
In deze vergadering was voor de eerste maal ook een afgevaardigde van woon- en dagcentrum Veldzicht aanwezig. 
Voorafgaand aan deze reguliere Cefara-vergadering waren er ook 8 Cefara-leden aanwezig bij een speciale 
bijeenkomst met een grote groep leidinggevenden en het managementteam van OTT. Daar hebben we in een 
openhartige sfeer de kernwaarden van Ons Tweede Thuis met elkaar besproken. Deze discussies leverden verschillende 
nieuwe inzichten op, de bestuurder zal de uitkomst hiervan later bekend maken.

Cliëntenraad werkt met een (ondersteunende) coach, is 
hier ook al contact over. Op die manier kunnen beide 
raden elkaar versterken en aanvullen.

Begroting 2014
Eén Cefara-lid verdiept zich vakmatig in de begroting  
en neemt samen met OTT-medewerkers de verschillende 
posten door. Daarmee krijgen we binnen de Cefara 
een helder beeld van deze toch wel lastige materie en 
kunnen we dit onderwerp veel gerichter bespreken met 
de bestuurder. Dit zal ook voor de jaarrekening 2013 
worden gedaan.

Communicatiestrategie 
Door alle veranderingen in het totale zorgveld, dus ook 
buiten Ons Tweede Thuis, bij gemeentes enz. voldoet 
de bestaande vorm van communicatie niet meer. Ons 
Tweede Thuis zal dus veel meer energie moeten stoppen 
in een goede en heldere manier van communiceren naar 
alle oude en nieuwe betrokkenen. Als voorbeeld: Ons 
Tweede Thuis denkt in ’cliënten en doelgroepen’, maar 
gemeente-ambtenaren en raadsleden bijv. in ’burgers 
en woonwijken’. Dit vraagt van Ons Tweede Thuis een 
hele nieuwe aanpak op dit vlak, zoals meer publiciteit 
zoeken, brochures maken, een verbeterde website ed.

En verder
Wat opvalt dat is dat de Cefara steeds regelmatiger 
wordt gevraagd om deel te nemen aan allerlei 
onderwerpen, zoals nu weer een project Duurzaamheid 
en vernieuwing POP. Ook dat is een goede manier om 
participatie verder uit te bouwen. Zo is bij dagcentrum 
De Morgenster en woontrainingscentrum Leopoldlaan 
ook een informatie-avond gehouden voor families. En 
is er inmiddels weer overleg geweest voor verdere 
samenwerking met de Centrale Cliëntenraad. Voor 
nieuwe onderwerpen wil de Cefara in de toekomst ook 
gebruik gaan maken van de kennis van familieleden die 
niet actief zijn in de Cefara, maar wel expertise hebben 
op die vlakken waar onze inbreng wordt gevraagd. 

Bij deze vergadering waren afgevaardigden van dertien 
voorzieningen aanwezig, evenals de twee leden van de Raad van 
Toezicht die op voordracht van de Cefara zitting hebben in de 
Raad van Toezicht. De volgende vergadering is op 14 mei a.s. 

Beleid rondom inzet vrijwilligers   
Het vrijwilligersbeleid dient met het oog op de vele 
veranderingen in de nabije toekomst te worden 
aangepast. Daarbij is vooral de ervaring van families 
van groot belang. Er is een vragenlijst opgesteld voor 
de verschillende familiecommissies om zodoende een 
goed antwoord te krijgen op deze vragen. (red. er zijn 
inmiddels al veel reacties teruggekomen)

Participatie van ouders
Hoe kunnen we participatie en ook familie-betrokkenheid 
verder vormgeven en vergroten. Is hiervoor een 
algemene aanpak voor geheel Ons Tweede Thuis 
nodig of is maatwerk gewenst? Uiteindelijk kiezen we 
ervoor dat de familiecommissies op de verschillende 
voorzieningen dit onderwerp samen met de families 
aldaar verder vormgeven Ring-Vaart, Amstelmeer en de 
Dijk zullen hier dit voorjaar mee starten. Het zal de beste 
resultaten, maar ook de beste ervaringen, opleveren 
als de voorzieningen zelf dit onderwerp uitwerken. De 
behoeften, wensen en mogelijkheden van de families 
kunnen namelijk per voorziening behoorlijk verschillen. 
De Cefara blijft dit proces samen met Ons Tweede Thuis 
volgen en zal nieuwe initiatieven nemen.

Stand van zaken verhuisplan en reorganisatie OTT 
Bij de start van het verhuisplan was al aangegeven dat 
verschillende onderdelen nog verder ingevuld moesten 
worden. Nu blijkt inderdaad dat op onderdelen 
aanpassingen zijn aangebracht, maar dat de grote lijn 
wel gevolgd wordt. Aanpassingen betreffen bijv. de 
verbouwplannen van Amstel-Meer, verhuisbewegingen 
bij De RingVaart, verplaatsing Dienstencentrum. Ingezette 
reorganisatieplannen worden verder uitgewerkt.

Reglement van de Cefara 
Het reglement van de Cefara is in deze vergadering 
goedgekeurd en zal ook op de website van OTT worden 
gepubliceerd. Hiermee is de Cefara een gelegitimeerde 
partij waarmee de bestuurder van OTT alle onderwerpen 
moet bespreken die ook ter bespreking worden 
voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad (conform 
de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen 
- WMCZ). De Cefara zal ook samen met de Centrale 
Clientenraad nadere werkafspraken maken. Omdat de 
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