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1 Inleiding 
Alle betrokkenen bij Ons Tweede Thuis staan voor een grote uitdaging. We gaan met minder 

middelen en meer uitvoeringskosten de kwaliteit van zorg aan mensen met een verstandelijke 

beperking op gelijk niveau houden en waar mogelijk verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn de 

herzieningen in het stelsel van langdurige zorg in Nederland. 

 

Het landelijke financieringsstelsel van het sociaal domein is per januari 2015 geheel ‘op de schop’. De 

bekostiging van de AWBZ-diensten die Ons Tweede Thuis biedt gaat voor een deel over naar de Wet 

Langdurige Zorg. Daarnaast wordt de bekostiging gedecentraliseerd naar de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO), de Wet op de Jeugdzorg (WJZ) en/of Beschermd Wonen, en de 

Participatiewet. Als gevolg van het wijzigende overheidsbeleid zal de zorg steeds meer verschuiven 

van zwaardere specialistische zorg naar mantelzorg en professionele lichte zorg. Dat heeft uiteraard 

ook consequenties voor onze organisatie. Een belangrijke opgave voor Ons Tweede Thuis zal 

worden om mensen met een beperking naar een lichtere zorgvraag te begeleiden dan tot nu toe het 

geval was en daarbij mee te sturen op de inzet van het sociaal netwerk van deze mensen. 

 

De koers voor de komende jaren is in juni 2013 vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2013-2016 

’Over grenzen heen’. De context waarin Ons Tweede Thuis opereert is voortdurend volop aan het 

veranderen. Deze veranderingen gaan zó snel dat in de tweede helft van 2014 is gewerkt aan een 

update van het Strategisch Beleid 2013-2016, dat is aangepast aan de zich snel wijzigende 

omstandigheden en aan nieuw opgedane inzichten. Naast deze update van het Strategisch Beleid is 

in 2014 gewerkt aan een nieuw besturingsmodel van het primaire proces dat per januari15 is 

ingevoerd. Er is gekozen voor een besturingsmodel dat de organisatie maximaal flexibel maakt 

zodat Ons Tweede Thuis op alle niveaus meebeweegt met de veranderingen in het zorglandschap. 

Dit betekent een platte structuur die georganiseerd is rondom het primaire proces, waarbij de 

verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen en waarbij zelforganisatie het 

uitgangspunt is. De samenwerking met cliënten en hun familie, medewerkers, vrijwilligers, de 

gemeenten en collega-organisaties spelen een belangrijke rol bij het inspelen op al deze 

veranderingen. 

 

Graag verantwoorden wij ons door middel van dit verslag over het gevoerde beleid in 2014. Wij 

kijken met tevredenheid terug op het jaar 2014 en danken medewerkers, vrijwilligers en verwanten 

van cliënten die een bijdrage hebben gegeven aan onze kerntaak; het bieden van goede zorg aan 

mensen met een verstandelijke beperking. 
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2 Algemene informatie 

2.1 Algemene identificatiegegevens 
 

Naam verslagleggende rechtspersoon Ons Tweede Thuis 

Adres Vuurdoornstraat 11 

Postcode 1431 RM 

Plaats Aalsmeer 

Telefoonnummer 0297-353800 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41222478 

E-mailadres info@onstweedethuis.nl 

Internetpagina www.onstweedethuis.nl 

 

2.2 Structuur van het concern 
De Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis houdt toezicht op het besturen van de organisatie door 

de eenhoofdige Raad van Bestuur.  

De stichting heeft een Ondernemingsraad ingesteld en kent een Centrale Familieraad en een 

Centrale Cliëntenraad als vertegenwoordiging van de gebruikers van de aangeboden zorg- en 

dienstverlening. 

 

Per 1 januari 2014 is het nieuwe besturingsmodel voor het Dienstencentrum geïmplementeerd. Dit 

bestaat uit een hoofden/afdelingenstructuur waarbij helder beschreven is hoe de Taken, 

Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB's) liggen. In dit model is de besturing van het 

primaire proces nog niet zichtbaar. Dit is in 2014 verder uitgewerkt (zie paragraaf 3.2.1), 

goedgekeurd door onder andere de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en is per 1 januari 

2015 ingevoerd. 

 

2.3 Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 
De Raad van Bestuur werd in 2014 gevormd door de heer R.J.W. de Bruijn (57 jaar). De heer De 

Bruijn bekleedt geen nevenfuncties. Ten aanzien van de bezoldiging voor de Raad van Bestuur 

wordt de zorgbrede Governance code gevolgd. 

 

De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. 

Afspraken zijn gemaakt over nevenfuncties van de Bestuurder, deze behoeven goedkeuring van de 

Raad van Toezicht. In de statuten is de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht vastgelegd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zich in 2014 bezig gehouden met het 

ontwikkelen van een nieuwe vorm van governance die beter past bij de snelle veranderingen in het 

zorglandschap en de wijzigingen in de besturing van Ons Tweede Thuis. In 2015 zal deze nieuwe 

vorm van governance verder worden uitgewerkt en toegepast. 

 

mailto:info@onstweedethuis.nl
http://www.onstweedethuis.nl/
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Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting Ons 

Tweede Thuis. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste de realisatie van de statutaire en 

andere doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van 

de stichting, de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, de 

financiële verslaglegging, de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de naleving van de wet- en 

regelgeving, de verhouding met belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan 

de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.  

 

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met achtergrond en 

aandachtsgebieden van de leden. In het najaar van 2013 heeft er een werving- en selectieprocedure 

plaatsgevonden volgens de zorgbrede Governancecode, waarmee drie nieuwe leden zijn geworven 

die per januari 2014 zijn aangesteld: de heer P.Overduin, de heer B. Drost en mevrouw K. Rosielle. Er 

is op 19 november 2014 afscheid genomen van de heer A. Joustra (voorzitter) en op 18 december 

2014 van de heer L.A.M. ten Brink, beiden hadden de maximale zittingsduur in de Raad van Toezicht 

bereikt. De heer E.L Schwarz is de heer A. Joustra opgevolgd als voorzitter.  
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In 2014 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: 
 

 

Naam Benoemd op 
voordracht van 

Specialisatie 

Mw. J.M.C. Aalberts: 1e termijn 
leeftijd: 59 jaar 
functie: orthopedagoog/gz-psycholoog/ 
docent a.d. VU 

Centrale Familieraad Zorginhoudelijk 

Dhr. L.A.M. ten Brink: 2e termijn 
leeftijd: 66 jaar 
functie: Rechtskundig Adviseur/mediator 

Ondernemingsraad Juridisch en medewerkers 

Dhr. B. Drost 1e termijn 
leeftijd: 46 jaar 
functie: financieel directeur 

Ondernemingsraad Financiën en medewerkers  

Dhr. M. van den Heuvel: 1e termijn 
leeftijd: 61 jaar 
functie:(ex) partner Loyens & Loeff, 
belastingadviseur 

 Financiën, bestuurlijk, 
maatschappelijk perspectief 

Dhr. A. Joustra: 2e termijn 
leeftijd: 62 jaar 
functie: Secretaris-directeur stadsregio 
Amsterdam 

 Bestuurlijk, maatschappelijk 
perspectief 

Dhr. P. Overduin 1e termijn 
leeftijd: 56 jaar 
functie: organisatieadviseur 

Ondernemingsraad Organisatieadvies en 
medewerkers 

Mw. K. Rosielle 1e termijn 
leeftijd: 62 jaar 
functie: interim-bestuurder 

 Financiën en Vastgoed 

Dhr. E.L. Schwarz: 2e termijn 
leeftijd: 63 jaar 
functie: organisatieadviseur 

 Joodse identiteit, 
Organisatieadvies 

Dhr. G.K. Verbruggen: 1e termijn 
leeftijd: 62 jaar 
functie: adviseur en procesbegeleider 

Centrale Familieraad Bestuurlijk, sociaal 
perspectief 

 
 

De toezichthouders van Ons Tweede Thuis ontvangen een bruto vergoeding van € 3.125,- per jaar. 
 

In 2014 is de Raad van Toezicht vier keer in reguliere vergaderingen bijeen geweest. Daarnaast 

waren er enkele bijeenkomsten buiten de reguliere vergaderingen om, met het doel om wat langer 

te kunnen stilstaan bij een speciaal onderwerp. Telkens was een ruime meerderheid van de leden 

aanwezig. 

In iedere (reguliere) vergadering wordt de Raad van Toezicht schriftelijk door de Raad van Bestuur 

geïnformeerd over de aard en omvang van de dienstverlening, financiële zaken, personele zaken, 

vastgoed, strategie en beleid&kwaliteit. Daarnaast wordt regelmatig gesproken over het 

ontwikkelde overheidsbeleid en de wijze waarop de organisatie wil en kan participeren aan dit 
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beleid. Ook de ontwikkelingen die zich voordoen in de samenleving worden in opiniërende en 

richtinggevende zin besproken. 

 

2.4 Kernactiviteiten  

2.4.1 Doelgroepen:  

Het aanbod (producten) van Ons Tweede Thuis is afgestemd op de doelgroep. Ons Tweede Thuis 

deelt doelgroepen in aan de hand van de volgende criteria: 

 
Wat betreft leeftijd:   
jeugd (0-18 jaar), volwassenen (18-50 jaar) en ouderen: van 50 jaar en ouder. 
 
Wat betreft beperkingen:   

 EMB-doelgroep: mensen met zeer ernstige verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke 
beperkingen 

  LVB-doelgroep: mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking (soms met 
bijkomende psychiatrische problematiek, of lichamelijke problematiek: zintuiglijke handicaps, 
ouderdom). Dit is de doelgroep die vaak in een groepswoning of appartementencomplex 
woont;  

 LVB+-doelgroep: mensen met licht tot matig verstandelijke beperkingen met psychiatrische 
problematiek (de zogenaamde LVB+-doelgroep); 

 Autisme-spectrum-doelgroep: mensen met autisme (en aan autisme verwante 
contactstoornissen); 

 NAH-doelgroep: mensen met niet-aangeboren hersenletsel.  

 

2.4.2 Producten: 

Door de decentralisaties is het productenaanbod voor de extramurale cliënten onder druk komen te 

staan. Ons Tweede Thuis heeft zich in 2014 gericht op continuïteit van zorg voor bestaande cliënten 

en heeft voor alle bestaande doelgroep/product combinaties de hiertoe benodigde contracten bij 

gemeenten en zorgkantoren afgesloten waarmee deze continuïteit van zorg geborgd is voor 2015. 

 

Het aanbod valt grofweg te onderscheiden in de volgende vormen van dienstverlening: ambulante 

hulp thuis, wonen, (arbeidsmatige) dagbesteding/werken, kinderendiensten. Voor de doelgroep van 

cliënten die onder de WLZ vallen is vooralsnog geen rigoureuze aanpassing in het productaanbod 

nodig gebleken. Voor de doelgroepen die onder gemeenten gaan vallen per januari 2015 is in 2014 

reeds een trend naar afschaling ingezet. 
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2.5 Kerngegevens 2014 
 

Cliënten  

#l cliënten op basis van een ZZP met dagbesteding 801 

#l cliënten op basis van een ZZP zonder dagbesteding 250 

# extramurale cliënten 947 

Productie  

#l dagen zorg met verblijf en dagbesteding 280.874 

# dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 81.884 

# dagdelen extramurale dagbesteding 146.807 

#l uren extramurale productie   85.275 

Personeel (excl. invalkrachten)  

# personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1833 

# FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1248,3 

verzuim  3.6 % 

verloop  10% 

Bedrijfsopbrengsten   

totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar 102.574.141 

Waarvan wettelijk budget voor AWBZ zorg, exclusief subsidies 97.759.776 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 4.337.089 

# = aantal 
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3 Strategisch beleid 2013-2016 

3.1 Missie, visie en ambitie 
Aan de basis van het strategisch beleid 2013-2016 ''Over Grenzen Heen'' ligt de missie, (zorg)visie en 

ambitie van Ons Tweede Thuis. Daarom wordt, alvorens in te gaan op de in 2014 behaalde 

resultaten van het strategisch beleid, eerst een korte weergave van de visie, missie en ambitie van 

Ons Tweede Thuis gegeven: 

3.1.1 Onze opdracht (missie): 

Wij zijn er met zijn allen en ieder vanuit zijn of haar kracht voor alle mensen met een (al of niet 

aangeboren) verstandelijke beperking in onze regio. 

 

 Wij zetten in op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke 

beperking en hun familie. Daardoor kunnen we de vraag naar intensievere (dus duurdere) zorg 

voorkomen. 

 Wij stellen in onze regio onze expertise beschikbaar aan iedereen die een rol speelt in het leven 

van mensen met een verstandelijke beperking. 

 Wij dragen bij aan het betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg. 

3.1.2 Visie: 

Onze missie is uitgewerkt in een zorgvisie. Hierin staan zeven kernbegrippen over de mens centraal. 

Ieder mens heeft: mogelijkheden, beperkingen, behoeften, wortels, rechten, plichten en 

ondersteuning nodig. Daarnaast speelt het achtste principe ‘samenwerking’ zowel intern als extern 

een belangrijke rol. 

Vanuit deze zorgvisie denken en werken wij. Dit doen we samen met cliënten en hun netwerk, 

medewerkers, vrijwilligers en externe partijen. Zo dragen we allemaal bij aan de kwaliteit van 

bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. In de zorgvisie zijn deze kernbegrippen 

verder uitgewerkt  

3.1.3 Ambitie: 

Onze ambitie is om maatschappelijke waarde te bieden: samen met partijen uit de regio 

ontwikkelen wij een passend, flexibel en klantgericht aanbod voor alle mensen met een 

verstandelijke beperking in de regio die een beroep op ons doen. Dit doen we op basis van de 

behoefte aan collectieve en individuele ondersteuning. Hierbij werken wij gebiedgericht. Ons 

aanbod is maatwerk en sluit zoveel mogelijk aan bij de lokale vraagstukken. Onze belangrijkste 

partners daarbij zijn allereerst de cliënten, de naaste familieleden, medewerkers en vrijwilligers, en 

zeker ook andere professionele organisaties en gemeenten.  

 

3.2 Resultaten strategisch beleid  
In juni 2013 is het Strategisch Beleid 2013-2016 'Over Grenzen Heen' ontwikkeld en vastgesteld 

samen met een vertegenwoordiging van de organisatie waaronder medewerkers, de 
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Ondernemingsraad en de Centrale Familieraad. De uitwerking is vormgegeven door bij elk van de 

vijf vastgestelde doelen, ook wel pijlers genoemd (te weten besturing, marktbenadering, versterken 

bedrijfsprocessen, zorginnovatie en interne en externe oriëntatie), een aantal thema’s te formuleren 

die verder zijn ingevuld. De vijf pijlers uit het Strategisch Beleid worden weergegeven door de 

zogenaamde '’Tempel'’: 

 

 

 
 

 

Na het vaststellen van het Strategisch Beleid zijn door diverse afdelingen van het Dienstencentrum 

en door het ‘'Kernteam’' (bestaande uit enkele MT-leden en diverse vertegenwoordigers uit het 

primair proces) verschillende activiteiten ontplooid om dit verder uit te werken. Hierbij zijn de 

volgende resultaten geboekt:  
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3.2.1 Pijler Besturing 

In 2014 is het nieuwe besturingsmodel voor het Dienstencentrum ingevoerd. Dit bestaat uit een 

Hoofden/Afdelingen-structuur waarbij helder is beschreven hoe de verdeling van Taken, 

Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB’s) ligt. 

 

Bovendien is in 2014 het nieuwe besturingsmodel voor het primaire proces ontwikkeld op basis van 

een theoretisch onderzoek gecombineerd met gesprekken van de bestuurder met een brede 

vertegenwoordiging van de organisatie (cliënten en hun verwanten, leidinggevenden, persoonlijk 

begeleiders, OR en Centrale Familieraad). Uitgangspunt vormt het centraal plaatsen van de relatie 

van de cliënt met de persoonlijke begeleider en familie: de driehoek. De teams worden 

zelforganiserend en de locaties worden ingedeeld in geografische regio’s conform de eisen van de 

gemeenten die vanaf 2015 regiehouder worden voor de extramurale zorg. In het laatste kwartaal 

van 2014 hebben de OR en de Centrale Familieraad positief geadviseerd over de adviesaanvraag van 

de bestuurder waarna het nieuwe besturingsmodel met ingang van 1 januari 2015 ingaat en waarbij 

heel 2015 als overgangsjaar geldt.  

 

3.2.2 Pijler Marktbenadering 

In 2014 is gewerkt aan een versteviging van de markt- en concurrentiepositie: 

 De afgesloten zorginkoopcontracten voor 2015 garanderen zorgcontinuïteit voor alle cliënten die 

overgaan naar gemeenten. Wel zijn in alle contracten kortingen opgenomen waardoor de 

financiering daalt.  

 Er zijn diverse ideeën onderzocht in samenwerking met ketenpartners zoals met RIBW K/AM. Het 

gaat om het ontwikkelen van nieuwe diensten, zoals gezamenlijke werkprojecten, meer 

dagbestedingsmogelijkheden met de mogelijkheid om gebruik te maken van elkaars aanbod, 

ontwikkelen van gezamenlijke inloopuren/ontmoetingsmogelijkheden etc. Zo zijn er meer 

initiatieven, die alle in een oriënterende fase verkeren. 

 Een eerste concept van de kostprijzen van de producten/diensten die Ons Tweede Thuis biedt is 

gereed. 

 Er is een begin gemaakt met de zorgstrategie. Doel van de zorgstrategie is onder andere het 

maken van een gefundeerde keuze in de doelgroepen en regio's waarop Ons Tweede Thuis gaat 

inzetten.  

 Voor de doelgroepen die onder gemeenten vallen per januari 2015 is in 2014 waar mogelijk een 

trend naar afschaling ingezet: 

- De ambulante dienstverlening splitst zich per 2015 in 2 regio's: een deel  Amstelland-de 

Meerlanden en een deel Haarlem/Haarlemmermeer. Er is in 2014 waar mogelijk ingezet op het 

afbouwen van professionele zorg door inzet van eigen kracht, mantelzorg, netwerk en 

vrijwilligers.  

- Bij wonen is onderzocht wat er nodig is voor het gescheiden aanbieden van wonen en zorg 

voor de cliënten die door de gemeenten worden gefinancierd vanaf januari 2015. Hierbij huurt de 

cliënt zelf en biedt Ons Tweede Thuis een zorgarrangement aan. 
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- Bij (arbeidsmatige) dagbesteding wordt binnen dagbesteding/begeleid werken en BW-

reïntegratie diverse overgangsproducten aangeboden. Cliënten kunnen bijvoorbeeld al dan niet 

betaald onder begeleiding van Ons Tweede Thuis bij bedrijven werken. Indien een betaalde baan 

binnen de mogelijkheden ligt dan wordt de begeleiding langzaam afgebouwd. Door de 

decentralisaties wordt extra nadruk gelegd op het begeleiden van cliënten naar dagbesteding 

naar ‘buiten’ toe: zo mogelijk betaald werk, dan wel onbetaald werk. Indien het onbetaald werk 

betreft, ligt de nadruk op de afbouw/minimalisatie van professionele begeleiding c.q. het 

overdragen van kennis/begeleiding ten aanzien van deze cliënten naar 

leidinggevenden/werknemers van het betreffende bedrijf.  

 

Op beleidniveau zijn de volgende resultaten gerealiseerd: 

 Er is een overzicht gemaakt van de interventies en methodieken, waarmee beoogd wordt om een 

overzichtelijk en beperkter aanbod te realiseren. 

 Er is een beleid duurzaamheid gemaakt. 

 De zorgvisie met bijbehorende kernwaarden zijn hernieuwd. 

 Het reguliere cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, op basis waarvan op locatie- en 

cliëntniveau verbeteracties worden uitgevoerd.  

 

3.2.3 Pijler Versterken Bedrijfsprocessen 

 
Financiën: 

 De jaarlijkse begrotingssystematiek is herzien. De onderhoudsbegroting vormt hier onderdeel 

van. Per locatie zijn omzet en kosten in beeld gebracht en daarin is ook een onderhoudsplanning 

meegenomen. Bij elkaar opgeteld vormt dit de integrale onderhoudsbegroting van Ons Tweede 

Thuis.  

 Er zijn diverse financiële (integrale) rapportages en prognoses gerealiseerd: 

- 10-jarenprognose. 

- Managementrapportages: er zijn financiële managementrapportages beschikbaar die kosten en 

opbrengsten ten opzichte van de begroting per locatie in beeld brengen. 

- Liquiditeitsbegroting: deze volgt uit de 10-jarenprognose en wordt elk jaar bijgesteld.  

 

De afdeling bedrijfsvoering is bezig om actuele rapporten te ontwikkelen op het gebied van 

financiën, personeel, zorg en meer. Deze rapporten zijn een stuurinstrument voor de locaties. 

 

Vastgoed: 
In 2014 is een meerjarenonderhoudsoverzicht van de vestigingen gemaakt (zie hierboven 

''financiën'') waaraan de financiële meerjarenplanning, de jaarplanning en de begrotingsgesprekken 

van de managers gekoppeld wordt.  

 

De vastgoedvisie en de vastgoedstrategie zijn nog in ontwikkeling. Deze kunnen definitief worden 

vastgesteld wanneer de zorgstrategie is vastgesteld (zie paragraaf 3.2.2).  
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ICT: 
In 2014 is gewerkt aan een plan van aanpak voor de gehele informatievoorziening van Ons Tweede 

Thuis. Dit zal begin 2015 gereed zijn. 

Verder is er een probleemanalyse gemaakt van de bestaande communicatiekanalen binnen Ons 

Tweede Thuis, te weten de Ons Tweede Thuis-heek (het kwaliteitshandboek), het intranet en de 

website. De verbetervoorstellen zijn opgepakt door de afdeling Beleid & Kwaliteit (slim & slanke 

toegankelijke Ons Tweede Thuisheek) en door ICT & PR (toegankelijk en logisch opgebouwd 

intranet, in lijn met de nieuwe website). ICT zal ondersteunen bij het ontwikkelen van de systemen 

(hardware). 

Een goed opgebouwd ECD betekent een enorme efficiencyslag   voor het primaire proces. De 

mogelijkheden van het ECD zijn op een aantal voorzieningen onderzocht in een pilot. De resultaten 

zijn zeer positief, daarom wordt het ECD in 2015 in de organisatie ingevoerd. 

 

PR&Communicatie: 
Ons Tweede Thuis heeft een communicatiestrategie die aantoonbaar laat zien dat de organisatie 

een andere benadering dan voorheen nastreeft van alle betrokken partijen. In 2014 is hieraan als 

volgt vorm gegeven: 

 In het voorjaar is een 3-daagse campagne georganiseerd waarbij er verschillende activiteiten en 

acties zijn georganiseerd onder het motto ‘wij willen je graag ontmoeten’. Met alle wijzigingen in 

de zorg moeten mensen met een beperking meer participeren in de samenleving en wordt om 

meer hulp van vrijwilligers gevraagd. Met deze actie hebben cliënten in Hoofddorp en 

Amstelveen ‘een gezicht gekregen’. 

 De nieuwe kernwaarden van Ons Tweede Thuis zijn vastgesteld:  verbindend, lef, krachtig, 

kwetsbaar, zelfbewust. 

 In november 2014 is gestart met de gefaseerde invoering van de nieuwe huisstijl van Ons Tweede 

Thuis door middel van de lancering van de nieuwe website, het nieuwe logo en de bijbehorende 

pay-off: JIJ & IK.  

 Om de kernwaarden te implementeren is een uniek implementatietraject ontwikkeld en 

uitgevoerd door ruim veertig medewerkers van Ons Tweede Thuis. Alle veertig kregen zij een 

filmtraining. Daarna hebben ze ieder een dagdeel gefilmd in hun voorziening. Het resultaat is een 

19 minuten durende film 'JIJ & IK' die laat zien waar Ons Tweede Thuis voor staat en hoe de 

medewerkers dat in de praktijk gestalte geven. Dit verhaal wordt verteld vanuit de vijf 

kernwaarden.  

 Bij het afscheidssymposium van de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer A. Joustra, zijn 

diverse stakeholders zijn uitgenodigd. Speciaal voor het symposium zijn PR-middelen ontwikkeld 

en ingezet: het participatiemagazine 'Jij & Ik', banners en posters met het nieuwe logo en de 

nieuwe payoff. Twee toonaangevende professoren - Heleen Dupuis en Petri Embregts - leverden 

een waardevolle bijdrage als spreker. 
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HRM: 
De HR-functie van de afdeling heeft met de komst van het nieuwe hoofd HRM meer vorm gekregen. 

Duidelijk zichtbare resultaten zijn: 

 Het Sociaal Plan: Ons Tweede Thuis beschikte voorheen niet over een Sociaal Plan, iets wat elke 

organisatie eigenlijk in rustige tijden zou moeten ontwikkelen. Door de invoering van het nieuwe 

besturingsmodel primair proces werd een Sociaal Plan noodzakelijk. In het najaar zijn 

onderhandelingen gevoerd met de vakbonden waarna dit (door de OR gedragen) plan in 

december van kracht is gegaan na akkoord met de bonden. 

 Contourennota: in het kader van het nieuwe besturingsmodel primair proces werd het 

noodzakelijk om de nieuwe rol van persoonlijk begeleiders, locatiemanagers, het hoofd 

behandelstaf en de zelforganiserende teams te gaan onderzoeken. Er zijn drie werkgroepen van 

start gegaan met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de organisatie. Dit heeft 

geresulteerd in een 'contourennota' met een visie op deze nieuwe rollen.  

 HR-competenties leidinggevenden: het Kernteam heeft in een werkgroep richtlijnen gemaakt 

voor de competenties voor leidinggevenden.  

 

3.2.4 Pijler Zorginnovatie 

Het landelijk zorgbeleid is gericht op meer eigen regie van de cliënt en diens sociale netwerk. 

Daarom is er beleid ontwikkeld ten aanzien van mantelzorg en respijtzorg. Bovendien zijn er 

instrumenten ontwikkeld die aanhaken op het landelijk beleid. Het gaat om instrumenten die: 

a) het sociale netwerk van de cliënt in kaart brengen (de Sociale Netwerk Analyse); 

b) de zelfredzaamheid van de cliënt meten (zelfredzaamheidmatrix); 

c) de inzet van vrijwilligers in complexe gezinnen bevorderen. 

Daarnaast is een visie '1 gezin - 1 plan' ontwikkeld waarbij naar het gehele (professionele en sociale) 

systeem wordt gekeken. 

 

Ons Tweede Thuis streeft een effectief en evidence based aanbod na: 

 Er is een visie op ‘evidence based’ werken ontwikkeld. Op basis daarvan is de werkgroep 

'methodieken' aan de slag gegaan om de binnen Ons Tweede Thuis toegepaste methoden en 

technieken te inventariseren en terug te brengen tot een aantal dat binnen de visie past. 

 Er wordt samengewerkt met diverse wetenschappelijk centra (waaronder het Trimbos Instituut 

en de VU).  

 Een door de Raad van Toezicht gedragen samenwerkingsinitiatief tussen VU, UvA, HvA, Cordaan 

en Ons Tweede Thuis gaat binnenkort van start: het Ben Sajet Centrum, een academische 

werkplaats waar wetenschap en praktijk zich met elkaar te verbinden.  
 

Ondertussen worden ook op zorginhoudelijk niveau steeds nieuwe initiatieven opgestart. Er is een 

Quickscan voor verstandelijke beperking, de methode Theraplay wordt toegepast voor het 

bevorderen van de hechting en het vertrouwen tussen cliënt en ouder/begeleider, er is een 

zindelijkheidstraining, de methode Flink bevordert het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van 
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cliënten en met de methode EMPA brengen we het empathisch vermogen van medewerkers in 

beeld. 

3.2.5 Pijler Interne/Externe samenwerking 

Het toegevoegde 8-ste principe van Ons Tweede Thuis ‘samenwerking’ is steeds meer gaan leven 

binnen de organisatie. Zo wordt er op alle niveaus meer verbinding gezocht met de buitenwereld. 

Dat resulteert in intensieve contacten met gemeenten aangaande zorginkoop en in samenwerking 

met RIBW K/AM en met andere VB-aanbieders zoals Hartekamp Groep, Cordaan, Philadelphia, 

Leger des Heils en Amsta Karaad. Ook is Ons Tweede Thuis actief in de regionale 

samenwerkingsverbanden van VBZ KAM en Sigra. Daarnaast worden de reeds bestaande contacten 

zoals met GGZ Ingeest, AM-groep, de VU, medici en anderen gecontinueerd. 

 

Ons Tweede Thuis werkt al enige tijd op kleine schaal in Amsterdam. Door de detachering van 

enkele gedragsdeskundigen gedurende 2015 bij de Ouder en Kind Teams (OKT’s), de deelname aan 

de LVB-netwerken en door de participatie in Villa Spijker (doelgroep EMB) zullen we ons ook richten 

op het Amsterdamse netwerk. Verder is een aantal medewerkers van Ons Tweede Thuis 

gedetacheerd in de Meerteams van de gemeente Haarlemmermeer. 

 

De mogelijkheden om met vrijwilligers te werken zijn verder onderzocht. In 2014 is een nieuw 

vrijwilligersbeleid vastgesteld waarin rekening is gehouden met het algemene landelijke beleid dat 

vrijwilligers een grotere rol gaan spelen in de participatie van burgers. De Sociale Netwerkanalyse 

helpt daarbij door inzichtelijk te maken welke ondersteuning er vanuit het netwerk van cliënten kan 

plaatsvinden en wat er daarnaast aanvullend door vrijwilligers kan worden opgepakt. 

 

Verder is aandacht besteed aan een verbeterde interne samenwerking tussen stakeholders. Zo is in 

nauw overleg met de Centrale Familieraad en de Centrale Cliëntenraad is in 2014 een participatie- 

en medezeggenschapsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Omdat dit een daadwerkelijk andere 

manier van werken inhoudt, is er daarnaast een ontwikkelplan ‘medewerker nieuwe stijl’ opgesteld 

dat we in 2015 implementeren. 

 

Tenslotte bestaat er van oudsher een uitgebreid netwerk. Wij beperken ons in dit overzicht tot 

organisaties waar gestructureerde contacten mee bestaan: 

 Ketenoverleg: De zorgaanbieders in de regio komen regelmatig bijeen in het ketenoverleg 

waarvan het Zorgkantoor de initiatiefnemer en voorzitter is. Knelpunten in de zorg, de regio 

betreffende, worden hier besproken en zo mogelijk opgelost.  

 Daarnaast is er intensief bestuurlijk overleg met ketenpartners als Hartekamp Groep, 

RIBW/KAM, Amstelring, Cordaan, Amsta Karaad, Mee, Philadelphia, Lijn 5, Spirit, Altra en het 

Leger des Heils. 

 Zorgkoepels: Ons Tweede Thuis is lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en 

participeert in verschillende commissies. Tevens is zij lid van VBZ KAM, Sigra en van het 

netwerk InvoorZorg van Vilans. 
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 Gemeenten: Met alle gemeenten in de regio Kennemerland en Amstelland-de Meerlanden 

wordt zowel op bestuurlijk niveau, op beleidsniveau en op uitvoerend niveau overlegd. Het gaat 

dan ten eerste om de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen, 

Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel waar Ons Tweede Thuis voorzieningen heeft. Daarnaast 

worden er ook steeds meer contacten gelegd met gemeenten waar cliënten van Ons Tweede 

Thuis wonen zoals Diemen, De Ronde Venen, IJmond enzovoorts. 

 Loket Vroeghulp: Geparticipeerd wordt in het samenwerkingsverband vroegsignalering van 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de regio. 

 Samenwerkingsverband CJG: Met o.a. de gemeenten in de regio wordt samen gewerkt rondom 

de ontwikkeling Centra Jeugd en Gezin (CJG) en ‘Eén gezin, één plan’ (ondersteuning aan 

multiprobleemgezinnen).  

 GGZ Ingeest: Met GGZ inGeest is vanaf 2002 de samenwerking geborgd in een convenant. 

 Jeugdzorg: Samengewerkt wordt met de Jeugdriagg zuidelijk Noord-Holland, deelgenomen 

wordt aan het platform ambulante jeugdzorg. 

 Centrum voor Expertise en Consultatie (CCE): Met dit expertisecentrum wordt samengewerkt 

bij het begeleiden van cliënten met o.a. gedragsstoornissen, Niet Aangeboren Hersenletsel en 

aan autisme verwante stoornissen. 

 Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen Kennemerland en de Meerlanden: 

(SASSKAM). De SASSKAM richt zich specifiek op de zorg en ondersteuning van mensen met 

autisme. Ons Tweede Thuis participeert in dit samenwerkingsverband en is voorzitter van de 

stuurgroep. 

 MEE: met MEE wordt regelmatig overlegd over de afstemming van de vraag van de cliënt en 

het gewenste aanbod door zorgaanbieders. 

 Speciaal basisonderwijs: Op diverse scholen verspreid over de regio wordt speciale naschoolse 

opvang geboden. 

 Gezondheidscentrum Haarlemmermeer: Afspraken zijn gemaakt m.b.t. het bieden van 

huisartsenzorg aan intramurale cliënten van Ons Tweede Thuis. Ook ten aanzien van het 

leveren van medicijnen zijn afspraken gemaakt. 

 Fysiotherapiepraktijk Kudelstaart: Met deze fysiotherapiepraktijk zijn afspraken gemaakt over 

het behandelen van cliënten van Ons Tweede Thuis. 

 Apotheek: Met de Westwijkapotheek te Amstelveen, apotheek Groen te Aalsmeer en apotheek 

Floriande te Hoofddorp zijn afspraken gemaakt over het leveren en de wijze waarop, van 

medicijnen. 

 Reade: Met Reade zijn afspraken gemaakt ten aanzien van revalidatiebehandelingen. 

 SRZ: Met de Stichting Revalidatie Ziekenhuizen Noord-Holland is een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met betrekking tot een revalidatiearts op 

consultbasis. 

 Dagbesteding/thuisondersteuning: Voor cliënten van de volgende organisaties zijn afspraken 

gemaakt m.b.t. het bieden of uitbesteden van dagbesteding of thuisondersteuning, op basis 

van onderaannemerschap: ’s Heerenloo, SEIN, Sinaï Centrum, Amsta, Heliomare, Gemiva, Ipse 
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De Bruggen, Omega, Hartekamp Groep, Beth Shalom, Dienst Justitiële Inrichtingen, 

Raphaelstichting, Cordaan, Landzijde, Kentalis. 

 A-M Groep: Met deze organisatie, werkzaam in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, 

zijn afspraken gemaakt over wachtlijstcliënten, acquisitie en onderaannemerschap. 

 Arbeidsintegratie: Geparticipeerd wordt in het Platform Arbeidsintegratie. 

 Huisvesting: Op het terrein van de huisvesting wordt samengewerkt met Ymere/vestiging 

Hoofddorp, Woongroep Holland/Uithoorn, Eigen Haard/vestiging Aalsmeer, Elan Wonen/ 

Haarlem 

 Divers overleg: Met de volgende cliëntenorganisaties worden contacten onderhouden: 

Verschillende Ouderverenigingen, Onderling Sterk 

 

3.2.6 Update Strategisch Beleid  

In juli 2014 is het Strategisch Beleid geëvalueerd. Het Managementteam (MT) heeft samen met het 

Kernteam en vertegenwoordigers van de Centrale Familieraad en de Ondernemingsraad de 

voortgang van het SB geëvalueerd. Daarna is gewerkt aan een update van het strategisch beleid op 

basis van het zich snel wijzigende zorglandschap en hernieuwde inzichten. Deze update van het 

Strategisch Beleid wordt in 2015 vastgesteld en zal worden uitgewerkt in het jaarplan 2016. 

Gedurende 2014 is gebleken dat steeds meer projecten zijn opgepakt door de staande organisatie, 

dat wil zeggen door een samenwerking van medewerkers van het Dienstencentrum, het primaire 

proces,  vertegenwoordigers van de Centrale Familieraad en OR. Daarom is besloten om het 

Kernteam af te sluiten en verder te gaan met werkgroepen, leerreizen, workshops etc.,  waarbij al 

naar gelang het onderwerp ook externe gasten uitgenodigd worden om input van buitenaf in te 

brengen. 
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4 Financiën en Vastgoed 

4.1 Financiën 
 

 Resultaat 2014: 

Het resultaat 2014 is beter dan begroot. Dit komt doordat  dat  de omzet toch is gestegen o.a. 

omdat de Zorgkantoren de productie volledig hebben gehonoreerd, terwijl van te voren met een 

tekortschietende en lagere contracteerruimte rekening werd gehouden.  

De personeelskosten zijn in dezelfde mate gestegen als de omzet. Dit betekent dat hier nog een 

forse taakstelling ligt. 

Op een aantal panden is een bijzondere waardevermindering toegepast vanwege de toegenomen 

onzekerheid rond de bekostiging.  

Ten gevolge van  de door de overheid ingezette decentralisaties (WMO/Jeugdwet) in 2015 zijn in 

2014 diverse contracten met gemeentes en regio’s afgesloten waardoor zorgcontinuïteit voor 

cliënten voorlopig is geborgd.  

  

 Financiële positie en Treasury 

De financiële positie van Ons Tweede Thuis is goed. De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal 

vermogen) is nog iets toegenomen tot 52,2% (over 2013 was dit 51,3%), een prima niveau. De 

liquiditeit (vlottende activa / passiva) bedraagt 1,5; dat is ruim beter dan vorig jaar.  

OTT beschikte op 31 december 2014 over € 23,7 miljoen aan liquide middelen. 

De voor de periode 2015 t/m 2018 geplande nieuw- en verbouwprojecten (investeringen van 

ongeveer € 15 miljoen) zullen naar verwachting uit de normale kasstroom plus de aanwezige 

liquiditeit kunnen worden betaald. 

Voor uitgebreide financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2014. 

 

 Begroting 2015  

Met alle locaties zijn afspraken gemaakt over de verwachte productie 2015 in aantallen tegen de 

verwachte lagere prijzen. Er is constructief meegedacht door de locatiemanagers om de 

personeelskosten te verlagen. Deze verlaging moet worden gevonden door de zorg innovatiever en 

efficiënter in te richten. Voor het jaar 2015 worden voor het eerst duidelijk lagere inkomsten 

verwacht en moeten de personeelkosten navenant dalen. 

Bij het opstellen van de begroting 2015 beschikten de locatiemanagers over de Jaar Einde 

Verwachting 2014 en een normstelling. Deze normstelling zal gedurende 2015 verder worden 

ontwikkeld. De begroting 2015 laat nog een positief resultaat zien maar de marges staan zeer 

duidelijk onder druk. Op onderdelen zoals vervoer wordt verlies geleden. 

Voor 2015 zal OTT scherper sturen op het voorkomen van substantiële overproductie. Het ligt 

immers in de lijn der verwachting dat overproductie niet meer incidenteel toegekend gaat worden, 

maar volledig voor de rekening van OTT komt. In de nieuwe begrotingsystematiek 2015 en de 

daarbij horende rapportages voor het management wordt daarom uitgegaan van de daadwerkelijk 

met de financiers overeen gekomen zorgproductie. 
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 Toekomstige ontwikkelingen: 

 Er is een 10-jarenprognose opgesteld onder andere om de kosten en opbrengsten op langere 

termijn te monitoren, waarbij rekening is gehouden met een negatief, neutraal en positief scenario. 

De jaren 2016 en 2017 worden cruciaal. Ten eerste door de aangekondigde bezuinigingen in de WLZ. 

Ten tweede door de komst van nieuwe aanbieders op traditioneel gesloten markten. 

Sleutelbegrippen zijn: zorg dichtbij de cliënt, innovatie, efficiëntie, kwaliteit, value for money.  

Beheersing en vermindering van personeelskosten met behoud van zorgkwaliteit is één van  de 

grote uitdaging waarvoor OTT zich gesteld ziet in de komende jaren. Een andere grote uitdaging is 

behoud van het marktaandeel in cliëntenaantallen in de diverse deelmarkten tegen redelijke 

tarieven. Denk hierbij naast de traditionele intra- en extramurale producten ook aan producten zoals 

intensieve kindzorg en beschermd wonen. 

Een derde uitdaging is de aanpassing van het vastgoed op de veranderende vraag. 
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4.2 Vastgoed 

4.2.1  Resultaten 2014 

In 2014 zijn twee nieuwe woon- en dagcentra in gebruik genomen: de Schoolweg en de Hoofdweg. :  

 Woon- en dagcentrum Hoofdweg te Hoofddorp: groepswoningen bestemd voor kinderen en 

volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, eventueel gecombineerd met 

een lichamelijke beperking. De meeste mensen hebben baat bij wonen en dagbesteding op 

hetzelfde terrein. Zij hebben intensieve ondersteuning nodig. Het woon- en dagcentrum 

kenmerkt zich door 24 uurszorg: er is altijd begeleiding aanwezig. Cliënten gaan overdag naar 

het dagcentrum op de locatie of naar een kinderdienstencentrum. Dagcentrum Hoofdweg kan 

ook bezocht worden door cliënten van andere woonvoorzieningen. 

 Woon- en dagcentrum Schoolweg te Ouderkerk aan de Amstel: groepswoningen bestemd voor 

een brede groep cliënten van EMB tot LVB en ouderen. Het woon- en dagcentrum kenmerkt zich 

door 24 uurszorg: er is altijd begeleiding aanwezig: Cliënten gaan overdag naar het dagcentrum 

op de locatie of naar een ander dagcentrum of werkproject.  

De investeringen bedragen ca. € 18 miljoen: dit is geheel met eigen middelen gefinancierd. 

4.2.2 Toekomstige ontwikkelingen 

In de nieuwe wetgeving rondom de zorg krijgen nieuwe cliënten met een indicatie ZZP 1 en 2  niet 

langer een indicatie intramurale zorg. Dit betekent dat op termijn het vastgoed van OTT ook ingezet 

moet gaan worden voor het scheiden van wonen en zorg. Het gaat hierbij om appartementen. 

Bestaande cliënten met een ZZP 1 of 2 houden recht op intramurale zorg, maar het zorgkantoor 

gaat ervan uit dat OTT een aantal van hen wel naar extramurale begeleiding begeleidt. Zij blijven 

wel in appartementen van OTT wonen, maar betalen daar huur voor.  

Door bovenstaande ontwikkelingen lopen we risico op leegstand, immers er valt geen aanwas van 

nieuwe cliënten met ZZP 1 en 2 te verwachten die niet meer in aanmerking komen voor intramuraal 

wonen.  

 

Met betrekking tot de dagbesteding die vanaf 1 januari 2015 a.s. naar de gemeenten gaat is duidelijk 

dat deze in de toekomst per jaar contracten met OTT (of andere aanbieders) gaat afsluiten. Dit kan 

betekenen dat het vastgoed dat we voor deze dagbesteding gebruiken op vrij korte termijn geheel 

of gedeeltelijk leeg komt te staan. Bovendien geeft een eerste analyse aan dat OTT nu al een te 

groot aantal m2 dagbesteding vastgoed heeft. Dit wordt o.a. veroorzaakt door nieuwe 

voorzieningen als Hoofdweg en Schoolweg die eigen dagbesteding hebben, door de bezuinigingen 

op het vervoer, en door een afnemende vraag naar dagbesteding nu de Participatiewet voorschrijft 

dat potentiële cliënten eerste via het UWV aan het werk moeten proberen te komen i.p.v. 

dagbesteding af te nemen. En verder kopen vanaf 2016 de gemeenten dagbestedingsuren en het 

gebouw waarin dit plaats moet vinden apart in. Dit kan betekenen dat OTT nog wel de 

dagbesteding mag doen, maar in vastgoed van een ander. Of helemaal geen dagbesteding meer. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt momenteel het vastgoed van OTT tegen het licht 

gehouden. Daarbij wordt gekeken naar welk vastgoed het beste geschikt is voor het scheiden van 
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wonen en zorg en hoe we het aantal m2 dagbesteding vastgoed het beste kunnen verdelen. Tevens 

wordt er gewerkt aan een mogelijk scenario voor de verdere ontwikkeling van OTT op de 

middellange termijn. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met een veranderende zorgvraag (w.o. 

steeds oudere cliënten met een zwaardere zorgvraag, lage ZZP's die niet meer intramuraal mogen, 

toename van de vraag naar zorg voor mensen met gedragsstoornissen). Dit dient als startpunt voor 

het opstellen van een vastgoed strategie. 
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5 Risico’s en onzekerheden 
 

Landelijke bezuinigingen 

De overheid heeft een stevige bezuinigingsdoelstelling vanaf 2015 en de jaren erna op de 

zorgkosten die in 2014 nog onder de AWBZ vielen. De AWBZ wordt vervangen door de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ), de Wet op de Jeugdzorg (WOJ),  de Wet Maatschappelijk Ondersteuning 

(WMO) waar ook de regeling Beschermd Wonen onder valt. De uitvoering van de WJZ en de WMO is 

inmiddels in handen van gemeenten, al dan niet in regionale samenwerkingsverbanden. De 

uitvoering van de WLZ valt onder de zorgkantoren van waaruit vanaf 2017 het voornemen is, een 

structurele prijskorting van 5% te realiseren. Onzeker zijn de mogelijke kortingen die in de verdere 

toekomst nog op Ons tweede Thuis af komen. Deze veranderingen hebben een grote impact op de 

organisatie. 

 

Vooral in de contracten die voor 2015 zijn afgesloten met gemeenten is gebleken dat er een stevige 

prijsdruk is ontstaan die wisselt per gemeente en per contract (tussen de 15 – 30%). Voor 2015 

hebben alle gemeenten waarmee Ons Tweede Thuis te maken heeft nog gekozen voor continuïteit 

van zorg, dat wil zeggen dat met alle gemeenten de benodigde zorginkoopcontracten zijn 

gerealiseerd. Voor 2016 en vooral 2017 zijn gemeenten bezig om ruimte te maken voor 

concurrerende (veelal kleinere) aanbieders en is het de vraag of Ons Tweede Thuis de huidige 

contracten zal kunnen handhaven. Om hier tegenwicht aan te bieden is in het A3 jaarplan 

opgenomen dat de organisatie zich zal gaan richten op innovaties met een kostendrukkend effect 

en op samenwerking met diverse organisaties in de eerste en tweede lijn. 

 

De ambulante doelgroep LVB valt vanaf 2015 grotendeels onder gemeenten. Deze doelgroep is 

kwetsbaar. De betreffende cliënten hebben min of meer de eigen regie over hun leven, echter door 

de sterke bezuinigingen is er minder begeleiding mogelijk. Dit vergt aanpassingen in het aanbod 

(bijvoorbeeld door de inzet van meer niet-professionele ondersteuning door verwanten en/of 

vrijwilligers) die niet direct gerealiseerd zijn. Juist in zo'n overgangsfase zijn deze cliënten extra 

kwetsbaar en neemt het risico op ongewenste ontwikkelingen toe (drugs-, drank- en/of internet-

misbruik, overlast op openbare plekken,vereenzaming etc.). Behalve de risico's voor de cliënten 

brengt dit tevens risico's voor Ons Tweede Thuis met zich mee, door bijvoorbeeld negatieve 

publiciteit in het geval van een calamiteit hetgeen imagoschade kan opleveren. 

 

Nieuw besturingsmodel 

Zoals aangegeven heeft Ons Tweede Thuis een nieuw besturingsmodel voor het primair proces per 

januari 2015 ingevoerd. De implementatie vindt plaats in het lopende jaar. Behalve dat dit nieuwe 

model kansen met zich meebrengt in de zin van kortere lijnen, flexibiliteit en snelheid in 

besluitvorming, brengt het nieuwe besturingsmodel ook enkele risico's met zich mee. Deze zitten 

met name in het zelforganiserende aspect van het nieuwe besturingsmodel.. Zelforganisatie vergt 

specifieke competenties waarop de huidige medewerkers destijds niet speciaal op zijn getraind en  

aangenomen. Daarom wordt het zeer belangrijk om deze medewerkers goed toe te rusten op hun 
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nieuwe taken en de nieuw te ontwikkelen vaardigheden. Daarnaast bestaat het risico dat 

medewerkers niet in staat zijn om de hoeveelheid aan veranderingen met betrekking tot processen 

en diensten te implementeren in een zodanige snelheid dat gelijke tred gehouden kan worden met 

ontwikkelingen in de externe omgeving. Het is daarom eveneens van belang om aandacht te 

besteden aan het aanpassingsvermogen van medewerkers.  

 

Een verdere (niet limitatieve) opsomming van de risico’s en onzekerheden die indirect of direct 

samenhangen met het voorgaande zijn: 

 Onrust onder medewerkers vanwege de veranderingen in de zorg en de gevolgen daarvan 

als  inkrimping van het personeelsbestand met als mogelijk gevolg stijging van het 

ziekteverzuim 

 Het risico dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie niet 

goed zijn belegd, hetgeen aanleiding kan geven tot inefficiënt gedrag van managers en 

medewerkers. 

 Tekortschieten van de aanpassing van de administratie hetgeen bovendien 

bovenproportioneel tijdrovend is aan de eisen van nieuwe contractpartijen. 

 Tekortschieten van de afdeling bedrijfsvoering in algemene zin. Er is lang weinig in 

bedrijfsprocessen, -applicaties en personeel in de ondersteuning geïnvesteerd. Hierdoor 

past de bedrijfsvoering onvoldoende bij de eisen van de moderne tijd. Er lopen daarom nu 

veel over het algemeen omvangrijke, projecten tegelijk die een groot beslag leggen op de 

kleine groep medewerkers op het dienstencentrum, op de rekbaarheid van de medewerkers 

in het primaire proces en op financiële middelen. Tegelijkertijd is er niet altijd begrip voor de 

urgentie van dit probleem en is het besef wat voor dit soort projecten aan inzet en tijd nodig 

is niet altijd aanwezig. 

 Als gevolg van gebrek aan relevante en/of betrouwbare informatie omtrent de actuele 

status van operationele processen bestaat het risico dat de uitvoering van die processen niet 

(tijdig) kan worden bijgestuurd. 

 Het risico dat acties van bestaande of nieuwe deelnemers in de markt de marktpositie van 

OTT negatief beïnvloeden. 

 Het risico dat OTT onvoldoende in staat is om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen 

die aansluiten bij de veranderende externe omstandigheden (o.a. innovatie, participatie, 

zelfredzaamheid). 

 Het risico dat interne kanalen en instrumenten voor communicatie omtrent ontwikkelingen 

binnen en buiten OTT, alsmede veranderende doelstellingen, onvoldoende effectief zijn 

waardoor afbreuk wordt gedaan aan het begrip en het draagvlak. 

 Het risico dat de zorgvraag afneemt, met overcapaciteit van het vastgoed tot gevolg zowel 

bij dagcentra als woonlocaties. 

 Het risico dat de kwaliteit van zorg tekort schiet, cliënten ontvangen te weinig zorg of vallen 

helemaal buiten de zorg. 

  
Deze risico’s stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het management van Ons Tweede Thuis. 
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6 Gedragscodes 
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire 

taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van de organisatie als 

maatschappelijke onderneming en voor de naleving van deze code.  

De Raad van Toezicht heeft gewerkt aan een nieuw Toezichtmodel waarbij de RvT van een re-

actieve en controlerende rol in een meer pro-actieve en betrokken rol wil groeien: van minder 

toezicht op de bestuurder naar meer toezicht op de besturing. Dit model zal in 2015 verder worden 

ontwikkeld en toegepast.  

 

Naast het toepassen van de zorgbrede Governancecode hanteert Ons Tweede Thuis een 

Gedragscode die van toepassing is op alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die werkzaam zijn 

binnen de organisatie. Het gaat hier om de onderlinge omgangsvormen binnen en buiten de 

organisatie. Naast een goede ‘technische’ kwaliteit van het werk gaat het immers ook om 

communicatie en bejegening. Daarin moet duidelijk en helder zijn wat de organisatie van de 

medewerkers verwacht. Deze gedragscode wil die duidelijkheid verschaffen 
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7 Maatschappelijke aspecten van ondernemen 

7.1 Algemene maatschappelijke aspecten 
 
Voor een uiteenzetting van de belangrijkste problemen en uitdagingen van de organisatie , en de 

gevolgen daarvan voor het strategisch beleid, wordt verwezen naar de update van het Strategisch 

Beleid 2013-2016 (februari 2015). 

 

7.2 Sociale aspecten  
 

HRM: 

Net als andere zorgorganisaties ziet Ons Tweede Thuis zich geconfronteerd met grootschalige 

veranderingen op het gebied van de zorg. Ten aanzien van onder meer de financiering zijn door de 

overheid onomkeerbare bewegingen in gang gezet die raken aan de marktpositie, kwaliteit van zorg 

en arbeidsmarkt voor zowel cliënten als werknemers. Daarom zijn in 2013 gesprekken gestart  

tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad om te komen tot een Sociaal Plan voor 

medewerkers: dit Sociaal Plan is op 17-12-2014 in overleg met de vakbonden van kracht gegaan.  

 

In 2014 zijn er 173 medewerkers uit vaste dienst gegaan. Het percentage personeelsverloop in 2014 

bedraagt daarmee 10%. In 2013 was het verloopcijfer 7%. Het hogere verloopcijfer is te verklaren uit: 

- De vacaturestop die eind januari 2014 is aangekondigd waardoor tijdelijke contracten niet meer 

konden worden verlengd. 

- De komst van de Wet Werk en Zekerheid. Deze had aanvankelijk een verbod op 

nulurencontracten in de zorg in zich; de stichting heeft besloten om de voorovereenkomsten van 

medewerkers waarmee inmiddels een vast dienstverband was ontstaan, formeel om te zetten in 

jaarurensystematiek (JUS)-contracten met een vast arbeidspercentage. Een groot aantal 

invalkrachten wilde geen vast dienstverband met Ons Tweede Thuis. Zij kozen voor het afkopen 

van het contract.  

-  Het toegenomen aantal medewerkers dat met pensioen is gegaan. 

 

In 2014 is het aantal personeelsleden in loondienst gestegen met +7% t.o.v. 2013. Naast het feit dat 

de JUS-contracten hebben bijgedragen aan een hoger verloopcijfer (zie boven), hebben zij tevens 

bijgedragen aan deze stijging in aantal personeelsleden doordat veel oproepkrachten een (zeer 

klein) vast dienstverband hebben gekregen. Het totaal aantal FTE per einde dienstjaar daarentegen 

is t.o.v. 2013 afgenomen met 14,5 FTE met name doordat tijdelijke contracten veelal niet meer 

worden verlengd t.g.v. een vacaturestop. 

 

Het verzuimcijfer voor Ons Tweede Thuis totaal is ten opzichte van het jaar 2013 met 0.1% iets 

gestegen naar 3.6%. In vergelijking met de branche (5,1%) is het verzuim van Ons Tweede Thuis 

duidelijk lager.  
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Cliënttevredenheid: 

In Q2/Q3 2014 is er een cliënttevredenheidsonderzoek verricht door onderzoeksbureau Effectory. 

Met de inzet van Effectory maakt Ons Tweede Thuis deel uit van een benchmark onder de 

gehandicaptenzorginstellingen in Nederland. De respons bedroeg 64%; dit ligt boven de benchmark 

van de sector van 58,2% waarmee een representatief deel van de cliënten is bereikt. De resultaten 

waren in vergelijking met de andere gehandicaptenzorginstellingen over de gehele linie hoger en/of 

vergelijkbaar, en slechts op enkele punten iets lager.  
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8 Onderzoek en ontwikkeling 
 

Omdat een ''veilige gehechtheid'' een randvoorwaarde is voor goede zorg, heeft OTT rond dit thema 

in 2010 in samenwerking met de Vrije Universiteit fundamenteel  wetenschappelijk onderzoek in 

gang gezet. Het onderwerp was: ‘De prevalentie van verstoord gehechtheidgedrag onder mensen 

met een verstandelijke beperking en de samenhang tussen psychopathologie en/of 

probleemgedrag’.  

Halverwege 2014 zijn alle data verzameld door M-these studenten. In totaal hebben 460 cliënten 

deelgenomen aan het onderzoek. Het overgrote deel van de data is verzameld binnen Ons Tweede 

Thuis, daarnaast zijn er data verzameld binnen Stichting Cordaan en Stichting Bartimeus (beide 

zorgorganisaties). 

Het onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over hoe mensen met een beperking relaties aangaan 

met hun begeleiders. Het onderzoek maakt daarnaast duidelijk dat het nodig is om trainingen, 

methoden en instrumenten te ontwikkelen waarmee de sensitiviteit en empathie van begeleiders 

(en familieleden, betrokkenen, met andere woorden: het sociale netwerk) kan worden verbeterd.  

In 2014 is Ons Tweede Thuis toegetreden tot het Ben Sajet Centrum, een initiatief tot 

samenwerking tussen diverse wetenschappelijke centra en enkele zorgaanbieders waaronder Ons 

Tweede Thuis. Doel van deze academische werkplaats is onder andere het tot stand brengen van 

een steviger verbinding tussen onderzoek en praktijk van zorg. De ervaring is dat deze vaak als 

‘losstaande werelden’ fungeren en het doel is om ondermeer waardevolle onderzoeksresultaten in 

de zorgpraktijk beter toe te passen.  

 

 


