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UTTNODIGING   Eindfeest maand van de
           Medezeggenschap

VRIJDAG 1 NOVEMBER a.s.
Vrijwilligersacademie

15.30 ontvangst en inloop
16.00 start programma
16.15 discussiepanel
  medezeggenschap
16.45 hapje & drankje
18.00 eind

MET MEDEWERKING VAN DE
MAKOM-BAND!

MEER INFORMATIE bcdraad.deregenbooggroep@gmail.com



Voorwoord

De BCD-raad van de Regenboog Groep is een cliëntenraad, betsaande uit
vertegenwoordigers uit de Bezoekersraad en de Deelnemersraad.
Deze raden geven een stem aan een achterban, die bestaat uit bezoekers,
cliënten, deelnemers en buddy’s. Zij maakten in 2012 en 2013 een groeispurt
door en wilden daar iedereen in de organisatie bij betrekken.
Daarom organiseerden zij een Maand van de Medezeggenschap (MMZ), met als
doel een cultuur binnen de Regenboog Groep te bewerkstelligen, waarin
medezeggenschap helemaal is geïntegreerd en als vanzelfsprekend wordt gezien.

Daarnaast wilde de BCD-raad met de Regenboog Groep op zoek gaan naar de
toekomst van de medezeggenschap.

De MMZ werd als volgt ingedeeld:

1. Een kick-off voor mensen die direct invloed op de medezeggenschap hebben
2. Twee werkconferenties voor iedereen in de organisatie
3. Een feestelijke afsluiting
4. In elke locatie een locatieraad

In dit rapport leest u de uitkomst van de MMZ, hoe het is verlopen, wat er is
gebeurd, welke feedback er is gekomen en welke aanbevelingen de BCD-raad
doet voor de toekomst.

Een uitgebreide versie met alle details is op te vragen bij de BCD-raad:

bcdraad.deregenbooggroep@gmail.com

Namens de leden van de BCD-raad, veel leesplezier!

Verklaring van afkortingen die zijn gebruikt:

* BR     Bezoekersraad
* DR    Deelnemersraad
* DB    Dagelijks Bestuur
* BCD   Bezoekers, Cliënten en Deelnemers
* MMZ   Maand Mede Zeggenschap
* RBG   Regenboog Groep 4



Wat hebben we gedaan?

Kick off

Wie waren uitgenodigd?
   - Alle leden van de BCD-raad, DR en BR
  - Raad van Bestuur
  - Raad van Toezicht
  - Regiomanagers
  - teamleiders
  - hoofd PR

Waarom? - Creëren van groep kartrekkers
  - Behouden veiligheid geven van gerichte feedback
  - Neuzen van beslissers zelfde kant op

Wat?  10:30 - 11.00: inloop
11.00: start toelichting medezeggenschap en doel maand medezeggenschap

  11:15 pettenspel: voor en nadelen van medezeggenschap
  11:30 flappendans: feedback op iedereen
  12:00 lunch
  12:45 reflectie op feedback
  14:00 eind
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Werkconferenties (2 keer gegeven)

Wie waren uitgenodigd?
 -  iedereen binnen de organisatie, met een max. van 50 mensen per workshop

Waarom? - inzicht geven over medezeggenschap
  - uitwisselen
  - oefenen met medezeggenschap

Wat?   10:30 - 11:00: inloop
11:00  Start

  11:15 Toelichting: theorie medezeggenschap, visie en missie, structuur
  11:45   Lunch
  12:30  Keuze uit workshops
   - echt luisteren, echt zeggen
   - hoe zet je locatieraad op?
   - van wij/zij naar samenwerken en participeren
  13:30 Samenkomen en reflectie
    13:45 Eind
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Feestelijke afsluiting: een paneldiscussie

Panelleden:
1. Hans Wijnands, directeur
2. Mourad, voorzitter Centrale Bezoekersraad en BCD-raad
3. Jaap Uitterdijk, voorzitter Deelnemersraad en BCD-raad
4. Janneke van Loo, Regiomanager Centrum, Noord, Oost
5. Kathleen Denkers, locatiehoofd Makom en 3e Schinkel
6. Ludwig, lid DB Centrale Bezoekersraad
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Conclusie
●De maand van medezeggenschap werd door iedereen als succes bestempeld. De maand van

medezeggenschap heeft medezeggenschap grotere bekendheid en gezicht gegeven binnen
organisatie, het ‘staat op de kaart/ het netvlies’.

●De kwaliteit van de medezeggenschap van de BCD-raad is gegroeid tot een volwassen
gesprekspartner.

●De meningen verschillen over de opkomst  / deels goed, deels matig (met name.kick off en
afsluiting).

●De maand heeft mensen nieuwe inzichten gebracht.

●De maand heeft nieuwe contacten gelegd, andere verstevigd en/of bestendigd.

●Als bijzonder en positief werd de gelijkwaardige omgang onder een zeer diverse groep aan
aanwezigen (bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers, directie) gewaardeerd.

●Nuttig om los van inhoudelijke onderwerpen, een keer de tijd te nemen om met elkaar uit te
wisselen over het belang van medezeggenschap en hoe dat gezamenlijk vorm te geven. Dat creëert
een gemeenschappelijke basis voor inhoudelijk overleg tussen Bezoekers, Cliënten, Deelnemers en
Regenboog Groep.

●Medezeggenschap draagt bij om van praten over de achterban, stap te zetten naar praten met de
mensen.

●   Medezeggenschap kan  bijdragen om het imago van psychiatrisch patiënt te verbeteren en laten
zien dat zij goede ideeën kunnen bijdragen.

● Er is lange weg afgelegd , en ook nog een weg te gaan, o.a. ook om diegenen (medewerkers,
vrijwilligers, bezoekers, deelnemers) te bereiken en betrekken die nu weinig gebruik maken van
mz of participeren.  Inzicht in wat mensen motiveert of juist weerhoudt, en hier serieus op in gaan,
kan helpen om een brug te slaan.

● Toekomstvisie: samenwerken en terugkoppelen, motiveren en mobiliseren van mensen. Gelijke
partners worden.  Niet doen omdat het moet maar elkaar serieus nemen.

● Een kleine verandering op de werkvloer kan een grote gevolgen hebben voor de Bezoekers.
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●Het is het meest effectief als mensen – ervaringsdeskundigen -  zelf hun eigen verhaal vertellen
om anderen te laten begrijpen waar het over gaat.

●Medezeggenschap kan heel lastig zijn. Tijdrovend, kan het proces vertragen, vraagt om afstemming
in tempo tussen organisatie en raden.  Medezeggenschap brengt botsing, wrijving met zich mee, als
belangen tegengesteld zijn. Hoewel dit vervelend  kan zijn, biedt het ook de kans om samen met en
van elkaar te leren en nieuwe wegen te onderzoeken. Dit proces vraagt om investering van alle
partijen. (tijd, energie, luisteren, financiële middelen voor bijvoorbeeld onderzoek etc.) Dit inzicht
kan helpen om door te zetten, vol te houden als het lastig wordt.

● Extern voor subsidie verstrekkers, fondsen hebben Bezoekers, Cliënten, Deelnemers en Regenboog
  Groep een gemeenschappelijk belang om wat je samen hebt opgebouwd te behouden. Intern is het

gemeenschappelijk belang van RBG en mz raden om de organisatie scherp te houden, behouden /
verhogen van kwaliteit van dienstverlening en  vernieuwing.

● Tempo van organisatie is anders (vaak sneller) dan van cliëntenraden (en andere toezichthouders).
Het is belangrijk dit over en weer goed af te stemmen. Te grote snelheid gaat ten koste van
zorgvuldigheid en draagvlak bij alle betrokkenen, te trage besluitvorming werkt averechts, remmend
voor noodzakelijk vernieuwing en reageren / anticiperen op veranderende omstandigheden.

●Het is een knap staaltje werk van de raadsleden van de Bezoekersraad, dat zij op eigen kracht in 6
van de 8 inloophuizen een locatieraad vergadering, speciaal gewijd aan mz, voor elkaar hebben
gebokst. De Bezoekersraad heeft zich in de maand van de medezeggenschap extra ingezet en is in
kracht en zelfstandigheid  gegroeid,  met name in het laatste jaar.
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Wat de BCD-raad meeneemt

●Medezeggenschap wordt een warm hart toegedragen binnen de Regenbooggroep. Men
ziet het belang ervan in (kwaliteit dienstverlening, kwaliteit besluiten, kwaliteit samen-
werkingsrelaties, kwaliteit democratisch beginsel, belangenvertegenwoordiging van vaak
kwetsbare mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, kritisch meedenken en mee-
praten, invloed, etc)  en wil er ook in investeren

● Er wordt grote waarde gehecht aan onderling contact, elkaar op de hoogte houden en in-
formeren, met elkaar meedenken en meepraten, op alle niveaus

●Bekend maakt bemind: zichtbaarheid van alle organisatieonderdelen, wordt als belangrijk
gezien; met name het verspreiden en de vindbaarheid van notulen heeft hoge prioriteit.

●De BCD-raad geeft de voorkeur aan een participatieve medezeggenschap, waarbij ieder-
een vroegtijdig wordt betrokken, zodat er wezenlijke en echte medezeggenschap ontstaat.
Dit gebeurt volgens de raad nog onvoldoende en het is voor de raad een speerpunt om
daaraan verder te werken.
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White Light District

Frans Halsstraat 11-d, 1072 BJ
Amsterdam

(020) 470 3 450

www.whitelightdistrict.net

Dit rapport is opgesteld in opdracht door de BCD-raad door:


