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INLEIDING 

Voor u ligt het kwaliteitsplan 2019 van Cordaan. 
Dit kwaliteitsplan is gebaseerd op verschillende beleidsstukken waaronder  
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de notitie “Thuis in het verpleeghuis’’ en 
het landelijk inkoopkader 2018-2020 opgesteld door Zorgverzekeraars Neder-
land die alle hun invloed hebben op de ingezette meerjarenopdracht binnen  
de verpleeghuiszorg. 

Aanbieders dienen er voor te zorgen dat er voldoende tijd, aandacht en goede 
zorg is voor alle bewoners. Door de regionale arbeidsmarktaanpak en door  
verlaging van de administratieve lasten zorgen wij dat er voldoende gemoti-
veerde en deskundige zorgverleners zijn. Tevens zullen wij in de ouderzorg 
samen leren, verbeteren en innoveren, door het investeren in meer kennis 
voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor 
innovatie. Er komen extra middelen beschikbaar voor de verpleeghuiszorg.  
In dat kader is er een meerjarenbegroting gemaakt en zijn verbeterplannen  
op locatieniveau opgesteld die vorm geven aan de kwaliteitsslag zoals ver-
woord in de notitie “thuis in het verpleeghuis”’ en in het kwaliteitskader.

Bij het opstellen van dit kwaliteitsplan is ook rekening gehouden met de geko-
zen Regionale Aanpak Kwaliteitskader; Thuis in een Amsterdams verpleeghuis. 
De Amsterdamse instellingen (verpleeghuiszorg) hebben er - na afstemming 
met het Zorgkantoor (Zilveren Kruis), Cliëntenbelang Amsterdam en de Gemeente 
Amsterdam - voor gekozen om een aantal projecten te definiëren die binnen de 
gegeven kaders (zie ook hierboven) tot versterking van de kwaliteit van zorg  
leiden. Hierbij is afgesproken dat de samenwerkende instellingen een zoge-
noemde ‘stip aan de horizon’ formuleren die recht doet aan de specifieke groot-
stedelijke context van Amsterdam. Deze ‘stip aan de horizon’ geldt als wenkend 
en leidend perspectief voor de betrokken verpleeghuisinstellingen in Amsterdam. 
Daarbij zijn 5 projectvoorstellen ingediend en goedgekeurd, te weten:

Projectvoorstel A: ‘Warme overdracht, zachte landing’
Projectvoorstel B: ‘Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt’
Projectvoorstel C:  Inrichting Strategisch Amsterdams Platform Personeels-

planning
Projectvoorstel D: Plan ‘Werken is leren, leren is werken’
Projectvoorstel E: Technologische innovatie voor betere kwaliteit van zorg.

Het betreft voorstellen die op stadsniveau zullen worden geadresseerd omdat 
het voor individuele aanbieders niet mogelijk is deze op te lossen. 

Ten behoeve van de Regionale Aanpak Kwaliteitskader in de regio Amstelland en 
de Meerlanden is een soortgelijk plan opgesteld als dat voor de regio Amsterdam 
is gedaan. Cordaan heeft 1 locatie in de regio Amstelland en de Meerlanden te 
weten In het Zomerpark. Cordaan is deelnemer in het projectplan: Warme over-
dracht, zachte landing. Voor het verbeterplan wordt verwezen naar het locatie 
specifieke plan van In het Zomerpark. 

Hoewel dit kwaliteitsplan 2019 zich richt op wat Cordaan op locatieniveau zal 
gaan verbeteren heeft het wel degelijk raakvlakken met wat op stadsniveau 
in gang wordt gezet. Daarnaast heeft dit kwaliteitsplan 2019 raakvlakken met 
Waardigheid & Trots. Wij zorgen ervoor dat uitvoering van de trajecten naast 
elkaar plaatsvindt en geen overlap (dubbele financiering) in zich heeft.

Vanuit het “Amsterdams Lerend Netwerk” dat wij eind 2017 zijn gestart, is in 2018 
besloten dat wij het kwaliteitsverslag en het kwaliteitsplan op elkaar zullen 
afstemmen om daarmee op termijn meer eenheid in presentatie van ontwik-
kelingen (en cijfers) te creëren. Daarbij is besloten om in de vormgeving te kiezen 
voor Kwaliteitsvensters zoals binnen het Lerend Netwerk is afgesproken. In het 
Kwaliteitsplan zullen wij gebruik gaan maken van deze vormgeving. 

Zoals wij ook in ons kwaliteitsverslag over 2017 en ons kwaliteitsplan 2018 
hebben gedaan, schetsen we in het onderhavige kwaliteitsplan 2019 een beeld 
op welke wijze Cordaan nu en in de aankomende jaren invulling geeft aan de 
thema’s zoals die zijn opgenomen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
Met Koers 2020 heeft Cordaan eind 2017 een gewenste ontwikkelrichting vast-
gesteld die doorloopt naar 2020. Voornoemde stukken vertonen daarom één 
lijn en hebben overeenkomsten.

De grootstedelijke context en uitdaging spelen een prominente rol en hebben 
vorm gekregen in de gezamenlijke regionale aanpak voor Amsterdam. Cordaan 
gaat de uitdaging de komende jaren graag aan, gezamenlijk met al onze mede-
werkers en externe partners!

Ronald Schmidt
Lid Raad van Bestuur

Januari 2019
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1. PROFIEL ZORGORGANISATIE

1.1 OMSCHRIJVING MISSIE EN VISIE CORDAAN 

Voor iedereen
Ieder mens geeft, samen met anderen, inhoud aan zijn of haar eigen leven. 

Dat houdt niet op als je gedurende kortere of langere tijd zorg nodig hebt. 

In veel gevallen organiseren mensen zelf hun zorg. Vaak springen naaste 

familieleden, buren, vrienden en kennissen bij. In bepaalde situaties is 

aanvullende ondersteuning en zorg nodig. Cordaan biedt dan uitkomst. Wij 

zijn er voor iedereen die extra ondersteuning en zorg nodig heeft, ongeacht 

de aard van de beperking, levensfase of fysieke of psychische gesteldheid. 

Onze zorg komt nooit in de plaats van wat iemand zelf kan. Wij vinden het 

belangrijk dat de eigen sociale leefomgeving van mensen die extra zorg 

nodig hebben direct betrokken blijft en waar nodig wordt ondersteund. Ons 

doel is cliënten te ondersteunen zodat zij zo veel mogelijk het leven kunnen 

(blijven) leven waarvoor zij kiezen. Soms is daar heel weinig voor nodig. In 

andere gevallen raakt wat wij doen bijna alle aspecten van het menselijk leven. 

Soms staat goede (medische) zorg centraal. In andere situaties gaat het 

vooral om een volwaardige deelname aan de samenleving. Bij de uitvoering 

van deze visie stellen wij zes kernwaarden centraal: kleurrijk, stimulerend, 

vertrouwd, vriendelijk, zorgzaam en dichtbij. 

Kwaliteit van bestaan
Onze deskundigheid zetten we in om de kwaliteit van bestaan in stand  

te houden of te bevorderen. Om dit te bereiken werken wij samen: samen 

met de cliënt, samen met de familie en samen met onze partners.

Eigen keuzes maken
Het is belangrijk dat mensen hun eigen keuzes maken. Het gaat om ‘eigen 

regie’. Regie is dat je elke dag opnieuw je eigen invloed ervaart. Wij gaan 

uit van de mogelijkheden die mensen hebben. Dit komt tot uitdrukking in 

’kleine’ keuzemogelijkheden in het dagelijks leven. Maar zeker ook in belang-

rijke beslissingen over ingrijpende zaken. Daarom maken wij afspraken in  

een Persoonlijk Plan.

Professionaliteit
Iemand die een beroep doet op zorg verwacht dat hij of zij de best denkbare 

zorg krijgt van betrokken professionals, zonder dat zij of zij daar specifiek 

om hoeft te vragen. Wij nemen zelf initiatief als we merken dat de zorg 

voor onze cliënten beter kan. Wij gebruiken professionele normen en stan-

daarden. Wij kunnen daarop worden aangesproken. En we spreken elkaar 

erop aan. Cordaan biedt hiervoor de randvoorwaarden. Professionaliteit 

betekent ook dat wij aangeven wat niet kan: onderbouwd “nee” zeggen. 

Bijvoorbeeld omdat er financiële of ethische grenzen zijn.
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1.2 KOERS CORDAAN 

Cordaan heeft in 2017 Koers 2020 vastgesteld. Koers 2020 omvat een meer-
jarenstrategie waarin Samen voor Kwaliteit één van de vier pijlers is. De andere 
pijlers zijn het inspelen op de toename en diversiteit van de zorgvraag, het 
doorbreken van grenzen en nieuwe verbindingen leggen en het investeren  
in technologische innovaties.

Vier strategische pijlers 
Om onze missie en visie waar te kunnen maken heeft Cordaan een strategische 
koers uitgezet die bestaat uit vier pijlers:

1. We gaan Samen voor kwaliteit
Goede kwaliteit van zorg, aansluiten op en bijdragen aan hoogwaardige kennis 
en expertise, investeren in onze medewerkers als dragers van kwaliteit en zorg-
inhoudelijk leiderschap staan daarbij centraal.

2. We spelen in op de toename en de diversiteit van de zorgvraag
De vraag naar onze zorg groeit en verandert naar inhoud en duur. We willen de 
zorg verder laten aansluiten op de veranderende samenstelling van de bevolking 
van Amsterdam waarin een steeds grotere diversiteit aan de orde is.

3. We doorbreken grenzen en leggen nieuwe verbindingen
We willen het leven van kwetsbare mensen en onze cliënten makkelijker maken 
door de grenzen die vanuit stelsels en systemen voortdurend zijn opgeworpen 
te doorbreken; systeemgrenzen tussen de care en de cure, grenzen tussen het 
wonen en de ondersteuning/zorg, grenzen tussen onderwijs en begeleiding enz. 
Die grenzen willen wij doorbreken om onze cliënten optimaal en vroegtijdig  
te kunnen ondersteunen. Wij gaan nieuwe verbindingen aan om een integraal 
en innovatief aanbod te leveren. 

4. We investeren in technologische innovaties voor de zorg
De uitdagingen in de zorg zijn groot, het tekort aan personeel, de toegenomen 
complexiteit van de samenleving en het verminderde ‘doe-vermogen’ van grote 
groepen mensen in Amsterdam en toegenomen complexiteit van de zorgvraag 
vragen om meer dan conventionele oplossingen. We zetten daarom volop in 
op de mogelijkheden van technologische innovaties die zowel onze cliënten als 
onze medewerkers kunnen ondersteunen en het leven en werken makkelijker, 

veiliger en beter maken.  
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1.3 OMSCHRIJVING ORGANISATIE 

Cordaan biedt verpleeghuiszorg aan ouderen die niet meer zelfstandig thuis 

kunnen wonen met mantelzorg of thuiszorg in Amsterdam, Diemen, Huizen 

en Nieuw-Vennep in een van de 22 daarvoor beschikbare locaties. Cordaan 

biedt hierin een diversiteit aan woonvormen en uiteenlopende mogelijkheden  

in zorg en ondersteuning, zoals kleinschalige woonvoorzieningen voor cliënten 

met zowel psychogeriatrische als somatische problematiek.  Ook voor cliënten 

die relatief weinig ondersteuning nodig hebben, of cliënten die intensieve zorg  

nodig hebben biedt Cordaan een passende woonomgeving.

Daar zetten ruim 1900 medewerkers en ruim 1400 vrijwilligers zich voor in. 

Dat doen zij in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, 

onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van 

de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijk-

heid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

In 2019 zal er een aanpassing in de organisatiestructuur plaatsvinden. Besloten 

is om de naamgeving van de domeinen aan te passen omdat deze in het verleden 

hebben geleid tot verwarring. De naamgeving van de domeinen “wonen met zorg 

voor ouderen” wordt aangepast zodat duidelijk is dat de Wlz zorg op een aantal 

locaties, met voornamelijk een geografische rationale, de inhoud van het domein 

vormt. De ontwikkelingen “Somatiek”, “Diversiteit” en “Dementie” krijgen daarmee 

de status van een zorginhoudelijke opdracht.

1 januari 2019 worden de domeinnamen voor de Wlz V&V als volgt aangepast:
•  Wonen met zorg voor ouderen Noord en West  

(locaties De Die, De Banne, De Riekerhof, Nieuw-Vredenburgh, De Boeg,  

Saskia van Uijlenburgkade, Ottho Heldringstraat, Gerrie Knetemannlaan,  

Hof van Sloten en in de toekomst Houthavens)

•  Wonen met zorg voor ouderen Zuid  

(locaties De Buitenhof, Buitenveldert, d’Oude Raai, Beth Shalom)

•  Wonen met zorg voor ouderen Oost  

(locaties Kraaipan, Kastanjehof, De Gooyer, Berkenstede, De Diem, Eben Haëzer, 

Anton de Komplein, De Marke - De Meenthoek, In het Zomerpark)
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1.4  DOELGROEPEN, AANTAL CLIËNTEN PER DOELGROEP EN LEEFTIJDSVERDELING 

In onderstaand overzicht staat welke indicaties cliënten in zorg hebben toegewezen gekregen.

inclusief behandeling

exclusief behandeling

Zzp-verdeling peildatum 01-10-2018
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In onderstaand overzicht is de leeftijdsverdeling inzichtelijk van de cliënten 

in zorg op peildatum oktober 2018. 

Hierbij is een verdeling gemaakt van het aantal mannen en vrouwen.

 

 

Leeftijdsverdeling peildatum 01-10-2018
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2.  PROFIEL PERSONEELSBESTAND

Cordaan heeft in 2018 uitgebreid geïnvesteerd in het ontwikkelen en opleiden 
van haar medewerkers. Ook in 2019 zal het een speerpunt zijn om onze mede-
werkers te blijven opleiden en aan hen de mogelijkheid te bieden zich te ont-
wikkelen. Voornoemde is noodzakelijk omdat de complexiteit van zorg blijft 
groeien. Dit uit zich in zorgverzwaring maar ook in complexiteit van de onder-
steuning en samenwerking met mantelzorgers en familieleden. Niet voor niets 
is voor 2019 op stedelijk niveau (RAK) gekozen voor het thema: “samenwerken 
met naasten; ook als het moeilijk wordt”. Voor professionele zorg en echte 
aandacht voor de cliënt moeten medewerkers goed toegerust zijn en steun 
van collega’s en de leidinggevende ervaren. De overtuiging hierbij is dat trotse 
en tevreden medewerkers van doorslaggevend belang zijn om tot kwalitatief 
hoogwaardige zorg te komen.

Amsterdam kent een grote diversiteit aan inwoners, met ieder een eigen levens-
geschiedenis en een eigen culturele, sociale, religieuze en seksuele identiteit. Een 
groot deel van deze inwoners maakt deel uit van een meer of minder uitgebreid 
netwerk van familie, vrienden, vrijwilligers en andere verwanten, waarmee zij 
onlosmakelijk verbonden zijn. Door ontwikkelingen in de ouderenzorg, bijvoor-
beeld de ontwikkeling van de medische naar de sociale benadering wordt het 
steeds belangrijker dat zorgmedewerkers goed kunnen samenwerken met de 
naasten van de bewoner, omdat de sociale context hierbij een belangrijk onder-
deel is van de kwaliteit van leven van de bewoner.
 
Naast het opleiden van onze medewerkers is in 2018 geïnvesteerd in een uit-
gebreide wervingscampagne. Wij zetten in 2019 verder in op het werven en  
behouden van onze medewerkers en wij zullen werken conform het Programma 
Werving & Behoud van de Cordaan Academie. Ook in 2019 zorgen wij dat onze 
basiskwaliteit op orde is. Onze basisroosters voldoen aan het kwaliteitskader 
en zijn derhalve context gebonden. Hoewel er nog geen landelijke personeels-
norm is vastgesteld en de context leidend is zien wij wel dat op momenten 
dat er sprake is van verloop of verzuim er een spanning kan ontstaan in de 
mogelijkheden om er voor te zorgen dat de basiskwaliteit op orde blijft. Naast 
de spanning op de werkvloer ontstaat er ook een maatschappelijke spanning 
tussen ons en bijvoorbeeld de vraag van de Huisartsen en het Ziekenhuis naar 
opnameplekken. Keuzes om de basiskwaliteit op orde te houden kan impact 
hebben op de opnamecapaciteit die weer invloed heeft op de aanhoudende 
vraag naar verpleeghuiszorg in Amsterdam. 

Naast dat dit intern als gespreksonderwerp op de agenda staat zullen wij 
ook in 2019 in gesprek blijven met het Zorgkantoor over dit onderwerp.

Voor de uitbreiding van ons personeelsbestand in het kader van de inzet 
extra middelen wordt verwezen naar het Excel-format zoals dat is aange-
leverd bij het Zorgkantoor.

AANTAL MEDEWERKERS VERPLEEGHUISZORG (PEILDATUM SEPTEMBER 2018)

Categorie  Aantal medewerkers

Zorgfuncties 1.980

Zorgmanagement functies 64

Overhead functies 58

Totaal 2.098

OPLEIDINGSNIVEAU MEDEWERKERS VERPLEEGHUISZORG

Niveau Aantal Percentage 

WO en post HBO  84  4%

HBO  273 13%

MBO niveau 4  230 11%

MBO niveau 3  636 30%

VMBO niveau 1 en 2  875 42%

Totaal  2.098  100%

Leerlingen   184 

OVERIGE PERSONELE KENGETALLEN

Categorie Percentage 

Verloop 9% 

Ratio personeelskosten / omzet 53% 

Vrijwilligers 1450 

De personeelsratio moet voldoen aan zowel kwaliteitseisen als aan financiële 
richtlijnen die door de bancaire financiers (vanuit Europese wet- en regelgeving) 

worden gesteld. 
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3.1 CLIËNT  

Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd ver-
pleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als u bent 
aangewezen op verzorging en verpleging, als u een verstandelijke beperking 
heeft of als u met chronische psychische problemen kampt. Zodat u zo lang 
mogelijk zelfstandig kunt blijven. Liefst thuis, in uw eigen omgeving. Of, als 
dat niet kan, in een omgeving waar u zich veilig voelt. 

Persoonsgerichte zorg
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg legt de nadruk op de volgende thema’s 
als het gaat om kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning, te weten: 
Compassie, Uniek zijn, Autonomie en Zorgdoelen.

Compassie, uniek zijn en autonomie
In aanvulling op wat wij in 2018 al deden ten aanzien van persoonsgerichte 
zorg zullen wij in 2019 starten met scholing en begeleiding op het gebied van 
“De Sociale Benadering Dementie”. Uit onderzoek van o.a. onze expertise-
leider Dementie is een kloof geconstateerd tussen de behoefte van mensen 
met dementie en hun naasten en het zorgaanbod. Als wij betere persoons-
gerichte zorg willen bieden is het noodzakelijk dat onze medewerkers kunnen 
werken volgens deze benadering waarbij het psychologisch domein en het 
sociaal domein even prominent worden gezien als het medisch domein.
Hierdoor wordt het mogelijk om onze klanten nog meer te zien als uniek (in zijn 
of haar omgeving) en compassie te hebben met de situatie waarin hij/zij zich 
bevindt op het moment dat men bij ons komt wonen. Met mede als doel om 
de autonomie van de persoon en zijn of haar omgeving zo veel als mogelijk te 
bewaren. Voornoemde moet ook gezien worden in relatie tot de “social trials”.

Cordaan stelt in haar visie nadrukkelijk dat het maken van keuzes door cliënten 
belangrijk is. Niet alleen over het dagelijks leven, maar ook over ingrijpende zaken. 
De afspraken die hierover worden gemaakt worden vastgelegd in het zorgplan 
van de cliënt. 

3.  TOELICHTING OP HOOFDSTUKKEN UIT HET KWALITEITSKADER
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Wonen en Welzijn 
Ook in 2019 zullen wij weer gebruik maken van de extra middelen uit het 
programma Waardigheid en Trots. In samenspraak met cliënten en cliënten-
raad zijn de plannen voor de besteding van de extra middelen besproken en 
uitgevoerd. Wij hadden daarvoor reeds een meerjarenafspraak gemaakt. Op 
15 november 2018 zal er een Thematafel worden gehouden met Lokale Cliënten-
raden, cliënten, vrijwilligers, andere geïnteresseerden en management en directie. 
Daar zullen we de goede voorbeelden ophalen, bekijken waar kansen liggen en 
zullen we gericht op 2019 met nieuwe ideeën komen om de extra middelen  
te besteden om het welzijn te bevorderen zoals onze cliënten dat wensen. Dit 
zal de input worden voor ons concrete plan 2019. 

Het zorgen voor voldoende toezicht is voor Cordaan een speerpunt waarop 
alle locaties een verbeteractie hebben uitgezet (zie lokale verbeterplannen). 
Wij vinden dit een dermate belangrijk onderwerp en voorwaarde die op elke 
locatie goed wordt ingeregeld in 2019 (en verder wordt uitgebouwd in 2020). 

Het “ervaren toezicht” is een vraag uit de CQ-light waarop wij sturen in 
combinatie met een passend activiteitenaanbod. Als er voldoende toezicht 
aanwezig is dan is de zorgmedewerker toegerust om zijn of haar aandacht 
beter te richten op de complexiteit van de zorg. 

Op de inzet van vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorgers (informele 
zorg) wordt ook in 2019 actief geacteerd vanuit het lopende programma 
“Informele zorg”.

Doelen Programma Informele zorg voor 2019 zijn:
1.  Blijvende aandacht voor het samenspel tussen beroepskrachten en informele 

zorgverleners in de intramurale locaties. De verantwoordelijkheid voor dit 
samenspel ligt vanaf 2019 echter nadrukkelijk in de lijn.

2.  Beleidsmatige en functionele aansturing van de vakgroep van coördinatoren 
vrijwilligerswerk (incl. communicatie, website, social media)

3. Verdere ontwikkeling van inclusief leren i.s.m. de Cordaan Academie
4.  De samenwerking met bedrijven (maatschappelijk betrokken ondernemen), 

sponsoring en fondsenwerving
5.  Intensieve samenwerking met Prisma en Markant, bij voorkeur in de vorm 

van concrete projecten. Nieuwe samenwerkingsprojecten worden onderzocht.
6.  Alle locaties en de thuiszorgteams worden ondersteund bij het betrekken 

van (informele) partijen in de wijk en bij het werven van ‘nieuwe’ vrijwilligers. 

Zingeving en palliatieve zorg
In 2019 gaan wij door met de in 2017 gestarte ontwikkeling om samen met 
brede vertegenwoordiging van medewerkers van Cordaan uitvoering te 
geven aan de visie op Zingeving en Levensbeschouwelijke vraagstukken. 
Zingeving gaat over betekenis zoeken, je leven als zinvol ervaren en er toe 
doen. Cordaan vindt het van belang dat er aandacht is voor deze belangrijke 
thema’s en dat geldt zeker ook in de laatste levensfase. In 2018 zijn er stappen 
gemaakt maar wij zullen het ingezette programma ook in 2019 verder (conform 
het door de RvB goedgekeurde plan) implementeren. 

Ook het gebruik maken van de  “Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg” (VPTZ) 
in de ouderenzorg is voor 2019 een speerpunt en er zullen op dit gebied de 
trainingen “Er zijn” worden gegeven die een positieve bijdrage leveren aan de 
bewustwording en aan de basiskennis en vaardigheden van goede levenseinde 
zorg. Wij doen dit in samenwerking met Markant die de trainingen voor ons 
verzorgt, de Cordaan Academie en VPTZ Amsterdam/Diemen. Enkele locaties 
hebben in hun locatiespecifieke verbeterplannen dit onderwerp ook gekozen 
als verbeterpunt voor 2019.

Cliëntoordeel
Wij vragen halfjaarlijks naar de ervaringen door middel van een vragenlijst 
die de basis vormt voor een dialoog met de cliënt en/of zijn naasten. Het 
door Cordaan ontwikkelde instrument, de CQ light, ondersteunt de dialoog 
die is gekoppeld aan de evaluatie van het zorgplan zodat we samen met 
onze klant afspraken kunnen maken over onderwerpen die verbeterd kunnen 
worden. Wij blijven onze cliënten en familieleden vragen om een review op 
Zorgkaart Nederland te geven. In 2019 zal er weer een actie worden uitgezet 
om middels telefonische interviews het aantal reviews te verhogen. Wij maken 
daarbij gebruik van een extern bureau.
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3.2 VEILIGHEID

Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige 
zorg vraagt betrokken en bekwame medewerkers. Het bieden van veilige 
zorg kan onder andere worden vormgegeven door het werken volgens vast-
gestelde procedures en richtlijnen. Anderzijds draagt de deskundigheid van 
onze medewerker het op peil houden van kennis, waarvoor de professionele 
en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd. 

Medicatieveiligheid 
De uitkomsten van MIC analyses en medicatie audits zijn in 2018 gebundeld  
en er is op basis hiervan een verbeterplan opgesteld dat lopende 2019 wordt 
geïmplementeerd. Uit de analyse komt o.a. naar voren dat het uitvoeren van 
een dubbele medicatie controle niet altijd organisatorisch goed te regelen valt 
waardoor dit dus ook niet altijd gebeurd. De voorbereidingen zijn getroffen 
voor het invoeren en implementeren van het elektronische toedienregis-
tratie systeem. Met dit digitale registratie systeem kunnen we ook de dubbele 
medicatie controle bij risicovolle medicatie op afstand mogelijk maken. Deze 
ontwikkeling wordt in een intensieve samenwerking uitgevoerd met de 
twee commissies die zich primair richten op het medicatieproces en de 
farmacotherapie. Dit zijn de commissie medicatieveiligheid en het farmaco-
therapieoverleg.  

In Q4 2018 wordt er vanuit E-health en Innovatie een projectplan opgesteld 
om te bekijken op welke wijze wij in 2019 een start kunnen maken met het 
digitaal aftekenen in de intramurale setting. Fase 1 behelst een pilot met het 
digitaal voorschrijf systeem op grond waarvan een plan wordt gemaakt om 
tot een gefaseerde implementatie  te komen voor de gehele intramurale V&V 
organisatie. Wij zijn voornemens om eind 2019 dit (grotendeels) gerealiseerd 
te hebben. Opgemerkt wordt dat wij hierbij wel afhankelijk zijn van onze 
software leverancier. 

Zorginhoudelijke veiligheid 
Cordaan heeft er voor gekozen om voor de hele organisatie over te gaan naar 
één Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Bij Cordaan werken we op dit moment 
met vier verschillende ECD’s en een afzonderlijk behandeldossier Ysis. Door deze 
vereenvoudiging en verbetering wordt het makkelijker om samen te werken 
en goede informatieoverdracht adequaat te laten plaatsvinden. Het nieuwe 
ECD zal er tevens in voorzien dat er binnen 24 uur na aanvang van de zorg 
een voorlopig Zorgplan beschikbaar is waarin een aantal belangrijke zaken 
zijn vastgelegd. De zorg voor de cliënt kan door een of meerdere ziektebeelden 
risico’s met zich mee brengen. Dit vraagt alertheid en tijdig inzetten van acties 
om risico’s in gezondheidssituaties te voorkomen of te beperken. Dit draagt  
bij aan de zorginhoudelijke veiligheid en aan de kwaliteit van zorg als de  
efficiëntie waarmee de zorg wordt geleverd. Q4 2018 is de implementatie 
fase en Q1 2019 zullen wij werken met ONS. Het optimaliseren van het werken 
met ONS en er voor zorgen dat er ook multidisciplinair wordt samengewerkt 
is op alle locaties een aandachtspunt. 
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Gemotiveerd gebruik vrijheid beperkende maatregelen
In 2019 zullen de voorbereidingen worden getroffen die noodzakelijk zijn 
voor het intreden van de Wet Zorg en Dwang in 2020, waarmee de huidige 
wet Bopz zal komen te vervallen. De wet Zorg en Dwang beschrijft welke 
taken en verantwoordelijkheden er zijn m.b.t. vrijheidsbeperkingen en dat 
hiervoor alleen maar voor kan worden gekozen als uiterste redmiddel. Dit 
sluit aan op de visie van Cordaan om vrijheidsbeperkingen zo min mogelijk 
toe te passen. Een domein overstijgende projectgroep waarbij een brede  
vertegenwoordiging uit de organisatie is betrokken, zal de procedures en 
richtlijnen t.b.v. de huidige werkwijzen voor het inzetten van  vrijheid 
beperkende maatregelen evalueren, aanpassen en waar nodig aanscherpen. 
Want vrijheidsbeperkingen vormen een inbreuk op iemands recht op lichame-
lijke integriteit, op iemands recht op keuzevrijheid of privacy. Waar vrijheids-
beperkingen soms noodzakelijk zijn, ter voorkoming van een onverantwoorde 
situatie, zullen deze wel doelmatig moeten zijn en in verhouding moeten staan 
tot het doel dat wordt beoogd. Daarnaast wordt gestreefd naar het zo snel 
mogelijk afbouwen van de vrijheidsbeperkingen, indien mogelijk. 2019 zullen wij 
gebruiken om locaties (medewerkers en behandelaren) op de hoogte te brengen 
van de veranderingen, en hen t.z.t. waar nodig ondersteunen, op dit gebied als 
het gaat om veranderingen die impact zullen hebben op hun werkwijzes.

3.3 MEDEWERKERS

De dynamiek in de langdurige zorg heeft specifieke implicaties voor ons 
personeelsbeleid. Wij hechten grote waarde aan het opleiden en de ontwik-
keling van onze medewerkers. Onze sturing is er op gericht dat zij hun werk 
professioneel, met veel plezier en betrokkenheid kunnen uitvoeren. Dit is 
voor Cordaan altijd belangrijk, maar bij uitstek in een tijd waarin de zorg-
vraag verandert en de arbeidsmarkt voor de zorgsector een uitdaging is.

Medewerkers 
De huidige krapte op de arbeidsmarkt is hevig. Het is aan Cordaan om op 
deze ontwikkelingen in de arbeidsmarkt een stevig strategisch antwoord  
te geven. Deze opgave is complex om verschillende redenen. De demografie, 
de conjunctuur en het imago van de langdurige zorg laten zien dat de krapte 
de komende jaren zal toenemen. Het aanbod van afgestudeerde zorgmede-
werkers is minder groot dan de vraag. Hiertoe zal Cordaan zelf zorgdragen 
voor het opleiden van zorgmedewerkers. Dit vraagt van zorgteams maximale 
capaciteit om nieuwe collega’s in te werken en nieuwe leerlingen op te leiden. 
Onze zorgteams moeten zich echter vaak nog herstellen van de bezuinigings-
jaren. Het leerwerkklimaat in onze zorgteams is nog niet overal toereikend 
om een goede basis te bieden voor veel nieuwe leerlingen en nieuwe collega’s. 
Hiernaast gaan de komende jaren honderden ervaren medewerkers met 
pensioen. Dit zal de druk op de teams verder doen toenemen. Tot slot wordt 
de problematiek ook versterkt door een toenemende zorgvraag en een toe-
nemende complexiteit van de zorg.  

Met de hierboven beschreven factoren in gedachten heeft Cordaan het  
programma Werving & Behoud ontwikkeld, waar de arbeidsmarktcampagne 
en het Cordaan Magneetkrachtenprogramma onderdeel van zijn. Hiernaast 
ontwikkelt Cordaan in 2019 vier grote locaties tot Leerhuis. Op deze leer-
locaties wordt extra geïnvesteerd in het leerwerkklimaat door middel van 
extra (zorg) formatie, begeleiding en onderwijskundige capaciteit. In samen-
werking met reguliere en commerciële opleiders creëren wij hier structurele 
capaciteit voor eigen zij-instroom trajecten. De leerhuizen worden gesitueerd 
op de locaties: Berkenstede, De Buitenhof (incl. Buitenveldert), Hof van Sloten 
en De Die. 
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Medewerkerstevredenheid onderzoek
De uitkomsten van de medewerkerstevredenheid onderzoeken zijn op locatie-
niveau in 2018 beschikbaar gekomen. Aandachtpunten die hieruit naar voren 
kwamen waren o.a. noodzaak van support vanuit de leidinggevende, voldoende 
bekwame collega’s, gelegenheid tot het volgen van scholing/opleiding. Het 
Cordaan magneetkrachten programma is opgesteld naar aanleiding van de 
uitkomsten van het gehouden MTO. Daarin komt naar voren dat investeren 
in medewerkers als dragers van goede kwaliteit en aansluiten op en bijdragen 
aan hoogwaardige kennis en expertise centraal moeten staan. Wij doen dit 
door middel van het aanbieden van een intern opleidingsprogramma vanuit 
de Cordaan Academie middels het programma werken is leren, leren is werken. 
Waarin de medewerker de ruimte wordt geboden om in zichzelf te investeren. 
Leren doen wij in de teams, opleiding komt naar je toe. “We spelen in op de 
toename en diversiteit van de zorgvraag” is een andere belangrijke strate-
gische pijler. Dit betekent dat we ons er in 2019 voor in willen spannen de 
veranderende zorgvraag zo goed mogelijk te accommoderen. Het afstemmen 
van de deskundigheid van medewerkers op de complexiteit van de zorg is 
een verplicht verbeterpunt voor alle locaties in 2019 en is terug te vinden  
in hun verbeterplannen voor 2019. 

In de actuele maatschappelijke context is werving en behoud van mede-
werkers in 2019 en ook de daarop volgende jaren een van onze belang-
rijkste opgaven. Een andere steeds belangrijkere opgave is het maken van 
afwegingen bij ethische dilemma’s waarin de kwantiteit en de kwaliteit 
van de zorgvraag en het zorgaanbod met elkaar op gespannen voet staan. 
Leidinggevenden hebben in deze twee opgaven een essentiële rol. Goede 
zorg vraagt goed leiderschap.

Daarom heeft de Raad van Bestuur een heel specifieke focus in de verant-
woordelijkheid van (huidige) leidinggevenden geformuleerd:
“Als leidinggevende stimuleer je je medewerkers tot bloei te komen en zorg  
je ervoor dat zij hun werk goed en met plezier kunnen doen”

Deze visie is ingegeven door de overtuiging dat goede zorg voor onze mede-
werkers voorwaardelijk is voor goede zorg voor onze cliënten. 

Gebruik van hulpbronnen 
Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en  
behoeften van cliënten. Hierbij is een samenspel tussen cliënt, informele 
zorg en zorgverleners een belangrijke pijler van kwaliteit. 

De dialoog met cliënten hun netwerk dragen bij aan het inventariseren van 
de wensen en behoeften die vervolgens worden vastgelegd in het zorgplan. 
Het nieuwe ECD dat begin 2019 operationeel is draagt er aan bij dat uitvoering 
geven aan het zorgplan door medewerkers eenvoudiger kan.
Het ECD biedt eveneens de mogelijkheid om middels Carenzorgt laagdrem-
pelig met cliënt, familie en netwerk te communiceren. In 2019 zullen wij 
bekijken of Carenzorgt en Familienet naast elkaar kunnen worden gebruikt 
of dat wij daarin een keuze gaan maken.

Om medewerkers hiervoor toe te rusten zullen alle zorgteams voorzien worden 
van apparatuur dat snel en makkelijk te gebruiken is om het ECD te raadplegen. 

Cordaan heeft de beschikking over een door Cordaan ontwikkeld Kwaliteit 
Management Systeem waardoor het mogelijk is om naast het bespreken van 
financiële rapportages ook periodiek kwaliteitsrapportages te bespreken en 
te reflecteren. Dit draagt bij aan het samen leren en verbeteren. Doordat wij 
gebruik gaan maken van ONS zullen wij in 2019 ons extra moeten inzetten 
om na te gaan (of te faciliteren) dat wij de juiste gegevens uit het systeem 
kunnen halen die belangrijk zijn als sturingsinformatie per locatie. Goede 
management informatie draagt bij aan behoud of verbetering van kwaliteit 
omdat men tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om bij te sturen. Waar 
mogelijk trachten wij real-time info beschikbaar te hebben voor onze locaties. 
We beschouwen het ontwikkelen en sturen op de management informatie 
als een speerpunt voor 2019 en zullen hierop een verdere doorontwikkeling 
vanuit S,K&I gaan vormgeven.

Het gebruik van technologie in de zorg is onmisbaar en zal steeds verder zijn 
intrede doen in de dagelijkse zorg. Naast andere projecten op het gebied van 
e-health is het belangrijk hier te noemen het project “Tijd voor zorg” waarbij 
wij op grond van het uitlezen van onze oproepsystemen een data-analyse 
zullen maken. Resultaten worden in het team besproken en o.a. aanpassingen 
in de zorgverlening kan worden doorgevoerd op grond van objectieve  
gegevens. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting op de kwali-
teitsmiddelen 15% van dit plan want deze technologische innovatie is hierin 
opgevoerd voor 2019.
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3.4 ORGANISATIE

Wij staan voor onze zorg en hebben hier voor een heldere visie op de toe-
komst en zijn financieel gezond. Dit zijn belangrijke voorwaarden om in de 
toekomst onze rol als grootstedelijke zorgorganisatie kunnen blijven waar-
maken. We geven invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de ontwik-
keling aan de zorg die volop in verandering is. Wij zullen ons voortdurend 
aanpassen aan de veranderende omstandigheden en vraag. Om dit te 
kunnen doen hebben wij de organisatie in 9 flexibele organisatie eenheden 
ingedeeld en in 2017 o.a. het expertise netwerk Dementie opgericht.

Leiderschap, Governance en Management
Goede zorg vraagt goed leiderschap. De managers van Cordaan hebben oog 
voor de professionele ontwikkeling van medewerkers en ondersteunen hen 
hierbij. Cordaan stimuleert de ontwikkeling van inhoudelijk leiderschap door 
het in samenspraak met de HVA ontwikkelde Leiderschapsprogramma aan 
te bieden aan de teammanagers. Leiderschap draagt bij aan het creëren van 
de randvoorwaarden voor het bieden van kwalitatief goede verpleeghuiszorg. 
Een andere steeds belangrijkere opgave is het maken van afwegingen bij 
ethische dilemma’s waarin de kwantiteit en de kwaliteit van de zorgvraag 
en het zorgaanbod met elkaar op gespannen voet staan. Leidinggevenden 
hebben in deze twee opgaven een essentiële rol. Goede zorg vraagt goed 
leiderschap.

Daarom heeft de Raad van Bestuur een heel specifieke focus in de verant-
woordelijkheid van leidinggevenden geformuleerd:
“Als leidinggevende stimuleer je je medewerkers tot bloei te komen en zorg je 
ervoor dat zij hun werk goed en met plezier kunnen doen”
Deze visie is ingegeven door de overtuiging dat goede zorg voor onze mede-
werkers voorwaardelijk is voor goede zorg voor onze cliënten. Lang hebben wij 
het uitgangspunt gehad dat onze cliënt centraal staat. Echter om dat goed te 
kunnen doen is het tevens belangrijk om onze medewerkers en leidinggevenden 
centraal te zetten. Als er onvoldoende leiderschap op de locaties aanwezig is 
zien wij een spanning ontstaan tussen kwaliteit van zorg en medewerkers  
tevredenheid. Om uitdrukking te geven aan de waarde die de Raad van Bestuur 
hieraan hecht en om leidinggevenden hierbij te ondersteunen, biedt de Raad 
van Bestuur het programma Leiderschapsontwikkeling aan.
Dit programma is vanuit de directie P&O/Cordaan Academie in de tweede 
helft van 2018 opgestart door de visie op leidinggeven te operationaliseren. 

Van 2019 tot en met 2021 zal gewerkt worden aan de volgende vier doel-
stellingen: 
•  Realiseren van meer eenduidigheid en samenhang in beleid, processen en 

instrumenten binnen de directie P&O/Cordaan Academie conform de visie 
op leidinggeven

•  Realiseren van meer kwaliteit en maatwerk in het Leer-&Ontwikkelaanbod 
voor leidinggevenden conform de visie op leidinggeven

•  Bevorderen van kwaliteit van het leiderschap conform de visie op leidinggeven
•   Bevorderen van stabiliteit en continuïteit in het leiderschap.



17  |  kwaliteitsplan verpleeghuiszorg

In 2019 vertalen we het gewenste leiderschapsgedrag naar benodigde compe-
tenties, verwerken dit in de functieprofielen van managementfuncties en gaan 
we met leidinggevenden in gesprek over hun leer- en ontwikkelbehoeftes hierbij.

Medezeggenschap 
Een goed functionerende medezeggenschap is belangrijk voor de ontwikke-
ling van de zorg en voor iedereen die in de zorg werkt. In 2019 zal er duidelijk-
heid zijn over de installatie van de VAR (verpleegkundig adviesraad) en op welke 
wijze verpleegkundigen, werkzaam in de Ouderenzorg, een platform krijgen om 
op beroepsinhoudelijke basis een advies uit te brengen aan de Directie of Raad 
van Bestuur ten einde de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren.  

Met het oog op het versterken van de lokale medezeggenschap, zal in 2019 
verder invulling gegeven worden aan het daarvoor opgestelde programma 
waarbij er drie belangrijke speerpunten zijn:
• de versterking van de lokale cliëntmedezeggenschap;
•  de decentralisatie van de medewerker-medezeggenschap naar tien onder-

deelcommissies;
• het uitgebreider inzetten van ervaringsdeskundigen. 

Momenteel maken wij al gebruik van de inzet van ervaringsdeskundigen in 
de VGZ en wij bekijken of er ook mogelijkheden zijn dit verder toe te passen  
in de V&V.

3.5 LEREN EN VERBETEREN

Onderzoek leert dat de meest effectieve vorm van leren ontstaat tijdens het 
werk. Nieuwsgierig zijn naar het effect van je handelen (op de cliënt), elkaar 
collegiaal bevragen, fouten bespreken en successen vieren. Het maakt dat 
je leert en het leidt tot een hogere kwaliteit van zorg. In 2017 heeft er een 
reorganisatie plaatsgevonden bij de Cordaan Academie zodat zij de komende 
jaren extra kunnen investeren in het versterken van het werk-/leerklimaat 
binnen teams, het scholingsaanbod wordt aangepast; we organiseren leer-
interventies meer en meer in en om het werk; op individueel niveau en ook 
op teamniveau (werkplekleren). Daar waar effectief zullen we hierbij in de 
toekomst gebruik gaan maken van nieuwe digitale hulpmiddelen.

Leren en werken aan kwaliteit 
Cordaan heeft in de meerjaren strategie Koers 2020 twee pijlers genoemd 
‘We gaan Samen voor kwaliteit’ en ‘We spelen in op de toename en de diversiteit 
van de zorgvraag’ die staan voor de basis van de zorg. Met ‘We gaan Samen 
voor kwaliteit’ trekken wij de lijn door om de inhoud van onze zorg, de inzet, 
vitaliteit en bekwaamheid van medewerkers en de rol van leidinggevenden 
hierbij centraal te stellen. Deze programmatische aanpak van Samen voor Kwa-
liteit zetten we voort ten behoeve van de aanpak die uitgaat van verankering 
van verantwoordelijkheden voor kwaliteitsverbetering in de lijnorganisatie. 

Nu er een aantal jaar fors bezuinigd is in de zorgsector, zijn ook in de ouderen-
zorg herstelwerkzaamheden aan de orde voor wat betreft het leerwerk-
klimaat in de teams. Niet alleen om nieuwe collega’s goed te laten landen, 
maar ook om huidige collega’s zich te laten blijven ontwikkelen. Iedereen 
moet willen en kunnen leren. Cordaan zet daarom de komende jaren fors in 
op het versterken van het leerwerkklimaat binnen de teams. Midden 2018 zijn 
hiervoor de Praktijkadviseurs geïntroduceerd. Elk team heeft een vaste Prak-
tijkadviseur Leren & Ontwikkelen voor een aantal uren per maand, afhankelijk 
van de grootte van de locatie. In 2019 zal de Praktijkadviseur helpen bij het 
versterken van het leer-/werkklimaat en het opstellen van een leerkaart. De 
praktijkadviseur organiseert zo nodig zelf op de werkplek leerinterventies en 
ondersteunt de werkbegeleiders in hun rol van het begeleiden van leerlingen 
en stagiaires. De inzet van deze Praktijkadviseurs is onderdeel van de 15% inzet 
vanuit het kwaliteitsbudget.

Deze praktijkadviseurs zullen de drie pijlers voor leren en ontwikkelen vorm 
geven, in afstemming met het management van de locaties. 
Hierbij gaat het om: 
• We zorgen voor goed leer-/werkklimaat in het team
• We leren organiseren vooral in en om het werk
• Formeel leren doen we efficiënter

Daarnaast wordt het scholingsaanbod in 2019 verder aangepast; Er worden 
meer leerinterventies georganiseerd in en om het werk; op individueel niveau 
en ook op teamniveau (“Werkplekleren”). Daar waar effectief maakt Cordaan 
gebruik van nieuwe digitale hulpmiddelen. De Cordaan Academie gaat in 2019 
de directies verder ondersteunen bij het implementeren en borgen van het 
nieuwe ECD, het ONS. Hiervoor worden vervolgscholingen ontwikkeld samen 
met de zorgdomeinen waarbij aandacht is voor het domein specifieke.
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Gebruik van informatie  
Ook in 2019 maken wij gebruik van het kwaliteits- managementsysteem 
dat ons ondersteunt bij het verbeteren van kwaliteit. De uitkomsten van de 
metingen die wij presenteren in kwaliteitsbeelden, worden gebruikt bij het 
voeren van de gesprekken over de kwaliteit. Resultaten en informatie uit de 
kwaliteitsinstrumenten (waaronder management info uit het ECD/ONS, de 
zelfevaluatie, CQ-light, Triasweb etc) worden per kwartaal aangeboden aan 
directie en management. Vanuit de Directie worden met het management 
systematisch de resultaten besproken en wordt er (centraal of op locatie 
niveau) bijgestuurd op ongewenste afwijkingen. Ook medewerkers en teams 
worden gevraagd te reflecteren op de dagelijkse zorg aan cliënten en samen 
te kijken waar het beter kan. Zonder gemotiveerde en toegewijde medewer-
kers geen goede zorg. 

Wij vinden het belangrijk om niet alleen te sturen om cijfers maar ook de dia-
loog aan te gaan met onze medewerkers over thema’s die in het kwaliteits-
kader zijn genoemd. Wij hebben in Q3 2018 gekozen voor een nieuwe opzet van 
de Zelfevaluatie waarbij de dialoog, in plaats van een scorelijst, centraal stond. 
In 2019 zullen wij deze doorontwikkelde Zelfevaluatie wederom gebruiken om 
er voor te zorgen dat de aandachtpunten uit het Kwaliteitskader expliciet 
tijdens de multidisciplinaire discussie ter sprake zullen komen. In de Zelfevalu-
atie wordt door middel van casuïstiek-bespreking aandacht gegeven aan de 
volgende thema’s: 

De Cliënt: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning met als focus in de te 
bespreken casus; wat is belangrijk voor deze specifieke bewoner, wat zegt 
zijn levensverhaal, gebruiken we het ECD voldoende en sluiten we aan bij 
belangrijke gebeurtenissen in het leven van onze bewoner/familie.

De Cliënt: Wonen en Welzijn met als casusbespreking het thema zingeving 
en welzijn; wat maakt de dag de moeite waard voor deze specifieke bewoner, 
zijn wij in staat om te spreken over intimiteit of geloofsovertuiging en houden 
we in de dagelijks gang van zake rekening met de gewoonten en ritme van de 
cliënt.

Veiligheid: bespreking van de gemelde incidenten en beoordeling of wij  
voldoende deze informatie gebruiken om herhaling te voorkomen.

Thematische keuze op de medicatieveiligheid, hygiëne en infectie preventie, 
vrijheidsbeperkende maatregelen en terugdringen van psychofarmaca.

Behandelplan bij acute situaties: zijn wij op de hoogte welke wensen onze 
bewoners hebben ten aanzien van hun laatste levensfase, hoe kunnen we  
de zorg nog verbeteren en zijn de beleidsafspraken ook altijd vastgelegd in 
het zorgdossier.

Leren en verbeteren: hoe gaan wij om met complimenten en klachten, hoe 
lossen wij klachten naar tevredenheid op, attenderen we familie op Zorgkaart 
Nederland. Doen we voldoende aan deskundigheidsbevordering.

Planning en Control: Maken wij als teams voldoende gebruik van onze kwali-
teitsinstrumenten en welke leerpunten zien we per team (3 verbeteracties).

Teams wordt gevraagd digitaal een beschrijving te geven van de discussie 
en enkele beoordelingen te geven. Deze Zelfevaluatie is weer input geweest 
voor verbetering van de zorg en het opstellen van de verbeterplannen voor 
2019 (op locatieniveau). Het management en medewerkers hebben n.a.v. de 
zelfevaluatie 2018 aangegeven de mogelijkheid tot het voeren van de onder-
linge dialoog zeer te waarderen. Aangegeven werd dat op deze wijze de inhoud 
het kwaliteitskader meer gaat leven onder de medewerkers.
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Verbeterplannen
Om richting te geven aan de besteding van de kwaliteitsmiddelen 2019 
heeft Cordaan besloten dat wij een kader zullen stellen van waaruit de 
verbeterparagraaf per locatie kan worden opgesteld. Dit om enige houvast 
en eenduidigheid te hebben en daarnaast ook de mogelijkheid te creëren om 
vanuit de ondersteunende diensten op een gedegen maar efficiënte wijze 
ondersteuning te kunnen geven aan de uitvoering van de verbeterafspraken 
en om in staat te zijn om de verbeteringen te kunnen monitoren. Dit laat 
onverlet dat wij ook mogelijkheid hebben gecreëerd om locatie specifieke 
keuzes te maken ter verbetering in 2019. 

Daarbij is gekozen om 6 doelstellingen/verbeterpunten te hanteren waarop 
wij voor 2019 (en 2020 ev) de focus zullen gaan leggen op locatieniveau. Zo-
als hiervoor opgemerkt kan, afhankelijk van de situatie van de locatie, naast 
de verplichte onderwerpen een keuze worden gemaakt en hieraan wordt op 
locatieniveau concrete invulling gegeven. Locaties maken bij de keuze altijd 
gebruik van de kwaliteitsgegevens die wij per kwartaal aan hen aanleveren.

Bij het kiezen van de 6 verbeterpunten is naar samenhang gezocht tussen 
het kwaliteitskader, Thuis in het verpleeghuis, de resultaten van het Mede-
werkerstevredenheid onderzoek (MTO) en de kwaliteitsbeelden.  
Verbeterpunt 1 en 2 dienen eerst op orde te worden gebracht en maken dus 
sowieso onderdeel uit van de verbeterparagraaf per locatie. Daarnaast kiest 
een locatie voor 1 van de overige onderwerpen waarop een verbetering zal  
worden behaald in 2019.

Verplicht:
Basis op orde:
1.   Deskundigheid van voldoende personeel moet aansluiten bij de complexiteit 

van zorg
2. Er dient altijd voldoende toezicht te zijn

Keuze mogelijkheid:
Leren en verbeteren/samenwerking:
3.  In staat zijn methodisch en multidisciplinair samen te werken

Aandacht:
4.  Activiteiten die wij aanbieden sluiten aan bij wat de cliënt graag wil
5.  Verbeteren van de kwaliteit van eten en drinken (beleving)

Persoonsgerichte zorg:
6.   Zingeving/palliatieve zorg en ken je klant = daadwerkelijk in gesprek met 

je cliënt over wat hij/zij belangrijk vindt (in de laatste levensfase)

Van belang is dat wij daarbij (daar waar mogelijk) het perspectief van  
de cliënt zo goed mogelijk definiëren. Wij zullen in staat moeten zijn om  
de resultaatafspraken op locatie niveau zichtbaar te maken. Het is dus 
belangrijk dat:

De afspraken die op locatieniveau worden voorgesteld/gemaakt voor 2019 
(en 2020/2021) zo concreet mogelijk en vooral ook haalbaar en meetbaar 
worden geformuleerd.

De verbeterparagraaf per locatie (op de gekozen verbeterpunten) moet bevatten:
• wat gaat de zorgaanbieder (= locatie) doen
• wat is het resultaat/wat wil je bereiken
• wat is hier voor nodig
• op welke wijze zal interne monitoring plaatsvinden

In het plan wordt door de locatie ook kort ingegaan op de huidige situatie en 
de reden waarom het noodzakelijk is een verbetering aan te brengen op het 
betreffende verbeterpunt. Ten aanzien van de interne monitoring is er voor 
gekozen om  dit vorm te geven in de reguliere controle cyclus, dit om administra-
tieve lasten te minimaliseren.

De lokale cliëntenraad wordt in Q4 2018 op de hoogte gesteld van het ver-
beterplan op  locatie en daarnaast gedurende 2019 zeer goed op de hoogte 
gehouden en betrokken bij de voorgang van de gemaakte afspraken/acties. 
Deze zullen vanuit het management tussentijds zichtbaar moeten worden 
gemaakt. Verantwoording op gekozen onderwerpen vindt (naast de eerder 
genoemde metingen vanuit uit de controle cyclus) op locatie plaats door 
middel van een kwalitatief kwartaalverslag van de bespreking met de CR 
met de vraag aan de lokale CR. Dit kwalitatief (gespreks)verslag dat per 
kwartaal wordt opgesteld, is onderdeel van de verantwoording.

Vanuit S,K&I en P&O zal het totale kwaliteitsplan t.z.t. worden besproken met 
de CCC. Akkoord voor de uitvoering zoals hierboven weergegeven is vanuit 
de CCC schriftelijk ontvangen op 1 oktober 2018. 
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3.6 EXTERNE SAMENWERKING

Cordaan is met haar brede palet aan diensten en producten actief op het 
ondersteunen van mensen op vrijwel alle leefgebieden zodat zij zolang  
mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Wij doen dit in samenwerking met alle 
formele en informele ketenpartners in en om ons werkgebied: groot Amsterdam.

Lerend Netwerk
Cordaan maakt onderdeel uit van het lerend netwerk Amsterdam en in 2019 
zal zij een actieve rol blijven spelen in het zoeken van de onderlinge samen-
werking. Voor 2019 hebben de partijen die deel uit maken van het Lerend 
Netwerk (naast ook andere partijen) een plan opgesteld in het kader van de 
regionale aanpak. Zoals in de inleiding beschreven zijn er 5 projectvoorstellen 
gedefinieerd en goedgekeurd. De partijen uit het Lerend Netwerk zullen ook 
in voornoemde context samen gaan werken. Voor 2019 wordt in gezamen-
lijkheid bekeken of het huidig Lerend Netwerk niet een dermate grote over-
lap heeft met de samenwerking die is ontstaan uit de regionale aanpak dat 
wij de overlegstructuur tot 1 vorm zouden kunnen ombouwen. Afhankelijk 
van de keuze wordt het Lerend Netwerk mogelijk anders ingericht.

Waardigheid en Trots 
Zowel in 2017 als in 2018 heeft Cordaan zeer actief geparticipeerd in het 
programma Waardigheid en Trots waarbij Cordaan deel nam aan het pro-
gramma rondom kwaliteit meetinstrumenten. Voor 2019 is er een algemene 
uitnodiging ontvangen voor deelname aan Waardigheid en Trots op locatie. 
Cordaan overweegt mee te gaan doen aan dit programma maar moet hier-
over nog een definitieve beslissing nemen. Deze beslissing die wij nemen in 
2019 is afhankelijk van de implementatie van onze verbeterplannen.

Doorbreken van grenzen en het leggen van nieuwe verbindingen
De ontwikkeling van de WijkKliniek is een voorbeeld van het doorbreken 
van grenzen en het leggen van nieuwe verbindingen. Vanuit andere domei-
nen zijn projecten als Buurtcirkels en de samenwerking met Burennetwerk 
relevante voorbeelden met indirecte impact op de Wlz. Op het gebied van 
de acute ouderenzorg is het van groot belang interventies te ontwikkelen 
die zich concentreren op de schakels tussen (multidisciplinaire) thuiszorg 
en huisartsen, tussen (multidisciplinaire) thuiszorg en de HAP/SEH en tussen 
ziekenhuizen en de thuiszorg. Een voorbeeld hiervan is het inrichten van het 
aanmeldportaal dat 24/7 mogelijkheid biedt aan de huisarts om een patiënt aan 
te melden voor ELV.  Voornoemde, hoewel niet sec vallend onder de Wlz, draagt 
bij aan het verminderen van het gebruik van de Wlz zorg. Focus daarbij is 
natuurlijk altijd “de juiste zorg op de juiste plek’ en dus kan zorgverlening 
vanuit de Wlz niet los gezien worden van andere vorm van zorg gefinancierd 
vanuit de zorgverzekeringswet of de Wmo.

Cordaan zal in 2019 een herontwikkeling en renovatie van locaties uitvoeren 
met als doel een meer passende woonvorm te creëren voor o.a. de Wlz cliënten. 
Vanuit het programma Herontwikkeling wordt gezocht naar nieuwe woon-
vormen voor ouderen uit diverse doelgroepen. Nadrukkelijk wordt de verbin-
ding gelegd met de ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Wij 
trachten daarmee in te spelen op de toename en diversiteit van de zorgvraag. 
Het programma Diversiteit heeft in 2018 een start gemaakt en voor 2019 is de 
volgende stap dat elk zorgdomein concrete plannen maakt voor het leveren 
van een bijdrage aan de doelstellingen van dit programma. Onze expertiseleider 
Dementie is belast met de sturing op de implementatie.
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Cordaan kiest er voor om zich vooralsnog te houden aan de verdeling van 
het kwaliteitsbudget zoals dat is vastgesteld.

Het kwaliteitsbudget is onderverdeeld in:
•  85% t.b.v. inzet personeel o.g.v. het personeelsplan (2019/2020/2021) dat 

wordt aangeleverd via een format (model verantwoording kwaliteitsbudget 
Verpleeghuiszorg)

•  15% andere investeringen dan personeel op het gebied van kwaliteit en 
deze investeringen moeten beide aansluiten bij het kwaliteitsplan.

•  Voor de 85% besteding van de gelden wordt verwezen naar het bij het zorg-
kantoor ingediende format.

•  Voor de 15% besteding van de gelden heeft Cordaan gekozen voor de inzet 
van 5 acties die allemaal ten goede gaan komen aan de gehele organisatie. 
Besteding van voornoemde gelden is ook aangeleverd in het daarvoor  
bestemde excel format.

De vijf trajecten zijn bedoeld om de noodzakelijk administratieve en organi-
satorische ondersteuning te bieden aan zorgmedewerkers waardoor zij in  
de gelegenheid worden gesteld meer direct cliënt contact te hebben. 

Het betreft de volgende vijf centrale acties die in onderlinge samenhang 
Cordaanbreed ten voordele van de zorgverlenging en daarmee de cliënt,  
zullen komen. 

4.1 INZET VAN PLANNINGSONDERSTEUNERS

Cordaan streeft vanuit de kwaliteit van zorg naar een stabiele personele 
bezetting, met zo veel mogelijk dezelfde gezichten rondom een cliënt. We 
willen zo min mogelijk een beroep hoeven doen op de inzet van uitzend-
krachten. Hiernaast vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers vitaal 
blijven door een gezond rooster, dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun 
rooster en dat er structureel aandacht en tijd is voor leren en ontwikkelen. 

Dit alles vraagt, zeker in een tijd waarin de krapte van de arbeidsmarkt zo 
voelbaar is, om een uitstekende planningscompetentie binnen Cordaan. 
Daadwerkelijk goed roosteren en vooruit kunnen plannen is in de zorg een 
volwaardig vak geworden waarbij nieuwe technologie niet meer weg te 
denken is. Een goede planning is complex en vraagt - naast technologie - 
om inzicht in de zorgbehoefte en kwaliteit, om logistiek inzicht en om sterke 
analytische vaardigheden. De kwaliteit van de planning is van grote invloed 
op de door de cliënten van Cordaan ervaren kwaliteit van zorg!

Om de planningscompetentie te verbeteren en medewerkers en teams  
te ontlasten van deze complexe taak, heeft Cordaan geïnvesteerd in nieuwe 
planningstechnologie. Voorts stelt Cordaan in 2019 Planningsondersteuners 
aan. 

De Planningsondersteuner heeft tot taak:
• De nieuwe planningstechnologie te borgen op de locaties;
• De roosters te optimaliseren;
• Zorg te dragen voor een planning die voor medewerkers goed inzichtelijk is;  
• Rust te creëren over de bezetting voor cliënten en medewerkers; 
• Te faciliteren dat verlofdagen goed (kunnen) worden opgenomen; 
•  Er op toe te zien dat op medewerkers niet een te zwaar beroep wordt gedaan 
•  Er voor te zorgen dat Medewerkers met een grote contractomvang effectief 

worden ingepland: boven formatieve uren worden ingezet op openstaande 
diensten in dezelfde locatie of in buurtlocaties; 

• Het inzichtelijk maken hoeveel vacatures er daadwerkelijk zijn;
• Het inzichtelijk maken of een locatie voldoet aan het Kwaliteitskader; 
• Het aantal uitzendkrachten te minimaliseren.

Kortom, de Planningsondersteuner helpt het team sturen op kwaliteit en op 
efficiency van de personele inzet. 

Begroting:
De functie van Planningsondersteuner is voorlopig gewaardeerd in FWG 50.  
Cordaan stelt 3 Planningsondersteuners aan vanuit het ondersteuningsdeel 
(15%) van het Kwaliteitsbudget. Totaal wordt voor dit project € 165.000 
opgevoerd.

4. VERDELING VAN HET KWALITEITSBUDGET  (85% VS 15%)
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4.2 TIJD VOOR ZORG

Door een analyse van de data uit het verpleegoproepsysteem kan de 
verpleeghuiszorg de kwaliteit van zorg meten en verbeteren en hierdoor 
verschillende problemen oplossen. 

a.  Wachttijd intramurale cliënten
b.  Optimale bezetting, inzicht wanneer er behoefte is aan personeel
c.  Proces inrichting op de afdeling
d.  Cliëntgerichte zorg
e.  Medewerkers tevredenheid 
f.   Inrichting domoticasysteem met aansluiting op de daadwerkelijk behoefte 

Veel kwaliteitsaspecten van zorg zijn moeilijk te meten maar voor wachttijd, 
het aantal en de soorten zorgoproepen is dit niet het geval. De meetresultaten 
worden automatisch vastgelegd in een database en hiervoor zijn geen extra 
registraties handelingen noodzakelijk. Het concept ‘Tijd voor Zorg’ is in 2018 
ontwikkeld op twee V&V Cordaan locaties in nauwe samenwerking met de 
locatiemanager, het zorgpersoneel en de domoticaleverancier. De rapportages 
hebben geleid tot directe verbetering van verschillende aspecten van de 
individuele cliëntenzorg en het zorgproces. Medewerkers krijgen inzicht in de 
momenten waarop zij proactiever kunnen optreden in plaats van reactiever 
en dit kan leiden tot vermindering van de noodzaak tot bellen. 

Doorontwikkeling
Omdat Tijd voor Zorg een nieuwe manier van werken is, op technisch en 
operationeel niveau, vergt het tijd en financiële investering om het concept 
door te ontwikkelen in een methode die op termijn onderdeel gaat uitmaken van 
de reguliere zorg. Het genereren van de rapportage is nu nog een arbeids-
intensief proces. Dit willen wij samen met de domotica leverancier stan-
daardiseren en automatiseren. De methode die nu is opgesteld zal verder 
moeten worden aangepast aan de hand van de praktijkervaring.

Doelstelling 2019 
Tijd voor Zorg wordt op vier Cordaan locaties geïmplementeerd. Hiervoor 
zullen maandelijkse standaard rapportages worden ontwikkeld die met het 
team worden besproken. Het ontwerp van deze rapportages is gedaan op basis 
van de twee projecten die in 2018 hebben plaatsgevonden. Om het gebruik in 
de vier verpleeghuizen te faciliteren is het noodzakelijk om alle team- en locatie- 
managers te scholen in het gebruiken van deze data in de praktijk. 

Na het introduceren en in gebruik nemen van de rapportage zal er intensief 
worden geëvalueerd en het effect zal worden gemonitord. 

Resultaat 2019
 • Tijd voor Zorg wordt op 4 locaties geïmplementeerd. 
 • Standaard rapportages ontwikkeld en in gebruik genomen.
 •  Aanpassingen in de zorgverlening (op basis van analyse) worden doorgevoerd
 • Kennis gedeeld met andere VVT instellingen.
 •  Praktisch, technisch, en financieel een schaalbare methode voor 2020-2021.  

Investering 
Om het project succesvol te kunnen realiseren zijn een aantal investeringen 
noodzakelijk. Daarbij gaat het om projectleiding, doorontwikkelkosten database 
en rapportages, scholing medewerkers, communicatie middelen en kennisdeling 
met andere VVT instellingen.

De geschatte kosten zijn opgenomen in het ondersteuningsdeel (15%) van het 
kwaliteitsbudget en betreffen een bedrag van € 80.000.

4.3  INZET VAN CONSULENTEN ZORGBEMIDDELING  
TER ONTLASTING VAN DE TEAMS OP LOCATIE

Consulenten Zorgbemiddeling zijn verantwoordelijk voor de in- door- en 
uitstroom domeinen Cordaan Ouderenzorg en Specialistische zorg. Zij dragen 
er zorg voor dat de cliënt passende zorg kan ontvangen op de juiste plek.
Niet alleen de opnameprocedure en het aanmeldproces zijn essentieel, zo 
nog belangrijker is het ontslagbeleid met haar logistieke uitdagingen waar-
voor expertise van complexiteit van zorgvragen een vereiste is.

Cliënten stromen vanuit Tijdelijk verblijf regelmatig door naar de Wlz waarbij 
ze na het verkrijgen van een geldige CIZ indicatie onnodig lang op een ‘verkeerd 
bed’ liggen in afwachting van de juiste plek met passende zorg. 

Om dit efficiënt en goed te laten verlopen is het essentieel hoog in te zetten 
op ontslagmanagement. Plannen van ontslag i.c.m. plannen van een nieuwe 
opname kost de werkvloer onevenredig veel tijd. Voor consulent Zorgbemid-
deling is dat corebusiness. Door dit weg te halen bij de werkvloer wordt een 
deel van de administratieve last weggehaald en kan de productiviteit van 
medewerkers verbeterd worden. 
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Wij zullen vanuit het Cliënten Servicebureau (CSB) deze medewerker out-
reachend inzetten. Hiervoor is nodig het aantrekken van 2 fte Consulent 
Zorgbemiddeling, schaal 50 en dit representeert een bedrag van € 110.000 
dat wordt opgevoerd in het ondersteuningsdeel (15%) van het Kwaliteits-
budget. Voornoemde heeft ook een raakvlak met het stadsbreede project 
“zachte landing”.

4.4 LEREN EN VERBETEREN (PROJECT VANUIT RAK)

Cordaan is ervan overtuigd dat een goed leer- en werkklimaat in de zorgteams 
een belangrijke factor is om tot kwalitatief hoogwaardige zorg te komen.  
Voornoemde is in het onderdeel leren en verbeteren van dit kwaliteitsplan 2019 
reeds beschreven. Het gaat hierbij niet alleen over de deskundigheid van onze 
toekomstige medewerkers. Juist ook onze huidige medewerkers profiteren van 
een goed leer- en werkklimaat. 

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het beleid van Cordaan is 
leren en verbeteren een belangrijk thema. Een goede aanpak hiervoor draagt 
tevens bij aan het aantrekkelijker maken van werken én leren bij Cordaan. 
Want werken wordt leuker door er op de juiste manier een leerdimensie aan 
toe voegen.  

Onze aanpak is uitgebreid beschreven in het plan ‘Werken is leren, leren is 
werken’ en vormt een belangrijke pijler onder ons Kwaliteitsplan 2019. Kort-
gezegd wil Cordaan een organisatie zijn waarin medewerkers met name in 
hun eigen werkomgeving kunnen leren en ontwikkelen. Dit doen we door 
onze zorgteams de tijd en de aandacht te geven waarin gereflecteerd kan 
worden op het werk. 

Leren en ontwikkelen begint met een werkklimaat waarin reflectie van-
zelfsprekend is; op individueel niveau en op teamniveau. Het vraagt om een 
open werksfeer waarin men het vanzelfsprekend vindt om successen maar 
ook dilemma’s in het werk en ‘fouten’ te bespreken. Het leidt er uiteindelijk 
toe dat medewerkers en managers makkelijker hun leervragen formuleren.

Een team dat reflectief op de eigen prestaties is, adopteert ook makkelijker 
leerlingen en stagiaires. Een nieuwsgierige houding naar het eigen handelen 
en de wijze waarop anderen werken, is de ideale leeromgeving voor leerlingen 
en stagiaires. Het vergemakkelijkt daarnaast de transfer van inbreng van de 

leerlingen en stagiaires richting het zittende team. Een open en nieuwsgierige 
werkcultuur maakt ook de integratie van mantelzorgers en vrijwilligers binnen 
de teams makkelijker.

Hoe zorgen we dat medewerkers durven te leren van fouten?
In onze aanpak zorgen we ervoor dat de werkomgeving niet alleen de kennis 
en de capaciteit biedt maar ook stimuleert om te leren en te reflecteren. Dit 
doen wij door de inzet van LeerWerk-coaches die met het team meelopen en 
het leren en reflecteren tijdens en om het werk structureel mogelijk maken. 

Voor een gedetailleerde beschrijving en werkwijze verwijzen wij naar het 
plan ‘Werken is leren, leren is werken’ dat deel uitmaakt van het Regionaal 
Amsterdams Kwaliteitsplan.

Beknopte taakopdracht LeerWerkCoach
• Duurzaam versterken leer-/werkklimaat
• Adviseert zorgmanager/team bij teamleer- en ontwikkeldoelen
• Uitvoering geven aan de versterking van de deskundigheid
• Inhoud geven aan vormen van werkplekleren/deskundigheidsbevordering
• Zorgt voor positionering en ondersteuning van de werkbegeleiders
• Levert een bijdrage aan praktijkbegeleiding
•  Helpt een team om op een duurzame wijze opleidingsplaatsen te creëren/

contactpersoon opleidingsinstituten

Een bedrag van ca. € 400.000 wordt opgevoerd in het ondersteuningsdeel 
(15%) van het Kwaliteitsbudget ten behoeve van deze ontwikkeling in 2019.

4.5 MEDICATIE VEILIGHEID

Wij zullen extra gaan investeren in onze medicatieveiligheid en dit op termijn 
Cordaan breed gaan uitrollen. Kortheidshalve wordt verwezen naar uitwerking 
in het kwaliteitsvenster op dit onderwerp. Het betreft de implementatie van 
de mogelijkheid voor een dubbele controle op risicovolle medicatie op afstand 
met gebruik van een app. De kosten die gemoeid zijn bij dit implementatie-
traject worden geschat op € 100.000. Een volledig plan van aanpak zal in Q4 
2018 worden opgeleverd.

Gezien het uitdrukkelijk toegelaten is om accountantskosten onder dit budget 
op te nemen zal dat vanuit Cordaan ook gedaan worden. 
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VERBETERPLANNEN 2019

LOCATIES PER DOMEIN:

Wonen met zorg Dementie
• Beth Shalom
• De Buitenhof
• Buitenveldert
• d’Oude Raai 

Wonen met zorg Diversiteit
• De Banne
• De Boeg
• De Die
• Hof van Sloten
• Gerrie Knetemannlaan
• Nieuw Vredenburgh
• Ottho Helderingstraat
• Saskia van Uijlenburgkade

Wonen met zorg Somatiek.
• Anton de Komplein
• Berkenstede
• De Diem
• De Gooyer
• Kastanjehof
• De Marke - De Meenthoek
• Eben Haëzer
• In het Zomerpark (Z&Z)
• Kraaipan

BIJLAGE: VERBETERPLANNEN OP LOCATIE NIVEAU
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