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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Cordaan, met een andere opzet dan in
voorgaande jaren.
In dit verslag komen cliënten, toezichthouders, medewerkers, directieleden
en leden van de Raad van Bestuur aan het woord om hun ervaringen met
u te delen.
De cijfermatige informatie die in dit verslag is opgenomen, is ontleend aan
de jaarrekening 2013, die is voorzien van een goedkeurende verklaring door
de externe accountant.
U vindt de jaarrekening via:
http://www.cordaan.nl/10833/14306/Jaarrekening_2013_Stichting1.pdf
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Profiel

Missie en visie
• is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd ondersteuning
of zorg nodig heeft. Cordaan biedt ondersteuning en zorg in de wijk,
voor ouderen, voor mensen met een verstandelijke beperking of met

Cordaan biedt aan 20.000 cliënten
• thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in de wijk,
• verpleging & verzorging aan ouderen,

psychiatrische of lichamelijke problematiek, ongeacht afkomst, leeftijd

• geestelijke gezondheidszorg en

of beperking en respecteert zelfstandigheid en eigen keuzes.

• zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

• biedt kleinschalige zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis.
Goede zorg gedijt het beste thuis of in een vertrouwde woonomgeving.

• is een professionele organisatie die haar medewerkers de ruimte geeft

vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk
en Zaandam met ruim 8.000 medewerkers en 2.200 vrijwilligers.

en investeert in hun ontwikkeling en in goed werkgeverschap. Wij werken
samen met maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen,
zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
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Historie en identiteit
Cordaan is bijna tien jaar geleden ontstaan uit de fusie van de Verenigde Amstelhuizen
en IJlanden. Daarbij hebben Stichting AGO en Amsterdam Thuiszorg zich aangesloten
en begin 2014 ook de Joodse ouderenzorginstelling Beth Shalom.
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“Onze basisfilosofie is dat je mensen niet in hokjes kunt zetten op grond van hun

Stichting AGO

zorgvraag. Op enig moment in hun leven hebben zij behoefte aan hulp bij hun
1876

huishouding of omdat zij geestelijk of lichamelijk in de knel komen. Deelsectoren

Kruiswerk
Amsterdam Thuiszorg

1902

en financiële schotten belemmeren adequaat reageren op die zorgvraag.”

Gezinsverzorging

Eelco Damen

Voorzitter Raad van Bestuur

Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg
Verstandelijk Gehandicaptenzorg
Thuiszorg
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Verslag van de Raad van Bestuur

Aandacht voor onze cliënten, innovatie en rijker in diversiteit
‘Met zorg overstag’, was het centrale thema voor Cordaan

Beth Shalom

in 2013, met als ondertitel ‘Anders denken, anders doen’.

Aparte vermelding verdient de fusie met Beth Shalom, die

De veranderende vraag van cliënten en de ingrijpende

in de tweede helft van vorig jaar is voorbereid en die op

wijzigingen in het financieringsstelsel noopten Cordaan om

1 januari 2014 is beklonken. Beth Shalom, een Amsterdamse

het roer om te gooien middels de start van een grootschalig

instelling voor ouderenzorg, stevende af op een faillissement

transitieprogramma.

waarna de betrokken zorgkantoren Zorg en Zekerheid en
Achmea Cordaan hebben gevraagd om haar op te nemen

Daarnaast is in 2013 de kwaliteit van zorg verbeterd, zowel

onder eigen naam en met eigen identiteit.

gemeten in de tevredenheid van onze cliënten als in de
normen voor veiligheid en gezondheidsrisico’s zoals de

Beth Shalom is een zorgcentrum met 250 cliënten op loca-

Aandacht voor onze cliënten

De benodigde kleinschalige en wijkgerichte aanpak heeft

Inspectie die beoordeelt. Wij hebben geïnvesteerd in oplei-

ties in Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen. Het is een

Met ondersteuning en zorg dragen medewerkers in de zorg

Cordaan al eerder in gang gezet.

ding en ontwikkeling van medewerkers en management,

unieke voorziening voor cliënten met een Joodse culturele

er aan bij dat mensen op een betekenisvolle wijze invulling

bestuur en toezicht versterkt. Ook is de financiële resultaat-

of religieuze achtergrond.

kunnen geven aan hun leven. Ook als sprake is van kwets-

Deze aanpak en de nieuwe woonconcepten passen binnen

doelstelling gerealiseerd.

baarheid of beperking. Dit maakt het zo belangrijk iemands

het nieuwe overheidsbeleid dat wonen en zorg wil scheiden.

Wij vonden het onbestaanbaar dat deze vorm van zorg

levenswijze, levensgeschiedenis en levensovertuiging te

Het beantwoordt ook aan een snel groeiende vraag naar

in Nederland zou verdwijnen en vonden de opname van

kennen. Aandacht, betrokkenheid en vakmanschap gaan

leeftijd-bestendige woningen, waar zorg en ondersteuning

Beth Shalom dan ook onderdeel van onze maatschappelijke

hierbij hand in hand. Zorg is hiermee zoveel meer dan het

op afroep beschikbaar zijn. In de GGZ en VGZ werken wij al

verantwoordelijkheid. In overleg met de Joodse gemeen-

helpen bij het douchen, het begeleiden van een cliënt met

langer met kleinschalige voorzieningen, dan wel op kleinere

schap in Amsterdam, de gemeente Amsterdam en de

een verstandelijke of psychische beperking of de zorg voor

locaties in de wijken, dan wel met een eigen beslotenheid

zorgkantoren zijn oplossingen gevonden voor de financiële

mensen met een vorm van dementie.

binnen grotere locaties.

het negatieve vermogen, de vestiging in Amstelveen is af-

De komende jaren stellen wij als gemeenschappelijke en

Kleinschalige woonconcepten vragen zowel om de bouw

gesplitst en overgedragen aan Zonnehuisgroep Amstelland

verbindende waarde ‘Aandacht voor elkaar’ centraal. De

van nieuwe locaties als om herontwikkeling van grote loca

en er heeft een reorganisatie plaats gevonden. De Joodse

kern hiervan is om meer ruimte te maken voor de dialoog

ties. Wij mikken met strategisch huisvestingsbeleid op de

identiteit blijft behouden en is geborgd met een aparte

met elkaar; de dialoog tussen cliënt, familie en medewerker

langdurige zorg van de toekomst. Wij willen niet eenzijdig

Raad voor Advies.

alsook de dialoog tussen medewerkers onderling en hun

capaciteit afbouwen, maar gebouwen zoveel mogelijk een

leidinggevende.

nieuwe functie en bestemming geven.

Innovatie van onze zorg

In 2013 zijn drie nieuwe kleinschalige locaties opgeleverd:

Het afgelopen jaar heeft Cordaan zich voorbereid op grote

Bezaanjachtplein, Kraaipanschool en Banne Centrum.

problemen bij Beth Shalom. Er is aanvulling gevonden voor

Daarmee is de continuïteit van de zorg voor Joodse ouderen
in Amsterdam geborgd.

veranderingen in de zorg en ondersteuning die wij onze
cliënten bieden. Zoals alle zorginstellingen worden wij geconfronteerd met ingrijpende wijzigingen in het financieringsstelsel, die in 2015 ingaan.
Mensen zullen in toenemende mate zelfstandig blijven
wonen en wanneer zij ondersteuning of zorg nodig hebben, bieden wij die thuis of dicht bij huis. Dat vereist dat alle
zorg- en ondersteuningsfuncties ook in de wijk aanwezig zijn.
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Projectmedewerker, Tamara Streng:

Gericht op samenwerking

De interne besturing is versterkt door nieuwe benoemingen

Cordaan werkt in haar kleinschalige wijkgerichte aanpak

op directieniveau, in de Raad van Bestuur en in de Raad

“Participatie is een noodzaak”

samen met andere partijen. We trekken hierin op met huis-

van Toezicht.

Tamara is als projectmedewerker betrokken bij de nieuwbouw van een woonvoorziening voor meervoudig complex gehandicapten op IJburg. Ouders van cliënten
zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen van de bouw.
“Dat is een voorwaarde, vooral bij deze kwetsbare groep cliënten.”

“Er staat nog geen paal in de grond. Maar ik heb er vertrouwen in dat het er gaat komen.
Vanuit Cordaan ben ik betrokken bij de bouw van een complex op IJburg. Dat wordt een
voorziening waar kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking kunnen
deeltijd-wonen, logeren en gebruik maken van dagbesteding. De voorziening sluit aan
op de dagbesteding op IJburg van Omega en wordt gebouwd door de Alliantie.”

artsen, ziekenhuizen, revalidatieklinieken, welzijnsorganisaties
en andere zorgprofessionals, om samen effectief in te spelen

Daarnaast is de relatie met de medezeggenschap versterkt,

op de behoefte aan zorg en ondersteuning.

door zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad te
betrekken bij de beleidsontwikkeling. In brede beleidscon-

Dat geldt ook in onze relatie met alle Amsterdamse woning-

ferenties, bespreken wij de ontwikkelingen in de zorg en de

bouwcorporaties. Vanuit onze expertise in de zorginhoud

beleidsalternatieven van Cordaan, voordat het tot advies-

zijn wij voor de corporaties een interessante partner in de

aanvragen of besluiten komt. Juist in een tijd van veel ver-

ontwikkeling of herontwikkeling van locaties, waarbij zij hun

anderingen met alle onzekerheden die dat oproept, heeft

volkshuisvestelijke kennis en ervaring inbrengen.

deze gedachtewisseling een positief effect.

Cordaan voert nauw overleg met de gemeente over de

Groeiend vertrouwen

“We hebben pas een mock-up gemaakt, een voorstelling op ware grootte, van karton. Zo krijg
je de knelpunten goed in beeld. We hebben tafels, stoelen, rolstoelen, alles fictief neergezet. Dan
merk je ook wat het gevoelsmatig betekent. We hebben het met ouders en begeleiders bekeken,
en dat vonden ze heel nuttig. Als we het niet maken zoals ouders dat willen, gaan we daar geen
cliënten krijgen. Dus dat is dus gewoon een voorwaarde: samen kijken naar wat beter kan.”

veranderingen binnen de zorg- en welzijnsvoorzieningen.

In 2013 heeft Cordaan ook extern gebouwd aan het ver

Zo hebben wij de gemeente Amsterdam in 2013 een voor-

trouwen dat essentieel is om de veranderingen waar wij

stel gedaan voor de vorming van een stedelijke service-

voor staan tot een goed einde te brengen.

“Het wordt een omgeving die huiselijk en kleinschalig is. Een prettige plek voor cliënten en voor
ouders. Dat hebben we besproken in een klankbordgroep. We vragen aan ouders: stel jouw
kind zou hier wonen of logeren, wat zou dat dan betekenen? Wat zou nou een omgeving zijn
die prettig is, die de zintuigen pikkelt, waar het voelt als een warm bad? Ouders verwachten
kleinschaligheid, een plek waar het is als thuis. Waar het veilig is, waar goed toezicht is. Het is
een noodzaak om ouders en begeleiders erbij te betrekken. Zeker voor deze groep, die ongelooflijk kwetsbaar is, intensieve zorg nodig heeft, en een heel warm nest. Wil je de zorg voor
je kind aan een instelling toevertrouwen, dan heb je veel vertrouwen nodig. Die krijg je door
samen te werken, samen de best passende oplossingen te zoeken, en samen te bouwen.”

activiteiten van verschillende Amsterdamse thuiszorgorga-

Onder andere de fusie met Beth Shalom, samenwerking met

nisaties, van schoonmaakbedrijven en facilitaire dienstver-

tal van betrokken partijen en constructieve samenwerking

leners worden samengebracht en dat nu de basis is voor

met de gemeente hebben onze positie in de stad versterkt.

gesprekken met alle betrokken partijen.

Een consortium van drie vooraanstaande banken heeft een

Locatiemanager Kraaipan, Dorien Temmink:

‘‘De toekomst is bij ons al begonnen’’

organisatie voor hulp bij het huishouden (HbH), waarin de

aanzienlijke kredietfaciliteit verstrekt, wat in deze tijd in de
Last but not least is er de samenwerking met hogescholen

zorgsector een blijk van vertrouwen is.

en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen in Amsterdam,
zoals de UVA, VUmc en HvA, waarin wij in 2013 veel geïnves-

Deze kredietfaciliteit geeft Cordaan de financiële ruimte om

teerd hebben. De vernieuwing van de langdurige zorg kan

haar organisatie en haar zorgdiensten te hervormen. Het

alleen tot stand komen als er hechte vormen van samen-

verzekert al onze partners dat wij behalve de inhoudelijke

werking ontstaan tussen academisch onderzoek en zorg-

expertise ook de middelen en financiële kracht hebben om

praktijk. Deze samenwerking zal de komende jaren verder

projecten samen tot een goed einde te kunnen brengen.

geïntensiveerd worden.
Het bovenstaande biedt Cordaan vertrouwen om 2014,
Mensenwerk

het overgangsjaar bij uitstek, in te gaan.

De kwaliteit van onze mensen bepaalt de kwaliteit van de
zorg en ons vermogen om die zorg te transformeren. Het
afgelopen jaar is veel energie gestoken in de voorbereiding

In juni 2013 opende in stadsdeel Oost het project Kraaipan. Vanuit de gerestaureerde
school en omliggende nieuwbouw bedient Cordaan nu de Transvaalbuurt, samen
met Dynamo en andere aanbieders. En daarmee is de Kraaipan precies wat participatie inhoudt: “Bij ons zie je de Wmo bewaarheid.”

van onze medewerkers op de toekomst. De organisatie is
aangepast om effectiever en met meer eigen regie te werken in teams die open staan voor het gesprek met cliënten
en verwanten. Wij investeren in de opleiding en ontwikkeling
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“Het project Kraaipan beslaat niet alleen de monumentale Kraaipanschool, maar ook de
sociale huurwoningen eromheen. In de Hofmeyrstraat zijn nu woningen voor dementerenden, dertig appartementen voor WOBZ, intramuraal, er is een woongroep voor Marokkaanse
ouderen. De oude Kraaipanschool is nu een wijkservicepunt geworden, dat zit op de begane
grond. Daarboven zijn onder meer appartementen voor jonge adolescente mensen met
een psychiatrisch beeld. Dus het geheel is een multicultureel complex met allerlei zelfstandig
hurende mensen. Met een handicap, uit een laag sociaal milieu of met een psychiatrische
achtergrond. Het wijkservicepunt valt onder regie van Dynamo, een welzijnsvoorziening vanuit het stadsdeel. Samen met hen bedienen wij de wijk.”

van medewerkers op de werkplek en vooral via de Cordaan

“Het Kraaipanproject is een perfect voorbeeld voor participatie in de wijk. Met de school als
wijkservicepunt, in het middelpunt van het hele project, proberen we de mensen in de wijk te
bereiken. Bij het project hoort ook een thuiszorgteam. Zij kunnen in de wijk signaleren, mensen
naar de Kraaipan halen. Mensen die eenzaam zijn, of zin hebben in gezelschap, kunnen
deelnemen aan allerlei activiteiten. Voor 3 of 4 euro kan men een maaltijd genieten, die wordt
gekookt door vrijwilligers. Ván de wijk, vóór de wijk: als je het hebt over participatie in de wijk is
dit een uitmuntend voorbeeld. We hebben alles in één wijkcentrum; er is dagbesteding, dagvoorziening, maaltijden, activiteiten, en dat allemaal in samenwerking met andere aanbieders
in zorg en welzijn. Dus bij ons is de toekomst van de Wmo al begonnen.”

Amsterdam, juli 2014

Academie. Daarnaast zetten wij in op ICT-middelen om
medewerkers en teams optimale technische ondersteuning
te geven.

Eelco Damen

Henk Kouwenhoven

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur
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Cliënt Karin van der Linde werkt op de Rank:

Verslag over 2013

“Zelfstandig reizen: je wereld ineens
groter”
Cordaan-cliënten met een verstandelijke beperking leren zelfstandig reizen. Zo kunnen
ze makkelijk naar de dagbesteding van hun keuze blijven gaan.

Met zorg overstag
In het jaar 2013 is binnen Cordaan hard gewerkt aan het

‘Met zorg overstag’ richtte zich in 2013 vooral op anders

toekomstbestendig maken van onze zorg.

denken over zorg en over de manier waarop wij verschillende vormen van zorg en ondersteuning bieden. In 2014

In de eerste plaats zijn we middels de programma’s Regie in

gaat het vooral over anders doen, en het realiseren van

Teams en Teams op Kracht begonnen met het veranderen

een vernieuwde werkwijze.

van onze werkwijze, is de kwaliteit van zorg verder verbeterd en zijn de begrotingsdoelstellingen gehaald. Daarbij

Een belangrijke ontwikkeling was de fusie met Beth Shalom,

proberen wij de overheadkosten terug te brengen, zowel in

de enige zorginstelling voor Joodse ouderen in Amsterdam.

absolute termen als in aandeel van de totale kosten, zodat

Nadat jaren was gezocht naar een oplossing verkeerde

zoveel mogelijk van onze schaarse middelen direct aan

Beth Shalom begin 2013 op de rand van een faillissement.

zorg voor cliënten kan worden besteed.

Uiteindelijk werd door de zorgkantoren aan Cordaan gevraagd een oplossing te bieden. Met inspanning van velen

De tweede ontwikkelingslijn omvat de voorbereidingen op

kwam de fusie tussen Cordaan en Beth Shalom 1 januari

de zorg van de toekomst, die Cordaan moet gaan bieden

2014 tot stand en verrijkt zij daarmee de culturele diversiteit

in antwoord op een veranderende vraag en gewijzigd

die Cordaan kenmerkt.

Van de nood een deugd maken, zo kun je het pilot-project zelfstandig reizen omschrijven. Door
de bezuinigingen op vervoer kan Cordaan cliënten met een verstandelijke beperking niet meer
kriskras door de stad naar de dagbesteding van hun keuze brengen. Daarom trainen we sinds
november de cliënten die dat kunnen, om zelf naar de dagbesteding te reizen. Dat is mooi,
want zo helpen we cliënten met een beperking zo zelfstandig mogelijk te leven. En daarmee
wordt hun wereld ineens een stuk groter.
Zelfstandig reizen is gunstig, omdat cliënten een grotere keuzevrijheid houden. Als je zelfstandig
reist kun je zelf kiezen naar welke dagbesteding je wilt gaan. En uiteindelijk is dat natuurlijk goedkoper. Dat moet, want we moeten bezuinigen op georganiseerd vervoer.
Met behulp van de trainingen kunnen meer cliënten dan voorheen zelfstandig naar de dagbesteding. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld als er een tram wordt omgeleid, kunnen de cliënten
meteen contact opnemen, via het track & trace apparaatje dat ze meekrijgen. De GPS functie
zorgt dat we precies kunnen zien waar ze zich bevinden. Een veilig gevoel, voor onze cliënten
en voor onszelf.
Karin van der Linde: “Ik woon zelfstandig bij het Purmerplein en heb een abonnement en een
begeleider-pas. Dan kan er een begeleider gratis mee. Maar naar mijn werk ga ik nu zelf.
In het begin vond ik het eng, alleen in de bus. Nu kom ik overal en nergens. Ik zoek het gewoon
op internet.”

overheidsbeleid. Het programma ‘Met zorg overstag’
omvat een aantal verandertrajecten waar medewerkers
in alle sectoren vorig jaar en opnieuw dit jaar hard aan
hebben gewerkt.

Directeur Dagbesteding, Gerda van der Meer:

“Er komt veel creativiteit los”
Sinds oktober 2013 heeft Gerda van der Meer de dagbesteding onder haar hoede.
Ze startte in een turbulente tijd, die nog steeds voortduurt. Toch komen er ook openingen
in zicht. “Het is een tijd die vraagt om nieuwe oplossingen.”

Cordaanlezing 2013
Tijdens de vierde Cordaan lezing, op 17 oktober 2013, gaven
gastsprekers Prof. Dr Mr Anne-Mei The van de Universiteit van
Amsterdam en oud minister Prof.Dr Ab Klink hun prikkelende
visies op de gezondheidszorg te komen. Klink stelde dat de zorg
juist duurder wordt door een eenzijdige focus op bezuinigen.
Hij wil meer aandacht voor preventie en vereenzaming. Anne Mei
The constateert dat de samenleving zelfs van de dementerenden
vraagt dat zij zich aanpassen ons en ziet graag pogingen om dat
om te keren.
http://www.cordaan.nl/video/algemeen_1/cor_lezing
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“Bij mijn aantreden, in oktober 2013, wachtten me twee grote uitdagingen: de transitie naar de
Wmo en de forse bezuiniging op vervoer binnen de dagbesteding. Het vervoer was mijn eerste
grote klus, een heel gevoelig thema. We hebben per dag 780 cliënten die van en naar de dagbesteding worden vervoerd. En dan moet je ineens gaan communiceren dat het anders wordt,
dat we onze cliënten niet meer door de hele stad kunnen vervoeren.”
“Wat belangrijk is, bij zulke grote veranderingen, is helder communiceren. Dat hebben we
gedaan, met familie, cliënten, medewerkers. We hadden verwantenbijeenkomsten, daar was
het bomvol. We legden uit hoe zeer we moesten bezuinigen van de staatssecretaris, maar ook
hoezeer we een gemeenschappelijk probleem hebben.”
“Ruim een half jaar later is de transitie op vervoersgebied in volle gang. Het doel is om de afstand
wonen-dagbesteding steeds kleiner te maken, zodat het vervoer makkelijk te organiseren is. Wat
heel bijzonder is, is dat we nu zelf cliënten aan het vervoeren zijn. Een chauffeur van vervoerder
Makenbach zit nu samen met een begeleider van Cordaan op de bus. Zo wordt de medewerker
van Cordaan ingewerkt, om het straks over te kunnen nemen. Dat levert aan de ene kant kwaliteitswinst op. En wij kunnen het goedkoper organiseren.”
“Het is ook een tijd waarin je tot nieuwe oplossingen moet komen. De staat betaalt niet meer voor
vervoer, dus je moet iets verzinnen. Je ziet dat er dan van alles los komt, namelijk creativiteit. En
soms originele oplossingen, met risico’s waarvan je een paar jaar geleden zou hebben gezegd:
dat gaan we echt niet doen. Maar nu doen we het wel. We hebben al 40 medewerkers getraind
om op zo’n bus te rijden. Dat zegt nogal wat. Dat medewerkers de noodzaak begrijpen, dat ze
enthousiast zijn, dat is heel goed om te zien.”
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Kwaliteit van onze zorg
Cordaan wil zich onderscheiden op de kwaliteit van de zorg

Externe beoordeling

en ondersteuning die wij aan elk van onze cliënten bieden.

Cordaan had al een ISO-certificaat in voorgaande jaren.

Die zorg is zoveel mogelijk individueel gericht en daarover

In 2013 is dit certificaat opnieuw toegekend.

maken wij afspraken met de cliënt in een persoonlijk plan. In

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in

de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn

Amsterdam haar aanpak van herhaalde bezoeken voort-

individuele ontwikkeldoelen veel beter opgenomen. In de

gezet en in dat kader ook woonlocaties van Cordaan

thuiszorg is naast ‘zorg’ de aandacht verbreed naar wonen,

bezocht. Daarbij zijn tekortkomingen geconstateerd, bij-

participatie, welzijn.

voorbeeld over medicatieveiligheid, die zijn aangepakt.

Cordaan registreert gegevens over kwaliteit en zorginhou

Op één locatie, Slotervaart, heeft de IGZ vastgesteld dat

delijke veiligheid, zoals vereist wordt door de landelijke

kwaliteitsrisico’s te lang bleven bestaan, waarop de locatie

kwaliteitssystemen. In onze thuiszorg en ouderenzorg ligt

onder verscherpt toezicht is geplaatst. De teams en de loca-

cliëntwaardering op het gemiddelde van de grote steden.

tie zijn hard aan het werk gegaan om de gevraagde verbe-

De waardering in de zorg voor mensen met een verstande-

teringen te realiseren, in dialoog met cliëntvertegenwoordi-

lijke beperking ligt boven het landelijk gemiddelde en

gers. In maart 2014 is het verscherpt toezicht opgeheven.

in de gespecialiseerde verpleging ligt de waardering op
het hoogste niveau.

Eenvoud loont
De langdurige zorg wordt gereguleerd door tal van richt-

De peilingen onder cliënten helpen ons om onze zorg te

lijnen, protocollen, registraties en regels van zorgkantoren,

verbeteren. In de thuiszorg gaat het bijvoorbeeld om ‘weten

die het geven van goede zorg en ondersteuning soms in de

bij wie je terecht kunt’ of ‘als organisatie alert reageren op

weg kunnen staan. Met instemming van de Staatssecretaris

vragen’, wat duidelijk wordt als wij met wijkgerichte zorg-

van VWS heeft Cordaan een ‘experiment regelarm’ kunnen

teams dichter bij cliënten staan.

uitvoeren. Vergaande versobering van de regulering geeft

Het resultaat voor cliënten is dat de persoonlijke dialoog

Teams die het doen

focus en zet medewerkers en teams veel meer in beweging.

met medewerkers beter is geworden: kwaliteit gaat over

Kwaliteit in de zorg voor cliënten steunt vooral op betrokken

Cordaan zet de aanpak door in 2014.

mij. Teams kunnen meer eigen initiatief nemen om gerichte

en vakbekwame medewerkers. En op goede samenwerking

verbeteringen aan te brengen, bijvoorbeeld eten in een

van die medewerkers in wijkteams of op locaties. In elke

prettige ambiance of meer gevarieerde dagbesteding.

sector is een stevig ontwikkeltraject voorbereid om teams
sterker te maken, en hen meer initiatiefruimte te geven. Een

Ketensamenwerking

bijzondere variant is de aanpak in de gehandicaptenzorg

Soms hebben cliënten verschillende diensten of voorzienin-

waarbij meer regie voor het team samengaat met meer

gen naast of na elkaar nodig. Dan is ketensamenwerking

zeggenschap voor de cliënten van woonlocaties. Die aan-

noodzakelijk. Met enkele ziekenhuizen werken wij samen

pak zal ook in de ouderenzorg meerwaarde hebben. In de

om bijvoorbeeld kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname

GGZ zetten wij ex-cliënten in als ervaringsdeskundige mede-

betere vervolgzorg te bieden en daarmee een beter herstel.

werkers, wat binnen de teams een krachtig instrument blijkt

Daarnaast is in 2013 een aantal proeftuinen in Amsterdam

om onze zorg op de behoeften van cliënten aan te passen.

voorbereid, waarin de wijkteams van Cordaan in samenwerking met huisartsen, welzijns- en zorgorganisaties een virtueel

De kwaliteit van de Thuiszorg heeft een belangrijke impuls

netwerk vormen dat cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers

gekregen door het wijkgericht werken. De regie over de

ondersteunt.

zorg is teruggegeven aan de professional in de wijk. Dat is
inspirerend en motiverend voor de wijkverpleegkundige die

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

een vrijere rol krijgt. Zelfregulering in de wijkteams vertaalt

– waar soms ernstige psychiatrische problemen aanwezig

zich in een grotere verantwoordelijkheid voor bewaking en

zijn of hardnekkig probleemgedrag – is ketensamenwerking

verbetering van de kwaliteit, en voor de zorgbehoefte in de

met de GGZ versterkt. In de geriatrische revalidatie heeft

wijk. Kwetsbare ouderen zijn vaak al in beeld ruim voor er

Cordaan in samenwerking met de gespecialiseerde revali-

enige indicatie is gesteld.

datiekliniek Reade een betere aanpak voor deze vorm van
complexe zorg ontwikkeld, die we voor verschillende soorten
van geriatrische problematiek steeds op één locatie bieden.
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Schaduwkabinet, Dennis Tahitu:

“Hoe ziet Cordaan eruit in 2025?”
Dennis Tahitu is teamondersteuner bij de Thuiszorg. Daarnaast is hij lid van het
Schaduwkabinet, een denktank van ‘young potentials’ binnen Cordaan.
“Als het goed is zitten wij straks aan de knoppen.”

“Het idee voor een Schaduwkabinet ontstond toen we meedachten voor het plan 750 jaar
Amsterdam. Dat is een denktank van verschillende organisatie, waar ik vanuit Cordaan in zit.
We denken erover na hoe Amsterdam eruit ziet in 2025. Ik bedacht me: dat kunnen we toch
ook binnen Cordaan groeperen? Dan maak je meteen gebruik van de jong potentials in de
organisatie. Dat is het Schaduwkabinet geworden.”
“Het Schaduwkabinet zit op dit moment in de fase van brainstormen met de Raad van Bestuur.
Meerjarenplannen bij Cordaan kijken vier, of hooguit acht jaar vooruit. Maar als het goed is zijn
de young potentials degenen die in 2025 aan de knoppen zitten. Daarom proberen we een
inkijk te geven in de toekomst. Kunnen we de zorgvraag in 2025 nog honoreren? Hoe sluiten
vraag en aanbod tegen die tijd op elkaar aan? Daar antwoorden op vinden, dat is de uitdaging.”
“Het belangrijkst in de zorg is de zorgvraag. Daar moet de organisatie ondergeschikt aan zijn.
En dat geldt dus ook voor mijzelf. Ik kreeg in 2013 te horen dat ik boventallig ben. Als teamondersteuner bereid ik de roosters voor van teamleden die de wijk ingaan. Maar dat gaan de teams
straks zelf doen. Op dit moment werk ik mee aan de pilot voor het systeem dat mijn functie gaat
vervangen, dit jaar nog. Maar ik ben blij dat ze me voor deze pilot hebben gevraagd. Ik leer er
competenties die ik nog niet had. En ik hoop dat ik positief opval daarmee: wie weet wat er dan
komt. Ik zie het zo: elke dag is een dag om te leven en te leren. En uiteindelijk gaat het niet om
mij, maar om de zorg bij cliënten. Dat is onze core-business. Dat is wat wij als bedrijf zijn, en daar
wil ik mijn steentje aan bijdragen; of dat nu een klein of een groot steentje is.”

Teammanager, Margonda Scheps-Vroomans:

Cordaan Stimuleringsprijs

Continuïteit van de zorg

Daarnaast wordt in VGZ en GGZ hard gewerkt om de

Veranderend overheidsbeleid aangaande de financiering

dagbesteding te vernieuwen en zoveel mogelijk in stand

heeft grote gevolgen voor de zorg en ondersteuning zoals

te houden. Voor veel cliënten is dagbesteding essentieel

Cordaan die levert aan haar cliënten. Dat is onder meer

om inhoud en structuur te geven aan hun leven. De bele-

voelbaar in de ouderenzorg, waar wonen en zorg geschei-

vingsgerichte vorm voor mensen met grote beperkingen

den worden en de toegang tot een verzorgingshuis sterk

is op locatie georganiseerd. De ontwikkelingsgerichte en

beperkt wordt. De toekomst ligt in versterking van onder-

arbeidsmatige dagbesteding vindt buiten de deur plaats

steuning en van kleinschalige woonvormen, waarbij de

en die komt in de knel, nu de verantwoordelijkheid bij de

capaciteit van verzorgingshuizen wordt afgebouwd.

gemeente komt te liggen en er behalve op het budget
voor de dagbesteding ook drastisch wordt gekort wordt

Cordaan gaat hier naar de cliënt toe zorgvuldig mee om

op het vervoer.

en probeert gedwongen verhuizingen te voorkomen. Waar
Margonda Scheps won de Cordaan Stimuleringsprijs voor het idee van een beweegen beleeftuin in een woonzorgcentrum. Dat was voor de teammanager ook echt een
stimulans, vooral omdat ze een tijd uit de running was geweest.
“Ik ben weer met plezier aan de slag.”

“Met het team Welzijn won ik de Cordaan Stimuleringsprijs, voor het project Beweeg- en
Beleeftuin. Dat bedachten we voor woonzorgcentrum en verpleeghuis ‘In het Zomerpark’.
Die prijs heeft me veel opgeleverd. Het voelde echt als een stimulans, waardoor ik weer met
veel plezier aan de slag ging. Het jaar 2013 begon voor mij met een reïntegratie-traject, na
een jaar afwezigheid van Cordaan. Ik kreeg allerlei leuke projecten om mee te beginnen.
Ik kreeg de rust en de kans om in mijn eigen tempo weer aan het werk te gaan. Dat vind ik
echt een pluspunt van Cordaan, ik heb goed kunnen reïntegreren.”
“Als teammanager somatische verpleegafdelingen en dagbehandelingen stuur ik nu weer
drie teams aan. Ik zit ook in de herijkingsgroep dagbesteding V&V. We bereiden ons voor
op de transitie naar de Wmo in onze gemeente Haarlemmermeer. In 2014 zijn we in gesprek
met de gemeente, over hoe we alles gaan organiseren. Wij willen gewoon doen waar we
goed in zijn. De cliënt en zijn mantelzorger structuur en veiligheid bieden, en daardoor de
mogelijkheid zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Maar medewerkers en cliënten zijn
veel zekerheden kwijt. Ze weten niet hoe het zit met indicatie, of ze wel bij ons kunnen blijven.
Daarom zie ik het als mijn taak om vooral de rust te bewaren. We willen in goed overleg met
de gemeente met een goed plan te komen. Zodat we op de manier waarop we gewend zijn
de dagbehandelingen kunnen voortzetten. Want ondanks de beperkingen en bezuinigingen
proberen we toch zo goed mogelijk zorg te verlenen. Daar gaat het tenslotte om!”
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mogelijk houden we locaties vitaal door ze geschikt te

Cordaan heeft daarop nieuwe dagbestedingsopties ge-

maken voor nieuwe woonvormen of zorgfuncties.

zocht, dichtbij huis. Die worden gevonden bij gemeentelijke projecten, bij instellingen en bij tal van MKB-bedrijven

De overgang van intramuraal naar zelfstandig wonen

in de wijken. Voor elke cliënt wordt naar een passende

speelt ook in Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ) en

dagbesteding gezocht die aansluit bij individuele talenten.

de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Die overgang
gaat in kleine stappen met afnemende intensiteit van
ondersteuning en begeleiding, waarbij wij geleidelijk een
groter beroep doen op eigen kracht en zelfstandigheid
van cliënten. Cordaan ondersteunt deze ontwikkeling met
kleinschalige wijkgerichte zorg en begeleiding.
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Organisatie van onze zorg
Kwaliteit van zorg wordt gemaakt op de werkvloer. Kwali

De grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van

Reorganisatie en herplaatsing

ficaties en deskundigheid van onze medewerkers, hun

teams wordt ondersteund door inzet op de competenties

Om zoveel mogelijk aandacht en middelen vrij te maken

motivatie en mentale en fysieke fitheid zijn hierbij van groot

van medewerkers, via een breed aanbod van de Cordaan

voor de zorg, werkt Cordaan voortdurend aan het slimmer

belang. Een snel veranderende zorgmarkt dwingt ons om

Academie. Zo hebben de wijkverpleegkundigen in de

en efficiënter inrichten van staffuncties en ondersteuning.

daarbij nadrukkelijk ook vooruit te kijken en te plannen, hoe

Thuiszorg bijvoorbeeld de leergang ‘excellente verpleging’

Door een nieuw gastvrijheidconcept en een andere

we de deskundige en gemotiveerde medewerkers die we

gevolgd en zijn met elk van hen gesprekken gevoerd over

inrichting van de restaurantfunctie, kon de facilitaire dienst

op termijn in de verschillende functies nodig hebben gaan

hun talenten en ambities. In goed overleg met de mede-

na een reorganisatie met een kleinere bezetting toe. Door

opleiden of aantrekken.

zeggenschap is een methodiek ontwikkeld op basis van de

automatisering zijn administratieve functies vervallen. Een

360 graden feedback methode, die de zelfevaluatie van

plattere organisatie van de thuiszorg maakte een aantal

de teams ondersteunt.

managementfuncties overbodig.

streeft naar een volwassen arbeidsrelatie, waarin mede-

De andere sectoren volgen de Thuiszorg in de invoering van

In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn als gevolg van al

werkers zich onder professionele leiding, maar vooral ook

decentrale aansturing, elk met een eigen invulling die past

deze reorganisaties 84 medewerkers boventallig verklaard.

met zo veel mogelijk zelfstandigheid in hun werk en binnen

bij hun specifieke zorg. In VGZ en GGZ loopt het programma

Onder een Sociaal Plan accepteerden 28 medewerkers

hun teams kunnen ontplooien, met goede ICT-ondersteu-

Regie in Teams, terwijl de ouderenzorg een eigen variant

een vertrekregeling of gingen met pensioen. 54 mede-

ning en in passende huisvesting.

heeft onder de titel Teams op Kracht die vanaf 2014 zicht-

werkers volgden een mobiliteitstraject, waarvan de helft

baar zullen worden in een andere werkwijze.

inmiddels intern of extern herplaatst is.

De komende jaren krijgen teams in alle sectoren van

De veranderingen in de organisatie stellen hoge eisen aan

Een nog grotere reorganisatie tekent zich af in de Hulp bij

Cordaan meer zelfstandigheid in de organisatie van hun

onze leidinggevenden. Cordaan besteedt daarom extra

het Huishouden (HbH), die zich vanaf 2015 moet aanpassen

werk, plannen in toenemende mate zelf hun werk en

aandacht aan leiderschapsontwikkeling. Leidinggevenden

aan een behoorlijk lager budget. Cordaan heeft hierop al

verdelen onderling de taken. Deze werkwijze is in 2013 met

hebben de opdracht om draagvlak te creëren voor de

geruime tijd geanticipeerd door vacatures uitsluitend tijdelijk

succes ingevoerd in de Thuiszorg. De organisatie is platter

verandering en om hun medewerkers te motiveren om te

te vervullen.

geworden omdat een managementlaag is vervallen en

werken aan deskundigheidsbevordering en interne mobili-

door zelfevaluatie en in overleg met cliënten werken teams

teit. Via coaching en training leren zij de vaardigheden die

Met het oog op alle herplaatsingsinspanningen heeft

actief aan verbetering van werkwijze en zorgkwaliteit.

nodig zijn om op hun locatie, in hun wijk, de specifieke lokale

Cordaan in 2013 haar mobiliteitsbureau geprofessionali-

verandering en de gevolgen daarvan voor medewerkers

seerd, in samenwerking met partner Randstad. De loop-

De inzet van medewerkers gedijt in een prettige werk
omgeving waarin het werk slim georganiseerd is. Cordaan

Teamwerk

goed te begeleiden.

baanadviseurs van Cordaan ontwikkelen met betrokken
Duurzaam inzetbaar

medewerkers op maat gemaakte mobiliteitsplannen,

Cordaan stimuleert de inzetbaarheid van medewerkers,

waarbij gebruik gemaakt kan worden van de diensten

door goede afspraken te maken over ontwikkelingsmoge

van de Cordaan Academie en van de testen, trainingen

lijkheden binnen Cordaan. In functioneringsgesprekken

en bemiddeling van Randstad. Het nieuwe Loopbaan &

met managers en teamleiders is persoonlijke en professio-

Mobiliteitsbureau kan ook een rol spelen in het aantrekken

nele ontwikkeling een punt van aandacht. Waar taken of

van nieuw talent van buiten.

functies veranderen, helpt het gesprek over inzetbaarheid
en ontwikkeling om tijdig voor te sorteren op nieuwe werk-

In 2013 is verder de uitbesteding voorbereid van een aan-

mogelijkheden, binnen of buiten de organisatie.

tal activiteiten van de afdelingen Personeel & Organisatie
en ICT. De medewerkers zijn overgegaan naar de gecon-

De medewerker heeft hier nadrukkelijk een eigen ver-

tracteerde dienstverleners. De uitbesteding past in het

antwoordelijkheid voor het behouden en vergroten van

beleid om zoveel mogelijk van de beschikbare aandacht

zijn inzetbaarheid. Cordaan faciliteert de medewerkers

en schaarse middelen direct te richten op de zorg voor

met ondersteuning en met training en opleiding via de

cliënten en niet-kernactiviteiten waar mogelijk aan gespe-

Cordaan Academie.

cialiseerde dienstverleners over te laten.

De arbeidsomstandigheden hebben extra aandacht
gekregen om overbelasting en verzuim voor te zijn. Het
gemiddelde verzuim onder de medewerkers van Cordaan
is gedaald van 6,2 tot 5,4%.

20

21

ICT Ondersteuning

Cordaan (her)ontwikkelt locaties die zich lenen voor het

De effectiviteit van onze medewerkers en van de zorg

kleinschalig wonen, dat past in onze visie op de zorg van

die wij bieden kan verder worden vergroot door onder-

de toekomst. Het afgelopen jaar zijn nieuwe vestigingen

steuning met gebruik van moderne ICT-toepassingen. Het

opgeleverd: Bezaanjachtplein, Kraaipanschool en Banne

afgelopen jaar heeft Cordaan voorbereidingen getroffen

Centrum. Op drie andere locaties is de verkoop voorbereid

om hiermee een sprong voorwaarts te maken.

van eengezinswoningen en appartementen die niet passen
in onze aanpak en werkwijze.

Programma-manager RIT, Sandra van Gaart:

“Heft in eigen hand”
Het afgelopen jaar stond voor Sandra in het teken van het implementeren van een
nieuwe manier van werken. Voor 2014 hoopt ze dat die visie op samenwerken binnen
heel Cordaan beslag krijgt.

Onder de noemer ‘e-healthCordaan’ is een visie ontwikkeld op met elektronische media ondersteunde zorg, of

Veiligheid en gezondheidsrisico’s zijn op alle locaties een

‘e-health’. Er is ervaring opgedaan met diverse e-health-

punt van aandacht. Het afgelopen jaar zijn op de 55

technieken. Op basis van deze verkenning gaan we in

grootste locaties de brandveiligheid goed in kaart ge-

2014 stappen zetten om deze initiatieven te implemen-

bracht en op de meeste daarvan is het ‘Sein Brand Veilig’

teren. De interne communicatie tussen medewerkers is

aan het einde van het jaar bereikt.

verbeterd met de oplevering van een nieuw internet. De
managementinformatie is verbeterd en het elektronisch

BOEI, een gestructureerde aanpak van Brandveiligheid,

behandeldossier is nagenoeg volledig geïntroduceerd bij

Onderhoud, Energie en Installaties, is op al die locaties een

de behandelaren en paramedici.

structureel onderdeel geworden van de organisatie van
huisvesting. Daarnaast is op een vijftigtal locaties audits

In 2013 is het project Werkplek 2020 gestart. Er zijn voorbe-

uitgevoerd naar het voldoen aan wet- en regelgeving op

reidingen getroffen om in 2014 te starten met een nieuwe

alle gebouw-gebonden elementen vanuit de BOEI én

virtuele en fysieke ICT werkplek, zodat medewerkers

de Arbo.

“Eigenlijk stond 2013 in het teken van moeder worden, van mijn tweede kind. Maar na mijn
verlof, vanaf mei, was het betrokken raken bij het veranderprogramma Regie in Teams (RIT)
zeker een goede tweede. Het is een manier van werken waarbij je mensen in teams zelf de
regie laat voeren. Je leert mensen om niet bang te zijn om fouten te maken. Dat hoort juist bij
regie nemen; het heft in eigen hand nemen. Ik raakte geïnspireerd door het onderwerp en
heb hemel en aarde bewogen om daar een rol in te mogen spelen. Ik vind het moedig van
de VGZ en GGZ directies dat ze de keuze voor RIT hebben gemaakt.”
“We voeren het vooralsnog uit binnen de VGZ en de GGZ. We brengen mensen op een team
in dialoog over onderwerpen als goed leven, mooi werk, maar ook financieel gezond zijn.
Daar willen we continu op verbeteren. We willen alle teams begeleiden; het is een groot
programma dat loopt tot 2016. Ik zou het mooi vinden als we hier heel consequent in zijn, op
alle niveaus, van ondersteundende diensten tot aan directie toe. Ik hoop dat we inzien dat dit
niet alleen een werkwijze is, maar een visie waar we allemaal aan bijdragen. Dan heeft het
nog meer toegevoegde waarde voor cliënten. Maar het werk wordt er ook gewoon leuker
door! Voor mijn gevoel bied je met deze nieuwe manier van werken tegenwicht tegen alle
ontwikkelingen die de zorg uitkleden. Ik geloof hier in, en hoop dat die overtuiging ook echt
bij anderen groeit.”

mobiel en online beschikbaar en bereikbaar kunnen zijn
en met elkaar kunnen communiceren. De wijkteams in de

Duurzaamheid

Thuiszorg zullen bijvoorbeeld in 2014 afspraken en werkver-

Cordaan bevordert een duurzame manier van werken.

deling via de iPad kunnen uitwisselen.

Wij nemen deel aan de Milieuthermometer Amsterdam,
een initiatief om de milieuprestaties van zorginstellingen

Om het toegenomen gebruik van ICT-verkeer te kunnen

te verbeteren waartoe we in 2014 gecertificeerd willen

dragen, is de ICT-infrastructuur gestabiliseerd en versterkt.

zijn. Om bewustwording rond energieverbruik te bevor-

Zo is extra rekenkracht en (tijdelijke) opslag aangetrokken,

deren nemen drie locaties sinds eind 2013 deel aan de

is de toegangsbeveiliging verbeterd en is de servicedesk

Energiestrijd Zorghuizen, waar zij zich meten met andere

uitgebreid.

zorgorganisaties in energiebesparing, en doen medewer-

Lid Cliëntenraad, Tamara Heerenveen:

kers mee aan een vergelijkbare individuele competitie,
Huisvesting

de Energy Care Battle.

Huisvesting is een strategisch speerpunt voor Cordaan.
Het is essentieel om op de goede plekken in de wijken en

Bij de inkoop worden alle contracten op duurzaamheids

buurten van onze cliënten aanwezig te zijn. Die huisvesting

aspecten beoordeeld. Bij aankoop of huur van energie-

moet zich lenen voor de kleinschalige zorgverlening die wij

verbruikende apparatuur, zoeken wij de optimale verhou-

willen bieden. Dat vraagt ontwikkeling van nieuwe locaties

ding tussen investering, rendement en uitstoot. Cordaan

en herontwikkeling van bestaande – met name grootscha-

is partner van Wecycle, die de recycling van afgedankte

lige – locaties.

apparatuur verzorgt. Wij nemen deel aan initiatieven als
‘zonnecellen op daken’ en ‘groene daken’.

Voor de twaalf grootste verpleeg- en verzorgingshuizen
en vier VGZ- en GGZ-locaties zijn transformatievoorstellen

In de sfeer van duurzaam vervoer, worden de bewegingen

uitgewerkt. De transformatie is inmiddels gestart op de

van het uitgebreide wagenpark voor de vele werk-werk-

locaties Slotervaart, De Gooijer, Anton de Kom, Riekerhof.

bewegingen en cliëntenvervoer zo duurzaam mogelijk
ingericht. De inzet van elektrische auto’s is gestart.
Cordaan stimuleert medewerkers om zoveel mogelijk gebruik
te maken van openbaar vervoer, fiets of elektrische scooters.
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‘‘Een stukje eigenwaarde’’
Tamara Heerenveen is GGZ cliënte bij Cordaan. Ze is lid van de cliëntenraad omdat
ze het belangrijk vindt mee te bepalen hoe de zorg eruit ziet. In 2013 kreeg ze de
kans via Cordaan een opleiding te volgen.
“Zo’n opleiding geeft je het gevoel dat je niet afgeschreven bent.”

“Vandaag heb ik weer een vergadering van de Cordaan cliëntenraad. Dat vind ik belangrijk.
Want al is het maar een klein beetje, daar kan Ik toch mijn stem laten horen, als het om de
zorg van Cordaan gaat. We hebben bijvoorbeeld wel eens de bejegening aangepakt. We
vonden dat we als vijfjarigen werden aangesproken, dat we in de communicatie soms niet
voor vol werden aangezien. Ik zie dat dit sinds vorig jaar een stuk beter is geworden.”
“Ik werkte bij de Cordaanlocatie Wingerdweg, toen er zich een nieuwe kans aandiende.
Ik kon een opleiding gaan doen. Dat ging vanuit de Waterheuvel. Daar ben ik eerst opgeleid
tot horeca- en detailhandel-assistent. En in februari dit jaar heb ik de opleiding ‘gastvrouw’
afgerond. Dat was heel goed voor me. Ik hoop daarom dat Cordaan in 2014 nog veel meer
mensen aan een opleiding kan helpen. Want dat geeft een stukje eigenwaarde en zelfvertrouwen. Je krijgt echt het gevoel dat je niet afgeschreven bent.”
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Financiering van onze zorg
herkomst

MIDDELEN

€ x 100

Ruimte voor investeringen

De totale inkomende geldstroom van Cordaan Groep over
2013 bedraagt € 360 miljoen en het jaar 2013 is afgesloten

ZORGKANTOOR

293.597

met een positief saldo van € 2,5 miljoen. Ondanks enkele
onvoorziene gebeurtenissen is met een positief saldo invulling
gegeven aan de begroting. Een belangrijk financieel aan-

GEMEENTE

48.691

dachtspunt waren de (te) lage tarieven gerelateerd aan de
thuisdiensten (als onderdeel van Thuiszorg). Die lage tarieven
hebben geleid tot een verlies voor dit bedrijfsonderdeel ter

SUBSIDIES

5.924

grootte van € 3,9 miljoen.
In de overgang van 2012 naar 2013 is de regionale aansturing

OVERIG

15.971

binnen Cordaan veranderd in een sectorale aansturing.
Hierdoor is de verantwoordelijkheid voor de sectoren
duidelijker belegd en sluit de beleidsmatige inrichting van
de organisatie beter aan bij de geldstromen. Hiermee is
ook vooruitgelopen op de komende veranderingen in de

TOTAAL

OPBRENGSTEN

364.183

geldstromen binnen de AWBZ-zorg. De geldstroom in 2013
kwam voor het overgrote deel nog van het zorgkantoor.

MEDEWERKERS

258.114

Vanaf 2015 komt hier verandering in. Een deel van de
Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) wordt overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning
en een deel gaat over naar de Zorgverzekeringswet. Deze

130.711
111.852
51.034

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

13.742
4.857
29.942
150

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

1.161
950
3.126
687

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

12.211
838
2.476
446

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

157.825
118.497
86.578
1.283

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

99.926
75.327
81.831
1.030

AFSCHRIJVINGEN

15.183

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

9.608
5.562
2
11

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

84.168

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

41.785
33.311
8.725
347

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

151.319
114.200
90.558
1.388

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

– 1.774
– 2.481
- 98
191

verandering gaat tevens gepaard met bezuinigingen in
de zorg. Naar verwachting zal de opbrengst van Cordaan
met zeker 10% afnemen.

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG

Van de totale opbrengsten komt circa 90% ten goede aan

Bij de overname van Beth Shalom was een belangrijke

Een belangrijk moment in 2013 was de totstandkoming van

voorwaarde dat dit niet ten koste zou gaan van de

een kredietfaciliteit voor de financiering van te realiseren

gezonde vermogenspositie van Cordaan. Daaraan is

huisvestingsplannen. Met deze plannen denken wij invulling

dankzij financiële ondersteuning van aan Beth Shalom

te kunnen geven aan de veranderende zorgvraag. Deze

gelieerde partners voldaan, zodat de fusie per 1 januari

veranderende vraag noodzaakt namelijk modernisering

2014 kon worden geëffectueerd. De opgave voor dit jaar is

van onze gebouwen en ICT toepassingen in de zorg.

het verder gezond maken van de exploitatie Beth Shalom,
nu als onderdeel van Cordaan.

De kredietfaciliteit voor Cordaan is gerealiseerd in samenwerking met de Rabobank, ING en BNG. Ter borging van

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging top-

de kredietwaardigheid hebben de banken eisen gesteld

functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van

aan enkele financiële ratio’s. Wij hebben in 2013 geheel

kracht. Op grond van deze wet mogen topfunctionarissen

voldaan aan de gestelde voorwaarden. Op basis van de

in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan 130%

exploitatie 2013 en balans per jaareinde kunnen we con-

van het salaris van een minister. Cordaan past de regels van

cluderen dat de ratio’s voldoen aan de door de banken

de WNT toe voor al haar bestuurders en toezichthouders,

gestelde eisen.

inclusief het overgangsrecht.

In 2014 zullen wij verder vorm geven aan onze investeringen op het gebied van huisvesting. Of de omvang van de
bestaande kredietfaciliteit toereikend is, is afhankelijk van
de uiteindelijke ambitie van de huisvestingsplannen.

de sectoren waar de zorg daadwerkelijk wordt geleverd, en
gaat 10% naar de ondersteunende diensten. Om nog meer
geld direct naar de zorg te leiden, loopt er een programma

TOTAAL

LASTEN

357.465

om de kosten van de overhead verder te reduceren.
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

RESULTAAT DERDEN EN VPB

– 33

SALDO BOEKJAAR /

2.523

TOEVOEGING AAN DE RESERVES
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– 4.162

V&V

V&V
VGZ/GGZ
THUISZORG
OVERIG

- 33

4.699
1.816
– 4.078
86
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Financiering van de toekomst

Om dit goed en zorgvuldig voor te bereiden is in 2013 het

Voor zorgorganisaties als Cordaan is het belangrijk om

eerder benoemde transitieprogramma ‘Met zorg overstag’

te weten wat deze maatregelen de komende jaren bete-

gestart. Het FMJP wordt daarnaast ingezet om te meten

kenen voor de ontwikkeling van budget en capaciteit.

en te evalueren of en in hoeverre Cordaan de gestelde

Om hier grip op te krijgen is door Cordaan een instrument

beleids- en innovatiedoelstellingen heeft gerealiseerd.

ontwikkeld waarmee de effecten van het beleid van overheid, zorgverzekeraars en zorgkantoren in beeld kunnen
worden gebracht: het Financieel Meerjarenbeleidsplan
(FMJP).
Het FMJP is een rekenmodel waarmee de ontwikkeling
van baten en lasten voor de komende jaren in beeld kan
worden gebracht. Het model wordt jaarlijks geladen met
de meest actuele informatie over overheidsbeleid en
marktomstandigheden, zodat het bestuur op basis van de
meest actuele inzichten strategie en beleid kan bepalen.
Naar huidige inzichten moet Cordaan in de periode tot
2019 circa € 60 miljoen ombuigen. De ombuigingen zijn zo
groot dat dit niet met de ‘kaasschaafmethode’ kan worden
opgelost. Het gaat er daarbij vooral om een vernieuwend
en innovatief aanbod te ontwikkelen.

Vrijwilliger, Tine Verhagen:

Vooruitzichten

“We laten zo veel mogelijk bloemen bloeien”
Cordaan heeft in de afgelopen jaren de basis gelegd voor

In 2013 is in ‘Met zorg overstag’ naast de uitvoering van

een innovatief aanbod op het gebied van ondersteuning

verschillende projecten vooral de nadruk gelegd op de

en zorg. In elke sector zijn of worden stappen gezet om

noodzaak anders te denken; in 2014 moeten we het

deze vernieuwing handen en voeten te geven, gericht op

anders gaan doen. Dat willen wij doen door enthousiasme,

verbetering van de zorgkwaliteit. De focus op vernieuwing

betrokkenheid, creativiteit en slagvaardigheid bijeen te

“Ik kwam er heel veel, in de woningen voor begeleid wonen op de Snelleveldstraat. Om mijn
dochter te bezoeken. Een jaar nadat ze overleden is, belde een van de medewerkers. ‘Tine, jij
houdt toch zo van tuinieren? Wil je geen vrijwilliger worden bij ons?’ Dat vond ik zo ontzettend
leuk. Ik ben dankbaar dat mijn dochter daar heeft mogen wonen. En de bewoners waren zo
geschokt en verdrietig door haar overlijden. Ik ben blij dat ik de kans heb iets voor ze te kunnen
betekenen. In de tuinen zorgen we dat er zo veel mogelijk bloemen bloeien. Zo bevrijden ook
de bewoners zich van hun verdriet.”

en aandacht voor de cliënt blijft voorop staan, ook nu wij

brengen.

“Mensen vragen wel eens: ben je zelf niet veel te verdrietig om daar te zijn? Dan zeg ik:
‘nee; als ik daar ben, en ik denk aan mijn dochter, dan denk ik aan haar lach.’ Samen met
de bewoners van haar straat doe ik nu alles wat er in de tuinen gedaan moet worden. We
zaaien, we schoffelen, we snoeien. We zorgen ook dat er wat te eten is. We hebben boontjes,
pompoenen, tomaten; sinds kort hebben we ook een kas gekregen. Zo probeer ik de bewoners
enthousiast te maken voor tuinieren. Want daarvan leer je de schoonheid van de natuur te zien.”

Tine Verhagen ging in 2013 met pensioen, na 37 jaar werken in de zorg. Nu heeft
ze extra veel tijd, bijvoorbeeld om als vrijwilliger bij Cordaan met de bewoners
van de Snelleveldstraat de tuin te verzorgen. In een van die RIBW woningen is haar
dochter overleden.

per 1 januari 2015 geconfronteerd worden met ingrijpende
bezuinigingen en een uitdagende financiële taakstelling.

Goed anticiperen op alle veranderingen vraagt daarnaast
om een actueel sociaal beleid met veel aandacht voor

In ‘Klaar voor 2015’ geven wij vanaf 2014 inhoud aan onze

preventieve mobiliteit. Hiermee investeren wij vooral in op-

agenda voor de toekomst. We staan hierbij voor het omslag-

leiding, in reflectie op mogelijkheden en de verbreding van

punt van anders denken naar anders doen.

inzetbaarheid, om van werk naar werk te kunnen komen.
Dit zal in 2014 verder vorm krijgen.

“Het is begeleid wonen, veel van de bewoners hebben problemen. In mijn leven heb ik altijd
geprobeerd, juist in de moeilijke tijden, iets positiefs te vinden. En dat is wat ik de bewoners wil
laten zien: het leven is het waard om geleefd te worden.”
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Verslag van de Raad van Toezicht

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaan,
Emile Lohman:

“Zorgomwenteling vraagt om creatieve
oplossingen”
De Raad van Toezicht stelt vast dat Cordaan zich het

De Raad van Toezicht prijst de inzet en betrokkenheid die de

afgelopen jaar verder heeft versterkt en in een goede

medewerkers en vrijwilligers van Cordaan in het afgelopen

uitgangspositie verkeert om een ingrijpende transitie in de

jaar hebben betoond.

zorg te kunnen realiseren. Het belang van de cliënt staat
voorop en de kwaliteit van zorg heeft de hoogste prioriteit.

Samenstelling Raad van Toezicht
In 2013 zijn dhr. Frits Voermans, mevr. Agita Sanders en dhr.

De ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg vragen

Frie Jansen afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.

veel van het aanpassingsvermogen van de organisatie en
van de medewerkers. De Raad van Toezicht constateert

Mevr. Tineke Abma heeft zitting genomen in de Raad en

dat de professionaliteit op veel terreinen versterkt wordt

in de auditcommissie Zorg. Mevrouw Abma is hoogleraar

door opleiding en ontwikkeling van medewerkers en door

Cliëntenparticipatie in de Ouderenzorg aan het VUmc. Haar

het aantrekken van talent van buiten de organisatie.

onderzoek richt zich op de versterking van de positie van
de (oudere) cliënt en het verbeteren van de leefkwaliteit en

De Raad van Toezicht heeft per 1 juli 2013 Joke van

het ethisch klimaat in de chronische zorg, ouderenzorg en

Lonkhuijzen-Hoekstra benoemd tot lid van de Raad van

psychiatrie. Zij ontving daarvoor de Crebolder award.

Bestuur, naast voorzitter Eelco Damen en bestuurslid Henk
Kouwenhoven. Binnen de Raad van Bestuur van Cordaan

Dhr. Wim den Hartog is benoemd in de Raad en in de

heeft Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra als aandachtsgebied

auditcommissie Financiën. De heer Den Hartog , voormalig

de bedrijfsvoering en de sector thuiszorg.

partner Gezondheidszorg bij EY Accountants, is voorzitter
van de werkgroep Gezondheidszorg van de Raad voor

Verslag van de werkzaamheden

de Jaarverslaggeving en lid van de raden van toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2013 vijf maal vergaderd. Elke

van gehandicaptenzorginstelling Middin en het Elkerliek

vergadering wordt voorafgegaan door vergaderingen van

Ziekenhuis.

de auditcommissies Kwaliteit & Veiligheid en Financiën, die
elk in de vergadering van de voltallige raad verslag doen

De voltallige Raad van Toezicht bestaat uit:

van hun bevindingen.

• Dhr. drs. E.A.R.J. Lohman, voorzitter, benoemd per 1 juni

Daarnaast was de Raad vertegenwoordigd op strategische

• Dhr. P. N. van Wageningen, tevens lid auditcommissie

2010,
themabijeenkomsten met de directeuren van Cordaan
en vertegenwoordigers van Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De Raad spreekt zijn waardering uit voor deze
bijeenkomsten waar – in tijden van grote verandering – met
behoud van ieders verantwoordelijkheden van gedachten

Financiën, benoemd per 1 juli 2007
• Dhr. F. P. Bijdendijk, tevens lid auditcommissie Financiën,
benoemd per 1 juli 2011
• Mw. drs. J.A.H. van Veen, tevens lid auditcommissie Zorg,
benoemd per 1 november 2011

wordt gewisseld over de toekomstvisie van Cordaan.

• Mw. dr. M.J. Kaljouw, tevens lid auditcommissie Zorg,

Tenslotte hebben leden van de Raad van Toezicht individu-

• Mw. prof. dr. T.A. Abma, tevens lid auditcommissie Zorg,

benoemd per 1 januari 2012
eel werkbezoeken afgelegd en deelgenomen aan werksessies, om de organisatie in al zijn geledingen beter te leren
kennen en meer inzicht te krijgen in haar functioneren.

28

benoemd per 1 april 2013

Emile Lohman blikt aan de vooravond van zijn terugtreden terug op een
‘ongekende periode van verandering’.

In 2013 heeft Cordaan een zorgomwenteling voorbereid die zijn weerga niet kent. De afgelopen dertig jaar namen de inkomsten elk jaar een paar procent toe, en was het zaak de
kosten niet sneller te laten stijgen. Nu wordt de zorg ineens geconfronteerd met de idee dat
de begroting met procenten omlaag gaat.
Dat doet pijn voor een zorgorganisatie die jarenlang haar stinkende beste heeft gedaan
om zo goed mogelijk zorg te bieden aan haar cliënten. Dat geldt zeker in de thuiszorg, die
tumultueuze jaren beleefde voor het bij Cordaan onderdak vond en die nu hard geraakt
wordt door de omwenteling. Dat roept vragen op. Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we
dit weerstaan?
2013 is het jaar van die existentiële vragen geweest, die gaan over de continuïteit van Cordaan.
Dat vraagt om creatieve oplossingen in het soort dienstverlening dat je wilt bieden. We moeten
anders gaan werken en ons anders organiseren, in het volle besef van onze verantwoordelijkheid voor de gevolgen die dat heeft voor medewerkers en cliënten.
De Raad van Bestuur heeft vrij snel creatieve beleidsideeën geopperd. Voor de huishoudelijke
hulp in de thuiszorg voorzien die in een combinatie in gemeentelijk verband, wat als pijnlijk
gevolg heeft dat honderden medewerkers Cordaan verlaten, maar ook dat wij deze essentiële
dienstverlening overeind houden. Het past in de wijkgerichte aanpak die Cordaan voorstaat
en die in de creatieve oplossingen in alle sectoren is doorgezet. De Raad van Toezicht heeft
de beleidskeuzes gedeeld en goed gevonden.
Het Bestuur bepaalt het beleid in een wereld van onzekerheden. De gemeenteraadverkie
zingen van 2014 plaatsten de afgelopen periode een voorbehoud bij het gemeentelijk
beleid en het was allerminst duidelijk of Den Haag voldoende geld voor de zorgomwenteling
ter beschikking zou stellen. Maar Cordaan heeft zich zeker niet rijk gerekend en ik zie voldoende aanknopingspunten om ervan overtuigd te zijn dat Cordaan en haar cliëntenzorg
zich in de goede richting bewegen. De gekozen oplossingen zijn vooruitstrevend en zakelijk
goed gefundeerd.
Ik ben ervan overtuigd dat Cordaan ook na de omwenteling het hele spectrum van zorg
kan waarmaken. En daar ligt ook haar kracht. Een grote organisatie heeft zeker ook nadelen,
maar ik ben steeds meer de voordelen gaan zien van een zorgorganisatie die veel paletten
bedient. Wij willen zorg kleinschalig en dicht bij huis bieden. Dan kun je alle zorgvragen niet
separaat oplossen. Cordaan doet dat onder één dak en waar nodig in nauw overleg met
huisartsen, apothekers en andere zorgprofessionals. Dat geeft minder afstemmingsproblemen
en levert een kwaliteit van dienstverlening die anderen in den lande tot voorbeeld strekt.
De kwaliteitsdiscussie wordt nergens zo goed gevoerd als bij Cordaan.
Ben ik tevreden? Dat ben je als toezichthouder nooit. Dat mag je ook niet zijn. De kwaliteit
is nooit goed genoeg. En over een half jaar zijn er weer andere mogelijkheden en andere
uitdagingen, en zullen weer nieuwe creatieve oplossingen moeten worden gevonden. Maar
als ik op 1 juni aftreedt als voorzitter van de Raad van Toezicht, blik ik wel tevreden terug. Het
is echt indrukwekkend wat in de afgelopen vier jaar gebeurd is. Hulde aan de mensen die
het gezien hebben en die het gedaan hebben. Daar mag Cordaan trots op zijn.

• Dhr. drs. W.R. den Hartog, tevens lid auditcommissie
Financiën, benoemd per 1 april 2013

29

In memoriam Ilje Hensen

Medezeggenschap

“Iedereen mag meedoen”
Ilje Hensen heeft haar stempel gedrukt op Cordaan als een uitgesproken cliënt en
als voorzitter van de Cliëntenraad VGZ.

Bij de ontwikkeling van Cordaan spelen cliënten- en

De Ondernemingsraad bestaat uit 17 leden, onder voorzit-

medewerkermedezeggenschap een cruciale rol. Onze

terschap van mevr. Marion Hogenes. Per sector is er een

medezeggenschapsorganen hebben een expliciete ver

Onderdeelcommissie (OC), die direct kan overleg en advies

antwoordelijkheid bij het uitdragen van het cliënten- en

kan geven aan de directie van hun sector en die een

medewerkerperspectief en zijn direct bij de ontwikkelingen

preadvies kan geven aan de Centrale OR. Alle OC’s zijn

betrokken.

vertegenwoordigd zijn in de OR.

In aanvulling op het reguliere overleg nodigt het bestuur van

Verslag van de Ondernemingsraad

Cordaan de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemings-

De Ondernemingsraad stond in 2013 klaar voor vele advies

raad drie maal per jaar uit om deel te nemen aan strategi-

aanvragen in reactie op nieuw kabinetsbeleid. Om die

sche beleidsconferenties, waarin de ontwikkelingsrichting

reden besloot de OR dat de zittende, ervaren raad zich het

van Cordaan expliciet aan de orde komt.

beste zou kunnen buigen over de gevolgen van de beleidsveranderingen voor Cordaan. De zittingstermijn werd daar-

De Centrale Cliëntenraad, die zich uitspreekt over Cordaan-

om een jaar verlengd en de OR-verkiezingen zijn uitgesteld.

brede kwesties, bestaat uit twaalf leden onder voorzitterschap van dhr. Klaas Kuperus. Onder de centrale raad zijn

Achteraf gezien bleek dat niet nodig: het kabinet schoof

er cliëntenraden per sector. Daarnaast zijn er op een aantal

het invullen van de bezuinigingsmaatregelen voor zich uit.

grote locaties nog lokale cliëntenraden.

De nieuw gekozen Ondernemingsraad bereidt zich nu voor
op de behandeling van de adviesaanvragen in de loop

Naast de Centrale Cliëntenraad bestaat centraal nog een

van 2014.

Zij stelde zich fel op wanneer het ging om de kern van waar zij voor stond: het recht op gewoon
leven en het recht op goede begeleiding. Vanuit het perspectief van de cliënt heeft zij privacy
en goede dagbesteding hoog op de agenda gezet. ‘Zo wil je het toch zelf ook niet’, hield zij
bestuur of medewerkers voor als zij de tekortkomingen of beperkingen van de zorg aan de
orde stelde. Acht jaar lang heeft zij zich hard gemaakt voor de mensen die bij Cordaan wonen,
begeleid worden of dagbesteding hebben. Op 10 juni 2013 is zij op dertigjarige leeftijd onverwacht overleden.
Haar optreden heeft grote indruk gemaakt en haar plotselinge overlijden laat een leegte achter.
Maar ook een Cliëntenraad VGZ die staat en met scherper begrip van het belang van de
cliënten waar de zorg van Cordaan op moet aansluiten.

Voorzitter Centrale Cliëntenraad, Klaas Kuperus:

“Samen komen wij er wel uit”
De Centrale Cliëntenraad waakt ervoor dat er in alle veranderingen geen mensen
tussen wal en schip vallen, zegt voorzitter Klaas Kuperus. Maar in overleg met bestuur,
directies en ondernemingsraad worden ook belangrijke vernieuwingen en verbeteringen
gerealiseerd.

Cliëntenraad VGZ, die geheel uit cliënten met een verstandelijke beperking bestaat. Tot 10 juni 2013 was Ilje Hensen

De OR bracht wel advies uit over een drietal aanpassingen

voorzitter van de Cliëntenraad VGZ.

in de organisatie die niet direct verband houden met de
overheidsplannen. Het ging om een reorganisatie van de
Facilitaire dienst, een herinrichting van de administratieve
afdelingen en een reorganisatie in de Thuiszorg, waar in verband met de grotere regie in teams een managementlaag
is verdwenen. Na overleg en, bij de Facilitaire dienst, aanpassingen in de voorstellen, heeft de OR op alle drie de voorstellen positief geadviseerd.

“Juist in een tijd van verandering, moet je cliënten meenemen. Je moet hen vooral niet
overvallen met de gevolgen van alle beleidswijzigingen. Daar slaagt Cordaan heel behoorlijk in. Er zit veel kennis en kunde in de organisatie, en de Raad van Bestuur anticipeert op de
maatregelen die op ons afkomen. De Cliëntenraad adviseert over aanvulling of bijsturing,
gevraagd of ongevraagd.
Dat proces loopt veel beter dan toen ik negen jaar geleden aantrad als voorzitter. Toen
stonden bestuur en Cliëntenraad nogal eens tegenover elkaar, nu is de sfeer coöperatief.
Een goede innovatie van het afgelopen jaar vind ik de beleidsconferenties die wij drie keer
per jaar hebben met bestuur, sectordirecteuren en Ondernemingsraad. Dat is een strategisch
beraad waarin je verder vooruit kijkt om te bepalen waar het heen moet. Het is goed dat
daarbij naast het cliëntenbelang ook de kant van de medewerkers vertegenwoordigd is,
want dat zijn uiteindelijk de mensen die het moeten doen.
Ook de dynamiek is sterk veranderd. Negen jaar geleden was het beleidsmatig rustig en
lag de nadruk op de toen hoognodige kwaliteitsverbetering. Nu komt de ene beleidsverandering op de andere en moeten we er bovenop zitten om te voorkomen dat essentiële
voorzieningen in de knel komen.
Neem bijvoorbeeld de dagbesteding in VGZ en GGZ, die onbereikbaar dreigt te worden
omdat de vervoersvergoeding wordt gehalveerd. Daar moet je tijdig op anticiperen. Ik denk
dat het bij Cordaan gaat lukken om de dagbesteding dichter bij de woonlocatie te brengen,
zodat we onze cliënten kunnen blijven bedienen.
Er worden tegelijk belangrijke vernieuwingen en verbeteringen ingezet. Kleinschalig wonen
bijvoorbeeld sluit aan bij de vraag van cliënten. Bewoners van instellingen worden door
de extramuralisering weer huurders, die een aanspraak hebben op kwaliteit. Ook thuiszorg
nieuwe stijl speelt hierbij een belangrijke rol. Cordaan beweegt in de goede richting, naar
een kwalitatief hoogwaardiger zorg. Zolang bestuur en medezeggenschap naar elkaar
blijven luisteren, komen wij er wel uit.”
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Bijlage: verkort overzicht kerncijfers
Met ontleningsverklaring accountant
http://www.cordaan.nl/10833/14306/Jaarrekening_2013_Stichting1.pdf

Kerngegevens Cordaan totaal

Aantal/bedrag 2013

Aantal/bedrag 2012

Aantal

Aantal

19.412

19.183

Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar

3.291

3.406

- Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar

3.163

3.406

Cliënten
Totaal aantal cliënten sectoren per einde verslagjaar

- Waarvan Geriatrische revalidatie
Aantal cliënten VPT
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Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

1.541

1.530

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

5.312

5.218

Aantal extramurale cliënten Wmo-zorg (Hulp bij Huishouden)

9.223

9.019

Aantal

Aantal

3.510

3.510

Aantal

Aantal

Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar

1.214.487

1.252.658

- Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar

1.171.359

1.249.656

Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar
Productie

- Waarvan dagen DBC
Aantal dagen VPT
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

43.128
8.153
410.360

411.042

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo)

1.068.899

1.023.164

Aantal uren Wmo zorg (Hulp bij Huishouden)

1.167.617

1.340.136

Aantal

Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

8.133

8.509

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

5.305

5.485

Bedrag in euro’s

Bedrag in euro’s

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

364.183.000

367.475.000

- Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

293.597.000

305.305.000

70.586.000

62.170.000

Personeel

Bedrijfsopbrengsten

- Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
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Cordaan in een nieuw jasje: nieuw logo
Bij het ontstaan van Cordaan in 2005 kreeg de organisatie

Logo dat past bij de ontstane organisatie

een nieuwe naam en logo. Dit logo kennen we allemaal.

Cordaan is veranderd. Niet alleen qua vorm en omvang,

Het blauwe woord Cordaan met de groene ‘O’ werd

maar vooral in de manier waarop we werken.

ontwikkeld in een periode waarin zakelijkheid leidend was

Het bestaande logo dekt niet meer de lading. Reden om

in vormgeving. Het logo paste prima bij de tijdsgeest en

te zoeken naar een jasje dat beter past.

de nieuw ontstane organisatie.

Deze zoektocht heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat
we kiezen voor een nieuw Cordaan logo, maar ook dat er

Nu bijna tien jaar later is er veel veranderd. De organisatie

binnen de nieuwe huisstijl ruimte is voor een eigen gezicht

is gegroeid. In de jaren die volgden werden ook Stichting

voor onderdelen en met name voor de grote locaties.

AGO en Prisma onderdeel van Cordaan. En in 2008 werd

Dit geeft ruimte voor herkenbaarheid op locatieniveau,

de bestuurlijke fusie tussen Amsterdam Thuiszorg en Cordaan

dichter bij de cliënt.

een feit. En vrij recent is ook Beth Shalom onderdeel geworden
van Cordaan.

In dit jaarverslag maakt u voor het eerst kennis met het
nieuwe logo. De komende periode wordt deze huisstijl

De veranderende organisatie, maar ook veranderingen

gefaseerd ingevoerd. In dit jaarverslag laten we u vast kennis

in de zorg en de manier waarop we werken, hebben

maken met het nieuwe logo. Dit zult u in de toekomst nog

meegespeeld in de beslissing ons logo en de huisstijl

vaak zien.

te herzien.
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Cordaan biedt vanuit 120 locaties
• zorg aan 20.000 cliënten in Amsterdam, Diemen, Huizen,
Maartensdijk en Zaandam.

