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Meer uitbreiding

Tijdens	onze	bestuursvergadering	van	7	juni	melde	San-
dra	dat	zij	in	februari/maart	2023	Almere	gaat	verlaten.	
Dat	betekent	dat	er	naast	de	vacature	per	september	
van	vicevoorzitter	dus	ook	een	vacature	van	secretaris	
te	vervullen	is.	Gelukkig	hebben		zich	al	een	paar	belang-
stellenden	gemeld	maar	we	willen	ook	graag	uitbreiding	
van	het	bestuur	dus	in	deze	editie	wederom	oproep!

Inmiddels	komen	de	aanmeldingen	voor	de	thema/
netwerkbijeenkomst	Vertrouwen	op	Burgerkracht	
gestaag	binnen.		
Maar	het	kan	zijn	dat	de	uitnodiging	niet	bij	u	is	binnen	
gekomen,	daarom	plaatsen	we	het	persbericht	ook	
maar	even	in	deze	nieuwsbrief.
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Natuurlijk	is	er	ook	weer	ruimte	voor	informatie	vanuit	de	deelnemers	van	het	BO+,	
Stichting	Bureau		Gelijke	Behandeling	doet	een	oproep	“Zie	het,	Zeg	het,	Meld	het”,	dat	
is	de	beste	weg	om	discriminatie	tegen	te	gaan.

Stichting	Yalc	zet	zich	in	voor	jongeren	en	jongvolwassenen	Met	de	slogan	“Samen	
staan	we	sterker”.
Goed	om	op	deze	manier	elkaar	als	organisaties	wat	beter	te	leren	kennen.

Voor	belangstellenden	is	er	ook	een	uitnodiging	voor	het	bijwonen	van	een	symposium	
over	zingevingsvragen	in	de	thuissituatie.

En	dan	gaan	we	vanaf	nu	een	vaste	rubriek	missen,	de	Guusjes.	In	de	BOB	van	mei	
stond	de	laatste	van	de	serie.	Laten	we	hopen	dat	er	weer	een	vervolgserie	wordt		
gemaakt.	
	
Rest	nog	het	vermelden	van	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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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 

oproep bo
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discriminatie

Zie het. Zeg het. Meld het.
Discriminatie komt nog te vaak voor. Vanwege iemands huidskleur, geloof
of bijvoorbeeld vanwege iemands seksuele gerichtheid. Daarom is het
belangrijk om in actie te komen als je wordt gediscrimineerd of het ziet
gebeuren bij een ander. Laat van je horen en kom voor elkaar op.

“Ongelijke behandeling is niet alleen een probleem voor degene die	het 	
overkomt en degene die het doet. Het is een probleem van onze	samen-	
leving en we hebben elkaar nodig om dit te bestrijden en te	voorkomen“ 	
(Marloes Huijsen, directeur Bureau Gelijke Behandeling	Flevoland). 	

Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart discriminatie. Vooral op
scholen en op het werk is discriminatie aan de orde van de dag. Maar ook
op straat, in de wijk en in het openbaar vervoer. Discriminatie is er in
allerlei vormen. Denk aan het weigeren van de toegang tot een club

vanwege iemands huidskleur of wanneer iemand wordt nageroepen in het
centrum omdat hij homoseksueel is.

“Door voor iemand op te komen, laten we weten dat discriminatie in
Flevoland niet wordt geaccepteerd. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.

Ongeacht geaardheid of huidskleur. 	
Aandacht voor dit onderwerp juich ik	daarom van harte toe” 	
(Jop Fackeldey, gedeputeerde provincie	Flevoland).

Ongelijk behandeld? Zie het. Zeg het. Meld het.	

Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is een onafhankelijke	instel-
ling, die zich richt op het voorkomen & bestrijden van alle vormen	van discriminatie.

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

Op 21 juni organiseren de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente Almere en het Breed Overleg Plus
een netwerkbijeenkomst in het kader van:Burgerkracht. De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers
en hun organisaties, die actief zijn in het sociale domein, zoals welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg,
wonen, uitkeringen.

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 organisaties die deelnemen aan het BO+ in het bijzonder.
Toch hechten wij allen veel belang aan de inzet van vrijwilligers, bewoners, ervaringsdeskundigen. De
ervaring leert, dat met hun inbreng het beleid beter aansluit bij de vraag die er is. Wat is er voor nodig
om overheid, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties goed te laten samenwerken, en te
laten vertrouwen op de kracht van de burger?

In deze netwerkbijeenkomst oefenen we in het samen aanpakken van vraagstukken, en ervaren zo hoe
een oplossing tot stand komt die verder gaat dan de grenzen van regels, organisatiestructuren en
financiën en de vraag van de burger echt beantwoordt. Het netwerk van vrijwilligers- en
belangenorganisaties wordt hernieuwd en versterkt, zodat samen optrekken verbeterd wordt. Samen
voor een grotere Burgerkracht.

Dinsdag 21 juni 2022, van 09.00 -12.30 uur

In de burgerzaal van het stadhuis
Het doel van deze bijeenkomst is:

Met Burgerkracht oplossingen vinden voor vraagstukken in het Sociaal Domein,

09:00 – 09:30 Inloop met koffie thee en iets lekkers
09:30 – 10:30 Plenair Welkom,

2 sprekers : twee praktijkverhalen vanuit gemeente en bewoners
10:30 – 11:00 Pauze en netwerken
11:00 – 12:00 Casus/probleem stelling aan tafels bespreken, je verdiepen in elkaars wereld en

oplossing voor aanpak formuleren
12:00 – 12:30 Terugkoppel resultaat / hoe zorgen we ervoor dat het verder wordt doorgepakt?

Wat kan BO+ hieraan bijdragen?

Wilt u of uw organisatie deze bijeenkomst bijwonen, meld u aan bij:Mirjam Gevers:
mgevers@almere.nl

terug
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Stichting 
YALC helpt!

Trajectondersteuning
We brengen samen in kaart 
waar je tegenaan loopt op 

het gebied van werk, school, 
huisvesting, schulden, enz. 

Begeleiding
We bieden ondersteuning 
bij afspraken/gesprekken 

of bij het invullen van 
formulieren.

Coaching
We gaan samen aan de 

slag met jouw persoonlijke 
ontwikkeling.

Mijn naam is Nancy Rijssel, oprichtster van Stichting YALC. 
Vol passie, energie en positiviteit werk ik met jongeren en 
jongvolwassenen die vastlopen in hun dagelijks leven. Ik 
biedt zowel praktische hulp als mentale ondersteuning 
door middel van coaching. Ook organiseer ik met enige 
regelmaat projecten om jongeren samen te brengen.

Het uiteindelijke doel is jongeren weer op weg te helpen 
en hun leven een stuk aangenamer te maken. Met goede 
begeleiding en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen 
kom je tenslotte een stuk verder. Dus waar kan ik jou bij 
helpen? Samen staan we sterk(er)! 

www.stichtingyalc.nl

‘Luister naar je hart, 
want dat klopt altijd.’

Samen staan we sterker!

YALC

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

terug

De YALC aanpak!

Coaching
Ook mentale problemen kunnen de kop opsteken. Er komt veel op je af en je hebt niet altijd 
een vangnet van familie en/of vrienden die je kunnen te helpen. Het is niet ongebruikelijk dat 
je je (zeer) onzeker voelt over te maken keuzes, omdat ze veel invloed kunnen hebben op jouw 
toekomst. Stichting YALC biedt het programma RECHT, waarbij we door coaching werken aan je 
mentale weerbaarheid.

Ben je door deze flyer benieuwd geworden? Wil je iets vragen?  
Of wil je gewoon je hart luchten? Bel of mail ons. We zijn er voor je!

Bezieling

Verdieping

Basis

Familie

Onderwijs

Veiligheid

Vrienden Vrije tijd

Inkomen Werk

Wonen Zorg

Zo werkt het
Als jij je aanmeldt met een hulpvraag, bekijken we samen in welk(e) leefgebied(en) je problemen 
hebt. Dit wordt dan geregistreerd en gemonitord. We maken een plan van aanpak en streven 
ernaar om het probleem op te lossen, of een alternatieve oplossing te vinden.

Zo werkt het
Het programma RECHT wordt direct bij de start 
van jouw ondersteuning ingezet bij de letter ‘R 
> Richting’. Want nadat de praktische hulp is 
ingevuld, is er meestal (meer) aandacht voor je 
persoonlijke ontwikkeling. Voor het onderdeel 
‘E > Eigenwaarde’ is de workshop ‘De ware 
IK’ beschikbaar. Hierin kijken we naar jouw  
eigenschappen en kernwaarden. De overige 
onderdelen worden in sessies ingepland en dit 
alles wordt vastgelegd in een plan van aanpak.

Praktische hulp
Zodra je 18 bent, ben je voor de wet volwassen. Van de ene op de andere dag mag je, nee 
moét je, alles zelf doen en regelen. Er wordt van alles van je verwacht, maar ben jij er wel aan 
toe? Veel jongeren lopen tegen problemen aan, zoals het bijhouden van een huishoudboekje 
en/of het op tijd betalen van rekeningen. Voor je het weet zie je door de bomen het bos niet 
meer. Stichting YALC helpt met praktische hulp in negen leefgebieden.

R Richting

Eigenwaarde

Cirkel (inner circle/netwerk)

Hulpbronnen

Thuis (thuiskomen bij jezelf)

C

E

H
T

06 11 10 02 30 | info@stichtingyalc.nl
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cvl

Ben je geïnteresseerd in de uitkomsten van het actieonderzoek? Wil je 
als geestelijk verzorger extra handvatten voor het versterken van je  
rol in de thuissituatie? Kom naar het eindsymposium van het ZonMw 
project ‘Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevings vragen: 
actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland’.

Datum:  Woensdag 22 juni 2022
Tijdstip:  10.00-12.00 uur
Doelgroep:  Geestelijk verzorgers en andere belangstellenden
Toegang: Het symposium is digitaal en gratis

Tijdens de bijeenkomst worden vier ontwikkelde trainingen gepresenteerd: 
•  Levensvragen signaleren (met materiaal voor geestelijk verzorgers)
• Drie grondhoudingen bij levensverhaal
• Storytelling voor groepsconsulten
•	 Jezelf	profileren	&	acquisitie	voor	geestelijk	verzorgers	

 

Je ontvangt een week van tevoren een link naar de digitale bijeenkomst.

Contact voor meer info 
projectleider Rianne Hoopman 
r.hoopman@amsterdamumc.nl 

Meer informatie over het actieonderzoek  
op ZonMw website   >   klik hier

Toolbox voor 
zingevingsvragen in
de thuissituatie

Eindsymposium actieonderzoek

Meld je hier aan 

terug
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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:		24	jun	2022.
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto’s	via	Pexels

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel
http://www.socialewegwijzer.nl
https://asdalmere.nl/

