshop van 3,5 uur | max. 8 deelnemers

- Workshop: MeditaDe voor zingeving,
Rawie Sewnath

- Trainers: Godian Ejiogu, Fazila Mansori, Simeon
Karsten, Rawie Sewnath, Cindy Kooijman
Voor meer informaDe:
Flyer Workshop Levensvragen Signaleren

- Daarnaast begeleiden we bij Moreel Beraad of
Intervisie
Voor meer informaDe: cvl-ﬂevoland.nl/educaDe
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Levenswandelingen
Op 13 juni om 19.30 uur beginnen we met de eerste van vijf levenswandelingen. Bij iedere levenswandeling staat een
levensthema centraal, denk hierbij aan vertrouwen, angst, eenzaamheid, loslaten en verlangen. We beginnen
gezamenlijk en lezen een kort verhaal waarin het levensthema centraal staat. Dan wandel je alleen door het labyrint
(symbolische levensweg), en denk je na, wat dit thema in jouw leven betekent. Daarna zoek je een wandelmaatje en
lopen jullie samen verder. Je luistert naar het verhaal, het thema in het leven van de ander. Halverwege de wandeling
draaien de rollen om. Dan komen we samen terug en delen nog wat we kwijt willen. We sluiten af met koﬃe/thee.
Meer informa@e of aanmelding, mail naar beVewoord@planet.nl of bel met 06 15332197.
Impressie Ar,kel 1: In gesprek met…
Het is op een donderdagmorgen dat ik een mail binnen krijg van een sociaal werker.
Sinds vorige week hee3 ze contact met een inwoner die verschillende ondersteuningsvragen hee3.
Maar zij hee3 een wachtlijst, en de verwachDng is dat mevrouw pas over een Djdje aan de beurt is.
Of ik misschien ter overbrugging, met haar in gesprek zou willen gaan. Om zo in contact te blijven en
te zorgen dat haar gedachten wat geordend worden… Mevrouw hee3 een naar huwelijk achter de
rug en is al geruime Djd gescheiden. Haar twee zonen hee3 ze alleen grootgebracht. Een zoon hee3
PDDNOS waar ze zich vaak zorgen om maakt. Mevrouw hee3 diabetes en ook een spierziekte
waardoor ze erg beperkt is in haar dagelijkse dingen. Ze voelt zich eenzaam.
Als ik bij haar aanbel, doet ze na enige @jd open. Een paar ogen kijken bijna hunkerend naar me uit. ‘Ik ben zo blij
dat je er bent’ zegt ze. Ik noem haar bij haar naam en stel mezelf voor. Binnen is een vriendelijke warme sfeer. Als
ik dat aan haar teruggeef klinkt ze verrast en wat onzeker als ze zegt: vind je? Ze geeC hierbij excuserend aan dat
ze het ﬁnancieel niet breed heeC.
In gesprek vertelt mevrouw over haar leven. Haar opgroeien in een gezin waar ze een buitenbeentje was. ‘Er was
ook wel liefde hoor’ benadrukt ze steeds. ‘Maar mijn vader was wel autoritair en omdat ik als enige soms tegen
hem inging, kreeg ik de klappen.’ Jong was ze een rela@e ingestapt. Met een man die haar op een voetstuk
plaatste maar haar het volgende moment sloeg. Het heeC haar onzeker gemaakt. Ze weet niet of ze haar twee
zonen goed heeC opgevoed, ze weet niet meer wat de zin van haar bestaan is. Daarom heeC ze hulp gezocht. (…)
> Lees het hele arDkel via: In gesprek met..., Marjanne van de Mheen
Impressie Ar,kel 2: Liefde en Islam
Het is bij velen bekend dat goddelijke liefde in het christendom voorkomt, terwijl men denkt dat
de islam daar niets mee te maken hee3. Dit zou komen doordat God als een bestraﬀende ﬁguur
wordt gezien, aan wie mensen zich slaafs moeten onderwerpen. Met deze bijdrage wil ik graag
kort duidelijk maken wat goddelijke liefde betekent binnen de islamiDsche tradiDe.
De bronnen die ik gebruik zijn de Koran en de overleveringen van de profeet Mohammed.
Islam betekent legerlijk overgave aan God/Allah. Die overgave aan God is niet uit schrik voor Gods wraak, maar uit
liefde en dankbaarheid en uit besef van verantwoordelijkheid. Dat wel zeggen dat de relaDe tussen mens en God
wordt gestuurd door wederkerigheid. De barmharDgheid van God wordt beantwoord in de manier waarop men zich
tot God verhoudt. Men doet liefdadig, tot de liefde van, voor en omwille van God. Dit leidt niet alleen tot innerlijke
vrede, maar ook tot vrede in de samenleving.
Uit islamiDsche bronnen blijkt dat God de schepping met liefde gemaakt hee3 en God wil dat mensen elkaar en de
schepping ook liepebben. In de Koran en de overleveringen van de Profeet Mohammed wordt liefdevol leven niet
alleen tussen mensen, maar ook voor dieren en alle schepping herhaaldelijk gesDmuleerd. In de Koran staat
bijvoorbeeld: “Er is geen dier dat op aarde lee3, noch een wezen dat op vleugels vliegt, dat geen deel uitmaakt
van een gemeenschap, net als jullie. (…)
> Lees het hele arDkel via: Liefde en Islam, Fazila Mansori
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guusje

Guusjes
Beste lezer,
ViP Almere en de Gemeente Almere hebben het eerste Guusje boekje met  
ervaringsverhalen uitgebracht.  U heeft daarvan nu alle 12 ervaringsverhalen in de afgelopen tijd langs zien komen.
Inmiddels zijn er 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.

terug
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versterken ASD

Kom jij de Adviesraad Sociaal Domein versterken?

Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Almere (ASD).
De ASD bestaat op dit moment uit tien enthousiaste en betrokken burgers van Almere, die gevraagd
en ongevraagd advies geven aan de gemeente over allerlei onderwerpen in het Sociaal Domein. Denk
aan armoedebeleid, woningtoewijzing, indicaties voor hulpmiddelen, de wijkteams, opvang en
veiligheid, jeugdzorg, gezondheidsbeleid, vluchtelingenopvang en ouderenbeleid. De positie van de
ASD is wettelijk vastgelegd in de bijbehorende wetten zoals de WMO, Participatiewet en Jeugdwet.
Gericht op het belang van de Almeerders, denken wij mee over ontwikkelingen in het sociaal domein
en volgen wij of de gemeente de beoogde doelen bereikt. We komen maandelijks bij elkaar en
hebben werkgroepen per thema. Verder organiseren we werkbezoeken en themabijeenkomsten. De
leden van de Adviesraad krijgen input van hun eigen netwerk in Almere en van het Breed Overleg+
waarin alle organisaties binnen het sociaal domein welkom zijn.
In een diverse stad als Almere, waar burgers met allerlei culturele achtergronden leven, is het
belangrijk dat de Adviesraad een afspiegeling is van de samenleving. Wij hebben onszelf als doel
gesteld om meer diversiteit in de organisatie te brengen. Gelet op de huidige samenstelling van de
ASD, nodigen wij vooral mensen met een andere dan een westerse achtergrond uit om te solliciteren
op deze vacatures.

Wat bieden we je:
•
•
•
•

Een uitdagende vrijwilligersfunctie midden in de Almeerse samenleving
Een collegiaal, kritisch en enthousiast team
Goede inhoudelijke en secretariële ondersteuning, mogelijkheid voor scholing
Vergoeding volgens vacatieregeling

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•

Je woont in Almere en vindt het belangrijk op te komen voor de belangen van Almeerders
Je hebt affiniteit met een of meer onderdelen van het sociaal domein
Je kunt beleidsmatig denken en op niveau met de gemeente spreken over beleidszaken
Je bent een teamspeler, kunt samenwerken aan een thema
Je bent gemiddeld 2 dagdelen per week beschikbaar

Kandidaten mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente Almere, geen lid zijn van de gemeenteraad of
werken als aanbieder van activiteiten/producten op het terrein van de genoemde wetten in Almere.
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Interesse?
Wil je meer weten of heb je belangstelling voor de functie? Neem dan voor informatie contact op
met de voorzitter van de ASD (mevrouw Vera Kampschöer) via tel. 06-55545437 of
verakampschoer@asdalmere.nl of stuur je brief met CV naar de voorzitter van de
sollicitatiecommissie mevr. Sietske van Oogen via het mailadres voorzitter@breedoverlegplus.nl voor
10 juni 2022.

Sollicitatieprocedure
De sollicitatiegesprekken zijn gepland vanaf 15 juni.

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:  27 mei 2022.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto’s via Pexels

www.socialewegwijzeralmere.nl

