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Inleiding
In dit verslagjaar wordt duidelijk dat op heel veel voorzieningen de familieparticipatie steeds meer vorm
begint te krijgen. Er zijn medio 2017 18 voorzieningen aangesloten bij de Centrale Familieraad en in de
onderliggende familiecommissies zijn ruim 80 familieleden actief. Daarnaast heeft de Centrale Familieraad
ook een goede relatie opgebouwd met de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Ondernemingsraad (OR) van
Ons Tweede Thuis.
De Cefara heeft in 2017 voor de eerste maal een themamiddag georganiseerd voor alle familiecommissies en
daarbij ook andere belanghebbenden uitgenodigd, zoals OR-leden, leden van de CCR, leden van regionale
Ouderverenigingen. De thema’s die daar zijn besproken waren ook geschikt om op de locaties te gebruiken.
Op deze manier levert de Cefara ook een nuttige bijdrage voor de onderliggende familiecommissies. Deze
Themamiddag was een groot succes en zal ook de volgende jaren worden georganiseerd.
Vergaderingen
In de 5 reguliere vergaderingen van de Cefara zijn met name de volgende onderwerpen besproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016
Begroting 2017
Uitwerking Strategisch beleid en Jaarplan 2017
Uitrol van nieuwe logeermogelijkheden en faciliteiten binnen OTT
Adviesaanvraag Nieuwe Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst
Audits, o.a. rondom uitvoering vrijheidsvergrotende maatregelen
Invoering/implementatie nieuwe klachtenreglement (wet WKKGZ)
Resultaat medewerkeronderzoek 2017
Invoering/implementatie Kwaliteitskader (nieuw kwaliteitssysteem)

Verschillende van deze onderwerpen zullen ook in 2018 weer een vervolg krijgen.
Activiteiten
Naast de reguliere vergaderingen hebben verschillende leden van de Cefara ook hun bijdrage geleverd in
bijvoorbeeld:
•
•
•

werkgroepen voor de verschillende adviesaanvragen.
opstelling van A3-jaarplannen bij verschillende voorzieningen.
Verduidelijken, verbeteren van activiteiten voortkomend uit nieuw in te voeren beleid.

Op de website van Ons Tweede Thuis staat het reglement van de Cefara. De Cefara heeft ook een eigen emailadres waarmee rechtstreeks met het dagelijks bestuur van de Cefara kan worden gecommuniceerd.
Daarnaast heeft de Cefara een eigen column in het Magazine Jij & Ik van Ons Tweede Thuis.
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