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Op de valreep
Beste lezers van het Breed Overleg Bulletin,
Deze BOB valt vandaag 13 september in uw mailbox en
voor een paar artikelen is dat op het laatste moment.
Zoals voor het ViP-café in café op 2, dat is, zoals
gebruikelijk op de 13e van de maand. Maar als u dit voor
15:00 uur leest zou ik zeggen ga er naar toe. Vandaag
vertelt Dayde Cramer wat het ZSM-ombudsman project
inhoudt.
De week van lezen en schijven is op 8 september gestart en loopt tot morgen 14 september dus op de valreep. Maar u kunt vanaf 7 september wekelijks kijken
naar het NOS Nieuws van de Week in een makkelijke
taal en extra uitleg.

Inhoudsopgave
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezen en Schrijven
Mantelzorgmoment
Oogvereniging
Burgerkracht
OCO nieuwsbrief
Floriade inclusief
Vip Café
VvV
ASD Adviezen

Dan is er op 16 september een ‘MANTELZORGMOMENT’ op vrijdag 16 september van
14:00 tot 16:00 uur in Buurtcentrum Parkwijk. Ook in het buurtcentrum Parkwijk was
afgelopen maandag het eerste Oogcafé, daarvoor zijn we dus te laat, maar………………er
volgen er meer!
Verder is OCO Almere op bezoek geweest bij de Floriade, zij hebben daar de 1e inclusieve tour door de Floriade mogen volgen. Dat kan dus ook op de Floriade dankzij
de inzet van de inclusiegroep Floriade die daar vanaf 2017 aan heeft gewerkt. Er is
daarvan een prachtig geïllustreerd verhalenboekje gemaakt. Een eerste verhaal vind u
in deze BOB , de andere verhalen kunt u via de link vinden op de website van het BO+
www.socialewegwijzeralmere.nl
En zoals beloofd in de vorige BOB hebben we vanaf deze maand 1 van de persoonlijkheden, die je nodig hebt om samen de aanpak van zaken tot een succes te maken,
afgebeeld. Dit model komt uit het boekje Burgerkracht verbindt.
Rest mij u er op attent te maken dat ook u input kunt aanleveren voor het BO+ bulletin
van oktober, alweer onze 5e jaargang.
Mede namens Hans Hobijn en Sandra de Jong,
Sietske van Oogen-Visser
Voorzitter BO+
terug

www.socialewegwijzeralmere.nl

Lezen en schrijven

Ben jij al klaar voor de Week van lezen en schrijven?
De Week van lezen en schrijven staat al bijna voor de deur! Dit jaar besteden we extra
aandacht aan ouders en laaggeletterdheid. Is jouw organisatie er al helemaal klaar
voor? Nog geen activiteit gepland? Op de website www.lezenenschrijven.nl vind je
materialen en ideeën waarmee je ook nu nog veel acties of activiteiten kunt
organiseren!
Organiseer je een brievenwasserette? Of ga je aan de slag met onze escape koffer?
Deel jouw momenten op social media met #WeekVanLezenEnSchrijven2022. Kijk op
de site naar de social media toolkit kan vinden die je kan gebruiken tijdens de Week
van lezen en schrijven.
Publiekscampagne gaat starten
We voeren al een aantal jaren de landelijke bewustwordingscampagne ‘Een van deze
mensen…’. Deze continue campagne richt zich op het herkennen van laaggeletterdheid door te laten zien hoe onzichtbaar het is voor de buitenwereld. We hebben nu ook
nieuwe uitingen aan de campagne toegevoegd die zich richten op het doorgeven van
laaggeletterdheid aan je kinderen.  
Laat je inspireren bij de online kennissessies in de Week van lezen en schrijven!
Er zijn sessies voor verschillende doelgroepen, voor mensen die al langer bezig zijn met
laaggeletterdheid of mensen die hier pas kortgeleden kennis mee hebben gemaakt.
Voor professionals, politici en vrijwilligers. Dus of je nu een doorgewinterde beleidsmedewerker bent of net begonnen als taalvrijwilliger: Schrijf je alvast in voor de sessie
die het beste bij jou past!
“Vrijwilligers maken het verschil!”
Ben jij (taal)vrijwilliger? Dan is deze sessie voor jou! Als vrijwilliger doe je ontzettend
belangrijk en mooi werk. Soms ben je op zoek naar oefenmateriaal om te gebruiken
met je deelnemer. Of wil je je eigen vaardigheden als coach verbeteren. Tijdens deze
sessie laten we jou de mogelijkheden van het Startpunt Vrijwilligers zien. Ook kun je
aan een panel van experts jouw vragen te stellen over oefenmaterialen, het gebruik
daarvan of hoe je jezelf als (taal)vrijwilliger kunt ontwikkelen. Lees meer op de website
en meld je aan!

www.socialewegwijzeralmere.nl

oproep bo

“Een preventieve (gezins)aanpak van laaggeletterdheid.”
Een sessie speciaal voor (startende) beleidsambtenaren onderwijs, vve en jeugdbeleid. Hoe doorbreken we de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid? Deze vraag staat centraal in deze kennissessie. Interessant? Meld je aan via
de website.
“Basisvaardigheden op de Politieke agenda.”
Wethouders, politici en beleidsadviseurs opgelet! In deze sessie gaan we in gesprek over bassivaardigheden. “2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd”. Wat houdt dat eigenlijk in? En wat moet je hier als bestuurder of volksvertegenwoordiger over weten en aan doen? Deze vraag staat centraal in deze
kennissessie.
“Gecijferdheid en digitale vaardigheden als onderdeel van de integrale aanpak
laaggeletterdheid.”
In deze kennissessie krijg je inzicht waarom aandacht voor gecijferdheid zo van
belang is in de huidige maatschappij. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe belemmerend beperkte rekenvaardigheden zijn. We delen een praktijkvoorbeeld van een
aanpak basisvaardigheden in samenhang. En je krijgt veel tips om zelf aan de slag
te gaan met het borgen van cijfers in beleid.
“Een integrale aanpak, of hoe eet je een olifant?”
Het realiseren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid is vaak makkelijker
gezegd dan gedaan. In deze sessie vertellen we er alles over.
NOS Nieuws van de Week breidt verder uit naar lokale en regionale tv
Vanaf de Week van lezen en schrijven kunnen nog meer mensen het NOS Nieuws
van de Week bekijken op tv. Het NOS Nieuws van de Week is een journaal in
makkelijke taal en met extra uitleg, ontwikkelt en getest met NT1- en NT2-cursisten. Vanaf 7 september wekelijks te zien bij RTV Drenthe, Omroep West, Den
Haag FM, Bollenstreek Omroep, Omroep Tilburg, ZO!34 en Omroep Venlo. En elke
woensdag om 17:00 op YouTube.
Heel veel plezier!
En kom je er nu niet aan toe iets te organiseren? De materialen en ideeën op www.
weekvanlezenenschrijven.nl blijven daarom ook na de Week beschikbaar tot het
einde van 2022. In de Communicatie Toolkit vind je ook communicatiematerialen
zonder datum zodat je deze nog steeds kan inzetten na de Week van lezen en
schrijven.
terug
www.socialewegwijzeralmere.nl

mantelzorgmoment

MantelzorgMoment – ontmoeting van mantelzorgers én professionals –
vrijdag 16 sept 14.00 – 16.00 uur Buurtcentrum Parkwijk
Het Expertisecentrum Mantelzorg van de VMCA organiseert een plek van
ontmoetingen en uitwisselingen van mantelzorgers en professionals.
Luister naar elkaars verhaal, wissel ervaringen uit en leg verbindingen.
Graag nodigen wij je uit hierbij aanwezig te zijn op vrijdag 16 september a.s. van 14.00 –
16.00 uur in Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg.
Aanmelden kan via deze link
‘Laat je verrassen, verruim je blik en kom luisteren naar de verhalen
van de levende boeken’
Programma mantelzorgmoment (zie ook onderstaande flyer):
VMCA vertelt over een nieuw digitaal platform: Overal zijn vrijwilligers, mantelzorgers,
bewoners en hun organisaties actief.
Almere wordt een mooiere stad door al die ontmoetingen en verbindingen.
Toch vindt vraag en aanbod elkaar vaak niet.
Met het nieuwe platform gaat dat veranderen!
Levende boeken nemen je mee in hun mantelzorgverhalen:
*
Hoe is het om mantelzorger te zijn.
*
En wat heb je nodig om goed voor jezelf te blijven zorgen?
*
Wat geeft je kopzorgen?
Professionals beantwoorden de vraag: Wat kan jij betekenen voor een mantelzorger?
We zien er naar uit elkaar te ontmoeten tijdens het MantelzorgMoment!
Met vriendelijke groet,
Marieke van Kuik
Secretaresse Wijk- en Mantelzorg
VMCA
Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
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discriminatie

terug
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geweld

terug
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de aanjager
Burgerkracht verbindt
De karakters die model staan in het werkboek kunnen een bijdrage leveren om een project
of initiatief succesvol van de grond te krijgen en te realiseren.
Deze week is dat

De Aanjager
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De Aanjager
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oogvereniging

Oogcafé Almere
Locatie: Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42, 1326 CP Almere
Wie de naam Oogvereniging hoort, denkt veelal aan blinden en slechtzienden. Dat
beeld is al heel lang achterhaald. De Oogvereniging is er voor iedereen met een
oogaandoening en eventueel een andere beperking, zoals bijvoorbeeld doofblindheid,
mensen met een oogaandoening door diabetes of Multiple Sclerose . We zijn er ook
voor de familie en de mantelzorgers. We zijn er voor meer mensen dan u vaak denkt.
Het Oogcafé is een plek waar mensen met een oogaandoening elkaar kunnen
ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Regelmatig staat het Oogcafé in het teken van
een bepaald thema. Woont u in Almere of omgeving? Kom dan gerust bij ons langs.
U hoeft niet direct lid te zijn van de Oogvereniging.
Na lange tijd van afwezigheid worden er weer Oogcafé’s in Almere georganiseerd.
Kom kennis maken met het team dat Oogcafé Almere nu organiseert. Een nieuw
team, een nieuwe locatie, een andere dag en andere tijden! Een nieuwe opzet!
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Het eerste café ging van start op 12 september dus net te laat voor deze BOB. Maar
de eerstvolgende Oogcafés zijn op 10 oktober, 14 november en 12 december.
Het thema voor 10 oktober is mobiliteit en de Dag van de Witte Stok (15 oktober).
Aanmelden is noodzakelijk, dit kan bij Lydia Davids, via e-mail:
oogcafe.almere@gmail.com of 06-39446211. U kunt hier ook meer informatie krijgen.
Wij houden ons aan de geldende coronamaatregelen!

terug

Foto door Almada Studio
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oco nieuws
Nieuwsbrief OCO Almere

Bekijk de webversie

OCO Almere op bezoek bij de Floriade
Sinds kort is het bij de Floriade mogelijk om een
rondleiding te volgen die speciaal is ingericht op mensen
met een beperking. De ervaringsdeskundigen van OCO
Almere hebben de eerste inclusieve tour door de Floriade
mogen volgen en waren erg enthousiast. De vrijwilligers
zetten dagelijks hun eigen expertise in om inwoners in
Almere te ondersteunen bij hun hulpvraag. Met de
inclusieve rondleiding door de Floriade hebben de
vrijwilligers iets speciaals teruggekregen.
Wilt u ook een rondleiding door Floriade geschikt voor
mensen met een beperking? Mail Petra de Booij voor meer
informatie en mogelijkheden.
Bij een inclusieve rondleiding kunt u denken aan :
Aanwezigheid van een gebarentolk
Kleinere groepen deelnemers
Meer beeldend en in rustiger tempo informatie krijgen over wat er zoal is op de Floriade
Meer keuzevrijheid in wat u op de Floriade zou willen ontdekken
Meer rust en tijd gedurende de rondleidingen
Meer tijd en mogelijkheden om vragen te stellen of ergens wat langer bij stil te kunnen staan
Mogelijkheden om in gedeelten aan een rondleiding mee te doen
Mogelijkheden om vooraf al aan te geven, wat u nodig hee om hier ook aan mee te kunnen doen
Rondleidingen op dagdelen en tijdstippen waarop het rustiger is op het terrein

De stichting Plots- en Laatdoven is een
convenantpartner van OCO Almere
geworden
De Stichting Plots en Laatdoven is een landelijke stichting
voor mensen die na de taalontwikkeling plotseling (van de
ene op de andere dag) of langzamerhand doof zijn
geworden. De stichting hee jaarlijks terugkerende
activiteiten voor lotgenoten en belangstellenden. Verder
doet de stichting aan belangenbehartiging en
informatievoorziening. Ervaringsdeskundigen van de
stichting zullen inwoners in Almere via OCO Almere gaan
ondersteunen bij gesprekken die erop zijn gericht om
passende hulp en de juiste zorg te krijgen.

Bekijk hier de webversie van de OCO nieuwsbrief voor meer artikelen
www.socialewegwijzeralmere.nl

floriadeboekje

Bekijk het hele boekje vanaf volgende
week maandag op onze website.

terug
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vip cafe

VIP Café uitnodiging
Beste ViP café bezoeker,
Hierbij de uitnodiging voor ons ViP-café van 13 september.
Even voorstellen
Mijn naam is Dayde Cramer-Madigan, 53 jaar, moeder van 2 volwassen kinderen, sinds
3 jaar gelukkig getrouwd.
Sinds medio 2018 ben ik het gezicht en onderzoeker van het Zorg Speciale Mensen
Ombudsman project Almere.
ZSM Ombudsman project in het kort
Het project is in 2017 opgezet door gemeente Almere in samenwerking met de
Ombudsman Metropool Amsterdam.
Wethouder Froukje de Jonge en Kinderombudsman en plaatsvervangend
Ombudsman, Anne Martien van der Does stonden namens beide organisaties aan
de wieg van dit mooie project dat aanvankelijk bedoeld was voor de inwoners met
LVB-problematiek.
Vanaf juli 2018 ben ik aan de slag gegaan en had het project tot doel te onderzoeken
hoe alle inwoners in zeer kwetsbare omstandigheden passender hulp- en  dienstverlening kunnen krijgen vanuit hun eigen leefwereld.
Dit doe ik in nauwe samenwerking met de inwoner zelf en betrokken hulp- en dienstverleningsprofessionals binnen Almere.
Op deze plek breng ik mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van ASS,
psychiatrische stoornissen- en verslavingsproblematiek en mijn jarenlange kennis  
en ervaring van de ambtelijke organisatie samen.
Met vriendelijke groeten,

namens de stuurgroep, Fanny Jager en Marjan Heidstra
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PRAAT MEE In Café op 2
iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00uur
Stadhuisplein 2, Almere
________________________________________________________________

UITNODIGING

Voor het ViP-café van 13 september om 15:00 uur.
In Café op 2, onze vertrouwde plek tegenover het Stadhuis.

Onze gast op 13 september is
Dayde Cramer-Madigan,

Sinds medio 2018 het gezicht en onderzoeker van het
Zorg Speciale Mensen Ombudsman project Almere.

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.

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

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:  30 september 2022.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
Foto voorwoord door Leah Kelley
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