
	   	   	  
	  

	  

Jaarverslag	  2014	  Centrale	  Familieraad	  Ons	  Tweede	  Thuis	  

In	  2014	  is	  het	  aantal	  voorzieningen	  dat	  een	  afgevaardigde	  laat	  participeren	  in	  de	  Centrale	  Familieraad	  
(Cefara)	  van	  Ons	  Tweede	  Thuis	  behoorlijk	  toegenomen.	  Deze	  toename	  is	  vooral	  veroorzaakt	  door	  de	  
veranderingen	  in	  de	  zorg,	  waarbij	  in	  toenemende	  mate	  een	  beroep	  wordt	  gedaan	  op	  de	  familieleden	  
van	  cliënten.	  	  

Dit	  kan	  zowel	  gebeuren	  door	  verhoogde	  betrokkenheid	  op	  de	  voorzieningen	  als	  ook	  door	  toenemende	  
participatie	  in	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  de	  organisatie.	  Zo	  is	  in	  2014	  door	  de	  bestuurder	  in	  toenemende	  
mate	  gevraagd	  om	  aan	  allerlei	  onderwerpen	  een	  bijdrage	  te	  leveren.	  Veelal	  is	  dat	  uitgevoerd	  doordat	  
verschillende	  Cefaraleden	  	  deelnemen	  aan	  verschillende	  werkgroepen	  zoals	  bijvoorbeeld	  over	  
participatie,	  strategisch	  beleid,	  werkplansessies,	  zorginnovatie,	  enzovoorts.	  

In	  de	  reguliere	  vergaderingen	  van	  de	  Cefara	  zijn	  verschillende	  onderwerpen	  uitgebreid	  besproken	  zoals:	  

� verloop	  verhuisbeweging	  van	  verschillende	  voorzieningen	  binnen	  Ons	  Tweede	  Thuis	  
� vrijwilligersbeleid,	  participatie	  en	  invoering	  netwerkanalyse	  voor	  cliënten	  	  
� toekomstig	  beleid	  rondom	  ICT,	  gebruik	  sociale	  media,	  invoering	  ECD	  (electronisch	  

cliëntendossier)	  
� terugdringing	  Vrijheidsbeperkende	  maatregelen,	  nieuw	  wetgeving	  Zorg	  en	  Dwang	  
� nieuwe	  opzet	  beheer	  cliëntengelden	  binnen	  OTT	  
� cliëntenraadpleging	  
� veiligheidsvisie	  woon-‐	  en	  dagcentra.	  

Daarnaast	  heeft	  de	  Cefara	  in	  november	  advies	  uitgebracht	  aan	  de	  bestuurder	  m.b.t.	  de	  inmiddels	  
ingevoerde	  organisatiewijziging	  primair	  proces.	  Bij	  de	  voorbereiding	  van	  dit	  advies	  heeft	  een	  kernteam	  
vanuit	  de	  Cefara	  uitgebreid	  onderzoek	  gedaan	  en	  ook	  overleg	  gevoerd	  met	  de	  Ondernemingsraad.	  	  

De	  uitvoering	  van	  deze	  reorganisatie	  vindt	  plaats	  in	  2015	  en	  uiteraard	  zal	  de	  Cefara	  dit	  proces	  
nauwlettend	  blijven	  volgen.	  

Op	  de	  website	  van	  Ons	  Tweede	  thuis	  zijn	  vanaf	  2014	  de	  (verkorte)	  verslagen	  van	  de	  Cefara	  en	  het	  
Cefarareglement	  weergegeven.	  	  Daarnaast	  heeft	  de	  Cefara	  een	  column	  in	  het	  OTT-‐magazine	  Jij	  &	  ik.	  

	  


