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Verslag De Regenboog Groep, Bezoekersraad (BR), OV-deel

Locatie: Buurtboerderij, Spaarndammerdijk 319A, 1014 AA Amsterdam

Dinsdag 27 juli 2020, 13.00 uur

Tussen 12 en 13 uur lunchen en stukken lezen
5

Aanwezig:
Amoc: Vincent (voorzitter), Kris
Spreekbuis: Ludwig
Blaka Watra: Felix, Patrick
Zeeburg: Glenn, Ulrich10

Makom:
Oud West: Ron, Ali
Princehof: Danny
De Kloof: Karim, Ricardo (later)
Adviseur Eric Ooijevaar; ambtelijk secretaris Liesbeth Vermeulen15

Dagelijks Bestuur: Vincent (voorzitter), Ludwig (secretaris), Ali (penningmeester), Danny, Patrick
(algemene leden)
Afwezig met bericht: Aleksandr (Makom); Farid (Spreekbuis)

1. Overleg met Janneke20

De voorzitter heet Janneke welkom.

-reactie op verslag Overlegdeel BR 30-6: voor16 uur zal ze reageren.

- de 600 Verlorenen

De 600 verlorenen, wat is de status? Janneke herinnert aan de voorgeschiedenis: door

corona is er in de inloophuizen allen toegang voor echte daklozen en niet voor de groep25

die 24 uur per dag een verblijf heeft. Hoe krijgt DRG deze groep in beeld en wat kan DRG

ze aanbieden? Daarom is ook hier gevraagd om hen melden. DRG is nu 2 weken bezig.

Het gaat goed, iedereen wordt van tevoren herinnerd aan de afspraak, anders is er veel

‘no show’ (dat mensen niet komen opdagen).

Er zijn 13 (of 14) personen gesproken en 12 hebben een aanbod gehad. Dat aanbod is30

heel verschillend: een maatje, groepsactiviteiten, scholing/training, dagbesteding. Ze

kunnen niet gewoon naar de inloophuizen, wel als meewerkend bezoeker. Hoe gaat het

me je en wat heb je nodig, is de insteek. Het gesprek wordt gevoerd door iemand met

een frisse blik, die de bezoeker nog niet kent. Er wordt een verslag van het gesprek

gemaakt en aan het einde van de dag komt een soort panel van divers experts bijeen en35

dat doet een aanbod. Dat komt op papier en wordt naar de bezoeker gestuurd. Soms

kloppen de gegevens van de bezoeker niet. Alles wordt in het Electronisch

Cliëntendossier (ECD) gezet. Er kan nog een afspraak volgen als de bezoeker toch iets

anders wil. Gesprekken in de Meeuw zijn gestopt vanwege te veel no show. Alle

gesprekken zijn nu in het Claverhuis. Ook worden ze in Makom gepland. Graag40
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mensen/namen van ‘kandidaten’ doorgeven. Dit is elke week op dinsdag.

Janneke verlaat even de ruimte.

Janneke schuift weer aan. Ze geeft aan dat vanwege haar drukke agenda ze graag uitstel

van dit locatiehoofdenoverleg wil tot na de zomer. Er zou iemand van het LOC komen.

Eric adviseert dit snel aan te vragen vanwege drukte bij het LOC. De BR wil graag zelf45

een bijeenkomst organiseren om het budget en/of de begroting te bespreken, aldus de

voorzitter. Het is jullie geld, meent Janneke. De extra bijeenkomst staat los van het

locatiehoofdenoverleg en is mogelijk. Janneke vraagt het verzoek in een mail te zetten.

Op 8 september is er de jaarlijkse sportdag.

-toegang tot Huizen van de Wijk (Claverhuis, De Meeuw)50

Janneke zegt dat deze Huizen geen inloophuizen worden. Alle bezoekers zijn welkom als

buurtbewoner. Sommige bezoekers functioneren goed in de Huizen, andere minder.

Vanaf woensdag (5 augustus) wordt het Claverhuis weer opvang voor buurtbewoners en

komt er een ‘inloophuis’ aan de Transformatorweg, tot 1 oktober en hopelijk langer.55

Bianca en Daphne hebben daar de leiding. De opvang in de sporthal stopt. Desgevraagd

zegt Janneke dat iedereen welkom is in de Huizen. Ze adviseert om gewoon te testen of

je ook als niet-buurtbewoner welkom bent. De ervaringen van de raadsleden met het

Claverhuis lopen sterk uiteen: van negatief tot positief. Hoelang duurt de uitsluiting,

wordt gevraagd. Janneke zegt dat DRG ervoor kiest mensen te helpen die op straat60

leven.

In de BR van augustus komen Janneke en Hans samen. Janneke verlaat de vergadering.

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 woensdag, 13 uur (12-8)

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

DB van de BR op Amoc Tweede woensdag, 12 uur

Agendaberaad DB Maandag voor de BR, 11.30 uur
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