
Het electronisch cliëntendossier (ECD)
Ons Tweede Thuis gebruikt al langer een electronisch dossier (namelijk Plancare), maar dat is nu uitgebreid met ook 
een zorginhoudelijk dossier (Plancare 2). Momenteel worden ca. 1500 medewerkers getraind in het gebruik en kunnen 
(bijna) alle voorzieningen hiermee aan de slag. Op deze manier zullen op termijn alle papieren dossiers zijn overgezet 
naar de digitale omgeving. Deze opstartfase kost wel meer tijd, maar dat zal later juist tijdwinst gaan oplveren. 
Bovendien kunnen meerdere betrokkenen in hetzelfde dossier werken, dus geen dubbelingen meer, geen verouderde 
versies, ed. In het najaar zal Ons Tweede Thuis naar verwachting onderzoekebn hoe het netwerk rondom de cliënten ook 
in dit systeem kan worden opgenomen en hoe het netwerk er gebruik van kan maken. Daar zal de Cefara bij worden 
betrokken. De Cefara dringt op een zeer degelijke beveiliging; het gaat tenslotte om vertrouwelijke cliëntinformatie.

En verder nog…
•	 Verschillende leden zien cliënten verhuizen van 

dagbestedinglocaties. Dit roept vragen op. De 
bestuurder meldt desgevraagd dat dit vooral komt 
doordat de verschillende gemeentes binnen de 
regio door de Wmo verantwoordelijk worden voor 
de inkoop van dagbestedingsuren en dat daardoor 
deze verschuivingen ontstaan. Er wordt hard gewerkt 
om allerlei nieuwe initiatieven uit te werken. En ook 
om leegstand van dit soort locaties tot een minimum 
te beperken, danwel om deze locaties optimaal te 
blijven gebruiken.

•	 Op 18 juni zal Ons Tweede Thuis samen met de 
stichting Dag van je Leven weer de jaarlijkse 
bootjesdag organiseren op de Westeinderplassen.

•	 Aan deze vergadering namen, naast beide leden 
van de Raad van Toezicht, de afgevaardigden van 
dertien voorzieningen mee.

Wetgeving rondom kwaliteit en klachtenregelingen
Per 1 januari 2016 is de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen Zorg) ingegaan. Deze wet gaat 
o.a. over interne klachtenregelingen bij Wlz-instellingen 
zoals Ons Tweede Thuis. De bestuurder en het dagelijks 
bestuur heeft al een eerste verkennende bespreking 
gevoerd met de huidige klachtencommissie. Afgesproken 
is om samen met de Cefara te onderzoeken in hoeverre de 
huidige regeling voldoet en om eventuele aanpassingen 
te bedenken en in te voeren.

Nieuw beleid rondom beheer cliëntgelden
Ons Tweede Thuis heeft nieuw beleid ontwikkeld 
rondom het beheer van cliëntgelden. Dit was nodig 
omdat een Wlz-instelling zoals Ons Tweede Thuis geen 
bancaire rol mag vervullen, dus ook niet voor eigen 
cliënten. Daarnaast loopt Ons Tweede Thuis het risico 
om door cliënten (of hun wettelijke vertegenwoordigers) 
aansprakelijk gesteld te worden als er bijvoorbeeld 
schulden ontstaan bij cliënten, terwijl Ons Tweede Thuis 
feitelijk alleen verantwoordelijk is voor de zorginhoud. 
En ook moet worden voorkomen dat privé-gelden van 
cliënten op bedrijfsrekeningen van Ons Tweede Thuis 
terechtkomen. De bestuurder heeft een nieuw plan 
uitgewerkt en vraagt hiervoor advies aan de Cefara 
en aan de Centrale cliëntenraad (CCR). Omdat relatief 
veel cliënten die met dit beleid te maken hebben worden 
vertegenwoordigd door de CCR, zal de Cefara het 
definitieve	advies	nadrukkelijk	met	de	CCR	afstemmen.
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