
Start reorganisatie
In deze vergadering wisselen we veel informatie uit omtrent de net gestarte reorganisatie. Zo hebben zeer veel 
medewerkers de zes kick-offmeetings in maart gebruikt om een goede start te maken met de nieuwe vorm van 
zelf-organisatie. Zij hebben d.m.v. workshops met de nieuw aan te stellen teamcoaches heel actief van gedachten 
kunnen uitwisselen, ideeën uitgewerkt, ed. De bestuurder zal op verzoek van de OR en de Cefara een cliënt- en een 
medewerkertevredenheidsonderzoek starten. Dit is bedoeld om de eerste effecten van de nieuwe organisatie te meten.  
Enkele leden van de Cefara zullen meekijken naar de vragen in dit onderzoek. Er is een klankbordgroep opgesteld, 
waarbij elke voorziening een deelnemer levert. Deze groep zal de invoering van de nieuwe organisatie gaan monitoren 
en de ontwikkelingen terugkoppelen aan de bestuurder.

Zorgkantoor anderzijds. In dat gesprek hebben wij als 
vertegenwoordigers van alle cliënten verschillende zaken 
onder de aandacht kunnen brengen zoals: problematiek 
m.b.t wachtlijsten, privacy rondom WMO-maatregelen, 
indicatiestellingen, enz. We willen dit soort activiteiten 
blijven doen, en de samenwerking met de leden van de 
CCR versterkt dit alleen maar.

Beheer cliëntengelden
De bestuurder van Ons Tweede Thuis is bezig om 
het beheer van de gelden van cliënten beter te gaan 
inrichten. Binnen Ons Tweede Thuis wordt niet op alle 
voorzieningen een uniforme werkwijze gehanteerd, 
terwijl dat juist wel vereist is (wettelijke regels). Maar een 
eerste verkenning laat ook zien dat de invoering hiervan 
niet zomaar is geregeld. Dit komt ondermeer omdat 
sommige cliënten wel en sommige juist niet hun eigen 
geld, hun eigen inkomen en hun eigen spaarrekeningen 
kunnen beheren. De afdeling Financiën gaat samen met 
twee leden van de Cefara dit onderzoek verder oppakken 
en zij zullen later in dit jaar met een plan van aanpak 
komen, die dan voor alle voorzieningen ingevoerd zal 
gaan worden. 

En verder nog…
• Op de Hortensialaan in Aalsmeer is een crisisoefening 

geweest, compleet met hulpdiensten. Daarvoor werd 
ook een OTT-crisisteam geformeerd. Deze oefening 
is zeer nuttig gebleken.

• De regeling Kosten dienstverlening (o.a. waskosten) 
zal niet op 1 juli 2015, maar op 1 juli 2016 worden 
ingevoerd.

• Ons Tweede Thuis is bezig om een systeem van 
electronisch cliëntendossier (ECD) in te voeren, 
zodat vastlegging van cliëntgegevens in de toekomst 
veel beter gewaarborgd is. In de loop van 2015 zal dit 
verder worden uitgerold voor alle voorzieningen (o.a. 
trainingen, software, ed.)

• Aan deze vergadering namen naast de twee leden 
van de Raad van Toezicht afgevaardigden van 16 
voorzieningen mee.

Update strategisch beleid en A3-jaarplan
Het beleidsplan van 2013 is aangepast naar aanleiding 
van de invoering van de nieuwe organisatie. In de zomer 
van 2014 zijn meerdere werkgroepen op verschillende 
onderdelen bezig geweest om de strategie bij te stellen. 
Aan verschillende van die werkgroepen hebben ook 
Cefara-leden meegedaan, bijv. rondom kwaliteit van de 
zorg, versterking participatie, enz. 
Vanuit deze strategie worden ook jaarplannen 
opgesteld. Ons Tweede Thuis heeft ervoor gekozen om 
de jaarplannen op een andere wijze tot stand te laten 
komen, namelijk via de A3-systematiek. Deze methode 
zorgt ervoor dat de doelen die in elk jaarplan worden 
benoemd, helder worden, maar ook in de lijn van de OTT-
strategie liggen. 
De methode van het A3-jaarplan is eerst op centraal 
niveau uitgewerkt, ook hier weer met inbreng van 
enkele Cefara-leden. In de loop van 2015 zal deze nieuwe 
methode ook op alle voorzieningen worden ingevoerd, 
en daar moeten ook weer familieleden bij betrokken 
worden.

Cliënten en Centrale Cliëntenraad (CCR)
De voorzitter heeft op uitnodiging van de CCR 
deelgenomen aan hun vergadering. Het was een 
boeiende en ook inspirerende bijeenkomst. In die 
vergadering hebben alle cliënten zelf uitgelegd wat de 
nieuwe organisatie voor hen inhoudt en wat hun eigen 
ervaringen zijn. Over het algemeen was dat positief, 
soms werd wel gemeld dat de teamleider werd gemist, 
maar dan eigenlijk vanwege de goede persoonlijke 
relatie. Verder geen zwaarwegende punten. Over en 
weer werden ervaringen uitgewisseld omtrent de rol 
van de Cefara en de CCR. In de eerstvolgende Cefara-
vergadering zullen enkele cliënten zelf over de rol van 
de CCR komen vertellen. En er is afgesproken dat de 
Cefara en de CCR elkaar blijven informeren en blijven 
samenwerken als dat nodig of gewenst is.
Hieruit voortvloeiend is een informatief gesprek geweest 
met het bestuur van de Cefara en cliënten van de CCR 
enerzijds en een aantal beleidsmedewerkers van het 
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