
Overname drie dagcentra van Heliomare
De werkgroep heeft een concept-advies opgesteld over het voorgenomen besluit van Ons Tweede Thuis om drie dagcentra 
van Heliomare over te nemen. Bij de voorbereiding is ook informatie met de Ondernemingsraad van Ons Tweede Thuis 
uitgewisseld. Na enige discussie besluit de Cefara om een positief advies te geven aan de bestuurder. De Cefara voegt bij dit 
advies wel de volgende kanttekeningen:
•	 wat zijn de consequenties dat de staf/overhead van Heliomare niet mee komt naar Ons Tweede Thuis
•	 kunnen de beleidsafdelingen van Ons Tweede Thuis de beleidsvragen m.b.t. de NAH-cliëntengroep beantwoorden zonder 

input van Heliomare; overname/inhuur van deze expertise bij Heliomare zou dit mogelijke knelpunt kunnen oplossen
•	 de Cefara wil op de hoogte blijven van het vervolg, bijv. ontwikkeling van inkoop door de verschillende gemeentes in de 

regio, ontwikkeling vervoerskosten, onroerend goed ed. 
De bestuurder meldt dat ook de Ondernemingsraad van OTT een positief advies heeft gegeven. 

En verder nog……….
•	 De voorzieningen Meerwijk en Meer-Heem zijn 
opgeleverd. Hier zaten wat haken en ogen aan, vanwege 
problemen met de planning. De bestuurder wil dit met alle 
betrokkenen zorgvuldig gaan evalueren. De gebouwen 
zijn erg mooi geworden, de cliënten zijn er blij mee. Ook  
woonvoorziening IJweg zal ook opgeknapt/aangepast gaan 
worden.
•	 Waskostenregeling:	in	de	vorige	vergadering	heeft	
de Cefara gevraagd op welke wijze de waskostenregeling in 
2017 zou worden uitgevoerd. De bestuurder zegt een geste 
vanuit Ons Tweede Thuis toe van 75/25% voor het komende 
jaar. Dit houdt in dat voor 2017 OTT 75% van de afgesproken 
wastarieven zal gaan innen bij de cliënten (een korting dus 
van 25%).

Aan deze vergadering namen naast een lid van de Raad van 
Toezicht de afgevaardigden van veertien voorzieningen deel.

Advies inzake invoering nieuw reglement klachten 
cliënten (i.v.m. nieuwe wet WKKGZ)
De werkgroep heeft het concept-reglement besproken 
met verschillende OTT-functionarissen. De conclusie 
van de werkgroep is dat Ons Tweede Thuis de wet goed 
heeft vertaald in het nieuwe reglement. De afdeling 
Communicatie	 zal	 een	 filmpje	 en	 een	 brochure	 over	 het	
onderwerp gaan maken. De concepten hiervan zullen 
ook door deze werkgroep worden beoordeeld, alsmede 
door enkele cliënten/leden van de CCR. Daarnaast zal Ons 
Tweede Thuis naast de huidige vertrouwenspersoon (heer 
A.J. Treur) ook een vrouwelijke kandidaat gaan aanstellen. 
De Cefara zal bij deze een positief advies geven aan de 
bestuurder om dit reglement in te voeren.

Evaluatie reorganisatie Ons Tweede Thuis
Om een goed beeld te krijgen van de ingevoerde 
reorganisatie in 2015 is hebben Cefaraleden bij 
verschillende voorzieningen gepeild hoe de ervaringen 
zijn. Hier kwamen wel verbeterpunten uit, maar er werden 
geen grote problemen gemeld.

De bestuurder meldt dat er constant wordt 
gemonitord. Daarnaast komt er volgend jaar een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek,	 met	 specifieke	
vragen hierover. 

Een aantal oud-teamleiders springt tijdelijk in om de 
kwaliteit verder te verbeteren. Teams kunnen daarnaast 
ook gebruik maken van een teamcoach. Verschillende 
teams vinden de invoering en gebruik van het ECD lastig, 
maar dat staat los van de ingevoerde reorganisatie. Dit 
geldt ook voor het roosteren en de wetswijziging m.b.t. 
flexkrachten.		De	bestuurder	vindt	dat	we	op	de	goede	weg	
zijn naar gelijkwaardigheid van cliënten/medewerkers/
ouders. Hij noemt voorbeelden hiervan zoals het A3 
jaarplan, een thema-avond op de Beethovenlaan met 
een	film,	het	zelf	indienen	van	projecten	door	teams	zoals	
vitaliteit/participatie/plezier in je werk, etc. 
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