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VOORWOORD
Ken je mij?
In onze stad leven veel kwetsbare Amsterdammers die soms nauwelijks

worden gezien. Soms maken zij zichzelf onzichtbaar, omdat het te pijnlijk
of te moeilijk is om anderen aan te spreken. En soms kijken we als

stadgenoten weg, omdat we ons niet goed raad weten met hun situatie.
Het schrijnende is: als niemand je opmerkt, besta je niet. Elkaar écht zien
is wat een stad sociaal maakt. We kunnen ook gewoon niet zonder elkaar.
Je hebt nou eenmaal de ander nodig om zelf iemand te kunnen zijn. Of
je nou veerkrachtig bent en sterk, of (tijdelijk) kwetsbaar en zoekend.

Gelukkig zijn er veel Amsterdammers die dat beseffen. Ze zoeken elkaar
op, leren elkaar steeds beter kennen en vaak groeit daaruit veel moois.
Een van de niet meetbare, maar wel meest impactvolle effecten van

De Regenboog Groep is dan ook wat de ontmoeting tussen vrijwilligers
en kwetsbare stadgenoten teweegbrengt. In die ontmoeting gebeurt er

iets onomkeerbaars. De ander echt zien – en gezien worden. Het groeiende begrip. Met andere ogen naar elkaar kijken. Je verbonden voelen.
En vanuit het hart begrijpen wat eerst onbegrepen werd.

Daarom gaat dit jaarverslag niet alleen over ons beleid en de uitkomsten
ervan. Maar ook over hoe mensen elkaar via De Regenboog Groep

hebben leren kennen. Want juist die ontmoeting vertelt veel over ons,
ons werk en de opbrengsten in 2018. En daar zijn we enorm trots op.
Hans Wijnands,

directeur De Regenboog Groep
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VOORWOORD
Een mooi en enerverend jaar
2018 was een mooi jaar voor De Regenboog Groep. De organisatie heeft
veel plannen verwezenlijkt, waardoor kwetsbare Amsterdammers niet
vergeten worden in de stad.

Soms was dat best spannend. Er zijn momenten dat je als organisatie

gewoonweg moet inspringen daar waar de nood het hoogst is. Zo was er

in november ineens die snijdende kou ’s nachts. De organisatie kreeg het
voor elkaar om in een mum van tijd extra nachtopvang voor de daklozen
te regelen. Mét hulp van de daklozen zelf.

Enerverend was ook de uitbreiding van Onder de Pannen. Lukt het om

mensen die door pech op straat zijn komen te staan, onder te brengen bij

Soms wordt me gevraagd wat het geheim is van De Regenboog Groep.
Het zit in de mensen die er werken. In de directeur. In de vele, vele

vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun kwetsbare stadgenoten. In de financiers. In de samenwerkingspartners. Het is die

bijzondere mix die maakt dat de organisatie zo veel voor elkaar krijgt.
Ze herkennen elkaar, vinden elkaar, versterken elkaar. En het is de
instelling dat je altijd oog en oor moet hebben voor mensen, hun
problemen en zorgen, hun suggesties.

De Regenboog Groep is gezegend met een grote groep betrokkenen die
dat kan én wil. Soms tegen alle conventies en verwachtingen in. Die lef
en enorme betrokkenheid moeten we zien te koesteren.

mede-Amsterdammers die wel wat extra inkomsten of aanspraak kunnen
gebruiken? Het werkt! Het initiatief viel ook direct op, zelfs landelijk. De

media hebben er veel aandacht aan besteed. Inmiddels hebben tal van
gemeenten bij ons aangeklopt, omdat zij willen weten hoe De Regen-

Redmer Kuiken

voorzitter raad van toezicht

boog Groep dit voor elkaar heeft gekregen.

Waar we enorm trots op zijn, is dat de organisatie haar ISO-certificering
heeft gehaald. Dat is geen eenvoudige klus met een bedrijfsvoering als

die van De Regenboog Groep; met zo veel vrijwilligers, zo veel verschillende activiteiten, zo veel werkplekken en zo veel dagelijkse dynamiek.
In 2018 is duidelijk geworden dat Amsterdam in een financieel lastige

situatie verkeert. Er ligt een forse bezuinigingsopdracht die ook de kwetsbare Amsterdammers raakt. De Regenboog Groep wil er – samen met
de gemeente – alles aan doen om de schade voor de mensen in onze

doelgroep te beperken. Welke slimme oplossingen kunnen we aanreiken
of samen bedenken zodat zij niet in de kou komen te staan? En hoe is
daarvoor voldoende samenwerking en financiering te vinden?
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1
DE KRACHT VAN DE
REGENBOOG GROEP
De Regenboog Groep is een Amsterdamse non-profitorganisatie die opkomt
voor kwetsbare stadgenoten. Met lef en ondernemingszin. Al 44 jaar.

Onze droom
Wij dromen van een Amsterdam waarin er plek is voor íédereen. Waarin
mensen in rijkdom en (sociale) armoede met elkaar samenleven, zich
onderling verbonden voelen en elkaar versterken. En waar mensen die
dat kunnen, zich vrijwillig inzetten voor hun kwetsbare stadgenoten.
Dát maakt Amsterdam tot een thuis voor alle Amsterdammers. Een
stad waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.

Visie
Iedereen heeft recht op een menswaardig leven en iedereen mag
meedoen in de samenleving.

Missie
Wij stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede,
zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wat we doen
We ondersteunen kwetsbare Amsterdammers die het zonder de vrijwillige inzet van hun stadgenoten niet zouden redden. Ze leven in
armoede, zijn eenzaam of dakloos, hebben psychische problemen, zijn
ontheemd of missen de aansluiting in de samenleving. Maar waar we
vooral op uit zijn, is tijd en aandacht voor elkaar: van mens tot mens.

Maatschappelijk probleem
De Regenboog Groep is er vanwege de schrijnende situatie waarin
kwetsbare Amsterdammers terecht kunnen komen. Wat is er aan de
hand?
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Voor mensen die

Greep uit ons aanbod

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

dak- of thuisloos zijn
verslaafd zijn of verslaafd geweest zijn
geen sociaal netwerk hebben
psychiatrische klachten hebben
worstelen met problematische
schulden

vrijwillige maatjes en buddy’s
inloophuizen
hulpverlening
partner- en familieondersteuning
maatschappelijk werk
re-integratie

Talrijke Amsterdammers redden het niet alleen
Veel mensen kunnen terugvallen op familie en vrienden als er iets mis
gaat in het leven, zoals je baan kwijtraken, scheiden en je huis uit moeten. Mensen zonder zo’n vangnet zijn op zichzelf aangewezen. Het risico
neemt dan toe dat ze afglijden naar armoede en eenzaamheid, of te
kampen krijgen met psychiatrische klachten of verslavingsproblematiek.
Deze mensen hebben ook recht op hulp. Wij zijn er voor hen.
De kloof tussen arm en rijk wordt groter
Hoe blijf je een stad met een sociaal gezicht? De laatste jaren neemt
de kloof tussen arm en rijk toe. Van de Amsterdamse gezinnen leeft er
1 op de 5 op of onder de armoedegrens. Het centrum van de stad groeit
in rijkdom, terwijl de minderbedeelden verdwijnen naar wijken aan de
randen van de stad. Arm en rijk komen elkaar niet langer automatisch
tegen. Wij willen mensen verbinden.
Een warm hart is niet meer vanzelfsprekend
De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen en verwacht van
haar burgers dat zij zich meer maatschappelijk inzetten voor kwetsbare
mensen. Maar een warm hart voor de ander kost mensen tijd en aandacht.
En daaraan hebben ze chronisch tekort. Wij motiveren en mobiliseren
mensen om zich toch in te zetten voor een kwetsbare stadgenoot.
Menswaardigheid staat onder druk
Er is structureel minder geld voor sociale voorzieningen en de welvaart
staat onder druk. Daardoor neemt het risico toe dat mensen in sociale
armoede tussen wal en schip raken. Dat gaat ten koste van een menswaardig bestaan. Wij dromen van een Amsterdam waarin er plek is voor
íédereen.
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Rol in de samenleving
We zijn een Amsterdamse vrijwilligersorganisatie die opkomt voor
kwetsbare Amsterdammers. De Regenboog Groep vervult een
belangrijke rol aan het begin en het einde van de zorgketen. We
helpen kwetsbare Amsterdammers om op een laagdrempelige manier
hulp te vinden. En als de hulp niet meer toereikend is, helpen we ze
een menswaardig bestaan te hebben. Bij dit alles werken we nauw
samen met tal van organisaties: van gemeente tot buurtnetwerken
en van kerken tot hulp- of welzijnsorganisaties.

Wat ons onderscheidt
– We helpen grootstedelijke problemen aanpakken – ook al zijn
we strikt genomen niet de eerstverantwoordelijke.
– We kijken niet vanuit afzonderlijke problemen zoals dakloosheid of
verwardheid. Ons startpunt is altijd wat kwetsbare stadgenoten 		
nodig hebben. En wat daarvoor de best mogelijke oplossing is.
– We werken met vele aardige Amsterdammers die zich vrijwillig 		
inzetten voor een ander.
– We werken met vrijwilligers en met ervaringsdeskundigen die
hetzelfde hebben meegemaakt als onze klanten.
– Voor klanten zijn we heel toegankelijk doordat we uitgaan van een
gelijkwaardige relatie. Bovendien werken we niet met ingewikkelde
procedures om van ons aanbod gebruik te kunnen maken.
Mensen kunnen zo bij ons binnenlopen.

Onze geschiedenis
44 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over verslaafde
dakloze jongeren in het Vondelpark. Dat leidde in 1975 tot de oprichting van De Regenboog, een interkerkelijke stichting. Daarmee wilde hij
helper zijn voor wie geen helper heeft. Zijn inzet maakte dat veel mensen in de marge van de samenleving hulp kregen. Later fuseerde de
stichting met tal van maatschappelijke organisaties met eenzelfde doel.
Inmiddels zijn we uitgegroeid tot dé Amsterdamse vrijwilligersorganisatie voor hulp aan de allerkwetsbaarsten. De bevlogenheid van dominee
Wouters inspireert ons nog steeds om te doen waar hij voor stond: er
zijn voor de kwetsbare Amsterdammers. Wouters overleed in 2017.
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Dakloosheid

18

Psychische nood

24

Armoede

30

Eenzaamheid

36

Werk werkt

42

Ontheemd

48
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DAKLOOSHEID

HOE WE ELKAAR HELPEN
De dak- en thuislozen in Amsterdam kunnen even rust vinden in een
van onze inloophuizen. Er zijn gezonde maaltijden te krijgen, een warme
douche en schone kleding. Ook kunnen ze er terecht voor maatschappelijk werk en activiteiten. De bezoekers helpen zelf mee het inloophuis
draaiende te houden. De huizen zijn verdeeld over de stad en hebben
elk hun eigen karakter. In drie ervan kunnen mensen met een verslaving
terecht in een gebruikersruimte. Zo voorkomen we overlast op straat.
Ook is het voor henzelf veiliger om daar hun drugs te gebruiken.

HET PROBLEEM

Aantal daklozen in NL

30.500
79%

G4

43%

van de daklozen leeft in Amsterdam • Den Haag • Rotterdam • Utrecht

1,3% uithuiszettingen per jaar
Bronnen:
Sterk en Zwak in Amsterdam, GGD Amsterdam, 2018
Inzicht in dakloosheid 2009-2016, CBS, 2018
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Voorbeeld

Stadswandelingen
onder begeleiding van
een ex-dakloze, die de
deelnemers een andere
kant van de stad leert
kennen.

Onderdak bij particulieren voor mensen die op
straat terechtgekomen
zijn, door verlies van hun
baan of een scheiding.

Amsterdam Underground

21%

per
1.000
woningen

Voorbeeld
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Onder de Pannen

WAT HET
ZOAL BRENGT
• De weg vinden naar
instanties
• Tijd en ruimte om een
structurele oplossing
te vinden
• Weer gezien worden
als mens

VOOR ELKAAR GEKREGEN
In onze inloophuizen

4.922 daklozen opgevangen

109.004 maaltijden verstrekt
23.453 x vuile kledingstukken omgeruild
65 nachten open tijdens de vrieskou
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‘Peter heeft een grote mond,
maar een piepklein hartje’
Peter (60) leefde twee jaar op straat. Hij liet zijn bestaan in Lelystad achter nadat zijn
vriendin omkwam door een verkeersongeluk en hij zijn baan kwijtraakte. ‘Ik wilde niks
meer.’ Regine (58) helpt al 25 jaar stadgenoten die geen thuis meer hebben. ‘Ik vind
gewoon dat ik iets moet doen.’ Ze werken soms samen mee in de keuken van
inloophuis Makom, bedoeld voor daklozen.

P: Ik zag Regine voor het eerst in de keuken. Je keek heel
streng, een beetje boos zelfs.
R: Dat moest ook wel, anders ging het nooit lukken met dat
toetje. Ik ben gewoon heel direct als ik iets moet uitleggen.
P: Het klikte gelijk. Iedereen zei: jullie lijken wel een stelletje.
We zitten ook altijd te bekvechten.
R: We zijn wel aan elkaar gewaagd. Hij is mijn maatje hier.
Maar als ik tegen hem zeg dat we van hem houden, roept
hij gelijk: hou op!
P: Ik was elf toen ik wees werd. Houden van zit niet zo in me.
R: Peter weet precies hoe hij moet omgaan met de bezoekers
hier. Hij noemt ze allemaal pannenkoek.
P: Je moet soms wel een geintje maken, anders krijg je niks
voor elkaar.
R: Veel bezoekers kennen Peter nog van de straat.
P: Als ik ze tegenkom bij de tramhalte vragen ze wel eens of
ik nog wat onderbroeken voor ze heb. Er zijn dan omstanders
die vragen: sprak jij nou met een dakloze? Dan zeg ik: het zijn
ook mensen hoor.
R: Ik wist vroeger denk ik ook niet goed wat ik moest zeggen
als een dakloze naast me op een bankje was komen zitten.
Dat is nu anders. Ik ken hun wereld beter, achter elke dakloze
zit een verhaal.
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R: Als mij hetzelfde was overkomen als Peter, dan had ik graag
iemands armen om me heen gevoeld.
P: De nachten waren het ergst op straat. Overdag kan je nog wel
ergens naar binnen. Maar ‘s nachts ... Toen het sneeuwde, stopte er
een keer een auto vlak bij mijn bankje. Staat daar ineens een man met
een enorme pizza. Met alles erop en eraan. Voor mij. Ik dacht: krijg
nou de klere. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat twee meisjes
in de vrieskou een flesje water in je gezicht pleuren. Die heb je ook.
R: Nu Peter een huis heeft en een baan zie ik hem meer zijn draai
vinden. Meer regelmaat. Minder zorgen. Hij heeft weer een plek.
P: Het leven op straat blijft wel in je zitten. Ik heb thuis een bed maar ik
heb er eigenlijk nog nooit op gelegen. ’s Zomers slaap ik op het balkon.
R: Mensen die Peter voor het eerst zien, zijn een beetje bang voor hem.
Maar na een weekje weten ze: een grote mond en een piepklein hartje.
P: Mij interesseert het niet als een dakloze vervelend tegen me doet,
want ik weet dat hij morgen heel anders in zijn vel kan zitten. Maar ze
moeten niet boos doen tegen Regine. Dat moeten ze niet proberen.
R: Hé pannenkoek, zegt hij dan.

Inloophuis Makom

Peter is een van de vele daklozen

die een veilige plek vond in Makom.
Vrijwilligers zoals Regine geven

iedere inloop een eigen gezicht.

Ondernemers uit de buurt doneren
dagelijks brood, groente, fruit en
andere zaken.
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PSYCHISCHE NOOD

HOE WE ELKAAR HELPEN
De Regenboog Groep is er ook voor Amsterdammers met psychische
problemen en voor stadgenoten die worstelen met hun verslaving.
Vaak gaan die problemen hand in hand. We bieden praktische hulp en
steun om weer structuur te krijgen. Maar nog belangrijker: we zorgen
ervoor dat er iemand voor hen is en dat zij weer meer in contact komen
met de wereld om hen heen. Vaak zijn ze door hun problemen alles
kwijtgeraakt. Ook hun vertrouwen.

HET PROBLEEM

op
1 de
5

volwassenen heeft ooit in het leven
een depressie meegemaakt

		

8%

van de Amsterdammers heeft ernstige

psychiatrische klachten

HELP

Voorbeeld

Coaching en begeleiding
van naasten van mensen
met psychische problematiek en verslavingsproblemen.

Een eigen maatje voor
jongeren, die door hun
psychische klachten
moeilijk aansluiting
vinden bij leeftijdsgenoten.

Partner- en familieondersteuning

Maatjes voor jongeren

WAT HET
ZOAL BRENGT
• Steeds meer vertrouwen
krijgen in jezelf
• Meer perspectief zien
• Weer mee kunnen doen
met activiteiten

17%

4%

heeft psychische zorg nodig
maar krijgt die niet

gebruikt
overmatig alcohol

8%

Bronnen:
Sterk en Zwak in Amsterdam, GGD Amsterdam, 2018
Depressie in cijfers, Trimbos-instituut, 2016
Gezondheid in beeld: Resultaten Amsterdamse
Gezondheidsmonitor 2016, GGD Amsterdam
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VOOR ELKAAR GEKREGEN

		

gebruikt harddrugs

24
24

Voorbeeld

545 mensen in nood ondersteund
door een vrijwilliger

144 x hulp aan familieleden van (ex)verslaafden
80.268 vuile spuiten omgeruild

				142 ex-verslaafden geholpen door 		
				

een vrijwilliger
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‘Ik begrijp nu beter
wat er is gebeurd’
Raymond (54) raakte verslaafd aan heroïne toen hij 13 was. Jaren van clean zijn en
terugvallen wisselden elkaar af. Na de laatste terugval zocht hij een buddy om weer
onder de mensen te komen. Dat werd Melody (35), softwareconsultant bij een groot
bedrijf. Ze bleken meer gemeenschappelijk te hebben dan ze aanvankelijk dachten.

R: Ik was bloednerveus toen we aan elkaar werden voorgesteld.
Ik was bang om mensen in mijn hart te laten. Iedereen was ik
kwijtgeraakt. Mijn vrouw, mijn gezin, mijn vrienden. Ik leidde een
kluizenaarsbestaan.
M: Een jaar voor die ontmoeting was mijn vader overleden.
Sindsdien vroeg ik me af: is dit het leven nou? Alles leek
nietszeggend. Ik besloot vrijwilligerswerk te gaan doen, naast
mijn baan. Ik ben opgegroeid met een verslaafde vader. Ik dacht:
misschien kan ik daar iets positiefs mee doen.
R: Melody vertelde gelijk over haar vader. Haar openheid deed me
veel. Maar die confrontatie met mij leek me ook moeilijk voor haar.
Zelf ben ik vader van vijf kinderen. Met de oudste heb ik sinds kort
weer contact. De andere kinderen willen niks met me te maken
hebben. En dat begrijp ik heel goed.
M: Mijn vader had net als Raymond steeds een terugval. Ik was
18 toen hij uit mijn leven verdween. Hij was jarenlang onvindbaar.
Later bleek dat hij op straat had geleefd. Vlak voor hij overleed
kregen we weer contact. Mijn opa belde dat hij weer in het vizier
was van de hulpverlening.
R: Wat ze al snel op tafel legde: heeft mijn vader wel van mij
gehouden? Was ik dan niet belangrijk genoeg dat hij zijn
verslaving verkoos boven mij?
M: Het was heel bijzonder om via Raymond de antwoorden
te vinden waar ik mijn vader niet naar kon vragen.

28
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R: Verslaving is een ziekte. Die maakt dat je niet in staat bent om je
kinderen lief te hebben terwijl je zo ontzettend veel van ze houdt.
Steeds beloof je ze van alles, steeds weer stel je ze teleur. En op
een dag besluiten ze: dat gaat niet meer gebeuren, papa. Ik kan niet
verwoorden hoe groot het gemis is, het schuldgevoel, de schaamte.
Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat het zo is gegaan.
M: Er waren tijden dat ik soms dacht: verslaafd zijn is een keuze.
Maar zo simpel is het niet. Ik kan nu beter een oordeel vormen over
wat er met mijn vader is gebeurd.
R: We gingen vaak zo op in onze gesprekken dat ik de omgeving
vergat – en de dingen waar ik bang voor was.
M: Het was geen doordachte strategie of zo. Ik dacht: als ik hem
mijn vertrouwen schenk, dan komt de rest vanzelf.
R: Weet je nog die keer in het overvolle Vondelpark? Ik realiseerde
me: zo was ik vroeger ook, tussen de mensen. Die dag nam ik een
besluit. Dat ik mensen weer kan vertrouwen, dankzij jou. Ik ben
weer aan het worden wie ik was. Maar dan zonder drugs.

Buddytraject

Veel (ex)verslaafden en mensen
met psychiatrische problemen

raken door hun situatie eenzaam.

Raymond vond via De Regenboog
Groep een maatje om mee op te

trekken. Hij is alweer een tijd clean.
Inmiddels is hij gestopt met het
buddytraject. Raymond coacht
nu zelf mensen in vergelijkbare

situaties – naast zijn beroep van
fysiotherapeut.
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ARMOEDE

HOE WE ELKAAR HELPEN
In Amsterdam leeft 1 op de 5 mensen in armoede. Sommigen belanden
op straat na een verbroken relatie, hoge schulden of een combinatie van
tegenslagen. Volgens de gemeente zijn die problemen vaak niet groot
genoeg om hulp te krijgen. Maar zeker 30 procent van deze mensen kan
niet rondkomen door die problemen. De vrijwilligers helpen hen op tal
van manieren om weer grip op het leven te krijgen.

HET PROBLEEM

18%

van de huishoudens
				in Amsterdam

behoort tot de minima

= 71.386

huishoudens

= 27.000 kinderen
54%
van de minima is langdurig arm

		

(4 jaar of langer)

13

Een schuldenaar heeft gemiddeld
			verschillende schuldeisers
Bronnen:
Sterk en Zwak in Amsterdam, GGD Amsterdam, 2018
Kerncijfers armoede in Amsterdam, Gemeente
Amsterdam, 2018
Jaarverslag NVVK 2017
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Voorbeeld

Voorbeeld

Coaching door een
vrijwilliger zodat
Amsterdammers in
armoede weer
perspectief gaan zien.

Trainingen voor
Amsterdammers in
armoede, om hun
talenten te ontdekken
en daarop door
te pakken.

Coachingstraject

Talentontwikkeling

WAT HET
ZOAL BRENGT
• Meer vertrouwen krijgen
in eigen kunnen
• De weg weten naar
voorzieningen
• Motivatie om problemen
aan te pakken

VOOR ELKAAR GEKREGEN

363

73
271

mensen tijdens een schuldhulpverleningstraject
geholpen door vrijwilligers

mensen met een verstandelijke beperking en schulden

begeleid door een vrijwilliger
deelnemers getraind in leren omgaan met geld
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‘Door hem besef ik hoe
kwetsbaar wij zijn’
Henri (60) raakte na een werkend bestaan in één klap alles kwijt. Zijn baan.
Zijn woonruimte. Zijn laatste beetje geld. ‘Het was een hel. Er gebeurt zo
veel in korte tijd, je hoofd kan dat niet verwerken.’ Malika (44) coacht hem
om het leven weer op de rails te krijgen.

M: Toen ik hem voor het eerst zag, wist ik gelijk: dát moet hem zijn.
Hij zag er zo verdwaald uit, die paniek in zijn ogen. Verloren.
H: Ik had nooit gedacht dat ik in zo’n situatie terecht zou komen.
Ik heb altijd voor mijn eigen kostje gezorgd en ineens was ik
berooid. Ik ben doelloos op straat gaan lopen. En maar denken,
lopen en denken. Waar kan ik slapen? Hoe kom ik aan eten?
Ik kon nergens heen. Je kop krijgt een oplawaai, de stress giert
door je lijf. Je moet even roken, dus pak je de peukjes van de straat.

M: Ik vind het knap dat je de stap hebt genomen om bij ons binnen
te lopen voor hulp. Ik zag in jou een enorme trots die je opzij moest
zetten. En dan ook nog die Friese koppigheid.
H: Mijn trots wilde ik niet ook nog kwijtraken. Mensen gaan toch in
de loop der tijd aan je zien dat er iets niet goed zit met je. Helemaal
sinds mijn voortanden eruit waren geslagen. Ik lag op een bankje in
het Rembrandtpark te slapen toen vijf mannen me beroofden van
alles wat ik nog had.
H: Wat het ergste is? Ik zie mensen vaak denken. Armoedzaaier.
Klaploper. Je deugt niet voor onze maatschappij. Áls ze je al zien,
want meestal kijken mensen langs je heen op straat.
M: Henri is iemand om tegenop te kijken. Wat een volhouder. Voor
mij is hij een bijzonder mens met een bijzonder verhaal. Iedereen
neemt wel eens een beslissing die fout uitpakt in het leven. Door
hem besef ik weer hoe kwetsbaar wij mensen zijn.

M: Toen ik hoorde wat er in zijn leven was gebeurd, dacht ik: shit
man, dit is echt niet eerlijk. Dit kan zo niet gaan. Maar zo gaat het.
Als je geen postadres hebt, ben je nergens. Dan krijg je niet de
uitkering waar je recht op hebt. En zonder geld kun je niks huren.
H: Malika is gelukkig een pitbull. Als ze zich ergens in vastbijt, laat
ze niet meer los. Ze beet zich vast in mijn situatie. In de gemeente,
in de GGD, in alle regels en instanties. En ze gaf niet op. Dat kreeg
ik zelf niet voor elkaar.
M: Er is ook bijna niet doorheen te komen. En je was ook uitgeput
door de stress van het leven op straat.
H: Dat gevoel, dat ik het even niet meer alleen hoefde te doen, dat
was zo fijn.

Laagdrempelige toegang
tot hulp

Henri is een van de Amsterdammers
die in armoede leeft. De Regenboog

Groep bood hulp. Hij kreeg coaching.
Kon terecht bij de inloophuizen.
En hij werkte als vrijwilliger mee

in de veegploeg en achter de bar.

Inmiddels gaat het beter met Henri.

Oud-collega’s hebben zich over hem
ontfermd. Hij heeft tijdelijk werk en
tijdelijk onderdak. Henri: ‘Wat een

kanjers. Ik huil niet vaak, maar wat
heb ik gehuild.’
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EENZAAMHEID

HOE WE ELKAAR HELPEN

HET PROBLEEM

Eenzaamheid is vaak het gevolg van meerdere problemen tegelijkertijd,
zoals armoede of psychische nood. De Regenboog Groep helpt mensen
die eenzaam zijn om een eerste stap te zetten die de eenzaamheid helpt
doorbreken. Zo zoeken vrijwilligers mensen thuis op, die vaak al jaren
niemand over de vloer hebben gehad. Ook kijken we samen met hen wat
zij graag zouden willen. Of het nu gaat om een werkplek, een cursus of
vrijwilligerswerk doen.

Amsterdam 13%

Ernstige eenzaamheid komt vaker voor in
		

dan in Nederland 10%

Van alle mannen is

50% eenzaam

22%

Voorbeeld

Samen met anderen
gezellig eten of koken
in Amsterdamse buurthuizen, waar smaakvolle
en gezonde maaltijden
worden geserveerd.

Initiatief waardoor
mensen met een
psychiatrische achtergrond aan de slag
kunnen als klusser,
tuinier of timmerman.

Buurtrestaurants

WAT HET
ZOAL BRENGT

Homeservice

• Nieuwe mensen leren
kennen
• Het gevoel hebben er
weer bij te horen
• Niet meer altijd er alleen
voor staan

Van alle vrouwen is

45% eenzaam

van de gescheiden mensen
is eenzaam

Ernstige eenzaamheid komt het meest voor bij mensen met

Turkse afkomst

				

25%

bij Nederlandse afkomst 8%

Bron:
Eenzaamheid in Beeld, GGD Amsterdam, 2016
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VOOR ELKAAR GEKREGEN
onze buurtrestaurants

7.115

312 x

open

Amsterdammers samen aan
				 tafel in buurtrestaurants

888

mensen eropuit met onze groepsactiviteiten

			

716 x

een vrijwilliger gekoppeld aan
eenzame Amsterdammers
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‘Als ik door haar ogen kijk,
waardeer ik het leven meer’
Sinds Diana (43) op haar zesde een ongeluk kreeg, werkt haar hoofd niet helemaal zoals
ze zou willen. Ze kan zich moeilijk concentreren en heeft psychoses. Samen met vrijwilliger
Lilian (51 jaar, getrouwd en twee kinderen) gaat ze elke twee weken op stap. ‘Lilian is de
vriendin die ik nooit heb gehad.’

D: Toen Lilian binnenkwam, zei ik: wat heb jij een mooie tanden
zeg, ze zijn zo wit.
L: Hilarisch. Dat was ook het eerste wat we van elkaar te weten
kwamen: we gebruiken dezelfde tandpasta.
D: Ze vonden dat ik meer naar buiten moest. Ik hou mensen
liever wat op een afstand; te veel prikkels weet je wel. Ik kan
best goed alleen zijn hoor, maar ik lag vaak alleen maar op de
bank. Daar word je wel depri van.
L: Diana heeft door die prikkelgevoeligheid bijvoorbeeld moeite
om met de tram of de bus te gaan.
D: Steeds denk ik dan dat mensen naar me kijken. Ik kan dan
in paniek raken. Op zo’n moment wil ik vluchten, naar mijn
eigen veilige thuis.
L: We kennen elkaar een tijdje. We vinden het leuk om met elkaar
op te trekken. De ene keer gaan we naar de markt of naar het
Amsterdamse Bos. We zijn ook een keer naar de sauna geweest.
D: Maar wel op de badkleding-dag hoor.
L: In het begin maakten we voorzichtig een wandelingetje, niet te
ver weg. Moet je kijken Diana, nu gaan we zelfs naar het strand.
L: Als ik door de ogen van Diana naar de wereld kijk, waardeer ik het
leven meer. Ze ziet de dingen heel scherp en op een eigen manier.
Afgelopen winter bijvoorbeeld. We rijden langs de kale bomen. Zegt
ze ineens: wat zijn die takkerig. Ik dacht: wat bedoelt ze? En toen
zag ik pas hoe mooi de bomen waren. Takkerig.
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D: Misschien komt het omdat ik weinig buiten ben. Dan zie ik gelijk
alles wat mooi is.
L: Ik vind Diana een wijze vrouw. Ze leeft helemaal in dit moment.
Als ik anderen spreek, zijn ze vaak met hun gedachten bij wat
gisteren is geweest, of bij wat er morgen gaat komen.
D: Ik vergeet vaak wat er meer is dan vandaag. Al dat denken zou
me alleen maar afleiden. Ik moet me goed concentreren op waar
ik mee bezig ben. Anders word ik onrustig.
L: We nemen elkaar zoals we zijn. Net als Diana had ik ooit last
van psychoses. Omdat mijn belastbaarheid niet groot is, kan ik
niet werken.
D: Dat is niet erg, het komt goed hoor Lilian.
L: Dat bedoel ik nou, Diana is zo lief! We herkennen veel in elkaar.
Als je eenmaal de bodem hebt geraakt in het leven, kan je alleen nog
maar omhoog. Dat hebben we allebei meegemaakt. Dat bindt ons.
We veren samen verder naar boven en we laten elkaar niet los.

Maatjescontact

Diana voelt zich regelmatig

eenzaam. Via De Regenboog Groep
kwam zij in contact met Lilian. Zij is
een van de vele vrijwilligers die de

eenzaamheid van Amsterdammers
helpen doorbreken en ze in aan-

raking brengen met de wereld om
hen heen. Vaak is het maatjes-

contact een belangrijke eerste stap
om verandering te krijgen in hun
situatie.
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WERK WERKT

HOE WE ELKAAR HELPEN

HET PROBLEEM

Hoe kom je weer aan de slag als je door persoonlijke problemen ver van
de arbeidsmarkt bent geraakt? De Regenboog Groep helpt kwetsbare
Amsterdammers bij die aansluiting. Voor iedereen is er wat te vinden.
In de klussendienst bijvoorbeeld of in een van onze sociale firma’s die
we met partners in de stad opzetten. De mensen krijgen begeleiding
en scholing. Stap voor stap vergroten zij hun toekomstkansen om weer
volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

4.815 mensen
In Amsterdam kunnen

aanspraak doen op

Wmo-dagbesteding
Voorbeeld

Voorbeeld

Horeca en dagbestedingsproject, waarbij
klanten en vrijwilligers
onder leiding van een
vaste medewerker dit
activiteitencentrum tot
een plek voor iedereen
maken.

Werkervaringsplek voor
kwetsbare Amsterdammers. Bezoekers kunnen
er terecht voor een
training of vergadering,
tal van activiteiten en
een overnachting.

Buurtboerderij

mensen
om zich
heen

mee
kunnen
doen

je
zinvol
voelen

WAT HET
ZOAL BRENGT
• Gewenning aan een
arbeidsritme
• Een groter sociaal
netwerk
• Meer gevoel van
eigenwaarde

VOOR ELKAAR GEKREGEN

In Amsterdam zijn er

39 aanbieders voor dagbesteding

De Regenboog Groep = de op 1 na grootste

Bron:
Gemeente Amsterdam, 2018
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Villa Buitenlust
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476 mensen aan de slag in werktrajecten
90 mensen steun van een vrijwilliger om
			

talenten te ontwikkelen

44 statushouders met hulp van een vrijwilliger
toegeleid naar (vrijwilligers)werk
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‘Veel hangt soms af
van het goede moment’
Andrea (47) heeft een betaalde baan! Haar eerste – na vele behandelingen
in de psychiatrie en verslavingszorg. Daarbij kreeg ze hulp van Mirjam (55)
die haar vanuit De Regenboog Groep begeleidde. Andrea: ‘Ik denk dat
mensen van vroeger me niet meer zullen herkennen.’

A: Het heeft lang geduurd voor ik begreep wat er met me aan de
hand was. Alles wat te mooi was om waar te zijn in mijn leven,
moest kapot. Tot er niks meer overbleef. Op mijn veertigste bleek
dat ik borderline had.
M: Ik heb een zwak voor mensen als Andrea. Ik ben ooit als
activiteitenbegeleider in de psychiatrie gaan werken. Aanvankelijk
vond ik dat heel heftig. Dat is nu anders, ik begrijp veel meer van
hun worsteling.
A: Mirjam nam bij mij de intake af. Ze had een hele afvinklijst met
vragen die ze moest stellen over mijn zelfredzaamheid. Oh nee,
dacht ik, daar gaan we weer. Maar in plaats daarvan hadden we
een heel fijn gesprek.
M: Ik zag iemand die heel gevoelig is en die over veel vaardigheden beschikt. Maar die ook veel belemmeringen heeft gehad
in het leven. Ik vond je best open.
A: Weet je dat ik daar jaren over heb gedaan? Als iemand dichtbij
kwam vroeger, dan klapte ik dicht of gooide ik met stoelen. Ergens
wist ik dat sommige dingen in het leven ook leuk waren. Als ik die
wilde meemaken, moest er wat gebeuren.
M: Ik vond het bijzonder knap dat je in dat eerste gesprek vertelde
over je huis.
A: Het was er een puinbak. Ik had lang niet voor mezelf kunnen
zorgen. Mirjam heeft hulp geregeld. 40 vuilniszakken heb ik samen
met een begeleider afgevoerd. Die stap gaf me veel vertrouwen.
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A: Ik nam in De Regenboog Groep al deel aan allerlei activiteiten.
Totdat ik dacht: ik wil meer. Hé Mirjam, zei ik toen, zal ik ergens
vrijwilliger worden? Maar zij kwam met een ander idee.
M: We hebben haar een betaalde baan aangeboden. Andrea heeft
zó veel kwaliteiten. Het gaat om een beschutte werkplek, zodat ze
langzaam aan de druk kan wennen.
A: Ik was altijd van grote stappen. Als iets dan mislukte, wilde ik
er niets meer mee te maken hebben.
M: Het is mooi om te zien dat je vasthoudt wat goed gaat.
A: Ik kan het soms nog niet geloven dat ik werk heb. Tot ik op mijn
bankrekening kijk.
M: Ik ben trots op je. Moet je zien wat je allemaal heb bereikt.
A: Mensen hebben vaak tegen me gezegd: je kan het zelf, kom op.
Maar dat is maar ten dele zo. Je moet soms ook de goede mensen
tegenkomen.
M: Het moment is soms ook belangrijk. Wij kruisten elkaars pad
toen je de stap kon zetten.
A: Misschien moet het je soms gewoon een beetje meezitten in
het leven.

Re-integratie

Andrea is een van de mensen die

we geholpen hebben om de afstand
naar de arbeidsmarkt te verkleinen.
Haar konden we zelfs aan betaald
werk helpen. Ze begeleidt nu bij

De Regenboog Groep bezoekers

die in een vergelijkbare situatie als
zijzelf hebben gezeten.
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ONTHEEMD

HOE WE ELKAAR HELPEN

HET PROBLEEM

In Amsterdam belanden mensen uit allerlei windstreken. Ze zijn op de
vlucht voor geweld en onderdrukking in landen als Syrië en Afghanistan.
Sommigen zijn op doorreis, anderen zijn statushouder en doen er alles
aan om zich te settelen. De Regenboog Groep helpt ze om snel thuis te
raken in onze stad. In Amsterdam leven ook mensen uit (Oost-) Europa
op straat, die hier door psychische nood en drugsgebruik zijn gestrand.
Vaak hebben ze geen recht op voorzieningen en niemand om op terug te
vallen. We zorgen voor een eerste opvang en kijken hoe we ze kunnen
helpen terug te keren.

UIT OOST-EUROPA

Nieuwe instroom binnen inloophuizen

847 mensen

38 jaar

83% slaapt regelmatig op straat
Gemiddelde leeftijd

Voorbeeld

Voorbeeld

Deze internationale
tak van De Regenboog
Groep is onderdeel van
een Europees netwerk
dat zich buigt over de
vraag hoe het leven van
kwetsbare groepen als
drugsgebruikers, sekswerkers en mensen met
hiv te verbeteren valt.

Begeleiding van mensen
met een verblijfsvergunning, zodat zij aan de
slag kunnen als vrijwilliger bij een van onze
sociale werkplekken –
zoals de buurtboerderij
en de fietsenmakerij.

Correlation

UIT ONVEILIGE LANDEN

7.900 vluchtelingen

met verblijfsvergunning

Recentste binnenkomers:

(50%) en
Eritrea & Ethiopië (18%)
18-26 jarigen

257 Europeanen gerepatrieerd naar land van herkomst

62 Roemenen en 47 Polen weer thuis
voor

Bronnen:
Rapport Inloopvoorzieningen, De Regenboog Groep, 2016
Vluchtelingenmonitor Gemeente Amsterdam, 2018
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• Stadgenoten leren
kennen
• Je weer veilig kunnen
voelen
• Weer hoop hebben
en toekomst zien

VOOR ELKAAR GEKREGEN

vooral uit Syrië

relatief veel

Amsterdam Hometown

WAT HET
ZOAL BRENGT

154 statushouders steun van een vrijwilliger bij integratieproces
44 statushouders aan het werk

				

met behulp van onze vrijwilligers
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‘Ik had nooit kunnen denken
dat hij mijn leven zó zou
verrijken’
Etaleur Juli (33) kan in zijn eigen land niet zijn wie hij is, omdat hij op mannen valt. Hij ontvluchtte
Syrië en belandde moederziel alleen in Amsterdam. Fleur (38), vocalist en songwriter, trekt eens
per week met hem op. Juli: ‘Zij is er altijd als ik door een moeilijke periode ga.’

J: Ik heb Fleur verteld over mijn vlucht. Over de boot, de bus, de
trein, de lange afstanden lopen. Ik moest weg uit Syrië omdat ik
homo ben. Dat maakt je leven onveilig. Toen ik in het leger zat,
kwamen ze erachter dat twee mannen iets met elkaar hadden.
Ze zijn drie jaar gevangen gezet.
F: We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Ik ben zelf lesbisch.
Die zoektocht naar je eigen identiteit is al lastig, maar hier kun je
veiliger zijn, jezelf ontdekken.
J: Toen ik Fleur voor het eerst zag, maakte ik me best zorgen.
Ik had het erg moeilijk. Ik miste mijn familie enorm. Ik moest
met iemand mijn verdriet kunnen delen. Ik heb toen wel gedacht:
ziet Fleur mij wel zitten als ze alleen die kant van mij ziet? Mijn
stemming was heel somber.
F: Ik zag vooral een lieve, mooie en authentieke man. Met wie
ik direct een klik voelde, ondanks dat zijn geschiedenis zo
anders is dan de mijne.
J: Als ik haar vertelde dat het even niet goed ging, zei ze: kom
op, we gaan de stad in, iets doen. Dat hielp enorm.

F: Ik had nooit kunnen denken dat hij mijn leven zó zou verrijken.
Door hoe hij in het leven staat, door wie hij is. Hij vergroot mijn
wereld. Ik heb diep respect voor hem, omdat hij de kracht had om
weg te gaan uit zijn bestaan daar. Ga er maar aan staan. Ga maar
eens in je eentje naar een vreemde plek om weer helemaal opnieuw
je leven op te bouwen. Je moet wel heel sterk zijn om dat te kunnen.
J: Ik voel me trots als ze dat zegt. Door haar heb ik geleerd om
geduldig te zijn. Dat er betere tijden komen. En dat ik het leven
waard ben. Steeds weer zegt ze: vertrouw op jezelf, je bent een
mooi mens, geef niet op. En dan die vrolijkheid van haar, we
hebben ook zo veel lol samen. Ze geeft me energie.
F: Ik ben blij dat Juli zich hier steeds meer thuis voelt. Tegelijkertijd
vind ik het heel pijnlijk voor hem dat hij voor zijn eigen familie niet
kan zijn wie hij is.
J: Alleen mijn zus weet het. Ze zegt: ‘Probeer het de rest niet te
vertellen. Je moeder zal hysterisch worden. Je vader zal woest
zijn. Je broers zullen niks meer van je willen weten.’ Het gemis en
het verlangen naar huis, dat gaat nooit over. Maar door Fleur kan
ik het beter dragen.

Support voor lhbtstatushouders

Veel statushouders voelen zich

gesteund door het thuisfront, maar

bij lhbt’ers ligt dat vaak anders. Als

hun seksuele geaardheid in het thuis-

land niet wordt geaccepteerd, hebben
zij dikwijls de banden met hun familie

moeten doorsnijden. Die verlatenheid
heeft veel invloed op de inburgering.
De vrijwilligers van De Regenboog

Groep helpen hen de eenzaamheid
doorbreken en een nieuw leven op
te bouwen.
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3
HOE WE RISICO’S EN
ONZEKERHEDEN MANAGEN
Verschillende omstandigheden kunnen ons hinderen om onze missie te vervullen.
Welke risico’s zien we en hoe anticiperen we daarop?

Wet- en regelgeving
Andere verdeling van macht en geld binnen de gemeente
Tot april 2018 hadden we te maken met 7 stadsdeelraden die elk beschikten
over een eigen budget en beslissingsbevoegdheid. Die zeggenschap is nu
gecentraliseerd binnen 1 college en gemeenteraad. Daardoor is het speelveld
van financiering overzichtelijker en eenvoudiger geworden. We hebben niet
meer 7 mogelijke opdrachtgevers en financiers, maar slechts 1.
Maatregelen: We investeren volop in een goede relatie met het centrale stadsbestuur en onverminderd ook in die met de stadsdelen. Zij zijn onze ogen en
oren. Samen kunnen we het centrale stadsbestuur voorstellen doen voor de
ondersteuning van kwetsbare Amsterdammers die anders in de knel raken.

Strategie
Flink tekort binnen gemeentelijke zorgbegroting
De gemeente Amsterdam denkt na over hoe ze het begrotingstekort voor de
zorg gaat oplossen. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, die ook onze
inzet voor kwetsbare Amsterdammers kunnen raken.
Maatregelen: We stellen rond maatschappelijke problemen van de stad een
businesscase op, met concrete cijfers over wat bijvoorbeeld opvang kost en
oplevert. Deze feitelijke informatie helpt de gemeente om weloverwogen
keuzes te maken.
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Toenemende concurrentie op ons werkterrein van informele zorg
Enkele jaren terug hadden wij een unieke positie op het gebied van informele
zorg. Inmiddels zien we dat andere partijen vergelijkbare diensten aanbieden,
die concurreren met onze diensten.
Maatregelen: We gaan ons sterker profileren in wat ons onderscheidt – en waar
onze toegevoegde waarde zit. We zetten planmatig in op meer zichtbaarheid van
onze organisatie en ons aanbod.

Spanning rond onze hulp aan niet-rechthebbenden
De meningen zijn verdeeld in de stad of we hulp moeten bieden aan mensen uit
Oost-Europa, die stranden in Amsterdam. Ze hebben geen werk, geen geld, geen
onderdak – en worstelen vaak met psychische problemen en verslavingsproblematiek. De overheid beschouwt hen als niet-rechthebbend: geen recht op uitkering, zorg en huisvesting. Maar ondertussen is hun nood hoog en veroorzaken ze
soms veel overlast in de stad.
Maatregelen: Deze mensen negeren is niet de oplossing. We zijn volop in overleg
met de GGD, onze partners en de gemeente om te kijken hoe deze groep het
beste geholpen kan worden. Intussen vangen we hen op en bieden we hulp. Zo
blijven we de groep in het vizier houden en ontlasten we de stad.

Operationeel
Tekort aan menskracht door krapte op de arbeidsmarkt
Door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om goede mensen te werven.
Daardoor lopen we de kans dat we handen tekortkomen.
Maatregelen: We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. We
investeren in de ontwikkeling van medewerkers. En we betrekken hen bij beleid
en besluitvorming. Dat vergroot de onderlinge verbondenheid én het levert de
organisatie gedragen en vernieuwende ideeën op.
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Te weinig sturing op resultaten en impact
De kracht van onze organisatie is dat medewerkers veel vrijheid hebben om de
goede dingen te doen. Dat heeft ons ver gebracht. Nadeel is dat we nog te
weinig weten over waar het beter of efficiënter kan.
Maatregelen: We zetten in op een professionaliseringsslag binnen de organisatie
waarbij we de kansen benutten van een duidelijke plan-do-check-act-cyclus.
Daarbij maken we beter gebruik van de vele data waarover we al beschikken –
maar waarmee we nu te weinig doen.

Financiën
Kwetsbaarheid door financieringsvorm
Het is niet helemaal zeker of de gemeente ons ook de komende jaren in dezelfde mate zal financieren. Dat heeft alles te maken met bestuurlijke en politieke
keuzes. Fondsen - ook een belangrijke financieringsbron - steunen ons in de regel
kortlopend en projectgericht. Dat maakt ons als organisatie kwetsbaar, zeker in
tijden van economische tegenslag en een andere politieke wind.
Maatregelen: We zorgen voor een gezonde financieringsmix om zo het risico te
spreiden. We scherpen daarvoor onze plannen rond de donateurswerving aan.
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4
STRATEGISCH BELEID
EN EVALUATIE
Ons strategische beleid houden we elke 2 jaar tegen het licht. Aan welke doelen
hebben we gewerkt en wat hebben we bereikt in 2018?

Bij de verschillende stappen zijn alle geledingen in de organisatie ver-

tegenwoordigd: de medewerkers, de raad van toezicht, de cliëntenraden
en de ondernemingsraad. Zij denken mee, toetsen conclusies aan hun
eigen bevindingen en vullen aan. Managementadviesbureau Decido
begeleidt ons daarbij.

Om het effect van onze manier van werken te meten, maken we gebruik
van een scala aan meetinstrumenten en meetmomenten. De gegevens
gebruiken we in verantwoordingen aan onze financiers, in evaluatiegesprekken met onze klanten en vrijwilligers, en om ons beleid bij te
sturen.

Beleidsontwikkeling en monitoring
Elke 2 jaar herijken we onze aanpak. Zo kunnen we snel anticiperen
op voortdurende veranderingen in de stad. Op de problemen die zich
voordoen. En op de behoeften van mensen die het (alleen) niet redden.
De korte beleidscyclus maakt ook dat we snel kunnen bijsturen op de
resultaten die we boeken.

Strategie
Om onze missie te realiseren, hebben we in juni 2018 voor de periode
2018-2020 een samenhangend geheel van strategische doelen gefor-

muleerd. De strategiekaart op de volgende pagina’s is uitgangspunt en

meetinstrument voor ons beleid. De Regenboog Groep wil de komende
jaren dé stedelijke probleemoplosser zijn in het sociaal domein. Ook
werken we toe naar een gezonde financieringsmix, zodat we onze
ambitie kunnen waarmaken.

Zo maken we ons beleid
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Evaluatie van het voorgaande
meerjarenplan

Welke doelen zijn gehaald, en welke doelen
nemen we mee in het volgende meerjarenplan?

Analyse

Welke externe ontwikkelingen en risico’s
hebben invloed op onze doelgroep en op
ons werk, en wat speelt er intern?

Doelstellingen

Op welke doelen zetten we de komende
jaren in?

Vaststelling tweejarenbeleidsplan
en bijbehorend activiteitenplan

Wat gaan we doen, wanneer, en wie is
verantwoordelijk?

Jaarplan per afdeling

Welke activiteiten dragen bij aan de doelstelling van de afdeling en de organisatie?
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Strategiekaart 2018-2020

Strategische ambitie: einddoel

Wij stimuleren de ontwikkeling van
mensen in (sociale) armoede, zodat
zij actief kunnen deelnemen aan
de maatschappij.

Dé stedelijke probleemoplosser in het sociale
domein

Gezonde
financieringsmix

Dienstenportfolio
Groei en meer
gericht op
ontwikkeling

Inloop

Propositie richting financiers en klanten

Grensverleggende
aanpak

Wijkaanbod

Gelijkwaardigheid
en
toegankelijkheid

Specialist voor
moeilijke
doelgroep

Werk & Activering

Hulpverlening

Informele zorg

Professionaliseringsprocessen
Doorlopend aanbod

Innovatie, informatie en organisatie

64

Specialistisch
aanbod
zichtbaar

ICT op orde

Vereenvoudigd
financieel
proces

Betere verdeling
TVB* en
aansturing
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Medewerkers en cultuur
Vraaggerichte
houding

Grotere
betrokkenheid

Behoud
flexibele
schil

Duurzame
inzetbaarheid

Aantrekkelijke
werkgever

* TVB = taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
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Behaalde doelen
Aan welke doelstellingen hebben we in 2018 gewerkt en met welk
resultaat? Een greep uit de doelen en opbrengsten:

Innovatie, informatie en organisatie
Vereenvoudigd financieel proces
We hebben het financiële proces lager in de organisatie belegd.
De teamleiders krijgen nu ook zelf overzicht over hun financiële
resultaten. Daarvoor hebben we een online boekhoudsysteem
ingezet, dat vanaf verschillende plekken toegang biedt om facturen
en declaraties te verwerken. Ook werken we met SimpledCard voor
de betalingen die gedaan worden vanuit de verschillende locaties.
Daardoor voorkomen we contant geld in omloop, ontbrekende
bonnetjes en onnodig controlewerk.
ICT op orde
Omdat onze ICT niet naar behoren functioneerde, hebben we in
2018 besloten op zoek te gaan naar een andere partij die ons kan
ondersteunen. We hebben onze websites extra beveiligd en werken
met een veilig e-mailprogramma. Sinds 2018 voldoen we aan de
privacybeschermingsplicht.
Betere verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Door de jaren heen zijn er tal van verschillende functies binnen de
organisatie benoemd. We hebben ze doorgelicht om tot vereenvoudiging te komen. Daarbij kijken we hoe we de taken, verantwoordlijkheden en bevoegdheden beter kunnen verdelen.

Medewerkers en cultuur
Grotere betrokkenheid
Om nog beter gebruik te maken van de competenties van de medewerkers, betrekken we hen meer bij de beleidsontwikkelingen en besluitvorming. In 2018 hebben veel mensen het nieuwe beleidsplan helpen
ontwikkelen. In de werkprocessen is opgenomen dat medewerkers
eerder betrokken worden bij het bedenken van nieuwe initiatieven. Dat
is niet alleen leuk, het levert ook meer goede ideeën op.
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Vraaggerichte houding
Belangrijk is dat we goed kijken wat klanten en vrijwilligers nodig
hebben en dat we daar ons aanbod op afstemmen. In 2018 zijn
medewerkers van de informele zorg getraind in het scherper
uitvragen van klanten, zodat we nog beter kunnen aansluiten op
de ontwikkelmogelijkheden van klanten. Datzelfde doen we met
aanbieders met wie we samenwerken om kwetsbaren op te vangen.
We werken aan een applicatie waarin snel gezocht kan worden wie
er op dat moment wat te bieden heeft.
Duurzame inzet
In 2018 zijn we individuele gesprekken gaan voeren met de 55-plussers
in onze organisatie. Wat hebben zij nodig om gezond en geïnspireerd
hun loopbaan te vervolgen tot aan hun pensioen? Het is een van de
initiatieven om goede krachten binnenboord te houden.
Aantrekkelijke werkgever
Vinden en binden van medewerkers is belangrijk. Op salaris kunnen we
niet concurreren, maar wel op de grote mate van autonomie als je bij
ons werkt. Daar zijn we ons nadrukkelijk op gaan profileren. Om onze
sollicitatieprocedures zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, hebben
we ons gecommitteerd aan de Sollicitatiecode van de Nederlandse
Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

Professionaliseringsprocessen
Onze organisatie werkt snel en ad hoc, en medewerkers hebben veel
vrijheid om te bepalen hoe ze hun werk uitvoeren. Dat is onze kracht,
maar het is niet altijd efficiënt. We maken bovendien veel plannen
waarvan de voortgang niet optimaal bewaakt wordt. In 2018 zijn we
begonnen om onze werkprocessen in te richten volgens het plan-docheck-act-principe.
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Doorlopend aanbod
We hebben een goed doordacht aanbod voor onze doelgroep, maar bieden het nog te versnipperd aan. We zouden nog meer kunnen bereiken
als klanten hun ontwikkellijn soepel kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld van
inloop, via de veegploeg naar betaalde arbeid. In 2018 zijn we binnen de
informele zorg mensen meer tussentijds gaan bevragen op wat ze willen
bereiken en wat daarvoor nodig is. Bij Werk & Activering zijn we assessments gaan afnemen om met klanten te ontdekken waar ze goed in zijn
en welke leerdoelen zij zelf hebben.

Dienstenportfolio en propositie
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Economisch daklozen (‘pechmannen’) snel helpen
Samen met de gemeente zijn we in 2018 een project gestart voor
mensen die op straat zijn beland door bijvoorbeeld schulden, ontslag
of scheiding (ook wel ‘pechmannen’ genoemd). Ze kampen echter
niet met psychiatrische of verslavingsproblemen – en hebben daardoor geen toegang tot maatschappelijke opvang. Wie niet kan terugvallen op een eigen sociaal netwerk, wordt door de gemeente met
ons in contact gebracht. De gemeente kan de afspraak rechtstreeks
inplannen in onze agenda. We gaan dan net zo lang zitten met de
hulpvrager tot er een oplossing is. Binnen 24 uur. Dat blijkt goed te
werken. Iedereen die naar ons is doorverwezen, komt ook. En met
onze extra bemiddeling vinden we altijd een oplossing.

De Regenboog Groep zal in de toekomst verder moeten groeien om
voldoende hulp te kunnen bieden aan kwetsbare Amsterdammers.
Daarbij richten we ons op wat voor hen een volgende stap kan zijn om
hun situatie te doorbreken. Ook zoeken we actief naar oplossingen die
grensverleggend en baanbrekend zijn.

Villa Buitenlust geopend
In 2018 hebben we een nieuwe sociale firma geopend. Een plek om
bijeenkomsten te organiseren, te overnachten, bij te tanken (respijtzorg) en om elkaar als Amsterdammers onder elkaar te ontmoeten.
Deze plek biedt Amsterdammers die verslaafd of dakloos zijn
geweest, de kans om werkervaring op te doen.

Van onbeperkte opvang naar volgende stap
Veel bezoekers van inloophuis MAKOM zijn van de zorgradar verdwenen. Zij maken vaak voor onbepaalde tijd gebruik van het inloophuis,
zonder dat hun situatie verbetert. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij
toch te motiveren zijn voor professionele hulp? Samen met professionals
van ggz-instelling InGeest vormen we sinds 2018 een multidisciplinair
team. We kijken methodisch hoe we het vertrouwen van bezoekers
kunnen winnen, zicht kunnen krijgen op hoe hun leven eruitziet, en wat
een volgende stap kan zijn. De eerste resultaten met 109 bezoekers zijn
veelbelovend.

Meer toegang tot huizen in de wijk
We willen dat kwetsbare Amsterdammers welkom zijn tussen de
andere Amsterdammers. Daarom zetten we niet alleen in op speciale
projecten voor hen, maar juist ook op de integratie binnen bestaande
voorzieningen. Zo zijn we in 2018 begonnen om hun een ingang te
bieden binnen de huizen in de wijk, die bedoeld zijn voor de buurtbewoners. Daarin kunnen onze klanten meedoen. Zo ontmoeten
ze buurtbewoners en proeven ze van het ‘gewone’ leven. Daarvoor
versterken we de vrijwilligers in de huizen, zodat zij hun een fijne plek
kunnen bieden.

Onder de Pannen
In 2016 zijn we begonnen met een bijzonder initiatief: Onder de Pannen.
We helpen Amsterdammers in nood onderdak vinden door ze onder
te brengen bij particulieren in sociale huurwoningen die met schulden
zitten. Wij betalen die huurschuld af, op voorwaarde dat diegene een jaar
lang iemand in huis neemt. De huurder betaalt de huur aan ons. In 2018
hebben we zo 54 mensen onderdak kunnen helpen verlenen.

Internationale samenwerking
De zorg om drugsgebruikers uit Oost-Europa, die in Amsterdam zijn
vastgelopen, kunnen we niet alleen af. Internationale samenwerking
is een belangrijke sleutel om deze mensen te helpen, om de problemen zo veel mogelijk voor te zijn en de overlast te beperken.
Daarom hebben we in 2018 met andere landen onze kennis en ervaring uitgewisseld tijdens de European Harm Reduction Conference.
350 afgevaardigden uit 25 landen deden mee.
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Strategische ambitie
Dé stedelijke probleemoplosser in het sociaal domein
Door onze vernieuwende aanpakken laten we keer op keer zien dat wij
klaar staan om grootstedelijke problemen op te lossen, ook als wij hier
strikt genomen niet de eerstverantwoordelijke voor zijn. Daarmee kweken we goodwill bij de gemeente en bij de Amsterdammers. Juist die
positie in de stad willen we verder versterken. Dat levert ons meer vrijwilligers en donateurs op en een nog sterkere relatie met de gemeente.
In 2018 is het ons gelukt onze zichtbaarheid te vergroten en om bij een
breed publiek de aandacht te vestigen op ons werk en onze doelgroep.
Gezonde financieringsmix
In 2018 hebben we de eerste ideeën ontwikkeld om tot een gezonde
financieringsmix te komen. Daar gaan we in 2019 planmatig mee van
start. Ook kregen we in 2018 weer veel steun in natura, zoals koffie
voor alle locaties en inloophuizen, dekbedden en eten dat over is in
hotels uit de buurt.
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Samenwerking
We krijgen veel voor elkaar dankzij de samenwerking met tal van
partijen. Een greep daaruit:

Welzijn, veiligheid en draagvlak

–
–
–
–
–

Buurtbewoners
Politie
Gemeente
Stadsdelen
Gemeentelijke diensten

Nachtopvang, dagbesteding en
hulpverlening

–
–
–
–
–
–
–

Veldwerk Amsterdam
Ggz-instellingen
Leger des Heils
HVO-Querido
GGD
Volksbond/Streetcornerwork
BlijfGroep

Zingevingsvragen

– Protestantse diaconie
– Drugspastoraat

Informele-zorgtaken

– Vrijwilligersorganisaties
– Maatschappelijke dienstverleners in
Amsterdam
– Welzijnsorganisaties
– Vrijwilligersacademie
– Vrijwilligerscentrale
– Ggz-instellingen
– Dienst Werk en inkomen

Europese inzet

– Tientallen buitenlandse partners
– Nationale organisaties zoals Soa Aids
Nederland, Trimbos-instituut en CVO
(Centrum voor Verslavingsonderzoek)

Cliëntenbelang

– Diverse belangen- en cliëntenorganisaties, zoals Belangenbehartiging
Amsterdamse Dak- en Thuislozen
(BADT), MDHG belangenvereniging
drugsgebruikers en Cliëntenbelang
Amsterdam
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Lessen
In 2018 hebben we veel bereikt. Tegelijkertijd deden zich situaties voor
waarvan we veel hebben geleerd. Wat zijn de belangrijkste lessen?

Zero Waste Lab
Dit initiatief hebben we in 2018 stop moeten zetten, ondanks dat het succesvol
was. Zero Waste Lab liet buurtbewoners hun afval gescheiden aanleveren, in
ruil voor korting bij winkeliers in de buurt. Het was opgezet om de stad te verduurzamen én om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nuttig
werk te laten doen. Iedereen in de buurt was enthousiast, ook omdat het project
(kwetsbare) Amsterdammers verbond. Het project eindigde toen de gemeente
besloot om zelf gescheiden afval in te zamelen. Dat was voor de gemeente
effectiever, maar daarmee ging ook het sociale effect verloren.

ISO-normering
In 2018 werden we verrast door een brief van de gemeente. Daarin stond dat
een ISO-certificering voorwaarde was voor verdere financiering van een organisatie als De Regenboog Groep. Later heeft de gemeente op basis van een
kwaliteitstoets aangegeven dat een aanvullende ISO-certificering niet nodig
was. De Regenboog Groep voldoet immers aan de eisen van het CBF en Goed
Geregeld. Bovendien is het vertrouwen in onze organisatie groot. Intussen hadden we in 6 maanden tijd het certificeringstraject doorlopen en het certificaat
behaald.
Les: We zijn enorm trots dat we het certificaat binnen hebben en dat we dit in
zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Het bevestigt dat we de goede
dingen doen op een goede manier. Maar we realiseren ons ook hoe waardevol
het is om onze organisatieprocessen en verdeling van taken en verantwoordelijkheden goed te beschrijven. Dat hebben we gelijk ter hand genomen.

Les: We hadden met te veel partijen te veel afzonderlijke afspraken. Iedereen
kijkt dan vanuit zijn eigen perspectief naar zijn eigen opbrengst, terwijl het effect
groter is dan alleen dat. We hadden beter de verwachte opbrengsten gezamenlijk
in kaart kunnen brengen, zodat iedereen het grotere effect op het netvlies houdt
om zijn succes aan te spiegelen.

AMOC Walk-In Centre op de Stadhouderskade
Dit Europese inloophuis heeft in 2018 de gemoederen heftig in beroering
gebracht. Veel verslaafde Oost-Europeanen die gestrand zijn in Amsterdam,
maken hier gebruik van de dag- en nachtopvang. Door de overlast op straat
is ons draagvlak voor deze voorziening aanzienlijk afgebrokkeld. Een aantal
buurtbewoners heeft de gemeente zelfs gevraagd de voorziening te sluiten.
Dit is overigens niet gebeurd.
Les: We beseffen opnieuw hoe kwetsbaar het draagvlak voor een dergelijk
inloophuis is. We moeten daarin voortdurend investeren en in de gaten houden
wat zo’n voorziening betekent voor de directe omgeving. We beperken de
overlast rond de inloophuizen zoveel we kunnen. We houden buurtbewoners
betrokken. We brengen de groep en hun problemen in kaart. En we betrekken
gemeente, burgers en welzijnsorganisaties bij het bedenken van oplossingen.
Zo nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid.
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5
COMMUNICATIE
Communicatie speelt een belangrijke rol in ons werk. Bijvoorbeeld om
Amsterdammers te doen omzien naar kwetsbare stadgenoten. Maar ook
om contact te houden met al die mensen en organisaties die met ons
samenwerken. Hoe hebben we gecommuniceerd in 2018?

Doelen
Met onze communicatie streven we de volgende doelen na:
– Ons sterker positioneren als probleemoplosser in de stad – en
daarmee ons sociale én ondernemende gezicht tonen
– Bekendstaan als grootste vrijwilligersorganisatie in Amsterdam, 		
gericht op kwetsbare Amsterdammers, met expertise op de
gebieden verslaving, psychiatrie, armoede en dakloosheid
– Goed contact onderhouden met onze achterban

Doelgroepen
Dit zijn de doelgroepen waarop we ons met onze communicatie richten:
– Kwetsbare Amsterdammers
– Stadgenoten
– Medewerkers
– Vrijwilligers
– Donateurs
– Fondsen
– Samenwerkingspartners
– Bedrijven
– Bestuurders in de gemeente
– Vertegenwoordigers van de pers

Aanpak
Onze communicatie kenmerkt zich door een aantal belangrijke elementen:
Vraag- en actiegericht
Met onze communicatie haken we zo veel mogelijk aan bij de problemen
en knelpunten die spelen in de stad en in het leven van de mensen die
in nood raken. Vandaaruit laten we zien wat De Regenboog Groep kan

76

JAARVERSLAG 2018 | DE REGENBOOG GROEP

betekenen: voor wie, met wie en op welke innovatieve manier. In onze
communicatie bieden we altijd een concreet handelingsperspectief.
Gericht op mentaliteitsverandering
In onze communicatie laten we de stad zien zoals wij die hebben leren
kennen: een stad waarin kwetsbare Amsterdammers steun vinden bij
mensen die naar ze luisteren en ze helpen. Op die manier hopen we
een mentaliteitsverandering teweeg te brengen, waarin mensen veel
meer en vanzelfsprekend zorgen voor elkaar.
Campagnematig
Om meer vrijwilligers te werven, zijn we in 2018 gestart met de campagne ‘Kom uit je bubbel’. In Amsterdam kun je vrij makkelijk in je
eigen wereldje leven. Omringd door gelijkgezinde collega’s, vrienden en
buurtbewoners, in dezelfde levensfasen en met gelijksoortige ervaringen. De campagne verleidt Amsterdammers om een andere wereld in
te stappen, die zij anders nooit hadden leren kennen. Bijvoorbeeld die
van een dakloze of een vluchteling. Om het contrast invoelbaar te maken en mensen over de drempel te helpen, werken we veelvuldig met
persoonlijke verhalen.
Actueel en thematisch
We sluiten met onze communicatie nauw aan bij wat er speelt. We
zetten in op maatschappelijke problemen waarbij de nood enorm
voelbaar is. En we focussen op actuele thema’s waarvan we weten dat
die de gemoederen in de stad – van beleidsmakers tot buurtbewoners
– bezighouden.
Transparant
Om te voorkomen dat buurtbewoners zich zorgen maken over wat
er gebeurt in de inloophuizen, maken we duidelijk dat we voorzien in
noodzakelijke basisbehoeften. Dat doen we bijvoorbeeld met icoontjes op de deur die duiden welke diensten er verleend worden, zoals
het wassen van kleding en het krijgen van een warme maaltijd. Ook
nodigen we hiermee bewoners nadrukkelijk uit om binnen te komen en
te zien wat we doen.

Interne communicatie
De medewerkers en vrijwilligers van De Regenboog Groep willen we
graag betrekken bij wat de organisatie doet. Daarom hebben we in
2018 ons extranet verbeterd, en daarop onder andere een speciale
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hoek ingericht met informatie voor vrijwilligers. Dit interactieve communicatieplatform speelt een belangrijke rol in onze organisatieprocessen.
Via extranet weten we elkaar beter te vinden, leren we van elkaar, en
blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in de organisatie. Ook
volgen we er de berichten die over De Regenboog Groep verschenen
zijn. Het platform is ook een centrale verzamelplaats van protocollen,
draaiboeken en richtlijnen die nodig, verplicht of interessant zijn om het
werk uit te voeren.

Uitkomsten
De campagne ‘Kom uit je bubbel’ heeft ons geholpen onze positie
als een unieke en aansprekende vrijwilligersorganisatie in de stad, te
verstevigen. In de eerste 3 maanden na de start van de campagne
meldden zich 85 vrijwilligers aan. Ook de media weten ons steeds
beter te vinden. Zo zijn er reportages gemaakt over onze inloophuizen.
En we haalden de publiciteit met events als flying barbers en met ons
initiatief om extra nachtopvang te bieden toen de temperatuur onder
het nulpunt zakte en de winterkoudeopvang in de stad nog niet open
was. Ook onze inzet voor de economisch daklozen - die door verlies
van baan of relatie op straat terecht zijn gekomen - is opgepikt door
de media. En door de manier waarop wij kwetsbare Amsterdammers in
beeld brengen, realiseren andere Amsterdammers zich dat dit hen ook
had kunnen overkomen.
Onze positionering als probleemoplosser werkt als een magneet. Dat
merken we aan de groeiende belangstelling van organisaties die met
ons samen willen werken en aan mensen die bij ons solliciteren. Ook
vanuit het bedrijfsleven groeit de belangstelling om een steentje bij te
dragen.
Wat ons enorm heeft geholpen, is onze geïntegreerde interne aanpak.
We hebben één gezamenlijk team gemaakt van de medewerkers die
zich bezighouden met de werving van vrijwilligers, donateurswerving,
communicatie, ons relatieblad Meeleven en onze nieuwsbrief. Zo versterken we elkaars werk.
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Facebook
Aantal volgers in 2018

18.699

Vergeleken met 2017

+ 0,5 %

Aantal berichten

211

Populair bericht

Oproep voor dekbedovertrekken voor de
winternachtopvang. Bereikte 58.990 personen. Er waren 1.637 reacties, opmerkingen
en deelacties.

Ook populair

Oproep om een nieuwe teamleider te
vinden voor inloophuis De Kloof. Bereikte
23.680 personen. Er waren 328 reacties
en deelacties.

Instagram
Aantal volgers in 2018

1.200

Vergeleken met 2017

+ 20%

Aantal berichten
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Twitter
Aantal volgers in 2018

1.234

Vergeleken met 2017

+ 5%

Aantal berichten

457

Populair bericht

Voor elke zak koffie die je in december
koopt bij de @coffeecompany in Amsterdam doneert de company 1 zak koffie aan
onze inloophuizen. Bereik: 1.417 personen.
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Tevredenheidsonderzoek

deregenboog.org
Aantal unieke bezoekers in 2018

97.503

Vergeleken met 2017

- 8,29%

Aanmeldingen via website voor
vrijwilligerswerk in 2018

711

Vergeleken met 2017

- 20%

Hoe tevreden ben je met het werk dat je doet?
2018

2017

Medewerkers

7,7

7,5

hulpvanderegenboog.org - gestart in mei 2017

Vrijwilligers

7,7

7,5

Aantal unieke bezoekers in 2018

5.674

Stagiairs

7,9

7,1

Vergeleken met 2017

+ 98%

Aanmeldingen voor hulp

733

Vergeleken met 2017

+ 75%

Meeleven
Oplage

9.000 gemiddeld

Vergeleken met 2017

- 10%

Digitale nieuwsbrief
Aantal abonnees in 2018

4.950

Vergeleken met 2017

+ 10%

Betaalde media
Aantal
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In 2018 hebben we een tevredenheidsonderzoek gedaan onder werknemers, stagiairs en vrijwilligers. De voldoening onder hen over het werk
dat ze doen voor De Regenboog Groep is in 2018 toegenomen. Dit zijn
de uitkomsten:
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In 10 verschillende lokale kranten en tijdschriften advertenties geplaatst voor
vrijwilligerswerving en donateurswerving.

Voornemens
We zullen in 2019 ook weer veel aandacht besteden aan de situatie waarin economisch daklozen (‘pechmannen’) terechtkomen. Voor hen zullen
we ons inspannen om de criteria voor het verkrijgen van een briefadres te
versoepelen, en voor meer (tijdelijke) extra woonruimte.
In 2019 gaan we onverminderd door met het werven van vrijwilligers. We
gaan ook meer aandacht besteden aan de bijzondere rol die onze vrijwilligers spelen in ons werk. Dat doen we door hun verhalen op te halen en te
delen. Wat levert het je op? Waarom kies je hiervoor en wat doet het met
je? Daarmee trekken we niet alleen nieuwe vrijwilligers aan, maar zetten
we ook de huidige vrijwilligers in het zonnetje. Hun inzet is bijzonder. Het
is knap wat ze voor elkaar krijgen, vaak in lastige situaties.
Ook zetten we in 2019 de schijnwerpers op de samenwerking tussen
professionele hulp en de informele zorg met hulp van al onze vrijwilligers.
We gaan laten zien dat een geïntegreerde aanpak goed werkt. Het beleid
is erop gericht om organisaties goed te laten samenwerken – en daar zijn
wij bij uitstek goed in. Om anderen te inspireren, laten we zien hoe we
daar succesvol in zijn geworden.
Verder gaan we in 2019 ons socialmediabeleid verder ontwikkelen en
aanscherpen. We hebben daar de afgelopen jaren veel ervaring mee
opgedaan en met diverse aanpakken geëxperimenteerd. Op basis daarvan kunnen we nu gerichte keuzes maken.
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6
FONDSEN- EN
DONATEURSWERVING
Zonder onze gevers zouden we onze missie nooit kunnen vervullen. We hebben hun
steun hard nodig om een vangnet te kunnen vormen voor kwetsbare stadgenoten.
Door ons samen sterk te maken voor hen, helpen we met elkaar de stad mooier
maken.
Doelen
Met onze fondsen- en donateurswerving streven we de volgende
doelen na:
– Een gezonde financieringsmix realiseren
Alleen financiering vanuit gemeenten en stadsdelen maakt ons 		
namelijk kwetsbaar.
– Dankzij gevers het maatschappelijk draagvlak zichtbaar vergroten
Achter geven ligt immers verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
– Feedback krijgen van gevers
Gevers zijn voor ons een belangrijk klankbord: zijn we nog op de
goede weg?

Doelgroepen
Dit zijn de doelgroepen waarop we ons richten:
– Amsterdammers, maar ook particulieren uit het hele land
Zij helpen ons als ze zich het lot van kwetsbare Amsterdammers
aantrekken.
– Kerken
Zij steunen ons in groten getale; dat is historisch zo gegroeid
dankzij de grote inzet van dominee Wouters destijds.
– Fondsen
Zij helpen ons nieuwe projecten mogelijk te maken.
– Bedrijven
Zij steunen ons met goederen en geld, vanuit hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
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Aanpak
Onze aanpak is te herkennen aan de volgende elementen:
Werven via de inhoud
Pas als mensen begrijpen wat we doen en voor wie, dan raakt dat ze
en willen ze daarbij aanhaken. Dat kan via vrijwilligerswerk of door
donateur te worden. Of bijvoorbeeld door kleding of andere goederen
te doneren.
Impact laten zien
We laten op tal van manieren zien hoe kwetsbare Amsterdammers die
hulp van ons krijgen, zich kunnen ontwikkelen, perspectief in hun leven
krijgen en gewoon weer mee kunnen doen in de samenleving.
Transparant zijn
We verantwoorden zorgvuldig waaraan we de giften besteden en waarom. Ook zijn we open over projecten die niet succesvol zijn.
Kennis en middelen bundelen
We werken intern goed samen met de afdelingen communicatie en
financiën, om zo elkaars kennis en middelen effectief in te zetten.
Persoonlijk contact
We besteden veel aandacht aan het persoonlijk contact met de mensen die ons steunen. Zo bellen we hen vaak na om te bedanken. We
organiseren contactmiddagen voor donateurs. We gaan in gesprek met
bedrijven om te kijken welke geefvormen het meeste kunnen opleveren
voor hen en voor ons. En we hebben contact met fondsen over hoe het
gaat met de projecten die zij steunen en wat onze leerpunten zijn.

Opbrengst
In 2018 hebben we € 1.375.188 aan fondsen en donaties geworven.
Dat is € 78.721 meer dan in 2017. Daarnaast krijgen we steun in de
vorm van goederen en diensten. De waarde daarvan is – in vele
opzichten – nauwelijks uit te drukken. We zijn enorm dankbaar voor
de onverminderde steun!
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Voorbeelden

Geld
Bron Bedrag
Fondsen € 703.327
Kerken € 78.007
Donaties particulieren € 157.489
Nalatenschappen € 226.789
Bedrijven € 187.139
Diverse giften € 22.437
Totaal € 1.375.188

Diensten en goederen
Koffie
Organisatieadvies
Lunches
Ontbijtjes
Inzamelacties voor kleding
Giften van winkeliers uit de buurt
En nog veel meer

Winkeliers in de buurt van de
inloophuizen

Doneren al jaren groenten, fruit, vlees, brood, en nog heel
veel meer.

Advocatenkantoor
Clifford Chance

Doneert al jaren dagelijks wat er overblijft van de lunchbuffetten aan onze bezoekers van inloophuis Blaka Watra.

Ibis-hotel

Doneert al jaren alles wat overblijft van het ontbijt aan ons
inloophuis Blaka Watra.

Studentenvereniging
A.S.V.Gay

Vroeg voor een feest geen entreegeld, maar om een bijdrage
voor ons LHBT-project.

Australische filmmaker
Samuel Sheffield

Doneerde de opbrengst van de première van zijn film over
het leven in Amsterdam.

Medewerkers van Cofra
Amsterdam

Kregen van het bedrijf muntjes om te besteden voor
hun aankopen op de kerstmarkt of te doneren aan
De Regenboog Groep. De opbrengst was verrassend hoog.

Bezoekers van Facebook

Lazen de oproep om met de kerstdagen eten te doneren
aan daklozen. Velen gingen speciaal voor hen koken.

Voornemens
Wat goed werkt in onze communicatie naar donateurs, is een directe
relatie tussen gift en wat deze oplevert, zoals een kerstmaaltijd of dekbedovertrekken. Dat spreekt enorm tot de verbeelding en zet mensen
ertoe aan ook iets bij te dragen. We zien bovendien dat steeds meer
jongeren zich aangesproken voelen door onze acties. Ook merken we
meer resultaat sinds communicatie en werving binnen onze organisatie
nauwer met elkaar samenwerken.
Dit zijn onze voornemens voor 2019:
– Verkennen hoe we de samenwerking met lokale bedrijven kunnen
aangaan of verder kunnen uitbouwen
– Onderzoeken hoe we donateurs kunnen vinden, boeien en aan ons
verbinden en hoe we kunnen leren van hun feedback
– De samenwerking uitbreiden met fondsen die – net als wij –
opkomen voor kwetsbare mensen

86

JAARVERSLAG 2018 | DE REGENBOOG GROEP

87

7
ORGANISATIE

88

JAARVERSLAG 2018 | DE REGENBOOG GROEP

Bestuur en directie

90

Aandeelhouderschap

91

Stichtingen die tot De Regenboog Groep behoren

91

Vertegenwoordiging binnen netwerken

91

Structuur

92
89

7
ORGANISATIE
De Regenboog Groep werkt volgens een raad-van-toezichtmodel en wordt dagelijks
aangestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur. 183 medewerkers geven samen
met de meer dan 1.000 vrijwilligers de stad een sociaal gezicht.

Bestuur en directie
De eenhoofdige raad van bestuur vervult ook de functie van directeur.
Hij heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het totaal
van de organisatie. Zijn kerntaken zijn strategisch beleid voorbereiden,
goedkeuren en realiseren, financieel beleid voeren, de organisatie aansturen, en de continuïteit en ontwikkeling van de organisatie bewaken.
Daarover legt de directeur verantwoording af aan de raad van toezicht.
Bestuurder/directeur
J.W.Th. Wijnands
Nevenfuncties
– bestuurder Coöperatie Sociale Firma’s Amsterdam
– bestuurder Vrienden van De Regenboog Groep
– bestuurder stichting De Derde Schinkel
– lid bestuur stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds
De Regenboog Groep
– lid bestuur stichting Deutscher Hilfsverein
– penningmeester Vereniging kopers NAW
Bezoldiging
De raad van toezicht beslist over het bezoldigingsbeleid, de hoogte van
de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. De Regenboog Groep volgt daarbij de Beloningscode Bestuurders
in de Zorg (BBZ) van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de beroepsvereniging voor bestuurders
in de zorg (NVZD). Deze code geeft aan de hand van de omzetgrootte
een minimum- en maximumsalaris aan voor het jaarinkomen van een
directeur. De raad van toezicht heeft de weging van de situatie bij De
Regenboog Groep gedaan. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
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Het salaris is getoetst aan de nieuwe Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De raad van toezicht heeft
vastgesteld dat het salaris in WNT-klasse III dient te vallen. Het huidige
salaris van de directeur valt binnen die norm. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging lichten we nader toe in de jaarrekening,
bij de staat van baten en lasten. Deze is te vinden op onze website.

Aandeelhouderschap
De Regenboog Groep zet samen met partners en ondernemers sociale
firma’s op. We bewaken de sociale doelstellingen met ons aandeelhouderschap en het prioriteitsaandeel. De Regenboog Groep is:
– enig aandeelhouder van Buurtboerderij Horeca B.V.
– voor 50% aandeelhouder van Rederij Kees B.V. De overige 50% is
in het bezit van de bestuurder van Rederij Kees.

Stichtingen die tot De Regenboog Groep behoren
Er vallen verschillende stichtingen onder stichting De Regenboog
Groep. Deze zijn opgericht om De Regenboog Groep te ondersteunen
en om risico’s te spreiden. Het gaat om:
– Stichting Bouw- en ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep
(vastgoed)
– Stichting De Derde Schinkel (sociale firma)
– Stichting Vrienden van De Regenboog Groep (particuliere donaties)
– Stichting Deutsche Hilfsverein (hulp en ondersteuning aan buitenlanders). Deze stichting was in 2018 niet actief.
De financiële verantwoording van de zelfstandige ondernemingen en
stichtingen is terug te vinden in de geconsolideerde jaarrekening.

Vertegenwoordiging binnen netwerken
De Regenboog Groep hecht grote waarde aan een goede samenwerking in het veld en in de keten waarin de organisatie een belangrijke
rol vervult. Daarom nemen we actief deel aan de volgende netwerken:
– Amsterdam POA
Platform Opvanginstellingen Amsterdam
– Stichting De Omslag
een netwerk- en kennisorganisatie die zich inzet voor de participatie
van kwetsbare doelgroepen in de samenleving
– SOMOSA
een platform van samenwerkende maatschappelijk ondernemers uit
de Amsterdamse sociale sector
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– GGZ Nederland
de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezond-		
heidszorg en verslavingszorg
– Netwerk DAK
het netwerk voor inloophuizen in Nederland
– FEANSA
de Europese federatie van nationale organisaties die werken met
daklozen

Structuur

raad van toezicht

raad van bestuur

centraal bureau &
internationale samenwerking

medezeggenschapsraden
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regiomanager
West, Nieuw-West

regiomanager
Zuid-Oost, Zuid, Diemen

regiomanager
Noord, Centrum en Oost

portefeuille
werk & activering

portefeuille
informele zorg

portefeuille
hulpverlening & inloophuizen
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Medewerkers
Op 31 december 2018 werkten er 183 mensen bij De Regenboog
Groep. Dat is iets minder dan het jaar ervoor (-1,6%). Gedurende het
kalenderjaar zijn er 31 medewerkers bij ons in dienst getreden en
34 medewerkers zijn om diverse redenen vertrokken.
2018

2017

Fte

136,7

137,6

Aantal medewerkers

183

186

Aantal man

74

70

Aantal vrouw

109

116

Gemiddelde contractduur in uren

27,2

26,8

Ziekteverzuim
In 2018 is ons ziekteverzuim gedaald van 6,44% naar 3,89%.
Het gemiddelde verzuimpercentage in onze sector is 6,23%.
Vrijwilligers
De Regenboog Groep is een professionele vrijwilligersorganisatie,
waarbij vrijwilligers worden begeleid, ondersteund en gecoacht door
betaalde medewerkers. In 2018 waren er meer dan 1.000 vrijwilligers
die zich inzetten voor kwetsbare Amsterdammers.

Medezeggenschap
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers en vrijwilligers en ook
onze bezoekers, cliënten en deelnemers hun stem kunnen laten horen.
Daarin voorzien verschillende medezeggenschapsorganen. Hoe is die
medezeggenschap georganiseerd? En welke veranderingen staan op
stapel om die medezeggenschap nog beter te organiseren?
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bekijkt de (beleids)ontwikkelingen binnen De
Regenboog Groep door de bril van de medewerkers en hun belangen.
Lees in de bijlage het verslag over 2018.
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Centrale vrijwilligersraad
Om de vrijwilligers te laten meedenken over de ontwikkelingen binnen
de organisatie, werken we met een centrale vrijwilligersraad. Daarbij
streven we altijd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de organisatie. Lees in de bijlage het verslag over 2018.
Locatieraden
Elk inloophuis heeft zijn eigen locatieraad, waarin de bezoekers zijn
vertegenwoordigd. Elke locatieraad kiest 2 afgevaardigden om zitting
te nemen in de bezoekersraad.
Bezoekersraad
In deze raad zijn de bezoekers van De Regenboog Groep vertegenwoordigd. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld gebruikmaken van het
inloophuis, langskomen voor gesprekken met het maatschappelijk werk
en die meedoen aan activeringsactiviteiten.
Deelnemersraad
De deelnemersraad behartigt de belangen van maatjes, buddy’s en
deelnemers aan tal van projecten die De Regenboog Groep organiseert. Lees in de bijlage het verslag over 2018.
Centrale raad in oprichting
Om de medezeggenschap beter te organiseren, zijn we bezig om
een centrale raad op te richten. Dat is een adviesraad die bestaat uit
afgevaardigden van de deelnemersraad en de bezoekersraad. De raad
wordt zo veel mogelijk vroegtijdig betrokken bij beleidsvraagstukken,
dus voordat adviesaanvragen gemaakt zijn.
bcd-overgangsraad
In afwachting van de oprichting van de centrale raad, werkten we
in 2018 nog met de bezoekers-cliënten- en deelnemersraad. Deze
bcd-overgangsraad zal uiteindelijk worden omgevormd tot de centrale
raad. Omdat de verkiezingen in 2018 niet vlekkeloos waren verlopen,
heeft de start enige vertraging opgelopen. Lees in de bijlage het verslag
over 2018.

95

8
GOVERNANCE

96

JAARVERSLAG 2018 | DE REGENBOOG GROEP

Scheiding van functies

98

Optimalisatie besteding

99

Kostenbeheersing

99

Omgang met belanghebbenden

99

Klachtenregeling

100

CBF-erkend doel

100

ANBI-status

101

Keurmerk voor kwaliteitsmanagement

101

Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

101
97

8
GOVERNANCE
Als maatschappelijke organisatie vinden we het belangrijk om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom maakt De Regenboog Groep duidelijk
onderscheid tussen de functies van besturen en toezicht houden. Ook doen
we er alles aan om onze middelen efficiënt en effectief te besteden. En we
stoppen veel energie in de communicatie met onze achterban.

Scheiding van functies
Stichting De Regenboog Groep werkt volgens het raad-van-toezichtmodel. Om onze goededoelenorganisatie goed te besturen, volgen we
2 toepasselijke codes: de Governancecode Zorg en de Code Goed
Bestuur voor Goede Doelen. Binnen deze kaders spannen we ons in
om onze stichting goed te besturen, daar toezicht op te houden en er
verantwoording over af te leggen.
Raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit 1 lid dat in dienst is van de stichting.
Dit bestuurslid vormt ook de directie, geeft leiding aan de organisatie
en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, zowel inhoudelijk als financieel.
Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit 7 leden (tot maart 2018 uit 8 leden).
Deze raad is onafhankelijk en onbezoldigd, houdt toezicht en adviseert.
De raad van toezicht voert jaarlijks de volgende taken uit:
– Het meerjarenbeleidsplan bespreken en evalueren met het
managementteam
– Het functioneren van de raad van bestuur evalueren
– Minimaal 2 vergaderingen bijwonen van de cliëntenraad, de
ondernemingsraad en de centrale vrijwilligersraad
Daarnaast is er een financiële auditcommissie, die bestaat uit 4 leden
van de raad van toezicht. Ook de ondernemingsraad, de cliëntenraad
en de vrijwilligersraad controleren hoe het beleid wordt uitgevoerd.
De cliëntenraad en de ondernemingsraad adviseren de raad van
toezicht 2 keer per jaar over de uitvoering van het beleid.
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Optimalisatie besteding
De directie stelt het meerjarenbeleid op aan de hand van de volgende
gegevens:
– De statuten, waarin onze doelgroepen en doelen staan omschreven
– Gegevens over stedelijke daklozen- en verslaafdenproblematiek
– Het zorgveld
– Het stedelijk zorgaanbod
– Het gemeentelijk beleid
– Informatie uit overlegsituaties met andere zorginstellingen
– Evaluaties van projecten
– Feedback van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de
vrijwilligersraad
– De resultaten van de verschillende tevredenheidsonderzoeken
– Informatie over kansen en bedreigingen
We monitoren en evalueren ons beleid volgens een plan dat we
hiervoor hebben opgesteld. Zo nodig sturen we bij. Dit gebeurt zowel
op project- als op stichtingsniveau. De financiers van onze projecten
spelen hierbij een grote rol, vooral de gemeente Amsterdam en stimuleringsfondsen. We evalueren onze projecten op output en sinds begin
2018 ook op maatschappelijk rendement. Via benchmarking vergelijken we onze prestaties regelmatig met andere prestaties binnen onze
sector.

Kostenbeheersing
We houden de kostprijs van onze projecten onder controle door mee
te doen aan gemeentelijke aanbestedingsprocedures en door samen
te werken binnen het Convenant Informele Zorg Amsterdam. Onze
bedrijfseconomie wordt onder de loep genomen door SEO Economisch
Onderzoek in het Kengetallenonderzoek Goede Doelen.

Omgang met belanghebbenden
Als stichting met een maatschappelijk doel vinden we het belangrijk om
duidelijk en zorgvuldig te communiceren met alle belanghebbenden.
De belangrijkste zijn:
– De gebruikers van onze dienstverlening
Het is onze centrale doelstelling om hun welbevinden en sociale en
maatschappelijke participatie te vergroten.
– De medewerkers, vrijwilligers en stagiairs van de stichting
Zij hebben recht op een veilige, inspirerende werkplek en optimale
ondersteuning.
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– Onze financiers
Zij vragen om een effectieve besteding van hun subsidies en giften
en om een adequate verantwoording en transparantie.
– Onze samenwerkingspartners op het gebied van zorg
Zij doen een beroep op betrouwbaar partnerschap.
– De politie en de omwonenden van onze inloophuizen
Zij hebben behoefte aan overlastbestrijding.

ANBI-status

We informeren alle belanghebbenden via diverse kanalen, zoals onze
website, Facebook, Twitter, Instagram, ons kwartaalblad Meeleven, een
digitale nieuwsbrief, het jaarverslag, brochures, folders, projectverslagen,
extranet en diverse interne inloophuiskrantjes. We richten ons hierbij
naar de gedragscode van Goede Doelen Nederland.

In 2018 behaalde De Regenboog Groep de ISO-certificering
9001:2015. Dit betekent dat we hebben laten zien dat we de kwaliteit
van ons management adequaat afstemmen op onze doelen en de
resultaten die we willen halen.

Klachtenregeling

Bij De Regenboog Groep werken veel vrijwilligers. We hechten eraan
hun inzet in goede banen te leiden. De Regenboog Groep draagt het
landelijke NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Dit betekent
dat ons vrijwilligersbeleid voldoet aan de kwaliteitscriteria die
Vereniging NOV stelt.

Ondanks alle inspanningen kan er iets misgaan in de samenwerking of
de communicatie. Daarom heeft De Regenboog Groep een klachtenregeling voor elke groep belanghebbenden. Bezoekers en cliënten
kunnen klachten indienen bij de onafhankelijke stedelijke klachtencommissie. Een cliëntvertrouwenspersoon kan advies en ondersteuning
bieden aan cliënten die een klacht willen indienen of voorbereiden.
Medewerkers kunnen met klachten terecht bij een vertrouwenspersoon.
De klachtenprocedure voor donateurs en belangstellenden is te vinden
op onze website.

De Regenboog Groep is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Omdat we de ANBI-status
hebben, hoeven donateurs geen schenkingsrecht te betalen over
giften, donaties en nalatenschappen. Onze ANBI-status is te
controleren op de website van de Belastingdienst.

Keurmerk voor kwaliteitsmanagement

Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

In 2018 heeft De Regenboog Groep 1 klacht ontvangen. Deze klacht is
door Klachtencommissie POA gegrond verklaard. POA is het Platform
opvanginstellingen Amsterdam. 6 instellingen uit POA hebben een
gezamenlijke klachtencommissie ingesteld, waaronder De Regenboog
Groep.

CBF-erkend doel
De Regenboog Groep is een CBF-erkend goed doel in categorie D. Dit
betekent dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Om daarvoor in
aanmerking te komen, worden we elk jaar getoetst door toezichthouder
CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).
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9
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap komt op tal van plekken
in onze organisatie tot uiting. Zowel in onze opdracht als in de manier waarop
we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en onze organisatie
runnen.
Maatschappelijke meerwaarde
In ons primaire proces richten we ons op mensen in Amsterdam die het
(alleen) niet redden. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan: een dak boven zijn hoofd, 3 gezonde maaltijden per
dag, schone kleding en het gevoel er niet alleen voor te staan. Daarom
motiveren en mobiliseren wij mensen om zich in te zetten voor een
kwetsbare stadgenoot.

Waaraan we willen bijdragen
Wij streven naar een leefbare stad waarin mensen die het goed hebben
en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven
en -werken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de
samenleving te helpen dragen.

Waarvoor we staan
Wij maken geen onderscheid. Alle mensen kunnen bij ons terecht,
ook als ze illegaal zijn of niet-rechthebbend. Dat maakt voor ons geen
verschil.

Onze mvo-missie
Wij willen mensen in Amsterdam bij elkaar en bij de buurt betrekken,
ongeacht hun levenssituatie.
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Onze mvo-visie
Bij de projecten die we ontwikkelen voor de doelgroep, zorgen we ook
voor een positieve bijdrage aan de directe omgeving in de buurt.

Onze mvo-strategie
De basis voor ons mvo-beleid zijn de 6 thema’s die worden genoemd in
de internationaal erkende ISO 260000-richtlijn en het stappenplan van
MVO Nederland. Daarbij ligt onze focus op het thema maatschappelijke
betrokkenheid, maar ook voor de overige 5 thema’s hebben we doelen
gesteld, waarover we verantwoording afleggen.
Maatschappelijke betrokkenheid
Onze projecten hebben een positieve spin-off voor de directe omgeving. Zo zorgen we ervoor dat alcoholisten en drugsverslaafden
meehelpen om de buurt schoon te houden. Dat is voor hen een nuttige
dagbesteding en de buurt heeft baat bij het resultaat. Ook kunnen onze
sociale firma’s en de dagbesteding bijdragen aan de buurt, bijvoorbeeld doordat de fietsenmakerij oude fietsen inneemt, recyclet en
repareert tegen zeer schappelijke prijzen. Bovendien verzorgen vrijwilligers in onze buurtrestaurants goede, betaalbare maaltijden voor onze
deelnemers. En die restaurants zijn ook toegankelijk voor iedereen uit
de buurt.
Bestuur en organisatie
Ons bestuur en de organisatie handelen op basis van de voorschriften
en eisen zoals die zijn omschreven in de Governancecode Zorg, de
code-Wijffels en de voorwaarden voor het Keurmerk CBF.
Mensenrechten
10% van de capaciteit van de inloophuizen is bedoeld voor mensen
die geen recht hebben op andere (Wmo-)voorzieningen in Amsterdam.
Medewerkers (werknemers én vrijwilligers)
– Wij streven ernaar om ook mensen met een arbeidsbeperking
regulier werk te bieden.
– We beschikken over het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed
Geregeld.
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Milieu
Hoewel het milieu in onze bedrijfsvoering geen speerpunt is, dragen wij
het zeker een warm hart toe. Zo denken we er bij de aanschaf van vervoermiddelen altijd aan dat we de luchtkwaliteit in de stad niet onnodig
belasten. We hebben een abonnement op een gedeelde elektrische
auto, voor afspraken op locaties verder dan fietsafstand. Onze eigen
transportmiddelen bestaan uit bakfietsen en een elektrische auto voor
het vervoeren van de wat grotere vrachten.
In de inloophuizen gebruiken we in de keukens voornamelijk producten die anders zouden zijn weggegooid, gedoneerd door plaatselijke
bakkers en supermarkten. In onze kantoren gebruiken we geen plastic
wegwerpservies, maar gewone bekers en glazen. Voor een deel van
ons afval maken we gebruik van ‘Matchmaker’, een digitale koppelaar
waarbij bedrijven recyclebare materialen kunnen aanbieden of afnemen.
We beperken ons energiegebruik voor verlichting met 40% door het
gebruik van ledlampen.
Eerlijk zakendoen
We beseffen dat onze leveranciers ook verplichtingen hebben naar hun
werknemers en zorgen er daarom voor dat we rekeningen tijdig betalen. Onze vrijwilligers betalen wij zelfs binnen een week nadat zij hun
declaratieformulier hebben ingediend. Onze financiën laten we elk jaar
controleren door een externe onafhankelijke accountant.

Meetbare indicatoren
We hebben de volgende kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) benoemd,
waaraan we spiegelen of we op de goede weg zijn met ons mvo-beleid:
– 10% van de capaciteit van de inloophuizen is bedoeld voor mensen
die geen recht hebben op andere (Wmo-)voorzieningen in
Amsterdam. Deze opvang wordt betaald met giften van donateurs.
– 5% van de vaste medewerkers heeft een arbeidsbeperking.
– 90% van de donaties komt direct ten goede aan de projecten
waarvoor de donatie is gedaan.
– Alle facturen worden binnen de gestelde termijn betaald.
– Wij leveren elk jaar tenminste 2 trainingen aan de Vrijwilligersacademie.
– In elk projectplan is het uitgangspunt dat de activiteit ook bijdraagt
aan de leefbaarheid en verbinding van mensen in de stad.
– Alle verlichting in de panden wordt vervangen door ledverlichting.
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10
OVER DE RAAD VAN
TOEZICHT
In dit hoofdstuk doen we als raad van toezicht verslag over 2018. Hoe was over
dat boekjaar de samenstelling van de raad en over welke onderwerpen hebben
we ons gebogen?

Samenstelling
De raad van toezicht bestaat uit 7 leden (tot maart 2008 uit 8 leden).
Zij hebben automatisch ook zitting in raden van toezicht van stichtingen die vallen onder De Regenboog Groep, zoals Vrienden van
De Regenboog Groep en De Derde Schinkel.
Voorzitter
Dhr. drs. R. Kuiken
Toegetreden per 1 maart 2011
Werkzaam als lid van het College van Bestuur van ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs
Nevenfuncties:
– voorzitter bestuur stichting Theologiestudenten Hogeschool
Windesheim
– voorzitter bestuur stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds
De Regenboog Groep
– voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Protestantse
Kerk Amsterdam
– voorzitter Bètapartners Noord-Holland
– voorzitter raad van toezicht stichting Vrienden van de
Regenboog Groep
– bestuurslid Samenwerkingsverband Waterland
– bestuurslid Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
– bestuurslid vereniging BOA
– bestuurslid Samenwerkingsverband Zaanstad (vanaf
september 2018)
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Dhr. drs. A. E. de Jong
Toegetreden per 15 mei 2011
Werkzaam als strategieadviseur bij PwC
Nevenfuncties:
– researcher affiliatie, Universiteit Utrecht
– voorzitter bestuur Vriendenstichting Basiliek van de Heilige Nicolaas,
Amsterdam
– lid landelijk partijbestuur CDA
– lid federatieraad KRO-NCRV
– bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog
Groep
– lid raad van toezicht stichting Vrienden van de Regenboog Groep
Mevr. drs. M. Haandrikman AAG
Toegetreden per 5 september 2013
Werkzaam als adviseur op het gebied van risk management
Nevenfuncties:
– voorzitter raad van commissarissen de Onderlinge van 1719
– lid raad van commissarissen Centramed BA
– lid raad van commissarissen Waard Verzekeringen
– lid raad van commissarissen NSI NV
– lid raad van commissarissen Monuta
– lid raad van commissarissen Scildon
– bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog
Groep
– lid raad van toezicht stichting Vrienden van de Regenboog Groep
– lid raad van toezicht stichting Pensioenfonds van de Huisartsen
Mevr. drs. F.E. Deug
Toegetreden per 5 september 2013
Werkzaam als manager nationale en internationale programma’s bij
stichting Aidsfonds - Soa Aids Nederland
Nevenfuncties:
– voorzitter Raad van Advies Rechtbank Amsterdam
– lid onafhankelijke klachtencommissie voor het onderwijs
– bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog
Groep
– lid raad van toezicht stichting Vrienden van de Regenboog Groep
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Mevr. drs. E.G. Dragtenstein
Toegetreden per 10 maart 2016 – afgetreden per 22 maart 2018
Werkzaam binnen de jeugdzorg in een organisatie voor kinderen met
een verstandelijke beperking
Nevenfuncties:
– lid raad van toezicht stichting Vrienden van de Regenboog Groep
Dhr. mr. M. Draaisma
Toegetreden per 10 maart 2016
Werkzaam als advocaat te Amsterdam (arbeidsrecht); partner bij Palthe
Oberman advocaten
Nevenfuncties:
– lid commissie De Sollicitatiecode
– lid toezichthoudend bestuur stichting Scholengemeenschap
Kennemer Lyceum
– lid bestuur Stichting Floreat
– lid raad van toezicht stichting Vrienden van de Regenboog Groep
Mevr. N. Laan
Toegetreden per 14 december 2017
Werkzaam als interimmanager en organisatieadviseur voor de publieke
sector
Nevenfuncties:
– lid raad van toezicht stichting Vrienden van de Regenboog Groep
Dhr. drs. H. Puite
Toegetreden per 14 december 2017
Werkzaam als coördinator Eigen kracht en coach Eigen plan,
auteur Mist (Elikser, 2017), sociaal ondernemer volgens do no
harm-maatstaven
Nevenfuncties:
– adviseur Meester Geertshuis, Deventer
– bestuurslid stichting Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam
Oost
– lid raad van toezicht stichting Vrienden van de Regenboog Groep
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Wijze van benoemen
De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de werving van
nieuwe leden. Deze wordt aan de raad van bestuur voorgelegd en vervolgens aan de ondernemingsraad. Nieuwe leden worden op openbare
wijze geworven. Kandidaten hebben een kennismakingsgesprek met
de raad van toezicht. Bij een positieve uitkomst hiervan neemt de raad
van toezicht een voorgenomen besluit om de desbetreffende persoon
te benoemen. Dit voornemen wordt besproken met de raad van
bestuur, waarna het besluit definitief kan worden gemaakt.
Een uitzondering vormt het lid dat de cliëntenraad voordraagt. Deze
voordracht is bindend, waarbij de cliëntenraad zich moet houden aan
de profielschets en de Governancecode Zorg. De voorgedragen kandidaat voert een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en de
raad van bestuur, waarna wordt bekeken of hij of zij aan de gestelde
eisen voldoet.
De volledige wijze van benoemen is vastgelegd in het reglement van
de raad van toezicht. De zittingsduur van de leden is maximaal 8 jaar
(2 maal 4 jaar). Bij herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid
wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

Vergoeding
De toezichthouders ontvangen desgewenst een maximum van € 1.500
per jaar aan vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten
In 2018 heeft de raad van toezicht 5 maal vergaderd. De volgende
onderwerpen zijn besproken:
– Strategisch meerjarenplan
– AMOC Walk-In Centre
– ISO-certificering
– Wmo
– Z-krant! Bestuurlijke fusie
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Terugkerende onderwerpen waren:
– Jaarlijkse evaluatie raad van bestuur
– Rapportages raad van bestuur aan raad van toezicht
– Bespreken management letter met auditcommissie en accountant
– Kwartaalcijfers
– Begroting
– Jaarverslag
– Jaarrekening
– Activiteitenplan
– Personele zaken
– Tevredenheidsonderzoek
– Contact cliëntenraad, centrale vrijwilligersraad en
ondernemingsraad

Namens de raad van toezicht
Dhr. drs. R. Kuiken
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11
BLIK OP 2019
In 2019 gaan we onverminderd door met onze missie. We doen alles wat in ons
vermogen ligt om de sociaal-maatschappelijke problemen in Amsterdam aan te
pakken. Zo zorgen we ervoor dat er voor iedereen een plek is in de stad. Ons
beleidsplan is daarbij leidend. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor 2019?

Omgaan met bezuinigen in de stad
In 2019 zal duidelijk worden welke keuzes de gemeente maakt bij het
doorvoeren van de bezuinigingen in het sociaal domein. Dat kan nog
spannend worden. Er zijn nauwelijks quick wins te bedenken die de
kwaliteit van voorzieningen niet aantasten. Die keuzes raken ook onze
organisatie en de kwetsbare Amsterdammers.

Ook niet-rechthebbenden blijven helpen
Zo maken we ons grote zorgen over de niet-rechthebbenden uit
Europa, die in de straten van onze stad leven. We moeten er met
elkaar voor blijven zorgen dat zij opvang en hulp krijgen. Met die
hulp kunnen zij een afweging maken om weer terug te gaan naar
hun land van herkomst. Ook houden we zo de stad leefbaar.

Inloophuizen overeind houden
Belangrijk is ook om de inloophuizen in de huidige omvang intact te
houden. Als die opvang wegvalt, haal je een essentiële schakel weg
tussen straat en hulpverlening. Deze hulpverlening is namelijk alleen
bereikbaar via indicatiestelling en verwijzing. Een grote groep kwetsbare Amsterdammers krijgt dat zonder ondersteuning niet geregeld.
In het inloophuis krijgen ze juist die ondersteuning. Als we die schakel
weghalen, bereikt de hulpverlening hen niet. Dat is niet goed voor hen,
maar ook niet goed voor de stad. De kans is dan groot dat we op
straat steeds meer mensen teloor zien gaan.
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Voorziening voor pechmannen uitbreiden
In 2019 willen we het aanbod voor ‘pechmannen’ stedelijk beschikbaar
maken. De ervaringen vanuit Claverhuis en in De Meeuw zijn veelbelovend. Vandaaruit gaan we die werkwijze ook op andere plekken
inzetten, zodat deze mensen na een ongelukkige samenloop van
omstandigheden niet op straat raken. Die uitrol is een stevige klus.

Schuldenproblematiek aanpakken
We willen meer doen voor mensen met schulden. Vaak komt hulp pas
laat op gang – met alle gevolgen van dien. Bovendien blijken tal van
regelingen mensen onbedoeld dieper in de schulden te duwen. Wij
willen een eerdere interventie die hun situatie daadwerkelijk helpt
doorbreken. We zijn met verschillende stakeholders in gesprek om
hiervoor in 2019 een plan gerealiseerd te krijgen.

Villa Buitenlust als sociale onderneming succesvol maken
Ze staat nog in de kinderschoenen: Villa Buitenlust. Onze sociale
onderneming die een combinatie is van opvang en activiteiten voor
kwetsbare Amsterdammers en een commercieel hotel en ruimteverhuur. In 2019 moet blijken of we zo’n voorziening echt goed
draaiende kunnen krijgen. En ook of we daarmee in preventief
opzicht slagen. Lukt het ons met dit initiatief om te voorkomen dat
kwetsbare Amsterdammers (verder) in de problemen komen?

Blijven doen waar we goed in zijn
In 2019 blijven we ons onverminderd inzetten voor kwetsbare
Amsterdammers. Dat doen we met hulp van de vele aardige Amsterdammers, de gemeente, onze financiers en samenwerkingspartners.
We ontwikkelen ons steeds verder als goed geoliede organisatie.
Tegelijkertijd blijven we wie we zijn: een organisatie vol lef, creativiteit
en ondernemingszin. Dat is immers wat De Regenboog Groep zo ver
brengt in de zorg voor kwetsbare Amsterdammers.
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12
DANKWOORD
Veel mensen en organisaties steunen ons werk voor kwetsbare Amsterdammers.
We zijn daar ongelooflijk dankbaar voor. We denken aan:

Winkeliers
Die ons eten en allerlei goederen schenken
Kerken
Uit heel Nederland – katholiek, protestants en luthers
Fondsen
Die ons vaak niet alleen bijstaan met geld voor nieuwe projecten, maar
ook met goede adviezen om onze ideeën aan te scherpen
Aardige Amsterdammers
Die hun hart laten spreken, tijd vrijmaken, liefdevolle aandacht geven
en geld en goederen schenken
Bedrijven in de buurt
Die ons helpen met geld en goederen, maar ook met diensten waarmee
we onze organisatie kunnen verbeteren
Samenwerkingspartners en opdrachtgevers
Die ons hun vertrouwen schenken en samen met ons de problemen in
de stad willen oplossen
Vele vrijwilligers
Die willen omzien naar kwetsbare Amsterdammers door mee te werken
aan voorzieningen die voor kwetsbare Amsterdammers zo belangrijk
zijn. In het bijzonder bedanken we de Amsterdammers die zelf geholpen zijn – en die nu op hun beurt stadgenoten helpen op een van de
locaties van De Regenboog Groep.
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Kerken en fondsen die ons steunen
In onderstaande lijst geven we een opsomming van kerken en fondsen
die ons steunen. We hebben die in alle zorgvuldigheid opgesteld en we
hopen van harte dat de opsomming volledig is.

Kerken
Diaconie Nederlandse Hervormde Gemeente
Zusters van O.L. Vrouw
P.C.I. Parochie St. Jan
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk
Diaconie Nederlandse Eben Haezer Gemeente
Diaconie Gereformeerde Kerk Amstelveen
SOW-Gemeente Oranjekerk
Diaconie Protestantse Gemeente Watergraafsmeer
Diaconie Keizersgrachtkerk
Vrijzinnig Centrum Vrijburg
Dominicuskerk
Diaconie Remonstrantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente Durgerdam
Diaconie Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot
Dominicuskerk
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk
Diaconie Protestantse Gemeente
Dominicanen
Diaconie Lutherse Gemeente
Diaconie PKN
PKN Katlijk-Mildam
SOW Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Gereformeerde Kerk
Diaconie Nederlandse Hervormde Gemeente
Vrijzinnig Delft
Diaconie van de Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Samen op Weg Gemeente
Doopsgezinde Gemeente
Wijkdiaconie Open Hof Ommoord

Aalsmeerderbrug
Amersfoort
Amstelhoek
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Arum
Bedum
Beets NH
Beesterzwaag
Berg en Dal
Blaricum
Bloemendaal
Bontekok
Boxtel
Broek in Waterland
Brouwershaven
Bruinisse
Bunnik
Bunnik
Burgum
Bussum
Bussum
Capelle aan de IJsel
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Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie van de Protestantse Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie PKN
Stichting Delfts Studentenpastoraat Motiv
Doopsgezinde Gemeente Texel
Diaconie Hervormde Gemeente
N.H.K. Denekamp
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Doopsgezinde en Rem. Gemeente
Vrijz. Geloofs Gemeenschap Parklaankerk
PKN
Sow Diaconie
Protestantse Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie PKN Kerk Gemeente
PCI Koningshoeve
Kerkenraad Hervormde Gemeente
Sint Lioba Klooster
Stichting City Kerk
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Diaconie Lukaskerk Veldwijk
Zusters Franciscanessen van Etten
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Protestantse Gemeente St Michielsgestel-Schijndel
PKN Goor
Stichting Kerkelijk Geldbeheer
Diaconie SOW Gemeente
College van Diakenen
GKV Hardenberg-Baalderveld Oost
Diaconie Protestantse Gemeente
PKN Gemeente
Diaconie PKN Scharmer
CvD Protestantse Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Congregatie Kleine Zusters vd Heilige Joseph
Diaconie Protestantse Gemeente
Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
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Castricum
Chaam
Damwald
De Bilt
Delft
Den Burg
Den Hoorn Texel
Denekamp
Didam
Dokkum
Driebergen
Driebergen Rijsenburg
Dronten
Duivendrecht
Dwingeloo
Edam
Edam
Eemnes
Egmond-Binnen
Eijsden
Eindhoven
Ermelo
Etten Leer
Gaastmeer
Geldrop
Gemonde
Goor
Gouda
Groet
Haaksbergen
Hardenberg
Hardenberg
Harkema
Harkstede
Harlingen
Havelte
Heemstede
Heerlen
Heeze
Hengelo GLD
Heusden

Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Gereformeerde Kerk
Diaconie Gereformeerde Kerk
Diaconie Lutherse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Nederlandse Kerk
Diaconie Protestantse Gemeente
Gereformeerde Diaconie
Hervormde Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente Alblasserdam
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Diaconie
Protestantse Gemeente De Graankorrel
Protestantse Diaconie
Diaconie GKV
Diaconie GK
Diaconie Michaelkerk
Diaconie GK
Diaconie Doopsgezinde Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie PKN
SKG Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Zusters van de H.Juliana van Falconieri
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie H.G. Lage Vuursche
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie PKN Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Emmaeuskerk
Diaconie Gereformeerde Kerk
Protestantse Gemeente
Zuiderkerk Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Diaconie Protestantse Gemeente Mid.West Friesland
Diaconie Protestantse Gemeente

Hillegom
Holten
Holwerd
Hoorn
IJmuiden
Jisp
Jonkersland
Kamerik
Kapelle
Kerkdriel
Kinderdijk
Koekange
Koog aan de Zaan
Kootwijk
Kortenhoef
Landsmeer
Leek
Leersum
Leersum
Leersum
Leiden
Leiderdorp
Lekkerkerk
Lichtenvoorde
Lijnden
Limmen
Limmen
Maarn
Maartensdijk
Maassluis
Marum
Medemblik
Meppel
Middelharnis
Moddergat
Monnickendam
Nieuw Amsterdam
Nieuwleusen
Noord-Scharwoude
Obdam
Odijk
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Diaconie Protestantse Gemeente Trynwalden
Diaconie Wadden Gemeente Texel
Protestantse Gemeente
Diaconie PKN Gemeente
Doopsgezinde Gemeente Walcheren
Diaconie Protestantse Gemeente Thomas
Protestantse Gemeente
Protestantse Gemeente Oostzaan
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Gereformeerde Kerk
Diaconie Kerk
Hervormde Gemeente
Gereformeerde Kerk
Cisterciënzer abdij Lilbosch
Diaconie Gereformeerde Kerk Burgh Haamstede
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Alexanderkerk
PKN Heerenveen Trinidas
Diaconie Protestantse Gemeente
Hervormde Gemeente
Zusters van Liefde OLV Moeder van
Diaconie Protestantse Gemeente
Vrije Evangelische Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente
Doopsgezinde Gemeente
De Hoekstee
Hervormde Gemeente De Rank
Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Gereformeerde Kerk
Zusters Augustinessen van Sint Monica
Parochie Hh Nicolaas en Barbara
Diaconie Protestantse Gemeente
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Oenkerk
Oosterend
Oosterwolde FR
Oostkapelle
Oostkapelle
Oostwoud
Oostzaan
Oostzaan
Ootmarum
Opeinde
Oude Niedorp
Oudega (Wymb)
Ouderkerk aan de Amstel
Papendrecht
Peize
Pernis Rotterdam
Pernis Rotterdam
Pey-Echt
Renesse
Rijswijk GLD
Roden
Rotterdam
Rottum
Rozendaal
Ruinerwold
’s-Hertogenbosch
Schagen
Scherpenzeel
Serooskerke
’s-Gravenzande
Soesterberg
Sprundel
Staphorst
Tijnje
Uitgeest
Uithuizen
Uithuizermeeden
Urk
Utrecht
Valkenburg LB
Valkenswaard

Diaconie Protestantse Gemeente
Parochie Olv Onbevlekt Ontvangen
Parochie H. Nicolaas
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
PKN Voorschoten
Diaconie ‘Ichthuskerk’
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie SOW
N.H.K. Andijk
Diaconie Gereformeerde Kerk
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Wezen en Diaconiefonds
Protestantse Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Hervormde Gemeente
Diaconie PKN
Noorderlicht Kerk
CvD Lambertikerk Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Hervormde Gemeente Zuid
De Laarkerk
Diaconie PKN IJhorst de Wijk
Diaconie Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Diaconie
Gereformeerde Kerk Vrije Gemeente
Nationaal Kruisleger

Velp
Venlo
Venlo
Vlissingen
Volendam
Voorschoten
Voorthuizen
Waalwijk
Wapenveld
Weesp
Wervershoof
Westerbork
Westwoud
Westzaan
Wierden
Winterswijk
Workum
Woubrugge
Woudsend
Zeist
Zelhem
Zoelen
Zuiderwoude
Zuidlaren
Zuidwolde
Zuidwolde DR
Zwartsluis
Zwartsluis
Zwijndrecht
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Fondsen
Stichting R.K Weldadigfonds A.A.C. Lehmann Fonds
Addessium Foundation
Ars Donandi
Brink Houtman stichting
De Johanna Donk-Grote Stichting
Eljébé stichting
Fundatie Van Den Santheuvel Sobbe
Gereformeerd of Burgerweeshuis
Hofstee stichting
ING Nederland Fonds
Instituut Gak
Jan van der Snelfonds
Kansfonds
KNR commissie PIN
Marion G. Polak stichting
Mundo Crastino Meliori
Oranje Fonds
Pasman stichting
Porticus Amsterdam
RCOAK
Start Foundation
Stichting Amsterdammer Helpt Amsterdammer
Stichting Boshuysen
Stichting Desire & give
Stichting Dioraphte
Stichting Het Amsterdamsche Fonds
Stichting Hulp na Onderzoek
Stichting Marinel fonds
Stichting Rotterdam
Stichting Steunfonds BJA-COW
Stichting van den Heer Hoogendijk van Domselaar
Stichting Van Schulden naar Kansen
Stichting Vereniging tot Ondersteuning van Minvermogen
Tillstichting
VSBfonds
Weeshuis der Doopsgezinden
Zonnige Jeugd
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RESULTAAT
BESTEMMING
2018

Resultaat bestemming 2018
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RESULTAAT
BESTEMMING 2018
Geconsolideerde jaarrekening en controleverklaring van de
onafhankelijke accountant			
Deze worden gepubliceerd op de website. 		
			
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat		
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de bestemming
van het resultaat.			
			
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018		
De raad van bestuur heeft het exploitatieresultaat over 2018 als volgt bestemd:
		

Stichting
De Regenboog
Groep

Stichting Bouw- en
Ontwikkelingsfonds
De Regenboog
Groep

Resultaat 2018
enkelvoudig
Bestemmingsfondsen

8.839
31.873

8.882
0

-32.702

180.630
-3.922

Saldo naar
continuïteitsreserve

-23.034

8.882

-32.702

184.552

Stichting
Derde Schinkel

Rederij
Kees BV

Rainbow
Popcorn BV

Totaal
geconsolideerd

-26.976

-33.073
51.826

-9.501
-16.072

96.101
63.705

-26.976

-84.899

6.571

32.396

Resultaat 2018
enkelvoudig
Bestemmingsfondsen
Saldo naar
continuïteitsreserve
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Buurtboerderij
Horeca BV

Stichting
Vrienden van
Regenboog
Groep
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BIJLAGE

JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 2018
De ondernemingsraad (or) is een van de inspraak- en medezeggenschapsorganen van De Regenboog Groep. De or bestaat uit 7 werknemers die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder
over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Samenstelling
In 2018 is de samenstelling van de or veranderd. Een lid kreeg een
functie elders en een lid bleek de taak niet met zijn werkzaamheden
en scholing te kunnen combineren. Na een verkiezing zijn er 2 nieuwe
leden aangetreden en zijn we weer op volle sterkte.

Overleggen
De or houdt maandelijks een vergadering met alle leden. Als er
bijzondere zaken spelen, komt de or vaker bij elkaar. Daarnaast
overlegt de or eens in de 2 maanden met de bestuurder, Hans
Wijnands. De or heeft de gesprekken met een delegatie van de
raad van toezicht opgeschroefd naar 2 keer per jaar.

Het werk voor de or neemt veel tijd in beslag. In 2018 is veelvuldig
overlegd met de bestuurder over het verlenen van extra uren voor
or-leden. Per december 2018 is er voor de or-leden een tijdelijke uitbreiding van 2 uur per week toegekend. Dit geeft de ruimte om het
or-werk met het reguliere werk te combineren.

Contact met medewerkers
De or hecht zeer aan een open contact met de medewerkers. De
nieuwe leden van de or hebben met weer nieuwe energie en elan
een nieuwsbrief opgezet, die we elk kwartaal versturen naar alle
medewerkers. Verder plaatsen we alle notulen op extranet, zodat
iedereen die kan inkijken. De or heeft dit jaar een goed bezochte
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers.
Verder zijn we benaderd met vragen van medewerkers over
personele kwesties.
De or heeft dit jaar ‘het rondje van de or’ opgezet. Dit houdt in dat
2 leden van de or aansluiten bij een afdelingsvergadering om te
vertellen wat de or doet. Daarbij peilen ze ook actief waar de medewerkers behoefte aan hebben. Dit rondje wordt in 2019 voortgezet.

Gespreksonderwerpen
De or heeft dit jaar een meer constructieve relatie opgebouwd met
de bestuurder. De or en de bestuurder hebben een overeenkomst
getekend waarin werkafspraken zijn vastgelegd.
Verder heeft de or zich in 2018 hard gemaakt voor het vernieuwen
van de functie- en taakomschrijvingen. Deze zijn veelal gedateerd, en
taakomschrijvingen zijn niet altijd aanwezig. Dit punt kwam ook naar
voren in de uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie. Eind 2018
heeft de bestuurder een eerste offerte aangevraagd voor het vernieuwen van de functie- en taakomschrijvingen.
Op verzoek van de achterban is bij de bestuurder de vraag neergelegd
voor een transparant opleidingsplan. Het ontbreken hiervan zorgt bij
medewerkers voor een gevoel van willekeur bij de toekenning van een
opleiding of cursus. De bestuurder heeft hier gehoor aan gegeven.
December 2018 heeft het managementteam bij de or een eerste versie
van het opleidingsplan 2019 neergelegd. De or vergadert begin 2019
over het verlenen van instemming.
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JAARVERSLAG BCD-OVERGANGSRAAD 2018
Naar aanleiding van de verkiezingen die eind 2016 zijn gehouden, zou
in 2017 de bezoekers-cliënten-deelnemersraad (bcd-raad) overgaan in
een centrale raad met vertegenwoordigers van alle activiteiten bij De
Regenboog Groep. De raad is voornamelijk bedoeld voor afgevaardigden van de deelnemersraad en de bezoekersraad.

Vertraging overgang naar centrale raad
Het overgangsproces naar de centrale raad heeft echter ernstige
vertraging opgelopen door de onreglementair verlopen verkiezingsprocedures in de bezoekersraad. Hierdoor heeft de overgang naar
de centrale raad ook in 2018 nog niet plaats kunnen vinden en is de
bcd-raad blijven voortbestaan als bcd-overgangsraad.
Dit heeft niet alleen voor veel onrust gezorgd in de raden, maar ook
veel tijd en energie gevraagd van de bcd-overgangsraad. Eind 2018
is door Cliëntenbelang Amsterdam een onafhankelijk onderzoek naar
de verkiezingen uitgevoerd, en de conclusies en aanbevelingen van dit
onderzoek zijn door directie en de raden overgenomen. Daarmee kan
de overdracht van de bcd-overgangsraad naar de centrale raad vanaf
januari 2019 plaatsvinden.

Overleg met bestuur en management
Zowel de bezoekersraad als de deelnemersraad heeft zijn eigen expertise en de raadsleden zijn ingespeeld op hun onderwerpen. Doordat de
medezeggenschap nu lager in de organisatie is belegd, zal de centrale
raad eens per 3 maanden uitsluitend nog overleg met de bestuurder
voeren over onderwerpen die van kracht zijn voor De Regenboog
Groep als geheel. De afzonderlijke raden voeren eens per 3 maanden
overleg met de bestuurder en maandelijks met het management. De
bcd-overgangsraad heeft in 2018 alleen in januari en februari formeel
overleg met de bestuurder gevoerd.
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Gespreksonderwerpen
In 2018 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod geweest:
– Advies POA / landelijke geschillencommissie. Onder voorwaarden
heeft de raad positief advies uitgebracht over de lokale en landelijke
geschillencommissie.
– Spoedprocedure / spoedcommissie calamiteiten op locaties
– Nieuwe wetgeving over privacy
In verband met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei is de adviesaanvraag over het
privacyreglement uitgesteld tot september. Deze is in behandeling
genomen door de bezoekersraad en de deelnemersraad.
– Schorsingscommissie / afvaardiging lid bcd-overgangsraad
Een van de leden van de bcd-overgangsraad is formeel
afgevaardigd naar de schorsingscommissie.
– Begroting 2018
– Meerjarenbeleidsplan 2018-2020
– Maatschappelijk werk
– Cliënteninformatiepunt (CLIP)
– Sluitingstijden inloopvoorzieningen
– Winter-/koude-opvangregeling
– Herijking inloophuizen

Ontvangen gasten
–
–
–
–
–
–
–
–

Raad van toezicht
Ondernemingsraad
SCIP (Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten)
SCIP-webbureau
Afvaardiging werkgroep Ervaringsdeskundigheid
Programmacoördinator Hulpverlening
Afvaardiging Op Eigen Kracht (OEK)
Jason Farrell van Choices

Bezochte locaties
Overgangsraad ‘on tour’– locaties waar we hebben vergaderd:
– Droogbak (Centraal Bureau)
– Makom
– SCIP, Cornelis Dirkszstraat
– SCIP, Keizersgracht
– Ondro Bong
– Actagebouw – Urban Resort

139

Bezoek congressen en evenementen
Verschillende leden hebben congressen en evenementen bezocht,
onder andere:
– Het WPI Bijzondere Doelgroepen Overleg
– De participatiedag van het Centrum voor Cliëntervaringen
– De werkplaats Ervaringskennis
– De bijeenkomst met de wethouders – raadszaal
– Het kapstokoverleg met gemeenteraadsleden
– De daklozendag
– De open dag van SCIP

Voorzittersoverleg
Op initiatief van de bcd-overgangsraad is een voorzittersoverleg
belegd, waarbij bijna alle voorzitters van de bezoekersraad, de deelnemersraad en de locatieraden aanwezig waren.
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JAARVERSLAG DEELNEMERSRAAD 2018
De deelnemersraad is na de verkiezingen goed op stoom gekomen.
Het dagelijks bestuur is in 2018 veranderd en er zijn nieuwe leden
aangesteld. In januari is gestart met een nieuwe coach/ondersteuner
en zijn 2 aspirant-leden als vast lid tot de raad toegetreden. Na een
tumultueuze start is na enige tijd de voorzitter teruggetreden. De
raadswerkzaamheden bleken te zwaar en er was geen klik met de
overige leden van de raad. Hierdoor heeft de deelnemersraad (tijdelijk)
gekozen voor een roulerend voorzitterschap. De functies van duosecretaris en penningmeester worden door dezelfde leden vervuld.
In oktober zijn er 3 nieuwe (aspirant-)leden geworven, waardoor de
deelnemersraad met 8 leden nu voltallig is.

Huidige werkwijze en terugkerende activiteiten
– Elke maand is er overleg met het management.
– Eens in de 3 maanden is er een vergadering met de bestuurder.
– Elke maand is er een overleg van het dagelijks bestuur, de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de ondersteuner.
Dan vindt er tevens agendaoverleg plaats met de manager van
Informele zorg, ter voorbereiding van de vergadering.
– Er is een vaste taakverdeling, onder roulerend voorzitterschap. 		
Een koppel van 2 secretarissen verzorgt een belangrijk deel van 		
het raadswerk. Wekelijks is er contact via mail en telefoon.
– De voorzittersrol is roulerend. De ondersteuner heeft een coördinerende taak om het overzicht te behouden.

Advies over beleid en besproken onderwerpen
– De deelnemersraad heeft ongevraagd advies uitgebracht over het
maatjescontact.
– De deelnemersraad heeft een positief advies uitgebracht over de lokale
(POA) en landelijke geschillencommissie.
– Er is, met een aantal aanbevelingen, positief geadviseerd over het
klanttevredenheidsonderzoek.
– Aan het einde van het jaar is de deelnemersraad nog in overleg met
de bestuurder over de adviesaanvraag privacyreglement. De
Europese privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming / AVG) is met ingang van 2018 in werking getreden.
Het privacyreglement voldoet hieraan.
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– Met directie en management is overleg gevoerd over de spoedprocedure besluitvorming en de schorsingscommissie. Vanuit de deelnemersraad is er 1 lid afgevaardigd naar de schorsingscommissie.
– Er is regelmatig contact met de medewerkers.
– De bestuurder sluit 4 keer per jaar aan in de vergadering voor overleg.
– De deelnemersraad heeft een afvaardiging van het Cliënteninformatiepunt op bezoek gehad en is zelf ook op bezoek geweest bij deze
informatiewinkel.
– De deelnemersraad heeft een gesprek gevoerd met iemand van de
werkgroep Ervaringsdeskundigheid en heeft het voorstel ‘Ervaringsdeskundige inzet binnen De Regenboog Groep’ inhoudelijk 		
behandeld met de bestuurder en de manager Informele zorg.
– In overleg met de bestuurder en het management is de afdeling 		
Werk & Activering nu vertegenwoordigd in de deelnemersraad.
– De deelnemersraad is voldoende geïnformeerd over en betrokken
bij het ISO-certificeringstraject.
– De deelnemersraad heeft een intern Protocol gedragsregels
opgesteld.
– De deelnemersraad heeft advies uitgebracht op het meerjarenplan
2018-2020.
– De deelnemersraad heeft een nieuwe informatieflyer uitgebracht.
– Er zijn 2 aspirant-leden die in januari 2019 als vast lid zullen worden
benoemd in de raad.
– Het merendeel van de leden van de deelnemersraad werkt mee aan
het onderzoek van Tilburg University over de kwaliteit van 		
leven. De onderzoeker is bij de deelnemersraad in de vergadering
geweest om een toelichting te geven.

Speerpunten 2018-2019
– De deelnemersraad gaat het contact met de achterban intensiveren.
– De deelnemersraad gaat de kwaliteit van het aanbod aan Informele
zorg toetsen.
– De deelnemersraad gaat de eigen regie van deelnemers versterken
(effectmeting en controle).
– De leden van de deelnemersraad zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor inhoud en proces.
– De leden van de deelnemersraad zijn betrokken, worden gezien en
gehoord en worden gelijkwaardig betrokken bij besluiten.
– Ieder raadslid is verantwoordelijk voor zijn eigen mening, inbreng en
functioneren.
– De deelnemersraad stelt aanvullingen op voor de gedragsregels van
de deelnemersraad.
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JAARVERSLAG CENTRALE VRIJWILLIGERSRAAD 2018
Via de centrale vrijwilligersraad (cvr) kunnen de vrijwilligers van De
Regenboog Groep meepraten over zaken die voor hen van belang zijn.
Daarom is er regelmatig overleg tussen de cvr en de bestuurder van
De Regenboog Groep.

hun wensen en suggesties weten te vinden. Gelukkig is er het afgelopen jaar versterking van de cvr gekomen, zodat we met nieuwe energie
aan de slag zijn gegaan om de behoeften van onze achterban in kaart
te krijgen en de communicatie met hen (onder andere via extranet) te
versterken. De oogst daarvan moet in 2019 komen.

Overleggen
In 2018 hebben we 5 keer met de bestuurder om de tafel gezeten, om
te bespreken wat er speelt binnen de organisatie. Ter voorbereiding op
die overleggen, vergadert de cvr ook een aantal keer per jaar zonder
bestuurder. In 2018 is dit 4 keer gebeurd.
Op een bijzondere vergadering hebben we van gedachten gewisseld
met een vertegenwoordiging van de raad van toezicht over wat ons
over en weer bindt en bezighoudt met betrekking tot De Regenboog
Groep. We gaan daar een jaarlijkse traditie van maken.

Onderwerpen
Elk jaar staat een aantal vaste zaken op de agenda voor de overleggen.
Een heel belangrijk onderwerp is het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek.
Daaruit kunnen we veel informatie halen. Hoewel medewerkers en
vrijwilligers zich jaar op jaar heel tevreden tonen, levert het tevredenheidsonderzoek ook elk jaar aandachtspunten op voor verbetering.
Vooral de begeleiding van de vrijwilligers door de coördinatoren en
de scholingen van de Vrijwilligersacademie hebben onze aandacht.
Ook de beleidsplannen zijn een jaarlijks terugkerend agendapunt.
Het spreekt voor zich dat de cvr met de bestuurder spreekt over zaken
die van belang zijn voor de vrijwilligers. We hebben vanuit het perspectief van de vrijwilliger het afgelopen jaar onder meer gesproken over:
het privacyreglement, de vrijwilligersovereenkomst, een introductiepakket voor startende vrijwilligers, trainingen voor vrijwilligers, en het
grijze gebied tussen professional en vrijwilliger.

Vertegenwoordigende rol
Wij kunnen onze vertegenwoordigende rol alleen maar waarmaken als
er ook uit allerlei verschillende projecten van de organisatie mensen in
de raad zitten. Maar het is ook belangrijk dat de vrijwilligers de cvr met
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Colofon

Verantwoording
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020 531 76 00
www.deregenboog.org
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Hoofdredacteur
Thalia van Gorp, De Regenboog Groep
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Thalia van Gorp, De Regenboog Groep
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Cecile Vossen, Buren
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Addie Roetman, Utrecht
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Marc van Bijsterveldt, Baarn
Vormgeving
Ontwerpstudio Spanjaard, Maartensdijk

Direct doneren? Dat kan ook
Triodos NL79 TRIO 0379 3155 64
De Regenboog Groep
Amsterdam@Regenboog020
regenboog020

Nieuwsbrief ontvangen?
www.deregenboorg.org/nieuwsbrief

Fotografie
Daniël Cohen, Merlijn Michon,
Janus van den Eijnden, Caro Bonink

Met dank aan alle mensen die zich
lieten portretteren in het jaarverslag!
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