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Kort dag
	
Beste	lezers	van	het	Breed	Overleg	Bulletin,

Het	is	november	en	hoewel	de	wintertijd	is	ingegaan	
blijft	de	temperatuur	nog	aangenaam.

Allereerst	brengen	we	in	deze	BOB	de	BIG5	actie		
meeting	op	9	november	in	Utrecht	onder	uw	aandacht.	
Er	wordt	al	jaren	gesproken	over	de	problemen	die	
ontstaan	voor	jongeren	die	op	hun	18e	verjaardag	uit	de	
jeugdhulp	moeten.	We	weten	dat	het	kort	dag	is	maar	
toch,	mocht	u	tijd	hebben	meld	u	aan!

En	dan,	op	11	november	organiseert	de	gemeente	een	
bijeenkomst	over	bestaanszekerheid.	Ook	dat	is	in	deze	
tijden	van	hoge	energieprijzen	en	steeds	minder	bood-
schappen	kunnen	doen	met	je	besteedbaar	inkomen	
een	hot	item.	
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In	de	serie	burgerkracht	verbindt	plaatsen	we	deze	keer	de	Werkbij.		Wat	is	het	goed	
om	de	eigenschappen	van	de	verschillende	typen	mensen	eens	onder	ogen	te	krijgen.	
Zo	leren	we	elkaar	beter	begrijpen	en	kunnen	we	hopelijk	ook	beter	samenwerken.	

Want	SAMENWERKEN	wordt	het	sleutelwoord	voor	de	komende	tijd.	Waar	binnen	de	
Zorg	en	welzijnssector	een	tekort	is	aan	medewerkers,	de	behoefte	aan	zorg	en	welzijn	
toeneemt	zal	er	vaker	een	beroep	worden	gedaan	o[	vrijwilligers	en	mantelzorgers	
individueel,	maar	ook	op	de	informele	zorgorganisaties.	Daar	willen	we	het	in	het	BO+	
overleg	op	dinsdag	22	november	met	de	deelnemende	organisatie	over	hebben.		
Zet	de	datum	alvast	in	uw	agenda!	

Dan	vindt	u	de	najaarnieuwsbrief	van	het	centrum	voor	levensvragen	en	de		
gebruikelijke	rubrieken	natuurlijk	ook	weer	in	deze	BOB

We	willen	u	hierbij	nog	eens	van	harte	uitnodigen	om	ook	het	nieuws	vanuit	uw		
organisatie	ook	via		het	Breed-Overlegplus-Bulletin	te	delen.	Het	is	immers	beter	met	
elkaar	te	delen	dan	langs	elkaar	heen	te	werken.	De	inleverdatum	vindt	u	aan	het	einde	
van	deze	BOB.

Tot	slot	maken	we	er	nogmaals	iedereen	attent	op	het	verbindingsfestival		
Samen	Buurten	op	14	november	in	de	Kunstlinie.	Deze	dag	wordt	georganiseerd		
met	het	doel	te	komen	tot	een	betere	samenwerking	tussen	formele	en	informele	zorg	
organisaties.	Meer	informatie	over	het	programma	of	(gratis)	aanmelden?	
Meld	u	aan,	zodat	we	als	deelnemers	van	het	BO+	en	ervaringsdeskundigen	waar	het	
gaat	om	de	zorgvragen	die	er	onder	de	inwoners	van	onze	stad	leven	onze	bijdrage	
kunnen	leveren	aan	deze	discussie.	

Mede	namens	Hans	Hobijn	en	Sandra	de	Jong,

Sietske	van	Oogen-Visser
Voorzitter	BO+	
terug
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We	weten	allang	wat	jongeren	die	de	jeugdhulp	verlaten	nodig	hebben.	Wat	ons	betreft	
is	het	tijd	om	het	nu	ECHT	te	gaan	regelen.	We	hebben	genoeg	noodklokken	over	de	
jeugdzorg	gehoord.	We	vragen	Den	Haag	om	NU	18	jaar	als	grens	uit	de	jeugdwet	te	
halen	en	om	alle	jongeren	te	ondersteunen	tot	hun	Big	5	op	orde	is.

1)	Support
2)	Wonen
3)	School	&	Werk
4)	Inkomen
5)	Welzijn

De	wet	verandert	niet	in	een	nacht.	Maar	verandering	begint	wel	vandaag.	Wat	kunnen	
het	Rijk,	gemeenten,	jeugdhulp	en	jongeren	zelf	NU	doen	om	te	zorgen	alle	jongeren	
die	jeugdhulp	krijgen	een	kansrijke	toekomst	tegemoet	gaan?

Meer	info	over	de	Big 5

Big 5 actie meeting

BIG5

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
https://www.expex.nl/de-big5-voor-een-stevige-basis/
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samenbuurten

9	november	organiseren	we	samen	met	Jongerenpanel	de	Derde	Kamer	en	Samah	de	
Big	5	Actiemeeting.		
We	gaan	ervoor	pleiten	dat	18	jaar	als	leeftijdsgrens	uit	de	jeugdwet	gaat	en	dat	
jongeren	pas	worden	losgelaten	als	hun	Big	5	duurzaam	op	orde	is.		
Het	belooft	echt	een	supermooie	dag	te	worden	waarin	de	focus	ligt	op	leren	van	
elkaar	en	echt	actie	ondernemen	waar	dat	nu	al	kan.		
Staatssecretaris	Maarten	Van	Ooijen	schuift	sowieso	aan	(en	de	jongeren	zijn	van	plan	
hem	het	vuur	aan	de	schenen	te	leggen	:-)).

Je	bent	natuurlijk	zelf	van	harte	welkom,	maar	stuur	gerust	de	uitnodiging	door.		
We	proberen	iedereen	uit	te	nodigen	om	niet	alleen	te	komen	maar	altijd	met	een		
diverse	groep	deel	te	nemen	aan	de	actie-meeting.	We	zouden	het	heel	tof	vinden	als	
er	vanuit	alle	hoeken	van	het	land	jongeren,	ouders,	jeugdhulp	professionals,	jeugd-
hulpbestuurders,	beleidsadviseurs	en	bestuurders	van	gemeenten	komen.		
Dus	mocht	je	anderen	kennen	voor	wie	dit	waardevol	is,	neem	ze	mee	of	stuur		
de	uitnodiging	door!

P.S.	Mochten	er	jongeren	of	ouders	willen	komen	voor	wie	de	reiskosten	een	probleem	
zijn,	en	mocht	dat	ook	vanuit	jullie	organisatie	niet	gedekt	kunnen	worden	dan	horen	
we	het	graag.	We	hebben	een	speciaal	potje	zodat	iedereen	die	wil	deelnemen	ook	kan	
deelnemen.

9 november
13:00 – 18:00
De Alchemist; Utrecht
Kon. Wilhelminalaan 8

Vanaf	17	uur	praten	we	na	met	een	drankje.	Toegang	is	gratis.	
Meld	je	aan	bij:	fanny@uptous.nl

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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terug

Infatie

Bijeenkomst over Bestaanszekerheid op 11 november 2022

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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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 Werkbij

De jager

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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De Werkbij

Eigenschappen:
•	 Overactief
•	 Praktisch
•	 Harde werker
•	 Vol energie
•	 Bepalend
•	 Soms wat egocentrisch
•	 Heeft veel schouderklopjes nodig
•	 Onzeker

•	 Heeft veel schouderklopjes nodig

De Werkbij..
...Loopt soms te hard van stapel
...Is een doener en praktisch
...Je kan niet zonder haar
...Is soms wat lastig in de omgang
...Werkt graag alleen en is taakgericht

Allergieën:
•Praters
•Te weinig waardering
•Vergadertijgers
•Baasspelers

terug
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www.socialewegwijzeralmere.nl

CvL nov 22

terug Foto door Almada Studio
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Eenzaamheid	en	zingeving	

In	oktober	en	november	worden	er	rondom	het	thema	
eenzaamheid	verschillende	ac5viteiten	georganiseerd	in	
Flevoland	en	Nederland.		
Wat	gee'	je	leven	zin	als	je	je	eenzaam/alleen	voelt?	
Tijdens	deze	ac5viteiten	vertelt	ons	CvL	wat	wij	kunnen		
betekenen	voor	mensen	die	een	luisterend	oor	of	andere	
ondersteuning	nodig	hebben.	We	zijn	aanwezig	bij	de	
AlmerePlusBeurs	(1/10),	Kennismarkt	Pallia5eve	Zorg	(Almere,	
6/10).	Bijeenkomst	(G)oud	in	Almere	(6/10),	met	thema	‘In	
verbinding	met	elkaar’	en	27/10	leveren	we	een	bijdrage	aan	
Wel	in	Flevoland	(WIF),	bijeenkomst	over	mentale	gezondheid.	
In	november	gaan	we	meewerken	met	Conferen5e	‘Een	tegen	
Eenzaamheid’	(Lelystad,	3/11).	
	
We	proberen	zo	zichtbaar	én	vindbaar	te	zijn	voor	mensen	die	
behoeWe	hebben	aan	een	gesprek	en	voor	zorgverleners	die	een	
training	willen	volgen	om	bijvoorbeeld	vragen	rond	zingeving	te	
kunnen	herkennen	bij	cliënten.	Mocht	u	sugges5es	hebben	voor	
andere	ac5viteiten	in	Flevoland	dan	horen	we	dat	graag	via	
info@cvl-flevoland.nl	.	
Alle	goeds	gewenst	deze	herfst!	Team	CvL	Flevoland	

1

Ontwikkelingen 

- Ons Team, blz. 2 

- CvL op pad, blz. 2 

Educatie 

- In de spotlight, blz. 3 

- Aanbod Educatie, blz. 3  

- Agenda, blz. 3 

Artikelen 

Impressie van een paar 
artikelen die op de website 
staan:     

1: Daar waar jij bent,  
Joke Drewes, blz. 4 

2: Waardig sterven gun je 
ieder mens, Jacob Oeverbeek,  
blz. 4 

Op www.cvl-ßevoland.nl/
berichten vind je nog meer 
artikelen

NIEUWSBRIEF 
Centrum voor Levensvragen Flevoland 

CvL Flevoland 

www.cvl-ßevoland.nl 

06-1517 1448 
(kantooruren)

Samenwerking 

			Wel	in	Flevoland

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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Algemeen 

* Landelijk informatiepunt 
www.geestelijkeverzorging.nl  

* Onze geestelijk verzorgers/
begeleiders zijn aangesloten 
bij de Stichting Kwaliteits-
register Geestelijke verzorging,  
zie www.skgv-register.nl  

* Beroepsvereniging voor 
Geestelijk Verzorgers, 
www.vgvz.nl  

* 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 

Ons	team	
 

We	hebben	een	team	van	16	deskundigen,	voor	iedereen	
ongeacht	levensovertuiging.	Iedere	GV	heeW	een	eigen	
specialisa5e/achtergrond,	zoals	humanis5sch,	christelijk	
hindoeïs5sch,	islami5sch,	Afrikaans.	Maar	een	bepaalde	
achtergrond	is	geen	belemmering	voor	een	gesprek.	
	
Onze	deskundigen	zijn	beschikbaar	voor	individuele-	en	
groepsgesprekken	en	verzorgen	ook	lezingen,	trainingen	en	
workshops.	Op	onze	website	vind	je	het	aanbod	en	door	wie	de	
training	gegeven	wordt.	
	
De	deskundigen	kun	je	direct	benaderen.	Hun	profielen	vind	je	
op	de	website,	www.cvl-flevoland.nl/ons-team.

		CvL	op	pad	

	
AlmerePlusBeurs,		
Stadhuis	Almere,		
1	oktober.	
Cindy	Kooijman,		
Marty	Bijsmans,	
Fazila	Mansori.

Informa5emarkt	Pallia5eve	
Zorg	in	Flevoziekenhuis,		
6	oktober.		
He@e	van	der	Leeuw

terug Meer	pagina’s	van	de	nieuwsbrief	vindt	u	op	de	website.

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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CBA energiearmoede

terug

  AANKONDIGING 
www.cba-almere.nl 
 
Energiearmoede…  
 
 
De prijs van energie stijgt als een razende. Energiecoaches Michiel Broekman 
en Frans Pansier zullen de deelnemers van de Beraadsgroep op donderdag 10 
november 2022 bespaartips aanreiken.  
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over 
structurele problemen in Almere. Dan is er ruimte voor klachten, wensen en 
verlangens. 
 
Energie 
Nederland schakelt over op duurzame energie. Ondertussen verhogen 
energiemaatschappijen de kosten van gas, elektra en warmte. Den Haag compenseert die 
stijgingen en werkt aan het beteugelen van de prijsstijgingen. Zo min mogelijk energie 
gebruiken is goed voor de portemonnee en voor de aarde. Bespaartips zijn dan heel nuttig.  
 
De Energiecoach 
In Almere biedt ‘Almeer Minder’ de mogelijkheid van een gesprek met een 
energieambassadeur. Voor huurders van Ymere, De Alliantie en GoedeStede, zijn Energie-
ambassadeurs tevens Energiecoach. Een Energiecoach kijkt naar het energiegebruik en 
geeft advies over de mogelijkheid om (nog) meer energie te besparen. Energiecoaches 
Michiel Broekman en Frans Pansier zullen de deelnemers voorzien van tips en trucs.  
 
Signalen  
Na het interactieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor het ophalen van signalen uit 
de Almeerse samenleving over het leven met een minimum inkomen: de actualiteit van het 
minimale bestaan. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om te wijzen op een ontwikkeling 
of een vraag te stellen. 
Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten 
Beraad Almere besproken. Het CBA kijkt dan of er actie nodig is. Individuele hulpvragen kan 
het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners. 
 
Koffie en thee 
De Beraadsgroep begint om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. 
Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad aan de J.G. Suurhoffstraat 45 
(1314 NR). Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt 
voor een kop koffie of thee.  

https://www.socialewegwijzeralmere.nl
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PRAAT MEE In Café op 2  

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

Stadhuisplein 2, Almere 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

__________________________________________ 
De ViP werkgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen en 

vertegenwoordigers van belangenorganisaties. 
 

UITNODIGING 
 

Voor café op 2 bij hoge uitzondering nu op                 
15 november van 15:00 tot 17:00 uur. 

(tegenover het Stadhuis) 
 

Met deze keer als thema: 
 

De maatschappelijke waarde van de Almeerse 
hengelsportvereniging door, Paul Maasen 

 
 

 
 
De Vereniging zet zich ook in voor 
kwetsbare recreatieve sportvissers en 
vooral ouderen en minder validen. Zij 
hebben 6200 aangesloten leden 

 
 

 
 

 
 

Wij sluiten af met een gezellig samenzijn onder het genot van 
een hapje en een drankje. Heeft u iets nodig om het ViP-café te 

kunnen bezoeken laat het ons dan weten.  
 

 
 
 

De toegang is gratis en u ontvangt 2 drankmuntjes. Café op 2 is 
rolstoeltoegankelijk. 

 

terug

ViP Café
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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	november	2022.
U	kunt	zich	hier	afmelden	voor	deze	nieuwsbrief.

Foto	voorwoord	door	Pexels

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

