
Daarnaast is het van groot belang dat alle 
ontwikkelingen rondom deze reorganisatie goed 
uitgelegd worden aan het personeel, maar ook aan 
alle cliënten en hun families. Daags na het uitbrengen 
van ons advies heeft ook de OR advies uitgebracht. 
Inhoudelijk kwam dat advies sterk overeen met 
ons advies, wat positief is omdat daarmee deze 
reorganisatie een veel grotere kans van slagen heeft.

En verder
Veiligheidsvisie

Er is een beleidsstuk opgesteld over de veiligheid 
op de voorzieningen. Aan de hand hiervan moeten 
alle voorzieningen bijvoorbeeld in hun werkplannen 
aangeven op welke wijze de veiligheid wordt 
gerealiseerd. Je moet dan denken aan brandveiligheid, 
gebruik van elektrische apparaten, roken op de 
appartementen, maar ook of medewerkers op een 
veilige manier werken en of de groepssamensstelling 
voor alle cliënten veilig genoeg is.

Cliënt-tevredenheidsonderzoek

Dit onderzoek is in de zomer uitgevoerd. Het is 
de bedoeling dat op elke locatie de resultaten van 
deze ingevulde vragenlijsten worden besproken 
met de cliënten of de families, zodat de zorg kan 
worden verbeterd. Verschillende Cefaraleden hebben 
deelgenomen en meldden dat dit onderzoek op 
onderdelen kan worden verbeterd zoals betere 
afstemming op de verschillende soorten cliënten, 
duidelijk aangeven of het wel of niet anoniem is, 
duidelijk aangeven wie de vragenlijsten moet invullen, 
ed. De uitkomst van dit onderzoek is wel dat de 
cliënten tevreden zijn over de geleverde zorg.

Aan deze vergadering namen naast de twee leden van de 
Raad van Toezicht afgevaardigden van 15 voorzieningen 
mee, waaronder voor de eerste maal ook vanuit de 
woonvoorziening Sluiszicht uit Nes a/d Amstel.

Advies invoering nieuw besturingsmodel primair 
proces

Een kernteam van zes Cefaraleden heeft uitgebreid 
de adviesaanvraag over het nieuwe besturingsmodel 
primair proces  bestudeerd. Zo hebben zij onderzoek 
gedaan bij andere, vergelijkbare instellingen,  de nieuw 
te vormen locaties doorgerekend voor de aantallen 
FTE’s en cliënten, ed. En zij hebben overlegd met de 
OR. Op die manier wisten zij ook dat de OR en de 
Cefara dezelfde zorgen delen en daar ook de adviezen 
op zouden afstemmen. In de tussentijd is meerdere 
malen overleg geweest met de bestuurder en andere 
MT-leden. Daarbij werd  op verschillende onderwerpen 
nader ingezoomd en werd meer detail-informatie 
bekend. Als laatste dient te worden vermeld dat 
meerdere familiecommissies in deze zelfde periode 
deze mogelijke reorganisatie al bespraken. Ook de 
Cefara-leden die binnen Ons Tweede Thuis actief 
zijn in andere werkgroepen, kregen veel extra input 
tijdens de verschillende bijeenkomsten met OTT-
medewerkers.

In de week vooruitlopend op de vergadering van 19 
november heeft het kernteam een concept-advies 
opgesteld, dat in deze vergadering is toegelicht. 
Daar konden alle andere Cefara-leden aanvullende 
vragen stellen en het concept-advies is toen nog op 
enkele onderdelen aangepast. Op die wijze is een 
definitief advies tot stand gekomen wat daags na deze 
vergadering is overhandigd aan de bestuurder.

De belangrijkste aanbevelingen van de Cefara waren:
• bewaak de kwaliteit van de zorg en voorkom dat 

dit terugloopt
• bewaak de werkdruk bij de PB’ers en de nieuwe 

locatiemanagers en neem maatregelen wanneer 
de werkdruk onevenredig toeneemt

• laat de coaches langer in functie wanneer de 
situatie daarom vraagt 

• en zorg er tenslotte voor dat het dienstencentrum 
meer ondersteuning gaat geven aan de nieuwe 
locatiemanagers. 

(NB. Als u het gehele advies wilt lezen, dan kunt u dat 
opvragen bij het secretariaat van de Cefara)

VERSLAG CENTRALE FAMILIERAAD
D.D. 19 NOVEMBER 2014


