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Jaarplan Deelnemersraad van de Regenboog Groep 2020

1. Inleiding

De Deelnemersraad heeft als gevolg van de verkiezingen begin 2020 een nieuwe samenstelling.
In juli heeft de nieuwe Deelnemersraad (hierna: DR) voor het eerst formeel vergaderd. De DR
functioneert conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018)
die regelt de medezeggenschap van cliënten in het beleid van de zorginstelling waar zij
verblijven. Die medezeggenschap wordt met betrekking tot de domeinen “Informele Zorg” en
“Werk en activering” uitgeoefend door de Deelnemersraad. Met dien verstande dat voor
Deelnemersraad en de Bezoekersraad (medezeggenschap inloophuizen) overstijgende
onderwerpen de medezeggenschap door de Centrale Raad wordt uitgeoefend. Eén en ander
zoals beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst.

Omdat er voor 2020 door de Deelnemersraad geen Jaarplan is opgesteld is voor de resterende
maanden in 2020 (september tot en met december) het voorliggende jaarplan opgesteld, waarin
de aandachtspunten en speerpunten voor de korte termijn worden benoemd en gepland.

2. Visie en doelstelling van de DR

De DR organiseert voor alle cliënten van de Regenboog Groep, op de hiervoor genoemde
terreinen de medezeggenschap en belangenbehartiging door invloed op het beleid uit te
oefenen.
De DR ziet zichzelf als een serieuze en gelijkwaardige gesprekspartner van het management en
benadrukt voorts dat cliëntenparticipatie een essentieel onderdeel is om goede zorg- en
dienstverlening te leveren. Van groot belang is dat de DR door het management vroegtijdig
betrokken wordt bij besluit- en beleidsvorming. De medezeggenschap van de DR heeft zich in de
afgelopen jaren van een reagerende adviesraad ontwikkelt tot een raad met een meer
participerende karakter. De DR zet dit graag voort.

Het gaat de DR uiteindelijk om de belangen van Amsterdamse stadsgenoten die in een
kwetsbare positie verkeren vanwege psychische klachten en andere problemen. De DR ziet graag
dat zij (de deelnemers, maatjes, buddy’s van de informele zorg) betrokken worden bij
besluitvorming, zodat er niet alleen over ze wordt gepraat maar vooral met hen. Hierin ligt ook
een schone taak voor de DR zelf, die de DR ook graag op zich neemt de aankomende jaren.
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3. Samenstelling en werkwijze van de Deelnemersraad

Vergaderoverzicht en frequentie 2020
De DR vergadert in de regel 12 maal per jaar. De vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van
de maand, in beginsel op de locatie Droogbak. Voor de resterende maanden in 2020 vindt de
vergadering van de DR derhalve plaats op 18 september, 16 oktober, 20 november en 18
december. Het dagelijks bestuur van de DR komt in beginsel een week voorafgaand aan het
reguliere overleg van de DR bijeen, voor een agendaberaad. Tijdens het agendaberaad wordt de
dagelijkse gang van zaken besproken en een concept-agenda van het reguliere DR-overleg
opgesteld. Het DB komt in 2020 dus bijeen op 11 september, 9 oktober, 13 november en 11
december.

Tijdens de reguliere vergadering van de DR vindt er overleg plaats met de manager van de
Regenboog Groep (met de portefeuille Werk en Activering en/of Informele Zorg). Indien de DR
en de manager dit wenselijk vinden kunnen teamleiders/coördinatoren worden gevraagd
eveneens deel te nemen aan dit overleg. Eén keer per drie maanden neemt de directeur, Hans
Wijnands, deel aan de vergadering van de DR. De eerstvolgende vergadering waaraan de
directeur deel neemt is op vrijdag 16 oktober 2020.

Verslaglegging Van elke vergadering van de DR en van het dagelijkse bestuur van de DR worden
notulen gemaakt. De vastgestelde notulen van het overlegdeel worden op de site van de raden
geplaatst: www.radenregenbooggroep.nl

Samenstelling
De DR bestaat uit maximaal 11 leden. Er is een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter,
secretaris/penningmeester en een algemeen lid.

4. Aandachtspunten van de Deelnemersraad voor 2020

- Het Huishoudelijk reglement
Er is in december 2019 door de voorzitters van de Centrale Raad, , Bezoekersraad en de
Deelnemersraad samen met de directeur Hans Wijnands een model Huishoudelijk reglement
gemaakt waar alle medezeggenschapsraden van de Regenboog groep gebruik van kunnen
maken. De huidige huishoudelijke reglementen zijn gedateerd en niet goed op elkaar
aangesloten. Het is van belang dat de DR zo snel mogelijk een huishoudelijk reglement vaststelt.
Men kan gebruik maken van het model, maar dat is niet verplicht. Het vaststellen van een
huishoudelijk reglement is immers (op grond van de WMCZ en de intentieovereenkomst met de
Regenboog Groep) een autonome bevoegdheid.

Planning: inhoudelijke bespreking 16 oktober 2020 en eventueel 20 november 2020,
vaststelling uiterlijk 18 december 2020.

- Adviesverzoek inzake Colors/Kaarsenmakerij
Bij brief van 28 augustus 2020 is door het management een adviesaanvraag voorgelegd aan de
DR. Gevraagd wordt om advies te geven over het starten van een wasserette (ten behoeve van
de bezoekers van de inloophuizen) op de locatie waar momenteel Kaarsenmakerij Colors is
gevestigd en de toekomst van de Kaarsenmakerij.

Planning: eerste bespreking 18 september 2020, vaststelling inhoud advies 16 oktober 2020
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- Begroting
Voor 2020 is geen begroting opgesteld als het gaat om de kosten voor medezeggenschap. Er zal
een (kwartaal-)begroting moeten worden opgesteld om inzicht te krijgen in de kosten. Tevens
zal voor 2021 een begroting moeten worden opgesteld die als model zou kunnen dienen voor
toekomstige jaren. Het voorstel van de ondersteuner is om het budget voor de
medezeggenschap en het budget voor de (professionele) ondersteuning gescheiden te houden
en dus apart te behandelen.

Planning: Eerste bespreking 18 september 2020, vaststelling 20 november

- Deskundigheidsbevordering
Van belang is dat de DR zo goed mogelijk kan functioneren. Behalve dat de Regenboog Groep de
DR hierbij zo goed mogelijk faciliteert, betekent dit ook dat de leden van de DR moeten werken
aan zelfontwikkeling en deskundigheidsbevordering om de taken zo goed mogelijk uit te voeren.
Hiervoor zal een inventarisatie moeten worden gemaakt. Op welke terreinen is er een gebrek
aan kennis, op welke vaardigheden wil men inzetten etc.
Verder dienen de DR-leden in grote lijnen op de hoogte te zijn van de nieuwe WMCZ 2018. De
ondersteuner zal hierover een introductie geven.

Planning: inventarisatie kennis en vaardigheden 20 november, introductie WMCZ 20 november
2020

- (Zelf)Evaluatie functioneren DR
De DR als geheel moet open staan voor zelfreflectie, het eigen functioneren en bereid zijn te
verbeteren en hierin te investeren. Een jaarlijkse evaluatie helpt hierbij.

Planning: 18 december 2020


