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INLEIDING
Met de komst van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt zichtbaar
wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken
over ‘wat goede zorg is’. Het kwaliteitskader geeft hierdoor richting aan
de inspanningen voor de verpleeghuissector. Een belangrijk uitgangspunt
hierbij is dat voor cliënten en hun naasten duidelijk moet zijn wat zij mogen
verwachten van zorg in verpleeghuizen. Het Kwaliteitskader heeft eveneens
vastgelegd hoe zorgorganisaties nog nadrukkelijker samen de kwaliteit kunnen
verbeteren en het lerend vermogen kunnen versterken. Het voortdurend leren
en reflecteren moet daarin een belangrijk onderdeel vormen, door alle lagen
van de organisaties heen.
Boven genoemde thema’s liggen in de visie van Cordaan liggen verankerd.
Deze thema’s zullen onverminderd de aandacht vragen in de komende
jaren, onder meer door de toenemende complexiteit van zorg en de
externe ontwikkelingen in een grootstedelijke context. Vanuit ons programma
Samen voor Kwaliteit werken wij ‘in lijn met het Kwaliteitskader’ aan de
kwaliteit van zorg en het monitoren daarvan.
In het voorliggende kwaliteitsplan schetsen we een beeld op welke wijze
Cordaan nu en in de komende jaren invulling geeft aan de thema’s zoals deze
zijn opgenomen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Voor Cordaan,
een zorgorganisatie met 22 locaties voor verpleeghuiszorg, is de uitdaging
wellicht groter gezien de grootstedelijke context waarin Cordaan zich
bevindt, maar daarom is deze uitdaging dan ook des te mooier!

Ronald Schmidt
Lid Raad van Bestuur
Januari 2018
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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 belangrijke
beslissingen over ingrijpende zaken. Daarom maken wij afspraken in een
Persoonlijk Plan.
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Professionaliteit
Iemand die een beroep doet op zorg verwacht dat hij of zij de best denkbare
zorg krijgt van betrokken professionals, zonder dat ze daar specifiek om
hoeven te vragen. Wij nemen zelf initiatief als we merken dat de zorg voor
onze cliënten beter kan. Wij gebruiken professionele normen en standaarden.
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.

1.2

KOERS CORDAAN

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
zorginhoudelijk 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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MISSIE
Bij Cordaan helpen we iedereen, jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging,
verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft.

VISIE
Cordaan staat dichtbij de mensen. Wij werken in buurten en wijken. Met onze dienstverlening
sluiten wij zoveel mogelijk aan op de omgeving waar mensen zichthuis voelen,
de levensfase waarin zij zich bevinden en de keuzes die zij zelf maken.

WE WERKEN VANUIT DE KERNWAARDEN:
Vriendelijk, Stimulerend, Zorgzaam, Dichtbij, Kleurrijk en Vertrouwd.

WE GAAN SAMEN VOOR KWALITEIT

WE DOORBREKEN GRENZEN EN
LEGGEN NIEUWE VERBINDINGEN

WE SPELEN IN OP DE TOENAME EN
DE DIVERSITEIT VAN DE ZORGVRAAG

WE INVESTEREN IN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIES VOOR DE ZORG

WE ZIJN EEN ROBUUSTE, WENDBARE EN SLAGVAARDIGE ORGANISATIE

WE KIEZEN VOOR DUURZAAM EN SOCIAAL
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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 verantwoordelijkheid
nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.
Met het ingezette programma Samen voor Kwaliteit zet Cordaan een volgende
stap in de verbetering van de kwaliteit en de vernieuwing van het zorgaanbod.
Dat doen wij door binnen de ouderenzorg een verdeling te maken in vier
zorgdomeinen. De directeur van het zorgdomein is resultaatverantwoordelijk
voor de locaties en voor een specifiek aandachtsgebied: Dementie, Somatiek,
Diversiteit of Specialistische zorg. Deze thema’s zijn gekozen omdat zij specifieke
zorgvragen van cliënten met zich meebrengen. Ook hebben we expertisecentra
ingericht voor Dementie en Geriatrische Revalidatiezorg. Hier gaat het om
het bevorderen van de kwaliteit van zorg door onderzoek en het intern en
extern verspreiden van kennis, innovaties en best-practices.
Een overzicht van de locaties is opgenomen in de bijlage 1.
Een organogram van Cordaan is opgenomen in bijlage 2.
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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.
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In onderstaand overzicht is de leeftijdsverdeling inzichtelijk van de cliënten
in zorg op 1 juli 2017. Hierbij is een verdeling gemaakt van het aantal mannen
en vrouwen.

OMZET PROGNOSE PER DOMEIN

Omzet prognose 2017

Leeftijdsverdeling van totaal aantal cliënten in zorg peildatum 01-07-2017
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2.

PROFIEL PERSONEELSBESTAND

Cordaan investeert in het ontwikkelen en opleiden van medewerkers. Dit is
belangrijk, gezien de toename van complexiteit van zorg en veranderende
zorgvraag. Veel van onze medewerkers zijn MBO-geschoold. Zij krijgen extra
opleiding en training aangeboden die specifiek op de zorg die onze cliënten
nodig hebben is gericht. Cordaan kent daarom een eigen opleidingsafdeling:
de Cordaan Academie.

AANTAL MEDEWERKERS VERPLEEGHUISZORG (PEILDATUM 1 JULI 2017)
Categorie

Aantal medewerkers

Zorgfuncties

1.801

Zorgmanagement functies

52

Overhead functies

60

Totaal

1.911

OPLEIDINGSNIVEAU MEDEWERKERS VERPLEEGHUISZORG
Niveau

Aantal

Percentage

WO en post HBO

43

2%

HBO

197

11%

MBO niveau 4

201

11%

MBO niveau 3

690

38%

VMBO niveau 1 en 2

670

37%

Totaal

1.801

100%

Leerlingen

101

6%

OVERIGE PERSONELE KENGETALLEN
Categorie

Percentage

Verloop

7%

Ratio personeelskosten / omzet

66 %

Vrijwilligers

1431

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.	TOELICHTING OP HOOFDSTUKKEN KWALITEITSKADER
3.1

PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg legt de nadruk op vier 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
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 een persoonlijk plan van de cliënt. Een persoonlijk begeleider,
of een daarvoor aangewezen verzorgende niveau 3 maakt met de cliënt
en zijn naasten afspraken die betrekking hebben op de thema’s wonen,
persoonlijke zorg, eten en drinken, prettige dag, eigen regie, gezondheid. Bij
deze thema’s vragen we wat voor de cliënt belangrijk is met betrekking tot
deze thema’s en welke afspraken we hierover maken. Aanvullend op deze
afspraken wordt vastgelegd op welke wijze familie en/of mantelzorg hier
ondersteuning in biedt.
Zorgdoelen
Het Kwaliteitskader stelt dat er binnen 24 uur na aanvang van de zorg een
voorlopig Zorgleefplan beschikbaar is waarin een aantal belangrijke zaken
zijn vastgelegd. Voor het realiseren hiervan dienen medewerkers een extra
inspanning te plegen. Deze informatie is bij aanvang zorg vastgelegd, en dient
ook in het concept persoonlijk plan te worden opgenomen. Het persoonlijk
plan geeft weer welke afspraken er zijn met de cliënt en op welke wijze deze
worden uitgevoerd, echter om de cliënt werkelijk te kennen als uniek mens,
legt de persoonlijk begeleider met de cliënt het levensverhaal vast. Door
de toename van de zorgbehoefte en de zwaardere problematiek wordt de
complexiteit van zorg vergroot. Bij cliënten met een vorm van dementie kan
er sprake zijn van bijzonder gedrag. Hiervoor is een omgangsplan dat multidisciplinair wordt opgesteld onmisbaar voor zorgmedewerkers om adequaat
te handelen.
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In 2017 is de focus gelegd op het methodisch werken met het elektronisch
cliënten dossier (ECD). Parallel hieraan is gestart met het onderzoeken hoe en
op welke wijze het ECD optimaal benut kan worden en maximaal kan ondersteunen in het methodisch werken. Dit heeft Cordaan er toe doen besluiten
om te kiezen voor één integraal ECD voor alle cliënten, zorgprofessionals,
artsen en behandelaren, over alle zorgdomeinen heen. Met één integraal ECD
is Cordaan beter in staat cliënt- informatie door de verschillende domeinen
beschikbaar te hebben waardoor zowel de kwaliteit van zorg als de efficiëntie
waarmee de zorg wordt geleverd wordt verhoogd.

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2018 voor alle zorgdomeinen een
succesvolle implementatie van een integraal ECD te realiseren.

3.2

WONEN EN WELZIJN

Het Kwaliteitskader onderscheidt 5 thema’s die een bijdrage leveren aan
een optimale levenskwaliteit, welzijn van de cliënten en hun naasten:
zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam (verzorgde
kleding), familieparticipatie en inzet vrijwilligers en wooncomfort.
Zingeving
Cordaan heeft het jaar 2017 benut om een visie te ontwikkelen op het gebied
van spirituele en levensbeschouwelijke vraagstukken, waarbij ‘zingeving’ als
overstijgend begrip is toegevoegd. Cordaan heeft het ‘Stepped Care’ model
geïntroduceerd ten aanzien van zingevings- en levensvraagstukken en spiritualiteit.

In 2018 zal dit met ondersteuning van de Cordaan Academie een inbedding

Zinvolle dagbesteding
Wanneer iemand niet meer de eigen dag kan invullen, dan ondersteunt
Cordaan daarin. Behoud van regie voor de cliënt en aansluiting bij het
normale leven is daarbij het uitgangspunt. Om te weten wat voor iemand
een zinvolle dag is, verdiepen zorgverleners zich in wat cliënten gewend
waren en wat voor hen van waarde is. Het gaat erom dat er samen met
de cliënt wordt gekeken naar wat voor hem of haar een zinvolle dag is en
dat er vervolgens ruimte wordt geboden om dat in te vullen. Maatwerk
is hierin van groot belang en is onderdeel van het persoonlijk plan van de
cliënt. Zinvolle dagbesteding wordt in een groot deel van de locaties vorm
gegeven door een (klein) team van welzijnsmedewerkers. De extra middelen
vanuit Waardigheid en Trots worden voor een klein deel voor centrale,
locatie-overstijgende projecten ingezet. De overige gelden zijn in 2017
naar rato verdeeld over de verschillende locaties.

krijgen in het methodisch zorgproces. Tevens wordt er een trainingsprogramma
ontwikkeld voor zorgteams.
In de jaren 2018 - 2020 zet Cordaan deze verdeling voort. Het grootste deel van
de beschikbare middelen uit het programma zijn bedoeld om in samenspraak
met de lokale cliëntenraden en cliënten te besteden binnen de locaties.

Schoon en verzorgd lichaam
Cliënten die ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging ontvangen
deze zorg zoals zij deze wensen. Hierover zijn afspraken over vastgelegd in het
persoonlijk plan van de cliënt. Indien de gezondheidssituatie van de cliënt
wijzigt wat een effect heeft op de wijze waarop de persoonlijke verzorging
wordt uitgevoerd dan kan het team een beroep doen op de behandelteams,
zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut.
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Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
In het persoonlijk plan van de cliënt w ordt expliciet vermeld in welke mate er
ondersteuning van familie of mantelzorgers is. De relatie met mantelzorgers
en familieleden heeft in veel teams een positieve ontwikkeling doorgemaakt,
mede door het gebruik van Familienet.
Vanaf 2015 is daarnaast het programma Informele zorg voorop! ingezet
om de locaties te ondersteunen bij de verbetering van de samenwerking
met familie/mantelzorgers en bij de verbetering van de inzet van vrijwilligers
op de locaties. Het programma wordt ondersteund door een programmamanager Informele zorg. Dit heeft onder meer geleid tot een beter samenspel
tussen informele zorgverleners en beroepskrachten, tot meer familieparticipatie
en tot een intensieve samenwerking met een aantal informele partijen als
Burennetwerk, SeniorenStudent en de Mantelaar. Ook is het aantal vrijwilligers
gestegen, inmiddels meer dan 1400, mede door de ontwikkeling van een
vacaturebank voor vrijwilligers, vrijwilligers.cordaan.nl
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Wooncomfort
Cliënten die in een van zorglocaties wonen of tijdelijk verblijven hebben
de beschikking over een eigen appartement dat ingericht kan worden
met persoonlijke eigendommen van de cliënt. In een meerderheid van de
woonlocaties kunnen cliënten veilig gebruik maken van toegankelijke
gemeenschappelijke ruimtes.
Cordaan vindt het belangrijk dat cliënten in een gastvrije en sfeervolle
ambiance door professionele en gemotiveerde medewerkers worden verzorgd.
Uit reguliere onderzoeken blijkt dat onze cliënten zich thuis voelen, wanneer
zij veiligheid, sfeer, autonomie en comfort ervaren. Deze aspecten worden
beïnvloed door de houding en het gedrag van de medewerkers, de dienstverlening en de omgeving. Het programma Gastvrijheid richt zich dan ook
op deze pijlers.
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het doel is om management,
medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in
de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven
en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd. Cordaan is verheugd
om te vermelden dat in de jaarlijkse audit, wederom 2 locaties van Cordaan
in de Top 10 zijn opgenomen, respectievelijk op de 6e en 8e plaats.

3.3

VEILIGHEID

In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden vier relevante thema’s
genoemd rondom basisveiligheid: medicatieveiligheid, decubituspreventie,
het gemotiveerd gebruiken van vrijheidsbeperkende maatregelen en
preventie van acute ziekenhuisopname.
Medicatieveiligheid
Een meerderheid van de cliënten in zorg van Cordaan wordt behandeld
door een arts van Cordaan die verantwoordelijk is voor de farmacotherapie.
Cordaan heeft twee commissies die zich primair richten op het medicatieproces en de farmacotherapie. Dit zijn de commissie medicatieveiligheid en
het farmacotherapieoverleg (FTO). Deze commissies hebben een relatie met
de incidenten VVT-commissie voor wat betreft het melden van medicatiefouten. In 2017 is het medicatieproces Verpleeghuizen Cordaan geëvalueerd
en vastgesteld. Halfjaarlijks wordt er een incidentenrapportage voor de
verpleeghuizen opgesteld, waarbij specifiek aandacht is voor de meest
voorkomende medicatie incidenten en een uitvoerige analyse hierop.

In 2018 voeren we een nadere verkenning uit of we medicatie digitaal kunnen
aftekenen. In het licht van de risicovolle medicatie die een dubbele controle
vraagt, draagt dit bij aan het vergroten van medicatieveiligheid.
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Decubituspreventie
Decubituspreventie heeft direct bij aanvang zorg aandacht van de
verzorgenden en persoonlijk begeleider. Bij aanvang zorg wordt een integrale risicosignalering ingevuld waarbij inzichtelijk wordt of er werkelijk
sprake is van een gezondheidsrisico. Indien er sprake is van een risico op
decubitus wordt in samenwerking met behandelaren gekeken wat voor
deze specifieke cliënt aan preventie kan worden gedaan ter voorkoming
van decubitus. Deze afspraken zijn vastgelegd in het persoonlijk plan. De
wijze waarop Cordaan uitvoering wil geven aan de prevalentiemetingen
decubitus wordt in het hoofdstuk leren en verbeteren nader toegelicht.
Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen
De visie van Cordaan is om vrijheidsbeperkingen zo min mogelijk toe te
passen. Want vrijheidsbeperkingen vormen een inbreuk op iemands recht
op lichamelijke integriteit, op iemands recht op keuzevrijheid of privacy.
Toch is vrijheidsbeperking soms noodzakelijk ter voorkoming van een
onverantwoorde situatie, waarbij geen redelijk alternatief met een minder
ingrijpend karakter voorhanden is. Ze moeten dan doelmatig zijn en in
verhouding staan tot het doel dat wordt beoogd. Daarnaast wordt gestreefd
naar het zo snel mogelijk afbouwen van de vrijheidsbeperkingen, indien
mogelijk. De beslissing en de verantwoordelijkheid om vrijheidsbeperkingen
toe te passen worden genomen door de arts. De relevante afwegingen
– voorafgaande aan het besluit – worden besproken met de PB-er/verzorgende,
de cliënt en/of (wettelijk) vertegenwoordiger, zo mogelijk met paramedici
en psycholoog. Vrijheidsbeperkingen worden geregistreerd en periodiek
geëvalueerd door de arts in het behandeldossier.

Het expertisecentrum Dementie heeft in haar plan dat medio 2017 is
gepubliceerd expliciet aandacht voor het terugdringen van psychofarmaca.

‘Er is bij de cliënten vaker wel dan niet sprake van ‘bijzonder gedrag’ en de behandeling
daarvan vergt intensieve samenwerking van het behandelend en verzorgend team. Het
verminderen van psychofarmaca gebruik en dwang en drang in het kader van de wet
BOPZ enerzijds en het tegelijkertijd waarborgen van de geborgenheid en beschutting van
deze zieke cliënten is bepaald geen sinecure. Er zou een balans moeten worden aangebracht
in enerzijds goede medische zorg met artsen en psychologen die zeer dicht bij de teams
staan. Door samen met de Cordaan Academie en de School of Care van Anne-Mei Thé wil
het expertise centrum Dementie een vorm van ‘werkplek leren’ ontwikkelen om teams
te helpen om in een sterk veranderende en meer complexe context hun werk te kunnen
blijven doen en verbeteren. In dat werkplek leren zullen de drie domeinen, het medische,
psychologische en sociale domein in het dagelijks leven met dementie aan de orde komen’ .

Preventie van acute ziekenhuisopname
Cliënten van Cordaan mogen rekenen op veilige, adequate en professionele
zorg passend bij de gezondheidssituatie van de cliënt. De specialist ouderengeneeskunde bespreekt bij aanvang zorg met de cliënt wat de beleidsafspraken
zijn omtrent reanimeren, en de wensen omtrent medisch handelen. Hierbij
wordt ook besproken of de behandeling binnen de muren van het verpleeghuis plaats vindt of dat opname in een ziekenhuis gewenst is. Door dit bij
aanvang van zorg vast te leggen, kan er op een juiste manier geïntervenieerd
worden als de gezondheidssituatie van een cliënt acuut wijzigt.
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3.4

LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT

De eerste twee pijlers ‘We gaan Samen voor kwaliteit’ en ‘We spelen in op
de toename en de diversiteit van de zorgvraag’ 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. De programmatische
aanpak van Samen voor Kwaliteit buigen we om naar een aanpak die uitgaat
van verankering van verantwoordelijkheden voor kwaliteitsverbetering in de
lijnorganisatie. In het verlengde hiervan zullen wij inspelen op de veranderingen
in de vraag van cliënten.
Zorgverleners en zorgorganisaties dragen zorg voor optimale zorg voor
en verzorging van cliënten, waarbij zij vanuit het Kwaliteitskader de
verantwoordelijkheid krijgen om te werken aan de verbetering van kwaliteit
van zorg. Onderzoek leert dat de meest effectieve vorm van leren ontstaat
tijdens het werk. Bijvoorbeeld door: nieuwsgierig te zijn naar het effect van
je handelen (op de cliënt), elkaar collegiaal te bevragen, fouten te bespreken
en successen te vieren. Dit alles maakt dat je leert en het leidt –bewezen- tot
een hogere kwaliteit van zorg.
Nu er een aantal jaar fors bezuinigd is in de zorgsector, zijn ook in de ouderenzorg herstelwerkzaamheden aan de orde voor wat betreft het leerwerkklimaat 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 wil daarom de komende jaren extra investeren in het versterken
van het leerwerkklimaat binnen de teams. De Cordaan Academie ontwikkelt
hiervoor momenteel de functie van Praktijkadviseur, die nabij de teams zal
worden gepositioneerd.
Daarnaast wordt het scholingsaanbod 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.
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DE CORDAAN ACADEMIE ZAL IN 2018 HET VOLGENDE REALISEREN:
1. Bij opleidingen als Voorbehouden en Risicovolle handelingen wordt het leren
toegankelijker gemaakt en zoveel mogelijk op de locaties als werkplekleren
vormgegeven.
2. De leer- en ontwikkelopdracht brengen we per zorgdomein en per team in
kaart. Hierbij zal het plannen van activiteiten en bewaken van de voortgang
(met behulp van het leermanagementsysteem) nadrukkelijk aandacht krijgen.
3. Een structurele extra inzet van een Praktijkadviseur Leren & Ontwikkelen
per team. Deze inzet richt zich op het versterken van het leer-/werkklimaat
op teamniveau, begeleiding van werk-begeleiders, uitvoering van compacte
vormen van werkplekleren en voor een deel in het kader van de begeleiding
van leerlingen en stagiaires.

Kwaliteitsmanagementsysteem
Cordaan heeft de afgelopen jaren een uniek kwaliteitsinstrument ontwikkeld
met de halfjaarlijkse rapportages in de vorm van het kwaliteitsbeeld. Belangrijke bron voor het verkrijgen van een actueel en nauwkeurig inzicht in de
kwaliteit van onze zorgorganisatie is ons instrument van Zelfevaluatie. We
verbinden vervolgens de uitkomsten van de zelfevaluaties aan uitkomsten
van andere kwaliteitsmetingen zoals de CQ-light (cliënttevredenheidsmeting), de uitkomsten van ZorgkaartNederland, de periodieke incidentenrapportage, de klachtenrapportage en interne en externe audits. Op basis van
dit meervoudige perspectief stellen we halfjaarlijks een kwaliteitsbeeld op.
Op deze wijze hebben teams en de RvB een zeer nauwkeurig beeld over hun
kwaliteit van zorg en eventuele verbeteropgaven op team- en locatieniveau.
Ook worden conform ons governance model de uitkomsten van de zelfevaluatie
jaarlijks beoordeeld door een externe kwaliteitsaccountant.
Daarbij beschikt Cordaan over het ISO 9001 certificaat.

De sterk toenemende complexiteit van de zorgvraag van cliënten in relatie
tot een verminderde financiële ruimte en een krappe arbeidsmarkt (als het
gaat om de hoger gekwalificeerde medewerkers) zet de kwaliteit van zorg
verder onder druk. Dit heeft onze volledige aandacht en inzet. Derhalve
hebben wij sinds 2016 een programma Samen voor Kwaliteit opgezet en
heeft Cordaan de strategische keuze gemaakt om te investeren in ontwikkeling en kwaliteit van zorg. Dit is gebeurd onder andere door de vorming
van vier kleinere organisatorische eenheden, elk toegesneden op de vraag
van een afgebakende groep cliënten. In het verlengde hiervan zijn expertisecentra gevormd met het doel voor cliënten excellente vormen van zorg
te ontwikkelen. Inmiddels is een start gemaakt met onze expertisecentra
Geriatrische Revalidatiezorg en Dementie.

ONZE KWALITEITSINTRUMENTEN: INZICHT EN ONDERSTEUNING

THE NEXT LEVEL... (OP NAAR) EXCELLENTE ZORG

ZELFEVALUATIE/-KWALITEITSBEELDEN

DESKUNDIGHEID VERGROTEN:
expertisecentra en netwerken

MOREEL BERAAD

WENDBAARHEID EN FOCUS:
9 domeinen

INCIDENTENRAPPORTAGE MIC/MIM

ZORGINHOUDELIJK LEIDERSCHAP:
versterken

KLACHTENRAPPORTAGE

ZORGKAART NEDERLAND

INTERNE/EXTERNE AUDITS
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SAMEN VOOR KWALITEIT

Kwaliteitsverslag
Cordaan zal overeenkomstig de eisen uit het Kwaliteitskader een jaarlijks
kwaliteitsverslag publiceren, dat wordt opgesteld onder andere op basis
van de halfjaarlijkse kwaliteitsbeelden. In het verlengde van het belang
van de dialoog over de zorg steken we in 2018 energie in het raadplegen
van medewerkers en medezeggenschap over de kwaliteitsplannen en het
op te stellen kwaliteitsverslag.

Verbeterpunten 2018
In het voorjaar van 2017 is er een kwaliteitsbeeld opgesteld. In onderstaand
overzicht is zichtbaar welke thema’s door de 45 teams zijn genoemd als
belangrijkste verbeterpunten.

Thema’s openstaande verbeterpunten

CQ light
Cordaan maakt gebruik van de CQ-light; een door Cordaan ontwikkelde
vragenset die de mate van tevredenheid van cliënten meet. De uitkomsten
van cliënt tevredenheidsmetingen (CQ light) die halfjaarlijks bij cliënten
worden afgenomen voor de evaluatie van het persoonlijk plan, alsmede
de uitkomsten van Zorgkaart Nederland zijn hierbij onmisbaar.

47
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verbeterpunt 1
Methodisch werken
Veilige zorg
Kwaliteit van leven
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verbeterpunt 2

verbeterpunt 3

Bejegening van aandacht
Anders

Gezien het feit dat deze thema’s door een meerderheid van de zorgteams
worden genoemd, kiest Cordaan ervoor om in 2018 te werken aan de volgende
drie verbeterpunten. Veilige zorg, Wonen en Welzijn en Methodisch werken.
1. Veilige zorg
Steeds meer kan Cordaan gebruik maken van beschikbare data. Hierbij gaat
het o.a. om kwaliteitsdata uit het ECD, uitkomsten van incidentrapportages,
rapporten t.b.v. hygiëne en infectiepreventie. Teams zullen periodiek gevraagd
worden te reflecteren op deze data, waarbij zoals eerder is vermeld met
ondersteuning van de Cordaan Academie, gekeken wordt naar plannen en
activiteiten om te leren en te verbeteren. Ook diverse commissies en werkgroepen dragen gestructureerd bij aan het leveren van veilige zorg.

Lerend netwerk
In het voorjaar van 2017 zijn de eerste verkenningen geweest ten behoeve
van het vormen van een lerend netwerk. Een eerste bijeenkomst van een
‘Amsterdams lerend netwerk’ heeft in de zomer van 2017 plaatsgevonden.
In een eerste bijeenkomst met een vertegenwoordiging uit de Raden van
Bestuur, adviseurs en kwaliteit managers van de zorgorganisaties Amsta,
Amstelring, ZGAO en Cordaan is er een doorkijk gegeven over hoe kwaliteit
binnen de verschillende organisaties is belegd. Aansluitend is er gekeken naar
wat er beoogd wordt ten behoeve van het lerend netwerk op bestuurlijk
niveau, op het niveau van de medewerkers en op niveau van de cliënt.
Met betrekking tot het raadplegen en de beoordeling van het kwaliteitsplan,
zijn er laagdrempelige contacten tussen de Amsterdamse aanbieders, in het

2. Wonen en Welzijn
Cordaan zal met cliënten bij aanvang van de zorg altijd het gesprek voeren
over wat belangrijk is voor de cliënt. In 2018 zal er specifiek ingegaan
worden op het thema zingeving, waarbij de focus eveneens zal worden
gelegd op wat er belangrijk is in de laatste levensfase van cliënten. Uit de
zelfevaluatie, maar ook uit metingen cliënt tevredenheid, willen we nog
meer aandacht vestigen op wat er waarde toevoegt voor de cliënt. Hierbij
is het juist managen van verwachtingen bij cliënten en hun netwerk van
belang.
3. Methodisch werken
In 2018 zal de implementatie van het elektronisch cliëntendossier van ONS
plaatsvinden. Dit zal medewerkers maximaal ondersteunen in het verlenen
van persoonsgerichte zorg conform de afspraken die met de cliënt zijn
gemaakt en zo zijn vastgelegd in een persoonlijk plan.

In 2018 concretiseren we deze drie verbeterpunten in specifieke verbeteracties
die we binnen de 22 locaties inzetten, waarbij we vanzelfsprekend aandacht
hebben voor de lokale context.
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zogenaamde Lerend Netwerk. Dit overleg zal in 2018 structureel vorm krijgen.

3.5

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt zes thema’s als het
gaat om leiderschap, Governance en management:
Visie op intramurale ouderenzorg, kernwaarden
Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven richt Cordaan zich op mensen die korte of
lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig
hebben. Wij bieden ondersteuning aan mensen van jong tot oud. Aan mensen
die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met chronische psychische problemen.
Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Liefst thuis, in
hun eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een zorgomgeving waar mensen
zich veilig voelen. Medio 2016 hebben ruim 300 medewerkers gedurende een
week met elkaar gewerkt aan het vertalen van de visie naar de domeinen
wonen met zorg en specialistische zorg voor ouderen. waarbij alle lagen van
de organisatie waren vertegenwoordigd. Vanuit medewerkers en klanten
zijn hieruit kernwaarden, kernkwaliteiten en een hoger doel geformuleerd
voor de intramurale ouderenzorg.
Leiderschap en goed bestuur
Goed management is van wezenlijk belang voor goede zorg. De belangrijkste
opdracht voor de managers van Cordaan is dat zij niet alleen ‘managen’
maar ook zorgen voor goede inhoudelijke begeleiding en toerusting van
de medewerkers, zodat zij samen kunnen leren en verbeteren. Om dit te
ondersteunen ontwikkelt Cordaan met de Hogeschool van Amsterdam een
eigen op de zorg toegesneden managementleergang, waaraan we van alle
managers deelname verwachten.

Rol en positie interne organen en toezichthouders
Met de gewijzigde organisatiestructuur is in 2017 de medezeggenschapstructuur geëvalueerd. Met betrekking tot de cliëntenmedezeggenschap
zal op locatieniveau een cliëntenraad actief blijven.
Cordaan heeft met het programma Samen voor Kwaliteit een koers uitgezet
waarin de inhoud van de zorg centraal staat. De wijziging in de organisatiestructuur die het gevolg is van die koers, heeft consequenties voor de structuur
van de medezeggenschap, want die volgt immers de zeggenschap.
Dit heeft ertoe geleid dat er een transitiefase is afgesproken waarin ‘naast
de Centrale Cliëntenraad en de lokale raden’ geen sectorale raden meer als
tussenlaag fungeren. Wel is er een tijdelijke commissie in het leven geroepen
die de vernieuwing van de medezeggenschap verder uitwerkt. Eén van de
manieren waarop de vernieuwing van de medezeggenschap wordt vormgegeven is door te gaan werken met “Thematafels”. Een Thematafel is een
flexibele overlegvorm met een zo breed mogelijke inbreng van alle belanghebbende perspectieven. Op basis van een dialoog wordt er projectmatig
toegewerkt naar een advies.

Na afloop van het eerste kwartaal van 2018 evalueren we de ervaring met de
nieuwe medezeggenschap en nemen we een definitief besluit over de inrichting
van de medezeggenschap. Het domein Zorg in de Wijk (thuiszorg) heeft in 2017
een VAR geïnstalleerd. In 2018 verkennen we door middel van een dialoog met
Verpleegkundigen of er ook binnen de intramurale ouderenzorg interesse is voor
een VAR.

De Raad van Bestuur wil de cultuur waarin samen leren en verbeteren
centraal staat, actief stimuleren en ondersteunen. Relevante strategische
beleidsbeslissingen worden daarom genomen in afstemming tussen lijn en
staf. Ook is er een structureel overleg met de medisch eindverantwoordelijken, waarbij ruimte is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan
de Raad van Bestuur.
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De Raad van Bestuur heeft periodiek overleg met de Raad van Toezicht.
Een aantal leden van de Raad van Toezicht heeft zitting in de auditcommissie
Zorg. Vanuit dit gremium wordt er 6 x per jaar een bezoek gebracht aan een
aantal locaties voor wonen en zorg van Cordaan.
Inzicht hebben en geven
De Raad van Bestuur en Directieraad Ouderen zijn open en transparant. Er
wordt periodiek verslag gedaan over relevante thema’s ten aanzien van de
bedrijfsvoering, zoals de financiële rapportage aangevuld met informatie
met betrekking tot verschillende kwaliteitsindicatoren.
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
Het Kwaliteitskader stelt eisen aan de professionele inbreng in het aansturen van
de organisatie door opname van een specialist ouderengeneeskunde of
psychosociaal hulpverlener op te nemen in de Raad van Bestuur. Cordaan
voldoet aan deze eis, een lid van de Raad van Bestuur is Specialist Ouderengeneeskunde. Met de oprichting van de Expertisecentra wordt de professionele
inbreng en ontwikkeling van hoogwaardige zorg nadrukkelijk vormgegeven.
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3.6

PERSONEELSSAMENSTELLING

De kwaliteit van de zorg die wij leveren staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende en deskundig personeel. Niet alleen de werving, maar
ook het behoud van voldoende deskundig personeel wordt in de huidige
arbeidsmarkt in toenemende mate een uitdaging. Daarom is al in 2017
gestart met een wervingscampagne om deze tekorten op te vangen en
aan te vullen, mede met het oog op de extra beschikbare middelen voor
de verpleeghuiszorg vanaf 2018.

Ook in 2018 zal hier nog veel aandacht voor zijn in de vorm van het versterken
van goed werkgeverschap. Cordaan heeft hiervoor (met ondersteuning van
V&VN) in 2017 aanvang gemaakt met het Magneetkrachtenprogramma (Excellente
Zorg). Hierin wordt structureel gewerkt aan de acht factoren die ‘wetenschappelijk gezien’ het best bijdragen aan het behouden van goed personeel en de
ontwikkeling van medewerkers. Dit wordt gecombineerd met het opleiden van
zij-instromers, het opleiden van personeel dat reeds in dienst is en het verhogen
van het aantal plaatsen voor begeleiding van leerlingen en stagiairs.
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Aandacht, aanwezigheid en toezicht
De inzet van medewerkers vindt plaats op basis van de zorgzwaarte en
zorgbehoefte van cliënten. Hierop afgestemd is er een dagelijks dienstrooster opgesteld waardoor er altijd voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Cordaan kent geen kwantitatieve norm van een aantal zorgverleners per groep cliënten. De verscheidenheid van cliënten en de
diversiteit van woonvormen vragen maatwerk per locatie en de zorgteams die hier werkzaam zijn. Hierbij is er een vaste kern van medewerkers
bij de cliënt betrokken, zij kennen de cliënten en hun naasten, en zijn op de
hoogte van de persoonlijke wensen en achtergrond van de cliënt. In 2017
is er een aanvang gemaakt met een nieuw Cordaanbreed roostersysteem.
Cordaan ziet erop toe dat daar waar cliënten met elkaar verblijven in een
gemeenschappelijke ruimte er altijd iemand in de nabijheid aanwezig is.

Specifieke kennis en vaardigheden
Cordaan biedt zorg aan cliënten met uiteenlopende zorgvragen, wat bij enkele
cliëntgroepen naast het hebben van algemene kennis en vaardigheden vraagt
om specialistische kennis. Cordaan voorziet hierin, door er bijvoorbeeld zorg te
dragen dat er binnen de zorgteams voor cliënten met een vorm van dementie
de expertise van gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie beschikbaar is.
De beschikbaarheid van een verpleegkundige binnen de locaties is geborgd.
Cordaan Zorg in de wijk maakt gebruik van een verpleegkundig team, dat
buiten kantooruren beschikbaar is voor cliënten en medewerkers. In het
laatste kwartaal van 2017 zal er een nadere verkenning plaatsvinden om te
zien of deze ook voor de intramurale zorg ingezet kan worden. De eisen voor
bereikbaarheid zoals opgenomen in het Kwaliteitskader zijn hierin leidend.
Reflectie, leren en ontwikkelen
Cordaan stelt medewerkers in staat om te leren en te ontwikkelen en zal
dit steeds meer in en om de werkplek van de medewerkers heen doen. In
2017 is een digitale leeromgeving in gebruik genomen. Deze stelt medewerkers in de gelegenheid om op een eenvoudige wijze deel te nemen aan
e-learning trainingen. In deze zelfde omgeving is voor medewerkers en
management inzichtelijk in welke mate medewerkers de beschikking hebben
over een actuele bevoegd- en bekwaamheid bij verplichte onderdelen zoals
Voorbehouden en risicovolle handelingen, maar ook bedrijfshulpverlening.
Cordaan biedt medewerkers de mogelijkheid om te reflecteren op hun handelen
door bijvoorbeeld het inzetten van een Moreel Beraad. Hiervoor zijn medewerkers
van Cordaan opgeleid en gecertificeerd tot gespreksleider Moreel Beraad.

Cordaan zal in 2018 extra investeren in het versterken van het leerwerkklimaat binnen
teams en begeleiding van leerlingen en stagiaires. In 2018 bespreken we met het Lerend
Netwerk op welke wijze we het uitwisselen van medewerkers vorm gaan geven.
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3.7

GEBRUIK VAN HULPBRONNEN

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van
de cliënt, waarbij de focus ligt op de driehoek cliënt – mantelzorger/familie –
professional. Cordaan is dan ook van mening dat kwaliteit van zorg voor
een groot deel wordt vormgegeven in de relatie tussen de cliënten, mantelzorgers en medewerkers.
Om de kwaliteit van zorg te kunnen bieden zijn er ook een aantal belangrijke
randvoorwaarden.
Huisvesting
Cordaan biedt zorg aan ouderen in 22 locaties. In 2017 is de voorbereiding
getroffen om in het verlengde van de maatschappelijke doelstelling transities
in gang te zetten voor die woonlocaties. Daarnaast zal een aantal verouderde
locaties een noodzakelijke verbouwing krijgen om te kunnen voldoen aan de
behoefte vanuit de samenleving.

In 2018 zal locatie Eben Haëzer weer in gebruik worden genomen na een grootscheepse
verbouwing. Deze locatie transformeert zich naar een fris en modern verpleeghuis.

Technologische hulpbronnen, ICT, domotica en E-health
Het gebruik van ICT en technische hulpbronnen is onmisbaar is het bieden
van goede persoonsgerichte zorg. Cordaan heeft in 2017 de focus gelegd op
het vereenvoudigen en automatiseren van administratieve processen in
samenwerking met ondersteunende diensten en zorg. In 2017 is het programma
‘Zorg domotica op maat’ opgesteld dat zich richt op het veilig gebruiken
van domotica enerzijds, en anderzijds bijdraagt aan het vergroten van kennis
en bewustzijn van medewerkers op het gebied van domotica.

In 2017 is er gestart met het analyseren van data uit een verpleegoproepsysteem.
Het analyseren van deze data geeft inzicht in de kwaliteit van zorg en draagt bij
aan procesoptimalisatie. Zoals eerder al beschreven zal 2018 in het teken staan
van het implementeren van het nieuwe ECD.
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Materialen en hulpmiddelen
Het gebruiken van materialen en hulpmiddelen is van belang in het verlenen
van zorg aan cliënten. De hulpmiddelen worden periodiek volgens geldende
normen en richtlijnen gecontroleerd. Medewerkers worden in de gelegenheid
gesteld om deel te nemen aan trainingen om materialen en hulpmiddelen op
een veilige manier te gebruiken.
Facilitaire zaken
In 2017 is de aandacht gelegd op een aantal programma’s waaronder
Gastvrijheid, Duurzaamheid en Hygiëne en infectiepreventie.

In 2018 zullen bovengenoemde programma’s een doorontwikkeling krijgen en
zal voor medewerkers het bestelproces worden geoptimaliseerd.

Financiën en administratieve organisatie
Cordaan heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan het programma ‘Eenvoudig
Beter’. In dit programma wordt door middel van Lean, een bewezen managementfilosofie. Alle betrokkenen in het proces richten zich op het creëren
van waarde voor de klant. Op deze wijze worden verspillingen in kaart
gebracht en geëlimineerd. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit omhoog
gaat en de (productie)kosten omlaag, wat bijdraagt aan het vereenvoudigen
van processen.

In 2018 zullen we blijven werken aan het vereenvoudigen van processen middels
Lean-methodieken.

Professionele samenwerkingsovereenkomsten
Cordaan kent een verscheidenheid aan samenwerkingsovereenkomsten die
niet alleen een (groot) stedelijk karakter heeft, maar ook landelijk.
Cordaan streeft naar verhoging van de kwaliteit van zorg en koppelt deze
ontwikkeling meer dan voorheen aan wetenschappelijk onderzoek. In dit
kader is Cordaan betrokken bij het Ben Sajet Centrum onderzoekers, zorg
professionals en opleiders hun meest vernieuwende inzichten. Deze uitwisseling vormt een stimulans tot verbetering van de zorg voor ouderen, mensen
met een verstandelijke beperking en mensen met chronische psychiatrische
problematiek.
Cordaan heeft vanaf 2015 actief deelgenomen aan het Waardigheid en Trots
‘ruimte voor verpleeghuizen’. Hierbij heeft Cordaan deelgenomen met een
verbeterplan waarbij de kwaliteitsinstrumenten van Cordaan bijdragen aan
de cliënttevredenheid gemeten op Zorgkaart Nederland. In 2016 en 2017 heeft
Cordaan deelgenomen aan het transparantietraject van Achmea - Zilverenkruis
ten behoeve van ‘Goede zorg Zichtbaar maken’. Met als doel te komen tot een
instrument waardoor het mogelijk is om kort cyclisch cliënttevredenheid te meten.
In stedelijk verband participeert Cordaan in een netwerk palliatieve zorg dat is
opgezet om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase
mogelijk te maken.
Met Beter Samen In Noord, neemt Cordaan deel aan een samenwerking in
Amsterdam Noord samen met zorg en welzijnsorganisaties. Met deze samenwerking kunnen we over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken
wat voor de individuele cliënt op het gebied van zorg en hulpverlening het
best passend is. In een samenwerkingsovereenkomst met de SIGRA wordt zorg
gedragen voor het continu verbeteren van samenhang, kwaliteit en efficiëntie
van de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers in het werkgebied van
Cordaan. Op het gebied van farmacotherapie werkt Cordaan samen met
Apotheek Farmadam. Ten aanzien van mondzorg heeft Cordaan samenwerkingsovereenkomsten met tandartsen. In het kader van het programma Zinvolle dagbesteding en de extra middelen hiervoor heeft Cordaan een deel van het budget
benut in een samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Eye filmmuseum,
het Van Gogh Museum en met Senioren Student.
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3.8

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Het verzamelen, vastleggen en beheren van informatie is van belang, dit draagt
bij aan het samen leren en verbeteren op team-, locatie en organisatieniveau.
Gelijker tijd kan de verzamelde informatie benut worden bij het afleggen van
verantwoording intern en extern.
Verzamelen en delen informatie waaronder cliëntoordelen
Het Kwaliteitskader stelt het meten van clientervaring jaarlijks verplicht.
Cordaan meet de individuele clienttevredenheid halfjaarlijks. Deze meting
is gekoppeld aan de evaluatie van het persoonlijk plan, zodat medewerkers
indien de uitkomsten hiertoe aanleiding geven, afspraken op kunnen
nemen in het persoonlijk plan. Ten aanzien van het instrument meten van
cliënttevredenheid neemt Cordaan deel aan het Transparantietraject van
Achmea ten behoeve van ‘Goede zorg Zichtbaar maken’. Cordaan en collega
zorginstellingen Warande, Argos Zorggroep en Zorggroep Almere hebben
binnen de eigen organisatie meetinstrumenten ontwikkeld voor het meten
van cliënttevredenheid. In periodieke bijeenkomsten onderzoeken deze
organisaties of er in de onderscheidende manieren van meten mogelijk
heden zijn om te komen tot een meetinstrument waardoor men in staat is
om continu/kort cyclisch te meten.

Overeenkomstig de opdrachten zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg zal in 2018 een selectie van erkende instrumenten beschikbaar
komen voor het meten van ervaringen en oordelen van cliënten. Cordaan zal in
samenspraak met cliëntmedezeggenschap hierin een keuze maken voor een
instrument.
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Cordaan is actief waar het gaat om cliënten, familie en contactpersonen
te vragen een review te geven op Zorgkaart Nederland. Deze inspanningen
zijn niet onverdienstelijk geweest, Cordaan is de organisatie met de meeste
reviews op Zorgkaart Nederland. Ieder kwartaal wordt er op basis van de
reviews een managementrapportage opgesteld. Deze informatie wordt in
verschillende gremia besproken om te leren en te verbeteren.
Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen
Steeds meer data kunnen uit bestaande administratiesystemen benut
worden om te reflecteren, te leren en te verbeteren. Cordaan zet zich in
om deze data toegankelijker en nog meer te benutten in dagelijkse werkprocessen. Deze data zullen in 2018 opgenomen worden in de methodiek
van zelfevaluatie.
Openbaarheid en transparantie
Cordaan zal overeenkomstig het Kwaliteitskader er zorg voor dragen dat
het kwaliteitsverslag gepubliceerd zal worden en aangeboden zal worden
aan het zorginstituut. Voor cliënten zal er een publieksversie beschikbaar
zijn.

BIJLAGE 1: LOCATIEOVERZICHT CORDAAN EN VESTIGINGSCODES KAMER VAN KOOPHANDEL

Locatie
Anton de Komplein
Berkenstede
Beth Shalom
De Boeg
De Buitenhof
De Die
De Diem
De Gooyer
De Marke - De Meenthoek
De Riekerhof
d’Oude Raai
Eben Haëzer
Gerrie Knetemannlaan
In Het Zomerpark
Kastanjehof
Kraaipan
Nieuw Vredenburgh
Ottho Heldringstraat
Saskia van Uijlenburgkade
Hof van Sloten
Buitenveldert
Thuiszorg

Vestigingsnummer
000027804283
000027810240
000029024986
000025848453
000023429208
000023427973
000027804305
000022630333
000027804348
000023427248
000023428309
000027804321
000027808300
000027806545
000022630341
000027177882
000022807373
000023957786
000027283984
000027806510
000027810232
000018639860

GERRIE KNETEMANNLAAN

DE BOEG

NIEUW VREDENBURGH

DE RIEKERHOF

SASKIA VAN UIJLENBURGKADE

IN HET ZOMERPARK

HOF VAN SLOTEN
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KASTANJEHOF

DE DIE

ANTON DE KOMPLEIN

BUITENVELDERT
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D’OUDE RAAI

DE GOOYER

OTTHO HELDRINGSTRAAT

BETH SHALOM

DE BUITENHOF

KRAAIPAN

DE DIEM

EBEN HAËZER

BERKENSTEDE

DE MARKE - DE MEENTHOEK

BIJLAGE 2: ORGANOGRAM CORDAAN 2017
Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

CCC & OR

ZORGDOMEIN

ZORGDOMEIN

ZORGDOMEIN

ZORGDOMEIN

ZORGDOMEIN

ZORGDOMEIN

ZORGDOMEIN

ZORGDOMEIN

ZORGDOMEIN

Specialistische
zorg voor
ouderen

Wonen met
zorg voor
ouderen

Wonen met
zorg voor
ouderen

Wonen met
zorg voor
ouderen

Zorg in de wijk

Dagbesteding

Wonen met
begeleiding VG

GGZ en
LVB+ zorg

Specialistische
VG zorg en
Jeugd

Stategie,
Kwaliteit &
Innovatie

Personeel &
Organisatie

Huisvesting

Facilitaire
Zaken

Somatiek

Dementie

Diversiteit

Financiën

Expertise
Centrum

Expertise
Netwerk

Expertise
Centrum

GRZ

Dementie

LVB+
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