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Notulen DeelnemersRaad (DR) van de Informele Zorg (IZ) van ‘De 1 

RegenboogGroep’ (DRG) d.d. 30 januari 2015 2 

Locatie: Oranje Nassaulaan 35 te Amsterdam 3 

Aanvang: 14.00 uur 4 

Aanwezig: Marck, Bertus, Frans, Arlette, Bert (verslag) 5 

Afwezig: Jaap, Marco met kennisgeving 6 

  7 

A g e n d a: 8 

1. Opening 9 
2. Mededelingen 10 
3. Notulen vorige vergadering (20 januari 2015) 11 
4. ZelfRedzaamheidMatrix (ZRM) 12 
5. Declaraties 13 
6. Rondvraag en sluiting 14 

 15 

1. Opening 16 
Jaap ziek, Frans opent 14.25 uur de vergadering. 17 

 18 

2. Mededelingen 19 
Vergaderdata: dinsdagmiddag kan Arlette moeilijk oppas krijgen. 20 
Voorstel: elke 3e dinsdag van de maand 16.00 – 18.30 op de Oranje 21 

Nassaulaan, behalve 17 februari om 16.30 – 19.00. 22 
Jaap en Marco moeten nog hiermee instemmen. 23 
Locatie in april: Droogbak. 24 

      “      in juni : nog geen locatie. 25 

 26 

3. Notulen vorige vergadering (20 januari 2015) 27 
- pagina 1, regel 41: DR heeft advies over ZRM (ZelfRedzaamheidMatrix) bij 28 
BCD gelegd. Hans ziet DR niet als een raad met formele rechten. Wij vinden 29 

dat, alle raden even belangrijk zijn en hun eigen adviesrechten hebben. 30 

De vorm van de huidige medezeggenschapstructuur is belangrijk om te 31 

bekijken, maar wordt een andere keer behandeld. 32 
Het is nu verstandig om een advies over de ZRM aan de Informele Zorg (aan 33 

wie?) te geven en ook in te brengen bij de BCD en zien wat zij er mee doen. 34 
Verder is het belangrijk dat de leden van de DR tijdens het overleg met Hans 35 
laten blijken het niet eens te zijn met zijn standpunt dat de DR geen formele 36 

rechten heeft.  37 
- pagina 2, regel 11: ‘Overig POP’: er moeten nog een aantal POP gesprekken 38 

gevoerd worden. 39 
- pagina 2, regel 12: ‘8a toegevoegd: er-op-uit agenda tijdens de feestdagen’: 40 
aanvullen: uitgaan is dan duurder, er zijn minder vrijwilligers beschikbaar. 41 

 42 
 43 
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4. ZelfRedzaamheidMatrix (ZRM) 1 
De ZRM wordt al bij de Informele zorg toegepast of gaat daar toegepast 2 
worden. Hans besluit ZRM in te voeren is stil gelegd tot 16 februari. Wat wordt 3 

ons advies over de ZRM? 4 
Gaan wij het traject volgen van een geschillencommissie omdat wij tegen de 5 
invoering zijn? Of nemen wij de handreiking van Hans aan (ZRM is door hem 6 
afgezwakt) en komen wij met verbeterpunten? En maken wij een flyer met 7 
adviezen voor de deelnemers. 8 
Arlette schrijft een beleidstuk waarop wij vòòr 16 februari kunnen reageren. 9 

Mag een deelnemer toch gebruik maken van het aanbod van de RBG als hij 10 
weigert de ZRM in te vullen? 11 
Worden andere instellingen, die niet meedoen met de ZRM, gekort? 12 
Bertus vraag het Landelijk Platform Geestelijk Gezondheid Zorg om advies. 13 

Trouwens Humanitas doet ook niet mee. 14 
 15 

5. Declaraties 16 
Frans doet deze maal de declaraties i.p.v. de penningmeester vanwege diens 17 
afwezigheid. 18 
 19 

6. Rondvraag en sluiting 20 

Frans sluit om 16.30  uur de vergadering. 21 

 22 

 23 

 24 


