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Voorwoord 

Alle betrokkenen bij OTT 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 is voor een deel over gegaan naar de Wet Langdurige Zorg. 

Daarnaast is 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 OTT is om mensen met een beperking naar een lichtere 

zorgvraag te begeleiden dan tot nu toe het geval was en daarbij het sociaal netwerk actiever te 

betrekken.  

 

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

’Over grenzen heen’. De context waarin OTT 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 januari 2015 is ingevoerd. Er is gekozen voor 

een besturingsmodel dat de organisatie maximaal flexibel maakt zodat OTT op alle niveaus 

meebeweegt met de veranderingen in het zorglandschap en maatwerk kan leveren voor de cliënt. 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. 2015 Heeft grotendeels in het teken gestaan van het inregelen en settelen van dit 

nieuwe besturingsmodel. Dit was een grote verandering voor alle betrokkenen. En hoewel er nog 

veel te doen is, zijn we onder de indruk van de grote veranderkracht die getoond is. 

 

Graag verantwoorden wij ons door middel van dit verslag over het gevoerde beleid in 2015. Wij 

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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1.  Profiel van de organisatie 
 

OTT (hierna: OTT) biedt ondersteuning aan alle mensen met een verstandelijke beperking in de 

provincies Noord-Holland, Zuid Holland en Utrecht en in het bijzonder in het gebied Amstelland en 

de Meerlanden. Het aanbod wordt ingedeeld in de volgende vormen van dienstverlening: ambulante 

hulp thuis, wonen, (arbeidsmatige) dagbesteding/werken, kinderendiensten. Dit aanbod is 

afgestemd op de doelgroep. OTT deelt doelgroepen in op basis van leeftijd (jeugd (0-18 jaar), 

volwassenen (18-50 jaar) en ouderen: van 50 jaar en ouder) en aard van de beperking:   

 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.  

 

Voor de uitgebreide identificatie- en kerngegevens van de Stichting over 2015 wordt verwezen naar 

bijlage 1. 

1.1  Juridische structuur 
OTT is een stichting. De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van 

Toezicht (RvT) van OTT houdt  toezicht op het besturen van de organisatie door de eenhoofdige Raad 

van Bestuur. De stichting heeft een Ondernemingsraad (OR)  ingesteld en kent een Centrale 

Familieraad (Cefara) en een Centrale Cliëntenraad (CCR) als vertegenwoordiging van de gebruikers 

van de aangeboden zorg- en dienstverlening. Bij besluitvorming over beleid voor OTT zijn naast de 

RvB en de RvT ook de OR, de Cefara en de CCR betrokken. 

 

1.2 Organisatiestructuur 
Per 1 januari 2015 is ons nieuwe besturingsmodel ingevoerd. Daarbij is OTT onderverdeeld in twee  

geografische regio's die zich op de dienstverlening aan de in ons verzorgingsgebied vallende 

gemeentes richten. Het betreft de regio Haarlem/Haarlemmermeer, de regio Amsterdam/ 

Amstelveen/Aalsmeer.  De locaties die daar geografisch buiten vallen (DUO gemeentes) zijn 

onderverdeeld onder beide regio's. Uitgangspunt  is  dat elke regio in beginsel het volledige 

productenaanbod van OTT verzorgt. De regio's worden aangestuurd door een regiomanager.  

De locaties en afdelingen (verder locaties) van OTT zijn volgens voorgaand geografisch 

indelingsprincipe ondergebracht in een regio. De leidinggevenden over deze locaties, de 

locatiemanagers, vallen hiërarchisch onder de betreffende regiomanager. In ons nieuwe 

besturingsmodel is de laag van teamleiders weggevallen.  
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De locatiemanagers zijn integraal verantwoordelijk voor de  aansturing/coördinatie en zijn het eerste 

aanspreekpunt op managementniveau voor cliënten en verwanten. De locaties zelf zijn hoge mate 

zelf organiserend om maximale flexibiliteit en snelle besluitvorming te bevorderen. Bovendien 

maken zij zoveel mogelijk deel uit van de lokale en regionale structuren. 

Daarnaast heeft OTT een dienstencentrum dat een ondersteunende rol vervult naar de locaties en 

naar het management in de regio’s.  Om tot een goede aansturing en coördinatie van 

samenhangende functies te komen zijn drie Hoofden aangesteld. Hoofd HRM is eindverantwoordelijk 

voor de personeelsadvies, opleidingen en de personeelsadministratie; Hoofd Bedrijfsvoering is 

verantwoordelijk voor de financiële administratie, de cliëntenadministratie, de salarisadministratie, 

het vastgoedbeheer, ICT en zorgbemiddeling; Hoofd Beleid&Kwaliteit is verantwoordelijk voor het  

bestuurssecretariaat en beleid&kwaliteit. Control en PR&Communicatie vallen rechtstreeks onder de 

RvB.  

Per 1 december heeft er een wijziging voorgedaan in de hoofdenstructuur op het Dienstencentrum:  

er een nieuwe Manager Services aangesteld, die de portefeuilles van Hoofd HRM en Hoofd 

Bedrijfsvoering heeft overgenomen. Daarnaast is er per 1 januari 2016 een Hoofd Behandeling 

aangesteld. Hiermee is het Managementteam compleet.  

 

Voor het organogram, dat tot en met november 2015 actueel was, wordt verwezen naar bijlage 2. 
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2. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

2.1  Normen voor goed bestuur 
OTT hanteert de Zorgbrede Governance Code. De Statuten en reglementen zijn opgesteld volgens 

deze code, en dienen als leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht, de Raad van 

Bestuur, de medezeggenschapsorganen, en voor de onderlinge werkrelaties.  

2.2 Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur (de heer R.J.W. de Bruijn, 58 jaar) heeft de verantwoordelijkheid voor het 

besturen van de stichting. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur (RvB) 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. De beloning van de Raad van Bestuur staat beschreven 

in de jaarrekening 2015.  

 

2.3  Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de besturing van de organisatie en op de algemene 

gang van zaken in de Stichting. Daarnaast treedt de RvT op als adviseur en klankbord van de 

bestuurder en is diens werkgever. In de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met 

achtergrond en aandachtsgebieden van de leden. Voor de samenstelling van de RvT in 2015 wordt 

verwezen naar bijlage 2. 

Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting. De RvT 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 2015 is de heer G. Verbruggen tot vice-voorzitter van de RvT benoemd. De RvT is vier keer in 

reguliere vergaderingen bijeen geweest. Bij elke vergadering was een ruime meerderheid van de 

leden aanwezig. In iedere (reguliere) vergadering wordt de RvT schriftelijk door de Raad van Bestuur 

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

De RvT heeft in 2015 goedkeuring verleend aan de besluiten van de bestuurder met betrekking tot: 

 Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 

 Begroting 2016 en organisatiejaarplan 2016  

 Update van het strategisch beleid 2013-2016 

 Wijziging van de statuten van OTT 

 Wijziging treasury statuut 

 Liquidatie van de Stichting Arbeid&Handicap 

 Verkoop van grond bij de Biezenwaard 
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 Verhuur en verkoop van pand aan de Lutulistraat 

 Intentie tot samenwerking met Omega en Cordaan t.a.v. Villa Spijker/IJburg 

 

Daarnaast heeft de RvT zelf een voorstel ingediend ten aanzien van een aan de leden van de RvT  toe 

te kennen beloning passend binnen de WNT-2, welke is goedgekeurd. In de beloning is een balans 

gezocht tussen de verantwoording van de toezichthouder versus maatschappelijke waarden. De 

beloning van de leden van de RvT staat beschreven in de jaarrekening 2015. 

 

Naast genoemde formele toezichthoudende taken heeft de RvT zich in 2015 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 OTT. Daarbij is de vernieuwing dat de RvT zijn 

toezicht niet langer richt op de bestuurder maar op de besturing van de organisatie. Hiertoe zijn 

enkele bijeenkomsten georganiseerd onder begeleiding van een externe coach. Dit proces zal zich in 

2016 verder gaan ontwikkelen. Onderdeel is de vorming van commissies waarin afvaardigingen van 

de RvT buiten de reguliere overleggen om agendapunten voorbereiden. In 2015 is er reeds gewerkt 

met een auditcommissie, die de financiële stukken voorbereidt en met een renumeratiecommissie. 

In 2016 wordt er een commissie Kwaliteit & Veiligheid samengesteld die zich gaat richten op het 

zorgbeleid en de zorgprocessen. 

 

2.4  Ondernemingsraad 

 De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers van OTT. De OR heeft conform de 

Wet op Ondernemingsraden adviesrecht of instemmingsrecht. In 2015 heeft de OR gewerkt met een 

voltallige raad van 15 leden. Naast het Dagelijks Bestuur werkt de OR met een aantal vaste 

commissies te weten de commissies Veiligheid/Gezondheid/Welzijn/Milieu,  Sociaal Beleid, 

Financiën, PR, en de Verkiezingscommissie (welke in 2016 gaan plaatsvinden). In genoemde 

commissies is aandacht besteed aan de speerpunten voor 2015 te weten:  

 Betrokken en tevreden medewerkers 

 Samenwerking dienstencentrum - voorzieningen 

 Werkdruk en werkbelasting 

 Communicatie en duidelijkheid (in- en extern) 

 

Naast het contact met de Raad van Bestuur heeft de OR ook contact met de Raad van Toezicht (RvT). 

Zo heeft de  OR  met de RvT en de bestuurder in september 2015  het artikel 24 overleg gehad. In dit 

overleg kijken de RvT en de OR samen met de bestuurder terug op de afgelopen periode. De 

bestuurder heeft tevens de  plannen voor de toekomst besproken. 

 

De OR heeft onder andere contact met de achterban door de contactpersonen: dit zijn 

afgevaardigden van de locaties. In 2015 zijn 4 contactpersonenmiddagen  georganiseerd, waar veel 

aandacht is besteed aan het proces naar zelforganisatie.  
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Het sociaal plan, dat in 2014 voor de duur van 1 jaar is afgesloten, heeft in 2015 veel aandacht 

gekregen. De afspraken die hieruit voortkwamen zijn door de OR gevolgd. In november 2015 zijn de 

gesprekken voor het nieuwe sociaal plan 2016-2018 gestart. Hierbij zijn 2 leden van de OR leden 

betrokken. 

 

De OR heeft de volgende instemmingverzoeken van de bestuurder ontvangen:  

 ketenbepaling en proeftijd 

 verlenging JUS contracten  

 digitalisering personeel dossiers    

 WKR 

 klachtenregeling 

De OR heeft, met een aantal aanpassingen die zijn overgenomen door de bestuurder, ingestemd met 

deze verzoeken. 

 

De OR heeft de volgende adviesaanvragen  van de bestuurder ontvangen:  

 E-HRM 

 Roosteren 

 Coaches 

De OR heeft, na grondig onderzoek, geadviseerd. De aanbevelingen zijn overgenomen door de 

bestuurder. 

 

2.5 Centrale Familieraad 
De Centrale Familie Raad (Cefara)  is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan waarin afgevaardigden van 

de ouder/familiecommissies (van de locaties) zitting nemen en overleg hebben met de bestuurder 

van OTT. Daarnaast horen 2 afgevaardigden van de Raad van Toezicht toe bij de vergaderingen van 

de Cefara.  De Cefara behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en adviseert cliënten/ 

wettelijke vertegenwoordigers en de zorgaanbieder in alle aangelegenheden die de belangen van de 

cliënten betreffen. In 2015 heeft de Cefara gewerkt met een raad van 21 vertegenwoordigers. 

 

In 2015 is de groei van het aantal voorzieningen dat een afgevaardigde laat participeren in de 

Centrale Familieraad doorgezet tot 17 vertegenwoordigende voorzieningen. Deze toename is vooral 

veroorzaakt door de veranderingen in de zorg en de invoering van de WMO. Daardoor wordt in 

toenemende mate een beroep gedaan op de participatie van familieleden van cliënten. 

In de 5 reguliere vergaderingen van de Cefara zijn diverse onderwerpen in verschillende 

vergaderingen uitgebreid besproken:  

 Invoering reorganisatie besturingsmodel en resultaten eerste meting bij cliënten en medewerkers  

 Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 

 Begroting 2015  

 Organisatiejaarplan 2016 

 Update strategisch beleid 2013-2016 
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 Beleid Levensbeschouwing 

 Invoering Nieuwe werkplanmethodiek (A3-methode) 

 Onderzoek naar nieuwe methode beheer cliëntengelden 

 Beleid m.b.t. vrijheidsbeperkende maatregelen  

 Invoering Elektronisch Cliëntendossier en samenhangend privacybeleid 

 Invoering Regeling kosten dienstverlening (o.a. waskosten)  

Verschillende van de besproken onderwerpen krijgen in 2016 nog een vervolg. 

Naast de reguliere vergaderingen hebben verschillende leden van de Cefara ook hun bijdrage 

geleverd bijvoorbeeld voor de werkgroep Beheer Cliëntengelden, bij de presentatie van de 

jaarrekening 2014 t.b.v. de Cefara en bij opstelling van werkplannen bij verschillende voorzieningen. 

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van de Cefara samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) een 

gesprek gehad met medewerkers van het Zorgkantoor, en heeft de voorzitter deelgenomen aan een 

vergadering van de Centrale cliëntenraad. Daaropvolgend hebben ook enkele CCR-leden 

deelgenomen aan een vergadering van de Cefara. Vooral deze uitwisseling van ervaringen tussen de 

CCR en Cefara was voor beide groepen zeer inspirerend. 

 

2.6 Centrale Cliëntenraad 
De Centrale Cliëntenraad (CCR) is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de cliënten van OTT verte-

genwoordigt en waarin de cliënten van de stichting zitting hebben. De CCR behartigt de gemeenschap-

pelijke belangen van de cliënten. In 2015 bestond de CCR uit 14 leden, met vertegenwoordigers uit 

Wonen en Werken/Dagbesteding.  

 

De CCR heeft in 2015 vier vergaderingen gehad met de bestuurder. Daarnaast heeft de Centrale 

Cliëntenraad twee keer een extra vergadering gehouden over onderwerpen waarover advies is 

gegeven. Deze adviezen hadden o.a. betrekking op: 

 Cliëntervaringsonderzoek 

 Zorginkoop 2015 

 Veranderingen in de organisatie 

 Elektronisch Cliëntendossier 

 Vrijwilligers 

 Leren voor cliënten 

 

In 2015 is het accent komen te liggen op de wens om meer samen te werken met de locatieraden en 

de Cefara. Op 17 oktober is door cliënten  een dag voor de medezeggenschap georganiseerd: dit was 

de eerste kennismaking tussen leden van de CCR en de locatieraden. Ten aanzien van de 

samenwerking met de Cefara is een begin gemaakt doordat de voorzitter van de Cefara tijdens een 

vergadering van de CCR aanwezig is geweest. Daarna zijn twee raadsleden van de CCR en de coach bij 

een vergadering van de Cefara op bezoek geweest.  

 

Daarnaast hebben de cliënten van de CCR in 2015 voor het eerst gesprekken gevoerd met financiers.  
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In april 2015 is de coach van de CCR met een raadslid naar een bijeenkomst van het zorgkantoor  

gegaan. Tijdens de bijeenkomst werd verteld over de komende ontwikkelingen en veranderingen in 

de zorg, en er is nagedacht over onafhankelijke cliëntondersteuning. Bovendien heeft  het 

zorgkantoor de CCR benaderd  om een gesprek met hen en de bestuurder. Bij dit overleg waren ook 

2 leden van de Cefara aanwezig. De leden van de CCR hebben verteld wat de zorg voor hen betekent 

en wat zij nodig hebben in de zorg. 
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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 OTT. Daarom wordt, alvorens in te gaan op de in 2015 behaalde resultaten van het 

strategisch beleid, eerst een korte weergave van de visie, missie en ambitie van OTT gegeven: 

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 en beschikbaar houden van kwalitatief goede zorg. 

 

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  

 

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 gemeentes.  

 

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 

Ondernemingsraad en de Centrale Familieraad. De uitwerking is vormgegeven door bij elk van de vijf 
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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 resultaten en de voortgang zijn in juli 2014 geëvalueerd, waarna 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 is in 2015 

vastgesteld, waarna de pijlers  uit het Strategisch Beleid  zijn aangepast (zie bijlage 4). 

 

In 2015 zijn de volgende resultaten t.a.v. het strategisch beleid gerealiseerd:  

Pijler Besturing 

Met ingang van 1 januari 2015  is, na een positief advies van de OR en de Centrale Familieraad, het 

nieuwe besturingsmodel per 1 januari ingevoerd. Het primaire proces is met zelforganiserende teams 

gaan werken. Zelforganisatie wordt niet beschouwd als een doel op zich, maar meer als middel  om 

zorg op maat voor de cliënt te leveren. Op deze wijze willen we de relatie persoonlijk 

begeleider/cliënt versterken en ontlasten van onnodige verantwoording.  

In het nieuwe besturingsmodel geldt een regionale indeling. In april 2015 zijn twee nieuwe 

regiomanagers aangetreden die twee geografische regio's aansturen.   Per  1  december is de 

manager Services aangesteld (Bedrijfsvoering en HRM) en per 1 januari 2016 is het Hoofd 

Behandeling aangesteld. Hiermee is het MT compleet, zoals overeengekomen in het besturingsmodel 

dat is vastgesteld eind 2014. 

In 2015 is er sterk ingezet op de implementatie van de zelforganisatie. In maart 2015 zijn we 

begonnen met een kick-off  voor alle medewerkers in het Crown theater in Aalsmeer. Daarna zijn de 

teams ondersteund door 9 teamcoaches. Zij hebben de meeste teams (er zijn enkele honderden 

teams in OTT) ondersteund in het zelf organiseren van hun locatie. Ook de medewerkers van het 

dienstencentrum zijn getraind en hebben naar hun eigen veranderende rol in de ondersteuning naar 

zelforganiserende locaties gekeken.  

Locatiemanagers  hebben gedurende het hele jaar een Management  Development traject doorlopen 

en hebben zich vooral gericht op de theorie van zelforganisatie, intervisie,  en op het leiderschap wat 

bij zelforganiserende teams hoort. In november is met alle leidinggevenden en met het 

dienstencentrum de balans opgemaakt en in kaart gebracht hoe we nu verder gaan. De grote lijn is 

dat we ons nu vooral op coaching on the job gaan richten en overgaan op maatwerk per team. 

Met de Ondernemingsraad en de Cefara is, naar aanleiding van de invoering van het nieuwe 

besturingsmodel, afgesproken om de continuïteit van zorg en een mogelijk toenemende werkdruk 

van medewerkers goed te blijven begeleiden en volgen. Daarom is in mei 2015 is een tussentijdse  

meting uitgevoerd naar cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid. Hieruit bleek dat de 

cliënten weinig last hebben gehad van de veranderingen. Ook bleek de meerderheid van de 

medewerkers aangehaakt te zijn bij het proces. Er waren wel wat aandachtspunten, zoals de 

behoefte in de organisatie aan heldere koers en kaders en een toegenomen gevoel van werkdruk. 

Aan beide aspecten is aandacht besteed, onder andere in de A3-locatiejaarplannen (heldere koers en 

kaders) die in 2015 voor het eerst samen met medewerkers, ouders, behandelaren en andere 
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belanghebbenden tot stand zijn gekomen. Verder is de ondersteuningsbehoefte per locatie 

geïnventariseerd  en is voor 2016 éénmalig 2% budget beschikbaar gesteld  om de zelforganisatie te 

ondersteunen en het gevoel van werkdruk te verzachten. Daarnaast wordt in 2016 3FTE aan 

teamcoaches ingezet, ter ondersteuning van de zelforganiserende teams. 

De invoering van de nieuwe jaarplan systematiek (A3) heeft op locatieniveau plaatsgevonden. OTT 

werkt sinds 2 jaar met de A3 systematiek op organisatieniveau. Deze methodiek is in 2015 ingevoerd 

op locatieniveau. Door relevante partijen (ouders, medewerkers, behandelaren etc.) het 

locatiejaarplan in samenzeggenschap te laten maken wordt het resultaat breed gedragen en worden 

de kaders en doelstellingen zichtbaar voor de hele organisatie.  

 

Pijler Marktbenadering 

Alle inkooptrajecten voor 2016 met gemeentes en zorgkantoren zijn in 2015 positief afgesloten. 

Bovendien heeft OTT heeft het volledige bedrag toegekend gekregen voor de ontwikkelprogramma’s 

van de zorgkantoren.   

 

Van de grote gemeentes (Haarlemmermeer, Amsterdam en Amstelveen) heeft de organisatie 

vernomen dat ze graag met ons samenwerken, dat men ons als open, transparant en 

oplossinggericht ervaart. Hieruit kunnen we concluderen dat we ons accountmanagement  goed 

hebben ingericht op het nieuwe stelsel. Ook de functie zorginkoop/zorgverkoop is goed ingericht in 

2015 en goed geïntegreerd in de verschillende afdelingen. 

 

In beide regio's is OTT in een leidende coalitie bezig om met partijen het nieuwe zorgstelsel vorm te 

geven, van huisartsenpraktijken  en welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties,  wijkverpleging tot 

ouderenzorg, psychiatrie en ziekenhuizen.  

Pijler Versterken Bedrijfsprocessen 

Afgelopen jaar zijn er op het gebied van bedrijfsvoering enorme stappen gezet, die reeds in 2014 zijn 

voorbereid: 

 ICT 

Op de financiële administratie is AFAS ingevoerd (als vervanger van BOMAS). Dit levert diverse 

voordelen op zoals digitaal factureren, sneller kunnen handelen, meer checks en veel betere (en op 

de realiteit gebaseerde) managementrapportages. Vooral dit laatste is een enorme winst. Het 

resultaat is dat de administratie effectiever en efficiënter is geworden. 

 

De salarisadministratie is (zo goed als) overgestapt van Raet naar AFAS. Overall resultaat is dat we 

sneller kunnen werken en gebruik kunnen maken van meer faciliteiten. 

 

Het ECD (elektronisch cliëntendossier) is ingevoerd met Plancare2 . Dit was een  stevige operatie 

waarbij ca. 1500 medewerkers worden getraind. Eind 2015 heeft ongeveer de helft van de trainingen 

plaatsgevonden. De rest volgt begin 2016. Sinds oktober is het ECD echt live in OTT.  Ter 

ondersteuning is een helpdesk opgezet, die ook in de avonduren en in het weekend kan 
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ondersteunen. Uiteindelijk gaat dit proces tijd opleveren op de locaties en efficiency in de 

administratieve  processen. Daarnaast gaan we in 2016 de mogelijkheden voor een toegankelijker 

dossier voor ouders en cliënten onderzoeken. 

 

Het digitale roosterprogramma INTUS is ingevoerd. Dit programma is gekoppeld met de  

salarisadministratie.  Vakantiedagen, PBL uren, overwerk, verlof etc. kunnen hiermee beter worden 

geregistreerd. Ook dit proces levert uiteindelijk tijd op locatieniveau op en efficiency in de 

administratieve  processen. Daarbij biedt het op de locatie een hoge mate van autonomie. 

 

In 2015 is op (bijna) alle locaties WIFI ingevoerd. Het internet werkt sneller (veel applicaties zijn 

webbased).  

 

 Stuurinformatie 

De afdeling bedrijfsvoering heeft het afgelopen jaar sterk verbeterde stuurinformatie voor de 

locaties geleverd. Er is een ''cockpit'' ontworpen waar financiële informatie (kosten versus 

opbrengsten per locatie) en trends inzichtelijk zijn gemaakt.  Dit geeft locatiemanagers de nodige 

handvatten om gericht te kunnen sturen op locatieniveau.  

 

 PR&Communicatie  
In samenwerking met een externe senior communicatiemedewerker is de positionering van OTT 

geformuleerd. Bovendien is een nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld. Beide worden in 2016 

geïmplementeerd. 

 

Er is een Nieuwsbrief voor medewerkers ontwikkeld; elke twee weken ontvangen medewerkers twee 

inspirerende interviews van medewerkers uit verschillende locaties en met verschillende functies. De 

interviews gaan over zelforganisatie en andere zaken die actueel zijn voor medewerkers. 

 

De formule van het  Magazine is aangepakt; er worden meer verhalen opgehaald in de locaties van 

OTT. Ook social media is gerichter ingezet.  Het kwartaalmagazine “JIJ & IK” wordt met een groter 

publiek gedeeld via Facebook en Twitter.  

 

Film is gedurende het jaar steeds meer ingezet om externe partijen te informeren over onze 

doelgroep en relevante onderwerpen. Deze films zijn via youtube toegankelijk voor 

geïnteresseerden. Ook werkte OTT in 2015  samen met een cliënt aan de serie Down voor Dummies. 

 

 HRM 
In de loop van het jaar werd steeds duidelijker welke nieuwe taken zorgmedewerkers gingen 

vervullen en over welke nieuwe competenties ze zouden moeten beschikken. Er tekent zich een 

nieuw profiel van de ''zorgmedewerker van de toekomst'' af, die zich o.a. richt op participatie van 

cliënt en ouders, intern en extern kan samenwerken, wijkgericht is, die zich thuis voelt in een 

zelforganiserend team, die bereid is om zich te ontwikkelen. Dit zal in het nieuwe strategisch beleid 

2017-2020 verder vorm krijgen.  
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Pijler Zorginnovatie 

Bij de pijler zorginnovatie wordt onderscheid gemaakt in zorginhoudelijke innovatie respectievelijk 

zorgvernieuwing in het kader van de decentralisaties: 

 

 Zorgvernieuwing 

In 2015 is gewerkt aan nieuwe concepten zoals scheiden van wonen en zorg,  VPT en MPT.  Er wordt 

ook  gewerkt aan nieuwe vormen van dagbesteding (vermaatschappelijking dagbesteding). Zo heeft 

de gemeente Aalsmeer heeft  aan OTT gevraagd om te participeren in een denktank om plannen te 

maken over  een nieuwe inloop voorziening in het centrum van Aalsmeer (in de ''Oude Veiling'') voor 

o.a. WMO-cliënten en aanverwante doelgroepen. OTT doet mee met de plannen vanuit de visie 

''‘vermaatschappelijking dagbesteding''. Het is de bedoeling om in april een haalbaarheidsrapport op 

te leveren. Doel van deze nieuwe vormen van dagbesteding is om dit betaalbaar te maken met een 

betere (of minimaal  gelijkblijvende) kwaliteit van zorg.  

Andere vernieuwende samenwerkingsinitiatieven betreffen bijvoorbeeld: 

 de samenwerking tussen BW-reïntegratie van OTT  met de AM-groep  van de gemeente, met het 

doel om elkaar aan te vullen in de overlapping van beider doelgroepen en gezamenlijk betere en 

betaalbar zorg te kunnen leveren.  

 Met Cordaan en Omega is een samenwerkingsinitiatief gestart om topcare voor EMB te 

ontwikkelen.  

 de samenwerking waarbij cliënten van OTT een groep dementerende ouderen ondersteunen. 

 

Verder zijn op veel locaties zijn verbeteringen ingezet waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om het efficiënter omgaan met de aansluiting woon- en dagcentrum (24-

uursvisie), het houden van minder besprekingen, of besprekingen met minder mensen, niet meer 

standaard individuele begeleidingsmomenten maar wel op momenten dat het echt nodig is. 

Er is een aangepaste visie op levensbestendig wonen in ontwikkeling (in- door- en uitstroom), waarbij 

de focus wordt verplaatst van nieuwbouw naar afschaling en alternatieven  in de doorstroom, 

waarmee een betere verdeling wordt beoogd van de inmiddels schaarse WLZ-woonplekken. 

Cliënt- en ouderparticipatie waren in 2015 stevige projecten waar veel aandacht voor was, met in 

november “de dag van de medezeggenschap” voor cliënten, georganiseerd door de Centrale 

Cliëntenraad. 

 

 Zorginhoudelijke innovatie  

Het Adviespunt heeft de volgende trainingen ontwikkeld: 

 Flink! Een training voor cliënten met een matige tot licht verstandelijke beperking met als doel 

egoversterking, vergroten zelfbewustzijn en weerbaarheid 

 Rots & Water. Dit is een fysieke weerbaarheidtraining voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
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 Videotraining als vervolg op een casemanagementtraject om de competenties van begeleiding uit 

te breiden.  

 

De volgende trainingen zijn aangeboden: 

 Een aantal begeleiders en gedragsdeskundigen hebben scholing gekregen over de psycho-

educatie-LVB methode 'Weet wat je kan' voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Voor veel mensen met een LVB is het onduidelijk wat een LVB nu inhoudt: Wat kan ik wel? Wat is 

ingewikkeld en wat betekent mijn beperking voor mij en mijn omgeving?  Via het Adviespunt en 

enkele locaties wordt deze training nu aangeboden.  

 Sinds 2015 bieden twee gedragsdeskundigen Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag 

(ITGG) voor kinderen en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking en 

gehechtheidsproblematiek aan.  De therapie heeft tot doel een veilige gehechtheidsrelatie 

opnieuw tot stand te brengen waardoor een cliënt zich weer veilig voelt in het contact met 

anderen.  

Pijler Interne/Externe samenwerking 

Het toegevoegde 8-ste principe van OTT ‘samenwerking’ is steeds meer gaan leven binnen de 

organisatie, er wordt er op alle niveaus steeds meer de verbinding gezocht met de buitenwereld.  

 

Extern heeft dit geresulteerd in intensieve contacten met zorgkantoren en gemeentes aangaande 

zorginkoop:  

 Met RIBW werken we samen in Amstelveen  rondom onze voorziening Groenhof (wijkgericht), 

evenals in de Haarlemmermeer,  

 Met Cordaan werken we samen om een project op IJburg voor EMB op te starten, 

 Met Cordaan, Hartekampgroep en GGZinGeest  kijken we naar de verbetering van de 

crisisplaatsen in de regio, ook met gemeentes zijn er diverse projecten gaande, 

 In Haarlemmermeer heeft OTT de voorzittersrol van het Meer voor Elkaar convenant. 

 

In de GGZ  heeft men zeer regelmatig te maken met mensen met (een nog niet onderkende) 

verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. OTT en GGZinGeest werken al jaren samen (vanuit een 

convenant). We willen de expertise rondom mensen met duale problematiek (VB en psychiatrische 

problematiek) vergroten en de krachten bundelen.  Drie GZ-psychologen zijn voor een periode van 

enkele maanden gedetacheerd naar GGZinGeest (voordeurteam en FACT-team).  Samen wordt 

gekeken wat er voor nodig is om mensen met duale problematiek sneller passende zorg te geven 

(mogelijk oprichting expertisecentrum VG-GGZ) 

 

Er zijn trainingen voor gemeentes en ketenpartners gegeven met het thema ''hoe om te gaan met 

LVB'' voor de gemeente Haarlemmermeer (GGD, school maatschappelijk werk, consultatiebureau 

artsen, Meer-teams) en de RIBW in Amstelveen. Als onderdeel van de samenwerking tussen OTT en 

Meerwaarden is er tevens een workshop voor vrijwilligers in de Haarlemmermeer met dit thema. In 
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Haarlem is de samenwerking met het speciaal onderwijs verder versterkt. Daarnaast zijn 

voorbereidingen getroffen voor het in 2016 te starten samenwerkingsproject met SIG voor 

gastgezinnen die een kind met een VB als vast logee willen ontvangen. 

 

Intern zijn partijen als centrale familieraad, cliëntenraad en OR  in een meer participatieve rol 

gekomen. In het algemeen wordt op alle locaties meer gewerkt met participatie van ouders en 

familie, o.a.in het tot stand komen van het locatiejaarplan en het beleid op de locatie. 

 

3.3 Strategische risico-analyse 
In 2015 heeft Ernst&Young een strategische risico-analyse uitgevoerd voor OTT, door een analyse 

van beleidsdocumenten en het voeren van individuele interviews met medewerkers uit een brede 

afvaardiging van de organisatie. Op basis daarvan is een plenaire risicoworkshop gehouden waarin de 

risico's door de deelnemers gewogen zijn. De resultaten van deze risico-analyse  zijn meegenomen in 

het jaarplan 2016 en vormen input voor het nieuwe strategische beleid 2017-2020. 
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4. Kwaliteit en Veiligheid 
Het kwaliteitsbeleid van OTT ondersteunt de missie en visie en is gericht op het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg van de cliënt. 

 

Ontwikkelplannen 

In opdracht van het zorgkantoor heeft OTT in 2015 ten behoeve van de zorginkoop van 2016 een 4-

tal ontwikkelplannen gemaakt, ter verbetering van de kwaliteit van bestaan van de cliënt. De 

ontwikkelplannen richten zich op de volgende thema's: 

 Versterking van de basis: dit betreft een ontwikkeltraject in samenwerking met Vilans en richt zich 

op vrijheidsvergroting volgens het ''nee-tenzij'' principe. 

 Cliënt wordt gezien door professional: versterken van de driehoek op eigen kracht van de cliënt 

 Versterken eigen regie: de cliënt krijgt meer invloed op de inrichting van de eigen leefomgeving/ 

werk /dagbesteding  

 Samenwerken: beter samenwerken met andere zorgorganisaties, maatschappelijk organisaties, 

het bedrijfsleven, met het doel  om uiteindelijk een beter resultaat voor de cliënt te bereiken 

Deze ontwikkelplannen worden in 2016 uitgevoerd met een duidelijke resultaatdoelstelling.  

 

Interne en externe toetsing 

OTT is sinds 2008 HKZ gecertificeerd. Ook in 2015 heeft er een externe audit plaatsgevonden, die 

geleid heeft tot een hercertificatie. Voor het primaire proces was er één constatering; het medicatie 

overzicht van een cliënt werd op een locatie  nog zelf gemaakt terwijl gebruik gemaakt moet worden 

van het medicatieoverzicht van de apotheek . Daarnaast was er een constatering ten aanzien van de 

A3 jaarplannen: de resultaten  worden hierin niet altijd voldoende meetbaar geformuleerd.  

Dit heeft geleid tot de volgende activiteiten: 

 In de locatiejaarplannen 2016 is aandacht geweest voor het meetbaar formuleren van doel-

stellingen. Dit is een ontwikkelproces waarbij de balans wordt gezocht tussen enerzijds de 

meetbaarheid van de doelstellingen en anderzijds de aansluiting op de praktijk van het primaire 

proces. 

 De specialistisch verpleegkundigen hebben bij alle voorzieningen geïnventariseerd of 

voorzieningen daadwerkelijk gebruik maken van de medicatie overzichtlijsten van de apotheek. 

Daar waar nodig is er nog telefonisch contact geweest met de voorzieningen. Op basis daarvan is 

een omvanganalyse gemaakt en zijn verbeteracties in gang gezet.  

 De interne auditronde van het najaar 2015 had als thema het 'medicatiebeleid'. Er is  getoetst of 

er gewerkt wordt conform de procedure. N.a.v. de  uitkomsten van deze  interne audit zijn is het 

medicatiebeleid en de medicatieprocedure verbeterd  

Naast het thema medicatiebeleid is er een interne auditronde geweest met thema ''participatie in 

het proces ondersteuningsplan''. De verbetermaatregelen uit deze audit zijn verwerkt in het 

ondersteuningsplan zoals dat in het ECD wordt vorm gegeven. De interne auditrapporten worden 

verstrekt aan de locatiemanagers, die verantwoordelijk is voor de bespreking van dit rapport met de 

regiomanager en voor het omzetten van de tekortkomingen in verbeteracties. 
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Beleid en Procedures 

Met de beleidsafspraken die we hebben gemaakt weten we langs welke richtlijnen we invulling 

kunnen geven aan ons werk. Cliënten moeten erop kunnen rekenen dat zij de zorg krijgen op basis 

van professionele afspraken en procedures. Voor medewerkers zijn deze procedures  en richtlijnen 

toegankelijk via ons digitale Kwaliteitshandboek de OTTheek. Deze is opgericht in 2008 toen we HKZ 

gecertificeerd werden. Daarna is de OTTheek enorm gaan groeien, en werd daarmee minder 

toegankelijk. Daarom is besloten om een traject in te zetten met het doel om een slim en slank 

digitaal centraal kwaliteitshandboek te maken, dat is aangepast op de actuele afspraken met 

betrekking tot TVB's,  in een logische indeling welke medewerkers van OTT als meer 

ondersteunend ervaren in het behalen van de resultaten bij de verschillende werkprocessen. 

Het aantal documenten op de OTTheek was aan het eind van 2015  bijna gehalveerd. 

 

Kwaliteitskader   

Sinds 2012 zijn aanbieders van gehandicaptenzorg begonnen om de kwaliteit van zorg te meten op 

basis van het Kwaliteitskader. Ook OTT neemt deel aan deze metingen. De resultaten worden 

teruggekoppeld naar de locatiemanagers.  

 

BOPZ  

In 2015 is bij de Inspectie 16x een middel en maatregel aangemeld, 14x een middel en maatregel 

afgemeld, 6 dwangbehandelingen aangemeld en 4 dwangbehandelingen afgemeld. 

In de vorm van een regionaal overleg is samen met HKG en Esdege Reigersdaal een onderzoek  

gestart naar het vormgeven van externe toetsing bij dwangbehandelingen. Deze externe toetsing is 

opgenomen in de nieuwe wet Zorg en Dwang, de Inspectie gaat er nu al vanuit dat deze plaatsvindt 

in het kader van zorgvuldig omgaan met vrijheidsbeperking. Hiermee streven we naar het systemisch 

samenwerken en verzamelen, delen en borgen van ervaringen en kennis rondom het thema, met 

organisaties buiten OTT. Het resultaat betreft een voorstel over de wijze waarop externe toetsing 

vormgegeven kan worden. Daarnaast ligt de vraag van een interne toetsing. In 2016 wordt dit verder 

ontwikkeld. 

Daarnaast is, anticiperend op de wet Zorg en Dwang, in samenwerking met Vilans een traject   

vrijheidsvergroting gestart op één van onze BOPZ-locaties. Dit traject richt zich op de driehoek cliënt, 

naaste en professional, met het doel om minder beheersmatig te werken en vaardiger te worden in 

een bejegening van cliënten en hen optimaal te ondersteunen in hun vrijheid en regie. De gewenste 

ontwikkeling is dat zowel de medewerkers op de BOPZ-locaties als op de overige locaties de strekking 

van de nieuwe wetgeving kennen en zich bewust zijn van wat als onvrijwillige handeling kan worden 

ervaren. Afhankelijk van het resultaat van de proef zal deze werkwijze uiteindelijk verder worden 

geïmplementeerd bij andere locaties.  

 

Incidentmeldingen  

Door het wegvallen van de functie van teamleider per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor 

het afhandelen van incidentmeldingen bij de locatiemanager komen te liggen.  Een deel van de 
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locatiemanagers heeft dit gedelegeerd aan een of meerdere medewerkers. Er zijn dus per locatie of 

per team aandachtsfunctionarissen aangesteld. Het afgelopen jaar is de fobo procedure aangepast 

aan de nieuwe organisatiestructuur en het melden in PlanCare 2. Ook is de procedure aangepast op 

de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), zo moeten er bij de IGZ per 2016 ook 

meldingen gedaan worden  van mishandeling in de zorgrelatie (zowel als medewerker of als alleen 

cliënten betrokken zijn). 

 

Er zijn in 2015 drie meldingen gedaan aan IGZ. Twee daarvan zijn interne onderzocht door middel 

van de Prisma methode, waarbij een keer een externe voorzitter aan het onderzoeksteam leiding gaf. 

De derde casus is door de Commissie Seksueel Misbruik onderzocht en vervolgens door een externe 

deskundige. Dit laatste incident is weliswaar bij IGZ gemeld maar door Inspectie Jeugdzorg 

afgehandeld. Alle meldingen  zijn inmiddels afgesloten. 

Er zijn geen officiële meldingen gedaan bij gemeentelijke toezichthoudende instanties. 

 

Klachten 

OTT hanteert een klachtenregeling voor cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers. In deze regeling 

wordt de formele behandeling van klachten van cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers t.a.v. 

gedragingen van OTT geregeld. Binnen OTT bestaat een klachtencommissie die, via “hoor en 

wederhoor”, tot een uitspraak over een klacht wil komen. Deze uitspraak formuleert ze tot een 

advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wordt jaarlijks middels het jaarverslag 

geïnformeerd. 

In het verslagjaar 2015 heeft de klachtencommissie twee klachten ontvangen. Beide klachten zijn 

ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. Na het toepassen van hoor en wederhoor is 

uitspraak gedaan. Het betreft in beide gevallen WLZ-cliënten.  De adviezen van de klachten-

commissie ten aanzien de eerste klacht zijn door de Raad van Bestuur ter harte genomen en 

overgedragen aan de regiomanager. Ten aanzien van de tweede klacht heeft de klachtencommissie 

geadviseerd om een second opinion door externe deskundigen te laten uitvoeren.   De bestuurder 

heeft opdracht gegeven zaken nader te onderzoeken en waar nodig maatregelen te nemen. Concreet 

is reeds een externe deskundige ingeschakeld met ervaring en specialisme in de problematiek en de 

doelgroep. 
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5. Financiën en Vastgoed 

5.1  Financiën 
 

Resultaat 2015 

Het genormaliseerde resultaat  (dit is het resultaat zonder incidentele posten) is met  17% gedaald 

t.o.v. 2014.  De opbrengsten staan onder druk. Dit geldt niet alleen voor de naar gemeentes 

overgehevelde productie maar ook voor de intramurale zorg binnen de WLZ. Sinds een aantal jaren 

vertonen de verkregen WLZ-tarieven een dalende lijn in absolute zin. Mogelijk is er over 2016 een 

zeer kleine tariefstijging te begroeten, dit is afhankelijk van de beoordeling door het Zorgkantoor van 

de onderhanden verbeterplannen.   

Het gedaalde resultaat duidt op een taakstelling voor de nabije toekomst, bij een verwachte WLZ-

korting van 3% in 2017 en een loonstijging die hoger is dan de ontvangen overheidscompensatie. 

Evenals in voorgaande jaren is op een aantal panden een bijzondere waardevermindering toegepast.  

 

Financiële positie  

De financiële positie van OTT is solide. De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) is ruim 

boven de interne norm van 35%. De lopende nieuwbouw en verbouwprojecten (waaronder 

nieuwbouw wooncentrum Kaj Munkweg in Hoofddorp) kunnen uit de aanwezige liquide middelen 

betaald worden. Het helpt, dat de systematiek van de WLZ-bevoorschotting vooralsnog niet 

gewijzigd wordt.  

 

Voor uitgebreide financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2015. 

 

Begroting 2016  

Met alle locaties zijn afspraken gemaakt over de verwachte productie 2016 in aantallen tegen de 

verwachte lagere prijzen. Bij het opstellen van de begroting 2016 beschikten de locatiemanagers 

over de Jaar Einde Verwachting 2015 en een normstelling. Deze normstelling is gedurende 2015 

verder ontwikkeld. De begroting 2016 laat een positief resultaat zien echter de marges staan onder 

druk. Net als vorig jaar wordt op onderdelen zoals vervoer verlies geleden. 

Voor 2016 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 2016 en de daarbij 

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

financiers overeen gekomen zorgproductie. 

Voor 2016 beschikt OTT over een niet-structurele ruimte in de begroting. Van deze ruimte wordt in 

2016 op de volgende wijzen gebruikgemaakt: 

 De locaties ontvangen een extra budget (0,6 mln) van 1% van de begrote loonkosten voor 

verletkosten in verband met de implementatie van nieuwe software (roosterprogramma, ECD) 

 De in rekening gebrachte  vergoeding voor centrale diensten wordt tijdelijk verlaagd van 9,8% 

naar 8,8%  
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 Op centraal niveau is er € 1,25 mln extra beschikbaar om de zelforganisatie verder  uit te werken 

en knelpunten bij locaties en het Dienstencentrum op te lossen (R&D) 

 Het opleidingsbudget wordt   deels decentraal i.p.v. centraal wordt belegd, zodat hier actief op 

gestuurd kan worden. Voor  de locaties is € 600 opleidingsbudget per FTE begroot. 

 

Cliëntgelden 
In 2014 is een wetswijziging aangenomen met  aanvullingen en wijzigingen van de regels omtrent 

curatele, beschermingsbewind en mentorschap. De wetswijziging heeft als doel ervoor te zorgen dat 

mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn voldoende toegang hebben tot curatele, 

beschermingsbewind en mentorschap en dat deze instrumenten zodanig functioneren dat de 

mensen die vertegenwoordigd worden adequaat worden beschermd. OTT heeft in 2015 samen met 

ouders en belanghebbenden gewerkt aan een voorstel t.a.v. het beheer van cliëntgelden conform de 

nieuwe wet- en regelgeving. Dit voorstel zal in de tweede helft van 2016 worden geëffectueerd. 

Toekomstige ontwikkelingen 

In 2017 wordt een al vermelde extra korting van 3% verwacht over de WLZ.  In 2016 zijn er 

belangrijke prijskortingen opgelegd in de jeugdwet en de WMO. Deze prijsdruk zal  voortduren maar 

de opening van de markten lijkt in een iets lager tempo te verlopen.  

De definitieve tarieven voor de WLZ  2016 worden in de loop van 2016 vastgesteld door de 

Zorgkantoren na beoordeling van de door OTT ingediende ontwikkelplannen op het gebied van 

kwaliteit en cliëntbeleving. Het al verkregen basistarief is 95,5% van het NZa-tarief.  1,5% kan 

verdiend worden door uitvoeren van de ingediende ontwikkelplannen. In de begroting wordt 

gerekend met 96%  van het NZa-tarief. Uiteraard is de inspanning er ten volle op gericht om de 3% te 

behalen. 

OTT is in voldoende mate klaar om de aangekondigde kortingen in 2017 te kunnen absorberen 

zonder gedwongen ontslagen onder voorwaarde van voortzetting van de huidige inkoopcontracten. 

Wel is er een taakstellende krimp nodig van de personele formatie. Voorwaarde is ook de bereidheid 

van het personeel om van werkplek te veranderen. Uitdaging daarbij is om de kwaliteit van zorg, de 

cliënttevredenheid en de medewerkertevredenheid op peil te houden.    

Hoewel alle inspanningen erop gericht zijn om alle bestaande contracten met de gemeentes voort te 

zetten blijft dit een potentieel risico.  Het  verlies van één of meerdere lokale contracten kan mogelijk 

impact hebben op het daar werkzame deel van het personeel en de cliënten. 

 

5.2  Vastgoed 

Nieuwbouw- en renovatieontwikkelingen 

In 2015 zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de diverse renovatieprojecten binnen OTT. De 

totale investeringen die hiermee gemoeid zijn, bedragen ca. € 17,6 miljoen: dit wordt geheel met 

eigen middelen gefinancierd:  
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 Renovatie woonvoorziening Meer-Heem te Hoofddorp: voor de tijdelijke huisvesting van de 

cliënten gedurende de renovatieperiode, is de locatie Habanera te Hoofddorp gehuurd en 

vervolgens verbouwd. Deze verbouwing is in hoog tempo gerealiseerd en aansluitend zijn de 

cliënten verhuisd met hulp van de ouders en familie van de cliënten.  

 Woonvoorziening Amstel-Meer woongroep 6 en 7: de nieuwbouw zal in het eerste kwartaal van 

2016 gaan starten in twee fases, waarbij de  cliënten tijdelijk zullen worden ondergebracht in de 

huurlocatie aan de Karel van Manderhof.  Deze locatie werd voorheen gehuurd door Amstelring 

ten behoeve dementerende ouderen. Met een lage investering is deze locatie geschikt gemaakt 

voor de cliënten (fase 1) van Amstel-Meer. 

 Renovatie Meerwijk te Amstelveen: ook hier zijn de cliënten vanwege de aankomende renovatie 

tijdelijk verhuisd naar twee huurlocaties, te weten: het leegstaande Parklaan en een woning aan 

de Eger. De Parklaan - reeds een huurlocatie van OTT – is met kleine aanpassingen geschikt 

gemaakt voor de doelgroep. 

 Vastgoedontwikkeling heeft zich in 2015 ook verder bezig gehouden met de ontwikkeling van de 

ontwerp- en engineeringfase van de nieuwbouw Kaj Munkweg.   

 

Tenslotte heeft Vastgoed heeft zich in 2015 verder gericht op de schuifbewegingen – ten gevolge van 

de bovengenoemde bouwprojecten – in de regio Haarlemmermeer (maar ook OTT breed). Dit 

schuifplan is een dynamisch proces en zal in 2016 verder vorm gaan krijgen.  

 

Onderhoud & Facilitair 

Het jaar 2015 stond in het teken van de verdere professionalisering van het vastgoedonderhoud, 

vastgoedbeheer en het facilitair management binnen OTT. Daartoe zijn er diverse (management) 

processen geïnitieerd met als primaire doel: overzicht creëren om meer controle te krijgen op het 

vastgoedonderhoud en -beheer. Voor het strategisch kunnen sturen op ons vastgoed - met als 

resultaat het behalen van rendement en alignement met de organisatie (primaire proces) - is de 

centrale beschikbaarheid van vastgoedinformatie van cruciaal belang voor het identificeren van 

risico’s en beheersen van kosten.  Enkele belangrijke onderwerpen zijn: 

 Leveranciersmanagement: centraal registeren en uniformeren van onderhoudovereenkomsten en 

leveranciersbeoordelingen met de contractpartijen. Dit met als doel om uiteindelijk het 

gebouwonderhoud prestatiegericht te kunnen inkopen op basis van heldere overeenkomsten.  

 Vastgoed informatiemanagement: registeren, digitaal archiveren van technische tekeningen en 

belangrijke vastgoeddocumenten, teneinde vastgoedinformatie centraal toegankelijk te maken en 

te beheren.  

 Compliance: inzichtelijk maken en juridisch beoordelen of het vastgoed van OTT voldoet aan de 

vigerende wettelijke kaders. Anticiperen op overheids- en lokaal beleid op de gebieden van 

brandveiligheid, legionella, verbrandinggevaar, huurbeleid etc. 

  



 

24/33 Jaarverslag 2015 OTT    

6. HRM 
 

Er is nogal wat gebeurd in 2015  

We hebben veel van de mensen gevraagd. Allereerst de constatering en daarbij een welgemeend 

compliment voor de medewerkers dat het is gelukt om, in een tijd waarin voor iedereen veel 

verandert, goede kwaliteit van zorg te blijven bieden.  

 

In 2015 is het nieuwe besturingsmodel van Ons Tweede Thuis geïmplementeerd. Als vanouds staat 

daarin de driehoek persoonlijk begeleider, cliënten en verwanten centraal. Nieuw zijn de 

zelforganiserende teams waarin de persoonlijk begeleider, in samenzeggenschap met de driehoek en 

onder een specifieke leiderschapsstijl van het locatiemanagement, een regiefunctie heeft. 

Zelforganisatie is een ontwikkelproces dat de medewerkers in een team en het team als geheel in 

staat stelt om door een optimale inzet van de passie en talenten van de medewerkers zoveel 

mogelijk dicht bij de cliënt beslissingen te nemen die de kwaliteit van bestaan van de cliënt optimaal 

ondersteunt. 

 

Deze herstructurering heeft veel impact gehad. De leidinggevende functies zijn verminderd en 

veranderd waardoor veel leidinggevenden in een nieuwe functie zijn gestart en we ook afscheid 

hebben moeten nemen van medewerkers. De zelforganisatie betekent meer eigen regie voor de 

functies in het primaire proces. Dat was en is soms nog zoeken naar wat wel en niet zelf 'mag' maar 

we zien ook de eerste beoogde resultaten van kortere lijnen en meer ruimte voor eigen initiatief. 

 

Daarnaast vraagt de dalende inkomsten in de zorg om bijstelling van de uitgaven. Dit willen we als 

organisatie realiseren door continue focus op slimmer en efficiënter werken. Passend bij meer 

zelforganisatie zijn financiële dashboards ontsloten. Hiermee kunnen de locaties en 

zelforganiserende teams (in goede samenwerking) met taakstellende budgetten zelf sturing geven 

aan de realisatie van deze doelstelling, waarbij behoud van kwaliteit van de zorg voorop staat. 

 

2015 is ook het jaar waarin met de lancering van het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) een grote 

stap is gemaakt in meer digitaal werken. Tevens is inmiddels in een groot deel van het primaire 

proces een nieuw roosterpakket uitgerold en staat de uitrol van E-HRM op de planning. Het digitaal 

werken is nieuw in de organisatie waardoor veel aandacht wordt gegeven aan trainingen op maat.  

Sociaal Plan 

Voor een stichting met de omvang van Ons Tweede Thuis is het vanuit het oogpunt van goed 

werkgeverschap wenselijk om een doorlopend sociaal plan te hebben. Dit sociaal plan heeft als doel 

om de mogelijk nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen voor werknemers die betrokken 

worden bij eventuele toekomstige organisatiewijzigingen zoveel mogelijk te beperken. In 2015 is in 

goede afstemming met de bonden het sociaal plan voor de jaren 2016-2018 uitgewerkt. Inmiddels is 

het sociaal plan goedgekeurd door de leden. Uitgangspunt van het sociaal plan is dat, daar waar 
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afbouw in formatieplaatsen moet plaatsvinden, we nastreven om dit zoveel mogelijk te realiseren 

door middel van natuurlijk verloop en mobiliteit binnen de organisatie.  

 

Verzuim 

Het verzuimcijfer voor OTT totaal is ten opzichte van het jaar 2014 met +1.0%  gestegen naar 4,6%. In 

vergelijking met de branche (5,5%) is het verzuim van OTT nog steeds lager. Toch is zowel het 

verzuimpercentage als de verzuimkosten stijgende binnen OTT. De stijging zit in het langdurend 

verzuim. Hierbij verdient de duurklasse 92-365 dagen grote aandacht. Voor wat betreft de 

leeftijdsklassen heeft de leeftijdsgroep van >55 de grootste impact op de toename van het 

verzuimpercentage binnen OTT.  
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7. Onderzoek en ontwikkeling 
  

Ook in 2015 was OTT actief op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. We werken sinds 2010 al 

samen met de Vrije Universiteit rond het thema Gehechtheid, met Bartiméus en Cordaan.  We willen 

met de kennis cursussen/ modules ontwikkelen zodat de kennis ook in de praktijk gebruikt kan gaan 

worden.    

 

Voorbeelden van resultaten van dit type onderzoek zijn: 

 Effectiviteit van de serious game EMPA is aangetoond. EMPA traint ouders en begeleiders van 

verstandelijk hun empathie te vergroten en hun vooroordelen te verminderen. 137 begeleiders 

deden hieraan mee en de game wordt nu opgenomen in het trainingsaanbod van OTT.  

 Aan het onderzoek naar de game  'Stop nu met pesten'  hebben  50 begeleiders  meegedaan. Er 

is inmiddels duidelijk dat 78% van de begeleiders aangeeft dat er een of meer cliënten uit 

zijn/haar groep gepest worden.  

 Daarnaast is in eigen huis en met feedback van cliënten, een ouder en collega’s van Ipse de 

Brugge en Cordaan een trainershandleiding ontwikkeld voor de training Flink! Deze training 

bestaat uit drie modules en richt zich op (het vergroten van)  ego-versterking (ik ben), 

zelfbewustzijn (ik voel) & weerbaarheid (ik wil) bij mensen met een matige tot lichte 

verstandelijke beperking. De effectiviteit zal worden getoetst in 2016 in samenwerking met de 

VU. 

 Dankzij onderzoek in samenwerking met de VU kan het Adviespunt van OTT nu  Integratieve 

Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG, ontwikkeld door Paula Sterkenburg)  aanbieden 

waardoor we cliënten met gehechtheidsproblematiek nog beter kunnen  behandelen.  ITGG is 

een gefaseerde behandeling voor mensen met een visuele en ernstige verstandelijke beperking 

en met ernstige gedragsproblemen. 

 

OTT is daarnaast verbonden aan het Ben Sajet Centrum. Dit is een academische werkplaats waar 

onderzoekers, professionals en opleiders in de zorg bijeen worden gebracht. Het Ben Sajet Centrum 

doet dit samen met diverse andere zorgaanbieders zoals Cordaan, VUmc, AMC, Hogeschool van 

Amsterdam.  
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8.  Risico’s en onzekerheden 
 

Landelijke bezuinigingen en open markt 

De overheid heeft een stevige bezuinigingsdoelstelling per 01-01-2015 en de jaren erna op de 

zorgkosten die in 2014 nog onder de AWBZ vielen. De AWBZ is 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 WLZ valt onder de zorgkantoren van waaruit vanaf 2017 het voornemen is een 

prijskorting van 3% (175 miljoen Euro) te realiseren, een equivalent van ca. 3500 banen. Het is nog 

onzeker of dit voor OTT directe personele consequenties zal hebben, vooralsnog voorziet het sociaal 

plan in een organische afbouw van circa 100 FTE in de periode 2016 t/m 2018. Naast deze afbouw in 

FTE zorgt OTT voor behoud van de kwaliteit van zorg door slim en efficiënt te organiseren. 

 

De uitvoering van de Jeugdwet en de WMO is inmiddels in handen van gemeentes, al dan niet in 

regionale samenwerkingsverbanden. Gemeentes maken, naast de opgelegde bezuinigings-

taakstelling, ruimte  om de eigen ambities m.b.t. de vernieuwing van de zorg van de gemeentes te 

kunnen bekostigen. Men maakt dan geld vrij bij de ‘traditionele’ aanbieders om hiermee andere 

initiatieven te bekostigen. In 2017 gaan de markten open in het sociaal domein. Het risico bestaat dat 

kleine aanbieders goedkopere zorg gaan aanbieden, waardoor gemeentes niet meer bij OTT inkopen. 

 

In de contracten die voor 2016 zijn afgesloten met gemeentes is gebleken dat de tariefdaling die 

plaatsvond in 2015 verder heeft doorgezet. In 2016 bereiden we ons voor op de inkoop 2017, die een 

nog veel meer ‘open markt’ karakter zal hebben. Iedere gemeente bewandelt daarin andere wegen. 

Sommige gemeentes zoals Haarlemmermeer zijn van plan de huidige contracten ook in 2017 te 

verlengen (waarbij de tarieven niet ongewijzigd blijven) terwijl andere gemeentes zoals stadsregio 

Amsterdam Jeugdhulp op een hele nieuwe manier van bekostiging en inkoop overgaan die gebaseerd 

is op resultaatmeting en cliënttevredenheid. De gebruikelijke methodiek van PxQ wordt hiermee 

verder losgelaten en alhoewel dit ruimte tot innovatie biedt, heeft het ook de nodige consequenties 

voor de interne processen binnen OTT (voor het primair proces en ook voor de backoffice zoals 

cliëntadministratie, ICT, financiële administratie, beleid & kwaliteit en zorgbemiddeling). 

 

Afnemend vertrouwen in de publieke sector 

In navolging van een afnemend  vertrouwen in het bedrijfsleven (banken, verzekeraars, etc.) is vanuit 

de algemene publieke opinie ook een afnemend vertrouwen in zorgorganisaties waarneembaar, 

gevoed door enkele excessen die de media hebben gehaald. Binnen de gezondheidzorg is dit een 

groeiend issue, regelmatig halen voorbeelden van fraude en slechte zorg de pers. Dit doet het imago 

van de sector  (en dus van OTT) geen goed.  
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Externe regeldruk 

Door administratieve processen bij toeleiding naar zorg en externe verantwoording aan inspecties, 

zorgkantoren en gemeentes wordt een toenemende regeldruk ervaren die de zorgprocessen 

suboptimaal maakt, d.w.z. er wordt veel energie gestoken in verantwoording die ten koste gaat van 

tijd en aandacht voor de cliënt. 

 

Krappe arbeidsmarkt 

De  verwachting is dat op de langere termijn grote personeelstekorten in de zorg zullen ontstaan. 

Hierdoor kan het moeilijk worden om aan goed gekwalificeerd personeel te komen en om 

continuïteit van zorg te bieden. 

 

Risico in de wijk 

Doordat lichte vormen van zorg zich verplaatsen naar de wijk zal er minder zicht zijn op de cliënten 

aan wie deze zorg wordt verleend. De aan deze cliënten verbonden problematiek verplaatst zich 

daarmee ook naar de wijk met bijbehorende risico's (drank, drugs, verslaving, prostitutie). 

Daarnaast zal is de zorg in de wijk in samenwerking met vrijwilligers minder controleerbaar. Dit levert 

risico's op ten aanzien van de verantwoordelijkheidstoedeling.   

 

Basis in de teams 

Met de invoering van de decentralisaties en het nieuwe besturingsmodel zijn veel verschuiving in de 

organisatie op gang gekomen. Teams zijn zelforganiserend geworden, locatiemanagers kregen een 

nieuwe portefeuille, voor sommige locaties is nog geen nieuwe locatiemanager gevonden, 

takenpakketten zijn verschoven en herverdeeld. Behalve het feit dat deze veranderingen nieuwe 

kansen bieden, kost het ook enige tijd om een nieuw evenwicht te vinden. Hier en daar is dit 

evenwicht al hervonden, maar er zijn ook zelforganiserende teams waarbij nog gewerkt moet 

worden aan een stevige basis.  

 

Aanpassingsvermogen medewerkers 

Zelforganisatie brengt diverse kansen met zich meebrengt in de zin van kortere lijnen, flexibiliteit en 

snelheid in besluitvorming. Echter medewerkers in de zorg hebben vaak gekozen voor dit beroep om 

''te helpen'',  het zorg-gen is diep geworteld. Met de komst van de decentralisaties en de invoering 

van zelforganisatie worden, behalve de zorgende vaardigheden, daarnaast ook nieuwe vaardigheden 

en competenties van medewerkers verwacht. Het risico bestaat dat niet alle medewerkers 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.  

 

Werkdrukbeleving 

Medewerkers ervaren een grotere werkdruk door alle veranderingen die er op hen zijn afgekomen. 

Het werk is anders dan wat het van oudsher was, er komen nieuwe zorgvragen op de medewerkers 

af: voor de één biedt dat een nieuwe uitdaging, voor een ander kan dat zwaar voelen.  
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Daarnaast is de verwachting dat, door een groter aantal zware intramurale ZZP's en afname van de 

lichtere ZZP's, de zorgzwaarte in de komende jaren voor medewerkers zal toenemen: ook dit  is een 

factor waarmee rekening gehouden moet worden als het om werkdrukbeleving gaat.  

Andere verhoudingen binnen de driehoek 

OTT heeft vanouds een sterke verankering in de 3-hoek. Door het beroep dat in het kader van de 

participatie op ouders wordt gedaan, kunnen de bestaande verhoudingen binnen de 3-hoek 

veranderen. Medewerkers hebben te maken met steeds mondiger wordende ouders. Het inspelen 

op deze (mondige) oudergroep  vraagt nieuwe vaardigheden, waar niet iedereen als vanzelf over 

beschikt. Niet alle ouders willen of kunnen participeren terwijl dat wel van hun verwacht wordt: dit 

kan een bedreiging vormen voor de bestaande, meestal goede, verhoudingen binnen de driehoek. 

Daarnaast bestaat bij zowel ouders als medewerkers soms onduidelijkheid over de inhoud van het 

begrip ''participatie'': wat er precies van ouders wordt verwacht en hoe medewerkers de ouders 

daarover moeten benaderen is niet altijd helder.  

 

Informatiebeveiliging 

Met de kansen die nieuwe technologische oplossingen bieden om de kwaliteit van zorg te verbeteren 

dient zich tegelijkertijd een nieuw risico aan namelijk de mogelijke consequenties die dit heeft ten 

aanzien van privacygevoelige informatie. Daarnaast lopen binnen OTT meerdere grote ICT projecten. 

Daarbinnen heeft de beveiliging van informatie nog geen hoge prioriteit. Daarnaast is er wel 

aandacht voor de bewustwording van medewerkers, maar wordt daarop nog geen actie 

ondernomen. Net als vele andere zorgorganisaties is OTT nog niet ingericht op de meldplicht 

Datalekken die per 1 januari 2016 is ingevoerd. Dit is een sectorbreed compliancerisico. 
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           Bijlage 1 

Algemene identificatiegegevens 
 

Naam verslagleggende rechtspersoon OTT 

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 

 

Kerngegevens 2015 
 

Cliënten  

#l cliënten op basis van een ZZP met dagbesteding 782 

#l cliënten op basis van een ZZP zonder dagbesteding 226 

# extramurale cliënten 1.059 

Productie  

#l dagen zorg met verblijf en dagbesteding 247.748 

# dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 73.582 

# dagdelen extramurale dagbesteding 153.701 

#l uren extramurale productie 71.121 

Personeel (excl. invalkrachten)  

# personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar* 1809 

# FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar* 1257 

verzuim  4.6% 

verloop  8,4% 

Bedrijfsopbrengsten   

Totale + overige bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar 101.237.150 

Waarvan wettelijk budget voor AWBZ zorg, exclusief subsidies 86.897.611 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 14.339.539 

# = aantal 

*Exclusief oproepkrachten en stagiaires 
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Bijlage 2 

 

Organogram OTT (t/m november) 2015 
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Bijlage 3 
 
In 2015 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: 
 

 

Naam Benoemd op 
voordracht van 

Specialisatie 

Mw. J. Aalberts: 1e termijn 
leeftijd: 60 jaar 
functie: orthopedagoog/gz-psycholoog/ docent 
a.d. VU 

Centrale Familieraad Zorginhoudelijk 

Dhr. B. Drost 1e termijn 
leeftijd: 47 jaar 
functie: financieel directeur 

Ondernemingsraad Financiën en medewerkers  

Dhr. M. van den Heuvel: 1e termijn 
leeftijd: 62 jaar 
functie:(ex) partner Loyens & Loeff, 
belastingadviseur 

 Financiën, bestuurlijk, 
maatschappelijk perspectief 

Dhr. P. Overduin 1e termijn 
leeftijd: 57 jaar 
functie: organisatieadviseur 

Ondernemingsraad Organisatieadvies en 
medewerkers, 
zorginhoudelijk 

Mw. K. Rosielle 1e termijn 
leeftijd: 63 jaar 
functie: interim-bestuurder 

 Financiën en Vastgoed 

Dhr. E. Schwarz: 2e termijn (voorzitter) 
leeftijd: 64 jaar 
functie: organisatieadviseur 

 Joodse identiteit, 
Organisatieadvies 

Dhr. G. Verbruggen: 1e termijn (vice-voorzitter) 
leeftijd: 63 jaar 
functie: adviseur en procesbegeleider 

Centrale Familieraad Bestuurlijk, sociaal 
perspectief 

 
 

 

 

  



 

 Jaarverslag 2015 OTT   33/33 

Bijlage 4 

 

Update Strategisch Beleid 2013-2016 

 

 


