
Verslag van de Deelnemersraad 19 november 2021, 13 uur (-16.30 uur) op de Droogbak,

OV-deel

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

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

DB = dagelijks bestuur

Afwezig: Michel (ziek), Michael (werk)

adviseur Kamal el Addouti

ambtelijk secretaris: Liesbeth Vermeulen

Overleg met Sander (om 15.00 uur)

Ron stelt zich voor.

- verslag DR/OV-overleg van 15-10. Het verslag wordt vastgesteld.

-stand van zaken

-HONK,

Sander: dit is in de testfase, medio januari wordt het gelanceerd, voor alle medewerkers en

vrijwilligers. Er komt een appversie. Ook is er SYNC.: maatjes voor jonge statushouders, die

gaan er samen gebruik van maken. Alle documenten gaan van extranet naar Honk. Dit is al

ver, er komt een gebruikersinstructie, op papier en met filmpjes. Er komt een

uitnodigingsmail voor degenen die op extranet zitten om eenmalig te registreren en een

profiel aan te maken.

Nu gebruiken vrijwilligers extranet weinig. HONK is om eenvoudiger info te vinden en tips

onderling uit te wisselen. Er komen diverse groepen, je kunt ook een groep laten aanmaken.

Bijv. van bezoekers Blaka Watra, alle betrokkenen worden lid. Er is een beheerder en een

centrale beheerder, dat is Sander Kersten. Bijv. de DR kan ook een groep vormen. Het is ook

bedoeld om vrijwilligers ervaringen te laten delen.

-acties DRG n.a.v. notitie Liesbeth (op locaties zoeken naar kandidaten DR; coach voor de

leden).

Kamal wijst er op dat de raad onafhankelijk is, DRG kan een coach wel faciliteren. Soms kan

een coach nodig zijn. Sander heeft dit afgestemd met Marit, bij de nieuwe bezetting in 2022,

eventueel met een andere verdeling in bestuur, kan gekeken worden naar welke

ondersteuning wenselijk is. Dit moet zo goed mogelijk aansluiten bij de raad. Kamal, de raad

maakt een inventarisatie van welke kennis en vaardigheden nodig zijn. De DR gaat hierover

zelf in gesprek.

Leden werven; er staat een stukje op extranet; er is een mail via Bas de Groot naar alle

trajectbegeleiders gestuurd; de oproep staat ook in de kalender van Eropuit. Er is ook een

mail van Sander naar alle IZ-coördinatoren gegaan. Begin december gaat er een nieuwsbrief

naar alle vrijwilligers (elke 3 maanden, naar 1300 mensen).

- het Klanttevredenheidsonderzoek, dit is gestart, Kheira kreeg het thuis, anderen niet.

Resultaten komen in het eerste kwartaal van 2022.

-gevolgen corona. DRG zoekt nieuwe vrijwilligers; er zijn meer klussen; in 2022 is er minder

geld van de gemeente; er komt meer groepsaanbod.



Ter info: www.parool.nl/columns-opinie/opinie-investeer-fors-in-de-begeleiding-van-

vrijwilligers

Naar aanleiding van deze brief is er een gesprek geweest met raadsleden van GroenLinks en

van Bij1. Maar het is heel lastig om meer geld vrij te maken. Er komen

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, ervoor zal dit aan de orde gesteld worden in

debatten. Het is in het belang van vrijwilligers. Het probleem werd steeds groter. DRG kreeg

140.000 euro extra, dit geld is nu op, onder meer gebruikt voor maatjes voor economisch

daklozen. Vrijwilligers krijgen een training. De 140.000 euro was eenmalig in 2021, voor de

reguliere doelgroepen. Voor 2022 probeert de Regenboog extra geld aan te vragen bij

fondsen specifiek voor maatjes, economisch daklozen en collectief aanbod.

Van de reguliere subsidie van 1,8 miljoen worden met name de coördinatoren betaald.

Fondsen geven alleen geld voor nieuwe dingen.

DRG wil niet dat mensen een QR-code nodig hebben. Dit is in de horeca landelijk verplicht,

bijv. in de Buurtboerderij. Zoveel mogelijk gaan alle activiteiten door, wel met 1,5 meter

afstand. Hierdoor kunnen minder mensen in de dagbesteding.

Is er genoeg aanwas van maatjes? Sander: door de aantrekkende economie zijn er minder.

Ze worden wel weer geworven. Er zijn deelnemers die een maatje willen dat gevaccineerd is.

Er wordt vanuit DRG geen bewijs gevraagd. Die worden alleen gekoppeld als ze dat willen.

Voor vergaderingen is geen QR-code nodig.

Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden voor het Cliëntenpanel, dat kan ook in gesprek

duidelijk worden.

- rondvraag

Er zjin geen vragen en de voorzitter sluit de vergadering.

___________________________________________________________________

mailadres en website DR: deelnemersraad@deregenboog.org;

https://www.radenregenbooggroep.nl/


