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Verslag De Regenboog Groep, Bezoekersraad (BR)

Maandag 28 september 2020, 13.00 uur

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

Tussen 12 en 13 uur lunchen en stukken lezen
5

Aanwezig:
Amoc: Vincent (voorzitter), Kris
Spreekbuis: Ludwig, Farid
Blaka Watra: Patrick,
Zeeburg: Uhl10

Makom: Alexander, Jacques
Oud West: Ron, Ali
Princehof: Danny, Felix
De Kloof: Karim, Ricardo
Vincent (fungerend ambtelijk secretaris) Ludwig (fungerend voorzitter)15

Adviseur Eric Ooijevaar;
Afwezig: Ambtelijk secretaris Liesbeth Vermeulen (ziek)
Afwezig: Glenn (Zeeburg), met bericht
Dagelijks Bestuur: Vincent (voorzitter), Ludwig (secretaris), Ali (penningmeester), Danny, Patrick
(algemene leden)20

1. Opening en vaststellen agenda intern overleg

De fungerend voorzitter opent de vergadering. De raad zit in spanning te wachten op de

ontwikkelingen ten aanzien van eventuele aangescherpte regels landelijk, en wat dat te

betekenen zal hebben voor de medezeggenschap. Wij beginnen de vergadering met het25

voorbereiden van de komst van Janneke. Dit vanwege het feit dat ze wegens dwingende

afspraken iets eerder zal vetrekken. Dus starten we gelijk met de 600 verloren. In onze

beleving dat het er naar uitziet, dat het ECD systeem van De Regenboog Groep wel degelijk

kan herleiden, wie wel of niet actief bezoeker is. Zo is nu al het beeld, dat de helft van deze

groep min of meer niet komt opdagen. Hierop stelt een lid de vraag waarom het zo traag30

gaat. Want de praktijk leert, bijvoorbeeld in de Spreekbuis, dat als je een keer een avond

doorgeeft dat je gebruik hebt gemaakt van 24 uurs opvang je de volgende dag bij

binnenkomst al niet meer welkom bent, erg wrang volgengs het geachte lid. Het roept

steeds meer de vraag op, of er door andere opvanglocaties, dan wel instanties, gegevens

worden uitgewisseld met De Regenboog Groep.35

Er worden 3 (drie) vragen geformuleerd voor Janneke: 1. Is er sprake van herintake? 2.

Waarom is er geen akkoord gegeven voor de Heidag met een spreker van de gemeente

Amsterdam? en 3. Komt er nog een locatiehoofdenoverleg met de BR vanuit MT?

40
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Er is na een korte pauze gelijk Janneke’s beurt om deze vragen te beantwoorden.

Overlegvergadering met Janneke

Maandag 28 september 2020, 13.00 uur

Locatie: Villa Buitenlust, Spaarndammerdijk 319A, 1014 AA Amsterdam45

Tussen 12 en 13 uur lunchen en stukken lezen

Aanwezig:

Amoc: Vincent (voorzitter), Kris

Spreekbuis: Ludwig, Farid50

Blaka Watra: Patrick,

Zeeburg: Uhl

Makom: Alexander, Jacques

Oud West: Ron, Ali

Princehof: Danny, Felix55

De Kloof: Karim, Ricardo

Vincent (fungerend ambtelijk secretaris) Ludwig (fungerend voorzitter)

Adviseur Eric Ooijevaar;

Afwezig: Ambtelijk secretaris Liesbeth Vermeulen(ziek)

Afwezig: Glenn (Zeeburg), met bericht60

Dagelijks Bestuur: Vincent (voorzitter), Ludwig (secretaris), Ali (penningmeester), Danny,

Patrick (algemene leden)

Vraag 1. Is er sprake van her intake?

Antwoord: Janneke verzekert dat daar absoluut geen sprake van is. Overigens is het zo, dat er65

in feite niet 600 echter eerder sprake van 400 (in de volksmond genoemde) ‘verlorenen’. Het

eerste getal was slechts een indicatie. Bovendien leert de praktijk, dat het hartstikke moeilijk is

om de personen te bereiken. De steun van de leden van de Bezoekersraad is daarom erg

welkom. Vandaar dat het uitgangspunt blijft: meld je zelfstandig, zodat het proces makkelijk op

te pakken is. Hoe dan ook is de inspanning vanuit De Regenboog Groep groot om deze mensen70

te bereiken. Waar er wel sprake is van een gesprek met de ‘verlorene’ in een Huis van de Wijk.

Er ontstaat een kleine discussie, daar het zeer verwarrend overkomt bij enkele leden. Janneke

erkent de frustratie. Het gesprek met een ‘verlorene’ gaat over een aanbod van De Regenboog

Groep, wat nog wel kan. Ze geeft aan, dat ook in de inloophuizen dit aangepast beleid niet

overal soepel verloopt. Ze zal een en ander daarom met de locatiehoofden bespreken en waar75

nodig bijstellen. Nu is bijvoorbeeld bij een no show (dus niet komen opdagen voor een

gesprek) het erg lastig bij te houden voor de medewerkers van De Regenboog Groep.
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Vraag 2. Welke criteria wordt er gehanteerd om mensen binnen te laten?80

Antwoord: Janneke benadrukt, dat ze het liefs iedereen terecht ziet in de inloophuizen. Maar

hoe meer mensen er in de inloop komen, hoe groter het risico op elkaar besmetten met COVID-

19. Er moeten keuzes gemaakt worden. Daarom is er geen plaats in de inloop voor mensen die

24 uur per dag ergens terecht kunnen. Op de vraag of ook mensen die in een kraakpand

verblijven toegang hebben in de inloop, zegt Janneke dat dat valt als dak boven je hoofd. Maar85

als er dan geen sanitaire voorzieningen zijn (douche, wc.) en/of elektriciteit en/of gas (eten),

dan kun je niet spreken van echt onderdak. Dan kun je wel gebruik maken van de faciliteiten

van de inloop.

De leden merken op dat er geen algemeen beleid gevolgd wordt. Bij de ene inloop mag je er

wel in met deze stelling en bij de andere weer niet.90

Vraag 3. Waarom geen akkoord voor de Heidag met iemand van de gemeente Amsterdam.?

Antwoord Janneke: Het is niet gangbaar om met directe gesprekspartners van de directie c.q.

managementteam te spreken. Als dat gesprek zou plaatsvinden, dan moeten de feiten wel

kloppen en in het voorstel van de Bezoekersraad voor een Heidag met iemand van de95

gemeente kloppen de feiten niet. Die moeten eerst kloppend gemaakt worden. Janneke

begrijpt wel de behoefte om iemand van de gemeente te spreken, omdat de gemeente gaat

over het geld en het beleid. Janneke zal aanstaande vrijdag 2 oktober uitgebreid hierop

schriftelijk reactie geven.

100

Vraag 4. Komt er nog een locatiehoofdenoverleg met de Bezoekersraad?

Janneke aan dat deze op 3 november 2020 te villa buitenlust zal plaats vinden, echter wel in

afgeslankte vorm vanwege de COVID-19 maatregelen. Er zullen van elke inloop slecht een

afgevaardigde aanwezig zijn teneinde de strikte RIVM regels op te volgen. Er zal een spreker zijn

van het LOC. Totaal maximaal 20 personen. De meeting duurt van 13-17 uur.105

Vanuit Janneke zelf

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn binnen. Er is een 8 gescoord, het hoogst

ooit. Dit onderzoek heeft echter wel vóór de Covid-19 uitbraak plaatsgevonden. Janneke zou

graag 2 a 3 verbeterpunten eruit willen halen met de Bezoekersraad en onderzoeken of er in110

het volgende tevredenheidsonderzoek nog vragen moeten worden toegevoegd.

Rondvraag voor Janneke

A. Er zijn wat kritische vragen over de sollicitatieprocedure van de Kloof inzake aannemen

Locatiehoofd door een lid. Janneke geeft aan, dat daar inhoudelijk niet op in te kunnen gaan115

vanwege de privacy. Wel geeft ze aan dat het een to close to call was. De voorzitter van de
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Bezoekersraad geeft aan dat er in den brede door de Centrale Raad alle sollicitatieprocedures

van de afgelopen drie jaar zal evalueren, en waar nodig aanbevelingen te doen.

B. Een lid geeft aan dat de COVID-19 maatregel om bij 2 locaties per dag toegang te hebben voor

2 uur, het voor de bezoeker erg frustrerend en vermoeiend is om van hot naar haar te gaan om120

vervolgens vast te stellen dat een inloop waar je naartoe bent gegaan, vol zit. Kun je bij het

inloophuis waar je weg gaat niet van de receptie horen waar er nog plek is? Er is te weinig

inloopfaciliteit. Dit punt zal in de WGO (Werkgroep Openingstijden) worden besproken.

Een ander lid geeft aan dat het beleid niet werkt. Als je in de inloop anderhalve meter houdt,

maar vervolgens de straat op moet en elkaar daar opzoekt, dan neem je van de straat het virus125

juist weer mee naar binnen.

Onder dankzegging van de fungerend voorzitter verlaat Janneke de vergadering.

Korte pauze en verder intern overleg130

WGO (werkgroep openingstijden)

De leden, Karim, Ali-D, Farid, Danny, Patrick en Vincent zullen op dinsdag 10 november en of

donderdag 12 november 2020 tezamen met Wendy (namens de locatiehoofden) en Janneke bij

elkaar komen.135

Ervaringsdeskundigen

De meerderheid van de raadsleden vinden en of zijn zeer kritisch hierover

Daardoor kan er geen besluit hierover worden genomen.

140

Budget Bezoekersraad

Er wordt uitgebreid gepraat hierover en een aantal voorstellen gedaan:

- Lunch E 4,50

- Vacatie E 20,00

- Reiskosten E 6,10145

De adviseur Eric zal een en ander in een advies naar Hans Wijnands verwerken.

Rondvraag en sluiting.

Geen.

De volgende vergadering met de punten die niet aan de orde zijn gekomen is op maandag 26150

oktober 2020 te villa buitenlust,

Aanvang 12 uur lunch en stukken lezen 13 uur vergadering tot en met 16 uur.
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Bijlage155

Afvaardiging locatieraden (juli2020)

Inloophuis vaste leden aspirant ondersteuning

Princehof Danny, Felix, Ricardo,
Julio, Pauline, Romulus

In overweging

Blaka Watra Patrick, David, Ricardo,
Ulrich, Felix, Carlos,
Perry

Kamal

De Kloof Fred, Karim, Ricardo,
Lucien, Richard

Naar behoefte

Makom Youssef, Aleksandr,
Ricardo, Lucien,
Jacques, Marcena,
Hugo, Natalia

Kamal

Oud West Youssef (voorzitter),

Ricardo, Ron, Ali, Arie,

Ibrahim, Harold, Akdimi

Kamal

Zeeburg Ludwig, Ulrich, Jadira,
Vers, Glenn, Farid,
Dave, Doua

Kamal

Spreekbuis Farid, Ludwig, Bouras,
Benali, David, Kees, Ron

Chkouri In overweging

Amoc Vincent, Zoran, Kris,
Jacek, Jaroslow

Liesbeth

Het vergaderschema van de locatieraden en BR en andere bijeenkomsten

Locatie / wat Algemeen in de maand uitzondering

Makom Eerste maandag, 15.30 uur

Oud West Tweede dinsdag, 13 uur

Zeeburg Eerste dinsdag, 15 uur

De Kloof Eerste woensdag, 13 uur (12-8)

Princehof Derde maandag, 16.30 uur

Blaka Watra Tweede dinsdag, 15 uur

De Spreekbuis Derde dinsdag, 13 uur

Amoc Tweede woensdag, 15 uur LO, 1ste ma

Bezoekersraad Laatste maandag, 12 uur

DB van de BR op Amoc Tweede woensdag, 12 uur

Agendaberaad DB Maandag voor de BR, 11.30 uur

ACTIE/BESLUITENLIJST (aangepast op DB van 08072020)160

Datum C/BR Onderwerp Actie door

BR 28 09 2020 WGO: bespreken te weinig inloopmogelijkheid WGO

BR 28 09 2020 Uitslag Tevredenheidsonderzoek verbeterpunten uithalen BR

BR 24 02 2020 Behoefte aan vertaling Schorsingsprotocol in het Arabisch
inventariseren

BR/CR
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DB 12/02/20 Herfst-offensief op locaties DB

BR 24 02 2020 Inventariseren welke locatieraadsleden cursussen willen
volgen: EHBO, assertiviteit en andere
(computervaardigheden bijv.)

BR/wie?

Doorlopende acties

Notulen ter controle sturen aan het DB. De notulen op de eerstvolgende
vergadering kopiëren en uitdelen (S); concept agenda maken; conceptnotulen
een week voor de BR aan leden per mail sturen (AS)

AS (=ambtelijk
secretaris)
S (=secretaris)

Sollicitatieprocedure Locatiehoofden updaten; sollicitatieprocedure relevant
personeel DRG maken

BR/
Nieuwe raad

Medezeggenschap voor alle plekken DRG organiseren, ook de status van Hi-5-
ers/activeerders

CR

Besteding van inkomsten en uitgaven van inloophuizen bespreken; wens van BR
dat inloophuizen medezeggenschap krijgen over het budget.

Locatieraden/DB

Hans/bestuurder uitnodigen voor BR om de drie maanden. Zie vergaderschema
raden (in 2020: aug/nov)

AS

Maatschappelijk werk monitoren DB/ondersteuners

Cliëntvertrouwenspersoon monitoren DB/ondersteuners

165


