
En verder
Begroting 2015
Eén Cefaralid bespreekt de financiële onderwerpen 
uitgebreid met het hoofd Financiën van Ons Tweede Thuis. 
De begroting is gebaseerd op een personeelsformatie van 
ca. 1230 FTE’s.  Er is een post frictiekosten opgenomen 
die in verband staat met de reorganisatie, zoals 
outplacementkosten, afvloeiingskosten, opleidings-
kosten, ed. Naast deze begroting werkt Ons Tweede 
Thuis ook aan een langjarige prognose, waarin de 
omvorming van bijvoorbeeld de AWBZ en Wet Landurige 
zorg, effecten van de Wmo, ed. worden becijferd. 

Sponsoring
De Cefara heeft met Ons Tweede Thuis besproken of er 
ruimte is om bedrijven te benaderen als sponsor voor Ons 
Tweede Thuis. Dit zal niet worden uitgewerkt, omdat Ons 
Tweede Thuis dat (nog) niet nodig acht. Maar als variant 
zullen wel ideeën worden uitgewerkt, zodat bedrijven 
kunnen meedoen aan activiteiten die worden uitgevoerd 
door Ons Tweede Thuis. Die bedrijven kunnen dan 
gericht expertise, donaties, vrijwilligers, ed. inbrengen. 
Familieleden kunnen ook binnen hun eigen netwerk OTT-
activiteiten bij bedrijven onder de aandacht brengen en 
op die manier een netwerk opbouwen. Dit past ook goed 
in verdergaande participatie in de samenleving.

Beleid levensbeschouwing
Het huidige beleid voldoet goed. Het gaat vooral 
om de bereidheid van de organisatie om de diverse 
levensbeschouwingen te accepteren en indien nood-
zakelijk te organiseren. Wel wordt opgemerkt dat er 
aandacht moet zijn voor mogelijke spanningen die 
kunnen ontstaan bij medewerkers of bij familieleden 
en cliënten over de wijze hoe omgegaan moet worden 
met een andere levensbeschouwing? Bij verschillende 
voorzieningen wordt levensbeschouwing ervaren als een 
verrijking, bijvoorbeeld bij overlijden.

Aan deze vergadering namen naast de twee leden van de 
Raad van Toezicht afgevaardigden van 11 voorzieningen 
mee.

Stand van zaken omtrent invoering nieuwe 
besturingsmodel Primair proces
De voorzitter brengt de vraag in of de Cefara het 
uitgebrachte advies verder moet verspreiden naar ouders, 
familieleden, ed. Besloten wordt om in het verslag dat 
op de website van Ons Tweede Thuis verschijnt ook de 
inhoud van dit advies weer te geven (zie Cefara-verslag 
van 19 november j.l.) maar als familieleden het totale 
advies willen lezen, dan kan dat bij de Cefara worden 
opgevraagd.

Alle Cefaraleden wordt gevraagd om verslag te doen 
van de eerste effecten van deze reorganisatie. Meest 
gehoorde punten zijn: medewerkers pakken nieuwe 
mogelijkheden goed op. Sommige cliënten missen wel 
de oude teamleiders, maar het geeft geen problemen. 
Op sommige locaties zijn familieleden niet goed of maar 
ten dele geïnformeerd, waardoor familiecommissies 
nogal wat vragen kregen. Verschillende boventallige 
teamleiders vinden een nieuwe functie binnen Ons 
Tweede Thuis, dus ervaring blijft dan wel binnen Ons 
Tweede Thuis. Deze opgesomde effecten spelen wel 
meer op de net gestarte voorzieningen Schoolweg en 
Hoofdweg, dus daar wordt wel extra aandacht voor 
gevraagd. De algemene conclusie is wel dat de start 
gelukkig goed is verlopen. 

De bestuurder benoemt verder alle relevante punten met 
betrekking tot de net gestarte reorganisatie: 
• alle clustermanagers zijn overgegaan naar de nieuwe 

functies van locatiemanagers
• op de acht overgebleven locaties zijn na 

sollicitatiegesprekken teamleiders aangesteld als 
locatiemanager

• er zijn ook zes coaches benoemd
• er zijn nog drie vacatures
• er zijn twee regiomanagers aangesteld; de heer  

Malipaard zal hen begeleiden en inwerken
• de heer Malipaard zal voorlopig de derde (kleinste) 

regio gaan waarnemen
• 3, 4 en 5 maart organiseert Ons Tweede Thuis zes 

kick-off bijeenkomsten voor alle medewerkers, 
waarbij aan iedereen zal worden uitgelegd wat zelf-
organisatie zal inhouden binnen Ons Tweede Thuis. 
Ook de Cefaraleden kunnen daaraan meedoen

• de vacature van Hoofd behandeling is nog niet 
ingevuld.

VERSLAG CENTRALE FAMILIERAAD
D.D. 28 JANUARI 2015


