
Naast de reguliere vergaderingen zijn onze leden regelmatig actief om op specifieke beleidsterreinen mee te denken 
en de expertise van de families te laten horen. Zo is bijv. gediscussieerd over de benodigde aanpassingen van de POP-
besprekingen, maar wordt ook naar onze ervaringen gevraagd rondom alle wijzigingen die momenteel plaatsvinden 
binnen OTT. Er werd tijdens de Cefara-bijeenkomst van 14 mei onder meer gesproken over de volgende onderwerpen.

Toekomstige rol van OTT bij beheer cliëntengelden
OTT gaat onderzoeken of het wenselijk  is de Stichting 
Beheer Cliëntengelden opnieuw leven in te blazen om, 
waar nodig, een onafhankelijk rechtspersoon de gelden 
te laten beheren. Dit zal vooral belangrijk worden als 
een cliënt een groter dan gemiddeld vermogen bezit, 
bijv. door een erfenis. De inzet van deze stichting zal 
zeer zorgvuldig beoordeeld worden, waarbij vooral de 
juridische aspecten van belang zijn.

Cliëntenraadpleging
De VGN heeft voor cliënttevredenheidsonderzoeken 
instrumenten ontwikkeld, waar OTT gebruik van gaat 
maken. Hierdoor kunnen verschillende organisaties beter 
met elkaar worden vergeleken. Ook het Zorgkantoor 
stelt inmiddels het gebruik van deze externe instrumenten 
verplicht.
Er worden twee vragenlijsten gebruikt. Eén lijst voor 
cliënten ouder dan 18 jaar en één voor cliënten onder de 
18 jaar. Er volgt een discussie over de vraagformulering 
en door wie de vragenlijsten ingevuld dienen te worden. 
Er worden verschillende afspraken gemaakt, zoals 
het toevoegen van een duidelijke toelichting. Op de 
vragenlijst zal worden aangegeven door en met wie 
de vragenlijst wordt ingevuld. Als de cliënt (18+) de 
vragenlijst niet zelfstandig kan invullen, dan worden
ouders/vertegenwoordigers benaderd om de vragenlijst 
met de cliënt in te vullen. Als dit ook niet kan, dan zal 
een begeleider, niet zijnde de eigen PB’er, de vragenlijst 
samen met de cliënt invullen.
De uitkomsten van deze raadpleging zullen worden 
besproken in de Cefara.

En verder
De bestuurder heeft gemeld dat OTT kijkt of het huidige 
organisatiemodel voor de veranderende toekomst 
geschikt is of dat er aanpassingen nodig zijn. De Cefara 
zal hier ook advies op geven, zodra dit verder is 
uitgewerkt. 
Ook is een toelichting gegeven op de huidige 
verhuisbewegingen binnen OTT en de ervaringen die de 
Cefara-leden daarmee hebben opgedaan.

Toekomstig beleid rond ICT
Er is een schets getoond van de huidige ICT-situatie bij 
OTT en er wordt onderzocht hoe ICT er de komende drie 
jaar uit zou moeten zien. Daarbij zullen medewerkers, 
cliënten, maar in de toekomst ook families (die actief 
betrokken zijn bij de cliënten) gevraagd worden wat 
zij met allerlei ICT-toepassingen willen en kunnen gaan 
doen. De relatie cliënt – familie – OTT zal verder 
uitgewerkt worden. Ook zaken als domotica, VoIP, 
elektronische uitwisseling (het schriftje) e.d. worden 
daarbij betrokken. Maar ook het gebruik van de ‘sociale 
media’ door cliënten. En dat vereist ook zeer zorgvuldig 
handelen (privacy, veiligheid ed.).

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Vanuit een voorziening is gevraagd wat het beleid 
is van OTT met betrekking tot vrijheidsbeperkende 
maatregelen? Daarbij werd verwezen naar een film 
waarin ‘s Heerenloo laat zien hoe zij met dit thema aan 
de slag zijn gegaan. OTT heeft drie voorzieningen met 
een BOPZ-status. Deze (BOPZ-)middelen en maatregelen 
worden vaak ingezet voor de veiligheid van de cliënt zelf, 
maar ook voor de omstanders. Deze drie voorzieningen 
hebben een time-out-kamer. Het gebruik hiervan heeft 
vaak een enorme impact op andere cliënten, ouders 
en begeleiding en moet dus eigenlijk zoveel mogelijk 
worden voorkomen. De bestuurder zal nagaan of de visie 
op BOPZ in het huidige tijdsbeeld nog stand kan houden. 
Het gebruik van (BOPZ-)middelen en maatregelen moet 
goed en gedegen onderzocht worden en daarnaast zal 
er aandacht zijn voor competenties van die medewerkers 
die hiermee moeten werken. OTT zal een heldere visie 
uitwerken en die bespreken met de Cefara.

Vernieuwd beleid inzet vrijwilligers binnen OTT
In het kader van de participatiegedachte die door 
de overheid in de nieuwe WMO wordt neergelegd 
erkent, de Cefara het belang van een dergelijke nota. 
Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen een belangrijke 
taak en dus is het belangrijk dat rechten en plichten 
goed worden vastgelegd. Na uitgebreide discussie gaat 
de Cefara akkoord met de beleidsnota. Daarbij past 
ook de aandacht voor sociale netwerken, waarvoor OTT 
een netwerkanalyse gaat invullen per cliënt. In deze 
netwerkanalyse wordt zeer gestructureerd beschreven 
hoe het netwerk van elke cliënt eruit ziet.
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