
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Michel de Bruijn en Elsbeth Booij, beiden werkzaam bij Ons Tweede Thuis, lichtten hun onderzoek naar 
vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dat onderzoek was eerder dit jaar door de Cefara aangevraagd. De OTT-
werkgroep heeft bij dit onderzoek een literatuurstudie gedaan, betrokken medewerkers geïnterviewd, maar ook 
familieleden en cliënten bij wie dit soort maatregelen worden toegepast. Tijdens deze presentatie bleek wel dat 
dit onderwerp veel vragen, reacties en ook wel emoties oproept bij de familieleden. De werkgroep deed een aantal 
aanbevelingen, maar meldde ook dat verder onderzoek gedaan zal worden. De Cefara onderstreept dat vooral 
het verminderen van deze maatregelen de hoogste prioriteit moet hebben en dat het beleid en toepassing van de 
voorhanden methodieken verder vorm moeten krijgen op de desbetreffende voorzieningen. De bestuurder zal met 
vervolgplannen komen en ook die bespreken met de Cefara.

Het realiseren van dit advies door de Cefara zal veel tijd 
vragen; vandaar dat een kernteam van zes Cefaraleden 
wordt samengesteld die dit zal gaan voorbereiden. 
Het is de bedoeling dat dit kernteam dit in de volgende 
vergadering zal gaan inbrengen, voordat het advies 
wordt overhandigd aan de bestuurder.

En verder
De Cefara stelt het huishoudelijk reglement vast. 
Dit vormt een onderdeel van het reglement dat al 
op 28 april 2014 met de bestuurder is vastgesteld en 
ondertekend.

De Centrale Cliëntenraad wil in de toekomst met 
de Cefara bepaalde onderwerpen bespreken. Op 
die manier kunnen nieuwe ontwikkelingen binnen 
en buiten Ons Tweede Thuis ook beter met elkaar 
beoordeeld worden. De Cefara zal graag ingaan op 
deze uitnodiging.

Op 19 november 2014 zal de huidige voorzitter van 
de Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis, de heer 
Joustra, terugtreden. Daarvoor zal Ons Tweede Thuis 
een klein symposium organiseren. Ook verschillende 
leden van de Cefara zullen hiervoor worden 
uitgenodigd. 

De Cefara is ook actief binnen verschillende 
werkgroepen van Ons Tweede Thuis, bijv. participatie, 
zorg-innovatie, werkplan 2015 ed. Dit zal ook in 2015 
voortgang vinden.

Aan deze vergadering namen naast de twee leden 
van de Raad van Toezicht afgevaardigden van twaalf 
voorzieningen mee, waaronder voor de eerste maal ook 
vanuit de woonvoorziening Nieuweweg te Hoofddorp.

Invoering nieuwe besturingsmodel primair proces
In de vorige vergadering had de bestuurder al gemeld 
dat hij met deze voorgenomen wijziging van de 
organisatie bezig was. De bestuurder heeft hiervoor 
met allerlei medewerkers binnen Ons Tweede Thuis 
gesproken en wil nu verschillende wijzigingen 
daadwerkelijk gaan doorvoeren, maar kan dat pas 
doen nadat hij advies heeft gevraagd aan de Cefara en 
de Ondernemingsraad. De bestuurder vraagt de Cefara 
dus om een advies om dit primaire proces, oftewel de 
organisatie van het zorgproces, om te vormen tot een 
meer flexibele en wendbare organisatie.

De meest belangrijke wijzigingen zijn: de huidige 
functies van sector- en clustermanagers en 
teamleiders vervallen en in plaats daarvan komen er 
ca. 30 locatiemanagers en 3 regiomanagers die leiding 
moeten gaan geven aan de voorzieningen. Daarnaast 
krijgen de begeleidingsteams meer mogelijkheden om 
de zorg rondom de cliënten zelf te organiseren, meer 
op maat af te stemmen op de wensen van de cliënten 
en de betrokken familieleden rondom die cliënten. De 
teams zullen dus meer zelf-organiserend gaan werken. 
Tegelijk zullen ook de verschillende afdelingen 
van het dienstencentrum de begeleidingsteams 
meer gaan helpen om de gewenste zorg te kunnen 
leveren. Daaarbij moet je denken aan de benodigde 
ondersteuning voor bijv. personeelsvragen, verdere 
uitwerking ICT-mogelijkheden, enz. Als laatste komt 
er een nieuwe functie binnen het dienstencentrum, te 
weten hoofd Behandeling die verantwoordelijk zal zijn 
voor de borging van de kennis en kwaliteit binnen Ons 
Tweede Thuis. Op deze wijze zal Ons Tweede Thuis in 
staat moeten zijn om met de lagere zorgbudgetten in 
de toekomst toch de juiste zorg en kwaliteit te blijven 
leveren, zo is de verwachting van de bestuurder.
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