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Kwaliteitsrapport 2017 
Dit rapport is naar alle cliënten/families 
gestuurd. Vanuit de Cefara wordt gevraagd 
om dit rapport nader toe te lichten. Dan kan 
de Cefara gedetailleerder geïnformeerd 
worden omtrent de verschillende facetten 
rondom dit onderwerp en verder input geven.  
Afgesproken wordt om dit in een aparte sessie 
voorafgaand aan de volgende Cefara-
bijeenkomst te doen, waarbij de projectleider  
een presentatie zal verzorgen. 
 
Bijeenkomst familieraden 28 september jl. 
Deze bijeenkomst is geannuleerd omdat er te 
weinig deelnemers waren. Het zal opnieuw 
worden aangeboden in  de zomer van 2019.  
 
Innovatie 
OTT wil met het aanjagen van innovaties de 
dagelijkse zorg verder verbeteren. De 
innovaties gaan o.a. over communicatie, 
ondersteuning, dagstructuur, ontspanning,  
zelfredzaamheid, stimuleren beweging ed. De 
Cefara adviseert om allerlei innovaties in een 
bibliotheek op te nemen zodat die voor een 
grote groep betrokkenen, families ed. 
beschikbaar komt. Weliswaar beteft het vaak 
innovaties op het vlak van ICT, maar ook niet-
ICT gerelateerde innovaties kunnen worden 
onderzocht en toegepast. OTT maakt wel 
enkele kanttekeningen, namelijk:  
Het is belangrijk om ook de verwachtingen van 
de cliënten te managen. Dit omdat er niet 
direct budget beschikbaar is voor alle 
aanvragen. Ook zijn ICT-innovaties vaak snel 
technologisch verouderd en daarmee niet 
echt geschikt om in te zetten. 
OTT wil een innovatieplatform instellen waar 
alle betrokkenen aan kunnen deelnemen. 
Daarnaast is OTT ook al bezig om met andere 
organisaties samen te werken en ook 
leveranciers zijn hierbij betrokken. Verdere 
vragen, tips ed. kunnen gestuurd worden aan 
het emailadres innovatie@onstweedethuis.nl 
 
Jaarplan 2019 
De bestuurder licht het jaarplan 2019 toe. 
Hieraan is door een brede groep van 
betrokkenen meegewerkt inclusief de Cefara. 
Dit jaarplan is/wordt weer gebruikt door de 
voorzieningen als leidraad om daar ook de 

jaarplannen op te 
stellen. Daar worden dan ook vaak de 
familiecommissies bij betrokken. 
 
De bestuurder meldt verder dat: 

▪ De door de Nza nieuw voorgestelde 
methode van herverdelen van de WLZ-
gelden niet zal worden doorgevoerd. 
Dit omdat er vanuit verschillende 
cliëntenorganisaties zoals Kansplus 
veel kritiek was op deze voorstellen.  

▪ OTT heeft veel openstaande vacatures. 
Het is niet eenvoudig om die in te 
vullen, ook al omdat dit ook bij andere 
zorgpartijen speelt.  

▪ OTT heeft het ISO-certificaat behaald, 
nodig  voor de gelden vanuit de WMO 
en  Jeugdwet. 

▪ OTT is bezig met Duurzaamheid en 
richt zich daarbij op het doel van 50% 
CO2-reductie in 2030. Men kijkt o.a. 
naar kwaliteit van het vastgoed, 
energieverbruik, cliëntenvervoer, 
voeding, medicatiegebruik.  

▪ OTT heeft een project opgestart voor 
de implementatie van de nieuwe wet 
Zorg en Dwang. Deze wet gaat gelden 
voor alle voorzieningen binnen OTT, 
waar dit voorheen alleen voor 
specifieke BOPZ-locaties gold. Deze 
wet leidt o.a. tot meer registratie-
verplichtingen, meer opleidingen ed. 

 
Vanuit de voorzieningen: 

▪ De WV turfsteker vraagt of OTT een 
rol zou kunnen spelen m.b.t. de 
begeleiding wanneer een cliënt wordt 
opgenomen. Overleg met de leiding is 
dan de aangewezen weg hiervoor. 

▪ Op WC/DC de Dijk is een succesvolle 
sportdag georganiseerd. Dit is een 
goede manier om ook andere cliënten 
in beweging te krijgen. 

▪ Op verschillende voorzieningen 
vinden verbouwingen plaats, zijn 
zomerfeesten, burendagen, BBQ’s en 
jaarvergaderingen geweest. 

 
Aan deze vergadering namen naast 2 leden 
van de Raad van Toezicht de afgevaardigden 
van 19 voorzieningen van OTT deel. 
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