
Nieuw beleid rondom beheer cliëntgelden
Ons Tweede Thuis heeft nieuw beleid rondom het beheer van cliëntgelden. Dit was nodig omdat een Wlz-instelling 
zoals Ons Tweede Thuis geen bancaire rol mag vervullen, dus ook niet voor eigen cliënten. Daarnaast loopt Ons 
Tweede Thuis het risico om door cliënten (of hun wettelijke vertegenwoordigers) aansprakelijk gesteld te worden 
als er bijvoorbeeld schulden ontstaan bij cliënten, terwijl Ons Tweede Thuis feitelijk alleen verantwoordelijk is 
voor de zorginhoud. En ook moet worden voorkomen dat privé-gelden van cliënten op bedrijfsrekeningen van 
Ons Tweede Thuis terechtkomen. De Cefara heeft een advies opgesteld, waarbij ook overleg is geweest met de 
Centrale Cliëntenraad.  Aan de bestuurder wordt geadviseerd om voor cliënten onder de 18 jaar een proeftraject 
te regelen waarin zij kunnen leren om hun eigen financiën te beheren. Voor cliënten ouder dan 18 jaar zou dat 
ook geregeld moeten worden, of er moeten voor die cliënten wettelijk vertegenwoordigers worden aangesteld. 
Daarnaast wordt een risico-inventarisatie gevraagd van die clienten bij wie financiële risico’s bestaan, maar ook 
waarbij Ons Tweede Thuis eventueel risico loopt. Als laatste wordt geadviseerd om een duidelijk werkbaar plan te 
maken waarbij ook begeleiders goed uitgelegd krijgen wat zij wel en wat zij niet mogen regelen met en voor de 
cliënten. 

het is van groot belang om een logeeraanvraag goed 
af te stemmen met de desbetreffende locatie, de 
aanwezige bewoners, ed. De bestuurder vraagt de 
leden om deze ontwikkeling ook op lokaal niveau, 
dus binnen de eigen voorziening, te bespreken als 
daarom wordt gevraagd. Er zijn inmiddels al enkele 
logeercliënten geplaatst en de ervaringen op die 
voorzieningen zijn positief. 

En verder nog…
• De bestuurder meldt dat de 3%-bezuiniging op de 

Wlz van de baan is. Dat is goed nieuws.
• Tijdens de Bootjesdag van 19 juni jl. heeft Ons 

Tweede Thuis een muziekinstrument ontvangen 
dat speciaal is gemaakt voor mensen met een 
beperking. Dit instrument zal in de loop van het 
jaar op verschillende dagcentra worden ingezet.

• Aan deze vergadering namen naast beide leden 
van de Raad van Toezicht de afgevaardigden van 
elf× voorzieningen mee.

Vitaliteitsbeleid
Op het gebied van vitaliteit scoort Ons Tweede Thuis 
goed volgens de HKZ. In dit beleid wordt de nadruk 
gelegd op gezond eten en meer bewegen voor alle 
cliënten binnen Ons Tweede Thuis. Er is een platform 
opgericht om onder andere kenniscafés te organiseren, 
scholing te geven aan medewerkers, kookcursussen 
voor groepen, ed. Daarnaast is er in de week van 
29 augustus tot 4 september een vitaliteitsweek. 
Alle familiecommissies kunnen dit vitaliteitsbeleid 
bespreken op hun eigen voorzieningen. De 
bestuurder meldt dat dit nieuwe beleid ook een stuk 
gedragsverandering vraagt van medewerkers, maar 
ook van cliënten en hun familieleden, voordat er 
tastbare resultaten te behalen zijn. Maar dit nieuw 
ingezette beleid biedt wel veel mogelijkheden om tot 
verbeteringen te komen.

Logeren
Binnen Ons Tweede Thuis zijn er een aantal 
logeerplekken, maar er is ook een wachtlijst. Op 
verzoek van de Cefara is onderzoek gedaan om te 
komen tot meerdere logeermogelijkheden. Daarbij 
moet bijvoorbeel gedacht worden aan logeren binnen 
bestaande woonvoorzieningen en eventueel ook 
deeltijdgebruik van sommige plaatsen. Daarnaast is 
ook gekeken om andere voorzieningen aan te passen 
voor eventuele logeeractiviteiten. Verschillende 
Cefaraleden wisten te melden dat logeren binnen 
woonvoorzieningen ook onrust kan opleveren, dus 
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