
Van:            
De Deelnemersraad 
 
 
 
 
Aan: 
De heer Sander Egas, Manager Informele Zorg & Communicatie (de Regenboog Groep) 
 
Onderwerp: Uw verzoek van 10 mei 2021 om advies inzake projectplan ‘Maatjes voor Elkaar’  
 
 
Amsterdam: 20 augustus 2021 
 
 
 
Geachte heer Egas, beste Sander,  
 
Naar aanleiding van uw verzoek van 10 mei jl., bericht ik u het volgende. 
 
U hebt aangegeven dat de Regenboog Groep voornemens is binnen de Informele Zorg een pilot uit te 
voeren met deelnemers die elkaar ondersteunen. Hiervoor is een projectplan opgesteld genaamd 
‘Maatjes voor elkaar’, als bijlage bij uw verzoek van 10 mei jl. meegezonden en vervolgens gewijzigd 
op 4 juni jl. U wilt hierover graag het advies van de Deelnemersraad ontvangen en heeft de 
Deelnemersraad een aantal specifieke vragen voorgelegd.  
 
In het reguliere DR-overleg d.d. 16 juli jl. heeft u een mondelinge toelichting gegeven op het 
projectplan en hebben een aantal leden van de DR gebruikgemaakt van de gelegenheid u vragen te 
stellen. De Deelnemersraad heeft tijdens dit overleg u reeds te kennen gegeven positief te staan 
tegenover dit projectplan als aanvulling op het reguliere aanbod. Tegelijkertijd is door de DR 
aangegeven nog in een schriftelijk advies concreet op het projectplan en uw vragen in te gaan. Bij 
deze. 
 
Allereerst zal ik in zijn algemeenheid de visie van de DR op het projectplan weergeven en zal daarna 
ingaan op de door u gestelde vragen.  
 
Algemeen 
Meer differentiatie in het aanbod binnen de Informele Zorg spreekt de Deelnemersraad erg aan. 
Deelnemers zijn niet allemaal hetzelfde, hebben niet allemaal dezelfde behoeften, vaardigheden, 
achterstanden etc. Het ‘Maatjes voor elkaar’-project als aanvulling op het reguliere aanbod is een 
mooie kans om deelnemers die hier behoefte in hebben, te koppelen aan een ‘gelijkwaardige’ 
gesprekspartner en daarmee meer zelfstandigheid te bewerkstelligen. De Deelnemersraad staat hier 
zeker positief tegenover. De doelen die de Regenboog probeert te bereiken zijn helder: minder 
eenzaamheid, meer zelfstandigheid, bouwen van een sociaal netwerk en het meer op eigen benen 
staan.  
 
 
 

https://www.deregenboog.org/


Uw vragen 
 

1. Vinden jullie het interessant om deze pilot uit te voeren? 
 

Ja, zie antwoord hierboven. 
 

2. Onder ‘Doelgroep’ staat beschreven welke deelnemers van dit aanbod gebruik kunnen 
maken. Zijn er nog andere criteria die jullie belangrijk vinden voor deelnemers? 

 
De DR denkt dat dit wel de belangrijkste criteria zijn, maar denkt ook dat het nog wel een klus 
zal zijn om hier goed aan te kunnen toetsen.  

 
3. Zien jullie nog andere risico’s dan opgenomen onder ‘Risico’s’ en zo ja, hoe zou hier binnen 

de pilot mee om kunnen worden gegaan? 
 

Matching of de koppeling van de juiste deelnemers aan elkaar. Er zal goed gekeken moeten 
worden of de maatjes wel goed bij elkaar passen. Bijvoorbeeld het koppelen van twee 
maatjes die beiden een verslavingsachtergrond hebben lijkt de DR niet handig en zo zullen er 
meer onhandige koppelingen zijn. Maar bij de matching ook aandacht hebben voor religieuze 
of culturele achtergronden. Een vrouwelijke deelnemer koppelen aan een mannelijke 
deelnemer kan in dat opzicht bijvoorbeeld tot problemen leiden.    

 
4. Het idee is om het volgen van trainingen niet verplicht te stellen, maar wel de mogelijkheid 

te bieden om trainingen te volgen bij de vrijwilligersacademie of bij OEK. Vinden jullie dit een 
goede aanpak? 

 
Ja, verplichten/dwang lijkt de DR niet handig, drempel om mee te doen zo laag mogelijk 
houden om ook het latente deel van de deelnemersgroep te stimuleren zich op te geven.  

 
5. Hebben jullie een reactie op de meetvragen voor deelnemers in bijlage 1? 

 
De vragen zijn helder. Geen aanvullingen. Wel ziet de DR in de vragen 1A en 1B een zelfde 
vraag, nl. de tevredenheid van de deelnemer. 

 
6. Wil de deelnemersraad betrokken worden bij de uitvoering van de pilot en zo ja op welke 

manier? 
 

Tijdens de uitvoering worden er evaluaties verricht. De resultaten van deze evaluaties kunnen 
leiden tot aanpassingen/wijzigingen in het projectplan. De DR wordt graag betrokken bij dit 
denkproces. Op welke wijze dit dan moet, daarover gaat de DR graag in gesprek. De DR wil 
geen belemmering of een vertragende factor vormen tijdens de uitvoering. 

 
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Deelnemersraad, 
 
 
 
Michel van Zevenhoven 
voorzitter       


