
Mevrouw Middelhoven vervangt vandaag de heer De Bruijn. Zij is arts verstandelijk gehandicapten (AVG)  en sinds 
2016 hoofd Behandeling. Zij maakt deel uit van het managementteam (MT) van Ons Tweede Thuis.  

BIT-enquête 
Op initiatief van de voorzitter is tijdens de maaltijd een BIT-enquête verspreid die desgewenst ook op de locaties 
kan worden ingezet. Deze enquête staat los van de BIT-rapportage op basis van de BIT-gesprekken die in 2018 zijn 
gevoerd. 

En verder …
• Bij Koningsstraat is een familiecommissie 

opgericht. Mogelijk volgt een afvaardiging in de 
Cefara. 

• Mevr. Middelhoven geeft een presentatie over 
huidige projecten en ontwikkelingen binnen haar 
vakgebied, zoals medicatiebeleid, trainingen 
rondom samenwerken in de driehoek en de diverse 
methodieken en platforms.

• Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat (para-)
medici in de praktijk veelal onvoldoende kennis 
hebben van wat een verstandelijke beperking is en 
hoe hier mee om te gaan. 

Vanuit de voorzieningen 
(selectie van de mededelingen)
• WC/DC Veldzicht meldt dat Veldzicht binnenkort 10 

jaar bestaat.
• WV/DC Maccabiadelaan: de nieuwsbrief is onlangs 

uitgekomen. Er zijn plannen voor een verbouwing, 
het budget hiervoor is toegekend door de RvT.

• De bezetting van oudercommissies is op meerdere 
locaties dus.

• WC/DC De Dijk: er is een steiger aangelegd en er 
komt een boot. Andere aanwinsten zijn 2 geiten, 2 
schapen en een paal voor ooievaars.

• KDC De Zevenster: er is gestart met een Facebook 
pagina. 19 juni wordt er een open dag georganiseerd 
die breed wordt ingezet. 

• WV IJweg: de plannen m.b.t. eventuele nieuwbouw 
staan on hold totdat alle alternatieven zijn 
onderzocht.  

De heer Verberg dankt iedereen voor zijn aanwezigheid 
en inbreng en wenst iedereen alvast een goede zomer 
toe. 

Aan deze vergadering namen naast een lid van de Raad 
van Toezicht de afgevaardigden van 17 voorzieningen van 
Ons Tweede Thuis deel.

Bijeenkomst interne visitatie over het 
kwaliteitsjaarverslag
Er wordt positief teruggeblikt op deze bijeenkomst 
waarbij naast twee Cefara-leden ook een afvaardiging 
vanuit de OR, Centrale Cliënten Raad (CCR), 
ervaringsdeskundigen en  medewerkers van Ons 
Tweede Thuis hun ervaringen en visie hebben kunnen 
inbrengen. 

Themabijeenkomst familiecommissies/OR/CCR
De voorzitter zet een inventarisatie uit voor mogelijke 
data voor deze jaarlijkse themadag.

Wet zorg en dwang
Deze wet gaat per 1 januari 2020 in. Tot 1 juli 2020 krijgt 
men de tijd om de wet in te voeren. Het uitgangspunt is: 
geen vrijheidsbeperking, tenzij. De wet raakt de gehele 
organisatie. De scholing van medewerkers maakt deel 
uit van de taken van de projectgroep. Ons Tweede Thuis 
houdt de Cefara betrokken. De voorzitter merkt op dat 
dit onderwerp adviesplichtig is, ook voor de Centrale 
Cliëntenraad (CCR).

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector
De kwaliteitsmedewerker geeft een toelichting. Het 
nieuwe wetvoorstel is in december 2018 goedgekeurd 
door de Tweede Kamer. In januari is het behandeld in de 
Eerste Kamer. Indien alles volgens plan verloopt, geeft 
de Eerste Kamer voor 1 mei een  reactie. 
Doel van de wet is de positie van cliëntenraden te 
verstevigen. De positie van de lokale raden wordt 
eveneens sterker. Relevante zaken uit de wet worden 
in het regelement van de Cefara opgenomen. De 
voorzitter merkt op dat bij het opstellen van een nieuw 
reglement voor de Cefara met leden wordt overlegd. 
De kwaliteitsmedewerker van Ons Tweede Thuis is 
met ingang van augustus 2018 ook betrokken bij de 
medezeggenschap van de CCR.
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