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Kwaliteitsrapport verstandelijK gehandicaptenzorg 2018
we praten bij cordaan met elkaar over kwaliteit. we hebben het over de zorg en begeleiding. aan mensen met een verstandelijke beperking die bij cordaan wonen.  
we schrijven hierover een rapport. dit is de samenvatting van het kwaliteitsrapport van cordaan. wat ging in 2018 goed? en wat kan er beter?  
we vertellen ook wat we in 2019 willen veranderen of verbeteren. we maken hierover afspraken. zodat onze zorg steeds beter wordt.  
en onze cliënten en hun verwanten nog meer tevreden.

inspraaK
Medezeggenschap van cliënten en verwanten.

•  ervaringswerkers worden met succes ingezet.
•  het visitatieteam bezoekt verschillende locaties en vertelt wat  

er goed gaat op de locatie en wat er beter kan.
•  Medewerkers denken na over risico’s en de inspraak van cliënten.
•  Medewerkers denken na over regels die de vrijheid van cliënten  

kunnen beperken.

•  nog niet op alle locaties zijn samen met cliënten huisafspraken gemaakt.

netwerK en saMenwerKing
Medewerkers praten over het netwerk van de cliënt.  
en wat doet cordaan om meer vrijwilligers/maatjes te vinden.
 

•  de relatie tussen de cliënt en medewerkers is goed.
• in 2018 zijn er bij cordaan 239 nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
 
•  cliënten willen hun sociale netwerk groter maken.  

een vrijwilliger of een maatje om leuke dingen te doen.
•  het lukt medewerkers niet goed om verwanten en vrijwilligers  

te betrekken.

ervaring cliënten en verwanten
cliënten en verwanten vertellen over hun ervaringen in ‘dit vind ik ervan!’ 
 

•  cliënten zijn het meest positief over de thema’s: Verwanten, doen en hulp.
•  teams geven aan dat de persoonlijk begeleider de cliënt goed kent.

•  cliënten willen het meest verandering op de thema’s:  
Gevoel, huis, lijf en doen.

•  Begeleiders kennen niet alle cliënten even goed.
•  het gesprek met de cliënt en verwant (‘dit vind ik ervan!’) kan beter.  

door medewerkers opnieuw uitleg te geven.  
en te zeggen dat ‘dit vind ik ervan!’ belangrijk is.

zorgplan
Medewerkers praten in hun team over het werken met het cliëntdossier.

•  eind 2018 zijn medewerkers geschoold om met het nieuwe cliëntdossier 
‘ons’ te gaan werken.

•  als er risico’s zijn, zijn deze opgeschreven.  
en er zijn afspraken over gemaakt.

•  de kennisgroepen denken mee hoe cliënten van een bepaalde  
doelgroep het beste te begeleiden.

•  de vragenlijst waarin risico’s zijn opgeschreven is soms verouderd.
•  nakomen van afspraken kan beter.



veiligheid
cordaan wil dat cliënten en medewerkers zich veilig voelen.

 
•  cliënten voelen zich veilig bij cordaan.
•  cordaan wil nieuwe technologie inzetten voor de veiligheid  

van cliënten. 
 
•  Veilig omgaan met medicatie kan bij sommige teams beter.
•  Medewerkers hebben in hun werk te maken met agressie  

van cliënten.

heeft u vragen over het Kwaliteitsrapport?

wilt u meer weten over het kwaliteitsrapport? 
stel dan uw vragen aan uw begeleider.

?

MedewerKers
cordaan vindt het belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk.  
en dat ze tevreden zijn over het werken bij cordaan.

 
•  in 2018 zijn er 400 nieuwe medewerkers bijgekomen. die allemaal 

graag bij cordaan willen werken.
•  cordaan wil dat medewerkers blij zijn en bij cordaan willen blijven 

werken.
 
•  soms zeggen medewerkers dat ze meer willen leren. leren over  

hoe ze cliënten nog beter kunnen helpen.

waar zijn we trots op

er gaat heel veel goed bij cordaan. we vergeten soms om blij te zijn als er dingen 
goed gaan. we kijken meteen naar dingen die nog niet zo goed gaan. en die dus nog 
beter moeten. 

onderwerpen waar we trots op zijn:
•  hoe we de medezeggenschap doen. zoals visitaties (locaties bezoeken) en  

ervaringswerkers.
•  inzet van medewerkers. ze zijn betrokken. ze werken hard. en zijn liefdevol naar 

cliënten.

afspraKen voor 2019

we zien dat er altijd dingen beter kunnen. samen met cliënten, verwanten en  
medewerkers hebben we de belangrijkste onderwerpen opgeschreven.  
hieraan gaan we in 2019 werken. zodat deze onderwerpen nog beter worden. 

•  cliënten, verwanten en medewerkers van cordaan gaan nog beter samenwerken. 
•  cliënten en medewerkers voelen zich veilig bij cordaan.
•  de ervaring van cliënten en verwanten is heel belangrijk. we gaan medewerkers 

helpen bij het werken met ‘dit vind ik ervan!’. 
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