
Begroting 2016 en verslag tweede interne audit 2015
Bij de begroting voor 2016 is een lichte daling van de omzet zichtbaar, dit door invoering van de WMO door 
gemeenten. Vanaf 2017 zal de omzet echter sterker dalen met ca. 10%. Toch verwacht OTT voor 2016 een overschot. 
De Raad van Toezicht heeft aangegeven dat er meer gelden moeten worden geïnvesteerd voor extra zorgactiviteiten 
binnen OTT. 
Elk jaar zijn twee auditrondes binnen OTT. Bij de rapportage van de tweede audit worden aanbevelingen gedaan 
om het medicatiebeleid verder te verbeteren. Er zijn nog te veel verschillen in werkwijzen tussen de voorzieningen. De 
regiomanagers hebben het beleid, de afspraken, werkwijzen, ed. opnieuw besproken met locatiemanagers en opnieuw 
uitgezet binnen OTT.

En verder nog…
•	 Op veel locaties zijn met succes kerstactiviteiten 

georganiseerd, maar ook wandelingen, thema-
avonden	rondom	bijv.	financiën	van	cliënten,	nieuwe	
activiteiten ter vergroting van familieparticipatie, 
dagreisjes met kinderen van een KDC, enz.

•	 De bestuurder gaat naar aanleiding van meerdere 
vragen van familieleden onderzoeken hoe groot 
de behoefte is voor extra logeerplekken en hoe 
dat dan kan worden vormgegeven. Verschillende 
leden geven daarop aan dat zij in het verleden veel 
baat hebben gehad bij de (nu niet meer bestaande) 
logeerboerderij in Hoofddorp.

•	 Het huidige klachtenreglement van OTT levert lang 
niet altijd het gewenste resultaat bij die betroken 
cliënten/families	 en	 hierdoor	 kan	 onvrede	 blijven	
bestaan	 op	 die	 voorzieningen	 of	 bij	 die	 cliënten/
families. De bestuurder wil nu samen met de Cefara 
gaan onderzoeken of er geen betere manier is om 
klachten op een andere meer effectieve en snellere 
wijze op te lossen. Ook de huidige klachtencommissie 
zal hierbij worden betrokken. 

Aan deze vergadering namen naast beide leden van 
de Raad van Toezicht de afgevaardigden van 18 
voorzieningen mee.

Presentatie onderzoeken en trainingen
door Mirjam Wouda
Op	 dit	 moment	 lopen	 er	 de	 volgende	 projecten/
onderzoeken waar OTT samen met andere 
zorgorganisaties aan meedoet. Die onderzoeken 
zijn bijv. gericht op gehechtheid in samenhang met 
gedragsproblemen, versterken mindfulness, ontwikkeling 
van	 serious	 games	 voor	 cliënten,	 training	 voor	 ego-
ontwikkeling, zelfbewustzijn en weerbaarheid, enz. 
Mirjam Wouda geeft hierover uitleg en vraagt 
de Cefara om met suggesties te komen en deel 
te nemen aan verschillende werkgroepen die met 
deze onderwerpen bezig zijn. Daarnaast heeft 
OTT samen met Cordaan en Bartiéus een subsidie-
aanvraag ingediend bij het Nationaal Programma 
Gehandicaptenzorg. Voor het kunnen binnenhalen van 
deze	 subsidie	 is	 de	 input	 van	 cliënten/families	 nodig	
om dit voorstel gehonoreerd te krijgen. Met andere 
woorden: de subsidieverstrekkers willen van de families 
zelf horen hoe zij deze onderzoekprojecten waarderen. 
De	 onderdelen	 zijn	 een	 serious	 game	 voor	 cliënten	
met lichte verstandelijke beperking en meervoudige 
beperking, een technologische tool, genaamd slimme 
sok	 voor	 meervoudig	 complex	 gehandicapte	 cliënten,	
en een ontwikkeltraject voor een nieuwe Hi sense app, 
die nu voor medewerkers wordt ontwikkeld, maar ook 
mogelijk kan worden ontwikkeld voor families.
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