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Op deze Cefara-vergadering waren o.a. 12 OTT-locaties vertegenwoordigd,  de 2 leden van RvT, 
maar ook enkele toehoorders en gastsprekers. 
Als nieuwe Cefara deelnemer was mevrouw Feigenbaum namens de Maccabiadelaan aanwezig. 
De voorzitter Verberg lichtte het aftreden de secretaris P. van Parreeren (Beethovenlaan) toe, die 
na een jarenlange actieve periode zich heeft teruggetrokken. Vz sprak namens de vergadering zijn 
dank uit voor zijn werkzaamheden.   
 
Presentatie Kwaliteit 
De eerste presentatie over het Kwaliteitskader 2013 werd door Jolanda Kooij, medewerker van de 
afdeling kwaliteit, voor het voetlicht gebracht. Dit ijkinstrument ‘zorg’ wordt op drie niveaus 
toegepast. Deze ‘pijlers’ geven inzage op organisatieniveau, op cliëntniveau en in de relatie van 
cliënt met de begeleider. De gegevens worden verzameld in een database en op internet kunnen 
de verschillende zorgaanbieders vergeleken worden. (VGN/benchmark). In dit programma zijn 
onder pijler-1 zaken als cliëntentevredenheid, klachtenregeling en medicatie veiligheid 
ondergebracht. Op cliëntniveau (pijler 2) is er input van de pb-er en van de cliënt en diens 
vertegenwoordiger. Pijler 3 mag in een latere fase worden ingevoerd. De vergadering stelt 
verschillende vragen en uit haar waardering voor de wijze waarop OTT dit heeft aangepakt. 
 
Presentatie EMB 
In de tweede presentatie leidden clustermanager Karin Koot en psycholoog/orthopedagoog Mirjam 
Wouda ons door het EMB (Ernstige Meervoudige Beperking) beleid van OTT. Het beleid wordt 
gevoed door gesprekken met teamleiders en begeleiders op elk niveau over de verschillende 
facetten van de zorg. In dit inmiddels anderhalf jaar opgebouwde procedé wordt het beleid steeds 
getoetst en aangepast. Het LACCS principe vormt een ondersteunend hulpmiddel. In de komende 
tijd zal veel aandacht worden besteed aan bevordering van de deskundigheid op dit gebied. 
Eventueel kunnen ook ouders bij dit onderzoek worden ingeschakeld. Het beleid wordt mede 
verantwoord in het EMB-magazine en zal op deze manier periodiek in de belangstelling worden 
gehouden. De werkgroep EMB bestaat uit zes medewerkers van OTT met een speciale opleiding. 
De Cefara spreekt haar complimenten uit over deze activiteit en ook over het introduceren van het 
EMB-magazine.  
 
Presentatie protocol Kindermishandeling 
De derde presentatie wordt verzorgd door Mevrouw Adri Burger, kinderarts en sociaal pediater bij 
OTT, en de heer M. de Bruijn, psycholoog en seksuoloog. Zij hebben beiden een opleiding 
genoten als aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. Zij hanteren hierbij een Protocol 
Kindermishandeling, gebaseerd op een landelijke editie uit 2010. De leeftijdscategorie is van 0-18 
jaar en er rijzen wat twijfels over de actualiteit en de toepasbaarheid op onze doelgroep. De 
werkgroep is nog bezig is met de bewerking voor onze kinderen. De scholing van medewerkers in 
dit kader wordt dan ook specifiek op onze categorie kinderen aangescherpt. De uitgebreide 
procedures maken onder meer onderscheid tussen meldcode en meldplicht. De meldcode is 
bedoeld voor de begeleiding bij een vermoeden of vaststelling van mishandeling van velerlei aard 
en is sinds medio vorig jaar verplicht gesteld. De meldplicht is voor de behandelende professional, 
die hiervan melding maakt bij het Advies en Meldpunt(AMK). Voor beide handelingen zijn 
meldingsformulieren samengesteld. De mishandeling kan plaatsgevonden hebben bij de 
gezinssituatie thuis, tijdens activiteiten of vervoer elders en bij aanwezigheid op de OTT-locatie. In 
een latere fase zal de presentatie bij de Cefara een vervolg krijgen als een aantal nog actuele 
onduidelijkheden en omissies zullen zijn uitgekristalliseerd.  
 
Zorgvisie OTT 
Hierna is het concept Zorgvisie OTT aan de orde, waarover de heer Budgen een toelichting geeft. 
Als gevolg van de nieuwe (WMO) decentralisatie moet de zorgvisie flink worden aangepast en is 
het aan de zorgaanbieders, zoals OTT, om zich in het zorgveld een (nieuwe) plaats te verwerven. 
Meer dan voorheen moet OTT zich profileren en zich bewust zijn van goede en minder goede 
zaken van zorgverlening en zal het beleid nog meer gericht moeten zijn op hetgeen ‘de markt’ 
vraagt. En dat betekent dus een marktgerichte en ambitieuze bijstelling van het pakket aan 
zorgactiviteiten dat nu moet worden aangeboden. 



De Cefara heeft ook actief geparticipeerd bij de totstandkoming van deze nieuwe zorgvisie en is 
ervan overtuigd dat dit stuk op een juiste, zakelijke wijze vertolkt, wat de ambities zijn van OTT. De 
vergadering geeft dan ook een positief advies aan de bestuurder aangaande deze Zorgvisie.  
 
Werkgroep Verspilling 
Op diverse terreinen zijn er door medewerkers een groot aantal suggesties aan de hand gedaan 
om verbeteringen door te voeren. Zowel op het gebied van materiaalbeheer, alsook 
personeelsbeleid en zorginhoudelijke processen zijn er de nodige besparingen te bewerkstelligen. 
OTT zal ook een eigen ‘meldpunt verspilling’ starten. 
 
Nieuws vanuit de verschillende voorzieningen 
In een levendige rondgang kon de vergadering weer kennis nemen van alle grote en kleine 
activiteiten die al of niet door de inbreng van de oudercommissies hebben plaatsgevonden om de 
populatie van de locatie te activeren en de saamhorigheid te bevorderen.  
 
Verder was er een schriftelijke bijdrage van de heer de Jong (Amstel-Meer) over praktische 
participatie. Dit naar aanleiding van een brainstormavond met clustermanager en teamleiders op 
de locatie. Binnen de Cefara is een werkgroep die met OTT dit verder gaan uitwerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


