
1

Verslag De Regenboog Groep, agenda Bezoekersraad (BR), OV-deel5

Locatie: Villa Buitenlust, Spaarndammerdijk 319A, 1014 AA Amsterdam

Maandag 31 augustus 2020, 13.00 uur

Tussen 12 en 13 uur lunchen en stukken lezen
10

Aanwezig:
Amoc: Vincent (voorzitter), Kris
Spreekbuis: Ludwig, Farid
Blaka Watra: Felix, Patrick
Zeeburg: Ulrich15

Makom: Aleksandr, Jacques
Oud West: Ron, Ali
Princehof: Danny
De Kloof: Karim, Ricardo (later)
Adviseur Eric Ooijevaar; ambtelijk secretaris Liesbeth Vermeulen20

Dagelijks Bestuur: Vincent (voorzitter), Ludwig (secretaris), Ali (penningmeester), Danny, Patrick
(algemene leden)
Glenn (Zeeburg) is eventueel via de app bereikbaar.
Afwezig met bericht:

25

1. Overleg met Hans

De voorzitter heet Hans welkom. De voorzitter bedankt voor het beantwoorden van de

vragen per mail.

-reactie op verslag Overlegdeel BR 27-7 (akkoord Janneke). Ricardo arriveert (14.10 uur)

-het budget van de BR. De vacatie is akkoord, de OV-chipkaarten zijn uitgedeeld. De30

telefoonvergoeding, dossierkennis en lunch liggen lastig. Binnen 6 weken heeft Hans

verzocht te reageren. Dat redt de BR niet. Hans vraagt hoeveel tijd de BR dan nodig

heeft. De voorzitter geeft het jaarplan. Met de BOB-methode drie maanden. De

voorzitter wil dat budgetten voor de LR en BR loskoppelen. Corona heeft impact op de

raden. Nog niet alle Locatieraden hebben het budget/begroting besproken. De35

ondersteuners zijn nodig. Hans gaat akkoord met het geven van advies in december.

De voorzitter vraagt Hans of er iemand is aangenomen als ErvaringsDeskundige (ED) bij

een Locatieraad. Hans weet het niet. Hij legt desgevraagd het idee van ED’s uit. Deze zijn

bedoeld als ondersteuning van alle raden. Binnen de organisatie wil hij meer ED-ers een40

plek geven. Medewerkers in dienst zijn soms ook ED-er. Hoe kun je mensen die een stap

willen zetten iets bieden? Ondersteuning van de Locatieraden met professionals wordt

duur. Ondersteuning is wel belangrijk en bezoekers van de Locatieraad hebben dat

nodig. Reacties BR-leden: een goede ontwikkeling; er is wel affiniteit met de doelgroep
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nodig. Hans zegt dat er wel professionals nodig blijven, ED-ers werken op locatie met45

supervisie van professionals. Eric vult aan dat er een opleidingsroute erbij zit.

Een BR-lid wijst op het gevaar om in coronatijd van de ene naar andere locatie te gaan.

De voorzitter vraagt naar de toegang van de Huizen van de wijk: het Claverhuis en de

Meeuw, na 3 maanden is de toegang gelimiteerd. Hans zegt dat dit klopt. Per 1 maart50

waren er 8 inloophuizen en 2 Huizen van de wijk open. De inloophuizen waren 7 dagen

per week open. De HuizenvdW waren inloophuizen geworden voor reguliere bezoekers

van DRG met onderdak. Dat was tot 1 juni toen er versoepelingen doorgevoerd werden.

Het Claverhuis was tot 1 juli een inloophuis, erna weer gewoon een HuisvdW. Er is een

nieuw tijdelijk inloophuis op de Transformatorweg geopend. De situatie in De Meeuw55

was tot 1 augustus verlengd. De Meeuw gaat nu tijdelijk naar het WG-terrein

(Ketelhuisplein 41). Dit wordt gerund door meerdere organisaties, vanaf vandaag. Het

zijn nu inloophuizen. Hans is blij dat het gelukt is om deze plekken te hebben. Deze

situatie is tot 1-10, wellicht tot 1-11. De wethouder heeft net besloten dat de

inloophuizen Transformatorweg en WG-terrein tot 1 januari openblijven. De60

openingstijden van de locaties zijn verlengd tot 1-11. Half november wordt er een

besluit genomen over de situatie vanaf januari. In de Huizen is wel toegang. Vraag

vanuit de BR: In OW is het heel rustig, waarom nog een locatie openen? Hans denkt dat

er vanwege de 1,5 meter afstand minder bezoekers komen.

Gevraagd wordt naar de toekomst van de Kaarsenmakerij. Die zou naar de Princehof65

gaan, maar heel weinigen van deze dagbesteding willen mee. Hans noemt de

Kaarsenmakerij een goede en mooie plek en waardevol voor de medewerkers. Maar het

aantal gebruikers neemt af, het kan kleiner. Op de PH staat de bovenverdieping vrijwel

leeg. De Derde Schinkel is geen optie. Onder bezoekers van de inloop is grote behoefte

om de eigen was te doen, dat is nu niet goed geregeld. Daarom is het idee ontstaan van70

een goedkope wasserette. Hij geeft toe dat de PH geen makkelijk pand is. Eric merkt op

dat het om dagbesteding gaat en het plan adviesplichtig is, de Deelnemersraad gaat

hierover. Daarom mag het nog niet veranderd worden.

600 verlorenen75

Een BR-lid merkt op dat Makom van ma-do in de ochtend dicht is, bezoekers hebben

geen sociaal leven, waarom niet opendoen op (een van die) ochtenden. Hans noemt het

‘een ellendige keus’ om te moeten kiezen voor echte daklozen, kiezen tussen 2 kwaden.

DRG kijkt naar andere oplossingen, gaat met iedereen spreken die ze kunnen bereiken.

Kunnen die bezoekers terug naar de inloophuizen in een andere rol, bij het team?80

Hoeveel van de 600 verlorenen zijn gesproken? Rond de 30, aldus Hans. Hoeveel nieuwe
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daklozen zijn binnen? In juli 2019 waren er 196 nieuwe intakes, in juli 2020 233 nieuwe.

De Kaarsenmakerij wordt verder besproken. BR: het is jammer van deze sociale

activiteit, de Kaarsenmakerij is verbonden met de locatie. Er is geen moeite gedaan om85

de wasserette elders te plaatsen. Er is geen rekening gehouden met de emoties van

betrokkenen. Hans zegt dat het van belang is dat de wasserette naast een inloophuis

komt. Dat is nodig voor de eigen was, beter om zo kleding in te zamelen, en beter op 1

plek, met een voorraad. Hij begrijpt dat het naar is. De kwestie komt terug in de DR:

daar komt een adviesaanvraag. En komt wellicht komt het in de CR.90

Desgevraagd zegt Hans dat twee maanden geleden hierover besloten is. De wasserette

kan technisch gesproken niet op de zolder van de PH. Eric zou graag zien dat de

Locatieraden van PH en OW erbij worden betrokken.

Gevraagd wordt naar de procedure voor het aannemen van een locatiehoofd (in de95

Kloof). Er is een evaluatiemoment afgesproken. Wanneer komt dat? Hans leest de tekst.

Dat is nog niet geweest, zegt Hans. Hij gaat erover nadenken en reageert per mail. De

voorzitter geeft een compliment voor het volgen van de juiste procedure.

Een BR-lid benoemt de problemen rond AMOC, een grote groep blijft buiten, ook bij

slecht weer. Er zijn vechtpartijen met personeel geweest. De groep gaat naar Zeeburg,100

maar daar is geen beveiliging. Er is een slechte sfeer. Hans begrijpt dat er een oplossing

nodig is.

Desgevraagd zegt Hans dat er geen nieuw Locatiehoofd bij OW komt. Op de

Transformatorweg zijn Bianca en Daphne de leidinggevenden.105

De voorzitter bedankt Hans en hij vertrekt.

Er is een korte pauze.


