
 Concept notulen Deelnemersraad ( management gedeelte)  
Donderdag 27 Februari 2020  
 
Aanwezig:                                    Deborah(voorzitter),Michel(secretaris) 
                                                      Daan(DB), Latifa,Nancy 
Afwezig met bericht:                  Michael 
Ondersteuner/Coach:                Els 
Management:                             Brigit Nieuwburg, Marit Postma 
 
Locatie: Oranje Nassau laan 51-II 
Tijd: 15:00uur-16:00uur 
  
 
1. Notulen vaststellen vergadering 16 Januari 2020 
   Bladzijde 1: vastgesteld. 
   Bladzijde 2: vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
   Daan en Brigit melden dat de afspraak de hun hadden met het project Meetellen goed 
   gegaan. 
   Meetellen is uitgenodigd vanuit Utrecht. 
   Ze zijn een pilot gestart en de eerste vergadering is nu dus geweest en is goed verlopen. 
   De DRG wordt opdrachtgever. 
   Er wordt nu een projectgroep opgezet. 
   Het Klant tevredensheid onderzoek van 2018 wordt nu onder de loep genomen. 
   Dan komt er een opdrachtplan , dat moet eind 2020 klaar zijn. 
   Hoe kan het onderzoek beter?en hoe gaan we het komende onderzoek doen? 
   Er is een audit team gevormd (Deborah,Daan en Joany). 
 
   De secretaris vraagt aan het MT waar de beloofde stukken zijn? 
   Hij meld hierbij dat het voor ons lastig voorbereiden is als we geen stukken hebben. 
   Het MT meld hem dat nog niet alle stukken klaar zijn en waarom dat zo is. 
   We vinden het alleen vreemd dat tijdens het agenda beraad met Marit niet gemeld 
   is. 
   De laatste kwartaal cijfers van 2019 ( alleen van de DR) zijn uitgedeeld door Brigit. 
   De begroting komt gelijk met de jaar rekening en is nog onderweg. 
 
   Een DR lid vraagt hoe het nu zit met de verkiezingen en waarom het zo een chaos is 
   geworden? 
   Sommige mensen hebben een bevestiging van aanmelding gekregen en anderen niet. 
   Dat was erg verwarrend en ook de oorzaak dat onze secretaris twee keer op de ver- 
   kiezingslijst stond omdat hij zich 2 keer had aangemeld omdat hij dacht dat er vast wat 
   was mis gegaan. 
   Vreemde was ook dat Daan niet op de verkiezingslijst stond terwijl hij juist wel een  
   bevestiging had gekregen. 
   Maar het de commissie heeft hem er alsnog op gezet. 
   Het MT vindt dat de verkiezingen ordelijk zijn verlopen. 
   De DR is het daar niet mee eens en vond het een grote chaos. 
   Het MT vindt dat de chaos bij de DR te zoeken is. 
   Vooral door het gebruik van een verkeerd email adres was een probleem ontstaan door  



   DR vindt het MT. 
   Een DR lid zegt maar dat Email adres was door jullie persoonlijk goedgekeurd maar dat 
   klopt niet vertelde Marit. 
   Ook het opstappen van onze voorzitter uit de laatste bijeenkomst van de verkiezings- 
   commissie ligt niet aan de chaos vertelde ze. 
  
3. Kosten medezeggenschapsraden 4e kwartaal 2020  
  De cijfers zijn alleen van de DR deze keer en zien er prima uit. 
  Er is direct een vraag van de voorzitter: of wij ook gebruik van de cateringservice van de  
  DRG kunnen maken. 
  Dat kan en we krijgen een lijst van de te bestellen spullen van het cateringsbedrijf. 
 
4. Rondvraag 
  We zijn druk bezig met een mindmap en een jaarplan. 
  We hebben het stuk door genomen (protocol) vergoedingsregeling medezeggenschaps- 
  raden. 
  We zetten het voor het MT op papier waar we mee zitten. 
  MT verteld dat hun dat al hebben vastgesteld en hun dat in principe bepalen maar dat ze 
  het zullen lezen. 
  De DR vraagt ook of ze mischien het bedrag van 2euro naar 3,50euro per persoon voor  
  een lunch kunnen verhogen in dat stuk. 
  De DR vraagt ook of ze de vergoeding van de ondersteuner nog eens onder de loep 
  kunnen nemen omdat wij ons zorgen maken hier over. 
  Onze ondersteuner komt met een constructie berekening wat zij zou moeten kosten. 
  Ook het stukje over de professionele notulist zien wij graag veranderd en niet alleen  
  voor de bezoekersraad. 
  Verder is het stuk goedgekeurd door de DR. 
 
 Korte pauze 
 
 


