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Verslag Deelnemersraad OV-deel, vrijdag 21 08 2020 14.00 uur op de

Droogbak

Er is een inloop vanaf 13 uur om te lunchen, bij te praten en de stukken van de vergadering

te lezen die zijn geprint

Leden: Michel (voorzitter/DB), Ludwig (secretaris/penningmeester/DB), Mari (alg. lid/DB),

Nathalie, Lotte, Kheira, Michael, Alfredo, Nordin/Achmed

DB = dagelijks bestuur

Aanwezig: Michel, Ludwig, Kheira, Michael; Marit Postma (regiomanager IZ/communicatie);

Adviseur Eric Ooijevaar (vervangt Kamal el Addouti); ambtelijk secretaris: Liesbeth

Vermeulen

1. Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering. Manager Marit Postma schuift aan. Nathalie is

verhinderd.

2. Kennismakingsronde

3. Verslag Deelnemersraad 17 juli (bijlage); verslag DB 18 augustus

4. A. Vacature manager informele zorg/communicatie

Kort na de vergadering van 17 juli bleek er een vacature te zijn van manager

IZ/communicatie. Marit Postma, die deze taken had, heeft de taken van vertrokken manager

Brigit Nieuwburg overgenomen (werk&activering). Bij deze vacature was onvoldoende

rekening gehouden met de medezeggenschap. Hierop is door de ondersteuner en het DB

actie ondernomen. Vorige week vrijdag hebben de voorzitter en secretaris deelgenomen aan

de sollicitatiegesprekken.

Sander Egas wordt de nieuwe manager. Hij maakte een positieve indruk, aldus

Michel/Ludwig. Marit vertelt dat hij per 1 september start. De Regenboog is er blij mee, hij is

een goede aanvulling voor het MT, ook voor wat betreft protocollen en primaire processen.

Komen er meer programmacoördinatoren? Marit zegt dat er meerdere worden gezocht. Er

waren wat verschuivingen, iemand vertrok. Er was een deel van het geld zoek dat van de

stad naar stadsdelen was gegaan. Nu is dat weer boven tafel en kon de Regenboog weer

mensen aannemen. De coördinatoren doen de begeleiding van vrijwilligers en deelnemers.

Wat is de rol van de DR hierin? Eric licht toe dat in de WMCZ staat dat een raad invloed heeft

op de hoogste manager in de medezeggenschap. Marit zegt dat het een onrustige periode

was, normaal gesproken was de raad er eerder bij betrokken. Eric wijst erop dat er ook

ongevraagd advies gegeven kan worden. Marit en Sander gaan elkaar afwisselen in de DR

voor de delen IZ en W&A, soms komen ze tegelijk. De eerste keer zullen ze samen zijn.

Coördinatoren zijn op Hbo-niveau.
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B. Andere punten overleg met Marit Postma

-aanbesteding WMO, Marit licht toe dat het hele sociale domein anders wordt, de basiszorg

moet beter vindbaar en toegankelijk worden voor Amsterdammers middels buurtteams.

Deze worden door MaDi’s geleid. In elk stadsdeel zijn welzijnsaanbieders. De buurtteams

gaan samenwerken met de sociale basis. De gemeente wil dat er minder dure zorg wordt

ingeschakeld en gekocht. De gegevens in het ECD zijn veilig: de privacywet wordt

gerespecteerd. Alleen met toestemming worden gegevens gedeeld.

-Adviesaanvraag Colors/Kaarsenmakerij? Marit weet dat hier ideeën over zijn, die zijn

besproken met de locatiehoofden. Er komt een sociale firma/wasserette, met een relevanter

aanbod. Eric wijst erop dat dit onder adviesrecht valt: een beleidsverandering of verhuizing,

dan moet de raad er vroegtijdig bij betrokken worden. Als er geen advies gevraagd is, kan de

raad het besluit laten terugdraaien. Marit vraagt het volgende keer op de agenda te zetten,

dan heeft ze er meer informatie over.

- Faciliteren van de leden

De voorzitter ontbeert een goede laptop. Er is een oud netbook van de DR die de voorzitter

nu heeft en die naar Kheira kan gaan zodat zij de stukken goed kan lezen. Twee voormalige

leden hebben een iPad en laptop gehad, maar die niet teruggegeven. Marit gaat uitzoeken

wat er mogelijk is.

Marit zegt dat in deze coronaperiode iemand langs alle locaties is gegaan om te checken of

ze zich aan de maatregelen houden. Hier zijn verbetermaatregelen uit voortgekomen. Er

staat een protocol op extranet. Er zijn 2 groepen: zij die nauw contact met anderen hebben

gehad en goed op afstand hebben gehouden en hen die korter contact hebben gehad. De

eerste groep gaat bij een besmetting 10 dagen in quarantaine en de tweede groep houdt

gewoon afstand. Ook jongeren kunnen worden besmet. Deze informatie kan ook op de

gewone site van DRG, stelt de raad voor en op de eigen site van de raden:
www.radenregenbooggroep.nl/

Marit: amateur voetbalvereniging SDZ en De Regenboog Groep starten een pilot om te

onderzoeken of de kantine in nauwe samenwerking succesvol beheerd kan worden. SDZ

maakt gebruikt van het sportpark aan de Transformatorweg (waar de sportdag wordt

gehouden). SDZ is een inclusieve club met betrokken leden. SDZ pioniert als Sociale Open

Club door sociale projecten op te zetten en integratie van de projecten binnen de eigen

organisatie. SDZ is de afgelopen jaren gegroeid tot één van de grootste amateurverenigingen

in Amsterdam. De kantine wordt per 1 september 2020 beheerd door De Regenboog Groep

met inzet van vrijwilligers van SDZ en deelnemers in arbeidsmatige dagbestedingstrajecten.

Er wordt een -betaalde- beheerder gezocht (zie extranet). Marit gaat meer informatie vragen

en Mike van dit project kan een toelichting komen geven.

6. Vergaderschema (bijlage); appgroep

-Tweede vrijdag van de maand: DB, derde vrijdag van de maand hele DR om 14 uur op de

Droogbak. De manager komt om 14.30 uur. Hans om de drie maanden: in september.

Marit/Sander komen eventueel langs bij het DB/agendaberaad (14.30 uur), anders is er

telefonisch overleg. In ieder geval komen beiden op de DR van 18 september om 14.30 uur.
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-Gebruik van de appgroep

Michael wil niet in de appgroep, maar heeft wel zijn telefoonnummer doorgegeven. Ludwig

heeft een mailadres geregeld van de DR. En dat is…?

De voorzitter bedankt Marit en zij vertrekt.

Er is een korte pauze.

NB: Jaarplan en -verslag, vastgestelde notulen van het overlegdeel met het management

staan op de website www.radenregenbooggroep.nl/ deze is onafhankelijk van de organisatie.


