
Privacyreglement cliëntendossier 
Mevrouw Zuidweg licht dit agendapunt toe: Binnen Ons Tweede Thuis is men met de invoering van het electronisch 
cliëntdossier (ECD) begonnen. Ongeveer 80% van de begeleiders heeft inmiddels de training gehad. Men is zich 
sterker bewust van de verantwoordelijkheden ten opzichte van het cliëntdossier. Het digitale dossier is beter beschermd 
dan de dossierkast die de hele dag open staat. Voor de duidelijkheid: het privacyreglement is niet veranderd, maar 
het is scherper gesteld. Verschillende Cefara-leden stellen aanvullende vragen die vooral gaan over de veiligheid en 
de beveiliging van het ECD en de mogelijkheden voor familieleden om ook inzage te krijgen in het ECD. Familieleden 
kunnen echter nog niet inloggen, maar er komt wel een vervolg op het ECD, waarbij familieleden wel kunnen gaan 
inloggen op beveiligde onderdelen waar bijv. POP-beschrijvingen en andere cliëntgebonden informatie ed. staan 
weergegeven.

•	 OTT is onaangenaam verrast door het plotselinge 
faillissement van de maaltijdleverancier Culicom. 
Er waren al proefavonden geweest voor het kiezen 
van een nieuwe leverancier van maaltijden vanwege 
de ontevredenheid over Culicom. Op de eerste 
dag dat men geen maaltijden kon leveren hebben 
diverse medewerkers en vrijwilligers zich ingezet. 
Er is inmiddels een nieuwe leverancier, namelijk de 
fa. Langerhuize uit Amstelveen. OTT zoekt nog een 
tweede leverancier om dit soort kwetsbare situaties 
in de toekomst te voorkomen.

•	 In verschillende voorzieningen zijn gesprekken met 
familiecommissies over het participatie, inspraak 
bij nieuwbouw- en verbouwplannen, deelname bij 
sollicitatieprocedures voor nieuwe locatieleiding 
en over de ervaringen bij de invoering van 
zelforganiserende teams. Ook ontstaan meer 
samenwerkingen met scholen in de buurt, 
kerstactiviteiten, open dagen, ed.

Aan deze vergadering namen naast beide leden 
van de Raad van Toezicht de afgevaardigden 
van 17 voorzieningen mee.  Bij deze vergadering 
was de bestuurder, de heer De Bruijn, i.v.m. een 
calamiteitenoefening verhinderd. Om die reden was  de 
regiomanager, mevrouw Zuidweg aanwezig.

A3-jaarplan
De Cefara heeft vanaf de start van deze nieuwe 
methodiek van jaarplannen op centraal en regionaal 
niveau geparticipeerd in de totstandkoming 
hiervan. Daarna hebben op veel voorzieningen de 
familiecommissies meegedaan met de totstandkoming 
van het lokale A3-jaarplan. De meerjarendoelen zijn 
vaak vertaald terug te vinden in de jaardoelen. Een 
aantal voorbeelden: zoeken naar nieuwe vormen van 
zorg (zorginnovatie), nieuwe samenwerkingsvormen mat 
andere organisaties in het zorgveld, nieuwe toepassingen 
van e-health en domotica. Voor verschillende onderdelen 
moet nog nadere invulling worden gegeven, kaders 
worden gesteld ed. 

En verder nog…
•	 De	bestuurder	heeft,	gezien	de	positieve	financiële	

resultaten van OTT over 2015, in overleg met 
de voorzitter van de Cefara besloten om de 
waskostenregeling die per 1 januari 2016 wordt 
ingevoerd te verlagen met 50%. Dit geldt alleen 
voor het eerste jaar, dus voor 2016. 

•	 Medio 2016 zal de Cefara een thema-avond  
organiseren over het vitaliteits- en ouderenbeleid. 
Daarvoor zijn naast de Cefara-leden ook de andere 
leden van de familiecommissies en leden van de 
Centrale Cliëntenraad uitgenodigd.
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