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Vakantie!
	
Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Deze	BOB	is	de	10e	van	jaargang	4	en	nummer	11	komt	
in	september	weer	want….	ook	wij	houden	een	paar
weken	vakantie.	

In	dit	nummer	vind	u	een	paar	pagina’s	van	het	werk-
boek	“Burgerkracht	verbindt”.	Dit	boekje	is	in	2016
gemaakt	en	helaas	is	er	tot	nu	toe	niet	veel	mee	gedaan.	
We	hebben	dat	boekje	opnieuw	laten	drukken	en
aan	de	deelnemers	van	de	netwerkbijeenkomst		
“Vertrouwen	op	Burgerkracht”	na	afloop	meegegeven.
	
Omdat	het	mogelijk	voor	meer	mensen	een	handig	
werkboek	kan	zijn	zullen	we	in	de	komende	maanden,
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om	te	beginnen	in	de	11e	BOB	van	jaargang	4	elke	keer	1	van	de	persoonlijkheden,	die	
je	nodig	hebt	om		samen	de	aanpak	van	zaken	tot	een	succes	te	maken,	afbeelden	en	
nader	toelichten.
Ook	vind	u	in	deze	BOB	een	samenvatting	van	de	bijeenkomst	van	21	juni.		
Als	u	het	uitgebreide	verslag	wil	ontvangen,	laat	dat	even	weten	via		
voorzitter@breedoverlegplus.nl.	

Ook	is	er	weer	informatie	“Geweld	hoort	nergens	thuis	Flevoland”	en	een	Guusje.	Deze	
keer	spreekt	Guusje	vooral	de	gebruikers	van	de	deeltaxi	aan.	Helaas	gebeurt	het	
nogal	eens	dat	de	taxi	geboekt	wordt	maar	als	die	ter	plaatse	komt	er	niemand	is,	dat	
roept	irritatie	op	en	verspilt	ook	onnodige	kosten.	Dus……	heb	je	een	taxi	geboekt	en	
veranderen	je	plannen	geef	dan	even	door	dat	de	taxi	niet	meer	nodig	is.	

Rest	mij	u	een	fijne	vakantie	te	wensen	en	we	zien	elkaar	weer	bij	het	BO+	overleg	in	
september.

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong	

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+	

terug
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ROUTEKAART
Er zijn vele manieren om 

je doel te bereiken.
Welke weg kies jij?

oproep bo
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Voorwoord
Dit inspiratiewerkboek is in 2016 gemaakt door inwoners van Almere die
betrokken waren bij het burgerinitiatief Service Team Stedenwijk (STS).
Het idee achter STS was om een team van mensen met een verstandelijke
beperking zichtbaar te maken in Stedenwijk Noord en hen een zinvolle bijdrage
te laten leveren aan de leefbaarheid in de buurt.

De karakters die model staan in dit werkboek kunnen, naar ons idee, een
bijdrage leveren om een project of initiatief succesvol van de grond te krijgen
en te realiseren. Dat zijn: de Aanjager; de Jager; de Werkbij; de Stille Kracht;
de Verbindingsofficier; de Inleenkracht; de Regelneef en de Strateeg.

Anno 2022 is het nog steeds van belang dat inwoners, ieder naar eigen kunnen,
participeren in de samenleving. Naast de professionele organisaties zullen er
altijd informele organisaties nodig zijn om aan alle behoeftes te kunnen voldoen.
Deze zijn vaak ontstaan uit burgerinitiatieven of vrijwilligerswerk. Daarbij is
het belangrijk dat er op basis van gelijkwaardigheid en respect wordt
samengewerkt.

In de achterliggende periode is wel gebleken dat marktwerking niet de
oplossing is voor de burger met een zorgvraag. Dit dwingt de zorgverleners
namelijk in een concurrentiestrijd ten behoeve van lijfsbehoud.

Een nieuwe manier van aanbesteden, waarin ook het informele aanbod de
erkenning krijgt die het verdient, zal de samenleving ten goede komen. Het
inzetten van ervaringsdeskundigheid heeft zich inmiddels bewezen op vele
terreinen. Daarbij is voor professionele organisaties, als ondersteuner, ook een
belangrijke rol weggelegd.

In dit kader bieden de organisatoren van de op 21 juni 2022 gehouden
interactieve netwerkbijeenkomst, elke deelnemer dit inspirerende werkboek
aan.

We wensen uw allen veel inspiratie en goede samenwerking toe.

adviesraad
sociaal domein

Gemeente Almere
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geweld

Beste	professional,
Deze	regionale	informatie	is	bestemd	voor	professionals	in	Flevoland,	die	in	hun	werk	
te	maken	hebben	met	de	aanpak	huiselijk	geweld,	kindermishandeling,	ouderenmis-
handeling	en	mensenhandel.	Hiermee	houdt	de	gemeente	Almere	je	op	de	hoogte	van	
de	laatste	actualiteiten	rondom	het	programma	Geweld	hoort	nergens	thuis.

Dag van de coach
Else	Hofma	is	gespreksleider	en	interim	directeur	van	Team-Kim.	Team-Kim	geeft	
voorlichting	over	kindermishandeling	aan	kinderen,	jongeren	en	professionals	in		
Nederland.	Daarmee	willen	ze	kindermishandeling	zichtbaar	en	bespreekbaar	maken.	
Sinds	2020	is	Team-Kim	ook	in	Flevoland	actief.	Hoe	doen	ze	dat?	En	waarom	is	dat	zo	
belangrijk?  

Drakentemmers
Veel	professionals	hebben	zich	al	ingeschreven	en	zijn	gestart	met	de	eerste		
trainingen	in	de	online	leeromgeving:
Introductie	op	trauma	(Marieke	Zeeman)
•	 Vermijdingsreacties	herkennen	en	begrijpen	(Marieke	Zeeman)
•	 Motiveren	voor	traumabehandeling	via	psycho-educatie	(Marieke	Zeeman)
•	 Invloed	van	huiselijk	geweld	op	ouder-kindrelatie	(Nina	Draaisma	en		
														Karine	Zuidgeest)

Lees	in	bijgevoegde	flyer	meer	over	de	thema’s	die	aan	bod	komen	in	deze	Leerlijn.	
Ook	is	op	1	juni	de Drakentemmers	Leerlijn	Huiselijk	Geweld	en	traumasensitief	werk-
en van	start	gegaan.	Een	nieuwe	Leerlijn	speciaal	voor	professionals	in	het	sociaal-	en	
veiligheidsdomein	die	in	hun	werk	te	maken	hebben	met	huiselijk	geweld.
 

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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YALC

Mensenhandel
Op steekjijjehanduit.nl	 worden	jongeren	met	korte	filmpjes	geïnformeerd	over	de	
gevaren	van	uitbuiting.	Daarbij	gaat	het	bijvoorbeeld	om	het	uitlenen	van	de	pinpas	en	
pincode,	het	rondbrengen	van	drugspakketjes	of	het	verrichten	van	seksuele	handelin-
gen	onder	dwang.
 

Dag van de Maatschappelijk werker
Wasila	en	Tugba	zijn	maatschappelijk	werkers	bij	De	Schoor	en	werken	allebei	vanuit	
twee	verschillende	wijkteams.	Wasila	in	Almere	Haven	en	Tugba	in	Almere	Buiten.	
Petra	is	maatschappelijk	werker	bij	Blijf	Groep.	Sinds	ruim	een	jaar	doen	ze	mee	aan	
de	pilot	‘Op	tijd	erbij	in	de	wijk’.	De	wijkteams	en	Blijf	Groep	werken	nauw	samen	voor	
hetzelfde	doel:	een	veilig	en	geweldloos	thuis. Lees	hier  het	volledige	interview.
  

Augeo Academy
Augeo	Academy	helpt	jou	met	het	vergroten	van	de	kennis	en	vaardigheden	om		
huiselijk	geweld	en	kindermishandeling	sneller	te	herkennen	en	aan	te	pakken.		
Voor	alle	sectoren	hebben	ze	cursussen	op	maat.	Ga	naar	de	volgende link om	
komende	webinars	en	ander	nieuws	te	volgen.
 
Ouderenmishandeling
Zorggroep	Oude	en	Nieuwe	Land(ZONL),	GGD	Flevoland,	Blijf	Groep	en	Veilig	Thuis	
Flevoland	hebben	de	krachten	gebundeld	en	een	interactieve	training	ontwikkeld	voor	
professionals	en	vrijwilligers,	waarbij	zij	op	praktische	wijze	een	flinke	stimulans	heb-
ben	gegeven	aan	de	aanpak	van	ouderenmishandeling	in	heel	Flevoland.	 
 

Lees	al	het	nieuws	op	de	website almerekracht.nl/geweld-hoort-nergens-	thuis.

Aan-	en	afmelden	voor	de	informatiemail	kan	door	een	mail	te	sturen	naar  	
ejkoenen@almere.nl.

terug
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Bij	deze	Guusje	hoort	ook	een	filmpje.
Bekijk	de	animatie	op	Vimeo

Wij vragen graag uw medewerking.

Als u een deeltaxi heeft geboekt, dan kan het 
natuurlijk gebeuren dat uw plannen veranderen. Hoeft 
de taxi niet meer te komen? Geef dat dan op tijd door.
Hiermee voorkom je dat:

• De taxi onnodig bij jou voor de deur staat
• Andere passagiers langer onderweg zijn
• Er onnodig kosten worden gemaakt

U kunt de deeltaxi afbellen op 036-760 88 00. 
Dan hoeft de chauffeur niet voor niets heen en weer 
te rijden. Zo komt iedereen op tijd aan bij hun 
eindbestemming!

terug
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Verslag van de netwerkbijeenkomst: “Vertrouwen op Burgerkracht.”
Inzet van de kracht van de burger, hoe dan, en wat levert het op?

Na het welkom door de dagvoorzitter deelden Peter Tiesema en Ym de Roos hun praktijk
verhalen.

Peter Tiesema nam ons mee in het proces voor verbetering van het collectief Wmo-vervoer.
Daarbij is hij vanuit de gemeente in gesprek gegaan met gebruikers/ervaringsdeskundigen en
in gezamenlijkheid is er gekomen tot betere afspraken met het vervoerbedrijf en een
onafhankelijke klachtenprocedure ontwikkeld. Tijdens dit proces is wel gebleken dat de inbreng
vanuit de gebruikers waardevol is voor het nader invullen van beleid en
aanbestedingsvoorwaarden. Juist daarom wordt er nu gewerkt met een klankbordgroep Wmo
vervoer waarmee geregeld informatieverstrekking voor de reizigers en de aard van klachten
worden besproken om zo met elkaar tot verbetering te komen ten gunste van alle
betrokkenen.

Ym de Roos vertelde vanuit meerdere momenten waarop zij als inwoner van Almere
betroken is (geweest) bij burgerinitiatieven. De start was vooral in de kern Almere Buiten
waar zij via de toenmalige gebiedsmanager Monique van der Plas een goed contact met de
gemeente kreeg. Met het woonproject de Binnen Haven in de kern Almere Haven liep het
contact met de gemeente stroef en stroperig maar er is inmiddels licht aan de horizon. Voor
haar vrijwilligerswerk voor de Floriade kreeg ze weer te maken met Monique van der Plas die
vanuit de gemeente de functie van programma Floriade Almere 2022 vervult. Uit de verhalen
van Ym werd duidelijk dat een goede samenwerking met de verschillende betrokken partijen
inclusief de burgers voorwaarde is voor een goed resultaat.

Na de pauze, waarin ook gelegenheid was voor netwerken, zijn we verdeeld over 6 tafels in
gesprek gegaan.

De opdracht aan de deelnemers was om zonder last van wet en/of regelgeving met elkaar te
zoeken naar de beste aanpak om de geschetste problemen op te lossen. Per tafel was de
samenstelling van de deelnemers een mix van ambtenaren, professionals en
ervaringsdeskundige burgers. Per tafel werd 1 casus als leidraad besproken. De
uitkomsten/adviezen om het probleem aan te pakken werden op een groot vel (sheet)
geschreven waaruit per tafel 2 topics aan het eind van de bijeenkomst plenair werden terug
gekoppeld. De opbrengst van de bijeenkomst bestaat dus uit 12 adviezen om lastige situaties
in samenwerking op te lossen.

De 12 topics op basis van 3 casussen:

Krappe Beurs:
- Besef en handel zodanig dat niet alle inwoners onder het ‘algemene’ vallen.
- Volg maatwerk en evalueer samen met de bewoners.
- Elk wijkteam een plek waar je met vragen kan komen en een eigen klankbordgroep.
- Stadspas op maat.
Speeltuin:
- Bevlogen vrijwilligers die zich voor langere tijd kunnen inzetten.
- Ondersteuning vanuit opbouwwerk is nodig.
- Het moet een buurtproject worden, zijn en blijven.
- Ook streven naar plekken voor jongeren, de buurt staat centraal.
Evenementen:
- Venijn zit in de start. Ofwel “een goed begin is het halve werk”.
- Belangrijk dat er 1 iemand is die zich verantwoordelijk maakt, voelt en is.
- De gemeente moet een doorontwikkeling maken van buiten naar binnen.
- Op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met ervaringsdeskundigen.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

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:		26	augustus	2022.
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto’s	via	Pexels
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