
Verloop reorganisatie
Ook in deze vergadering wordt veel informatie uitgewisseld omtrent de net gestarte reorganisatie. Zo zijn er op 
verschillende voorzieningen ouder/familieavonden georganiseerd waar de nieuwe organisatie van OTT is besproken. 
Verschillende commissieleden hebben op hun eigen voorziening meegedaan met de uitwerking van de nieuwe A3-
jaarplannen. Per 1 april zijn de twee nieuwe regiomanagers gestart. Er is besloten om voorlopig nog geen derde regio-
manager aan te trekken. Verder komen er in de maand juni enkele bijeenkomsten voor alle medewerkers om de toekomst 
en de koers van OTT te bespreken. We volgen als Cefara alle verhuisbewegingen binnen OTT kritisch om te voorkomen 
dat door de nieuwe organisatievorm binnen OTT  knelpunten zouden ontstaan bij de start van nieuwe voorzieningen, 
groepen ed. 

wie de ouderwordende mantelzorgers uit beeld raken 
omdat die door hun leeftijd niet meer in staat zijn om die 
participatierol te vervullen.  Daar moet ook een antwoord 
op worden gevonden.

En verder nog…
• Er is onduidelijkheid of OTT een vacaturestop 

hanteert. De directie geeft aan dat dit selectief 
wordt toegepast, dus alleen zolang een gevraagde 
functie door een interne kandidaat opgevuld kan 
worden. Boventallige medewerkers hebben dan 
voorrang. Maar als een gevraagde functie niet 
intern kan worden opgevuld, bijvoorbeeld bij meer 
specialistische functies, dan kan er extern worden 
geworven.

• Binnen OTT is het beleid rondom vrijheidsbeperkende 
maatregelen onderwerp van studie. Er is voor 
gekozen om samen met de organisatie Vilans een 
plan te ontwikkelen om deze maatregelen verder 
terug te dringen. Dit vraagt veel van alle betrokkenen 
en daardoor kost dat helaas wel veel tijd.  Verwacht 
wordt dat men op de Dijk kan starten in mei-juni. 
Op termijn zou dit ook voor andere voorzieningen 
kunnen worden gebruikt.

• Er wordt gevraagd of door invoering van het 
electronisch cliëntendossier (ECD) eventuele 
medicijnmissers, ook bij of door artsen, ed., 
voorkomen kunnen worden. Conclusie is dat het ECD 
natuurlijk wel helpt, maar het blijft van groot belang 
dat ook familieleden blijven toezien op informatie-
overdracht rondom medicatie bij bijv. verhuizingen, 
na artsenbezoek, ed. 

• Naar aanleiding van een vraag rondom het 
ouderenbeleid licht de directie toe dat cliënten in 
principe op hun eigen woonvoorziening oud kunnen 
worden. Dit beleidsonderwerp zal op een later 
tijdstip terugkomen in de Cefara.

Aan deze vergadering namen naast de twee leden 
van de Raad van Toezicht de afgevaardigden van 16 
voorzieningen mee. Op uitnodiging van de Cefara waren 
twee leden van de Centrale Cliëntenraad aanwezig, 
samen met de coach van de Centrale Cliëntenraad.

Inbreng van de Centrale Clïentenraad
Binnen OTT is er naast de Cefara ook een Centrale 
Clïentenraad, afgekort CCR. Deze raad heeft dezelfde 
rechten als de Cefara. Maar in de CCR zitten clïenten 
die goed hun eigen mening kunnen verwoorden, en 
daarmee zelf hun eigen belangen kunnen behartigen. De 
voorzieningen waar zij werken en wonen hebben dan ook 
eigen locatieraden. Pas sinds 2014 kan het voorkomen 
dat er binnen OTT voorzieningen zijn waar zowel een 
familiecommissie alsook een gebruikersraad actief is. 
In die gevallen zal de locatiemanager e.e.a. op elkaar 
moeten afstemmen.  

De aanwezige clïenten van de CCR vertelden zelf waar 
zij woonden en wat voor werk zij deden. Zij vertelden 
dat zij in de CCR ook hadden meegedaan aan het 
clïenttevredenheidsonderzoek. Ook voor dit jaar is de 
CCR bezig om allerlei nieuwe activiteiten op te starten 
om de participatie van deze clïenten te verstevigen, 
maar ook om nieuwe ideeën op te doen, bijvoorbeeld 
zelf vrijwilliger worden, kenniscafés organiseren, ed. Als 
laatste gaven de CCR-leden zij een presentatie van hun 
eigen jaarverslag 2014. 

Vooral de actieve inbreng door de CCR-leden en de 
onderlinge kennisuitwisseling tussen de CCR-leden en 
de Cefara-leden tijdens de gehele vergadering was zeer 
stimulerend voor alle aanwezigen. Er wordt afgesproken 
om de contacten tussen de Cefara en de CCR te 
continueren. 

Jaarverslag 2014
Enkele Cefara-leden vinden dat het thema participatie 
in dit jaarverslag wat onderbelicht is. Het zou een 
prominentere plaats moeten krijgen, zeker in deze 
tijd waarbij meer input vanuit de families wordt 
verwacht. De deelname van familieleden aan familie- 
en ouderavonden is vaak wat gering. De directie 
geeft duidelijk aan dat participatie niet alleen is af te 
meten aan deze georganiseerde activiteiten. Op veel 
voorzieningen worden spontaan veel meer activiteiten 
door families ontwikkeld, ook vaak binnen groepen. In 
het OTT-magazine wordt hier vaak over geschreven. Een 
ander punt van zorg is wel dat er ook clïenten zijn van 
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