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Gezamenlijke maaltijd 
Om het contact tussen de Cefaraleden te 
versterken is een pilot gestart met een 
gezamenlijke maaltijd voorafgaand aan de 
vergadering om nader kennis te maken en 
ervaringen te delen.  
 
Mijn ECD  
De planning is dat locaties eind dit jaar zijn 
voorgelicht over de uitrol van Mijn ECD. 
Begeleiders worden getraind op rapportage 
en communicatie in de driehoek. De Cefara 
geeft aan dat een brochure handig zou zijn. De 
projectgroep zal dit oppakken.  
Vragen kunnen per mail gestuurd worden aan: 
ecd.nazorg@onstweedethuis.nl 
 
Privacywet – AVG  
Ons Tweede Thuis krijgt van de onafhankelijk 
toezichthouder SIGRA ondersteuning i.v.m. 
deze wet. Deze functionaris 
gegevensbescherming is daarmee de link 
tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de 
organisatie. Hij kijkt naar wat belangrijk is voor 
de cliënt m.b.t. het handhaven van hun 
privacy. Enkele Cefaraleden geven aan dat zij 
niet tevreden zijn met Zivver voor het veilig 
verzenden van privacygevoelige zaken. Ons 
Tweede Thuis heeft van meerdere kanten dit 
geluid opgevangen.  
 
Kwaliteitsrapport  
Doel van het rapport is om intern te inspireren 
en extern verantwoording af te leggen. Het 
wordt in het A3-jaarplan van de teams 
opgenomen. De voorzitter geeft aan dat ook 
de familiecommissies het kunnen gebruiken 
om te kijken wat beter kan.  
 
Van DNV naar Certificatie in de zorg  
Ons Tweede Thuis heeft de afgelopen 10 jaar 
met DNV samengewerkt. Dit was vooral 
zakelijk (veel normeringen ed.), terwijl het 
bureau Certificatie in de zorg zich meer richt 
op de cliënt en het welzijn van de cliënt. 
Gemeenten eisen voor het verstrekken van 
WMO-gelden en gelden voor Jeugdzorg nog 
wel een ISO-certificaat. Dat is niet handig, 
maar voor dit moment is dit niet op te lossen. 
 

Voorbereiding 
bijeenkomst familieraden op 28 september 
Er komt een plan van aanpak. Daarna volgt 
een brainstormsessie met enkele Cefaraleden 
en medewerkers van Ons Tweede Thuis over 
de verdere invulling van de workshops. 
 
De bestuurder meldt verder dat: 

▪ de dag van de medezeggenschap op 30 juni 
a.s. is. Die dag is vooral voor cliënten bedoeld.  

▪ OTT bezig is om voor de voormalige 
Heliomare-locaties en de NAH-cliënten een 
Centrale Cliëntenraad op te richten. 

▪ vervoerder Verhoef failliet is verklaard (men is 
bezig met een doorstart) 

▪ er net als vorig jaar een wervingscampagne 
voor vakantiekrachten gehouden is en dat er 
een recruiter is aangenomen.  

▪ hij erg trots is op het OTT-festival. Het was 
echt voor iedereen en het heeft veel positieve 
energie opgeleverd  

▪ OTT een pilot is gestart, te weten ABCDate en 
dat ca. 70 cliënten hieraan meedoen  

▪ de trend is dat kinderen langer thuis blijven 
wonen. OTT vindt dat wonen voor kinderen 
soms nodig is, dus heeft daarom wel een 
voorziening voor kinderen. Daarnaast is er 
ook een aantal logeerplekken en dat aantal 
wordt nog uitgebreid 

▪ de CCR het prettig/zinvol vindt om betrokken 
te zijn bij de werkzaamheden van de Cefara.  
 
Vanuit de voorzieningen  

▪ KDC Nifterlake start per 9 juli verlengde 
dagbesteding samen met De Lotusbloem.  

▪ Er loopt een inspraaktraject voor ouders over 
de verbouwing bij WC/SC Sluis-Zicht.  

▪ De verbouwing van WV Beethovenlaan heeft 
een herstart gekregen met een ander bedrijf 
en dat gaat nu heel goed. Er is nog geen 
aannemer voor de midden en kleine groep. 
Dit is zorgelijk, het moet voor de winter klaar 
zijn. 
 
De heer Verberg dankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen 
een goede zomer.  
 
Aan deze vergadering namen naast een lid 
van de Raad van Toezicht de afgevaardigden 
van 15 voorzieningen van OTT deel. 


