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Vastgoedstrategie   
OTT heeft een uitvoerige studie gedaan naar 
het vastgoed, dit in relatie tot met name de 
financiering, geldmiddelen in de toekomst en 
de ontwikkeling van de bevolking en de 
verwachte groei van de zorg in deze sector.  
Op de wachtlijst staan 3 groepen, te weten: 
cliënten met een indicatie voor wonen, 
cliënten die niet wonen bij OTT, maar wel zorg 
krijgen (ambulant, dagbesteding ed.) en 
cliënten die bij een andere zorgaanbieder 
wonen, maar graag naar OTT willen. 
OTT zal prioriteit geven aan wonen voor: 

• instroom voor  jeugd en jongvolwassenen 
vanwege noodzaak van een goede 
leeftijdsopbouw binnen OTT en 
verwachte groei vanuit de KDC’s. 

• instroom cliënten met  complex gedrag 

• groepswonen en wonen in de wijk. 
Verder zal, indien nodig, samenwerking met 
andere organisaties worden gezocht voor 
dagbesteding NAH. Vragen over de 
financiering/exploitatie die samenhangen met 
deze vastgoedstrategie zullen later in kleiner 
verband worden behandeld. 
 
Evaluatie beheer cliëntgelden bij OTT. 

De Cefara heeft de vraag gesteld in hoeverre 

momenteel bewindvoering is geregeld bij 

OTT vanwege het mogelijke financieel risico 

voor OTT.  OTT heeft dit onderzocht en ziet 

o.a. dat soms families geen bewindvoering 

willen regelen, omdat ze het betuttelend of te 

duur vinden. Overige vragen zijn:  

• Zijn er nog locaties waar begeleiders 

cliëntgelden beheren? 

• Hoeveel wilsonbekwame cliënten zijn er 

die geen wettelijke vertegenwoordiging 

hebben?  

• wanneer er geen bewindvoering is, loopt 

OTT dan financieel risico? 

OTT zal dit nader gaan onderzoeken. 

 
De bestuurder meldt verder dat: 

• er met verschillende gemeenten overleg 
plaatsvindt over de productie. Bij een 
aantal gemeenten is er een financieel 

tekort bij de 
Jeugdwet, waardoor kinderen thuiszitten. 

• sommige zorginstellingen niet meer met 
persoonsgebonden budgetten (PGB) 
werken. De overheid wil gaan werken met 
een combinatie van Wlz en PGB. Binnen 
OTT is de groep cliënten met een PGB 
klein (vooral op KDC’s). Er  wordt een 
werkgroep gevormd om hierover na te 
denken.  Hier worden ook familieleden bij 
uitgenodigd.  

• er een externe audit gehouden is m.b.t. 
WMO-Jeugd. Voorlopig resultaat is 
positief. Verbeterpunten zijn een betere 
analyse van de klantwaarden, een nadere 
analyse van de cliënttevredenheid op 
team/organisatieniveau, enkele 
verbeteringen rondom vastlegging 
informatie in ECD en de uitvoering van 
rsico-inventarisaties op cliëntniveau. Hier 
wordt door OTT verder aan gewerkt.   

 
Vanuit de voorzieningen: 

• Er wordt gevraagd wanneer families 
medische informatie mogen opvragen 
van cliënten? Dat kan alleen als een cliënt 
wilsonbekwaam is. Dan treedt namelijk 
de bewindvoerder in die plaats. Ook Pb-
ers dienen zich daaraan te houden en 
mogen dus niet zomaar deze informatie 
delen met derden. 

• Er is onduidelijkheid over de juistheid van 
ziektekosten die betaald moeten worden 
door cliënten. het voor zorgverzekeraars 
sinds 1 april 2018 mogelijk om declaraties 
te controleren. Kosten gerelateerd aan de 
beperking kunnen binnen de Wlz worden 
gedeclareerd. Medische kosten van 
cliënten met ZZP1 en 2 vallen altijd onder 
de zorgverzekeringswet (ZVW).  Maar 
kosten van cliënten met een ZZP3 of 
hoger vallen deels onder de ZVW, deels 
onder de Wlz en zijn deels voor eigen 
rekening. Kortom: het is ingewikkelde 
materie. Op de website van OTT staat een 
brochure (PDF) www.onstweedethuis.nl 
onder “Over ons” en dan vervolgens 
onder “Algemene informatie”. 
 

Aan deze vergadering namen afgevaardigden 
van 16 voorzieningen van OTT deel. 

http://www.onstweedethuis.nl/

