
Presentatie jaarrekening 2014
Een Cefara-lid heeft samen met de afdeling Financiën de resultaten van Ons Tweede Thuis over het jaar 2014 doorgesproken 
en presenteerde dit, waar nodig aangevuld door de bestuurder. Het bedrijfsresultaat over 2014 is positief. De totale 
bedrijfslasten in 2014 zijn hoger met name door hogere personeelslasten. Het aantal cliënten dat bij Ons Tweede Thuis 
zorg ontvangt, is gedaald, doordat er geen nieuwe cliënten meer worden geïndiceerd in ZZP1 en 2 en omdat uitstroom uit 
dagbesteding niet meer wordt opgevuld door nieuwe cliënten; die gaan vaker naar dagbestedingsplekken binnen hun eigen 
gemeentes, ed. De bestuurder meldt bovendien dat er geen nieuwe cliënten meer bijkomen, omdat het Zorgkantoor die de 
financiering moet regelen, stelt dat er geen wachtlijst is; met andere woorden dat er voor alle VG-cliënten in de regio een plek 
beschikbaar is. De Cefara heeft al eerder dit jaar een gesprek met het Zorgkantoor daarover gevoerd, samen met cliënten 
vanuit de Centrale Cliëntenraad en de bestuurder. Dit zal de Cefara ook in de toekomst blijven doen. De bestuurder meldt ook 
dat Ons Tweede Thuis zich meer op de zwaardere zorg gaat richten, personeel zal ook verder worden opgeleid/bijgeschoold. 

toe verschoven, omdat deze regeling nogal wat vragen 
opriep bij de leden. Maar nu de te hanteren tarieven definitef 
zijn vastgesteld, wil de bestuurder de invoering starten per 
1-1-2016. Alle voorzieningen moeten deze kosten per cliënt 
in kaart brengen. Daarna wil Ons Tweede Thuis dit met zo 
min mogelijk administratieve inspanning gaan innen. De 
binnenkomende gelden zullen worden toegevoegd aan de 
budgetten van de desbetreffende voorzieningen. 
Voor wat betreft het onderdeel waskosten van deze regeling 
heeft de bestuurder, in nauw overleg met het Dagelijkse 
Bestuur van de Cefara, voorgesteld om gedurende 2016 
de huidige cliënten een korting te geven van 50% op de 
vastgestelde wastarieven. Dit levert cliënten en hun ouders 
een jaar langer op om te wennen aan de nieuwe regeling. 
Dit voorstel is door de Cefara goedgekeurd.

En verder nog…
• De nieuw ingevoerde werkplannen worden door de 

locatiemanagers, maar ook door de verschillende 
familiecommissies zeer gewaardeerd. Dit omdat met 
name alle disciplines en ook de cliënten/familieleden 
daarbij worden betrokken. 

• In november van dit jaar gaat Ons Tweede Thuis de zorg 
leveren aan de cliënten die wonen in Villa Spijker, aan 
de Overtoom te Amsterdam. Ons Tweede Thuis neemt 
het pand niet over. Uit deze nieuwe activiteit is ook de 
mogelijkheid ontstaan om samen met zorgorganisatie 
Cordaan op IJburg in Amsterdam te gaan participeren 
in een nieuw voorziening,. De meeste cliënten van Villa 
Spijker zullen dan gaan verhuizen naar deze nieuwe 
voorziening.

• Het Zorgkantoor stelt 3% extra budget beschikbaar 
voor de ontwikkeling van nieuwe plannen, zoals 
het project terugdringing vrijheidsbeperkende 
maatregelen op de Dijk.  Men wil dit jaarlijks gaan doen, 
om zorgvernieuwing te stimuleren.

• Voor 2016 stelt Ons Tweede Thuis voor de locaties 1% 
extra budget beschikbaar voor cursussen/trainingen en 
2% voor ondersteuning proces zelforganisatie.

• 
Aan deze vergadering namen naast twee leden van de Raad 
van Toezicht de afgevaardigden van zestien voorzieningen 
mee.

Tussentijdse meting i.v.m. nieuwe organisatievorm
Binnen Ons Tweede Thuis is er bij het personeel en bij 
de cliënten een eerste onderzoek geweest omtrent 
de ervaringen rondom de invoering van de nieuwe 
besturingsmodel, oftewel de zelforganiserende teams. 
Het bureau dat dit onderzoek uitvoerde, meldde dat 
andere organisaties dit soort onderzoeken vaak pas na 
een of twee jaar uitvoeren. Ons Tweede Thuis heeft dit 
echter al heel snel gedaan op verzoek van de OR en de 
Cefara. De resultaten zijn gezien dit vroege meetmoment 
heel bemoedigend. Wel is het zo dat sommige 
personeelsleden een afwachtende, iets minder actieve 
houding aannemen en duidelijk proberen te krijgen wat de 
nieuwe organisatievorm voor hen kan of gaat betekenen/
inhouden. Vanuit de cliënten zijn er nauwelijks negatieve 
signalen naar voren gekomen.  Wel werd gemeld dat 
soms de persoonlijke aandacht voor de cliënten iets leek 
te zijn afgenomen. Maar het verschil ten opzichte van de 
vorige metingen en andere organisaties was maar klein. 
De algemene tevredenheid bij zowel personeel alsook bij 
cliënten bleef ruim boven de 70%.

Invoering ECD
Na de zomer is Ons Tweede Thuis begonnen om naast de 
verplichte registratiegegevens ook alle zorginhoudelijke 
dossiers van alle cliënten in digitale vorm te gaan vastleggen. 
Op termijn zal dit de papieren versies gaan vervangen. Ook 
voor familieleden zal er op termijn ruimte komen om over 
deze cliëntgebonden informatie te beschikken, maar voor 
dit moment moeten de rapportages, schriftjes, ed. nog 
gehanteerd worden. Ook alle personeelsleden moeten 
hiervoor korte cursussen volgen in dit najaar. De bestuurder 
merkt ook op dat het omzetten van alle dossiers eenmalig 
tijd van de medewerkers zal kosten, maar dat het op 
langere termijn tijd zal gaan besparen. 

Invoering regeling kosten dienstverlening
Medio 2014 heeft de bestuurder  aangekondigd om (conform 
wettelijke richtlijnen) de kosten voor dienstverlening 
conform de richtlijnen van de AWBZ (nu WLZ) in rekening 
te gaan brengen bij de cliënten. Dit zijn kosten voor wassen 
kleding, telefoonkosten, kosten TV- en internet ed. De 
invoeringsdatum is in overleg met de Cefara tot tweemaal 
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