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Serviceorganisatie in beeld 
De zorg optimaal ontzorgd
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Onze zorg begon ooit met huisvesting. Toen het Huys Amstel 51 (nu bekend 

als Hermitage Amsterdam) als vrouwenhuis in gebruik werd genomen.  

In 1719 volgde een grote verbouwing en werd een mannenhuis toegevoegd.

Inmiddels zijn we actief op 120 locaties en met 60 teams.  

En zijn de huisvesting, het onderhoud en de ondersteuning van al die  

locaties en medewerkers een zeer belangrijke taak geworden.

Een taak waarvoor de serviceorganisatie de verantwoordelijkheid heeft. 

Eén die wij verrichten met maar één doel: onze zorgprofessionals ontzorgen. 

Zo dat zij kunnen doen waar ze goed in zijn en wat ze het liefste willen doen. 

Zoveel mogelijk tijd besteden aan de bewoners en cliënten van Cordaan.

Deze serviceorganisatie in beeld is het resultaat van een traject waarin 
de zorg en de serviceorganisatie het gesprek met elkaar zijn aangegaan 
over het verbeteren van de dienstverlening. Het doel was om deze  
dialoog te vatten in beelden. Niet om compleet te zijn, maar om als  
instrument te dienen in de volgende stappen naar een zo optimale  
mogelijke dienstverlening van de serviceorganisatie van Cordaan.

Laat je inspireren

Pepijn van Gestel, Cas de Bie en Sophie Keulemans 

Al meer dan drie eeuwen 
zorg in Amsterdam  
en omgeving
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Je moet het zelf zien en daar op acteren 
Hoe een locatiemanager de zorg ontzorgde

Hoe optimaal ontzorgen er in de praktijk uit ziet, wisselt per bewoner en per locatie. Het is ook afhankelijk van  
de bril waardoor je kijkt. Optimaal is gekleurd. Wat niet gekaderd is, zijn de mensen die elke dag op zorg en de  
ondersteuning van Cordaan rekenen. Zoals de mensen van De Werf, een Cordaan vestiging in Amsterdam Noord.

De Werf is een kleine woonwijk in Amsterdam Noord voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Er wonen 71 mensen die gespecialiseerde 

begeleiding nodig hebben. Ze hebben (bijna) allemaal een geschiedenis  

van gedwongen verhuizingen. Dit is de laatste plek waar ze nog  

terecht kunnen.

Op maandagochtend ontmoeten we Age van der Veer, locatiemanager 

van De Werf. De zon doet haar best om door de wolken heen te komen  

en werpt een warm licht over de straatjes en huizen. Het ziet er netjes  

en vredig uit. 

Dat was vijf jaar geleden wel anders. Plannen om te verbouwen werden 

continu uitgesteld. En die verbouwing was een voorwaarde om in de 

locatie te investeren. Dus gebeurde er niets. De huizen waren zo uitge-

woond dat zorgprofessionals er niet graag werkten. De bewoners zaten  

er onder kale tl-balken. Dit was het moment waarop Age op verzoek  

van de Raad van Bestuur instapte. Met een duidelijke missie: de locatie 

moest grondig worden aangepakt.

Age; “Het was erger dan ik had verwacht, je mag best weten dat ik  

behoorlijk van slag was”. Hij begon als locatiemanager en heeft stap  

voor stap De Werf er weer helemaal bovenop gekregen. Age: “Vooral door 

te kijken naar de mogelijkheden. Door mensen aan te spreken op hun  

verantwoordelijkheden en duidelijkheid te creëren.” De Triple C visie was 

daarbij een belangrijk handvat. “Bij Triple C wordt gekeken naar  

wat iemand zelfstandig kan. Ook al is dat maar 10 of 20%”.  

Het streven is dat de begeleiding dit percentage aanvult, zodat ze  

samen op 100% uitkomen. Zo konden bewoners ook zelf weer bijdragen 

aan de leefbaarheid. Iedereen bij De Werf doet aan dagbesteding.  

In vijf wijken worden kranten bezorgd en de wijk Tuindorp wordt door  

bewoners schoon gehouden. Ook mag de buurt af en toe komen ‘buurten’ 

op De Werf. 

De afdelingen Huisvesting en Facilitair waren bij de wederopbouw  

belangrijke partners voor Age. Er werd een gezamenlijk plan opgesteld. 

Binnen zijn de badkamers vernieuwd, is de ventilatie aangepast en zijn 

alle meubels vervangen. Ook buiten is alles netjes opgeknapt. En zijn 

ze aan de slag gegaan met het dierendok, een kinderboerderij met een 

buurtfunctie. Ook is de veiligheid aanzienlijk verbeterd; het salto  

sleutelsysteem is geïnstalleerd en er zijn camera’s opgehangen.  

Tevens is met Financiën gekeken naar de mogelijkheden voor meer  

preventief onderhoud. 

De medewerkers van de serviceorganisatie zijn trots op het resultaat.  

“We zouden eigenlijk altijd meer planmatig moeten werken”, aldus Marc 

Hooijschuur, teammanager Facilitair. “Mede op basis van de situatie op De 

Werf hebben we de laatste tijd flink wat verbeteringen doorgevoerd. Zo 

werden onderhoudscontracten aangescherpt en zijn er betere afspraken 
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met leveranciers gemaakt. Regulier onderhoud wordt opgenomen  

in een kalender van de locatie(s). Bijvoorbeeld het legen van de vetput  

of onderhoud van liften, brand- en rookmelders, speeltoestellen en  

hulpmiddelen voor de zorg. Daardoor is het mogelijk om meer vooruit  

te kijken. Daarnaast gebruiken we steeds vaker de online kringloop- 

catalogus. Hiermee krijgen meubilair en inventaris een tweede kans en  

besparen we flink op de kosten”.  

 

Age gaat over een paar maanden met pensioen en kijkt tevreden terug  

op wat hij bij De Werf bereikt heeft. Wel maakt hij zich zorgen of de  

opgedane kennis wel wordt vastgehouden. “Het is een grote organisatie hè,  

dus als je wilt kun je je verstoppen. Heb je dat bordje gezien bij de speel-

plaats? Dat is verbogen. Vast een paar baldadige jongeren. Hopelijk ben  

ik niet de enige die het opvalt”. En juist in dat bordje zit de moraal van dit 

verhaal. Natuurlijk zijn betere procedures en regels belangrijk. Maar het  

begint altijd bij mensen. Zij moeten dingen zien en zelf initiatief nemen.  

Niet omdat het moet maar omdat ze het beter willen doen. Dat gaat  

makkelijker als je hart hebt voor de mensen die op onze zorglocaties  

wonen en werken. Alleen als dat kwartje valt, kan een volgende stap  

worden gemaakt. De voornemens zijn er. 

Op de terugweg naar de auto lopen we langs het verbogen bordje.  

Dat valt ons nu ook op.
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7.000
medewerkers zetten zich elke dag  

in voor de zorg 

20.000
mensen die op ons rekenen  

voor hun zorg

40.000 
meldingen ontvangt de  

serviceorganisatie per jaar 

35.000 
gaan over huisvesting

Cijfers uit 2019

De noodzaak van deze serviceorganisatie in beeld 
De cijfers spreken voor zich. Een verbeterprogramma is noodzakelijk.  

Om de doorlooptijd van de meldingen en de tevredenheid over het  

oplossen ervan te verbeteren. 

De basis hiervan is een visie op de toekomst. Een verhaal over ontzorgen en 

willen verbeteren. Over hoe wij willen werken. Vandaag, morgen en over-

morgen. En dat is niet in beton gegoten, maar het begin van een dialoog. 

Niet zomaar woorden, maar een instrument om met elkaar in gesprek te 

gaan over wat beter kan. De eerste stappen zijn gezet en de komende twee 

jaar volgen er velen.

1 – 64 dagen is de spreiding in  

doorlooptijd van de meldingen die 

we zelf oplossen.

11 – 133 dagen  

is de spreiding in doorlooptijd voor 

uitbestede meldingen.

Geen mooie woorden 
maar harde cijfers

7
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Samen leren we hoe het beter kan
Terugblikken vanuit de toekomst helpt om nu de juiste keuzes te maken.  
Het is 2026. Vijf jaar geleden ontstond de serviceorganisatie. We blikken terug met zorgmedewerker Joan. 
De afgelopen jaren is er veel veranderd na het oprichten van de serviceorganisatie. Joan Blijveldt werkt al ruim 10 jaar  
als zorgmedewerker op de vestiging Ketelhuisplein. We spraken haar over hoe zij de veranderingen ervaart.

Ha Joan, als je terug gaat naar vijf jaar geleden toen je voor  
het eerst hoorde over de plannen voor de serviceorganisatie, 
wat dacht je toen? 
Om maar met de deur in huis te vallen: in eerste instantie was ik een  

beetje sceptisch over de serviceorganisatie. Het zijn toch vaak mooie 

woorden en wat komt daar nou echt van terecht? Iets moest anders, 

maar hoe kom je los van het denken vanuit huidige regels en procedures? 

Niet alles is zomaar veranderd. Dat vraagt om een lange adem en volhou-

den. Maar eerlijk: het gaat steeds beter. Als ik terugdenk aan vijf jaar geleden 

is er echt een verschil; we doen het meer ‘samen voor de bewoners’; 

de zorg en iedereen er omheen 24/7. Want de zorg houdt niet op als het 

avond is of weekend.

Hoe ziet dat samen doen er nu uit?
Eigenlijk weet iedereen nu veel beter waar hij aan toe is. Eerst betekende 

samen ‘de zorg deed alles’ en de ondersteunende diensten volgden en  

reageerden. Nu betekent samen ‘ieder pakt een eigen stuk’. De service- 

organisatie is pro-actiever geworden. Ze doen van die data-analyses en 

die leveren af en toe bruikbare dingen op. Dat helpt om het beter te doen 

en geeft mij ruimte voor aandacht voor bewoners. Dat hoor ik ook van 

mijn collega’s in de wijk. Onze hoofden zitten niet meer vol met allerlei 

randzaken die eigenlijk niet bij ons liggen: kapotte lampen, iPads die niet 

kunnen inloggen in het systeem en bedalarmen die vervangen moeten 

worden. Bewoners en cliënten vinden het belangrijk dat er meer aan-

dacht is voor het zorgen, en als daar iets niet lekker loopt, dan merk je dat 

natuurlijk als zorgmedewerker. Ik las op WijCordaan dat 93% van de mel-

dingen afgelopen jaar in één keer goed zou zijn opgelost. Dat is goed, he?  

Laten we dat zo volhouden. En die laatste 7%? Tsja, het blijft mensenwerk.  

Dat meldingen doen, hoe werkt dat nu voor jou?
We zien nog steeds natuurlijk vaak als eerste wat er kapot is. Het werkt 

fijn dat we dit op verschillende manieren door kunnen geven: via een app 

op de tablet of telefoon, maar bellen kan ook. Kapotte apparaten krijgen 

“Het samen doen  
gaat over gezien wor-
den. De beleving met 
elkaar wordt op die 
manier versterkt.”
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een handig labeltje, zodat iedereen ziet wat er al gemeld is. Dat voorkomt 

dubbel werk voor iedereen. En je merkt dat de serviceorganisatie het dan 

ook oppakt. Ik hoef niet verantwoordelijk te zijn. Dat was wel even wen-

nen: het loslaten. Soms wil je weten hoe iets ervoor staat, maar nu hoef 

je er in principe niets meer mee. Na een melding krijg je meestal direct een 

berichtje met een verwachtte oplostijd. Natuurlijk kunnen dingen uitlo-

pen, maar daar krijgen we – via de dashboard per afdeling - een bericht 

over. Je hoeft het niet zelf te vragen. En als het is opgelost, krijgen we een 

net berichtje. En dan bedoel ik dat iets het weer doet, top!

Er is veel nadruk gelegd op ‘één ingang’ voor de service- 
organisatie. Zie je dat ook terug in je werk?
Weet je wat opvallend is? Iedereen heeft de mond vol van techniek en ICT. 

Maar het is gewoon makkelijker geworden. Ik vind het zo’n klapper dat 

we niet meer overal zes keer over hoeven te mailen om toestemming te 

krijgen. Dan slipt er wel eens wat tussendoor.  Dat was eigenlijk het eerste 

geregeld. Alleen essentiële zaken hebben goedkeuring nodig. En ik begrijp 

van mijn manager dat zij aanvragen in een slim overzicht autoriseert.  

Dat scheelt veel tijd.
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Vroeger werkte ik noodgedwongen met veel programma’s. Allemaal 

anders en ingewikkeld. Die programma’s zijn er nog wel, maar de vraag 

vanuit de serviceorganisatie ‘wil je dit zelf invullen of doe ik het?’ is een 

verademing. Laatst had ik een verzoek om een specifiek programma 

te installeren, toen belde ik Roel van de serviceorganisatie. Dit verzoek 

kwam vaker voor en hij is met mij en een paar andere collega’s in gesprek 

gegaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Leuk toch? Dat bedoel ik 

met pro-actief. De serviceorganisatie is echt de spil geworden in het  

ontzorgen van de zorg. Het samen slimmer doen. 

Er wordt dus echt samen gekeken naar hoe het beter kan.  
Gebeurt dat nog op andere manieren?
Mijn manager spreekt - denk ik - twee keer per jaar met mensen van  

de serviceorganisatie. Zij stemmen alles af dat eraan zit te komen:  

verbouwingen, ICT, bezoek van leveranciers. En zij is er echt scherp op dat 

alle problemen en verzoeken ook echt aankomen. Natuurlijk kan niet alles, 

maar ze kijken er wel serieus naar. Dat is een andere mindset, hè? En af en 

toe kan er buiten de lijntjes gekleurd worden. Een zorg-collega vindt het 

leuk om zich met de inrichting bezig te houden. Zij mocht de huiskamer 

en keuken aanpakken. Alle stoelen staan nu op kleur gesorteerd en er zijn 

nieuwe kussens met gekke printjes. Ziet er meteen leuker uit! We hebben 

er zo om gelachen.  

De huismeesters spelen nu ook een grotere rol. Wat merk  
jij daarvan?  
Fijn dat de huismeesters weer belangrijker zijn geworden. Althans, hun 

taken zijn uitgebreid en veel duidelijker. Het had wat voeten in de aarde, 

maar wat blijkt? Het levert ook besparingen op. Alle foutjes, volle hoofden 

en onduidelijkheden kosten ook tijd en geld. De huismeesters knappen 

klusjes op en zijn haal- en brengpunt voor kapotte en gerepareerde  

devices. En het contact met externen gaat via hen: de glazenwassers, 

leveranciers en aannemers. En ik merk dat huismeesters echt zorgen  

voor ‘hun’ huis en bewoners. Dit is een thuisplek voor bewoners en daar 

kan je niet zomaar doorheen stampen. Daar staan ze voor. Dat merk je 

ook in kleine dingen. Even een stil plekje vinden om samen te zitten?  

De huismeester denkt graag mee. Ze doen dit op een leuke manier,  

zonder dat het over de top is. Dat past niet bij ons. 

De snuffelstage voor alle nieuwe medewerkers van de  
serviceorganisatie, hoe denk je daarover?
Weet je wat het is? Je weet pas wat ‘zorgen’ inhoudt als je het zelf hebt 

ervaren. Ik vind het heel slim dat nieuwe mensen bij de serviceafdeling  

allemaal twee dagen meedraaien. Één dag bij ons en één dag in de wijk. 

Iedereen, ook van de directie. Aardige mannen en vrouwen. Soms zijn ze 

een beetje stug en de jonkies zijn vaak wat afwachtend. Ze krijgen mee 

wat ‘zorgen’ echt inhoudt en waar wij tegenaan lopen. Uiteindelijk hebben 

we allemaal hetzelfde doel: bewoners en cliënten de beste zorg geven. 

Had je al gehoord dat externe leveranciers dit ook gaan doen? 

Zij werken al met dezelfde kwaliteitseisen. En de speciaal ontwikkelde 

training die zij verplicht zijn te volgen, laat hen ook beter begrijpen hoe  

ze hun werk doen. 

Al met al, hoe kijk je terug op vijf jaar serviceorganisatie?
Weet je wat er eigenlijk gebeurd is? Wij van de zorg voelen ons zo snel 

voor alles verantwoordelijk. En dat is nog steeds zo. Bewoners en cliënten 

spreken ons aan en wij zien alles, maar we hoeven nu niet meer alles op  

te lossen of ons schuldig te voelen als er dingen niet goed gaan.  

We durven steeds beter te vragen en te zeggen wat we nodig hebben. 

Ik weet dat we soms veel vragen, maar we blijven natuurlijk eigenwijze 

Amsterdammers. We kunnen het nu hierover hebben met elkaar: Wat is 

optimaal? Voor ons als zorgmedewerkers én voor de organisatie? En dan 

is het leuk als mensen van de serviceorganisatie je weer even weten te 

verrassen. Dat onverwachte stapje extra voelt dan als een ‘wow’.
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CONCEPT
11
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Wij ontzorgen de zorg
Wij delen wat we weten

Wij doen het voor onze mensen
Wij werken slim samen

Wij leren elke dag

Wij ontzorgen de zorg
Wij delen wat we weten
Wij werken slim samen

Wij doen het voor onze mensen
Wij verbeteren elke dag

12
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Dit ‘dashboard' is een instrument om met elkaar de juiste balans in de dienstverlening te kunnen vinden.  

Het is ook een instrument om met elkaar het gesprek aan te gaan over de dienstverlening.
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De afgelopen maanden is er toegewerkt naar een verbeelding van de  

optimale dienstverlening van de serviceorganisatie. Daarmee is er een 

instrument ontwikkeld om het over het (ervaren) probleem in de dienst-

verlening te hebben. Door het probleem in plaats van de melder of de  

oplossing centraal te stellen, is een anker gecreëerd waarmee op een  

respectvolle manier het juiste gesprek over ontzorgen kan worden  

gevoerd. 

Op de volgende pagina’s worden de thema’s nader toegelicht.  

Ieder thema start met een introductie van bevindingen die zijn gedeeld  

in sessies met medewerkers van Cordaan. Daarna volgt een visualisatie 

van het thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het dashboard staat de dienstverlening centraal. Deze kan ‘Net niet 

goed genoeg’ zijn, ‘Optimaal’ of ‘Een brug te ver’. Hoewel deze beschrij- 

vingen redelijk voor zich spreken, betekent dit dat de de dienstverlening 

net niet goed genoeg is als het probleem niet, niet volledig of niet juist 

wordt opgelost of dat de geboden oplossing niet aansluit bij het probleem 

van de aanvragen. Optimaal betekent dat, gezien de omstandigheden, de  

geboden oplossing het best mogelijke en haalbare is om het probleem op 

te lossen. En dan zijn er nog situaties waarvan iedereen kan bedenken  

dat het nog beter kan, maar die zijn gegeven de beschikbare middelen  

niet haalbaar. Dan gaat het over een brug te ver. 

Om het gesprek met elkaar aan te gaan over de optimale situatie is ieder 

thema voorzien van een situatieschets. Deze bestaat uit een praktijkvoor-

beeld en dient vooral als hulpmiddel om een situatie te duiden en de  

wereld van de zorg en de serviceorganisatie beter te begrijpen. De voor-

beelden zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden. Suggesties ter verbetering 

die tijdens sessies werden gegeven, zijn opgenomen in bijlage 1.

Optimaal ontzorgen
Verankerd in vijf thema’s
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a. Zorgmedewerkers willen zich welkom voelen en weten hoe/ 
wanneer zaken worden opgepakt. 
Het is belangrijk dat een zorgmedewerker positief te woord wordt ge-

staan en dat er duidelijk uitgelegd wordt hoe een melding wordt opgelost 

en waarom dat op deze manier gebeurt. De zorgmedewerker krijgt inzicht 

in de oplossingsmogelijkheden en weet wat er verwacht kan worden. Zo 

ontstaat er een breder begrip tussen beide partijen en groeit het gevoel 

van het ‘samen doen’.  

b. Zorgmedewerkers pakken zelf problemen op omdat het “sneller” is. 
Momenteel laten zorgprofessionals het probleem niet volledig los, omdat 

het vertrouwen ontbreekt dat de melding ook goed wordt opgepakt. Het 

blijkt soms sneller om het zelf op te lossen dan te wachten op de oplossing 

van de serviceorganisatie. Dat het lang duurt kan komen door specifieke 

afspraken, onbegrip van de context en locatiegebonden afwijkingen.

 
 
 

 
 

c. Frustratie: wel afgehandeld, niet opgelost. 
In de praktijk komt het er vaak op neer dat het afhandelen van een pro-

bleem voor de serviceorganisatie niet hetzelfde is als het daadwerkelijk 

oplossen van dat probleem vanuit het perspectief van de zorg. Zo kan een 

probleem zijn afgehandeld omdat er een monteur gestuurd is, maar kan 

deze monteur op de locatie niet de juiste persoon vinden en wordt het 

probleem niet verholpen. Afhandelen betekent voor beiden partijen wat 

anders. 

d. Zorgmedewerkers willen het liefst los kunnen laten, in vertrouwen 
dat zaken goed worden opgepakt. 
Zorgprofessionals blijven nu (te) lang met informatie over meldingen  

in hun hoofd rondlopen. De zorgmedewerker wil graag het probleem 

overdragen aan iemand die de locatie kent, het probleem begrijpt en  

de oplossing snel kan realiseren. Naarmate het vertrouwen in de service-

organisatie groeit, kan en zal de zorgmedewerker de controle langzaam 

loslaten. Op deze manier kan de zorg zich concentreren op de zorg. 

Ontzorgen betekent je gehoord  
voelen en los kunnen/durven laten 
Bevindingen uit de tafelsessie
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Het ontzorgen van een  
medewerker bij een probleem

In dit voorbeeld verkennen we wat ‘optimaal’ zou zijn als we het hebben over het ontzorgen van een medewerker bij een probleem
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Wij ontzorgen de zorg
Wat betekent Ontzorgen betekent je gehoord voelen en los kunnen/durven laten voor zorgprofessionals en medewerkers van de serviceorganisatie? 

In dit voorbeeld verkennen we hoe optimale dienstverlening binnen dit thema kan werken. En wat dit vraagt van alle betrokkenen.
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“Ik zie dat er echt naar ons  
is geluisterd. De intentie om  
het verschil te maken is er.”

19
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a. Het probleem centraal stellen in plaats van de melder. 
Bij het melden van problemen staat de melder centraal en niet het  

probleem, waarbij de melder verantwoordelijk wordt gemaakt voor  

de oplossing. De melder weet wat er aan de hand is; voor zowel bewoners 

als monteurs. Omdat zorgprofessionals wisselende diensten hebben en  

op verschillende locaties werken, is deze constructie niet handig.  

Het resulteert in onopgeloste problemen, bv. monteurs die langskomen  

en niet weten waar ze moeten zijn. Het is inefficiënt en vraagt van de 

zorgmedewerker kostbare tijd.

b. Er is behoefte aan inzicht in status en overzicht van  
problemen en oplossingen. 
Zorgprofessionals staan in direct contact met de bewoners, maar  

kunnen hen vaak niet vertellen wat de status is van een probleem en  

de oplossing. Urgentie van problemen kan niet worden aangegeven en 

terugkoppeling van statusveranderingen van problemen ontbreekt.  

Zorgprofessionals willen inzicht in de status van gemelde problemen  

en makkelijk overzicht krijgen. Dit mist nu en hierdoor ontstaat frustratie 

bij de zorgprofessionals.   

 

c. Er is behoefte aan een makkelijke ingang naar hulp van  
de serviceorganisatie. 
Met een makkelijke ingang kunnen meldingen sneller worden gedaan.  

Met minder systemen aan de voorkant is er voor de zorgmedewerker  

minder ruis op de lijn en wordt het makkelijker om hulp te vinden. 

d. Er is behoefte aan efficiënte en praktische communicatie  
rondom goedkeuringen. 
Managers geven handmatig goedkeuring aan de zorgmedewerker per 

mail. Er gaan meerdere e-mails heen en weer, inclusief bedankmails. Deze 

communicatie is voor zowel zorgprofessionals als managers  

vertragend en inefficiënt. Er is behoefte aan efficiëntere en praktischere 

communicatie met betrekking tot goedkeuringen. 

 

Makkelijk, inzichtelijk en (persoons)-
onafhankelijk maken van informatie

Bevindingen uit de tafelsessie
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Het makkelijk vinden van informatie

In dit voorbeeld verkennen we wat ‘optimaal’ zou zijn als we het hebben over het makkelijk vinden van informatie
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Wij delen wat we weten
Wat betekent Makkelijk, inzichtelijk en (persoons-)onafhankelijk maken van informatie voor zorgprofessionals en medewerkers van de service- 

organisatie? In dit voorbeeld verkennen we hoe optimale dienstverlening binnen dit thema kan werken. En wat dit vraagt van alle betrokkenen.
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“De wow-factor gaat over  
gezien worden en dat je ertoe 
doet. De beleving met elkaar 

wordt op die manier versterkt.”

23
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a. Scherp zijn op ons gezamenlijke doel: tevreden cliënten  
en bewoners. 
Zorgprofessionals noemden een voorbeeld dat bouwvakkers precies  

tijdens de lunch in de kantine aan het zagen waren. Het besef ‘’je komt bij 

iemand thuis’’ lijkt niet top of mind wanneer een monteur een verpleeg-

huis bezoekt. Er is behoefte om strenger te zijn richting leveranciers en 

duidelijk te maken wat de behoefte van het zorgpersoneel en de  

bewoners is. Ook vanuit de serviceorganisatie moet er meer  

inzicht zijn in de context en de juiste oplossing op de juiste manier.

b. Mindset: altijd op zoek zijn naar de beste en slimste manier. 
Er is veel welwillendheid en behulpzaamheid, maar soms werken de  

serviceorganisatie en de zorg langs elkaar heen: zo schrijven dienstverle-

ners handleidingen om de zorg te helpen bij veelvoorkomende problemen, 

maar worden die niet gelezen. En begrijpt een dienstverlener niet  

waarom een zorgmedewerker het systeem niet snapt, terwijl er een 

handleiding is (terwijl de zorg met 11 verschillende systemen werkt).  

Hoewel er veel welwillendheid en behulpzaamheid over en weer is, lijken 

die niet altijd aan te sluiten op elkaars behoeften. Het is belangrijk om  

elkaar de vraag te stellen of iets slimmer of beter kan.

c. Elkaar beter begrijpen en durven aanspreken.  
Er is behoefte aan meer inzicht in elkaars situatie – zowel de zorg als 

de serviceorganisatie hebben andere behoeften, manieren van werken, 

restricties en prioriteiten. Zorgprofessionals missen soms het inlevings-

vermogen van de serviceorganisatie: de zorg werkt 24/7, loopt ook in 

avonden en weekenden tegen problemen aan en staat dan soms met lege 

handen. Iedereen werkt in zijn of haar eigen ritme (24/7 en kantooruren), 

waardoor het gevoel van ‘het samen doen’ kan ontbreken. Door elkaar 

beter te begrijpen en elkaar te durven aanspreken, kunnen we samen  

beter op zoek gaan naar de beste en slimste manier om problemen te 

voorkomen en aan te pakken.  

Mindset: zo bieden we samen
slim de beste zorg

Bevindingen uit de tafelsessie
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De beste en slimste manier van samenwerken

In dit voorbeeld verkennen we wat ‘optimaal’ zou zijn als we het hebben over de beste en slimste manier van samenwerken
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Wij werken slim samen
Wat betekent Mindset: zo bieden we samen slim de beste zorg voor zorgprofessionals en medewerkers van de serviceorganisatie? In dit voorbeeld 

verkennen we hoe optimale dienstverlening binnen dit thema kan werken. En wat dit vraagt van alle betrokkenen.
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Wij werken slim samen (Zorg in de Wijk)
Wat betekent Mindset: zo bieden we samen slim de beste zorg voor zorgprofessionals en medewerkers van de serviceorganisatie? In dit voorbeeld 

verkennen we hoe optimale dienstverlening binnen dit thema kan werken. En wat dit vraagt van alle betrokkenen.
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a. Standaard waar het kan. In maatwerk zoeken  
naar herhaalbaarheid.
De serviceorganisatie heeft tal van (standaard-)oplossingen, maar bij de 

zorgprofessional is het vaak onduidelijk wat er allemaal mogelijk is en hoe 

snel zaken normaal worden opgelost. Het is niet duidelijk wat standaard 

is en wanneer je van de standaard mag én kan afwijken. Soms is maat-

werk nodig. En als er vaak eenzelfde maatwerkvraag is, kunnen we dit 

standaard en beschikbaar maken voor de hele organisatie? Hierbij moet 

uiteraard gekeken worden naar haalbaarheid: wat doen we wel en wat 

doen we niet?   

b. Van de juiste mensen kennen naar makkelijk de weg kunnen 
vinden naar oplossingen.
Zorgprofessionals hebben behoefte om te weten bij wie ze terecht  

kunnen. Iets voor elkaar krijgen is nu vaak afhankelijk van de mensen  

die je kent binnen Cordaan. Het is wenselijk om een duidelijke en heldere 

manier te creëren waarin iedere medewerker dezelfde mogelijkheden 

heeft en kent om tot een oplossing te komen.  
 
 
 

c. Aansluiten bij de tools/kanalen/toon van de zorgprofessionals.
Ieder persoon is uniek en zo ook de behoefte rondom informatievoor- 

ziening. Hoe communiceer je de informatie op een duidelijke manier zodat 

het voor iedereen gemakkelijk is deze informatie tot zich te nemen?  

De serviceorganisatie moet zich bewegen naar klantgericht denken  

in plaats van systeemgericht denken, zodat de oplossing goed aansluit  

bij het probleem en de zorg. 

d. Zorgprofessionals willen urgentie kunnen aangeven  
als dat nodig is.
Soms is de nood hoog of is maatwerk nodig om de juiste zorg en aandacht 

te kunnen bieden aan cliënten en bewoners. Zorgprofessionals geven aan 

dat ze graag urgentie willen kunnen aangeven. Urgentie is een vorm van 

maatwerk, waarin je afwijkt van de standaard oplostijd.

Ruimte voor maatwerk  
en de menselijke kant

Bevindingen uit de tafelsessie
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Maatwerk met menselijke maat voor onze mensen

In dit voorbeeld verkennen we wat ‘optimaal’ zou zijn als we het hebben over maatwerk met menselijke maat voor onze mensen
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Wij doen het voor onze mensen
Wat betekent Ruimte voor maatwerk en de menselijke kant voor zorgprofessionals en medewerkers van de serviceorganisatie? In dit voorbeeld ver-

kennen we hoe optimale dienstverlening binnen dit thema kan werken. En wat dit vraagt van alle betrokkenen.



31

“Systemen zijn handig,  
maar we moeten zorgen  
dat de menselijke maat  

niet vergeten wordt.”

31
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a. Samen met de zorg en de serviceorganisatie structureel leren 
hoe het beter kan, en daarin de regie pakken. 
Er is veel welwillendheid en bereidheid om problemen op te lossen,  

maar er wordt nog te weinig gekeken hoe problemen structureel opgelost 

kunnen worden. Er mag meer focus komen op preventie van veelvoor-

komende problemen. Hiervoor is het nodig om beter te signaleren en te 

voorspellen: waar loopt de zorg vaak tegenaan? Wat gaat er vaak kapot 

en kunnen we hier iets aan doen? Maar ook vanuit de serviceorganisatie: 

hoe pakken we dit structureel aan zodat er een lerend vermogen ontstaat 

en we continu kunnen verbeteren?

b. Regie op problemen en oplossingen vanuit de serviceorganisatie. 
Om als zorgprofessional een probleem over te kunnen dragen en het  

vertrouwen te kunnen hebben dat het wordt opgelost, is regie nodig  

vanuit de serviceorganisatie. Er is behoefte aan een aanspreekpunt  

voor zorgprofessionals op locaties, zodat helder is waar je als zorg- 

professional terecht kunt met vragen over problemen en oplossingen. 

Huismeesters zijn niet altijd op één locatie en even langsgaan is dan  

lastig. De serviceorganisatie kan deze rol als aanspreekpunt en regievoer-

der vervullen.  
 

c. Meer zelfstandig keuzes kunnen maken op de locaties,  
met de huismeester als sleutelspeler. 
Er is behoefte aan méér autonomie op de locaties. Zorgprofessionals 

moeten nu goedkeuringen krijgen van managers voor reparaties en het 

inschakelen van derden. Er zijn veel formaliteiten nodig voordat er bij-

voorbeeld een gaatje in de muur geboord wordt en dit vertraagt onnodig. 

De wens is uitgesproken om kleine zaken meer zelfstandig op te pakken 

op locaties met de huismeesters als sleutelspeler. Hiervoor zijn  

een heldere rolverdeling en afspraken nodig. 

Heldere rolverdeling en regie op 
structureel leren, problemen oplossen

Bevindingen uit de tafelsessie
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Een lerende organisatie met heldere rolverdeling

In dit voorbeeld verkennen we wat ‘optimaal’ zou zijn als we het hebben over een lerende organisatie met heldere rolverdeling
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Een lerende organisatie met heldere rolverdeling (Zorg in de Wijk)

In dit voorbeeld verkennen we wat ‘optimaal’ zou zijn als we het hebben over een lerende organisatie met heldere rolverdeling
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Wij verbeteren elke dag
Wat betekent Heldere rolverdeling en regie op structureel leren, problemen oplossen voor zorgprofessionals en medewerkers van de service- 

organisatie? In dit voorbeeld verkennen we hoe optimale dienstverlening binnen dit thema kan werken. En wat dit vraagt van alle betrokkenen.
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Bijlage 1 – ideeën van deelnemers

De eerste ideeën die tijdens de tafelsessies zijn genoemd per thema

Bijlage 2 – het proces

Hoe zijn we samen tot dit eindresultaat gekomen?

Bijlagen
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Tijdens de sessies zijn door collega’s verschillende ideeën genoemd om  
de dienstverlening van de serviceorganisatie verder te verbeteren.  
Onderstaand per thema de suggesties: 
 
Wij ontzorgen de zorg 
• Het hebben van controle op de korte termijn en vertrouwen op de lange termijn.
• Door ‘blij’ te woord te worden gestaan.
• Verwachtingen goed hebben.
• Gevoel creëren dat de zorgprofessionals welkom zijn bij de serviceorganisatie.
• Terugkoppeling krijgen zodat je weet dat je probleem goed is aangekomen.
• Ervaren dat het een paar keer goed is gegaan.
• Wanneer iets is opgelost moet de beleving van ‘het samen doen’ niet verloren gaan.
• Processen simpeler maken / procesoptimalisatie.

Wij delen wat we weten
• Het probleem centraal stellen in plaats van de melder.
• Het hebben van één ingang en het hebben van één aanspreekpunt op locatie.
• Bewoners zelf meldingen laten doen.
• Een dashboard, ook zichtbaar voor bewoners waarin de voortgang van meldingen 

inzichtelijk is.
• Een manier om op de hoogte gehouden te worden van de status.
• Duidelijkheid wanneer je wel/geen goedkeuring nodig hebt.
• Het hebben van een ‘anders..’ optie.
• QR-code, foto maken, uploaden.

 
 
 

Wij doen het voor onze mensen
• Omgangsgeboden: hoe gaan we met elkaar om?
• Bewustwording van het effect op de bewoner/ cliënt in het oog houden.
• Altijd op zoek naar de beste en slimste manier op het probleem op te lossen.
• Indirecte tijd kunnen schrijven voor mensen uit de zorg (regeltijd is anders dan 

zorgtijd).
• Meelopen bij elkaar om elkaar te begrijpen.
• Leveranciers die de organisatie goed kennen.

Wij werken slim samen
• Standaard wat kan, maatwerk waar mogelijk en het leveren van de wow-factor.
• Eén gezicht van de dienstverlening.
• Verschillende communicatievormen aanbieden.
• Trainingen.
• Af en toe de verwachtingen enorm overstijgen, de wow-factor.
• Urgentie aan kunnen geven bij een melding.
• Wat verwacht de zorgmedewerker van de oplostijd versus de haalbaarheid daar-

van?

Wij verbeteren elke dag
• Onboarding (uitleggen van de organisatiestructuur).
• Aanstellen sleutelfiguur (bijvoorbeeld de huismeester met daarbij behorende 

bevoegdheden).
• Duidelijke structuur: wie doet wat?
• Organisatie duidelijker inzichtelijk maken: een duidelijke rolverdeling.
• Huismeester uitnodigen bij een teamoverleg.

Bijlage 1 - ideeën van deelnemers
Suggesties die deelnemers noemden
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“Wat is voor jou een  
(voor-)beeld van een goede  

serviceorganisatie?”

“Het wow-effect zit vaak juist 

in de kleine dingen.”

“Externen moeten zich  
bewust worden dat je bij  

iemand thuiskomt.” 

Ronde 2: Beelden
Wat is voor jou een (voor)beeld van een goede serviceorganisatie?

inspiratie/voorbeelden

Bijlage 2  
Het proces
Hoe zijn we 
samen tot  
dit resultaat  
gekomen

september november januari

1. Beleidsconferentie
Tijdens de conferentie in Bergen  

is een eerste doorkijk gegeven  

op het visie ontwikkelingstraject 

van de serviceorganisatie.  

Het enthousiasme werkte als  

een vliegende start voor  

het project.

 

Statistics:

23 mensen aanwezig

2. Naar buiten:  
trends en ontwikkelingen

De NS en Monro kliniek hebben  

Cordaan geïnspireerd tijdens een 

digitale interactieve inspiratie- 

sessie met een open verhaal over 

hun visie op dienstverlening en  

de weg daarnaartoe. 

Statistics: 

20 mensen aanwezig

3. Naar binnen:  
tafelsessies gebaseerd op de  

fasen ‘Naar buiten’  
In januari zijn er vier onderwerpen  

uitgelicht voor de tafelsessies: 

ontzorgen van de zorg, de basis op 

orde, de ultieme servicehouding, 

samendoen ook met derden.

Statistics: 120 deelnemers,  

waarvan 50% zorgprofessionals en  

50% medewerkers van  

de serviceorganisatie 



39

“Ik zie dat er echt naar ons is 
geluisterd. De intentie om het 

verschil te maken is er.”

maart april mei

39

4. Rode draad: themasessie  
Vijf thema’s vormen het resultaat 

van de tafelsessies. Deze vijf  

thema’s hebben we getoetst bij  

de kerngroep, maar ook bij de  

zorgprofessionals en  

de serviceoranisatie.

Statistics: de thema’s zijn eerst met  

de werkgroep besproken (14), 

daarna met grotere groep Cordaan 

medewerkers (31)

5. Bouwstenen: visiesessie 
Per thema is de optimale  

situatie uitgelicht: hoe merk je  

dat het thema leeft op de  

werkvloer? Hoe ziet dit er dan  

in de praktijk uit?

Statistics: twee ronden, eerst  

met de werkgroep (14), daarna  

met grotere groep Cordaan  

medewerkers (33)

6. Verdiepende sessie  
Zorg in de Wijk 

Zorg in de Wijk heeft aangegeven 

dat de voorbeelden voor hen in 

praktijk anders uitpakken.  

Daarom is er een extra sessie  

gehouden om ervoor te zorgen dat 

iedereen zichzelf herkent  

in de voorbeelden

Statistics: een ronde, zorg in de wijk  

(5 deelnemers)

7. Servicegids:  
hoe kan ik je helpen? 

Het eindresultaat!
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