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Verslag van de Deelnemersraad 20 augustus 2021, 13 uur (-16 uur) op Villa Buitenlust

Leden: Michel (voorzitter/DB), Ludwig (secretaris/penningmeester/DB), Michael (alg.

lid/DB), Latifa, Kheira, Nancy, Dirk (enkele maanden afwezig)

DB = dagelijks bestuur

adviseur Kamal el Addouti

ambtelijk secretaris: Liesbeth Vermeulen

Aanwezig: Michel, Ludwig, Michael, Kheira, Ron

Afwezig: Latifa, Dirk, Nancy

Overleg met Marit (om 15.00 uur)

De voorzitter heet haar welkom. En stelt aspirant-lid Ron voor.

- verslag overleg van 16 juli, ov-deel. Het verslag wordt vastgesteld.

- Het Klanttevredenheidsonderzoek in het najaar, de stukken zijn gestuurd, er is een reactie

van de DR gevraagd voor 1 september. Marit heeft een mail erover gestuurd. De voorzitter

zegt toe dat dit gaat lukken.

- Het advies Maatjes voor elkaar is vandaag aan Sander gestuurd. Hij is nu met vakantie.

-andere punten

Sander zal volgende keer informatie geven over de Zorgbrigade. Dit opleidingstraject start bij

de IZ, er is een kleine aanbesteding. Het loopt vanuit de gemeente/Pantar, met een

certificaat.

Back to Work is nu twee maanden verder. Het is een matchingbureau voor extra inzet, er is

financiering van de gemeente. Enkele doelgroepen bleken niet te passen in bestaande

werkbegeleidingsprojecten, zoals EU-burgers. Ze komen soms in inloophuis Amoc. De

afgelopen maanden is er meer aandacht gekomen voor deze groep arbeidsmigranten, ook

door de commissie-Roemer. In de gemeente is er meer aandacht voor, ook voor

repatriëring. Soms valt het hier tegen, perspectief ontbreekt. Deze mensen zijn belangrijk in

de schoonmaakbranche bijv. Er is nu een specifiek aanbod voor, om ze weer naar werk

leiden.

Een andere groep is economisch daklozen. De meesten komen niet in aanmerking voor

maatschappelijke opvang omdat ze zelfredzaam zijn. Daarom krijgen ze ambulante

ondersteuning van het team tijdelijk wonen. De Regenboog biedt geen woningen, wel het

project Onder de pannen.

Het project Back to Work staat onder leiding van Arno Kooij, trajectbegeleider bij Scip West,

Scip Centrum en inloophuis Blaka Watra, samen met Shirley. Aanmelden via het

maatschappelijk werk, op het spreekuur. Kandidaten worden gekoppeld aan een vrijwilliger.

Het project moet nog geld werven. Het project de Amsterdamse Media Fabriek (AMF) staat

er los van. De Regenboog wil meer doorstroom vanuit bijv. Scip werkbedrijven. AMF wil

werk bieden met zzp-contracten. Raadslid Michael heeft er gesolliciteerd. Er is een groep

mensen dat niet past in de werkwijze van bijv. de Home service. AMF is er ook voor mensen

in een wmo-traject.
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De wasserette is nu ook toegankelijk voor alle deelnemers van de Regenboog, wel met een

eigen bijdrage, anders is het concurrentievervalsing. Een raadslid kon de wasserette op

internet niet vinden. Marit zoekt het na.

De deelnemers aan Amsterdam Underground nemen toe. Tot eind september is er de

ondersteunersregeling, tot dan is er tijd voor een plan voor de toekomst.

Marit wordt bedankt en vertrekt om 15.35 uur.


