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De zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een  
verstandelijke en/of psychosociale beperking kreeg in 2015 
te maken met ingrijpende veranderingen. Wie een beroep 
deed op zorg heeft de gevolgen van de bezuinigingen 
gevoeld: geen of minder uren hulp in het huishouden en in 
de thuiszorg, een groter appèl op mantelzorgers en familie, 
het verzorgingshuis dat ophoudt te bestaan, een ander 
aanbod aan dagbesteding.

Vanaf het allereerste moment dat de plannen van het  
kabinet bekend werden, hebben wij duidelijk gemaakt  
hoe wij de toekomst zien. Mensen moeten in staat worden 
gesteld om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en 
meer gebruik te maken van eigen mogelijkheden. Maar 
tegelijkertijd staat voor ons als een paal boven water 
dat je dit doel alleen maar kunt bereiken als je in de zorg 
thuis – in welke vorm dan ook – investeert. Wij maken 
ons zorgen dat het kabinet met haar beleid de eigen visie 
ondergraaft. 

Natuurlijk ziet Cordaan het belang van een betaalbare 
zorg voor cliënten van straks. Maar wij zijn ervan over-
tuigd dat de oplossing niet ligt in ‘minder van hetzelfde’. 
Onze oplossing is een zorginhoudelijke vernieuwing van de 
zorg: ‘meer van iets heel nieuws’. Niet alleen vernieuwing 
van de zorg en ondersteuning die Cordaan biedt. Maar 
ook van de samenwerking met de huisarts en het zieken-
huis als het gaat om kwetsbare ouderen. En ook van de 
samenwerking met maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven, bijvoorbeeld als het gaat om integratie en 
participatie van mensen met een beperking of mensen die 
op langdurige psychische begeleiding zijn aangewezen.  
In 2015 hebben wij het initiatief genomen om een krach-
tige impuls te geven aan de inhoudelijke vernieuwing van 
onze eigen dienstverlening; in het belang van cliënten van 
nu én straks. 

Cordaan stond in 2015 ook voor de opgave om forse bezui-
nigingen op te vangen. We zijn hierin geslaagd en – evenals 
in 2014 – zonder gedwongen collectief ontslag. Dat is niet 
alleen gelukt door het nemen van een reeks van maat-
regelen gericht op beheersing van kosten. Maar ook door 
taken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie  
te beleggen, overhead te beperken en aan teams veel 
meer ruimte te geven om eigen keuzes te maken. 

Cordaan heeft 2015 kunnen afsluiten met een positief 
financieel resultaat. Bezuinigingen zijn opgevangen door 
processen te vereenvoudigen (programma ‘Eenvoudig  
Beter’) en te innoveren. Medewerkers en vrijwilligers hebben 
zich dagelijks met hart en ziel ingezet om de cliënten niet de 
dupe te laten worden van de bezuinigingen en forse her-
vormingen. Mede dankzij hen is het gelukt de veranderingen 
te laten landen. De manier waarop zij steeds weer positief, 
creatief en flexibel inspelen op de uitdagingen waarvoor ze 
zich geplaatst zien, maakt ons blij en trots.

Het jaarverslag is gevuld met de persoonlijke verhalen 
van betrokkenen, die wat dieper ingaan op een aantal 
specifieke ontwikkelingen. En daarnaast markeert dit 
verslag een eerste decennium. Cordaan vierde in 2015 
haar 10-jarig bestaan. Dat jubileum is gevierd in een 
bijzondere vorm: door in de wijken rond onze locaties 
activiteiten voor burgers en cliënten te organiseren 
hebben we een steentje bijgedragen aan de noodzakelijke 
verbinding binnen een buurt of wijk. De titel van dit 
jaarverslag is daarom gelijk aan de naam van het 
wijkprogramma: ‘Zorg voor elkaar!’

De cijfermatige informatie die in dit verslag is opgenomen  
is ontleend aan de jaarrekening 2015, die is voorzien van 
een goedkeurende verklaring door de externe accountant.

De jaarrekening 2015 is te vinden via 
http://www.cordaan.nl/overcordaan/jaarverslagen 
en via www.jaarverslagenzorg.nl. 

Eelco Damen 

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorwoord 



Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of 
begeleiding nodig heeft. Voor ouderen met dementie of 
lichamelijke ongemakken, voor kinderen en volwassenen 
met een verstandelijke beperking en voor mensen met 
psychiatrische problematiek. Afkomst, cultuur, religie, 
seksuele voorkeur, leeftijd of beperking; die verschillen 
geven Cordaan juist kleur.

Cordaan biedt die zorg en begeleiding kleinschalig, in 
en rond verschillende locaties maar ook gewoon in de 
wijk, zo veel mogelijk thuis of ‘als thuis’. Het stimuleren 
van ieders mogelijkheden staat hoog in het vaandel. 
Wij respecteren en waarderen zelfstandigheid en eigen 
keuzes. Iedereen moet zo veel mogelijk het leven kunnen 
leiden dat hij of zij wenst, liefst zo lang mogelijk in de eigen 
omgeving. En als dat niet meer kan, op een veilige en 
gastvrije woonzorglocatie. De kernwaarden die leidend 
zijn bij het werk van Cordaan zijn: kleurrijk, stimulerend, 
vertrouwd, vriendelijk, zorgzaam en dichtbij.

Cordaan biedt aan zo’n 20.000 mensen zorg vanuit 120 
locaties in alle wijken van Amsterdam en Diemen, maar 
ook in Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen we met bijna 
6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook 
in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgpro-
fessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappe-
lijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties 
van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen 
voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Cordaan heeft een geschiedenis van meer dan 300 jaar 
in Amsterdam en is ruim 10 jaar geleden ontstaan uit 
de fusie van de Verenigde Amstelhuizen en IJlanden. 
Vervolgens hebben de AGO en Amsterdam Thuiszorg 
zich aangesloten en begin 2014 ook de Joodse ouderen-
zorginstelling Beth Shalom. Medewerkers bij Cordaan 
zijn professioneel, werken met plezier en voelen zich 
gewaardeerd om hun inzet, betrokkenheid en aandachtige 
zorg.
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In 2015 heeft tussen Raad van Toezicht en Raad van  
Bestuur een intensieve gedachtenwisseling plaats-
gevonden over de ontwikkeling van de organisatie van 
Cordaan in relatie tot de aandacht voor en de focus op 
de kwaliteit van zorg. In de tweede helft van 2015 is met 
het oog op de actualisering van het meerjarenbeleidsplan 
de strategische koers van Cordaan aan de orde geweest. 
Hierbij ging het om thema’s als inhoudelijk leiderschap, 
goed werkgeverschap, procesvereenvoudiging en 
strategische samenwerking. 

De Raad van Toezicht heeft in 2015 tevens besloten de 
heer M.J. Noordhoff van Ernst & Young tot accountant  
van Cordaan te benoemen. Tenslotte heeft de Raad van 
Toezicht haar functioneren – begeleid door een extern  
adviseur - geëvalueerd. Op basis hiervan is door de Raad 
van Toezicht een eigen ontwikkelingsprogramma vast- 
gesteld.  

NIEUWE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Op 1 januari 2015 is mevrouw 
Mariëlle Rompa als nieuw 
lid toegetreden tot de Raad 
van Toezicht van Cordaan. 
Sinds medio 2014 bestond 
er een vacature voor de rol 
van voorzitter. Mevrouw 
Jenneke van Veen heeft ter 
overbrugging deze rol als 
waarnemend voorzitter vervuld. 
Op 1 april 2015 heeft zij de 

voorzittershamer overgedragen aan Mariëlle Rompa. 
Mariëlle is voor velen in de zorg al een bekend gezicht. 
Zij gaf 8 jaar lang leiding aan brancheorganisatie ActiZ. 
De laatste jaren heeft ze veel ervaring opgedaan in 
toezichthoudende functies, onder meer in de ouderenzorg, 
de jeugdzorg en ziekenhuiszorg. 

Jenneke van Veen is nu actief binnen de Raad van Toezicht, 
onder meer als voorzitter van de Auditcommissie Zorg.

IN 2015 BESTOND DE RAAD VAN TOEZICHT UIT DE  
VOLGENDE LEDEN:
• Mw. drs. M.E. Rompa, voorzitter
•  Dhr. P.N. van Wageningen, tevens voorzitter 

auditcommissie Financiën
• Dhr. F.P. Bijdendijk, tevens lid auditcommissie Financiën
•  Mw. drs. J.A.H. van Veen, tevens voorzitter 

auditcommissie Zorg
• Mw. prof. dr. T.A. Abma, tevens lid auditcommissie Zorg
•  Dhr. drs. W.R. den Hartog, tevens lid auditcommissie 

Financiën

WISSELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
Per 1 september heeft Joke van Lonkhuijzen haar functie 
als lid van de Raad van Bestuur neergelegd. Zij heeft  
gedurende haar bestuursperiode met veel plezier bijgedra-
gen aan de transitie van de langdurige zorg. In overleg met 
de Raad van Toezicht zijn haar werkzaamheden tot eind 
2015 overgedragen aan de overige twee bestuurs leden 
Eelco Damen en Henk Kouwenhoven, die een nieuwe 
taakverdeling zijn overeengekomen.

Met ingang van 1 januari 2016 is Ronald Schmidt als 
derde lid tot de Raad van Bestuur toegetreden. Hij was 
al sinds 2013 werkzaam bij Cordaan in de functie van 
directievoorzitter Verzorging en Verpleging. Gedurende 
het jaar 2015 was hij binnen de organisatie al belast met 
de uitvoering van een aantal gedelegeerde bestuurlijke 
taken.

Verslag van de Raad van Toezicht
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VOORBEREIDINGEN PROGRAMMA ‘STUREN OP INHOUD’
Om goed in te kunnen spelen op toekomstige inhou-
delijke en financiële ontwikkelingen is het van belang 
dat Cordaan wendbaar is, zorginhoudelijk leiderschap 
versterkt en belangrijke processen sterk vereenvoudigt. 
Daartoe worden de drie bestaande omvangrijke sec-
toren V&V, VGZ/GGZ en Thuiszorg in de loop van 2016 
omgevormd naar kleinere organisatorische eenheden, 
waaraan een aantal expertisecentra verbonden wordt. 
Zorginhoudelijke expertise is van cruciaal belang, dus 
kennis en ervaring met betrekking tot specifieke doel-
groepen kan op deze manier gebundeld worden. En in 
aansluiting op de wijze waarop de financiers straks de 
zorg willen inkopen, is het van belang dat de eenheden 
werken vanuit een gebiedsgerichte benadering.

De focus op de zorginhoud vertaalt zich in de manier 
waarop binnen Cordaan leiding wordt gegeven; meer 
verantwoordelijkheid voor de zorg in de lijn, bij de pro-
fessionals in de teams. Een leiderschapsprogramma kan 
hier een stevige impuls aan geven. Vanaf het najaar van 
2015 zijn de ontwikkel- en uitvoeringsplannen voor het 
voorgaande uitgewerkt in een programmatische aan-
pak, ‘Sturen op inhoud’ genaamd.

Het sturen op inhoud moet plaatsvinden in combinatie 
met het leveren van zorg conform begroting. Dat levert 
uitdagingen en dilemma’s op. Door de veranderende 
koers van de overheid en de financiers ontvangen alle 
zorgorganisaties minder budget. Ook Cordaan moet 
in de jaren 2015-2016-2017 tussen de 20 en 30 miljoen 
euro krimpen, waarvan een groot deel in 2016. Om 
een sluitende begroting te kunnen opleveren zijn in 
het laatste kwartaal 2015 personele maatregelen 
en investeringsmaatregelen (o.a. huisvesting en ICT) 
voorgenomen die consequenties kunnen hebben voor 
medewerkers, cliënten en verwanten.

SAMENWERKING MET WETENSCHAP, ONDERZOEK EN 
OPLEIDINGEN
In november 2014 vond de oprichtingsvergadering 
plaats voor het Academisch Centrum Langdurige Zorg, 
waarin naast Cordaan ook het AMC, de UvA/HvA, de VU, 
VUmc, InHolland, Ons Tweede Thuis, de stichting Actief 
Burgerschap, de gemeente Amsterdam en het Amster-
dam Institute for Health and Technology participeren. 

Doelstelling van dit kennis- en ontmoetingscentrum, dat 
gevestigd is op de Zwanenburgwal 206, is het verbinden 
van kennis over de langdurige zorg uit wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk. Deze bundeling 
kan tot verbetering van de kwaliteit leiden, niet alleen 
van de zorg maar ook van het leven van cliënten. 

Het centrum is genoemd naar Ben Sajet, joods huisarts, 
bestuurder en politicus die tussen 1912 en 1962 van 
groot belang was voor de zorg in Amsterdam. Het 
centrum heeft in de loop van 2015 steeds meer vorm  
gekregen en is formeel gestart met een grote conferentie 
op 22 april 2016.

Cordaan en de Universiteit van Amsterdam werken al 
enige jaren samen in een Long Term Care Partnership, 
een voorloper van het bredere samenwerkingsverband 
dat tot het Ben Sajet Centrum heeft geleid. Om concreet 
een eerste brug te slaan tussen wetenschap, onderzoek, 
onderwijs en de zorgpraktijk organiseerde Cordaan in 
januari 2015 samen met de UvA in het kader van dat 
partnership het tweedaagse congres ‘Nieuwe kijk op de 
praktijk!’ in de Hermitage Amsterdam. Cordaan en de 
UvA lieten met het congres zien dat in de inhoudelijke 
vernieuwing van de langdurige zorg grotere stappen 
mogelijk zijn als krachten worden gebundeld. 

Het congres werd door bijna 300 deelnemers bijgewoond. 
Thema’s uit de ouderenzorg en zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking werden belicht door een 
30-tal sprekers, waaronder Jan Willem Duyvendak, 
Evelien Tonkens, Anne-Mei The en Henriëtte van der 
Horst. Staatssecretaris Martin van Rijn sloot na zijn 
inhoudelijke bijdrage het congres. Cordaan heeft samen 
met de UvA de resultaten van deze tweedaagse in een 
boekje samengevat en verspreid, zodat de inzichten 
ook buiten het congres een bijdrage blijven leveren aan 
innovatie van de langdurige zorg. 

VIJFDE CORDAAN LEZING 
Op 29 oktober 2015 liep het Auditorium van de Hermitage 
vol met ruim 150 externe en interne belangstellenden. 
Zij kwamen voor de vijfde Cordaan lezing, die dit keer de 
veranderende wensen van toekomstige zorgvragers als 
onderwerp had: ‘Nieuwe klanten, nieuwe wensen’.

Ab Klink, oud-minister van 
VWS en sinds 2014 lid van 
de Raad van Bestuur van 
zorgverzekeraar VGZ, beet 
als hoofdreferent het spits af. 
Zorgverzekeraar VGZ maakt 
binnen de grenzen van het 
huidige systeem innovaties 
in de cure mogelijk en Klink 
beschreef de kansen die hij 
zag om innovaties ook te 

faciliteren in de langdurige zorg en in de samenwerking 
tussen care en cure. 

Verslag van de Raad van Bestuur
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Wilma Scholte Op Reimer, tot 
voor kort Lector Verpleegkunde 
en sinds 1 januari 2015 voor-
zit ter Domein Gezondheid 
van de Hogeschool van 
Amsterdam, trad op als co-
referent. Zij gaf voorbeelden 
van innovatierichtingen 
in de langdurige zorg die 
een bijdrage leveren aan 
verbetering van de kwaliteit 

van leven en doelmatigheid van de zorg. Ook ging 
ze in op de veranderende rol van professionals en de 
consequenties daarvan voor beroepsopleidingen.

SAIL
Cliënten, medewerkers en relaties van Cordaan hebben 
op allerlei manieren genoten van SAIL 2015. Meer dan 
500 cliënten van Cordaan maakten een rondvaart over 
het IJ op partyboten van het Rode Kruis. Van 19 tot en 
met 23 augustus was het Havengebouw hét uitkijkpunt 
tijdens SAIL. 

Tijdens de Sail In Parade kwamen zo’n 100 relaties van 
bestuur en directie naar de 6e etage. Cliënten, mede-
werkers en familieleden konden de hele week vanuit het 
Havengebouw alles goed bekijken, zelfs het dakterras 
werd opengesteld. Team Transtech vertegenwoordig-
de Cordaan met een bijzonder zelfgebouwd vaartuig 
tijdens de Pieremachocheltocht over de grachten van 
de binnenstad.

In de zomer van 2015 startte Cordaan een bijzondere campagne 

in de wijken, met als titel ‘Zorg voor elkaar’.  

De vele veranderingen in de zorg vragen om meer samenwerking 

binnen de wijk. Cordaan is als organisatie in alle wijken 

aanwezig, via de wijkteams en op veel Cordaan-locaties. 

Dat maakt dat Cordaan bij uitstek in de positie is om nieuwe 

verbindingen binnen de wijken tot stand te brengen, samen met 

cliënten en met buurtbewoners.  

Het 10-jarig jubileum van Cordaan in 2015 vormde mede een 

mooie aanleiding om die verbindingen heel concreet vorm te 

geven. Daarom heeft Cordaan met hulp van vriendenstichting 

Cornuit en een aantal samenwerkingspartners vanaf augustus 

2015 in vele wijken bijzondere wijkactiviteiten georganiseerd 

onder het motto ‘Zorg voor elkaar’. De campagne wil door het 

organiseren van ‘ontmoeting, kunnen meedoen en iets voor 

elkaar betekenen’ de verbinding tussen cliënten, vrijwilligers en 

andere wijkbewoners versterken. Met die wijkactiviteiten, die 

doorlopen in 2016, levert Cordaan een bijdrage aan het sociale 

en maatschappelijk leven rond de verschillende locaties.

  

Als start van deze wijkgerichte aanpak is met hulp van een aantal sponsors voor alle collega’s, vrijwilligers en vele cliënten 

een tweedaagse Startmanifestatie georganiseerd. Cordaan heeft een unieke kans gekregen om voor deze Startmanifestatie 

een bijzonder terrein te gebruiken: het Marineterrein naast het Scheepvaartmuseum. Met steun van sponsors is hier tijdens twee 

middagen een startschot gegeven aan de wijkcampagne.

Twee dagen lang wapperden de Cordaanvlaggen op het Marineterrein. De Voorwerf, het Scheepvaartmuseum en het VOC-schip 

‘Amsterdam’ vormden het toneel van een feestelijke start van de wijkcampagne ‘Zorg voor elkaar’. Een kleine 2000 medewerkers, 

cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers kwamen inspiratie opdoen voor de wijkactiviteiten. 

10 JAAR CORDAAN, WIJKCAMPAGNE ‘ZORG VOOR ELKAAR’



HULP BIJ HET HUISHOUDEN
De gemeente heeft steeds minder geld beschikbaar voor 
hulp bij het huishouden. Cliënten krijgen alleen nog hulp bij 
het huishouden in aanvulling op wat zij zelf kunnen doen 
of kunnen regelen in de eigen omgeving. Cordaan heeft 
daarom in 2015 een belangrijke stap gezet om de hulp bij 
het huishouden toekomstbestendig te maken. 

Begin 2015 is de samenwerking tussen Cordaan en Inclu-
zio, een dochter van Facilicom, gestart rond het aanbieden 
van hulp bij het huishouden. Incluzio heeft 52,5% van de 
aandelen van Cordaan Thuisdiensten overgenomen. 
Cordaan is voor het andere deel aandeelhouder geble-
ven. Onder de naam Cordaan Thuisdiensten wordt niet 
alleen hulp bij het huishouden geboden, maar worden ook 
nieuwe diensten ontwikkeld. In 2015 werd de ‘Dienst Thuis’ 
geïntroduceerd; eenvoudige ondersteuning in en om het 
huis, gezelschap bij de uitvoering van bepaalde activitei-
ten, elke dienst per uur in te kopen via een dienstencheque. 

Cordaan Thuisdiensten heeft dit jaar ook de levering van 
hulp bij het huishouden aan een bijzondere doelgroep ge-
gund gekregen, namelijk aan mensen met psychiatrische 
problemen (Openbare Geestelijke Gezondheidzorg/OGGZ).

Cordaan maakt zich al jaren bezorgd over de versobe-
ring van de hulp bij het huishouden. Bij het afsluiten van 
contracten leggen gemeenten de nadruk op een zo laag 
mogelijke prijs. Medewerkers én cliënten zijn hiervan de 
dupe. Mede op initiatief van Cordaan heeft de Transi-
tiecommissie Sociaal Domein op verzoek van staatsse-
cretaris Van Rijn de Code Verantwoordelijk Marktgedrag 
Thuisondersteuning opgesteld, die eind augustus 2015 
door veel zorgaanbieders en gemeenten is getekend. De 
code stelt fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden én kwaliteit 
van de zorg centraal bij de inkoop van huishoudelijke hulp, 
en niet alleen de prijs. 

THUISZORG

WIJKZORG
In 2014 is in vijf gebieden een start gemaakt met wijkge-
richte zorg. Met als spil de wijkverpleegkundige die de  
benodigde zorg en ondersteuning organiseert voor de 
cliënt. 
De samenwerking met huisartsen, maatschappelijk wer-
kers en andere hulpverleners is in 2015 geïntensiveerd in 
heel Amsterdam. Zo is er aanvang gemaakt met de opvang 
‘bed in de buurt’; een tijdelijk bed bij een zorgaanbieder  
na een ziekenhuisopname of om een ziekenhuisopname 
te voorkomen. Dat gebeurt in samenwerking met zieken-
huizen, Stadsdorp Zuid, Amsterdamse Huisartsenvereniging 
en Amstelring.

Op pagina 11 leest u meer over de veranderende rol van 
professionals en andere gevolgen van de transitie naar 
de Wmo.

De verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling is in 
2015 van het CIZ overgegaan naar de wijkverpleging. Als 
gevolg van de nieuwe Zorgverzekeringswet moesten de 
wijkverpleegkundigen van Cordaan alle cliënten met een 
indicatie voor wijkverpleging vóór 1 juli 2015 opnieuw 
beoordelen. Deze deadline is gehaald. In het thuiszorgpor-
taal van Cordaan zijn ruim 4500 zorgplannen ingevoerd. 
Op basis van de hulpvraag hebben wijkverpleegkundigen 
samen met de cliënt een nieuw zorgplan opgesteld.
In 2015 is hard gewerkt om de bereikbaarheid van de 
thuiszorgteams te verbeteren. Alle thuiszorgteams 
hebben een eigen 020-nummer gekregen, zodat cliën-
ten, verwijzers en anderen direct en zonder tussenstap 
kunnen bellen met het team in de wijk. De wachttijd is 
verkort en de beller krijgt rechtstreeks de juiste persoon 
te spreken.

Samen met de Hogeschool van Amsterdam is een pro-
gramma gestart om HBO-V studenten meer te interes-
seren voor het beroep van wijkverpleegkundige. Dat is 
noodzakelijk omdat er nu al een tekort is.

Met ingang van 1 januari 2015 is Cordaan gestopt het met 
leveren van thuiszorg in Zaanstad, Oostzaan en Wormer-
veer. De hulp bij het huishouden was al per 1 januari 2014 
overgenomen door Tzorg. Nu is ook de verzorging en ver-
pleging op zorgvuldige wijze overgedragen. 

Verslag over 2015
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KARIN HEIJNE EN ANJA HOMMEL: “DIE PARTICIPATIE LIJKT TOCH TE WERKEN”

Anja Hommel is programmamanager voor de Wmo en voor 

de wijkverpleging. Nu alle rook is opgetrokken ziet ze dat de 

veranderende rol van de professional zijn vruchten begint af 

te werpen. Als levend bewijs heeft ze wijkverpleegkundige 

Karin Heijne bij het gesprek gevraagd. “Zij opereert als een 

vis in het water.”

De ‘moeder van de Wmo’ is Anja wel genoemd bij Cordaan.

Ze was - eerst vanuit de gemeente, later bij Cordaan - 

nauw betrokken bij de omslag van AWBZ naar Wmo en 

Zorgverzekeringswet (Zvw). Als programmamanager is ze 

nu bezig met de vertaalslag van inkoopafspraken naar wat 

alle veranderingen voor de professional betekenen. “Onze 

verpleegkundigen staan echt in een brandpunt van al die 

veranderingen. Ze moeten zich verhouden tot alle partijen 

in de wijk. Steeds moeten ze kijken naar waar je mensen 

meer zelf kunt laten doen, waar kun je de omgeving inzetten, 

waar kun je gebruik maken van vrijwilligers en andere 

mogelijkheden in de wijk.”

Rolmodel

Anja legt uit dat er veel meer wordt gevraagd van de professi-

onal, nu een andere manier van financieren andere eisen stelt: 

“Wijkverpleging is naar de Zorgverzekeringswet gegaan. Daar-

mee hebben de wijkverpleegkundigen de rol van het indice-

ren weer terug gekregen. Hun werk is nu veel meer gericht 

op samenwerking met andere organisaties; welzijn, zorg, 

vrijwilligers en huisartsen. En de tijd daarvoor kunnen ze nu 

ook schrijven. Dat maakt bijvoorbeeld zoiets als de wijktafel 

mogelijk, waarvan Karin een van de trekkers is.” Lachend 

naar Karin: “Ze is een heel mooi rolmodel. Ze opereert als een 

vis in het water in deze wijk.”

Wijkverpleegkundige Karin Heijne: “Iedere wijk in Amsterdam 

heeft een tafel waar allerlei zorg- en welzijnspartijen, maar 

ook informele partijen aan tafel zitten. In mijn wijk heb ik een 

analyse gedaan, die we aan de wijktafel hebben besproken. 

Het is een wijk met veel armoede en een lage sociaal-

economische status. Daarom gaan we nu het buurtbaken 

introduceren. We gaan, onder anderen met vrijwilliers van 

Burenhulp Amsterdam, voor de zomer inventariseren welke 

buurtbewoners hulp nodig hebben en welke bewoners 

iets voor hun buren kunnen betekenen en een buurtbaken 

kunnen zijn. Op die manier verbindingen leggen vind ik mooi. 

Als wijkverpleegkundigen kunnen we eindelijk weer op 

meerdere levensgebieden een rol spelen.”

Legitimatie

Wat van grote betekenis is, is dat de wijkverpleegkundige 

in haar nieuwe rol zelf indicaties kan stellen voor zowel de 

Wmo als de Zvw. 

Karin: “Dat vind ik heel fijn. Ik had net nog een voorbeeld van 

een cliënt die belde dat ze eigenlijk vandaag gezwachteld 

moest worden. Dat kan ik nu zelf indiceren, ik zet het in de 

computer; klaar. Voorheen moest ik voor het CIZ een heel 

formulier invoeren. Nu is het zorgplan voldoende legitimatie 

voor de uren die we maken. En als ik denk: bij deze mevrouw 

spelen nog meer dingen, dat indiceer ik dat ook, en ook de 

uren die erbij horen.” 

Anja: “Dat is wat er veranderd is. Het productiedenken is 

vervangen door het kijken naar wat een cliënt écht nodig 

heeft. En het samenwerken met anderen om dat mogelijk te 

maken. Ooit was ik betrokken bij de invoering van de Wmo 

in 2007. Er was toen veel weerstand tegen; de Wmo werd 

vooral gezien als een bezuiniging, bedoeld om mensen hun 

recht op zorg af te nemen. Als je nu ziet welke stappen er 

zijn gezet: het is makkelijker geworden een vrijwilliger in te 

zetten. Cliënten vertonen minder claimgedrag en voelen 

zich meer verantwoordelijk voor oplossingen. Er is veel meer 

samenwerking, zoals bij de wijktafels. Die participatie, waar 

iedereen zo bang voor was, lijkt toch wel te werken.”



ZORG AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE 
BEPERKING (VGZ)

VISIE ‘WAARDEVOL LEVEN!’
Werken vanuit een visie inspireert en geeft een duidelijk 
beeld van de toekomst. De sector VGZ heeft in 2015 met 
betrokkenheid van vele cliënten, verwanten en mede-
werkers een visie op de zorg aan mensen met een ver-
standelijke beperking ontwikkeld. Deze visie is in oktober 
2015 gepresenteerd, en zal in de loop van 2016 verder 
worden ‘geladen’ in de praktijk. ‘Waardevol leven!’ gaat 
uit van volwaardig burgerschap voor mensen met een 
beperking. Zij moeten met dezelfde kansen, mogelijkheden 
en plichten deel kunnen nemen aan de samenleving. 
De uitdaging voor Cordaan is om voor ieder van hen de 
meest passende en betekenisvolle plek te vinden in de 
maatschappij, rekening houdend met hun - eventueel  
met hulp van Cordaan te versterken - talenten.

Een geslaagd voorbeeld hiervan is de deelname van  
beeldend kunstenaar Marcello Pieter Stokhof aan het 
Amsterdam Light Festival 2015. Zijn verhaal is te lezen  
op de pagina hiernaast.

Vanuit diezelfde visie en de wens een bijdrage te leveren 
aan de erkenning, waardering en het begrip voor mensen 
met een beperking en de integratie in de maatschappij  
te bevorderen is in 2015 een ander bijzonder initiatief  
genomen. Omdat kunst bij het streven van Cordaan een 
belangrijke verbindende rol blijkt te spelen, is Cordaan een 
samenwerking aangegaan met de Hermitage Amsterdam 
en Het Dolhuys uit Haarlem. Dit heeft ertoe geleid dat in 
maart 2016 in de Hermitage – naast een museum – kunste-
naarsateliers, een galerie en een artotheek zijn gerealiseerd 
voor kunstenaars die afwijken van de geldende norm. 

De opening van deze inspirerende locatie door koningin 
Máxima leverde de spreekwoordelijke ‘kroon op het werk’. 
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Marcello Pieter Stokhof kreeg als kunstenaar het afgelopen 
jaar veel aandacht. Zijn beeld ‘Geduld’ was onderdeel van 
het Amsterdam Light Festival. Nu is het te zien bij de nieuwe 
Outsider Art Galerie van Cordaan, op het terrein van de Her-
mitage. “Ik ging niet naast mijn schoenen lopen, maar het 
leek er wel op.”

“Het is een geweldig ding,” zegt kunstenaar Marcello Pieter 
Stokhof, “maar het kostte wel bloed, zweet en tranen.” Hij 
wijst op zijn beeld, dat voor de ingang van de Outsider Art  
Galerie is tentoongesteld. “Ze vroegen me of ik iets wilde  
maken voor het Amsterdam Light Festival. Ik begon al hele-
maal weg te dromen, toen ik het thema hoorde: vriendschap.” 
Dat thema symboliseerde Marcello door een hondje dat in 
een grote buis kruipt. Aan de andere kant van de buis wacht 
een  man geduldig tot hij eruit komt. “Vriendschap heeft veel 
te maken met geduld” zegt de kunstenaar. “Daarom heet dit 
beeld: geduld.”

Lampen in de buis projecteren de man en het hondje op de 
omgeving. Dat gaf ’s avonds, tijdens het Amsterdam Light 
Festival, een prachtig effect. Marcello kreeg enorm veel aan-
dacht voor zijn beeld. Zelfs koningin Máxima kwam met hem 
praten, tijdens de opening van de nieuwe Outsider Art Galerie, 
waar het beeld na het festival naartoe verhuisde. “Het was 
geweldig” glundert Marcello. “Ik ging niet naast mijn schoenen 
lopen, maar het leek er wel op. Iedereen kwam me vragen 
stellen. Ik had opeens allemaal blije mensen om me heen.”

Marcello ontdekte zijn creativiteit pas laat: op zijn negen-
veertigste. “In 2011 heb ik veel meegemaakt. Ik kon veel  
dingen niet meer handelen en ben in de Ziektewet gekomen. 
Via MEE ben ik toen begonnen om dingen te maken met 
mijn handen. Klei, dat is echt mijn materiaal. Zo ben ik 
een verborgen talent tegengekomen. Ik kreeg al eens een 
eervolle vermelding bij een kunstprijs in het Cobra museum. 
En nu dit. Ik vind het geweldig om dingen te kunnen maken. 
Vier dagen per week ben ik ermee bezig. Weet je: de kunst 
heeft me gered.”

OUTSIDER ART KUNSTENAAR MARCELLO: “DE KUNST HEEFT ME GERED”
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ANDERS KIJKEN ANDERS DOEN VOOR LVB-CLIËNTEN 
IN DE WIJK
Samen met Philadelphia, Amsta en MEE heeft Cordaan 
een nieuwe werkwijze Anders Kijken Anders Doen (AKAD) 
voor het organiseren van zorg en ondersteuning binnen 
de Wmo en binnen de wijk ontwikkeld. De LVB-organisaties 
werken samen en maken gebruik van elkaars expertise.  
De professionele begeleiding is verschoven naar informele 
zorg en voorzieningen in de ‘dragende samenleving’. Dit 
heeft ertoe geleid dat mensen met een licht verstandelij-
ke beperking met minder uren ambulante begeleiding toe 
kunnen, omdat meer wordt ingezet op eigen kracht en het 
informele netwerk. Na een succesvolle pilot in West wordt 
de werkwijze binnen de stad verder uitgerold.

LEERWERKBEDRIJF
Eind 2014 is het Leerwerkbedrijf van Cordaan gelanceerd 
onder het motto ‘Vertrouwen werkt’. Binnen het Leer-
werkbedrijf kunnen mensen met een verstandelijke of 
psychische beperking, maar ook jongeren die het speciaal 
onderwijs verlaten aan de slag met begeleid werk. Dat 
begeleide werk wordt in een beschutte, veilige omgeving 
binnen Cordaan geboden (o.a. Houtwerkplaats, Kunst-
werkplaats, Kijkduin Mediagroep of textielatelier De 
Draad). Maar ook op detacheringsbasis bij opdrachtge-
vers als IKEA, de Makro of de Kweker. Doelstelling is om 
mensen te begeleiden en te trainen, zodat de kansen op 
betaald werk worden vergroot.

In 2015 is de brochure met leerwerkplekken gecomple-
teerd met een brochure over de verschillende leerlijnen 
die het Leerwerkbedrijf aanbiedt. Wmo-kandidaten en 
VSO-leerlingen kunnen met begeleiding van leermeesters 
binnen diverse domeinen basisvaardigheden leren en 
deelcertificaten halen, zelfs tot op MBO-niveau.

OPENING STADSLANDGOED KLARENBEEK
In de zomer is stadslandgoed Klarenbeek aan de Amstel 
officieel geopend. Het landgoed biedt een vaste groep 
cliënten met een verstandelijke beperking al enige jaren 
een werkplek in de moestuin, de theetuin of het winkel-
tje. Woningbouwcorporatie De Key heeft in 2007 de 17e 
eeuwse boerderij Klarenbeek aan de Amstel aangekocht. 
Na restauratie en renovatie kreeg Klarenbeek een nieuwe 
bestemming: die van stadslandgoed. Cordaan is sinds-
dien gestart met het aanbieden van dagbestedingsacti-
viteiten voor cliënten met een verstandelijke beperking.

MCG-HUIS IJBURG
In het voorjaar van 2015 is Cordaan samen met woning-
corporatie de Alliantie en Omega gestart met de bouw 
van een huis voor meervoudig complex gehandicapte 
(MCG) kinderen en jongvolwassenen op IJburg (Haven-
eiland-Oost). Op IJburg heeft Omega sinds 2009 een 
dagcentrum voor MCG-kinderen. De ouders van deze kin-
deren wensten al lange tijd een kleinschalige woon- en 
logeervoorziening op IJburg. Cordaan maakt nu samen 
met de Alliantie - en inmiddels ook met zorgorganisatie 
Ons Tweede Thuis - deze droom waar. Medio 2016 opent 
de Marius Meijboomstraat 109-111 haar deuren. Er kunnen 
in zes woningen steeds zes kinderen en volwassenen 
wonen of logeren. Omega huurt er ruimte om dagbehan-
deling te kunnen bieden.
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NIEUWE AFDELING IN DE FOYER
Op ‘De 4e Verdieping’ van de Foyer is in de zomer van 
2015 een nieuwe voorziening gestart voor 14 VGZ-/GGZ 
cliënten. Het is een bijzondere afdeling omdat alle cliënten 
hier tijdelijk verblijven gedurende een (time out-) periode 
met intensieve begeleiding en duidelijke structurering. 
Nieuwe cliënten vanuit detentie of ‘van de straat’ maken 
op De 4e Verdieping bij Cordaan een goede start. Er zijn 
twee crisisbedden beschikbaar op De 4e Verdieping en 
ook eventuele Wmo-cliënten in crisissituatie worden hier 
opgevangen. 

KWALITEIT
De VGZ-sector heeft in de inkoopprocedure van Achmea 
voor 2016 op overtuigende wijze gemotiveerd waar-
om de transparantie van kwaliteitsgegevens voor de 
klant belangrijk is. Samen met Achmea en negen andere 
zorgorganisaties mag Cordaan nu starten met het pro-
ject ‘Kwaliteitsinformatie transparant’. Daarnaast kan 
Cordaan in 2016 en 2017 met Achmea en collega-aanbie-
ders bestaande kwaliteitsinstrumenten delen en door-
ontwikkelen en verbetertrajecten realiseren (zoals het 
ontwikkelplan voor persoonlijk begeleiders).
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GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

HERSTEL
In de sector GGZ van Cordaan is al sinds enige jaren de 
herstelvisie leidend in de zorg. Herstel betekent in dit ver-
band niet genezen. Het gaat om maatschappelijk, sociaal 
en psychologisch herstel. De herstelvisie is gericht op het 
opbouwen en hervinden van de eigen identiteit en het 
heroveren van regie op het eigen bestaan en het weer 
meedoen in de maatschappij.  

Vanaf 2014 zet Cordaan voor de herstelondersteuning 
ervaringsdeskundigen in. De herstelvisie krijgt vorm door 
de participatie van (voormalig) cliënten die op basis van 
eigen ervaringen met levensontwrichtende situaties en 
herstelprocessen ruimte maakt voor het herstelproces 
van anderen. Zij werken vanuit het Team Herstel. Op 
pagina 17 komt Chantal Schiks van Team Herstel uitge-
breider aan het woord. Team Herstel begon klein, maar 
is in 2015 versterkt en gegroeid (zowel in omvang als in 
ontwikkeling). Het team is een van de belangrijkste in-
strumenten om vorm en inhoud te geven aan de herstel-
visie. Zo komen zij op alle locaties, ontwikkelen en geven 
trainingen aan cliënten en aan medewerkers/teams. Zij 
ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en 
zijn actief bij het organiseren van bijeenkomsten en eve-
nementen over diverse thema’s binnen de GGZ. 

Een voorbeeld is het jaarlijkse Cordaan GGZ Evenement, 
dat in november 2015 voor cliënten en medewerkers 
plaatsvond in cultureel centrum De Rode Hoed. Omdat 
vanuit de herstelvisie de samenwerking, transparantie 
en betrokkenheid tussen cliënten en medewerkers steeds 
belangrijker wordt, was het in 2015 voor het eerst een 
evenement voor en door beide groepen. Het thema van  

 
 
de dag was dan ook ‘De route van ontmoeten’. De manier 
waarop dit evenement was opgezet en uitgevoerd had 
een grote positieve invloed op de zelfwaardering van 
cliënten.

GGZ NAAR DE WMO
Met ingang van 2015 is de gemeente op grond van de Wmo 
verantwoordelijk voor een samenhangend ondersteunings-
beleid van mensen met een psychiatrische aandoening. 
Zij moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maat-
schappij, want maatschappelijke participatie draagt bij 
aan het herstel. De gemeente is niet alleen verantwoor-
delijk voor individuele begeleiding en dagbesteding, maar 
ook voor op participatie gerichte ondersteuning vanuit 
een beschermende woonomgeving. 

Deze visie is anders dan die van de AWBZ. Dit betekent 
voor het beschermd wonen dat ook hier gekeken wordt 
hoe cliënten zoveel mogelijk kunnen participeren en 
werken aan hun herstel. Dit betekent ook zoveel mogelijk 
gewoon wonen in de wijk (beschermd of met behulp van 
wijkzorg) en steeds minder in een setting waar 24-uurs-
zorg wordt geboden. Cordaan staat - net als de andere 
Amsterdamse GGZ-aanbieders - voor de opgave om de 
kanteling te maken van Beschermd Wonen met 24-uurs-
zorg naar zelfstandige(r) woonvormen met bescherming 
binnen het zorgdomein GGZ.

Binnen Cordaan is de dagbesteding GGZ in 2015 omge-
vormd van drie ‘dagactiviteitencentra’ naar een soort 
clubhuizen met inloopfunctie, waarbij als nieuw orga-
nisatiemodel na de transitie sprake is van samensturing 
door cliënten en participatiecoaches.
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Chantal Schiks is ambassadeur bij het Team Herstel, waar-

in GGZ-cliënten een nieuwe rol krijgen als ervaringswerker. 

Die constructie leverde al drie cliënten een vaste baan op bij 

Cordaan. “Hier kijken we naar talent, in plaats van naar wat 

je niet kunt.”

In het dagactiviteitencentrum Centrum Kijkduin vieren  

enkele bezoekers de lente met een rokertje in de tuin. Een 

van hen laat zijn Schotse rok en kousen zien. Pas sinds kort 

durft hij gewoon te dragen wat hij wil, verklaart Chantal 

trots. “Hier komen allerlei mensen, vaak met een kwetsbaar-

heid en opnames achter de rug. Ze kunnen vrijwilligerswerk 

doen, achter de bar, in de keuken, op de media afdeling. Als 

je binnen de psychiatrie een diagnose krijgt, kun je daarvan 

niet genezen. Maar je kunt er wel van herstellen. Daarom 

heten wij Team Herstel.”

Chantal Schiks is via het Trimbos-instituut gedetacheerd bij 

Cordaan. Met het Team Herstel zet ze herstel- en ervarings-

deskundigheid op de kaart bij de GGZ. “Zelf ben ik diverse 

keren opgenomen geweest met een forse diagnose. Door  

als ervaringsdeskundige openlijk te praten over wat me is 

overkomen, hoop ik anderen te inspireren. Want je bent 

niet afgeschreven als je zo’n diagnose krijgt. Daarvan ben  

ik zelf het wandelend voorbeeld. Dit is mijn vaste baan 

geworden. Misschien redt niet iedereen het meer helemaal 

op maatschappelijk niveau. Maar het gaat erom dat je zelf 

weer zingeving kunt ervaren. Bij Team Herstel kijken we naar 

talent en kwaliteit, in plaats van naar wat je niet kunt.” 

Chantal vindt het geweldig dat Cordaan vier jaar geleden  

de heeft keuze gemaakt om herstel als leidend principe 

binnen de GGZ te volgen. “Er zijn nu ervaringswerkers op 

tien Cordaanlocaties actief. Aan sommigen kun je zien dat ze 

bepaalde cliëntenrollen gewoon ontgroeid zijn. Drie ervarings-

werkers hebben nu zelfs een vaste baan bij Cordaan. Mensen 

zijn vaak gedeukt en weggezet als niet meer te genezen. Maar 

hier laten we het tegenovergestelde zien. Dat leidt ook tot 

meer zelfbewustzijn. Een mooi moment was de medewerkers-

dag die Cordaan ieder jaar organiseert. Met de komst van 

Team Herstel zeiden we: daar horen toch ook cliënten bij?  

Nu heeft Cordaan die dag veranderd in een GGZ-dag. Vorig 

jaar is dat een geweldige dag geworden, die toegankelijk was 

voor medewerkers én cliënten. In Engeland zeggen ze het zo: 

nothing about us without us.”

CHANTAL SCHIKS, TEAM HERSTEL: “ZELF BEN IK HET WANDELEND VOORBEELD”



VERZORGING EN VERPLEGING (V&V)

TRANSITIE DAGBESTEDING VANWEGE WMO
Nu de dagbesteding per 2015 van de AWBZ naar de Wmo  
is overgeheveld worden er ook andere eisen aan de 
dienstverlening gesteld. Het gaat in de Wmo immers veel 
nadrukkelijker om het aanspreken van eigen kracht en de 
mogelijkheden binnen het netwerk van de cliënt. De dag-
besteding V&V van Cordaan moest daarom anders worden 
georganiseerd: een vernieuwd activiteitenaanbod, een 
andere mix van professionals en vrijwilligers, meer ver-
bindingen met welzijn en andere organisaties in de wijk. 
Maar ook met personeel dat andere kennis, capaciteiten 
en vaardigheden kan inzetten om cliënten, mantelzorgers 
en vrijwilligers te stimuleren, coachen en begeleiden, om 
wijknetwerken op te zetten, samenwerkingsverbanden 
aan te gaan en nieuwe activiteiten op te pakken. 

Op de 14 dagbestedingslocaties zijn participatiecoaches 
aangesteld die met hulp van assistenten de activiteitenpro-
gramma’s inhoudelijk vernieuwen. Het activiteiten aanbod 
wordt met inbreng en participatie van de deelnemers zelf 
tot stand gebracht, met aandacht voor zelfredzaamheid en 
meer betrokkenheid van mantel zorgers. 

 
 
De samenwerking met partners in de wijk wordt versterkt 
en de inzet van vrijwilligers geoptimaliseerd. Bijna alle loca-
ties bieden nu dagbesteding op plekken waar ontmoeting 
centraal staat en waar inloop mogelijk is. 

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG (GRZ)
Het GRZ team van De Die heeft in overleg met het BovenIJ 
ziekenhuis een revalidatieprogramma voor cliënten met 
COPD ontwikkeld. Alle medewerkers die betrokken zijn bij 
de GRZ (de artsen, paramedici, verpleegkundigen en ver-
zorgenden) hebben een specifieke training gevolgd. Doel 
van dit COPD-revalidatieprogramma is om met name 
oudere cliënten met ernstige tot zeer ernstige COPD, na 
een ziekenhuisopname in verband met een exacerbatie 
(longaanval) beter te laten functioneren in hun thuissitua-
tie. Maar ook om complicaties, zoals een verslechterende 
gezondheidstoestand en recidiverende ziekenhuisopna-
mes, te voorkomen. 

Tevens zijn in 2015 de mogelijkheden voor opname op de 
GRZ-locaties uitgebreid. Cliënten kunnen 24 uur per dag, 
7 dagen per week opgenomen worden. 
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DEMENTIEPROGRAMMA
Medio 2015 is het programma Dementie binnen Cordaan 
gepresenteerd. Er is ruim een jaar aan gewerkt, inmiddels 
wordt het programma binnen alle locaties uitgerold. 
Bij de start is een Cordaanbrede visie op de zorg voor 
mensen met dementie ontwikkeld. Van daaruit is een 
leidraad tot stand gekomen die uitgaat van een aantal 
speerpunten:  

•  het verhogen van de deskundigheid van de medewer-
kers (heeft in februari 2016 o.a. geresulteerd in een 
e-learning);

•  het kennen van de levensloop van de cliënt zodat deze 
beter begeleid kan worden en daar de familie zoveel 
mogelijk bij betrekken;

•  het dementievriendelijk maken van de woning (huiselijk, 
geborgen, herkenbaar en veilig);

•  het dagelijks leven zo aangenaam mogelijk maken, pas-
send bij de leefstijl en de culturele achtergrond van de 
bewoners (zorgen voor prettige bezigheden, aangenaam 
eten en drinken);

•  aandacht voor gezondheid. 

Er is betere aansluiting gezocht met de casemanagers 
dementie in de thuiszorg. Dit leidt tot een warme over-
dracht van thuis naar een locatie van Cordaan.

THE ART & SCIENCE OF DEMENTIA CARE
In het voorjaar 2015 is Cordaan met subsidie van het Sti-
muleringsfonds Creatieve Industrie gestart met The Art & 
Science of Dementia Care. Samen met architecten, desig-
ners, ontwerpers en zorgmedewerkers is in co-creatieve 
labs over ruimtelijk ontwerp onderzocht welke elementen 
de omgeving van de bewoners met dementie positief kun-
nen beïnvloeden. Verschillende prikkels voor de beleving 

van een bewoner, o.a. geluid, geur, materialen en objec-
ten zijn in de testfase door de bewoners  en familieleden 
beoordeeld. In 2016 worden verschillende prototypen en 
ontwerpen uitgewerkt.

MEERJARENAFSPRAAK ACHMEA
Cordaan heeft veel energie gestoken in het offertetraject 
van de inkoopprocedure van Achmea voor 2016. Dit heeft 
ertoe geleid dat Cordaan in dat offertetraject bij de beste 
15 zorgaanbieders is geëindigd. De V&V-sector kreeg een 
goede beoordeling van de zelfevaluaties en daarop geba-
seerde ontwikkelplannen rond een aantal kwaliteitsthe-
ma’s. Resultaat is een meerjarenafspraak met Achmea; 
positief voor de continuïteit van de zorgverlening en een 
groot voordeel in het contracteringstraject 2017.  

SAMENWERKING MET VAN GOGH MUSEUM MET  
‘KUNST MAAKT DE MENS’ 
In de zomer van 2015 is Cordaan samen met het Van 
Gogh Museum het outreachprogramma ‘Kunst maakt de 
Mens’ gestart. Samen met partners uit de culturele, wel-
zijns- en zorgsector (onder andere Cordaan, Vereniging De 
Zonnebloem, Stichting Vier het leven en Viatore) biedt het 
Van Gogh Museum groepen kwetsbare ouderen work-
shops aan waarin ze geïnspireerd door het leven en werk 
van Vincent van Gogh zelf kunst maken. Kunst Maakt 
de Mens richt zich op ouderen die door fysieke beperkin-
gen of het wegvallen van naasten een steeds beperkter 
sociaal leven hebben. Met Van Gogh als inspiratiebron 
wil het museum ouderen door het maken van kunst laten 
(her)ontdekken wat ze kunnen, wat ze weten en wie ze 
zijn. In 2014 is de workshop ontwikkeld en al gehouden op 
een aantal Cordaan-locaties. Het organiseren van deze 
workshops loopt door tot in 2016.
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INFORMELE ZORG

INFORMELE ZORG VOOROP!
In mei 2015 is het programma ‘Informele zorg voorop!’ 
gepresenteerd. Cordaan heeft aan de hand van dat 
programma aan de verbetering van samenwerking met 
mantelzorgers (familie en het netwerk daaromheen) en 
aan een betere inzet van vrijwilligers gewerkt.

Informele zorg en ondersteuning zijn essentieel voor de 
kwaliteit van leven van mensen. Cordaan sluit zich hierbij 
aan door mantelzorgers te ondersteunen, familieparti-
cipatie te versterken en vrijwilligers in te zetten. Een ge-
lijkwaardig samenspel tussen formele en informele zorg 
is steeds vaker het uitgangspunt, maar nog niet altijd en 
overal realiteit. Uit onderzoek is gebleken dat samenwer-
king in de thuiszorg tussen professionals, mantelzorgers 
en vrijwilligers nog niet goed van de grond komt. En na 
intern onderzoek binnen Cordaan blijkt dit ook voor de 
overige sectoren te gelden, met name in de V&V. 

Met de titel van het programma ‘Informele zorg voorop!’ 
benadrukt Cordaan het belang van de rol die informele 
zorgverleners in het leven van cliënten spelen: professi-
onele zorg is in principe aanvullend op en ondersteunend 
aan de aanwezige mantelzorg en vrijwillige inzet. 

STIMULERINGSPRIJS 2015
In het kader van dit programma was het thema van de 
6e editie van de tweejaarlijkse Cordaan Stimuleringsprijs 
2015 ‘Samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers’. 
Er kwamen maar liefst 27 vernieuwende voorstellen en 
ideeën binnen om deze samenwerking zodanig te verbe-
teren dat het direct voordeel oplevert voor cliënten. Drie 
daarvan vielen in de prijzen, maar eigenlijk waren alle 
inzendingen even kansrijk. Er wordt gekeken of die alsnog 
in de loop van 2016 kunnen worden uitgevoerd. 

Samen met Anna Marie Valkema, wijkverpleegkundige 
bij Cordaan Thuiszorg, sleepten Anne van Oudheusden 
en Anne Rademakers van Stichting SeniorenStudent de 
hoofdprijs van € 10.000,- binnen met het idee ‘De Eetclub 
van Jong en Oud’. Hun initiatief wordt hieronder toege-
licht.
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DE EETCLUB VAN JONG EN OUD

De grote winnaars van de Stimuleringsprijs 2015 

zijn Anna Marie Valkema, wijkverpleegkundige bij 

Cordaan, samen met Anne van Oudheusden en Anne 

Rademakers van de Stichting SeniorenStudent.  

De drie Anne’s (met één Anna) wonnen een cheque van 

€ 10.000 voor het idee De Eetclub van Jong en Oud. 

Daarin bereiden senioren eens per maand de warme 

maaltijd samen met studenten. De senioren leveren op 

die manier een bijdrage aan de maaltijd; naast gast zijn 

ze zo ook vrijwilliger. Na de maaltijd vindt steeds een  

bijzondere voorstelling plaats, zoals een concert of lezing, 

waarbij de deuren opengaan voor buurtbewoners en 

andere geïnteresseerden. 

“Eten is hét moment om te delen met elkaar” zegt Anna 

Marie Valkema na afloop. De drie Anne’s kijken nog eens 

goed naar het bedrag op de grote cheque in hun handen. 

“We zijn zo blij met deze prijs. Met het geld kunnen we 

meteen op twee locaties beginnen!” 

Volgens juryvoorzitter Anna Riemersma heeft het idee 

van de eetclub gewonnen omdat het de verbinding in 

de wijk centraal stelt. “Met de eetclub zetten ze ouderen 

echt in hun kracht. Het idee brengt generaties bij elkaar. 

Ook hadden ze hun voorstel heel goed uitgewerkt. Ze 

hebben zelfs al zes locaties die met ze in zee willen. Een 

prachtig idee van een terechte winnaar!”



MARKANT
Markant, centrum voor mantelzorg, ondersteunt mensen 
die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in hun 
naaste omgeving met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, een chronische ziekte, dementie of een termi-
nale ziekte. Met informatie, advies, cursussen en emotio-
nele en praktische ondersteuning helpt dit onderdeel van 
Cordaan mantelzorgers om de balans te vinden tussen 
zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Vrijwilligers 
worden ingezet om de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten.

Het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amster-
dam, onderdeel van Markant, brengt kennis over man-
telzorg in Amsterdam bij elkaar en draagt deze over aan 
professionals in zorg en welzijn. 
Dit bevordert de bewustwording over mantelzorg, verbe-
tert de samenwerking tussen professionals en mantelzor-
gers en zorgen ervoor dat overbelasting, of zelfs ontspo-
ring, eerder wordt gesignaleerd.

Markant hecht veel waarde aan klanttevredenheid en 
kwaliteit op inhoud. Door middel van training en bijscho-
ling is in 2015 flink geïnvesteerd in het vergroten van de 
competenties en vaardigheden van onze medewerkers 
en vrijwilligers. In Nieuw-West is een groep mantelzorg-
ambassadeurs 2.0 opgeleid; deze ervaringsdeskundigen 
worden ingezet om andere mantelzorgers te ondersteu-
nen en hun ervaring te delen met professionals. Voor 
professionals zorg en welzijn is, in samenwerking met 
Prezens, de toolbox ‘Als Mantelzorg Ontspoort’ ontwikkeld 
als hulpmiddel voor herkenning van signalen en houvast 
hoe te handelen in situaties van ontspoorde mantelzorg. 

Een pilot met inzet van vrijwilligers palliatieve terminale 
zorg bij mensen in de laatste levensfase in de V&V is in-
middels afgerond. De werkwijze wordt geïmplementeerd 
bij alle V&V-zorginstellingen van Cordaan.

Markant heeft, samen met de HvA, een groot onderzoek 
gedaan naar ‘jonge mantelzorgers’. De helft van de jonge-
ren die in Amsterdam naar school gaat, geeft aan te zorgen 
voor of op te groeien in een gezin met een familielid dat 
chronisch ziek of verslaafd is of een beperking heeft. Deze 
kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers.

Ten slotte is de eerste editie van de stedelijke Mantelzorg-
krant uitgekomen en huis aan huis verspreid door  
de gemeente Amsterdam.

VERVOER
In 2015 heeft Cordaan via een aanbestedingsprocedure 
een nieuw vervoersbedrijf geselecteerd voor het vervoer 
van cliënten van en naar de dagbesteding. Uit een aan-
bestedingsprocedure kwam Munckhof uit Horst als beste 
en meest betaalbare vervoerder ‘uit de bus’. Dit nieuwe 
vervoerscontract maakt deel uit van de bezuinigings-
maatregelen. 

In 2015 maakten nog ongeveer 520 cliënten gebruik van 
vervoer via Cordaan. Cordaan werkt eraan om in de toe-
komst nog meer cliënten zélf te leren reizen of ze vanuit 
Cordaan zelf te gaan vervoeren

Vanaf het najaar werkt Cordaan samen met Munckhof 
uit Horst. Het vervoer zelf werd in eerste instantie uitge-
voerd door hun partner in Amsterdam, ETS. Helaas werd 
ETS al snel na ondertekening van het contract genood-
zaakt het faillissement aan te vragen. Intussen heeft 
Munckhof het failliete ETS overgenomen.
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HUISVESTING

Cordaan werkt systematisch aan de verbetering van de 
woonkwaliteit voor cliënten. Ook in 2015 is het initiatief 
genomen om een aantal voorzieningen aan te pakken. 

RENOVATIE OSDORPERHOF GEREED
In november 2015 werd de renovatie van de laagbouw-
woningen Osdorperhof afgesloten. De Osdorperhof is 
in opdracht van Cordaan en Rochdale in de loop der 
tijd van een ouderwets verzorgingstehuis omgebouwd 
naar een up-to-date multifunctioneel seniorencomplex. 
Cordaan heeft een tweede entreehal gerealiseerd voor 
de 26 woningen waar cliënten met een licht-verstan-
delijke beperking onder begeleiding wonen. Er wonen 
in totaal 78 huurders van Rochdale en 56 bewoners via 
Cordaan.

SLOTERVAART WORDT HOF VAN SLOTEN
Het verpleeghuis Slotervaart is gedurende 2015 grondig 
verbouwd. Het is op 17 maart 2016 heropend onder een 
nieuwe naam: Hof van Sloten. Hof van Sloten is de groot-
ste van de Cordaan locaties waar geriatrische revalida-
tiezorg geboden wordt, met 60 beschikbare plaatsen. De 
inrichting is zodanig ontworpen dat cliënten uitgenodigd 
worden aan hun herstel te werken, zelfstandig, met man-
telzorgers of onder begeleiding van behandelaren. 
 

 
 
MCG-HUIS IJBURG
Cordaan, Omega en Ons Tweede Thuis hebben met woning-
corporatie de Alliantie vanaf voorjaar 2015 gewerkt aan 
de bouw van een huis voor meervoudig complex gehan-
dicapte (MCG) kinderen en jongvolwassenen op IJburg 
(Haveneiland-Oost). Dit huis zal in september 2016 haar 
deuren openen.

SLUITING VERPLEEGHUIS GAASPERDAM
Na 28 jaar is er een eind gekomen aan de verpleeghuis-
zorg in Gaasperdam aan de Soestdijkstraat in Amsterdam 
Zuidoost. In mei 2015  verhuisden de laatste bewoners en 
medewerkers naar andere locaties van Cordaan. 

KETENSAMENWERKING
In de bouwsector is de term ketensamenwerking in-
middels ingeburgerd. Het betekent in een bouwtraject 
verschillende bedrijven tegelijk of opeenvolgend een 
prestatie leveren, die als schakels een keten vormen. 
De betrokken partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de totstandkoming van het project. In 2015 is door 
Cordaan met drie samenwerkende bouwbedrijven deze 
vorm van ketensamenwerking voorbereid met als doel-
stelling samen het best mogelijke resultaat te halen.  
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KWALITEIT

START AFDELING STRATEGIE, KWALITEIT EN INNOVATIE 
(SK&I)
Vanaf januari 2015 zijn de medewerkers van verschil-
lende voormalige stafafdelingen ondergebracht in een 
nieuwe ondersteunende afdeling, de directie Strategie, 
Kwaliteit en Innovatie (SK&I). De voormalige afdelingen 
Zorgondersteuning, Bestuursondersteuning, Communica-
tie, Innovatie, het Cliëntenservicebureau (CSB), de onder-
steuning van de cliëntenraden en de cliëntvertrouwens-
personen vormen nu samen SK&I.
Alle capaciteit op het gebied van strategisch beleid, kwa-
liteit en zorginnovatie is samengebundeld tot één inte-
grale afdeling. Zo kan Cordaan sneller inspelen op allerlei 
externe ontwikkelingen in de zorg. De kwaliteit van zorg 
en klanttevredenheid kan in samenhang verder ontwik-
keld en ondersteund worden. De focus ligt op het continu 
blijven verbeteren van het huidige zorgaanbod en op het 
ontwikkelen van nieuwe diensten en zorgconcepten.

Naast een jaarplan en een strategieplan heeft SK&I elk 
kwartaal een CSB-rapportage en een klachtenrapporta-
ge opgeleverd met een schat aan bruikbare informatie. 
De afdeling heeft met haar inhoudelijke input bijgedra-
gen aan de Wmo-beleidsontwikkeling en -implementatie 
van de gemeente Amsterdam. En heeft in de contracte-
ringstrajecten voor de Wmo, maar ook voor de Wlz en de 
Zvw, in samenspraak met de sectoren, een belangrijke 
inhoudelijke rol gespeeld. 
De inspanningen in de inkoopprocedure van zorgkantoor 
Achmea voor 2016 hebben niet alleen geleid tot goede re-
sultaten en daarmee meerjarenafspraken voor de sector 
Verzorging en Verpleging, en ook voor de sector VGZ.  

 
 
Cordaan scoorde bij de beste 10 van de ruim 100 zorg-
organisaties die aan de inkoopprocedure hebben deel-
genomen, vooral dankzij de wijze waarop Cordaan bezig 
is met de kwaliteit van de zorg. 

SK&I heeft in 2015 veel tijd en aandacht besteed aan 
het bewaken en meten van de kwaliteit van zorg via de 
binnen Cordaan gehanteerde kwaliteitssystemen. Naast 
de uitvoering en begeleiding van de CQ Light, de zelfeva-
luaties in alle teams en het voor de VGZ geïntroduceerde 
cliëntwaarderingssysteem ‘Dit vind ik ervan 2.0’ zijn voor 
alle sectoren uitgebreide sectorbeelden beschreven. Daar 
waar zich (vermeende) incidenten hebben voorgedaan zijn 
Prisma-analyses met bijbehorende rapportages inclusief 
aanbevelingen opgeleverd. Er is een programma ont-
wikkeld voor de zorg aan mensen met dementie en een 
programma Informele Zorg voor de samenwerking tussen 
zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers.

Op het gebied van domotica en e-health zijn in 2015 
innovatieslagen gemaakt met het opzetten van  tablet-
café’s voor ouderen, het maken van YouTube-filmpjes 
met instructies voor ‘zit-gymgroepen’, de Triage-site, het 
Elektronisch Cliëntendossier en domotica. Als het gaat 
om innovatie zijn ook de ontwikkeling van het ‘bed in de 
buurt’ (kortdurende eerstelijns opnamen en respijtzorg, zie 
ook bij de paragraaf over Thuiszorg) en de voorbereiding 
van datamining (zoeken naar verbanden in gegevensver-
zamelingen, ‘big data’) het vermelden waard. De plannen 
voor verdergaande samenwerking met Philips Health 
Care zijn veelbelovend voor 2016.

23 | 



Cordaan heeft in 2015 veel energie gestoken in reputa-
tiemanagement. De communicatie- en marketingacti-
viteiten hebben een bijdrage geleverd aan de positieve 
beeldvorming en het gunstige imago van Cordaan. De 
buitenwereld heeft veel over Cordaan kunnen lezen, horen 
en zien. De organisatie van de campagne ‘Zorg voor elkaar’ 
is daar een voorbeeld van, maar ook online wordt aan de 
reputatie gewerkt. Cordaan is sinds 2015 zeer actief op 
twitter. In een breed scala aan media heeft Cordaan laten 
zien hoe cliënten en medewerkers de ingrijpende verande-
ringen in de zorg hebben ervaren. Op deze wijze is bijgedra-
gen aan een eerlijk verhaal over de stand van zaken in de 
intramurale en extramurale zorg als gevolg van de door de 
overheid ingezette transitie. Onder meer in samenwerking 
met de brancheorganisatie ActiZ is dit opgepakt.

Sinds mei 2015 wordt gewerkt aan een nieuwe website 
met een meer klantgerichte opzet en invalshoek. Hieron-
der is te lezen voor welke aanpak is gekozen. De website 
is precies een jaar na de start van het project live gegaan.

Met de huisstijl presenteert Cordaan zich naar buiten. 
Cordaan heeft gekozen voor een ‘endorsed brand archi-
tecture’. Dit houdt in dat het moedermerk Cordaan de 
basis vormt voor de visuele identiteit, maar dat er ook 
ruimte is voor de eigen identiteiten van grote woonloca-
ties. In 2015 heeft een aantal locaties, zoals De Gooyer en 
Beth Shalom, een eigen logo gekregen.

Cordaan vindt het van belang aan de hand van waarde-
ringen van cliënten en verwanten te zien hoe zij de zorg 
ervaren, wat goed gaat en wat beter kan. Daarom is in 
2015 veel energie gestoken in het opvragen van zo veel 
mogelijk waarderingen op Zorgkaart Nederland. Dit ge-
beurt via onafhankelijke interviewteams van Zorgkaart 
Nederland, maar ook door cliënten met voorlichtings-
materialen op de waarderingsmogelijkheden te wijzen. 
Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels meer dan 900 cliën-
ten de zorg van Cordaan hebben gewaardeerd met een  
gemiddeld cijfer van 7,8.

24 | 

“De corporate website is het digitale visitekaartje van 
Cordaan. Het is de plek bij uitstek voor een duidelijke profile-
ring richting verschillende doelgroepen”, zegt Saskia Baren-
dregt, projectmanager voor de nieuwe website. Haar passie 
is grote organisaties op internet doelgroepgericht neer te 
zetten. En dat is precies wat Cordaan nodig heeft.

“Een bezoeker van de website verwacht binnen enkele 
muisklikken het antwoord op een vraag en wil daarbij een 
duidelijk beeld krijgen van de organisatie. De oude website 
stamt uit  2009. Het was destijds heel gebruikelijk om 
vooral de organisatie te presenteren. Tegenwoordig is dat 
anders. Doelgroepgericht is het sleutelwoord. Op de nieuwe 
website schrijven we in begrijpelijke taal en vertellen we 
een realistisch verhaal. Kort en krachtig. We ondersteunen 
de verhalen met foto’s van onze cliënten, medewerkers en 
vrijwilligers. We tonen foto’s van de activiteiten die zij doen, 
van de begeleiding die zij krijgen en van de verschillende 
locaties van Cordaan. Bovendien is de nieuwe website goed 

leesbaar op een PC, tablet en smartphone. Met de nieuwe 
site willen we informatie beter vindbaar maken”.  

Saskia legt uit hoe het traject is verlopen: “Het begint met de 
doelgroepen van de website goed in kaart te brengen, wie zijn zij, 
welke vragen hebben zij? Wie zijn de belangrijkste doelgroepen 
en wie mogen we niet vergeten? Soms is er een groot verschil 
tussen wat de organisatie wil en wat de doelgroep wil. We kijken 
hoe vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. In verschillende 
fases van het traject hebben we cliënten, verwanten en mede-
werkers uitgenodigd om de website te testen. In het project zit 
ook veel techniek. We hebben een bedrijf geselecteerd voor het 
bouwen van de website. We bepalen hoe de website eruit gaat 
zien. Technisch is er van alles mogelijk, we selecteren dat wat 
we precies nodig hebben”.

De nieuwe website is in mei 2016 gelanceerd. Het is een 
mooie, professionele, frisse en representatieve website. Een 
nieuw digitaal visitekaartje waar we trots op mogen zijn!

EEN NIEUWE WEBSITE VOOR CORDAAN



DIVERSITEIT
Goede zorg staat of valt met respect voor individuele 
voorkeuren. Binnen Cordaan is veel aandacht voor diver-
siteit in afkomst, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging 
en cultureel bepaalde normen. 

In Amsterdam heeft meer dan de helft van de inwoners een 
niet-Nederlandse achtergond. Dat is zichtbaar in de diver-
siteit aan cliënten en de diversiteit op de arbeidsmarkt.
Op pagina 26 vertelt Meryem Donks, persoonlijk begelei-
der bij Al-Noor, een woongroep van Cordaan voor islami-
tische ouderen met dementie, hoe zij de dilemma’s weet 
bloot te leggen waar cultuur en professionaliteit elkaar 
raken. Zij won als vakinhoudelijk leider voor verzorgenden 
de V&VN Zorgaward 2015.

Sinds 2010 kunnen zorgaanbieders die oog hebben voor de 
wensen van roze zorgvragers (en aan strenge daartoe op-
gestelde criteria voldoen) Roze Lopers verdienen. In 2015 

waren er vier Roze Lopers voor Cordaan. Wederom voor 
d’Oude Raai, die reeds een Roze Loper bezat, maar ook  
De Gooyer, De Buitenhof en het Havengebouw vielen in  
de prijzen. In de week van 27 juli t/m 31 juli 2015 hebben 
verschillende zorgcentra van Cordaan ‘roze’ activiteiten 
in het kader van de Grey Pride georganiseerd. De hele 
week stond in het teken van aandacht voor seksuele 
diversiteit onder ouderen. De ‘roze’ cliënten uit de sector 
VGZ en GGZ en veel medewerkers van Cordaan beleefden 
de 20e Gay Pride begin augustus vanaf het water. Met een 
feestelijk versierde boot nam Cordaan dit jaar deel aan 
de Canal Parade en vroeg via dit spektakel op een mooie 
manier om meer ruimte voor homoseksuelen met een 
verstandelijke beperking of met psychiatrische proble-
matiek. Voor de landelijke omroep was dit aanleiding de 
voorbereidingen in beeld te brengen en ‘live’ verslag te 
doen vanaf de Cordaan-boot. Kijk op pagina 27 voor het 
verslag van deelnemer Brigitte de Regt.
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MERYEM DONKS “WERKEN VANUIT DE WERELD VAN DE CLIENT”

Meryem Donks is Persoonlijk Begeleider bij Al-Noor, de isla-
mitische woongroep voor dementerenden in Nieuw West. 
Ze won de V&VN Zorgaward 2015 voor de manier waarop 
ze een voorbeeld is voor haar team. Dat bestaat geheel uit 
islamitische collega’s. “Maar” zegt Meryem, “onze eigen in-
valshoek staat niet voorop. We werken vanuit de belevings-
wereld van de cliënt.”

Op haar afdeling Al-Noor loopt Meryem Donks langs een 
prachtige wandschildering vol zwierige arabische teksten. 
“Ik weet niet precies wat er staat!” lacht Meryem bescheiden. 
Als enige op haar afdeling  is Meryem niet islamitisch, alle  
bewoners en alle teamleden zijn dat wel. En dat was ook 
lange tijd de basis van waaruit iedereen werkte. Maar dat 
functioneerde niet, zegt Meryem’s manager Annemiek van 
Dullemen. “Het team had er moeite mee om geloof en cul-
tuur te scheiden van hun rol als professional.”

Meryem nam, als gespecialiseerd verzorgende psychogeria-
trie, het voortouw. Ze liet zien hoe belevingsgericht werken 
een veel werkbaarder uitgangspunt is. Ook stimuleerde ze 
haar team in het nemen van verantwoordelijkheid. Daarom 

droeg haar manager haar voor en won Meryem de Zorg-
award. Wat dat inhoudt, blijkt als we verder lopen door de 
kleurige gangen van Al-Noor. Een bewoner loopt ons tege-
moet. Onder zijn arm klemt hij een ingelijste foto van een 
herdershond. Hij houdt Meryem aan en vraagt, overmand 
door emoties, waar zijn hond is. Die is bij zijn dochter, legt 
Meryem hem rustig uit, en vertelt de bewoner kalm waarom 
hij ook alweer hier woont. 

Samen lopen Meryem en de bewoner naar de teamkamer, 
halverwege de gang. Daar bespreekt Meryem met een team-
lid hoe ze deze situatie het beste kunnen oplossen. Ze komen 
er snel uit: Meryems collega zoekt het telefoonnummer van 
de dochter en de bewoner kan haar gewoon even bellen.  
Gerustgesteld, dat zijn dochter en zijn hond zo dichtbij zijn, 
gaat de bewoner weer naar zijn kamer. “Ach” zegt Meryem. 
“Hij mist zijn hond enorm. Gelukkig woont zijn familie vlakbij 
en ze kunnen makkelijk langskomen. Dan kan hij ook zijn 
hond weer even zien. Dan is het weer goed.”
Het mooie in de zorg is de bijdrage die je levert. Het doet er 
gewoon toe; daar gaat het om.”

V&VN ZORGAWARD 
De V&VN is het platform voor verzorgenden. De Zorgaward 
van 2015 stond in het teken van vakinhoudelijk leider-
schap. Wie is een goed voorbeeld voor collega’s, neemt 
initiatief voor verbetering en brengt collega’s of het hele 
team in beweging? 
Zo’n 65.000 verzorgenden, verpleegkundigen en verpleeg-
kundig specialisten konden hun stem uitbrengen. Na nomi-
natie door de vakjury van drie rolmodellen werd Meryem 
tijdens de Grote Kennismarkt Zorg voor Beter uitgeroepen 

tot winnaar van de Zorgaward 2015.
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Brigitte de Regt woont op de Cordaanlocatie Parkhof. Daar 
leert ze, samen met een groep jongvolwassenen, zelfstandig 
te wonen. De afgelopen twee jaar voer Brigitte tijdens de Gay 
Parade mee op de boot van Cordaan. Tijdens die dag merkt 
ze hoeveel mensen respect hebben voor mensen zoals zijzelf.

In de eetzaal van Parkhof ruimen Brigitte en enkelen van 
haar veertien medebewoners net de lunch-maaltijd van 
tafel. Brigitte woont hier al tien jaar. Sinds haar achttien-
de leert ze hier onder begeleiding hoe je zelfstandig kunt 
wonen, in haar eigen appartement. “Gezonde keuzes maken 
met boodschappen, staan voor wie je bent, je eigen kamer 
opruimen, dat zijn de dingen die de bewoners hier leren” zegt 
een begeleider, om het gesprek op gang te brengen. Brigitte 
knikt, maar zegt dan zelfbewust: “Maar we zijn hier toch om 
te praten over de Gay Parade?”

Daar heeft ze gelijk in. Want het is een belangrijke gebeurte-
nis, de Gay Parade. Vroeger voer Cordaan mee met de eigen 
rondvaartboot, de Ilje. Die boot draagt de naam van de over-
leden voorzitter van de cliëntenraad VGZ. 

“Dat was een heel fijn iemand” vertelt Brigitte. “Ik schrok wel 
heel erg toen ze was overleden. Ilje is geboren als man, maar 
is later vrouw geworden.” Ilje kwam op voor mensen met een 
beperking. Tijdens de Gay Parade van 2007 zei ze: “Mensen 
met een beperking hebben ook seksuele gevoelens, dat ver-
geten veel mensen. Mensen begrijpen al helemaal niet dat 
deze gevoelens ook homoseksueel kunnen zijn.”

“En ik ben lesbi” zegt Brigitte. “Ik val op meisjes. Dat weet ik 
pas sinds ik twintig ben, maar toen heb ik het gewoon ver-
teld. De Gay Parade had ik al op tv gezien, toen ik hoorde dat 
Cordaan meedeed gaf ik me op. Het is vijf uur lang dansen, 
zingen, schreeuwen, drinken. En je wordt heel erg natge-
maakt door mensen met waterpistolen.” Ze staat op en loopt 
naar haar kamer, om terug te keren in het roze shirt dat 
iedereen kreeg die mee was op de Cordaanboot. “We hebben 
de hals eruit geknipt, want het was superheet die dag. Maar 
het is een hele fijne dag, zonder geruzie of gedoe. Ik vind het 
bijzonder dat zoveel mensen respect voor je tonen. Dat zijn 
allemaal mensen die je geen kwaad willen doen. Daarom is 

de Gay Parade zo mooi.”

BRIGITTE: “MENSEN TONEN RESPECT OP DE GAY PARADE”



ORGANISATIE VAN ONZE ZORG

PERSONEEL & ORGANISATIE
In 2015 zijn de Cordaan Academie en de stafafdeling Or-
ganisatieontwikkeling onder verantwoordelijkheid van 
de directie P&O gebracht.

ONTWIKKELING MEDEWERKERS EN LEIDINGGEVENDEN
De Cordaan Academie heeft - naast scholingsprogramma’s 
om de medewerkers bevoegd en bekwaam te houden - 
een aanbod voor teamontwikkeling. Het is in de zorg van 
belang optimaal samen te werken in krachtige teams en 
daarnaast cliënten en verwanten zo goed mogelijk te 
betrekken bij het vormgeven van de zorg.

Cordaan is eind augustus in samenwerking met de Hoge-
school van Amsterdam een eerste Leergang voor operati-
oneel leidinggevenden gestart. Een Management Develop-
ment Programma op HBO niveau, dat waardevolle (deel)
certificaten oplevert. Cordaan-managers volgen drie se-
mesters van de deeltijdopleidingen HBO Bedrijfskunde en 
HRM aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het gaat 
om een combinatie van bestaand onderwijs en een maat-
werkaanpak voor Cordaan. De inhoud van de semesters 
sluit goed aan op de rollen die ze te vervullen hebben als 
zorgmanager, manager van personeel en bedrijfsvoerder. 
Parallel aan deze semesters doorlopen ze een programma 
dat gericht is op persoonlijk leiderschap, de persoonlijke en 
professionele competentieontwikkeling.

OPTIMALE PERSONELE INZET
Door het overheidsbeleid zijn in 2015 veel banen verloren 
gegaan in de zorgsector. Cordaan is in de eerste plaats 
zorgverlener, maar neemt als grote werkgever in Amster-
dam ook haar verantwoordelijkheid. Het sociaal beleid 
is er in 2015 op gericht geweest zoveel mogelijk banen 
te behouden. Daarvoor was het nodig om – met extra 
inspanning van de medewerkers – in te zetten op een 
optimale planning van de personele inzet. Ook is er veel 
aandacht besteed aan een goede planning van vakanties 
en vrije dagen.

VITALITEITSBELEID
In de visie van Cordaan geven vitale medewerkers die 
met plezier werken, de beste zorg. Werken in de zorg 
is mooi, maar kan soms mentaal en fysiek zwaar zijn. 
Vitaliteit houdt meer in dan ‘niet ziek zijn’ of inzetbaar 
zijn op de eigen functie; ook preventie is belangrijk. Vitale 
medewerkers hebben energie, ontwikkelen zich, doen 
betekenisvol werk en benutten hun talent in een team. 
Het personeelsbeleid is er in 2015 op gericht geweest 
medewerkers te stimuleren hierbij ook zélf verantwoor-
delijkheid te nemen.

EENVOUDIG BETER: DE BEDOELING VAN HET WERK
Met het programma Eenvoudig Beter worden mede-
werkers geïnspireerd om zich elke dag weer de vraag te 
stellen wat goed ging en wat morgen beter kan. Continu 
verbeteren is het sleutelbegrip. En alert zijn op verspil-
lingen, in alle processen. In 2015 heeft een team specifiek 
opgeleide medewerkers al een aantal processen kritisch 
doorgelicht, zodat de focus bij het werk op één aspect 
ligt: het van waarde zijn voor de zorg voor de cliënt.  
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FACILITAIRE ZAKEN

HYGIËNE
Cordaan werkt al lange tijd samen met Facilicom. Het 
succesvolle Schoonzorg is een joint venture van beide 
partijen, met een meerderheidsbelang voor Cordaan. 
Schoonzorg maakt alle locaties van Cordaan schoon, 
behalve de bedden en andere zorgspecifieke zaken 
die door zorgmedewerkers worden schoongemaakt. 
In 2015 hebben Cordaan en Schoonzorg een onder-
steu ningsmethodiek ontwikkeld om de kwaliteit van 
de zorgspecifieke schoonmaak te verbeteren. Bij deze 
methode wordt gebruik gemaakt van door Facilicom 
ontwikkelde thema- en taakkaarten voor laagfrequente 
schoonmaakwerkzaamheden en legionellabeheer. Het 
systematische werkproces biedt meer structuur, betere 
hygiëne en tevredenheid van alle betrokkenen. De 
thema- en taakkaarten moeten in 2016 een positieve 
invloed hebben.

DUURZAAMHEID
Cordaan heeft in het voorjaar van 2015 als eerste 
organisatie binnen de langdurige zorg in Amsterdam 
het Zilveren certificaat ‘De Milieuthermometer Zorg’ 
ontvangen voor de locaties Kadoelerbreek, Slotervaart 
en De Gooyer. Met dit keurmerk erkent het Milieu 
Platform Zorgsector (MPZ) dat Cordaan niet alleen belang 
hecht aan kwalitatief goede zorg, maar ook aan een 
duurzame bedrijfsvoering en een gezonde leefomgeving.

Dit milieucertificaat is specifiek voor de zorg ontwikkeld 
door het Milieu Platform Zorgsector en de Stichting  
Milieukeur (SMK). Om voor het zilveren certificaat van  

 
 
 
de Milieuthermometer in aanmerking te komen 
moet aan een groot aantal criteria worden voldaan 
waarop milieuwinst te behalen valt, zoals energie- en 
waterbesparende maatregelen of afvalpreventie. In 2015 
zijn er Groene Teams geformeerd op de locaties In het 
Zomerpark, Berkenstede en Kraaipan met als doel in 2016 
ook hier het zilveren milieucertificaat te behalen.

Op twee locaties heeft Cordaan onderzoek gedaan naar 
voedselverspilling en op basis van de uitkomsten een 
plan van aanpak gemaakt om het onnodig weggooien te 
verminderen. Dit heeft ertoe geleid dat op deze locaties 
de verspilling is gedaald van 25% naar minder dan 10%. 
Om de verduurzaming van de zorg te versnellen heeft 
Cordaan – samen met meer dan 50 andere partijen, 
waaronder 18 grote zorginstellingen – de Green Deal  
‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ ondertekend. 

Door kennis en ervaringen te delen, partijen buiten de 
zorgsector te betrekken en een duurzame bedrijfsvoering 
hoog op de agenda te zetten kan het verbruik van energie, 
water en voedsel worden verminderd. Daar hoort bijvoor-
beeld ook duurzaam inkopen bij: de gedragscriteria zijn al 
door tientallen leveranciers van Cordaan onder tekend. 
Bij aanbestedingen worden offertes beoordeeld op 
duurzaamheid.
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De inkoopfunctie bij Cordaan is in 2015 verder geprofes-
sionaliseerd. Er is een aantal randvoorwaardelijke zaken 
gerealiseerd, zoals een gedragscode voor leveranciers, 
een modelovereenkomst voor aankopen ICT en Huisves-
ting en de van toepassingverklaring van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG). 

In 2015 is het elektronisch bestel- en facturatiesysteem 
Proquro geïmplementeerd. Tot en met eind 2015 hebben 
diverse inkooptrajecten en aanbestedingen tot inciden-
tele én structurele besparingen van in totaal € 4,6 mln 
geleid. Hieronder vertelt manager Inkoop Henk-Jan van 
Mossel hier meer over.

Henk-Jan van Mossel is manager Inkoop bij Cordaan. Sinds 
de inkoop centraal wordt geleid is er al 4,6 miljoen euro 
bespaard. Dat harde resultaat telt voor een manager. Maar 
wat voorop blijft staan is de zorg zelf: “Onze producten en 
diensten komen rechtstreeks terecht aan het bed.”

Henk-Jan van Mossel weet veel van inkoop, maar hij is daar 
liever bescheiden over. “Het is geen rocket science” lacht 
de bedrijfskundige International Business, die promoveerde 
op het verbinden van de klantvraag met inkoop. Zijn ken-
nis brengt hij nu in de praktijk bij Cordaan, waar de inkoop 
sinds 2014 centraal wordt geleid. “Slim inkopen levert forse 
besparingen op, zeker. Maar het gaat niet alleen om geld. Bij 
Cordaan komen producten en diensten rechtstreeks terecht 
aan het bed. Dat betekent dat wij dichtbij de zorg moeten 
staan.”

De afdeling Inkoop van Cordaan gaat over veel. Van medi-
cijnen en medische hulpmiddelen tot aan eten en drinken. 
En van ICT tot aan de moertjes, de boutjes en de schroefjes. 
Henk-Jan: “Alles waar een factuur tegenover staat, daar 
vinden we iets van. Wij coördineren de tactische en strate-
gische inkoop en dat heeft meerwaarde. Sinds we gestart 
zijn in 2014 hebben we 4,6 miljoen bespaard.” Maar, haast 

Henk-Jan zich te zeggen, centraal geleide inkoop betekent 
niet dat alles centraal móet. “De operationele inkoop, het 
bestellen, gebeurt hartstikke lokaal. Er is vrijheid om eigen 
keuzes te maken, op het moment dat dat nodig is voor de 
zorg. Daarnaast voeren we alle inkooptrajecten gezamenlijk, 
projectmatig, met de zorg en ondersteunende diensten uit.”

Maar zelfs bij de zaken die niet centraal geregeld zijn kun je 
dingen gezamenlijk doen, aldus de manager inkoop. Zoals 
veiligheid bij medicijngebruik, of beleid op het gebied van 
duurzaamheid en milieu. “Synergie waar dat kan, en maat-
werk waar dat nodig is; zo zou ik het willen noemen.” Wat zijn 
werk zo bijzonder maakt, is het besef dat het gaat om de zorg. 
“Ik kom uit een zorgnest. Als je in de zorg wilt werken, is het 
nodig dat je verbinding hebt daarmee. Ik heb de keuze voor 
Cordaan bewust gemaakt. Het treft me echt, dat mensen in 
deze organisatie zo’n enorm hart hebben voor hun cliënten. 
Dat geeft energie en motivatie dingen te doen die ook voor 
hen van belang zijn. Natuurlijk blijft er altijd de afweging kosten 
versus kwaliteit. Daar ben ik voor. Maar het mooie in de zorg is 
de bijdrage die je levert. Het doet er gewoon toe; daar gaat het 
om.”

HENK-JAN VAN MOSSEL: “HET DOET ER GEWOON TOE, DAAR GAAT HET OM”
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GASTVRIJHEID
Woonzorgcentrum De Boeg van Cordaan is als eerste en 
énige Amsterdamse instelling in de categorie Verpleging 
& Verzorging genomineerd voor de Gastvrijheid Award 
2015. Tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 
2015 behaalde De Boeg met vier Sterren de vijfde plaats 
in deze categorie. De Boeg is daarmee de eerste groot-
stedelijke winnaar op het gebied van gastvrijheid. Deze 
Cordaan-locatie mag zich een jaar lang het meest gast-
vrije zorgcentrum van Amsterdam noemen.

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem 
voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in zorginstel-
lingen. Het doel is de kwaliteit van leven van cliënten 
te verbeteren door het stimuleren van goede gastvrij-
heidszorg. Dat houdt meer in dan alleen gezond en lekker 
eten en genieten van een goede maaltijd in een prettige 
ambiance. Bejegening en dienstverlening aan bewoners 
zijn steeds meer een graadmeter geworden van hoe 
gastvrij een zorglocatie daadwerkelijk is. Binnen Cordaan 
beschikken inmiddels 10 locaties over twee, drie of vier 
gastvrijheidssterren en de ambitie is groot. Zo zijn in 2015 
in het kader van het programma Gastvrijheid diverse 
hulpmiddelen ontwikkeld zodat iedereen hetzelfde gaat 
verstaan onder het begrip ‘gastvrijheid’, zoals de toolkit 
WELKOM, dialoogkaarten en complimentenkaarten. Zie 
ook het interview op pagina 32.

ICT
In 2015 zijn meer dan 100 Cordaan-locaties voorzien van 
snelle glasvezel of kabelinternetverbindingen en van Wifi. 
ICT heeft via een omvangrijk programma ‘ICT op orde’ 
gezorgd dat het Cordaan-netwerk klaar is voor de toe-
komst en dat ICT-toepassingen beschikbaar zijn gekomen 
voor cliënten en medewerkers. 

Het project ‘Werkplek 2020’ is afgerond en de migra-
tie van de Windows 2003 servers is gestart. In 2015 is 
Cordaan wat mobiele telefonie betreft van KPN overge-
stapt naar Vodafone. Meer hierover in het interview op 
pagina 33.
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GASTVRIJHEID IN DE ZORG

Waarom een Programma Gastvrijheid bij Cordaan? De  
bewoners van onze locaties zijn toch niet te gast bij ons? 

“Zo letterlijk moet je dat niet nemen. Het gaat erom een 
gastvrije omgeving te realiseren. Een omgeving waar men-
sen veiligheid, comfort en sfeer ervaren. In zo’n omgeving 
voelen bewoners, bezoekers én medewerkers zich prettig”, 
vertelt Amanda Classen, programmamanager Gastvrijheid.
“In een gastvrije omgeving werken professionele en gemo-
tiveerde medewerkers en voelen cliënten zich welkom en 
gerespecteerd. Dat is precies wat Cordaan wil”, vult Joan 
Hoekstra aan. Sinds een paar maanden is zij de nieuwe gast-
vrijheidscoach van Cordaan.

Natuurlijk wordt bij Cordaan al lang aan een prettig zorg-, 
leef- en werkklimaat gewerkt. Maar het kan beter. Cordaan 
is daarom aangesloten bij Gastvrijheidszorg met Sterren. Dit 
is een landelijk waarderingssysteem. De kwaliteit van gast-
vrijheid in zorginstellingen wordt met sterren gewaardeerd. 
De ambitie is om eind 2017 voor alle locaties een waardering 
met vier sterren te behalen. 

Hoe pakken jullie dat aan?
Het programma Gastvrijheid wordt in de organisatie 
geïmplementeerd met behulp van de verbetercyclus: 
plan-do-check-act. Het programma biedt een heldere 
methodiek en ondersteuningsmiddelen voor locaties die hun 
gastvrijheid willen verbeteren. Amanda legt uit dat in alle 
verpleeg- en verzorgingshuizen een audit wordt gehouden: 
“Een team van Gastvrijheidszorg met Sterren beoordeelt hoe 
de gastvrijheid per locatie vorm krijgt. Daarnaast krijgen 
we veel informatie via studenten van de opleiding Facility 
Management van de Hogeschool InHolland. Eerstejaars 

studenten lopen acht dagen mee op een locatie. Zij kijken 
rond en praten met de cliënten. Zo ervaren ze aan den lijve 
hoe welkom en gerespecteerd een bewoner zich voelt. 
Daarnaast doen vierdejaars studenten een onderzoek naar 
de verduurzaming van voeding.”

Op 19 november 2015 werd landelijk de Dag van de Gastvrij-
heid gevierd. Maar bij Cordaan stond de hele week van 16 tot 
20 november in het teken van de gastvrijheid. Samen met 
een aantal externe partners en met veel hulp van collega’s 
werden op alle V&V-locaties activiteiten georganiseerd om 
bewoners in het zonnetje te zetten. En met veel effect. Inspi-
ratiesessies, een High Tea, een schoonheidsmiddag of een 
feestelijk ontbijt. Woorden als ‘vriendelijkheid, welkom zijn, 
iets van jezelf geven, je thuis voelen, een lach, elkaar respec-
teren, voor iedereen’ gaven daarbij invulling aan het begrip 
gastvrijheid. Dit initiatief van Facilitaire Zaken & Dienstver-
lening heeft een positieve impuls gegeven aan het realiseren 
van een gastvrije omgeving. Een glimlach en vriendelijkheid 
kosten niets extra’s. Hartelijkheid is niet alleen van belang 
naar bewoners, cliënten en bezoekers, maar ook naar elkaar. 
In juni 2016 wordt hier een vervolg aan gegeven, dan orga-
niseren tweedejaars studenten op alle locaties de Week van 
de Smaak.

In maart en april 2016 nam Cordaan wederom met 14 
locaties deel aan de landelijke audits van Gastvrijheidszorg 
met Sterren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 8 juni 
ontvingen maar liefst vijf zorglocaties van Cordaan 4 of 5 
gastvrijheidssterren.
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Nu de zorg steeds meer wordt gedigitaliseerd, worden er 
steeds hogere eisen aan techniek gesteld. Cordaan heeft de 
afgelopen tijd grote stappen genomen om daarop ingesteld 
te zijn. Vanuit het programma ICT op orde is er gestuurd op 
drie kernthema’s: Infrastructuur, informatiemanagement 
en dienstverlening en Werkplek2020. Manager ICT-beheer 
en infrastructuur Jeroen Vos: “We hebben geïnvesteerd voor 
de toekomst.” 

In hun kantoor in het Havengebouw van Cordaan laten ICT 
managers Jeroen Vos en Rob Bergfeld even een paar cijfers 
zien over verbeteringen in de infrastructuur. Ter illustratie, 
zullen we maar zeggen. Er is in Amsterdam voor Cordaan  
259 kilometer glasvezelkabel gereserveerd. Daarop zijn 23 
locaties aangesloten, plus 2 DataCenters. Precies 101 loca-
ties zijn verbonden met wifi. En 80 locaties ook nog eens met 
Ziggo. Wel 105 locaties zijn aangesloten op het netwerk van 
Cordaan. In totaal zijn 10.000 apparaten aangesloten op het 
netwerk en zijn 2500 Wifi Access points geplaatst. En dan 
hebben we het nog niet eens over zaken als 100 km UP-kabel, 
4000 RJ 45 connectoren en 180 patchpanelen…

Vruchten plukken
“Zal ik nog meer cijfers noemen?” lacht Jeroen Vos een brede 
lach. Op het scherm in hun kantoor laat hij samen met zijn 
collega Rob Bergfeld een presentatie voorbijkomen. Daar 
staat precies uitgelegd wat Cordaan allemaal heeft bewerk-
stelligd op ICT gebied. Indrukwekkende cijfers voor een leek, 
maar zeker ook voor een IT specialist. Jeroen: “We zijn druk 
bezig geweest om ICT op een hoger niveau te krijgen. Dat 
was nodig, want de zorg wordt steeds meer gedigitaliseerd. 
Dat stelt hogere eisen aan de techniek, ondersteuning en 
advisering. Daarin hebben we de afgelopen tijd flink geïn-
vesteerd. En daar kunnen we nu de vruchten van plukken.”

Een van die vruchten is het mobiele werken. Met behulp van 
laptops, iPads en smartphones kunnen medewerkers nu 
plaatsonafhankelijk werken. Jeroen: “Die digitale ondersteu-
ning van de zorg was  twee jaar geleden nog niet zo ver. Toen 
droegen medewerkers nog een ‘stoeptegel’, zoals wij die lap-
tops noemen. Vanuit ICT oogpunt was dat wel een degelijk 

en betrouwbaar apparaat. Het kon tegen een stootje, maar in 
je fietstas was het geen goed idee. Daarom is er nu een licht 
model, dat getest is door mensen in de zorg.” Daarnaast zijn de 
iPads en smartphones gekomen. Met behulp van alle nieuwe 
wifi-, netwerk- en glasvezel-verbindingen is soepel mobiel 
werken voor medewerkers die dat nodig hebben een feit. 
Een andere grote verbetering is de recente overgang naar de 
nieuwe werkplek 2020. Dit heeft er tevens voor gezorgd dat 
Cordaan medewerkers over een toekomstbestendige en veilige 
werkplek beschikken. 

Zorg voor elkaar
Het voorbeeld van de stoeptegel is volgens Rob Bergfeld een 
typisch voorbeeld van wat er bij ICT is veranderd. “De afde-
ling was vroeger nogal in zichzelf gekeerd. Drie jaar geleden 
zijn we daarom gestart met echte innovatie. We hebben 
eerst de fundering gelegd, om vervolgens de ICT ondersteu-
nend te maken aan primaire processen. Vroeger moest een 
medewerker voor administratie, of voor het bijwerken van 
een zorgdossier, naar een computer in een achterafkamertje. 
Nu kun je gewoon in de woongroep met je cliënt aan tafel 
alles doen en bijwerken. Dat is aan alle kanten winst. Ook 
alle andere mobiele toepassingen bieden ondersteuning en 
flexibiliteit in het werk. De ICT is naar de zorg gebracht.” 

Voor de ICT-ers zelf zijn alle ontwikkelingen bijzonder.  
Jeroen: “Een grote stap naar voren zetten, zoals bij Cordaan, 
daar haal ik echt energie uit. Ik zie dat mensen heel enthou-
siast zijn, ook de eindgebruikers zijn heel blij. Met dat besef 
werkt ook iedereen hier. Je staat toch in dienst van zorgme-
dewerkers en cliënten. Daarom is dit werk zo aansprekend; 
ook wij doen mee aan zorg voor elkaar. Ik was laatst op een 
zorglocatie waar we aan de netwerksnelheid werkten. Daar 
gebruiken ze de internetverbinding om een disco te geven. 
Via Youtube speelden ze de liedjes. Daar zie je hoe techniek 
echt van toegevoegde waarde is voor de mensen om wie het 
draait in de zorg. Afweging kosten versus kwaliteit. Daar ben 
ik voor.”

JEROEN VOS EN ROB BERGFELD: “DE ICT IS NAAR DE ZORG GEBRACHT”



FINANCIERING VAN ONZE ZORG

De totale inkomsten van de Cordaan Groep over 2015 be-
dragen € 354,4 miljoen (2014: € 369 miljoen). Het jaar 2015 
is afgesloten met een positief resultaat van € 3,6 miljoen 
(2014: € 5,7 miljoen). Cordaan heeft de begroting van 2015 
ruimschoots gehaald door goede sturing en beheersing 
van kosten, en door adequaat in te spelen op de verande-
ringen in de langdurige zorg die hebben geleid tot lagere 
opbrengsten.

De langdurige zorg bevindt zich in een periode van fun-
damentele veranderingen. Deze veranderingen hebben 
niet alleen te maken met de zorgvraag en de opvattingen 
van cliënten, maar ook met maatschappelijke discussies 
ten aanzien van het kostenvraagstuk en de wijze van 
financiering. De effecten daarvan op financieel terrein 
zijn een verandering in de financieringsstroom en afname 
van de opbrengsten. 

De omvang van de zorgdienstverlening bedraagt in 2015 
€ 354,4 miljoen. De begroting 2016 gaat uit van een ver-
dere daling in de richting van € 340 miljoen.

Tot 2015 was 84% van de opbrengsten van Cordaan 
afkomstig van het zorgkantoor. Naast relatief grote 
zekerheid ten aanzien van de omvang van de zorgdienst-
verlening betekende dat ook dat een groot deel van de 
diensten door middel van voorschotten werd betaald. 
Dat aandeel is in 2015 afgenomen tot 61% en zal naar 
verwachting in 2016 uitkomen op 64%. Het aandeel van 
gemeenten en zorgkantoor stijgt van samen 14% naar 
samen 32%. Deze veranderingen in de markt, bezuinigin-
gen en de verschuiving van betaling vooraf naar betaling 
achteraf vragen meer dan ooit om een structureel gezon-
de financiële positie.

Cordaan heeft daarom haar visie op de financiële posi-
tie vernieuwd. Voor de korte en lange termijn zijn doelen 
gesteld op het gebied van onder andere resultaat, liqui-
diteit en solvabiliteit. Daarvoor is het behalen van een 
voldoende resultaat een vereiste, waarbij uitdrukkelijk 
beleid is dat zo veel mogelijk middelen ter beschikking 
komen van de zorg. Een andere maatregel om de doelen 
te bereiken is het realiseren van een nieuwe financie-
ringsstrategie om de benodigde investeringen te kunnen 
verrichten. Ook is, gerelateerd aan de verschuivingen in 
de zorgvraag, een huisvestingsstrategie ontwikkeld waar 
verkoop van vastgoed deel van uitmaakt. De ontwikke-
lingen 2015 laten zien dat het nieuw ingezette financiële 
beleid zijn vruchten afwerpt.
 
Duidelijk is dat voor alle ratio’s de kortetermijndoelstel-
lingen (te realiseren eind 2015) ruimschoots zijn gehaald. 
Daarmee is al een belangrijke voorsprong geboekt om 
de langetermijndoelstellingen te kunnen realiseren.

Zoals vermeld op pagina 10 is Cordaan in 2015 op het 
gebied van Hulp bij het huishouden (HbH) een strate-
gische samenwerking aangegaan met Facilicom. Om 
hieraan invulling te geven is 52,5 % van de aandelen in 
Cordaan Thuisdiensten BV aan Facilicom verkocht.
In de overzichten en cijfers 2015 is de HbH inbegrepen.
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Herkomst middelen *

begroting
2016

€ mln

realisatie
2015

begroting
2015

realisatie
2014

64% 16% 16% 4%

61% 16% 16% 7%

63% 16% 15% 6%

84% 10% 4% 3%

0 50 100 150 200 250 300 350

zorgkantoor gemeente zorgverzekeraar overig/subsidie         

 * incl. Thuisdiensten BV (100%)

Solvabiliteit (gerelateerd  
aan balans)

Weerstandvermogen  
(gerelateerd aan opbrengst)

Resultaat

25% 28,7% 15% 19% € 2 
mln

€ 3,6
mln

korte termijn (beoogd eind 2015) realisatie (per 31-12-2015)

Liquiditeitssaldo (excl.  
werkkapitaal faciliteit)

Werkkapitaal faciliteit Liquiditeit
(current ratio)

€ 4 
mln

€ 11,3 
mln

€ 20 
mln

€ 20 
mln

40% 50,5%

korte termijn (beoogd eind 2015) realisatie (per 31-12-2015)
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herkomst MIDDELEN  €  x 1.000

ZORGKANTOOR

GEMEENTE

ZORGVERZEKERAARS

OVERIGE ZORGPRESTATIES

SUBSIDIES

OVERIG

V&V 118.780
VGZ/GGZ 88.666
THUISZORG 4.730

V&V 4.041
VGZ/GGZ 27.721
THUISZORG 15.965
OVERIG 1.508

V&V 11.349
THUISZORG 44.909
OVERIG 1.216 

V&V 4.699
VGZ/GGZ 6.328
THUISZORG 1.510
OVERIG - 2.348

V&V 6.777
VGZ/GGZ 824
THUISZORG 402
OVERIG 2.551

V&V 6.797
VGZ/GGZ 4.730
THUISZORG 2.713
OVERIG 585

MEDEWERKERS

AFSCHRIJVINGEN

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

RESULTAAT DERDEN EN VPB

SALDO BOEKJAAR 
TOEVOEGING AAN DE  RESERVES

TOTAAL  
OPBRENGSTEN

TOTAAL  
LASTEN

V&V 102.044
VGZ/GGZ 78.631
THUISZORG 63.514
OVERIG 2.379

V&V 10.190
VGZ/GGZ 6.272
THUISZORG 695
OVERIG 4

V&V 37.075
VGZ/GGZ 36.873
THUISZORG 7.424
OVERIG 1.191

V&V 1.754
VGZ/GGZ 2.897
THUISZORG 5
OVERIG -191

V&V -70

V&V 1.310
VGZ/GGZ 3.596
THUISZORG - 1.410
OVERIG 129

V&V  152.443
VGZ/GGZ 128.269
THUISZORG 70.228
OVERIG 3.512

V&V  149.309
VGZ/GGZ 121.776
THUISZORG 71.633
OVERIG 3.574

246.568

17.161

82.563

346.292

4.465

– 70

 3.626

 212.176

 49.235

57.474

10.189

 
10.554

 14.825

354.452



MEDEZEGGENSCHAP

BELEIDSCONFERENTIES
In drie beleidsconferenties hebben in 2015 de leden van 
de CCC, Ondernemingsraad en het Schaduwkabinet met 
de Raad van Bestuur en directeuren van gedachten ge-
wisseld over de transitie van de langdurige zorg, de ach-
terblijvende extramuralisering, de bezuinigingsopdracht 
en de gevolgen daarvan voor cliënten, medewerkers en 
de organisatie. Ook is gesproken over het toenemende 
belang van de informele zorg, de personele maatregelen 
en de voorgenomen programmatische aanpak van  
‘Sturen op inhoud’.

CENTRALE CLIËNTENRAAD CORDAAN
Eind 2014 nam CCC-voorzitter Klaas Kuperus afscheid 
van de cliëntmedezeggenschap na vele jaren voorzitter-
schap. Martin Aan heeft het eerste half jaar de voorzit-
tersrol waargenomen.

De Centrale Cliëntenraad van Cordaan vond in de loop 
van 2015 een goede opvolger in de persoon van mevrouw 
Adrienne van den Wildenberg. Mevrouw Van den Wilden-
berg is in september gestart. Enthousiast, daadkrachtig 
en met kennis van zaken leidde ze de vergaderingen.

Helaas is mevrouw Van den Wilden-
berg in de nacht van 31 maart op  
1 april 2016 zeer onverwacht in het 
ziekenhuis overleden, nadat zij tijdens 
een overlegvergadering onwel werd. 

Het Dagelijks Bestuur van de CCC vangt tijdelijk het 
voorzitterschap op.

Bij alle – ruim 30 - door de CCC uitgebrachte adviezen is 
het effect van een voorgestelde maatregel voor cliënten 
de leidraad geweest. Steeds is gekeken of een maatre-
gel iets toevoegt aan het leven van een cliënt. Naast de 
veranderingen in de financiering van de zorg (met name 
voor thuiszorg en dagbesteding) waren de joint venture 
voor de hulp bij het huishouden, het sluiten of verbouwen 
van locaties, verstrekkingen als maaltijd- en wasservice 
en de taakinvulling van medewerkers geestelijke verzor-
ging en maatschappelijk werk belangrijke thema’s. Ook 
de zetel namens de cliëntmedezeggenschap in de Raad 
van Toezicht stond nadrukkelijk op de agenda.

ONDERNEMINGSRAAD
In 2015 heeft de Ondernemingsraad een groot aantal 
instemmings- en adviesaanvragen behandeld, o.a. over 
Organisatie & Ontwikkeling, parkeren, de geactualiseerde 
vakantieregeling, de overdracht van de maaltijdservice. 
De voorbereidingen van overlegvergaderingen en thema’s 
werden getroffen door een aantal commissies; er zijn 
commissies voor PR & Communicatie, Strategie, P&O en 
Roosterregels. 

In november is er een Dag voor de Medezeggenschap  
georganiseerd met alle leden van de Ondernemingsraad 
en Onderdeelcommissies. Het centrale thema was de 
toenemende vergrijzing van het medewerkersbestand 
van Cordaan, de gevolgen voor de organisatie en de 
maat regelen om verjonging te stimuleren.

36 | 



Bijlage:  verkort overzicht kerncijfers 
Met ontleningsverklaring accountant 

http://www.cordaan.nl/overcordaan/jaarverslagen/

Kerngegevens Cordaan totaal

Cliënten 

Totaal aantal cliënten sectoren per einde verslagjaar

Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar

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

- Waarvan Geriatrische revalidatie

- Waarvan Eerstelijnsverblijf

- Waarvan Beschermd Wonen

- Waarvan overige

Aantal cliënten VPT

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

- Waarvan Wmo

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

- Waarvan Wijkverpleging

- Waarvan Wmo

Aantal extramurale cliënten  Wmo-zorg (Hulp bij Huishouden)

Capaciteit

Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar

Productie

Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 

- Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar

- Waarvan dagen Beschermd Wonen

- Waarvan dagen Geriatrische revalidatie

- Waarvan dagen Eerstelijnsverblijf

Aantal dagen VPT

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

- Waarvan Wmo

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)

- Waarvan Wijkverpleging

- Waarvan Wmo

Wmo-zorg Hulp bij Huishouden

- 2014: Aantal uren

- 2015: Aantal trajecten

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

- Waarvan opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

- Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 

Aantal/bedrag 2014

Aantal

18.836

3.277

3.173

104

100

1.445

5.196

8.818

Aantal

3.696

Aantal

1.210.414

1.170.675

39.739

25.348

373.402

1.067.912

1.134.538

Aantal

7.377

5.156

Bedrag in euro’s

368.521.000

300.895.000

67.626.000

Aantal/bedrag 2015

Aantal

16.171

3.175

2.696

105

34

332

8

120

1.277

794

4.999

4.008

664

6.600

Aantal

3.295

Aantal

1.166.658

1.000.080

116.828

38.273

11.477

44.440

370.047

194.696

1.002.204

780.894

80.766

Aantal

6.615

4.900

Bedrag in euro’s

354.452.000

212.175.000

142.277.000
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