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Interessante bijeenkomsten
	
Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

December,	de	laatste	maand	van	2022,	met	weer	de	
nodige	informatie	voor	eenieder	die	binnen	het	Sociaal	
Domein	actief	is.	

Morgen,	dinsdag	13	december,	ontmoeten	en	begroeten	
in	het	ViP	café	op	2.	Donderdag	15	december	een		
bijeenkomst	over	het	Almeers	Preventieakkoord	in	de	
businesslounge	van	het	Topsportcentrum	in	Poort	

En	ook	alvast	een	Save	the	date	voor	een	bijeenkomst	
over	‘Bestaanszekerheid”	op	23	mei	2023,	vergeet	het	
niet	in	uw	agenda	op	te	nemen.
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Verder	is	er	een	verzoek	om	deel	te	nemen	aan	een	onderzoek	naar		sociale	en	fysieke	
toegankelijkheid	van	de	gemeenteraad	van	Almere.

De	laatste	nieuwsbrief	van	de	EXpEX	jongeren	van	2022	hebben	we	gedeeltelijk		
opgenomen	en	als	u	die	helemaal	wilt	lezen	kunt	u	gebruikmaken	van	de	link.

Natuurlijk	hebben	we	ook	nu	weer	een	archetype	uit	het	boekje	Burgerkracht	in	deze	
BOB,	dit	keer	de	onmisbare	“Stille	Kracht”	

En	verder	brengen	we	graag	het	in	het	voorjaar	verschenen	adviesrapport	“Anders	lev-
en	en	zorgen”	onder	uw	aandacht.	Ondertiteld	met:	naar	een	gelijkwaardige	samenspel	
tussen	naasten,	vrijwilligers	en	beroepskrachten.	In	dit	bulletin	treft	u	slechts	het	voor-
woord	en	de	inleiding	aan.	Voor	het	gehele	rapport	verwijzen	wij	u	graag	via	de	link	naar	
de	site	van	de	Raad	voor	Volksgezondheid	en	samenleving	RVS.

Gelet	op	de	huidige	tekorten	aan	arbeidskrachten	binnen	Zorg	en	Welzijn	zullen	we	met	
elkaar	alle	zeilen	moeten	bijzetten.	En	dat	kan	alleen	als	het	op	basis	van	samenwerking	
gaat.	Vergeet	niet:	alleen	kom	je	ver,	samen	bereiken	we	meer!

En	dan	sluit	ik	graag	af	met	u	mooie	feestdagen	te	wensen,	een	genoeglijk	uiteinde	en	
een	goed	begin	van	2023

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong,

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+	
terug
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Expex

Laatste	nieuwsbrief	van	2022	

Lieve	volgers,

Wat	is	er	toch	weer	veel	gebeurd	de	afgelopen	maanden!		
We	hebben	een	actiebijeenkomst	georganiseerd	om	18	uit	de	Jeugdwet	te	krijgen	en	
onze	stem	laten	horen	voor	de	Jeugdbescherming.	We	hebben	bijgedragen	aan	een	
magazine	en	het	nieuwe	beroepscompetentieprofiel	voor	ervaringsdeskundigen.		
Er	worden	weer	verschillende	nieuwe	ExpEx	getraind	in	onze	regionale	communities	
en	we	hebben	interessante	themamaanden	gehad	op	onze	Instagram.		
Lees	alles	hieronder!	

2022	is	alweer	bijna	ten	einde.	We	willen	jullie	via	deze	weg	fijne	feestdagen	wensen	
en	de	beste	wensen	voor	het	nieuwe	jaar.	Voor	ons	wordt	het	een	bijzonder	jaar,	omdat	
we	10	jaar	bestaan!

Stichting	ExpEx	is	dicht	van	17	december	t/m	7	januari.	Tot	volgend	jaar!	

Groetjes	van	de	Experienced	Experts

BIG 5 IN ACTIE

	

JEUGDZORG	ZONDER	HARDE	LEEFTIJDSGRENS	

Al	jaren	willen	jongeren	uit	de	jeugdzorg	dat	de	hulp	niet	stopt	als	je	18	wordt.	Dan	ben	
je	meerderjarig,	maar	heb	je	vaak	nog	ondersteuning	nodig	omdat	je	nog	niet	alles	al	
zelfstandig	kan.	Voor	jongeren	uit	de	pleegzorg	is	de	leeftijdsgrens	verhoogd	naar	21,	
maar	voor	alle	andere	jongeren	niet.	En	het	aantal	dakloze	jongeren	stijgt	al	jaren.		
Dat	moet	stoppen!

Dus	namen	we	het	heft	in	eigen	handen:	we	organiseerden	met	SAMAH	en	het		
jongerenpanel	de	Derde	Kamer	een	landelijke	Big	5	actie-meeting.	We	maakten	de	
urgentie	voor	verandering	duidelijk	door	aan	te	kaarten	hoe	schadelijk	de	huidige	

Laatste nieuwsbrief van EXpEx

terugterug
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Infatie

harde	leeftijdsgrens	in	de	Jeugdwet	is.	We	legden	de	staatssecretaris	het	vuur	aan	de	
schenen	en	we	hebben	hem	ons	idee	voor	een	wetswijziging	aangeboden.	En	samen	
met	125	aanwezigen	hebben	we	allerlei	acties	bedacht	voor	de	komende	tijd.	

Ook	stuurden	we	namens	jongeren,	pleegouders,	aanbieders	en	professionals	deze	
brief	aan	Kamerleden	over	18-	18+.	En	hebben	we	een	statement	ondertekend	over	
wat	er	nodig	is	om	jongerendakloosheid	te	stoppen.

Komende	tijd	gaan	jullie	veel	meer	horen	over	onze	acties	en	van	anderen.	Want	we	
gaan	met	verschillende	partners	samenwerken	aan	vervolgacties.	Bijvoorbeeld	met	
Het	Vergeten	Kind:	eind	januari	en	begin	februari	voeren	zij	campagne	om	aandacht	te	
vragen	voor	jongeren	die	in	de	residentiële	jeugdzorg	verblijven	en	losgelaten	worden	
op	het	moment	dat	ze	daar	nog	niet	klaar	voor	zijn.

JEUGDBESCHERMING IN ACTIE
	

JEUGDBESCHERMING

De	Jeugdbescherming	voert	al	meer	dan	een	
maand	actie.	Samen	met	de	Jongerentaskforce	van	
Augeo,	JongWijs	en	JWB	hebben	wij	de	stem	van	
jongeren	laten	horen.Wij	hebben	de	partijen	opge-
roepen	de	problemen	nu	echt	snel	op	te	lossen	en	
daarbij	met	ons	samen	te	werken.	Je	kunt	onze	aan-
bevelingen	teruglezen	op	destemvanjongeren.nl/	

	POSITION	PAPER

Onze	bestuursleden	Hannah	en	Gabriël	
hebben	een	position	paper	over	jeugd-
bescherming	geschreven	voor	de		
Tweede	Kamer	en	gingen	in	gesprek	met		
Kamerleden.		
Gabriël	deelde	ook	zijn	ervaringen	en		
mening	op	televisie.
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 ERVARINGSDESKUNDIGHEID
	

VER_HAAL	MAGAZINE

Samenwerken	met	jongeren	en	ervaringsdeskundigen	een	plek	geven	binnen	jouw		
organisatie.	Hoe	doe	je	dat?	In	het	VER_haal	magazine	geven	jongeren,		
ervaringsdeskundigen,	professionals	en	onderzoekers	het	antwoord.

In	het	magazine	zijn	verschillende	verhalen	te	lezen	waarin	ExpEx	aan	het	woord	komen:	
Hannah	krijgt	vragen	van	andere	ExpEx	(blz	8),	Kaylee	vertelt	over	haar	samenwerking	
in	onderzoek	(blz	14)	en	Noah	over	het	effect	van	zijn	inzet	als	ervaringsdeskundige	(blz	
24).	Noah	zat	samen	met	Mylèn	ook	in	de	jongerenredactie	die	prachtige	reflecties	heb-
ben	geschreven	bij	alle	artikelen.

Dit	magazine	is	gemaakt	door	het	NJi,	de	NJR,	ExpEx,	Kenniscentrum	Kinder-	en	
Jeugdpsychiatrie	en	de	jongerenredactie.	

Lees	en	deel	dit	magazine!

	

EXPEX IN HET NIEUWS
	

ROBIN	OVER	ONDERWIJS

De	Haagse	ExpEx	Robin	verzuimde	veel.	Had	er	iemand	door-
gevraagd	en	naar	haar	geluisterd,	dan	was	het	anders	gelopen,	
dat	weet	ze	zeker.

‘Als	een	leerling	zich	afzondert	of	afzet	dan	moet	je	je	afvragen:	
waarom	is	dat	zo?	Welke	hulpvraag	zit	daaronder?	Je	kunt	een	
jongere	dat	niet	allemaal	alleen	laten	uitzoeken,	er	is	een	volwas-
sene	nodig	om	dat	wat	er	écht	speelt	helder	te	krijgen.’

Lees	hier	haar	ervaringen	met	afwezig	zijn	en	de	confronteren	
de	gevolgen	daarvan.

terug
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 NIEUW: THEMA’S OP DE SOCIALS

Heb	je	al	gezien	dat	we	elke	maand	een	nieuw	thema	hebben	op	
onze	socials?	Tijdens	deze	themamaanden	belichten	we	ervar-
ingsverhalen,	delen	we	wistjedatjes,	gaan	we	live	met	verschil-
lende	gasten	in	gesprek	en	organiseren	we	online	Ervaringscafés.

De	thema’s	variëren	van	zelfbeschadiging,	eenzaamheid	tot	
justitiële	jeugdinrichtingen.	Komende	maand	zal	de	pagina	in	het	
teken	staan	van	eetstoornissen	en	in	januari	belichten	we	het	
thema	18	worden.

TROTS	OP	CARLIJN

Carlijn,	die	onze	Instagram	beheert,	heeft	een	jeugdlintje	gekregen	van	de	Gemeente	
Waddinxveen	voor	haar	inzet	voor	jongeren	in	kwetsbare	situaties.	Ze	doet	dat	bij	ExpEx	
Midden	Holland,	maar	ook	landelijk.	Wij	zijn	dankbaar	voor	wat	ze	voor	ons	doet	en	trots	
op	haar!

 EXPEX IN DE REGIO
	

NIEUWE	EXPEX	GROEPEN

Momenteel	geven	wij	training	in	Utrecht,	Den	Haag,	Rotterdam,	Katwijk	en	Flevoland.	Er	
komen	veel	nieuwe	ExpEx	bij	in	onze	community!	In	de	volgende	nieuwsbrief	vieren	we	
alle	geslaagde	ExpEx.	

In	Utrecht	waren	halverwege	de	training	onze	landelijke	ambassadeur	Jason	en	de	
wethouder	te	gast.	

	

GUNOU	OVER	HAAR	HULPHOND

Dankzij	haar	hulphond	Solo	kan	Gunou	weer	een		
‘normaal’	leven	leiden.	Het	is	haar	redding	geweest.		
Hij	geeft	haar	vertrouwen	en	ze	voelt	zich	veilig	bij	hem.	
Als	Gunou	het	moeilijk	heeft	brengt	hij	haar	weer	terug	
naar	het	hier	en	nu.	Maar	het	heeft	haar	veel	gekost	
voordat	ze	deze	hulphond	kon	krijgen.		
En	ze	wordt	regelmatig	geweigerd	in	horeca	en		
winkels	en	moet	helaas	ook	vaak	uitleggen	dat	ze	echt	
niet	zonder	hem	kan.

terug

https://www.socialewegwijzeralmere.nl


www.socialewegwijzeralmere.nl

EXPEX OP HET PODIUM
	

ERVARINGSTHEATER

Afgelopen	jaar	maakten	we	Ervaringstheater	in	Gouda	over	18	worden	in	de	jeugdzorg.	
Je	kunt	hier	de	voorstelling	terugkijken.	Ook	maakten	we	een	voorstelling	over		
‘de	relatie’	bij	de	Jeugdbescherming	in	Rotterdam.	Een	fotoverslag	hiervan	is	te	vinden	
op	onze	Facebook.

Volgend	jaar	treden	we	vaker	op	met	onze	voorstelling	over	18	worden	en	ook	nog	een	
keer	bij	de	jeugdbescherming	in	een	andere	stad.	En	wie	weet	komen	er	nog	wel	meer	
voorstellingen!

Meer	weten	over	ons	ervaringstheater	en	de	samenwerking	met	Suzanne	Glasbergen?	
Check	expex.nl/ervaringstheater.	

EEN	DOELENPLAN	VOOR	JEUGDZORG	NEDERLAND

Vijf	ExpEx	woonden	het	eerste	congres	van	Jeugdzorg	Nederland	‘Door	de	bril	van	een	
ander’	bij	als	reflectieve	reporters.	Ze	luisterden	naar	de	lezingen,	gingen	naar	de	ver-
schillende	deelsessies	en	presenteerden	ter	afsluiting	een	doelenplan	voor	Jeugdzorg	
Nederland	en	de	bij	hun	aangesloten	jeugdzorgorganisaties.	Zij	hebben	ons	doelenplan	
opgenomen	in	hun	jaarplan	voor	2023.	

Deze	nieuwsbrief	is	ingekort	maar	wilt	u	de	hele	brief	lezen	en	daarbij	de	linken	volgen	
dan	kunt	u	dat	doen	via	deze	link.

terug
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Flevi deelt kennis

Flevi	deelt	graag	kennis,	kom	je	ook?

Maak	kennis	met	inspirerende	voorbeelden,	volg	lezingen,	workshops	en	ga	met	elkaar	
in	gesprek.	

Zet	het	vast	in	je	agenda!	

Later	volgt	meer	informatie	over	aanmelden	voor	dit	evenement.		

Wanneer:	25	mei	2023,	14.00	-	17.00	uur	
Thema:	Bestaanszekerheid:	de	basis	voor	een	veerkrachtige	samenleving	
Locatie:	Windesheim	in	Almere

Flevi’s	Kenniswerkplaats	Jeugd	maakt	onderdeel	uit	van	het	programma	Regionale	
Kenniswerkplaatsen	Jeugd	van	ZonMw.

terug
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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 Stille Kracht

De jager

terug
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De Stille Kracht

Eigenschappen:
• Heeft humor
• Wijs mens
• Rustige uitstraling
• Doelgericht
• Verbindt
• Prettig in de omgang
• ICT-vaardig
• Bescheidenk
lopjes nodig

De Stille Kracht..
...Brengt rust in de tent
...Kan bemiddelen bij onenigheid
...Heeft veel begrip voor anderen
...Zorgt ervoor dat de zaken op orde zijn en blijven
...Let op de spaarpot
...Let op de klok maar niet op de tijd
...Haalt de finish in eigen tempo
...Houdt ongemerkt de touwtjes in handen
...Geeft anderen de ruimte

Allergieën:
• Chagerijnige mensen
• Bombarie
• Opscheppers
• Kwaadsprekers

terug
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Beste cliënten-, werkgroep- en/of panellid en inwoner van Almere,

De gemeenteraad Almere heeft ons gevraagd om, in het kader van de toegankelijkheid van de
gemeenteraad, te onderzoeken hoe sociaal toegankelijk de gemeenteraad en haar leden zijn.

Sociale toegankelijkheid

Sociale toegankelijkheid betekent dat er op een gewone manier met je wordt omgegaan.

Sociale toegankelijkheid heeft veel te maken met bejegening. Bijvoorbeeld dat je gastvrij ontvangen
wordt, dat je goed te woord wordt gestaan en dat je makkelijk bij de juiste informatie kunt komen.

Een gastvrije ontvangst betekent dat je ontvangen wordt met open houding, dat activiteiten worden
afgestemd op verschillende groepen mensen.

Het betekent ook dat mensen je uitnodigen bij activiteiten en dat er rekening gehouden wordt met wat
je wilt en kunt.

Iedereen kan en wil meedoen, kan vragen stellen en zijn of haar mening geven.

In Almere zijn er een aantal manieren om in contact te komen met de gemeenteraadsleden.

Hierbij een linkje naar onderzoeksvragen sociale inclusie Welkom bij de Raad.

https://draoidh820419461.wordpress.com/2022/12/04/onderzoek-welkom-bij-de-raad/

ProjecteamWelkom bij de Raad

Michelle Rutten

Saskia Schurman

Wil je nog iets kwijt met betrekking tot je Welkom bij de Raad voelen, los van de sociale
toegankelijkheid?

We brengen je graag in contact met onze collega team leden; Petra de Booij (fysieke toegankelijkheid)
en Marcel Kolder (digitale toegankelijkheid).

sociale toegankelijkheid
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Anders leven 
en zorgen
Naar een gelijkwaardig 
samenspel tussen  
naasten, vrijwilligers 
en beroepskrachten

terug
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Advies anders leven en zorgen 

Voorwoord	

“Ik	hoor	de	klank	van	verandering	steeds	meer	om	mij	heen.”	

Zo	begint	het	gedicht	in	het	eerste	kinderboek	van	dichteres	Amanda	Gorman.	In	het
boek	gaat	een	meisje	op	een	muzikale	reis	om	samen	met	anderen	de	wereld	mooier
en	zorgzamer	te	maken.	De	nood	voor	verandering	is	hoog.	Zeker	ook	waar	het	gaat
om	hoe	we	in	onze	samenleving	voor	elkaar	zorgen.	

Het	wordt	vaker	gezegd:	de	manier	waarop	we	de	zorg,	zeker	de	langdurige	zorg	in
Nederland	organiseren,	is	op	termijn	onhoudbaar.	Dat	gaat	niet	alleen	over	kosten,
maar	ook	over	personeel	en	de	manier	waarop	we	de	zorg	hebben	ingericht.	In
Nederland	is	de	zorg	voor	mensen	met	een	langdurige	zorgbehoefte	sterk	geformali-
seerd	en	geïndividualiseerd,	meer	dan	in	andere	landen.	Steeds	meer	mensen	maken
aanspraak	op	professionele	zorg	en	verwachten	de	hoogste	kwaliteit.	Dit	is	duur,
vraagt	veel	personeel	maar	levert	ook	–	en	dat	is	wellicht	nog	belangrijker	–	lang	niet
altijd	de	beste	zorg	en	ondersteuning	op.	Mantelzorgers	en	vrijwilligers	proberen
bij	te	springen,	maar	worden	geconfronteerd	met	hoge	verwachtingen,	praktische
belemmeringen	en	soms	geringe	waardering.	Als	voormalig	bewindspersoon,	als
mantelzorger	en	nu	als	voorzitter	van	de	Raad	voor	Volksgezondheid	&	Samenleving
(RVS)	heb	ik	die	spanningen	aan	den	lijve	ondervonden.	We	doen	allemaal	ons	best,
maar	de	som	is	doorgaans	niet	meer	dan	de	delen.	

Er	is	een	fundamentele	omslag	nodig	in	het	denken	over	hoe	we	zorgen	en	hoe	we
de	zorg	organiseren.	Zonder	verandering	zal	de	kwaliteit	van	zorg	snel	afnemen
en	zullen	de	gezondheidsverschillen	toenemen.	In	dit	advies	kijkt	de	RVS	naar	het
geheel	van	mensen	die	zorg	leveren:	niet	alleen	beroepskrachten,	maar	juist	ook
naasten	en	vrijwilligers.	Een	ondergewaardeerd	onderwerp	met	ondergewaardeerde
hoofdrolspelers.	We	pleiten	voor	een	fundamentele	verschuiving	van	cliëntgerichte
zorg	naar	netwerkgerichte	zorg	waarin	een	steunsysteem	voor	zorgrelaties	centraal
staat.	Essentieel	daarbij	is	dat	naasten,	vrijwilligers	en	beroepskrachten	samen	een
team	vormen	om	in	een	gelijkwaardige	relatie	de	hulpvrager,	en	soms	ook	anderen
die	zorg	nodig	hebben,	te	ondersteunen.	

Het	expliciete	onderscheid	tussen	professionele	en	niet-professionele	zorg	is	zwartwit	
en	doet	geen	recht	aan	de	ecologie	van	soorten	zorg	die	zijn	ontstaan	en	staat
bovendien	een	goede	samenwerking	in	de	weg.	Volgens	de	Raad	is	er	eerder	sprake
van	een	continuüm.	In	dit	advies	willen	we	de	relatie	tussen	formele	en	informele
zorg	herijken.	Om	het	samenwerken	tussen	naasten,	vrijwilligers	en	beroepskrachten
te	bespoedigen,	moeten	we	hindernissen	wegnemen.	Wetten,	regels,	procedures	en
afspraken	(de	systeemwereld)	staan	nu	op	gespannen	voet	met	de	dagelijkse	realiteit.
Dat	moet	anders.	De	noodzaak	van	die	fundamentele	omslag	vraagt	niet	alleen
aanpassing	van	de	‘systeemwereld’.	Ook	beroepskrachten	en	zorgorganisaties	zijn
aan	zet	om	ruim	baan	te	geven	aan	naasten	en	vrijwilligers.

terug
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In	de	praktijk	zien	we	vele	hybride	vormen	van	zorgverlening	ontstaan,	variërend
van	Gezellen,	Mantelaars	tot	Blijmakers,	om	er	slechts	enkelen	te	noemen.	De
uitdaging	is	daarmee	op	een	verantwoorde	manier	om	te	gaan,	door	professionele
zorgverleners	te	ontlasten,	niet-professionele	medewerkers	en	vrijwilligers	ruimte	en
goede	rechtsbescherming	te	geven	en	vooral	om	gezamenlijk	kwaliteit	van	leven	te
bevorderen.	

We	doen	aanbevelingen	om	hindernissen	in	het	samen	zorgen	weg	te	nemen	en
dragen	daarnaast	discussiepunten	aan.	Van	het	accepteren	van	een	verminderde
kwantitatieve	professionele	kwaliteit	tot	het	invoeren	van	een	zorgplicht	–	we
ontkomen	niet	meer	aan	dit	soort	lastige	vragen.	Daar	moeten	we	het	over	hebben.
Het	gesprek	over	wat	eigenlijk	van	ons	als	burger	verwacht	wordt	in	de	zorg,	gaan	we
al	te	lang	uit	de	weg.	Er	is	een	stevige	maatschappelijke	dialoog	nodig	over	hoe	we	als
samenleving	anders	kunnen	en	willen	zorgen.	Verandering	is	nodig.	Dit	advies	roept
op	om	de	moed	te	vinden	deze	keuzes	te	maken.	

Dank	aan	allen	die	mee	hebben	willen	denken	en	ons	van	waardevolle	inzichten
hebben	voorzien.	Met	name	de	hoofdrolspelers	van	dit	advies:	naasten,	vrijwilligers
en	beroepskrachten.	

Jet Bussemaker
Voorzitter	Raad	voor	Volksgezondheid	&	Samenleving

Samenvatting Anders leven en zorgen

Voor	een	houdbare	zorg	is	het	–	in	het	licht	van	de	toenemende	personeelsschaarste
–	nodig	om	verschillende	mengvormen	van	betaalde,	onbetaalde,	georganiseerde,
niet	georganiseerde	en	meer	en	minder	vrijwillige	zorg	ruimte	te	geven.	We	moeten
dus	toe	naar	een	meer	‘hybride’	zorgsysteem,	met	als	belangrijke	toetssteen	dat
tegenstellingen	niet	toenemen.	Zodat	iedereen	de	hulp	ontvangt	die	nodig	is	én	alle
zorgverleners	de	maatschappelijke	erkenning	en	waardering	krijgen	die	hen	toe
komt.	De	RVS	pleit	dan	ook	voor	een	fundamentele	verschuiving	van	cliëntgerichte
zorg	naar	netwerkgerichte	zorg,	waarin	een	steunsysteem	voor	zorgrelaties	centraal
staat.	Essentieel	daarbij	is	dat	naasten,	vrijwilligers	en	beroepskrachten	samen	een
team	vormen	om	in	een	gelijkwaardige	relatie	de	hulpvrager	te	ondersteunen.
We	hebben	in	dit	advies	beschreven	welke	mogelijkheden er	volgens	ons	zijn	om	tot
een	herijking	van	de	relatie	tussen	deze	informele	en	formele	zorg	te	komen.	In	het
hybride	zorgsysteem	zijn	er	volgens	ons	3	ingrijpende	typen	van	interventies	nodig.	

Ten	eerste	is	het	belangrijk	dat	beroepskrachten	een	verbintenis	aangaan	met	het
netwerk	van	de	hulpvrager	(dus	met	diens	naasten	en	vrijwilligers)	en	niet	uitsluitend	
met	het	individu.	Dit	kan	door	naasten	en	vrijwilligers	volwaardig	lid	te	laten
zijn	van	het	team	dat	zij	met	beroepskrachten	vormen	en	door	hen	via	machtigingen	
makkelijker	toegang	te	geven	tot	het	zorg(leef)plan.
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Ten	tweede	verdienen	(semi-)informele	zorgverleners	het	om	gewaardeerd	te
worden	als	gelijkwaardige	partners	in	zorg.	Hen	een	stem	geven	in	de	organisatie
en	het	beleid	is	daarbij	een	eerste	stap.	Laagdrempelige	respijtzorg,	zorgwerk	voor
baanlozen,	ruimere	(zorg)verlofmogelijkheden,	nieuwe	vormen	van	financiering
(meer	gericht	op	een	bijdrage	aan	zorgnetwerken)	en	mantelzorgwoningen	zijn	ook
allemaal	vormen	van	waardering	en	erkenning	van	het	onmisbare	werk	van	alle
mensen	die	niet	beroepsmatig	bijdragen	aan	de	zorg.	
	
Ten	derde	dienen	er	nieuwe	beschrijvingen	te	komen	voor	kwaliteit	van	zorg,	die
niet	enkel	vertrekken	vanuit	een	definitie	van	professionele,	betaalde	zorg,	maar
die	vertrekken	vanuit	wat	kwaliteit	van	leven	is	en	vanuit	de	erkenning	dat
niet-traditionele	hybride	vormen	van	zorg	ook	kwaliteit	kunnen	leveren,	zij	het
naar	andere	maatstaven.	

Het	zal	niet	makkelijk	zijn	om	de	krachten	van	familiarisering,	vermarkting	en
vermaatschappelijking	in	het	door	ons	geschetste	hybride	zorgcontinuüm	zo	te
orkestreren	dat	ze	een	substantiële	bijdrage	leveren	aan	het	arbeidsmarktvraagstuk
zonder	de	verschillen	in	de	samenleving	te	vergroten.		
	
Een	gelijkwaardige	rol	voor	naasten,	vrijwilligers	en	beroepskrachten	in	de	zorg	is	echter	
de	sleutel	tot	succes	in	een	samenleving	waarin	we	graag	voor	elkaar	zorgen	en	allemaal	
onze	eigen	verantwoordelijkheid	nemen,	maar	wel	met	de	nodige	erkenning	en	steun.		
Met	een	nieuwe	balans	tussen	‘gewone’	onderlinge	zorg	en	‘formele’	zorg	kunnen	we	
met	elkaar	de	behaalde	gezondheidswinsten	van	de	afgelopen	decennia	duurzaam		
verankeren	in	onze	samenleving.	Dat	betekent	anders	leven	en	zorgen.

Lees	het	hele	rapport	op:	Anders	leven	en	zorgen	|	Advies	|	Raad	voor	Volksgezondheid	
en	Samenleving	(raadrvs.nl)

Beste	ViP	café	op	2	bezoekers,

Misschien	wel	een	beetje	vroeg	nu	Sint	nog	maar	net	weg	is,	maar	wij	zouden	het	fijn	
vinden	als	u	13	december	alvast	in	de	agenda	zet.

Dan	kijken	wij	even	terug	op	het	oude	jaar	en	natuurlijk	ook	vooruit.

Met	de	beperkte	menskracht	die	wij	hebben	zijn	er	toch	veel	zaken	tot	stand	gekomen	
en	bespreekbaar	gemaakt.	Wij	hopen	dat	het	volgend	jaar	weer	te	doen	natuurlijk.	In	de	
verschillende	werkgroepen	kunnen	wij	nog	wat	mensen	gebruiken.	Lijkt	dat	iets	voor	u	
dan	nodigen	wij	u	graag	uit	voor	een	gesprek.

Wij	hopen	u	te	ontmoeten	op	13	december,	met	warme	groet	namens	de	werkgroep	ViP,

	Fanny	Jager,	Marjan	Heidstra	en	Karin	Donker.
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PRAAT MEE In Café op 2  

Iedere 13de van de maand van 15:00 – 17:00 uur 

ViP-café op 2 in Café op 2 

Stadhuisplein 2, Almere (tegenover het Stadhuis) 

 

 
Heeft u iets nodig om het ViP-café te kunnen bezoeken laat het 

ons dan weten. De ViP werkgroep bestaat uit 
ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten en 
belangenorganisaties. De toegang is gratis en u ontvangt 2 

drankmuntjes. Café op 2 is rolstoeltoegankelijk. 
 

UITNODIGING 
Voor café op 2 op dinsdag 13 december 

van 15:00 tot 17:00 uur. 
 

In deze donkere dagen willen wij het jaar gezellig en warm 
afsluiten. In deze tijd is er veel behoefte aan contact en 

gesprek. Wij zijn ook benieuwd naar uw ideeën voor 2023. 
 

 
ONTMOETEN en BEGROETEN 

Deze keer met extra feestelijke hapjes. 
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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:		30	december	2022.
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	voorwoord	door	Pexels

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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http://www.socialewegwijzer.nl
https://asdalmere.nl/

