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Jaarverslag Deelnemersraad 2020

De Deelnemersraad behartigt de belangen van Amsterdamse stadsgenoten die in een

kwetsbare positie verkeren door psychische klachten en andere problemen. De DR ziet graag

dat zij (de deelnemers, maatjes, buddy’s van de informele zorg) betrokken worden bij

besluitvorming, zodat er niet alleen over ze wordt gepraat maar vooral met hen.

In veel opzichten was 2020 een hectisch jaar voor de Deelnemersraad. De in december 2019

gehouden verkiezingen bleken onreglementair te zijn verlopen. Om nieuwe verkiezingen te

kunnen houden werd een verkiezingscommissie ingesteld. De ondersteuner van de raad

vertrok en de voorzitter kreeg een ernstig ongeluk. Daarbij kwam ook nog de corona-

epidemie. Door alle strubbelingen werden er van maart tot medio van het jaar geen

reguliere vergaderingen gehouden.

De verkiezingen (per post!) leverden veel nieuwe leden op, er konden er maximaal 11

afgevaardigden van de informele zorg worden gekozen.

Er werden twee nieuwe ondersteuners aangetrokken: een inhoudelijk adviseur en een

ambtelijk secretaris. In juli van het jaar vond de eerste vergadering plaats in de nieuwe

samenstelling. Er werd een dagelijks bestuur gekozen: voorzitter (Michel), secretaris en

penningmeester (Ludwig) en algemeen lid Mari. Vanwege ziekte trad zij later terug en nam

Michael haar plaats in.

Samenstelling raad

Van de gekozen leden bleek niet iedereen concreet deel te willen of kunnen nemen aan de

raad. Enkele leden van de voormalige raad traden wel toe. Eind 2020 telde de raad 5 leden:

Michel, Ludwig, Michael, Kheira en Latifa. Er was maandelijks een bijeenkomst van het DB,

waarin ook met het management de agenda voor de overlegvergadering van de hele raad

werd besproken. Een week later was telkens de vergadering van de hele raad.

Inmiddels was -eindelijk- de Centrale Raad opgericht, waarin afgevaardigden zitten van de

Bezoekersraad en de Deelnemersraad. Namens de DR namen Michel, Ludwig en Michael

deel.

Communicatie

Naast de gebruikelijke mail werd een appgroep ingesteld. Ondanks de beperkingen van

corona kwamen het DB en de hele raad toch fysiek bijeen, meestal op de Droogbak, soms op

de locatie van de IZ aan de Oranje Nassaulaan of Villa Buitenlust. Niet alle deelnemers

beschikken over de faciliteiten of digitale vaardigheden om online te vergaderen. Overigens

staat de ontwikkeling van deze vaardigheden wel op de planning voor 2021.

Vacatures

Kort na de vergadering van juli bleek er een vacature te zijn van manager IZ/communicatie.

Marit Postma, die deze taken had, heeft de portefeuille van de vertrokken manager

overgenomen (Werk&activering). Bij deze vacature was onvoldoende rekening gehouden
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met de medezeggenschap. Hierop is door het DB en de ondersteuner actie ondernomen. Als

resultaat hebben de voorzitter en secretaris deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken. In

september namen Michel en Ludwig ook deel aan sollicitatiegesprekken voor

programmacoördinatoren IZ.

Sander Egas werd per 1 september de nieuwe manager IZ/communicatie. In de vergadering

van september stelde hij zich aan de raad voor.

Interne kwesties

De raad heeft een Jaarplan opgesteld voor de rest van 2020: welke taken en prioriteiten

liggen er. Aan het eind van het jaar is door de adviseur een enquête opgesteld en verstuurd

als evaluatie van de raad in 2020.

In december 2019 was door de voorzitters van de Centrale Raad, Bezoekersraad en de

Deelnemersraad met directeur Hans Wijnands een model huishoudelijk reglement gemaakt

waar alle medezeggenschapsraden van de Regenboog groep gebruik van konden maken. De

huidige huishoudelijke reglementen waren gedateerd en niet goed op elkaar aangesloten.

De DR heeft het model besproken en overgenomen. Daarbij zijn enkele artikelen gewijzigd.

Nieuw was dat alle raden een budget en begroting opstelden. Dit is ook gedaan voor de DR

en intern besproken. Eind van het jaar is dit als advies aan het management gestuurd.

Met het management

Elke vergadering van de raad is er een overlegdeel met het management. Marit of Sander

schuiven aan of bellen in. Eens in de drie maanden komt ook de directeur mee (dit jaar in

oktober en december).

Een belangrijk onderwerp was Colors/de Kaarsenmakerij en de komst van een wasserette. In

OudWest aan de Bilderdijkstraat is de Kaarsenmakerij gevestigd. Er ontstond onrust onder

de deelnemers aan deze dagbesteding toen er plannen bleken om hier een wasserette te

vestigen (voor gebruikers van de Regenboog). De raad vroeg het management om uitleg en

een adviesaanvraag. De raad gaf in het advies aan niet tegen de komst van een wasserette te

zijn, maar wel te pleiten voor behoud van de Kaarsenmakerij (op een andere locatie). In de

decembervergadering zegde het management toe dat de Kaarsenmakerij voorlopig blijft en

niet gesloten wordt tot er een andere locatie is gevonden. Vooral de eisen met betrekking

tot paraffine zijn hierbij lastig. De bedoeling is om voor de zomer van 2021 met de

wasserette te starten.

Onderwerpen die verder onder meer aan bod kwamen:

-de komst van de Buurtteams in april 2021 en de aanbesteding hiervoor door de Regenboog

Groep;

-het Klanttevredenheidsonderzoek.
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Achter de schermen is gewerkt aan verbetering van de website van de raden, die

onafhankelijk van de Regenboog Groep beheerd wordt. De notulen van het overleg met het

management staan onder het kopje Deelnemersraad/Notulen Overlegvergaderingen DR. De

interne notulen van de DR staan onder het kopje Voor de leden DR achter een wachtwoord.


