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Verslag Deelnemersraad 18 september 2020, Droogbak, 14 uur

Aanwezig: Michel, Ludwig, Kheira, Michael; Kamal, Liesbeth

Marit Postma, Sander Egas (OV-deel)

Afwezig met bericht: Mari, Nathalie

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

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

DB = dagelijks bestuur

adviseur Kamal el Addouti:

ambtelijk secretaris: Liesbeth Vermeulen

1. Overleg met Marit/Sander

-Verslag 21-8 OV-deel is akkoord.

-Er volgt een voorstelronde. Sander kon snel beginnen, kende DRG al. Hij woont in

Castricum, met zoon (12), studeerde bedrijfseconomie, begon bij Rijkswaterstaat,

later als financiële man bij de Jellinek. Erna Arkin als directeur ambulante zorg en

dagbesteding. Sociale onderneming Happy workers opgericht, kwam hierdoor in

contact met DRG. Mooi voorbeeld van firma waarin mensen doorgroeien naar een

betaalde baan is rederij Kees. Ook: Rainbow popcorn. Later interim-manager

beschermd wonen. Hij is blij met bijv. Scip en buddyprojecten van DRG. Per 1

september is hij begonnen als hoofd IZ en communicatie (dit was Marit, zij doet nu

Werk&activering). Hij deed onder meer samen met Janneke een rondje inloophuizen.

De leden van de raad, adviseur en ambtelijk secretaris stellen zich kort voor.

Kamal merkt op dat de DR na verkiezingen een nieuwe samenstelling heeft.

Vervolg Overleg.

-De raad wil graag het overleg met het management om 15 uur (i.p.v. 14.30 uur)

omdat er anders te weinig voorbereidingstijd is. Marit is akkoord.

- adviesaanvraag Colors/Kaarsenmakerij, bijlage

Kamal doet het woord. De DR is niet tegen een wasserette, maar vraagt zich af

waarom Colors geen haalbare kaart is. Kan Colors ergens anders terecht? Op de

Locatieraad van Makom hoorde hij dat het misschien hier zou komen, bij de

kunstsuite. Duidelijk moet worden: waar Colors heen gaat en of er een toekomst

elders is.

Vanuit de raad wordt gezegd dat Colors een merk is, er kan verkoop daar blijven en

online. Vooral voor komende Kerst. Kamal weet dat de Locatieraad van OudWest hier

ook wat van vindt. Weinig mensen van Colors zouden willen meeverhuizen. Er kan

een werkgroep ingesteld worden met leden van de DR, de Locatieraad van OW en

medewerkers van Colors. Er is nu geen plan van aanpak, geen tijdpad, geen

inventarisatie van negatieve gevolgen. Een goed businessplan is nodig, net als de
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betrokkenheid van de Locatieraden. Dit is nodig om goede afwegingen te kunnen

maken. Daarom gaat de adviestermijn niet lukken: op de volgende vergadering komt

een advies.

Marit zegt dat een bepaalde locatie voor Colors lang in beeld was, onduidelijk is

waarom dat niet is doorgegaan.

De DR verzoekt een concreter antwoord op de vragen en zal dit meenemen in het

advies. In de wintermaanden gaat een Kaarsenmakerij beter; misschien een pop up?

Of een vast standje in IAmsterdam? Marit weet dat er wel kerstcadeaus als

bulkbestelling zijn gedaan. Het heeft te maken met de relevantie van het aanbod. Er

is een webshop geprobeerd. Marit gaat de adviesaanvraag verduidelijken (per mail).

-beheer kantine SDZ (dagbesteding)

Marit vertelt dat in stadsdeel Noord Mike Slagmolen (Werktraject en sportbegeleider

De Regenboog Groep) AC De Dijk heeft geholpen. Vanwege de positieve resultaten is

hem gevraagd dit ook in West te doen. Bij SDZ waren weinig ouders actief. Idee was

om het beter te organiseren, met Huizenvandewijk voor een breed publiek. Maar er

is last van vaste leden van de club, grensoverschrijdend gedrag. DRG gaat het op

afstand regelen en de bal ligt bij hen. DRG houdt een ledenvergadering en nieuwe

verkiezing. De dagbesteding is gestopt, mensen zijn elders geplaatst.

Het tennispark is gestopt als dagbesteding eromheen. Tennis kan nog steeds.

Een paar mensen hebben nu dagbesteding, als het goed gaat, komen er meer

plekken, aldus Sander.

Wie zal aanschuiven bij de vergadering? Sander en Marit afwisselend of afhankelijk

van de agenda? Hans komt om de drie maanden en volgende keer in oktober. Marit

doet een voorstel via de mail. Het kan van tevoren op het DB/agendaberaad.

-faciliteren leden van het DB/DR en wijze van uitbetaling. Zie mail van Marit: ‘we

hebben tablets voor mensen die in coronaperiode in wmo-traject zitten. Het zijn beperkte

tablets die alleen op wifi draaien. Voor mailen, internetbankieren etc. hoe het met

tekstverwerken zit weet ik niet.’ Ze vraagt het na.

Uitbetaling cash. Marit zegt dat dit alleen is voor mensen die bewindvoering hebben.

Jos (financiën) kan niet op vrijdag, de penningmeester kan vooraf geld halen. Maar

als leden niet komen? Marit zal Jos vragen voor een andere route, bijv. via het

secretariaat. Je mag een bedrag van 1700 euro per jaar als vrijwilligersvergoeding

krijgen.

De voorzitter bedankt Marit en Sander en zij vertrekken om 15.20 uur.


