
O n s  Tw e e d e  T h u i s

Jaaroverzicht  2016 
Centrale  Cl iëntenraad20

17
 

w
w

w
.o

n
st

w
e

e
d

e
th

u
is

.n
l



& Centrale  Cl iëntenraad

Jaaroverzicht 2016
Centrale Cliëntenraad

Opgesteld door:
Hiljàn Hoek (coach Centrale Cliëntenraad) 
Clementien Nagtegaal, Erik Eijsbouts en Arlette Derks 

Vormgeving:  Deborah Cuiper
Print:  Repro Spoorzicht 
 dtp.spoorzicht@onstweedethuis.nl

Colofon

Belangrijke afkortingen: 
CCR =  Centrale Cliëntenraad
CEFARA =  Centrale Familie Raad
OTT = Ons Tweede Thuis



& Centrale  Cl iëntenraad

Dit is het jaarverslag van de Centrale  
Cliëntenraad van Ons Tweede Thuis. 
In dit jaarverslag vind je de onderwerpen 
die wij besproken hebben in 2016. 
Ook kun je iets lezen over de andere  
activiteiten van de Centrale Cliëntenraad.
Wij wensen je veel plezier bij het lezen.

Inleiding

Namens de leden van de Centrale Cliëntenraad
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De CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van  
de cliënten van OTT. 
Begin 2016 bestond de CCR uit 15 leden met vertegen- 
woordigers uit locatieraden van woon- en werklocaties. 

In 2016 heeft Denise Harmsen van WV Getsewoud plaats  
gemaakt voor Dirk Marcel Verkerk. Frans Tijsseling van  
BZW Aalsmeer is in 2016 in de CCR gekomen.

Eind 2016 bestaat de CCR uit de volgende raadsleden:

Wonen
Hans Schockman  WV De Spil
Arnold van Soest WV Nieuweweg
Clementien Nagtegaal WV Zijdelveld
Edwin Schreuder BZW Amstelveen
Frits de Wit WV Hortensialaan
Arlette Derks WV Duinpad
Frans Tijsseling BZW Aalsmeer
Ronald Vlasman WV Meerwijk 
Gino Mahakena WV Turfsteker
Linda Kriebel WC Westwijk
Bernadette Nieuwenhuizen WV Groenhof / Na’ot 
Dirk Marcel Verkerk WV Getsewoud

De Centrale Cliëntenraad



Werk / dagbesteding
Maarten Nolte DC Floriande
Erik Eijsbouts Tuingroep

Combinatie dagbesteding / wonen
Karel Samshuijzen WV en DC Schoolweg

De coach
In 2016 heeft de CCR afscheid genomen van 
hun coach, Marja van der Maarl. 
Tijdens een gezellige lunch werd zij bedankt 
voor haar inzet en betrokkenheid.
De CCR heeft besproken waar een nieuwe 

coach aan moet voldoen. 
Deze punten zijn tijdens de sollicitatie doorgenomen met de 
kandidaten. 
Sinds oktober 2016 is Hiljàn Hoek de nieuwe coach van de CCR.
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Corina Pijlman werkt op het secretariaat. 
Zij helpt de CCR bij het maken van notulen en 
agenda’s. 
Ook verzorgt zij mails, reserveert zij vergader-
ruimtes en regelt zij koffie en thee.

Secretariaat

De CCR heeft in 2016 vier keer vergaderd met  
de bestuurder. 
Daarnaast zijn er themabijeenkomsten geweest. 
Daarin konden leden van de locatieraden  
meedenken over belangrijke en interessante 
onderwerpen. 

De vergaderingen

Het werk van de CCR bestaat niet alleen uit het geven  
van gevraagd of ongevraagd advies. 
De CCR wordt vaak gevraagd mee te denken. 
Bijvoorbeeld over ontwikkelingen binnen OTT. 

Waar heeft de CCR over 
geadviseerd / meegedacht?



De leden komen dan met tips en ideeën. 
En die worden verder gebruikt binnen OTT. 

Hieronder staan de onderwerpen die zijn besproken. 
Dat kan in de vergaderingen zijn geweest en in de  
themabijeenkomsten. 
De tips en ideeën komen dan ook van leden van locatieraden. 

Beheermodel Cliëntgelden 
OTT heeft advies gevraagd over het  
beheermodel cliëntgelden. 
Dat gaat over geldzaken van cliënten.
Het is besproken tijdens themabijeenkomsten 

en in CCR-vergaderingen.
De CCR is akkoord gegaan met de adviesaanvraag. 
Ze gaf de volgende aandachtspunten mee:
• Maatwerk is belangrijk. 
 Per persoon moet er goed worden gekeken hoe iemand  
 met geld omgaat.
• Ouders en begeleiders kunnen iemand leren om met  
 geldzaken om te gaan. 
 De CCR vindt dat cliënten de tijd moeten krijgen om een  
 training te volgen.
Met deze aandachtspunten is rekening gehouden.
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Klachtenregeling
De klachtenregeling is besproken tijdens thema- 
bijeenkomsten en vergaderingen. De CCR stemt 
in met de nieuwe klachtenregeling en gaf de 
volgende aandachtspunten mee:

• Het is belangrijk dat er ook een vrouwelijke  
 vertrouwenspersoon komt.
• Ouders en begeleiders moeten op de hoogte  
 zijn. Zo kunnen zij de cliënten helpen als dat  
 nodig is.
Met deze aandachtspunten is rekening gehouden in de nieuwe 
klachtenregeling.

Strategisch beleid
Het strategisch beleid is een groot plan van 
OTT. Hierin staat wat OTT belangrijk vindt voor 
de komende jaren. 
Onderdelen daarvan zijn besproken.

Bijvoorbeeld de driehoek, participatie (samen doen) en een 
goed leven.
Leden gaven aan dat niet alle cliënten het belangrijk vinden dat 
familie betrokken wordt. 
Ook gaven zij aan dat ze het belangrijk vinden dat locatie- 
managers en regiomanagers hen betrekken bij het maken van 
beleid. 



Het jaarplan zou samen met cliënten en medewerkers  
geschreven moeten worden. 
Het jaarplan is in 2016 niet in iedere locatieraad besproken. 
Volgend jaar moet dat wel gebeuren. 
Volgens de leden geeft het ook veel informatie als de managers 
een keer meelopen op de groep.

Meetinstrument  
cliënttevredenheid 

OTT had een nieuw meetinstrument nodig voor het meten van 
de cliënttevredenheid. Leden van de CCR hebben meegedacht 
over wat daarbij belangrijk is.
Ze vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf de 
vragenlijsten in kunnen vullen. 
Daarom moeten er eenvoudige woorden worden gebruikt en 
grote letters. 
Er moet ruimte zijn om een toelichting te geven. 
Alleen ‘goed’ of ‘niet goed’ aangeven, is te weinig. 
Cliënten willen kunnen vertellen waar ze tevreden over zijn en 
waarover niet. Het moet hun mening zijn.
Er moet een mogelijkheid zijn de vragenlijsten – gedeeltelijk – 
anoniem in te vullen. En niet alle medewerkers moeten de  
antwoorden kunnen lezen. 
Deze adviezen en ideeën zijn meegenomen bij de keuze van 
het meetinstrument.
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Digitaal platform 
Tijdens themabijeenkomsten en in de CCR- 
vergadering is gesproken over een digitaal  
platform. 
Via de computer kunnen leden van locatieraden 

elkaar ontmoeten. 
Ze kunnen ervaringen delen en vragen stellen. 
De leden hebben besproken wat zij belangrijk vinden.
Ook gaven zij aan aan wat voor eisen het moet voldoen.
Omdat het maken van een geheime pagina op Facebook  
sneller ging, is daarvoor gekozen. 
Deze geheime groep heeft de naam JIL gekregen. Dat staat 
voor JIJ&IK Locatieraden.
De locatieraden hebben inloggegevens gekregen.
Ook zijn er trainingsbijeenkomsten geweest. 
Inmiddels zitten er tien locatieraden op JIL.

JIJ&IK Leren Samen
Tijdens een themabijeenkomst is gesproken 
over cursussen voor cliënten. 
Ons Tweede Thuis wil een plek creëren waar 
deze cursussen worden verzameld. 

Leden konden aangeven wat voor cursussen zij nodig hadden.



En de deelnemers kwamen met adviezen:
• Maak gebruik van internet (e-learning)
• Bij een algemene cursus kun je de  
 moeilijkheidsgraad erbij zetten. 
 Dan kunnen cliënten inschatten of  
 het te moeilijk is of niet.

Vitaliteitsbeleid = JIJ&IK Samen Fit
De CCR vindt het belangrijk dat cliënten niet 
verplicht worden gezonder te eten en meer te 
bewegen. 
Hun advies is: de cliënt moet zijn eigen keuze 

kunnen maken. 
De CCR vindt het belangrijk dat het mogelijk is gezonder te 
leven 
En dat cliënten informatie krijgen over hoe je gezond kunt 
leven.
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Naast de vergaderingen heeft de CCR zich bezig gehouden met:

• Dag van Medezeggenschap
De CCR heeft voor de tweede keer een Dag van  
Medezeggenschap georganiseerd. 
Er waren zo’n veertig leden van locatieraden aanwezig. 
Tijdens interessante workshops viel er veel te leren. 
Er was aandacht voor de driehoek, rechten van cliënten,  
ervaringsdeskundigheid, vrijwilligerswerk, participatie en  
actief zijn op JIL. 

Overige activiteiten

Afstemming met de locatieraden vindt plaats door hen de  
notulen van de CCR-vergadering te sturen. Locatieraden  
kunnen hun vragen / opmerkingen mailen naar de CCR. 
cliëntenraad@onstweedethuis.nl

In 2016 heeft de coach een bijeenkomst georganiseerd voor 
coaches van locatieraden.
Door de wisseling van coach is het in 2016 bij één bijeenkomst 
gebleven. 

Afstemming locatieraden



De voorzitter van de Cefara heeft een workshop gegeven.
En de leden van de Cefara waren uitgenodigd om deel te  
nemen aan deze dag.

• Column in Magazine JIJ&IK
De CCR heeft een vaste column in het Magazine JIJ&IK. 
In deze column geeft de coach samen met een CCR-lid een 
inkijkje in de bezigheden van de CCR.

• Congres ‘Wie Beslist’ van Raad op Maat
Een aantal leden en de nieuwe coach zijn naar een congres 
geweest. 
Ze hebben daar workshops gevolgd over de zeggenschap van 
cliënten. 

De CCR heeft dus veel gedaan. 
Veel meegedacht. Veel gezegd.
En daar gaat ze in 2017 enthousiast mee verder!
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O n t w i k k e l k r a c h t

De kracht om vooruit te komen

  

S a m e n z e g g e n s c h a p  

We zeggen samen wat we willen

M a a t w e r k

 We maken het op maat

O n d e r d e e l  v a n  d e  s a m e n l e v i n g

                We zien onszelf nog meer als deel van de samenleving

O n d e r s t e u n i n g  b i j  h e t  g o e d e  l e v e n

                We helpen bij het maken van het goede leven

P l e z i e r  i n  j e  w e r k

                We willen trots zijn op ons  werk en er plezier in hebben

I n n o v a t i e 

                 We zetten nieuwe manieren in om je goede leven nog beter te maken

EEN GOED LEVEN
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