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De Regenboog Groep, verslag Bezoekersraad (BR)

Locatie: Droogbak, maandag 24 februari 2020, 13.00 uur

Tussen 12 en 13 uur lunchen en stukken lezen

Aanwezig:
Amoc: Vincent (voorzitter)
Spreekbuis: Ludwig, Farid
Blaka Watra: Patrick
Zeeburg: Ulrich
Makom: Aleksandr, Jacques
Oud West: Ron, Ali
Princehof: Danny
De Kloof: Lucien
Toehoorder: Fred
Adviseur Eric Ooijevaar; ambtelijk secretaris Liesbeth Vermeulen
Afwezig:

5. Overleg met Janneke

De voorzitter heet Janneke welkom.

-het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is gehouden in december. Janneke meldt dat er een

grote respons was, de data worden ingevoerd. Waarschijnlijk wordt dezelfde methode

gehandhaafd vanwege de mogelijkheid van vergelijking. Er waren antwoorden in andere talen,

soms in het Russisch.

-Vrouwen in opvang (10%) extra kwetsbaar, actie Vrouwendag 8 maart

Janneke: er is een mail gekomen van de gemeente, over vrouwen in de opvang. In de

inloophuizen is al gevraagd wie hierover met de gemeente in gesprek wil. Gegadigden kunnen

zich melden via de mail bij Janneke. Er is ook een Ladies night bij de MDHG.

-Het Afdelingsplan inloophuizen en gebruikersruimten van DRG 2020/2021 is er nog niet. Er

komt een meerjarenplan voor de hele organisatie. Dit jaar zijn er zoveel veranderingen in bijv.

het sociaal domein (komst buurtteams) dat DRG liever wacht op deze ontwikkelingen. Het plan

komt er vanaf april. Is het tussentijds betrekken van de doelgroep mogelijk? Janneke denkt

deels van wel. Het plan voor de inloophuizen is ook nog niet af. Input is welkom. Besloten

wordt dit als onderwerp voor de heidag met de locatiehoofden te nemen. Het oude plan

wordt dan geëvalueerd.

-Toename (economisch/zelfredzame) daklozen in de stad, hoe ermee om te gaan?

Janneke merkt op dat dit een nieuwe grote groep is die 2 jaar geleden nog onbekend was. De

Regenboog kreeg opdracht van de gemeente voor een stedelijk aanpak. Hier is geld voor, het

project wordt uitgerold vanuit de Huizen van de wijk.

-status Blaka Watra nachtopvang; uitbreiding?

Janneke meldt dat dit zelfbeheer in BW een gewaagd experiment was, met 6 personen,
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waarvan 2 huismeesters. Het gaat goed, eind februari is er een evaluatie. Er zijn ook zaken

geleerd. Deze opvang kan elders ook ingevoerd worden, daar denken de locatiehoofden over

na. De tijd moet goed gebruikt worden, huisvesting van de cliënten is nog niet gelukt. Deze

opvang kan niet bij de Spreekbuis, de Kloof, Amoc. Worden de Locatieraden erbij betrokken?

Goede ideeën zijn welkom, aldus Janneke. Bij uitbreiding op een locatie zal overlegd worden

met de Locatieraad.

-situatie maatschappelijk werk, zieken en vacatures;

Janneke weet dat de BR 2 keer heeft gesproken met Michael Sprokkereef, het hoofd

maatschappelijk werk. Afgelopen jaar is het maatschappelijk werk sterk uitgebreid. Er zijn veel

meer bezoekers die er gebruikt van maken. Een langdurige zieke (Amoc, Pools) kan slecht

opgevangen worden. Bij alle medewerkers van de inloophuizen is gekeken naar talenkennis, om

te tolken bijv. Ze vindt het fijn dat het maatschappelijk werk goed gevolgd wordt. Het

maatschappelijk werk zit ook in het Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

-EHBO-cursus en assertiviteitstraining

interesse polsen. De EHBO-cursus is door velen gevolgd en moet elk jaar herhaald worden.

Straks zijn er mogelijk nieuwe leden voor de basiscursus. De BR gaat polsen wie wil.

-Hulp DRG bij vaardigheden BR-leden, wie wil wat.

Janneke vraagt om in de nieuwe raad te inventariseren wie wat wil. Een ‘klasje’ is goedkoper.

Dat gaat de BR doen.

-Winteropvang/winterkoude-opvang/’stormopvang’

Janneke heeft de brief van de BR ontvangen met het verzoek om ook, bijv. bij storm, de

koudeopvang open te doen. De GGD heeft dit al gedaan: de komende dagen is de koude-

opvang open. De gewone Winteropvang loopt van 1 december – 1 april. Bij de

Winterkoudeopvang (WKO) mag iedereen binnen.

In de inloophuizen is gevraagd waar men geslapen heeft. Dat is niet vaak op WKO omdat men

denkt dat men er niet in mag. De WO is alleen voor rechthebbenden. Janneke beaamt dat het

onduidelijk is, kwetsbare mensen uit bijv. Roemenië mogen dan wel weer binnen. Het hangt

soms af van de medewerker, lijkt het. Mdhg doet al jaren onderzoek hiernaar. Een BR-lid merkt

op dat al vaker de klacht is gehoord dat de WO alleen voor vrienden is, hier wordt niets aan

gedaan. Janneke merkt op dat de WO geen zaak van de Regenboog is. Eric merkt op dat er een

brandbrief is opgesteld, die moet nog verstuurd worden. Een BR-lid geeft de tip om een

bestaande brief van het inloophuis voor de WO aan bezoekers mee te geven.

De ‘stormopvang’ (of calamiteitenopvang) is hetzelfde als de koude-opvang. Dit is een

gezamenlijk besluit van een aantal grote steden. Er is genoeg capaciteit. Eventueel wordt aan

de Regenboog gevraagd om de inloophuizen open te stellen. De BR vreest dat een grote groep

toch niet gaat als het zo onduidelijk blijft. Janneke is benieuwd naar reacties op de brief.

-schorsingsprotocol vertalingen

Dit protocol is vertaald in het Engels en Pools. Het zou in het Arabisch vertaald worden, maar
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hoe hard is het nodig? Het is lastig te printen en om wijzigingen door te voeren en ook

kostbaar. De voorzitter zegt dat de behoefte zal worden geïnventariseerd.

Rondvraag

-komt er een 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden? Ja, in de Gerard Doustraat medio

maart, erna elders.

-in maart worden leden van het dagelijks bestuur van de locatieraden en de afgevaardigden

naar de BR definitief vastgesteld, met de verkiezingscommissie.

De voorzitter bedankt Janneke en zij vertrekt.

Bijlage

Afvaardiging locatieraden (jan2020)

Inloophuis vaste leden aspirant ondersteuning

Princehof Danny, Felix, Ricardo,
Julio, Pauline, Romulus

In overweging

Blaka Watra Patrick, David, Ricardo,
Ulrich, Aleksandr, Felix,
Carlos, Perry

Kamal

De Kloof Fred, Karim, Ricardo,
Lucien, Richard

Naar behoefte

Makom Youssef, Aleksandr,
Ricardo, Lucien,
Jacques, Marcena,
Hugo, Natalia

Kamal

Oud West Youssef (voorzitter),

Ricardo, Ron, Ali, Arie,

Ibrahim, Harold, Akdimi

Kamal

Zeeburg Ludwig, Ulrich, Jadira,
Vers, Glenn, Farid

Kamal

Spreekbuis Farid, Ludwig, Bouras,
Benali, David, Kees

Chkouri In overweging

Amoc Vincent, Zoran, Kris,
Jaccec, Jaroslow

In overweging

Het vergaderschema van de locatieraden en BR en andere bijeenkomsten

Locatie / wat Algemeen in de maand uitzondering

Makom Eerste maandag, 15.30 uur

Oud West Tweede dinsdag, 13 uur

Zeeburg Eerste dinsdag, 15 uur

De Kloof Eerste vrijdag, 13 uur

Princehof Derde maandag, 16.30 uur

Blaka Watra Tweede dinsdag, 15 uur

De Spreekbuis Derde dinsdag, 13 uur

Amoc Tweede woensdag, 15 uur LO, 1ste ma

Bezoekersraad Laatste maandag, 12 uur
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DB van de BR op Amoc Tweede woensdag, 12 uur

Agendaberaad DB Maandag voor de BR, 11.30 uur


