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Leden DR: 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, Mari; adviseur: Kamal el Addouti; ambtelijk secretaris:

Liesbeth Vermeulen

3. Wat doet de DR en voor wie is deze, wensen

Marit Postma, regiomanager Informele Zorg/communicatie, is aangeschoven. Ze licht toe

dat: de DR vertegenwoordigt mensen vanuit de informele zorg (IZ), werk en activering. Bij de

IZ worden vrijwilligers 1 op 1 gematched met een Amsterdammer om hen te ondersteunen,

meer perspectief te bieden. In de IZ van De Regenboog (DRG) werken 30 betaalde krachten.

DRG is een vrijwilligersorganisatie. Het gaat om dagbesteding, sociale firma’s, sociale

vaardigheden leren. Scip is een sociale firma. Er is ook een vrijwilligersraad. De

medezeggenschap is laag in de organisatie belegd.

Marit checkt de vacatie/wijze van uitbetalen van Kheira.

Michel was secretaris in de vorige DR en geeft een toelichting op zaken die in de DR geregeld

zijn, zoals een werkgroep die keukens van de inloophuizen beoordeelde. En het

clienttevredenheidsonderzoek (was moeilijk te meten).

Kamal wijst erop dat de Bezoekersraad werkt met de per 1 juli vernieuwde Wet

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Daarin staan Adviesrecht en

verzwaard adviesrecht en dat laatste is nu instemmingsrecht geworden. Hij wil volgende

vergadering een introductie hierover geven. En het huishoudelijke reglement moet op de

agenda komen. De DR heeft dit al geregeld, wordt opgemerkt. Er kunnen aanvullingen op

komen. Liesbeth stuurt het op. Kheira wil stukken per post ontvangen. Ook de

Samenwerkingsovereenkomst en het budget moeten op de agenda komen.

4. Vergaderschema, ook voor DB en overleg met Hans/Marit

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

Droogbak. Marit komt om 15 uur. Hans komt om de drie maanden.

5. Documenten (jaarplan en -verslag, vastgestelde notulen van het overlegdeel met het

management komen op de website https://www.radenregenbooggroep.nl/


