KWALITEITSRAPPORT VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG

VOORWOORD
Met veel genoegen bied ik u hierbij het Kwaliteitsrapport VGZ 2018 van Cordaan aan .
Het rapport biedt u een geobjectiveerd beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van het domein verstandelijk gehandicaptenzorg van Cordaan.
Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging,
verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als personen aangewezen
zijn op verzorging en verpleging, een verstandelijke beperking hebben of met chronische
psychische problemen kampt, bieden we passende zorg en ondersteuning zodat zij
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.
Het jaar 2018 markeerde onze organisatie door de implementatie van een nieuw
elektronisch cliëntendossier (ECD). Voorheen werkten we binnen Cordaan met vier
verschillende ECD’s. Nu zijn we over gegaan naar één ECD, een integraal cliëntdossier
waarin alle disciplines van Cordaan samenwerken. Bij de keuze was doorslaggevend
of het ECD aansloot bij de wensen en ambities van Cordaan, gebruiksvriendelijk is
voor medewerkers en de mogelijkheid biedt voor voor het gebruik van het ECD voor
alle zorgdomeinen van Cordaan. Daarnaast wilden we de mogelijkheid voor digitaal
contact met (vertegenwoordigers) van de cliënten via het cliëntportaal. Trots kunnen
we terugkijken op de inzet van onze medewerkers.
Dit kwaliteitsrapport is tot stand gekomen met -en wordt gedragen door- cliënten,
verwanten, medewerkers, management, directie en Raad van Bestuur. Ik ben trots op
de kwaliteit van zorg- en dienstverlening die Cordaan levert.
Als lerende organisatie zijn er uiteraard altijd punten die (nog) beter kunnen.
De Raad van Bestuur maakt zich hard om aan deze verbeteringen uitvoering
en prioriteit te geven.
Alle personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit kwaliteitsrapport
ben ik zeer erkentelijk.
Ik wens u veel plezier met het lezen van ons Kwaliteitsrapport 2018.
Godfried Barnasconi
voorzitter Raad van Bestuur Cordaan
mei 2019
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BEKNOPTE SAMENVATTING
Het kwaliteitsrapport 2018 geeft de huidige stand van zaken van de kwaliteit
van de zorg en dienstverlening van de verstandelijk gehandicaptenzorg
(VGZ) binnen Cordaan weer. Wat gaat goed en wat kan beter? De basis van
ons kwaliteitsbeleid is een continu kritische houding ten opzichte van de
kwaliteit van onze begeleiding, waarbij de kwaliteit van leven van de cliënten
altijd voorop staat. Dit kwaliteitsrapport is gebaseerd op de zes thema’s van
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 en bevat de uitkomsten
van zelfevaluaties, cliëntervaringsonderzoek, informatie uit het elektronisch
cliëntendossier (ECD) en andere kwaliteitsgegevens.
‘Kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt’ vormt het eerste
thema. In het ECD stond voor bijna alle cliënten een up-to-date, ingevulde
vragenlijst ‘Dit vind ik ervan!’ (‘DVIE!’) en ‘Cliëntbeeld’ en voor een grote
meerderheid waren de risico’s verwerkt in doelen, afspraken, een cliënt
protocol of signaleringsplan. Jaarlijkse actualisatie van de vragenlijst
‘Risico-inventarisatie’ en naleving van gemaakte begeleidingsafspraken
blijven echter aandachtspunten.
In 2018 is op diverse manieren aandacht besteed aan het vormgeven van
eigen regie door cliënten (thema ‘Cliënten en hun eigen regie’), door de inzet
van ervaringswerkers, medezeggenschap (lokale cliëntenraden en Centrale
Cliëntenraad VGZ) en interne visitaties. Teams gaven aan bewust om te gaan
met regels en afspraken die de vrijheid van cliënten beperken. Voor 2019 zien
zij mogelijkheden tot verbetering van de eigen regie, bijvoorbeeld door huisafspraken samen met cliënten op te stellen.
Binnen het thema ‘De ervaring van cliënten’ waren cliënten het positiefst over
‘DVIE!’-thema’s die te maken hebben met ‘Familie’, ‘Doen’ en ‘Hulp’. Zij wilden
het vaakst verandering zien op de thema’s ‘Gevoel’, ‘Huis’, ‘Lijf’ en ‘Doen’. Teams
gaven aan dat vooral de persoonlijk begeleider de cliënt goed kent en dat
het gesprek met de cliënt en eventueel de verwant (aan de hand van ‘DVIE!’)
beter kan.
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Omtrent het thema ‘Samenspel in zorg en ondersteuning’ scoorden bijna alle
teams de kwaliteit van relatie tussen cliënt en medewerkers als ‘goed’. Daarnaast vonden ze dat de omvang van het sociale netwerk van cliënten een
aandachtspunt blijft. Hoewel teams veel initiatieven nemen om verwanten
en vrijwilligers te betrekken, blijft het moeilijk om vaste vrijwilligers en maatjes
voor cliënten te vinden. In 2018 is het aantal vrijwilligers bij Cordaan met 239
toegenomen, tot 2.199 vrijwilligers.
Volgens ‘DVIE!’ voelden de meeste cliënten zich veilig (thema ‘Borging van
veiligheid in zorg en ondersteuning’). Voor sommige teams is het veilig omgaan met medicatie een aandachtspunt. Vanuit incidentmeldingen en de
zelfevaluatie komt naar voren dat het omgaan met cliënten met agressie
voor medewerkers een aandachtspunt blijft.
Binnen het thema ‘Betrokken en vakbekwame medewerkers’ beoordeelden
de meeste teams de teamdeskundigheid als ‘goed’ en hadden ze de gewenste
scholing kunnen realiseren. Tevens gaven ze aan meer te willen leren. Ondanks
de krapte op de arbeidsmarkt is het Cordaan gelukt in 2018 bijna 400 nieuwe
medewerkers te werven.
We kunnen concluderen dat er mooie resultaten zijn bereikt in 2018. We zijn
trots op de uitzonderlijke inzet die medewerkers hebben getoond bij de
implementatie van het nieuwe ECD. Ook zijn wij continu bezig met het
verbeteren van de kwaliteit van zorg door diverse initiatieven zoals onze
kennisgroepen. Er gaat veel goed bij Cordaan, maar we vergeten soms de
successen te vieren en zijn geneigd meteen te kijken naar wat nog beter kan.
Voor 2019 zijn de volgende verbeterpunten afgesproken:
1. Samenwerking in de driehoek cliënt, verwant en professional.
2. C
 liëntveiligheid (m.n. medicatieveiligheid/aftekenen van medicatie) en
veilig werken voor medewerkers.
3. De dialoog met cliënt (en verwant) middels ‘DVIE!’.

INLEIDING
In het kwaliteitsrapport 2018 laat Cordaan zien hoe het staat met haar
kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hierbij wordt gekeken naar de
aspecten die goed gaan en naar aspecten die nog kunnen worden verbeterd.
Tevens blikken we terug op het voorgaande jaar (2017) en op welke manier
we in 2018 aan onze aandachtspunten hebben gewerkt. Tot slot formuleren
we nieuwe verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan.
Waarom maken we een kwaliteitsrapport?
Sinds 2012 werken we binnen Cordaan met zelfevaluaties in de teams.
Medewerkers beoordelen zichzelf als team op een aantal kwaliteitsthema’s. De uitkomsten van de zelfevaluaties worden, samen met andere
kwaliteitsmetingen, zoals informatie uit het elektronisch cliëntendossier
(ECD), cliëntervaring en interne audits, verwerkt tot een kwaliteitsbeeld.
Het blijvend in dialoog gaan over kwaliteit geeft richting in de wijze waarop
we ontwikkelen en leren met elkaar.

Met ingang van 2017 is het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
2017-2022 van kracht, waarvoor zorgorganisaties gehandicaptenzorg
jaarlijks een kwaliteitsrapport dienen op te leveren. Dit kwaliteitsrapport
heeft betrekking op de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt en
bevat een geobjectiveerde weergave van de kwaliteit die de zorgorganisatie
bereikt voor cliënten, alsmede een weergave van belangrijke voorwaarden,
zoals betrokken en vakbekwame medewerkers. Het kwaliteitsrapport geeft
aan welke aspecten goed gaan, maar vooral wat verbeterd kan worden.
Het verbindt de ervaringen van de drie bouwstenen waar het kwaliteitskader op berust:
• Een verzorgd proces rond de individuele cliënt borgen: daartoe in dialoog
vaststellen welke ondersteuning nodig is, alert zijn op gezondheidsrisico’s
en op kwaliteit van bestaan;
• Leren van onderzoek naar cliëntervaringen: overzicht maken van inzicht
uit dat onderzoek en in afstemming met de cliëntenraad de belangrijke
verbeteracties bepalen;
• Kritische zelfreflectie door teams borgen: teams die de praktijk spiegelen
aan de visie van de organisatie en stilstaan bij hoe het gaat en wat er
verbeterd kan worden in het zorgproces rond cliënten.
Het kwaliteitsrapport helpt ons om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren en geeft onze (toekomstige) cliënten en verwanten een beeld van
onze zorgkwaliteit en van wat wij belangrijk vinden. Ten slotte dient het
rapport als externe verantwoording richting onze stakeholders.
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Terugblik: verbeterpunten vanuit kwaliteitsrapport 2017
In het kwaliteitsrapport 2017 zijn de volgende aandachtspunten voor 2018
geformuleerd:
• Kennis en kunde medewerkers: medewerkers voelen zich onvoldoende
toegerust op het leveren van passende begeleiding/zorg aan de cliëntengroep binnen de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ), onder andere
door nieuwe medewerkers en de veranderende/complexere doelgroep.
• Continuïteit: onvoldoende vast personeel binnen enkele teams; door verloop
en ziekte is er minder personeel en sommige teams hebben veel flexwerkers.
•A
 ctueel zorgplan en risico-inventarisatie: de ‘Risico-inventarisatie’ wordt
niet jaarlijks geactualiseerd en afspraken om eventuele risico’s te voorkomen
worden niet gemaakt.
• Betrekken van het netwerk en vrijwilligers: er dient blijvend aandacht
te zijn voor de verbinding, samenwerking en communicatie met verwanten.
• Cliëntveiligheid: bij de teams is veel aandacht voor de gevolgen van
de veranderende doelgroep in de groepssamenstelling. Er lijkt nog niet
voldoende aandacht voor de gevolgen voor de medewerkers zelf. In de
incidentanalyses is zichtbaar dat de gevolgen van agressie voor medewerkers ernstiger zijn dan eerdere jaren. In de agressiemeldingen zien we
vaak minder aandacht voor wat dit voor een medewerker betekent. Ook
in de PRISMA-analyses is zichtbaar dat het gesprek hierover eerder kan
worden aangegaan tussen medewerkers in het team.
Aanvullingen op deze aandachtspunten vanuit de Cliënten- en Verwantenraad, Ondernemingsraad, Directie en Raad van Bestuur (RvB) zijn:
• We hebben op dit moment niet voldoende in beeld hoeveel wisselingen en
vacatures er zijn bij de teams. Het nieuwe roostersysteem kan hier meer
inzicht in geven, zodat we deze teams in beeld krijgen. Daarnaast adviseren
we het inwerkprogramma voor teammanagers en medewerkers nog eens
kritisch te evalueren.
• Meer verbinden met het netwerk van de cliënt, verwachtingen over en
weer duidelijk maken.
Bovengenoemde verbeterpunten komen aan bod in de sterkte-zwakteanalyse
in hoofdstuk 8.
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Totstandkoming kwaliteitsrapport 2018
Dit kwaliteitsrapport is onder andere gebaseerd op de drie eerdergenoemde
bouwstenen, die in samenhang zijn beschouwd.
Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt
In de eerste drie kwartalen van 2018 hebben de teams in het ECD PlanCare
gewerkt. In Q4 2018 zijn ze geleidelijk overgegaan op het nieuwe ECD,
genaamd ‘ONS’, dat nu Cordaanbreed wordt gebruikt. Deze implementatie
heeft veel tijd en energie van teams gevraagd, door het bijwonen van trainingsdagen, het zich eigen maken van het nieuwe systeem en het overzetten
van informatie naar het nieuwe ECD. Doordat teams gedurende Q4 2018
sommige cliënten al hadden overgezet naar ‘ONS’, maar andere nog niet, is
het beeld van de actuele plannen en vragenlijsten in dit kwartaal vertekend.
Per januari 2019 werken alle teams volledig in ECD ‘ONS’. De resultaten
van bouwsteen 1 zijn opgehaald uit het ECD PlanCare met als peildatum
1 oktober 2018, omdat dit de beste weergave van de werkelijkheid geeft
(N = 1.124 cliënten).

Bouwsteen 2: Onderzoek naar cliëntervaring
Cordaan is mede-ontwikkelaar geweest van het cliëntervaringsinstrument
‘Dit vind ik ervan!’ (‘DVIE!’) en sinds 2015 werken we hiermee binnen de
teams. De persoonlijk begeleiders hebben een cursus gevolgd om de ‘DVIE!’
af te kunnen nemen en daarbij de onderzoekende dialoog centraal te stellen.
Met cliënten en/of verwanten vinden een of meerdere dialogen plaats aan
de hand van tien thema’s. De opbrengst hiervan wordt vastgelegd in het ECD.
Voor dit kwaliteitsrapport zijn de gegevens van de ingevulde ‘DVIE!’-uit het
ECD PlanCare gebruikt.
Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams
Begin september 2018 hebben we de zelfevaluatie uitgezet en teams hebben
tot einde 2018 de mogelijkheid gehad deze in te vullen. Van de 49 teams
van wisselende grootte en samenstelling hebben 45 de zelfevaluatie tijdig
ingevuld. De zelfevaluatie is dit jaar wel in afgeslankte vorm uitgevraagd,
aangezien de implementatie van het nieuwe ECD – eveneens in Q4 2018 veel tijd en inspanningen van de teams vroeg.
De vragen in de zelfevaluatie 2018 zijn zo min mogelijk aangepast, zodat
de resultaten vergeleken kunnen worden met de eerdere zelfevaluatie en
trends kunnen worden gesignaleerd. In de zelfevaluatie worden de teams
uitgenodigd te reflecteren op een aantal thema’s. De volgende thema’s zijn
aan bod gekomen: Zorgafspraken en zorgplan, Cliëntveiligheid, Cliëntervaring,
Medewerkers en teams, Leren en verbeteren en Vrijheidsbeperking. Per vraag
hebben teams zichzelf een score toegekend (vier antwoordmogelijkheden:
‘Top!’, ‘Goed’, ‘Matig’ of ‘Slecht’) of hebben ze aangegeven voor hoeveel van
hun cliënten een bepaald onderwerp op orde is (vier antwoordmogelijkheden:
‘>90%’, ‘75-90%’, ‘50-75%’ en ‘<50%’). Bij elke vraag kon een toelichting worden
gegeven.
Naast de drie bouwstenen zijn andere kwaliteitsgegevens meegenomen in
dit kwaliteitsrapport, zoals die voortkomen uit incidenten, klachten, interne
visitaties en de externe audit.
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Scope van dit kwaliteitsrapport
Dit kwaliteitsrapport heeft betrekking op de zorg aan mensen met een
verstandelijke beperking die onder de Wlz vallen. Binnen Cordaan zijn dit 49
teams/woonlocaties. Dit is een deel van de gehele verstandelijk gehandicaptenzorg van Cordaan. De teams van het domein VGZ Jeugd zijn niet meegenomen,
aangezien zij onder de Jeugdwet vallen. Ook de ambulante VGZ-teams, die
zorg en begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
bieden, zijn buiten dit kwaliteitsrapport gehouden. Cordaan heeft een samenwerkingsverband met Ons Tweede Thuis voor de locatie De Marius Meijboom,
waar kinderen en volwassenen met een meervoudige complexe beperking
wonen. De Marius Meijboom is een maatschap in wording en daarom is deze
locatie nu niet meegenomen in het kwaliteitsbeeld van Cordaan. Ten slotte
zijn de teams van Werk & Dagbesteding niet meegenomen bij de dataverzameling. Deze teams begeleiden deels cliënten met een financiering vanuit de
Wmo. Deze teams hebben in 2018 geen jaarlijkse zelfevaluatie gedaan en
gebruiken de ‘DVIE!’ niet. In dit kwaliteitsrapport is wel een separate paragraaf gewijd aan Werk & Dagbesteding VGZ.
Leeswijzer
Het kwaliteitsrapport volgt de zes thema’s van het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg 2017-2022. In hoofdstuk 1 leest u algemene informatie
over de organisatie Cordaan en over onze strategische koers. Daarna wordt
kort de sector VGZ van Cordaan geschetst, zoals de opbouw van het cliëntenbestand, de missie en de visie VGZ. Hoofdstuk 2 gaat over de kwaliteit van
het zorgproces rond de individuele cliënt, gebaseerd op data vanuit het ECD
en informatie over de verschillende kennisgroepen. Hoofdstuk 3 beschrijft
cliënten en hun eigen regie. De ervaring van cliënten vanuit verschillende
informatiebronnen wordt beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 en 6
komen samenspel in zorg en ondersteuning en de borging van de cliëntveiligheid
aan bod. De betrokkenheid en vakbekwaamheid van medewerkers wordt
in hoofdstuk 7 besproken. Tot slot staan in hoofdstuk 8 de stand van zaken
en de aandachtspunten voor 2019.

8 |

kwaliteitsrapport verstandelijk gehandicaptenzorg

1.

WIE ZIJN WIJ EN WAAR STAAN WE VOOR?

Cordaan biedt jaarlijks aan 20.000 mensen voor een langere of kortere
periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in alle wijken van
Amsterdam en Diemen, en tevens in Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen we
niet alleen met onze 5.700 medewerkers en 2.200 vrijwilligers, maar ook
in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als een van de
grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Missie en visie
Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd
verpleging, verzorging, begeleiding of ondersteuning nodig heeft. Dat geldt
voor alle mensen die zijn aangewezen op verpleging of verzorging, dus ook
voor degenen met een verstandelijke beperking en voor hen die kampen
met chronische psychische problemen. Cordaan helpt waar het kan en
zorgt waar het moet. Dat doen we zoveel mogelijk bij mensen thuis of als
dat niet meer kan, in een woonlocatie van Cordaan.
Onze wens is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven en dat ze actief
deelnemen aan de samenleving. Onze medewerkers zijn daarbij onmisbaar.
Zij zijn de vertrouwde gezichten van onze cliënten. In 2016 zijn we gestart
met het programma Samen voor Kwaliteit, om de zorg toekomstbestendig
te organiseren en continu te werken aan kwaliteit van zorg.

Organisatie Cordaan (cliëntaantallen)

VGZ, inclusief LVB+
Ouderen (V&V)
GGZ
Jeugd
Werk & Dagbesteding
Zorg in de Wijk, inclusief ambulante
ondersteuning VGZ (Wmo)
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Wij bieden zorg die ruim voldoet aan de normen die in de zorg vastgesteld zijn.
Bij de uitvoering van de Cordaanbrede visie stellen we zes kernwaarden
centraal: kleurrijk, stimulerend, vertrouwd, vriendelijk, zorgzaam en dichtbij.
Wij investeren in de ontwikkeling van onze kennis en de borging hiervan in
de praktijk. Wij richten ons niet alleen op de cliënt, maar ook op de mensen
die voor hem of haar belangrijk zijn. Wij helpen en vullen aan waar nodig.
Ook is Cordaan actief betrokken bij ontwikkelingen in de stad. Wij nemen
onze verantwoordelijkheid als wij kunnen bijdragen aan het oplossen van
knelpunten en vraagstukken in de stad.

1.1

Strategische koers Cordaan

Vier strategische pijlers
Om onze missie en visie waar te kunnen maken, heeft Cordaan een strategische
koers (Koers 2020) uitgezet die is gebaseerd op de volgende 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 qua 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 et cetera. 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 ‘doevermogen’ 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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Onderstaande figuur geeft de koers op hoofdlijnen weer:
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1.2 	Bestuurlijk leiderschap op kwaliteit en veiligheid
De RvB van Cordaan heeft sturing op kwaliteit van zorg en veiligheid van
cliënten en medewerkers hoog in het vaandel staan. Dit komt op diverse
manieren tot uiting:
Cordaan investeert in de dialoog over kwaliteit in de teams, op organisatieniveau en met externe partijen (o.a. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,
IGJ). Een belangrijke bron hiervoor is ons instrument van de zelfevaluatie,
dat zich elk jaar weer verder ontwikkelt. Door de jaren heen zijn we in
het kwaliteitsbeeld de uitkomsten van de zelfevaluaties steeds meer gaan
verbinden met andere kwaliteitsmetingen, zoals cliëntervaringen en incidentmeldingen.
Daarnaast controleert een externe toetsingsorganisatie (Certificatie in de
Zorg) elk jaar of ons kwaliteitssysteem voldoet aan de norm ISO 9001. In
december 2017 en februari 2018 hebben in totaal zeven audits plaatsgevonden,
waarbij twee laag-risicoafwijkingen zijn geconstateerd. In de vorige audit
(2016/2017) waren vier laag-risicoafwijkingen geconstateerd, waarvan nu
twee akkoord zijn bevonden en zijn afgesloten (‘Ontwikkeling thuiszorgteams
en jaarplannen’ en ‘Benoemen van specifieke kwaliteitsdoelen’). De twee nog
openstaande laag-risicoafwijkingen betreffen ten eerste ‘Risico’s t.a.v. inzet
toezichthoudende domotica’ – zijn onvoldoende in beeld (binnen domein
Ouderen V&V). De tweede laag-risicoafwijking is dat ‘Cordaan nog onvoldoende
zichtbaar kan maken welke resultaten zij bereikt met en voor haar cliënten’.
Deze twee al eerder gesignaleerde bevindingen werden gedurende het jaar
2018 opgepakt.
In onze strategische koers is ‘Samen voor kwaliteit’ als een van de vier pijlers
opgenomen. Vanuit die pijler richten we ons de komende jaren op:
• medewerkers als dragers van goede kwaliteit;
• Investeren in kennis en expertise;
• persoonlijke aandacht en oprechte interesse in onze cliënten;
• goede zorg vraagt goed leiderschap;
• benutten van ervaringsdeskundigheid;
• reflectie en leren als kern van kwaliteitsbeleid;
• versterken lokale medezeggenschap.
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De RvB geeft vorm aan de sturing op deze aspecten door de voortgang en
de aandachtspunten van het kwaliteitsbeleid uitgebreid aan de orde te stellen
tijdens overleg met:
• de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht (vier keer
per jaar);
• de zorgdirecties in de maandelijkse directieraden VGZ/GGZ (maandelijks) en
tijdens de controlegesprekken (elk kwartaal);
• de directies P&O en Strategie, Kwaliteit & Innovatie (SK&I) in respectievelijk
de bestuurscommissie P&O en Kwaliteit (maandelijks);
• de volledige directie en expertiseleiders in directieconferenties (maandelijks);
• het middenkader tijdens Cordaanbrede leiderschapsdagen (tweemaal per
jaar).

1.3 Cordaan verstandelijk gehandicaptenzorg
Cordaan VGZ biedt Wlz-zorg en ondersteuning aan ongeveer 1.100 mensen met
een verstandelijke beperking die in één van onze locaties wonen en die minimaal
vier dagen per week zorg ontvangen. Dit betreft een breed scala aan cliëntengroepen: mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), mensen met een
matige verstandelijke beperking (MVB) en mensen met een (zeer) ernstige en/of
meervoudige beperking ((Z)EMB). De zorg en ondersteuning vinden plaats vanuit
ongeveer 50, voornamelijk kleinschalige, woonlocaties.
Opbouw cliëntenbestand VGZ

LVB
MVB
EMB

Waardevol leven
Cordaan heeft in 2015 samen met cliënten, verwanten en medewerkers
een visie VGZ opgesteld met kernwaarden voor medewerkers en klantbeloften
voor cliënten en verwanten.
Onze missie is een bijdrage te leveren aan een waardevol leven voor cliënten.
Samen creëren we kansen en mogelijkheden om het beste uit onze cliënten
te halen. Het leveren van een bijdrage aan een waardevol leven doen wij in
de context van volwaardig burgerschap. Wij vinden dat mensen met een
verstandelijke beperking moeten kunnen deelnemen aan de samenleving en
daarbij dezelfde kansen, mogelijkheden en plichten moeten hebben. Het is onze
uitdaging om voor iedere cliënt de voor hem of haar betekenisvolste plek in de
samenleving te vinden. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij
de talenten van cliënten en deze waar mogelijk te versterken.
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KERNWAARDEN EN KLANTBELOFTEN VGZ
Onze vijf kernwaarden geven richting aan ons werk, aan onze manier van
werken. Dit zijn: kleurrijk, vol lef, liefdevol, vakmensen en verbindend.

KLEURRIJK
Onze roots liggen in Amsterdam. Dit is een stad met zeer diverse
mensen en nationaliteiten. Iedereen kan bij ons terecht, ongeacht
zijn achtergrond, voorliefde, kleur of beperking. Deze diversiteit
en kleurrijkheid maken ons tot wie wij zijn.

VOL LEF
Doordat we lef en creativiteit combineren, krijgen we veel gedaan.
Noem het ondernemend, stimulerend of gedreven. Wij gaan uit
van mogelijkheden en zien kansen. Wat ons kenmerkt, is dat we
initiatief tonen en dat we doen. Lef hebben betekent ook keuzes
durven maken tussen ruimte geven en begrenzen. En praten over
dat wat niet mogelijk is.

LIEFDEVOL
Wij werken vanuit ons hart, en vanuit veilig voelen en vertrouwen.
De basis is een respectvolle en warme relatie. Voor iedereen hebben
we oprechte aandacht. Zo helpen wij onze cliënten om een waardevol leven te leiden.

VAKMENSEN
Naast liefdevol zijn we professionals in wat we doen. We zijn
betrokken vakmensen. We doen wat we zeggen, en we zijn in
staat om een dialoog te voeren. Dit zien wij als voorwaarde om
een passend antwoord te geven op de soms wisselende vragen
van cliënten.

VERBINDEND
Wij werken samen met familie, en leggen verbinding met andere
mensen uit het netwerk, vrijwilligers en de buurt. We gaan in
gesprek om ieders talent te benutten, en we kijken wie wat kan
doen in de ondersteuning van onze cliënten. Want samen maken
wij het beter!
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Uit onze kernwaarden komen vijf klantbeloften voort. Onze klantbeloften
geven cliënten houvast in wat ze van ons kunnen verwachten.

HOE WIJ WERKEN

BELOFTEN

KLEURRIJK

Bij ons kun je zijn wie je bent

VOL LEF

Wij gaan ver zodat jij het beste uit jezelf haalt
en we begrenzen waar nodig

LIEFDEVOL

Wij zien jou en we staan naast je

VAKMENSEN

Onze zorg en ondersteuning is vakkundig

VERBINDEND

Wij betrekken je familie, netwerk en partners
in de samenleving bij de ondersteuning

2. DE KWALITEIT VAN HET ZORGPROCES ROND DE INDIVIDUELE CLIËNT
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het zorgplan, waarin de wensen
en voorkeuren van de cliënt, de betrokkenheid van verwanten, de gezondheidsrisico’s en daarvoor benodigde hulp samenkomen. Ook wordt de ingebruikname besproken van het nieuwe ECD, ‘ONS’, waarmee we de zorg rond
de cliënt nog beter willen vormgeven. Vervolgens komen de verschillende
kennisgroepen en methodieken die wij binnen Cordaan kennen aan bod.
Ten slotte wordt aandacht besteed aan VGZ-brede visie-ontwikkelingen,
zoals moreel beraad en waardigheidsparadigma.

2.1 Overgang naar nieuwe ECD
2018 stond in het teken van de implementatie van het nieuwe ECD, ‘ONS’.
Voor de inrichting en implementatie van dit ECD is een werkgroep samengesteld, die bestond uit begeleiders, teammanagers, behandelaren en beleidsadviseurs. Deze werkgroep is vanaf april 2018 wekelijks bijeengekomen om
ervoor te zorgen dat de inrichting, het gebruik van ‘ONS’ en de trainingen
zoveel mogelijk aansloten op de werkwijze van het primaire proces. Voor
de VGZ is de keuze gemaakt om de volgende basisinrichting in ‘ONS’ op
te nemen: ‘DVIE!’, ‘Cliëntbeeld’ (op basis van de domeinen van Schalock) en
‘Risico-inventarisatie’. Daarnaast was een voorwaarde bij de inrichting
om het netwerk van de cliënt een duidelijke plek te geven in het zorgplan
in het nieuwe ECD.
In september 2018 zijn alle medewerkers geschoold, waarna ze in een kort
tijdsbestek alle zorgplannen, inclusief vragenlijsten, hebben overgezet naar
‘ONS’. Trots kunnen we terugkijken op de inzet van onze medewerkers en
het overzetten van alle dossiers vóór 1 januari 2019. Dit laatste kostte veel
tijd, waardoor er minder tijd was voor andere werkzaamheden. In 2019
wordt gekeken of de basisinrichting van ‘ONS’ volstaat of dat toevoegingen
nodig zijn op basis van de methodieken die gebruikt worden door de verschillende kennisgroepen.
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Opbrengsten vanuit intercollegiale visitatie
In maart 2019 hebben zorgorganisatie Middin en Cordaan elkaar een bezoek
gebracht om samen de dialoog aan te gaan en te reflecteren op het methodisch werken in samenhang met het nieuwe ECD ‘ONS’. Medewerkers van
Cordaan gaven aan dat zij ‘ONS’ als gebruiksvriendelijker ervaren dan het
vorige systeem. ‘ONS’ is een mooier systeem, dat stimuleert om specifiek
te rapporteren op doelen. Echter, in de praktijk wordt dit niet altijd gedaan.
Daarnaast is de rapportage gebruiksvriendelijk voor begeleiders, maar
kunnen begeleiders nog beter inhoudelijk rapporteren. In het algemeen zijn
medewerkers positief over ‘ONS’, maar het visitatieteam ziet wel ruimte
voor doorontwikkeling.
Het visitatieteam van Middin adviseert Cordaan om aandacht te blijven
hebben voor de kwaliteit en actualiteit van zorgplannen, bijvoorbeeld
door interne audits. Bovendien is het van belang ervoor te zorgen dat de
kwaliteitsmonitor bekender wordt. Ook geeft het visitatieteam tips om de
klantbeloften meer vorm te geven voor het primaire proces. Het volledige
verslag van het visitatieteam van Middin is te lezen in bijlage 2.

2.2 Werken met het zorgplan
Het zorgplan is een middel om de wensen, behoeften en gewenste begeleiding
van cliënten in kaart te brengen en hier samen aan te werken. Het doel is
dat cliënten meer eigen regie over hun leven krijgen en dat zij de begeleiding
krijgen die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. In de ECD-meting is gekeken
of cliënten een actuele ‘DVIE!’-, ‘Risico-inventarisatie’- en ‘Cliëntbeeld’vragenlijst hebben. Informatie uit deze vragenlijsten biedt input voor het
opstellen van het zorgplan. Dit alles gebeurt in samenwerking met cliënten
en veelal verwanten. Naast de ECD-meting is in de zelfevaluatie aan de
teams gevraagd om te reflecteren op o.a. de ‘Risico-inventarisatie’ en de
totstandkoming van het zorgplan.

Percentage actuele vragenlijsten in het ECD

TEAM:

Dit vind ik ervan!

“Door het overzicht van de doelen en begeleidingsafspraken in het nieuwe ECD, kunnen we beter onze
cliënten ondersteunen zowel op vele praktische
gebieden van hun leven als op psychosociale vlakken.”

Risico-inventarisatie

Cliëntbeeld

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reflectie op het zorgplan

Bij hoeveel cliënten zijn de risico’s verwerkt in doelen, afspraken,
een cliëntprotocol of signaleringsplan?
8

Bij hoeveel cliënten geven de doelen en begeleidingsafspraken
handvatten voor de dagelijkse begeleiding aan de cliënt?

0

5
> 90%

10

15

75-90%

Wat gaat goed:
• Bijna alle cliënten hebben een actuele (niet ouder dan 1 jaar) vragenlijst
‘DVIE!’ en ‘Cliëntbeeld’ in het ECD.
• Bij het overgrote deel van de cliënten zijn de risico’s verwerkt in doelen,
afspraken, een cliëntprotocol of een signaleringsplan. Het verwerken van
geïnventariseerde risico’s is verbeterd vergeleken met 2017 en teams die
zichzelf als ‘Goed’ scoren op deze vraag, geven aan dat dit o.a. komt door
de overgang naar het nieuwe ECD, waardoor zij bewuster met het dossier
aan het werk zijn.
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Wat kan beter:
• Het jaarlijks actualiseren van de vragenlijst ‘Risico-inventarisatie’ blijft een
aandachtspunt.
• Teams geven aan dat bij het grootste deel van de cliënten de doelen en begeleidingsafspraken handvatten geven voor de dagelijkse begeleiding van de
cliënt, maar dat ze bij sommige cliënten nog niet goed beschreven zijn in
het ECD.
• Ook de naleving van gemaakte begeleidingsafspraken behoeft bij sommige
teams nog verbetering.

2.3 Kennisgroepen en methodieken
Cordaan biedt zorg en ondersteuning aan cliënten met zeer diverse ondersteuningsvragen. Deze diversiteit heeft geleid tot het vormgeven van een
zestal kennisgroepen, te weten LVB, MVB, (Z)EMB, autisme, jeugd en ouderen.
In deze kennisgroepen willen we de volgende onderwerpen in kaart brengen:
Welke behoefte(n) hebben mensen van een bepaalde doelgroep? Hoe vertalen
we deze behoeften naar de praktijk? Welke methodieken kunnen we hierbij
gebruiken? Welke deskundigheid is nodig voor medewerkers, en welke
scholing? Aan welke specifieke voorwaarden moet de huisvesting van deze
doelgroep voldoen? In dit kwaliteitsrapport is de doelgroep VGZ Jeugd en
daarom ook de Kennisgroep VGZ Jeugd buiten beschouwing gehouden.
Kennisgroep LVB - LifeWise
Vanuit de Kennisgroep LVB is in samenwerking met Middin en VUmc het
methodisch kader LifeWise ontwikkeld. Dit vormt voor medewerkers de
basis voor het werken met cliënten met een LVB en bijkomende problematiek. Het bestaat uit vier pijlers van ondersteuning: Stabiliseren, Verbinden,
Ontwikkelen en Inbedden. Elke pijler omvat vier handvatten met concrete
handelingsrichtlijnen voor begeleiders. Eind 2018 is de projectfase LifeWise
feestelijk afgesloten en de teams van het domein LVB+ zijn eind 2018-begin
2019 getraind in het werken met dit methodisch kader. Daarna hebben ze
toegang gekregen tot de app LifeWise, waarin de pijlers en de handvatten
eenvoudig geraadpleegd kunnen worden.
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Kennisgroep MVB - Spanningsopbouw
In 2018 is binnen de Kennisgroep MVB veel aandacht geweest voor het ophalen
van informatie en behoeftes bij medewerkers die werken met mensen met een
matige verstandelijke beperking. De Kennisgroep MVB wil met deze informatie
en behoeftes kennismiddagen plannen, maar er ligt ook een initiatief tot de
ontwikkeling van een MVB-training. Daarnaast heeft de Kennisgroep MVB zich
in 2018 voornamelijk beziggehouden met het onderwerp ‘Spanningsopbouw’.
Er is meer aandacht besteed aan spanningsopbouw en spanningsgerelateerde
klachten bij cliënten. Ook ligt de focus meer op het disharmonische ontwikkelingsprofiel betreffende de cognitieve ontwikkeling en de sociaal emotionele
ontwikkeling van de cliënt, en daarmee dus ook op het risico van overvraging
van een cliënt. Overvragen of overschatten leidt tot opbouw van spanningen
bij de cliënt. Vanaf 2016 is psychomotorische therapie toegevoegd aan het
behandelaanbod binnen Cordaan. Voorheen werd deze therapievorm extern
ingehuurd, maar er was behoefte om dit intern te organiseren. Hier is in 2018
mee begonnen. Deze twee onderwerpen hebben geleid tot de ontwikkeling van
een kennismiddag met de naam ‘Een spannende middag’, welke in januari 2019
voor het eerst zal worden gegeven.

Kennisgroep (Z)EMB - Ervaringsordening
Voor de ondersteuning van volwassen mensen met een (Z)EMB sluit Cordaan
aan bij de theorie van ervaringsordening, die is ontwikkeld door dr. Dorothea
Timmers–Huigens. In deze methodiek speelt contact tussen mensen een grote
rol. Ervaringsordening gaat niet alleen over de beleving van de persoon met
een (Z)EMB, maar ook over de beleving van de begeleider. Als de begeleider en
de cliënt samen iets gaan doen, moeten zij elkaar begrijpen. Beiden moeten
weten wat de bedoeling is en elkaar waarderen. Hiervoor is kennis van
belang over de manier waarop elke persoon, met of zonder verstandelijke
beperking, informatie ervaart en ordent. Dit gebeurt aan de hand van vier
delen van ervaringsordening, die altijd samenwerken. Bij elk deel van de
ervaringsordening hoort een vraag die de begeleider in elke situatie kan
stellen om in te schatten welke benadering nodig is.

DE VIER VRAGEN VAN ERVARINGSORDENING ZIJN:
• Is mijn lichaam veilig?
• Is mijn omgeving betrouwbaar?
• Ken ik de samenhang?
• Mag ik mijzelf zijn?

Bij Ervaringsordening wordt een problematische situatie indien nodig/
mogelijk gefilmd en hier wordt met de betrokkenen naar gekeken waarbij
de vier vragen worden gesteld. Door het filmmateriaal kan bijvoorbeeld
duidelijk worden dat de begeleider al gaat handelen voordat de samenhang
voor de bewoner duidelijk is. De Kennisgroep (Z)EMB organiseert scholing
voor degenen die met deze doelgroep werken.
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VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
Bij de dagbesteding kwam een vrouw met een (Z)EMB die onrustig,
dwangmatig gedrag vertoonde. Zij verschoof alles steeds en tikte dingen
tegen elkaar aan. Zij werd verbaal begeleid. Haar begeleiders dachten
dat cliënte goed begreep wat zij van haar vroegen. Door informatie over
de cliënt multidisciplinair te verzamelen werd duidelijk dat haar communicatiebeperkingen onvoldoende werden gecompenseerd. Uit observaties,
het volgen van het wanneer wel/wanneer niet-schema (een instrument
uit de toolkit van Ervaringsordening om in kaart te brengen wanneer
er bij een persoon wel sprake is dat de ordening adequaat ingezet (kan)
worden en wanneer dit niet het geval is) en de profielschets, bleek dat de
omgeving tijdens activiteiten onbetrouwbaar voor haar was. Hierdoor
ging zij zelf, op een inadequate manier, orde proberen te brengen. Daarop
werd een specifieke strategie uitgedacht, die meerdere malen werd
geëvalueerd. Nu heeft cliënte foto’s op een plankje voor haar op tafel
staan, waarop de activiteit staat waar ze op dat moment mee bezig
is. Begeleiders communiceren met haar in het hier en nu en geven haar
geen informatie over wat gaat komen. Zij richten zich in de begeleiding
tijdens de activiteit dus op de associatieve ordening, door de omgeving
voorspelbaar te maken via visuele ondersteuning en communicatie over
het hier en nu. Sindsdien vertoont cliënte tijdens de activiteiten geen
dwangmatig gedrag meer.

Kennisgroep Autisme
De Kennisgroep Autisme haalt nieuwe wetenschappelijke inzichten over
autisme op, houdt verbinding met andere organisaties die cliënten begeleiden
met autisme (bijvoorbeeld via lidmaatschap van het Expertisenetwerk
Autisme Amsterdam) en verspreidt kennis binnen Cordaan. Daartoe zijn
scholingen opgezet zoals de basiscursus autisme en een verdiepingscursus.
In de Kennisgroep Autisme is de methodiek Triple C geïntroduceerd en is de
verbinding gelegd met locaties waar cliënten wonen met moeilijk verstaanbaar gedrag, zoals op De Werf.
Triple C
Op locatie De Werf is in mei 2018 een eerste ‘VIC Workhome’ gerealiseerd.

TRIPLE C staat voor Cliënt-Competentie-Coach, waarvan de basis
steunt op drie pijlers:
• We gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met onze
cliënten;
• We zorgen voor een betekenisvolle daginvulling;
• We focussen niet op het probleemgedrag.

We richten ons op de dingen die goed gaan en werken aan het opbouwen
van het vertrouwen van de cliënt, zowel in zichzelf als in de begeleiders
(“samen 100%”). We kijken anders naar probleemgedrag door gedrag te zien
als een vorm van communicatie. Samen met de begeleider die hen onvoorwaardelijk ondersteunt, hebben cliënten een compleet en betekenisvol dagprogramma. Concreet betekent dit dat het dagprogramma het raamwerk
vormt waarbinnen de cliënten kansen geboden worden om uitdagingen
aan te gaan, succeservaringen op te doen, en verantwoordelijkheid, invloed
en ruimte voor eigen initiatief te ervaren. Een pilot bij één wooneenheid
van De Werf heeft diverse succesvolle ervaringen opgeleverd, waarna is
besloten om het Triple C-behandelmodel ook inzetten op de andere wooneenheden van De Werf. In 2019 worden alle medewerkers die betrokken zijn
bij De Werf geschoold.
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Kennisgroep Ouderen
De Kennisgroep Ouderen is het grootste deel van 2018 minder/onvoldoende
actief geweest door het ontstaan van een vacature voor de voorzitter
begin 2018. Deze functie is tijdelijk waargenomen en per november 2018 is een
nieuwe voorzitter aangesteld. De Kennisgroep Ouderen heeft voor zichzelf
drie speerpunten geformuleerd waaraan zij eind 2018 en 2019 willen werken:
1. Eenduidig methodisch kader opstellen;
2. Scholingsprogramma met competentieprofiel afgestemd op de visie en
vertaald in het methodisch kader;
3. Binden en Boeien, door de begeleiders van deze doelgroep aan elkaar te
verbinden en de Kennisgroep Ouderen te verbinden met de andere kennisgroepen, wat het werk voor en met elkaar boeiend houdt.
Behandeling en expertise VGZ
In 2018 is het behandelaanbod verdiept en uitgebreid, onder andere door
een toename van het aantal locaties met Bopz-aanmerking (Bopz staat
voor Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), het meerzorg-behandelaanbod, het diagnostiek- en behandelteam (Diabe), het pijnen slaapteam, de polikliniek van de arts voor verstandelijk gehandicapten
(AVG-poli) en het expertisecentrum LVB+. Het aanbod van behandelaren is
verder uitgebreid, van behandeling voor de intramurale cliënt naar behandeling aan cliënten zonder behandelindicatie en thuiswonende cliënten.
Hieronder worden de AVG-poli en expertisecentrum Diabe nader toegelicht.

AVG-poli
In september 2017 is de AVG-poli van Cordaan gestart. Via het Cliënten
Servicebureau van Cordaan zijn ongeveer 100 cliënten aangemeld, van
binnen en vooral van buiten Cordaan. Huisartsen en specialisten hebben
direct contact gezocht met de AVG-poli voor specialistische zorg voor hun
patiënten. Het ging hierbij om verschillende gezondheidsproblemen die
gerelateerd kunnen zijn aan de beperking, zoals medische vragen t.a.v.
psychofarmaca, gedragsproblemen, prikangst, epilepsie, syndromen,
bevolkingsonderzoek, voedingsproblemen of bewegingsproblematiek.
De multidisciplinaire wijze van diagnostiek en behandeling had duidelijk
meerwaarde: praktijkverpleegkundigen en paramedici kwamen in consult.

Expertisecentrum Diabe
Diabe (Diagnostiek & Behandeling) is het expertisecentrum van Cordaan
voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers.
Diabe heeft een multidisciplinaire aanpak en biedt consultatie, advies,
diagnostiek en behandeling. In 2018 zijn veel cliënten in het centrum gezien.
Hoewel de hulpvragen sterk varieerden, hadden de meeste betrekking op
trauma. De verwijzingen van het Wmo-team namen in 2018 toe; hierbij
ging het voornamelijk om een aanvraag voor functionele diagnostiek.
Werk & Dagbesteding
Cordaan Werk en dagbesteding (W&D) is de grootste dagbestedingsorganisatie
van de regio Amsterdam en bestaat uit vier onderdelen te weten: gespecialiseerde dagbesteding (VGZ), het Leerwerkbedrijf, dagbesteding voor ouderen
en dagbesteding voor mensen met psychiatrische problematiek. Binnen W&D
wordt voor iedereen een passend aanbod geboden, zodat iedereen de kans
krijgt om zo gewoon mogelijk mee te doen.
In 2018 waren de belangrijkste ontwikkelingen:
•H
 et aanbod van dagbestedingsactiviteiten beweegt mee met de vraag.
Er worden steeds nieuwe vormen van aanbod ontwikkeld en bestaande
vormen worden aangepast aan de veranderende vraag van de cliënt. De
toenemende complexiteit van de vragen van cliënten spelen hierbij een rol.
•O
 ok het cultuurspecifieke aanbod binnen W&D is steeds gevarieerder. Deze
cultuurspecifieke locaties worden zeer goed bezocht omdat er binnen deze
groepen ouderen veel behoefte is om mensen met dezelfde achtergrond te
ontmoeten. Zo is in 2018 gestart met een aanbod voor Syrische ouderen.
•D
 e Academie voor Zelfstandigheid Amsterdam is in 2018 opgericht door
W&D van Cordaan in samenwerking met andere organisaties. Hier kunnen
cliënten allerhande cursussen volgen.
•B
 innen het Leerwerkbedrijf is een groot aantal leerlijnen uitgewerkt. Deze
zorgen ervoor dat de ontwikkeling van cliënten in hun werk methodisch
wordt ondersteund met mooie resultaten tot gevolg.
•E
 en van de leertrajecten binnen het Leerwerkbedrijf is de opleiding voor
cliënten tot woonhulp met daarna een betaalde baan binnen een van de
voorzieningen van Cordaan.
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• Er is een toenemend aantal plekken in de stad waar Cordaan buurtbewoners
gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten en een drankje of maaltijd te nuttigen,
verzorgd door cliënten van het Leerwerkbedrijf.
• Een ander onderdeel van W&D is het centrum van ervaringswerkers. Zij krijgen
steeds meer een rol van betekenis in verschillende (besluitvormings)processen
binnen Cordaan.
• W&D heeft de GGZ-methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) toepasbaar
gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit is ook landelijk
gezien een belangrijke nieuwe ontwikkeling.
• Ook is gestart met ontwikkelen van het methodisch kader JobWise, als
vervolg op de methodiek LifeWise. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met VUmc, dat hiernaar onderzoek doet.
•B
 innen W&D wordt sterk ingestoken op de verbinding tussen de formele en
informele zorg: mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers werken samen
met medewerkers van Cordaan. Daarnaast is er steeds meer verbinding
met bedrijven, organisaties en andere domeinen binnen Cordaan. Dit alles
heeft tot doel om zoveel mogelijk cliënten een fijne dag te bieden.
•D
 e presentatie en gastvrijheid van veel locaties is verbeterd. Zo hebben
diverse W&D locaties een frisse en moderne uitstraling gekregen.

2.4 VGZ-brede visie-ontwikkelingen
Naast bovengenoemde ontwikkelingen en initiatieven vanuit de kennisgroepen zijn in 2018 VGZ-brede visie-ontwikkelingen geweest.
Moreel beraad
In een moreel beraad bespreekt een groep onder leiding van een daartoe
opgeleide medewerker wat ze onder goede zorg verstaat aan de hand van
een moreel dilemma, bijvoorbeeld wanneer iemand het gevoel heeft te
moeten kiezen uit twee kwaden. De groep kan alleen uit een zorgteam
bestaan, maar anderen kunnen ook deelnemen, zoals cliënten, verwanten,
mantelzorgers, vrijwilligers of medewerkers van andere organisaties.
Deelnemers vinden deze gesprekken vaak waardevol en nuttig. In 2018 zijn
dertien morele beraden gehouden.

Waardigheidsparadigma
In 2018 zijn Cordaan en De Twentse Zorgcentra met een onderzoek gestart,
met als onderzoeksvraag ‘Hoe maken we het mogelijk om cliënten met een
verstandelijke beperking nog beter te leren kennen, om zo nog dichter aan
te kunnen sluiten bij hun wensen en verlangens?’. De uitgangspunten zijn
samengevat in het ‘waardigheidsparadigma’. Dit gaat ervan uit dat het
leven van iemand met een verstandelijke beperking door optimale relaties,
zowel binnen als buiten de zorginstelling, ervaringsrijk en betekenisvol
wordt. Een gelijkwaardige samenwerking tussen (familie)vertegenwoordigers, professionals en omstanders is essentieel om in kaart te brengen
waar de mogelijkheden en kansen van die cliënt liggen. Het is een aanvulling
op het burgerschapsparadigma, dat nagestreefd wordt maar in de praktijk
niet altijd voldoende antwoord geeft op de vraag van de cliënt.
Binnen Cordaan doet een pilotteam in 2018 ervaring op met invulling
geven aan het begrip ‘waardigheid’. In de vorm van actieonderzoek wordt
gekeken wat hierbij werkt en hoe datgene onderdeel kan worden van de
dagelijkse zorg en ondersteuning.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
“Wanneer voelde jij geluk? Wat deed jou pijn? Wanneer voelde jij je trots?
Wanneer schaamde jij je?” Dit zijn voorbeelden van vragen waarover
cliënten, naasten en begeleiders samen in gesprek gingen tijdens een
informatieavond voor cliënten, medewerkers en belangrijke naasten
over het onderzoek naar waardigheid. De vragen lagen onder pizzapunten. Al etend kwam het gesprek lekker op gang. Tijdens de avond
werd ook een film afgespeeld die cliënten zelf gemaakt hadden. Hierin
legden zij uit wat waardigheid voor hen is. Een begeleider benoemde
dat hij geraakt was door het antwoord van cliënten op de vraag wie
belangrijk voor hen zijn. Hij vertelde: “Je merkt weer hoe belangrijk je als
begeleider bent in hun leven. Enerzijds ben ik daar natuurlijk trots op.
Maar het is tegelijkertijd ook pijnlijk. Ik wil hier wel iets mee doen.”

21 |

kwaliteitsrapport verstandelijk gehandicaptenzorg

3.

CLIËNTEN EN HUN EIGEN REGIE

In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen van eigen regie die cliënten
hebben besproken.
Ervaringswerkers
Sinds medio 2017 zet Cordaan met succes ervaringswerkers met een verstandelijke beperking in. Inmiddels zijn er 13 opgeleide ervaringswerkers,
waarvan één in betaalde dienst. Iedere ervaringswerker heeft zijn/haar
eigen onderwerp waar hij/zij zich voor inzet. Enkele voorbeelden van deze
onderwerpen zijn: medezeggenschap en eigen regie, ouderschap op afstand
en middelengebruik.
De ervaringswerkers worden op verschillende manieren ingezet met als
doel de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking te verhogen.
Zo kunnen zij zorgontvangers helpen en ondersteunen met de ervaringen
die zij als ervaringswerker bij zich dragen. Of de professional helpen om meer
door de bril van de zorgontvanger te kijken, zodat de verleende zorg meer
aansluit bij wat de zorgontvanger nodig heeft. Ook hebben de ervaringswerkers een signaleringsfunctie; wat zij in de praktijk tegen komen, kunnen
zij op de juiste plaats binnen de organisatie agenderen.
Een greep uit de opdrachten die de ervaringswerkers in 2018 hebben gedaan:
gesprekken met AVG- artsen in opleiding, verzorgen van gastcolleges op
het ROC, onderzoek naar de klantgerichtheid binnen het domein Werk en
Dagbesteding en individuele gesprekken met jonge vrouwen met een LVB
die een kinderwens hebben

3.1 Medezeggenschap
Cordaan kent verschillende vormen van cliëntenmedezeggenschap. De
belangrijkste vorm is de medezeggenschap op locatie. Dicht bij de leef
wereld van de cliënt.
Lokale cliëntenraad
Bij Cordaan is het uitgangspunt, dat de medezeggenschap zo laag mogelijk
georganiseerd/ingericht moet worden. Op lokaal niveau kent men de lokale
raad, die bemenst wordt door bewoners of door bewoners en verwanten
of alleen door verwanten. Dit is mede afhankelijk van het niveau van de
bewoners.
De benaming van de medezeggenschap kan verschillen per locatie. Zo spreekt
men over cliëntenraad, het bewonersoverleg, een bewonersraad of een
informele verwantenraad.
Binnen Cordaan VGZ is er op ongeveer 35 plaatsen sprake van een cliëntenraad.
In deze raden praten en beslissen cliënten en/of hun vertegenwoordigers mee
over locatie gebonden zaken zoals: de klachtenregeling, verbouwing, het eten,
veiligheid enzovoort.
Centrale cliëntenraad VGZ
Daarnaast is er op centraal niveau nog een aparte centrale cliëntenraad
voor de VGZ, de CCR-VGZ.
Deze raad bestaat uit een negental cliënten en zij worden begeleid door een
tweetal coaches. De raad heeft direct toegang tot de portefeuillehouder
VGZ van de Raad van Bestuur. Het spreekt voor zich dat de CCR-VGZ zich
richt op zaken die de VGZ-cliënten aangaan. De vergaderfrequentie is elke
14 dagen en het dagelijks bestuur van de CCR-VGZ vergadert vaker.
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Centrale Cliëntenraad Cordaan
Op centraal niveau is er de Centrale Cliëntenraad Cordaan, de CCC, waar
de verschillende domeinen van Cordaan vertegenwoordigd worden door
verwanten/vertegenwoordigers van cliënten uit de gehele organisatie
Cordaan.
De CCC vergadert met de Raad van Bestuur over Cordaanbrede vraagstukken,
zoals kwaliteit, cliënttevredenheid, aanpassingen in de wetgeving, beleid,
wijzigingen in de organisatie, innovaties, financiën, huisvesting enzovoort. De
vertegenwoordigers in de VGZ-domeinen richten zich vanzelfsprekend op die
zaken die hun domein betreffen, maar kijken ook breder. Daarnaast maken de
leden deel uit van een aantal vaste commissies. De vergaderfrequentie is
maandelijks. Het dagelijks bestuur van de CCC vergadert vaker.

3.2 Interne visitaties
Sinds 2008 heeft Cordaan VGZ een visitatieteam dat per jaar een aantal
locaties/teams bezoekt om te ervaren wat de gang van zaken is op die
locatie en om in gesprek met cliënten/verwanten en medewerkers onderzoek
te doen naar de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Bij een visitatie gaan
cliënten, verwanten, een beleidsadviseur van SK&I en een externe voorzitter
van Raad op Maat op bezoek bij een team. Ze observeren op de locatie, eten
mee en voeren gesprekken met cliënten, verwanten en diverse medewerkers.
De laatst ingevulde zelfevaluatie dient mede als input voor het visitatieteam.
Het visitatieteam kijkt vanuit cliëntperspectief naar de zorg- en dienstverlening, met oog voor de rechten van cliënten. Het gaat daarbij om het recht op
informationele en ruimtelijke privacy, zeggenschap, informatie, vrijheid, goede
zorg en klachtrecht. De leidraad is de lijst met inhoudelijke thema’s, gebaseerd
op het kwaliteitskader VGZ en de domeinen van kwaliteit van bestaan. Op
basis van de bevindingen van het visitatieteam stelt het team verbetermaatregelen en de voortgang daarop is een terugkerend onderwerp van gesprek
tussen betreffende teammanager en directeur.
In 2018 zijn er acht interne visitaties gedaan bij verschillende woonlocaties
en locaties van Werk & Dagbesteding.
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Positieve punten die vaker tijdens visitaties naar voren kwamen:
• Gedreven, betrokken en enthousiaste medewerkers.
• Een goede sfeer op de locaties en tevreden cliënten, cliënten die trots zijn
op hun locatie.
• Zorgplannen en werkdoelen worden in samenspraak met de cliënt opgesteld
en geëvalueerd.
• Mooie voorbeelden gezien op locaties van eigen regie en keuzevrijheid
van cliënten.
• Zichtbare aandacht voor cliëntveiligheid, cliënten voelen zich veilig en
brandveiligheid is op orde.
Aandachtspunten die vaker voorkwamen zijn:
• De algemene ruimte, zoals keuken of inloop is te klein of onhandig ingedeeld.
• Bekendheid met de huisregels soms onvoldoende, soms ontbraken deze of
waren onvoldoende in samenspraak met cliënten opgesteld.
• Personele krapte op sommige locaties wegens langdurig verzuim.
• Het lukt nog onvoldoende om vrijwilligers in te zetten, die structureel iets
kunnen betekenen op de locatie.
Uitwisseling met ’s Heeren Loo
Op 7 november 2018 heeft het visitatieteam van Cordaan een workshop
verzorgd bij zorgorganisatie ‘s Heeren Loo. Deze dag stond bij ’s Heeren Loo
in het teken van teamreflectie. Op deze dag konden alle medewerkers,
cliënten en verwanten deelnemen aan diverse workshops. Een daarvan
werd door het visitatieteam van Cordaan georganiseerd ‘Visitaties hoe
en wat, een kijkje in de keuken van Cordaan’. Er werd kort uitgelegd wat
Cordaan verstaat onder interne visitaties, hoe de visitaties tot stand zijn
gekomen, wat de samenstelling is van het visitatieteam en hoe te werk
wordt gegaan tijdens een visitatie. Vervolgens was er de ruimte om ervaringen
vanuit het visitatieteam te delen en werd de dialoog gevoerd tussen aanwezige deelnemers en het visitatieteam van Cordaan.

TEAM:
3.3 	Bewustzijn t.a.v. het beperken van de vrijheid van cliënten
In de zelfevaluatie geven teams aan kritisch te zijn ten aanzien van de afweging
van de risico’s en de eigen regie van de cliënt. Deze afwegingen zijn situationeel
of veranderen van tijd tot tijd en worden structureel geëvalueerd, bijvoorbeeld
tijdens het MDO. De teams die zichzelf een slechte score geven, lichten toe
dat afweging niet meer actueel is en opnieuw gemaakt moet worden of
dat de afweging onvoldoende is vastgelegd in het ECD.

“We zijn ons heel erg bewust van wat
vrijheidsbeperkende maatregelen zijn.
Soms kunnen het ook kleine dingen zijn.
We hebben huisafspraken samen
met cliënten opgesteld.”

Ook is in de zelfevaluatie aan alle teams de stelling voorgelegd:
Individuele afweging risico’s en de eigen regie
Bij hoeveel cliënten is een individuele afweging gemaakt tussen de risico’s en de eigen regie?

Bewust nadenken over regels en afspraken die de vrijheid van cliënten beperken
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TEAM:
“We hebben veel aandacht voor
het maken van de afweging tussen
de risico’s en de eigen regie,
omdat dit juist iets is wat aan
de orde van de dag is.”
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• De meeste teams geven aan bewust om te gaan met regels en afspraken
die de vrijheid van cliënten beperken. Teams geven aan dat er in samenspraak met de gedragsdeskundige en Arts Verstandelijk Gehandicapten
(AVG) zeer kritisch wordt gekeken naar regels en afspraken die de vrijheid
van de cliënt kunnen beperken.
• Het lukt minder teams om bewust na te denken over regels en afspraken
die de vrijheid van cliënten beperken in vergelijking met 2017. Een matig
scorend team benoemt dat er wel bewustzijn is dat er vrijheidsbeperkende maatregelen zijn, maar niet specifiek welke deze (kunnen) zijn. Het
team dat zichzelf als enige een slechte score geeft, heeft als toelichting
aangegeven: “Niet van toepassing”.

3.4 Middelen en maatregelen
• Cordaan VGZ had vier locaties met een Bopz-erkenning, te weten De Werf,
Nieuw Sloten, Kadoelerbreek en Marius Meijboom. In 2018 hebben locaties
Parkhof en Gaasperdam een Bopz-aanmerking gekregen, waardoor er nu
totaal zes Bopz-locaties zijn.
• Leden van de commissie Zorg en Dwang geven op locaties advies over
Bopz-beleid en casuïstiek. Ook wordt casuïstiek met betrekking tot vrijheidsbeperking besproken in de commissie Zorg en Dwang, ingebracht
door de behandelaren of teammanagers.
• De commissie Zorg en Dwang heeft in 2018 voorbereidingen getroffen op
de komst van de nieuwe Wet zorg en dwang per 1 januari 2020 middels
een plan van aanpak.
• Tevens heeft de commissie Zorg en Dwang in samenwerking met de
Cordaan Academie een Bopz-scholing gerealiseerd voor alle medewerkers
van Bopz-locaties om het bewustzijn te vergroten en te leren hoe om
te gaan met het uitvoeren van Middelen & Maatregelen.
• Vrijheidsbeperkende maatregelen en Middelen & Maatregelen worden
multidisciplinair geëvalueerd tijdens het MDO. Daarbij is aandacht voor
de inzet van minder ingrijpende alternatieven en afbouw.
• In de zelfevaluatie geven bijna alle teams (N = 15 teams) aan dat bij 90-100%
van de cliënten de evaluatie van Middelen & Maatregelen volgens planning
plaats vindt tijdens het MDO.
• Bijna alle teams geven aan goed of uitstekend op te scoren ten aanzien van het
bespreken van alternatieven voor ingezette Middelen & Maatregelen. Teams
kijken kritisch naar de inzet en eventuele afbouw van Middelen & Maatregelen.
• Alle teams geven aan waar mogelijkheden bestaan dat zij de Middelen &
Maatregelen afbouwen. Echter er zijn locaties waar dit niet tot de mogelijkheid bestaat.
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4. DE ERVARING VAN CLIËNTEN
Het cliëntervaringsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ is in 2013 ontwikkeld door
Cordaan, Philadelphia en Siza vanuit de overtuiging dat kwaliteit primair
ontstaat in de relatie tussen cliënt en begeleider. Kern van de aanpak is de
onderzoekende dialoog. Bij deze methode gaat een begeleider, die hiervoor
training heeft gekregen, in gesprek met zijn of haar cliënt. Dit gebeurt op
een manier die bij de cliënt past, bijvoorbeeld met een geïllustreerd setje
kaarten. De cliënt kan zo zijn of haar ervaring vertellen, wat hij/zij belangrijk
vindt, wat er bij de cliënt past en de begeleider kan die informatie gebruiken
om beter zorg- en dienstverlening op maat aan te bieden. ‘DVIE!’ is opgenomen
in de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van de VGN.
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4.1 ‘Dit vind ik ervan!’ – cliëntervaring
‘DVIE!’ kent meerdere varianten. Binnen Cordaan wordt met ‘Ik vertel’,
de gesprekslijst voor cliënten en met ‘Ik zie en vertel’, de gesprekslijst die
gebruikt wordt wanneer begeleiders in dialoog gaan met verwanten,
gebruikt. Op een tiental thema’s wordt de ervaringsscore gevraagd aan
de cliënt of verwant. De antwoordmogelijkheden zijn: ‘Top!’, ‘Goed’, ‘Matig’
of ‘Slecht’. Daarnaast geeft de cliënt of verwant aan of hij/zij verandering
wenst ten aanzien van het betreffende thema en kan worden aangegeven
welke thema’s voor hem/haar belangrijk zijn.

Verwanten geven aan dat zij vooral verandering wensen op de thema’s:
Lijf en Hulp.
Daarnaast geven verwanten aan dat zij de thema’s Lijf, Veilig voelen, Hulp,
Familie en Doen het meest belangrijk vinden.
DVIE! - ik zie en vertel

Gevoel
Lijf
Familie

Vanuit de ingevulde gesprekslijsten in het ECD komen de volgende ervaringsscore vanuit cliënten en verwanten naar voren.
Cliënten geven aan dat zij vooral verandering wensen op de thema’s:
Gevoel, Huis, Lijf en Doen.
De belangrijkste thema’s voor cliënten zijn: Familie, Huis en Veilig voelen.

Vrienden & kennissen
Meedoen
Hulp
Huis
Doen
Kiezen
Veilig voelen
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Slecht

Wat valt op vanuit de ‘DVIE!’-ervaringsscore cliënten en verwanten:
• Familie is voor cliënten het belangrijkste thema. Dit thema wordt door
hen het vaakst van alle thema’s als ‘Top!’ beoordeeld, maar ook het vaakst
als ‘Slecht’ beoordeeld. Verwanten antwoorden op dit thema het meest
positief (bijna 100% scoort ‘Top!’ of ‘Goed’ op Familie).
• Het thema Huis is voor cliënten een van de belangrijkste thema’s en ze zouden
hier ook het vaakst verandering op willen. Verwanten daarentegen scoren het
thema Huis het vaakst ‘Top!’ en wensen nauwelijks verandering op dit thema.
• Voor verwanten is het thema Lijf het belangrijkst en ze beoordelen dit het
vaakst als ‘Matig’ en geven het vaakst aan dat zij verandering wensen op
dit thema. Voor cliënten is het thema minder belangrijk, maar ook zij geven
aan dat verandering hierop gewenst is.

Cliëntervaring t.a.v. klantbeloften uit de visie
In de ‘DVIE!’-dialogen worden ook drie klantbeloften uit de visie meegenomen,
te weten:
• Kleurrijk – Bij ons kun je zijn wie je bent
• Vol lef – Wij gaan ver zodat jij het beste uit jezelf haalt en we begrenzen
waar nodig
• Liefdevol – Wij zien jou en we staan naast je.

TEAM:
“Mooi om te ervaren dat cliënten
door ‘DVIE!’-dialogen zich bewuster
worden van de eigen regie en
dit ook uitspreken.”

Cliëntervaringen klantbeloften

Kleurrijk

Vol lef

Liefdevol
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Niet alle cliënten hebben de thema’s klantbeloften besproken en/of ingevuld
in de gesprekslijst. De thema’s zijn voor sommige cliënten te abstract en voor
hen lastig om een mening over te formuleren. Cliënten beoordelen over het
algemeen het nakomen van de klantbeloften positief. Slechts 3 à 4 cliënten
geven de score ‘Slecht’ aan per klantbelofte. 92-93% van de cliënten wenst
geen verandering ten aanzien van de klantbeloften.

Geen antwoord

Verandering gewenst door cliënten op klantbeloften

Kleurrijk

TEAM:

Vol lef

“We hebben naar wens van de bewoners
een verwanten-BBQ georganiseerd
om de betrokkenheid van verwanten
te vergroten.”

Liefdevol
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TEAM:
“Vorig jaar was de ‘DVIE!’ van onze cliënten
op orde, maar in het afgelopen jaar is ons
hele team vernieuwd met uitzondering van
twee medewerkers. Ons team moet eerst
(opnieuw) geschoold worden.”

Teamreflectie op cliëntervaring
In de zelfevaluatie is teams gevraagd te reflecteren op de cliëntervaring.
Teamreflectie op cliëntervaring

In hoeverre heeft het team zicht op cliëntervaring
(de uitkomsten van ‘DVIE!’)?
8

Hoe beoordelen jullie het werken aan veranderingen
naar aanleiding van cliëntervaring?
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Bij hoeveel cliënten zijn de uitkomsten van ‘DVIE!’
vertaald in doelen of begeleidingsafspraken?
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Wat gaat goed:
• Het merendeel van de teams geeft aan de uitkomsten van ‘Dit vind ik ervan!’
vertaald te hebben in doelen en begeleidingsafspraken. In de gegeven toelichtingen worden mooie ervaringen gedeeld, zoals: “Een cliënt heeft nu een
vrijwilliger door de ‘DVIE!’-dialoog.”
• Het merendeel van de teams geeft aan te luisteren naar de wensen van
de cliënt en te werken aan veranderingen n.a.v. cliëntervaring. Er worden
goede overwegingen gemaakt en er wordt geprobeerd gehoor te geven
aan de wens van de cliënt. Medewerkers nemen de wens serieus en kijken
naar de mogelijkheden. Teams die aangeven dat ze hier ‘Matig’ op scoren
geven aan dat het soms lastig is om de wens van de cliënt structureel
te realiseren, omdat medewerkers alleen op de werkvloer staan of er
te weinig tijd is.
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Wat kan er beter:
• Ten aanzien van de vraag ‘zicht op cliëntervaring’ scoren bijna de helft
van de teams zichzelf ‘Matig’ tot ‘Slecht’. Meerdere teams geven aan dat
vooral PB’ers de cliëntervaring kennen. Medewerkers weten meestal veel
over hun ‘eigen cliënten’ en minder over de overige cliënten.
• Vanuit de zelfevaluatie komt ook naar voren dat niet alle medewerkers
‘DVIE!’ als ondersteunend en gebruiksvriendelijk ervaren. De wensen van
de cliënten komen over het algemeen aan de orde in het MDO. Enkele
teams geven aan dat ‘DVIE!’ niet voldoende leeft en dat medewerkers er
onvoldoende bewust bij stil staan. ‘DVIE!’ zou meer conform methodisch
werken en bewuster ingezet moeten worden.
• De dialoog met verwanten kan in sommige teams meer aandacht krijgen.
Het streven is dat er voor meer cliënten ook de vragenlijst ‘DVIE! - Ik zie en
vertel’ ingevuld gaat worden samen met de wettelijke vertegenwoordigers/
contactpersonen. Dit omdat cliënten moeite hebben met het formuleren van
hun wensen en behoeften.

4.2 Klachten
Bij Cordaan vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling
van klachten wordt iedereen serieus genomen. Het gaat er niet om of een
klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij de persoon met een klacht
verder helpen met een oplossing voor het probleem. Cordaan heeft een
klachtenregeling en voor de uitvoering daarvan een team cliëntvertrouwenspersonen.
In 2018 hebben de VGZ locaties waar Wlz-cliënten wonen in totaal 84 klachten
ontvangen van 75 klagers. Deze klachten hadden met name betrekking op:
• Kwaliteit van zorgverleners
• Woon- en leefomstandigheden
• Kwaliteit van de zorgorganisaties
Vanuit de klachtencommissie zijn onderstaande aandachtspunten geformuleerd als achterliggende oorzaken van klachten:
• De aansturing van teams ten tijde van vacatures in het management;
• Regelmatige wisseling van medewerkers/vaste begeleiders en
de match cliënt-begeleider;
• Het informatietraject van behandelaars richting cliënten;
• De communicatie met familie;
• Specifiek voor het domein LVB+: de samenwerking tussen medewerkers
en de cliëntvertrouwenspersoon.
Follow up
Cliënt:
in de klachtbehandeling wordt samen met de cliënt en de teammanager
of begeleider gezocht naar een oplossing voor de klacht. Afhankelijk van
de ernst van de klacht belt de cliëntvertrouwenspersoon na enkele weken
de cliënt om te vragen of deze tevreden is met de oplossing van de klacht
en of de afspraken die zijn gemaakt nog steeds gevolgd worden.
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Organisatie:
als de cliëntvertrouwenspersoon ervaart dat op een locatie meerdere
cliënten eenzelfde (serieus) probleem hebben wordt dit direct met team–
manager en directie besproken. De cliëntvertrouwenspersoon volgt de
door de directie uitgezette verbeterafspraken en blijft in contact met
de cliënten.
In de halfjaarlijkse klachtenrapportage wordt melding gemaakt van
gesignaleerde trends en aandachtspunten. Daarnaast zijn klachten een
vast onderdeel in de kwartaalrapportage kwaliteit t.b.v. de Directie en
Raad van Bestuur.

5.

SAMENSPEL IN ZORG EN ONDERSTEUNING

Teamreflectie t.a.v. het sociaal netwerk en de inzet van informele zorg

Dit hoofdstuk beschrijft de teamreflectie t.a.v. het samenspel in zorg en
ondersteuning. Tevens wordt het actieplan om de verbinding met het sociaal
netwerk en vrijwilligers te vergroten nader toegelicht.

5.1 Teamreflectie t.a.v. samenspel in de zorg en ondersteuning
8

Bij hoeveel cliënten is hun sociaal netwerk passend bij hun wensen en behoeften?
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Bijna alle teams scoren de kwaliteit van relatie tussen cliënt en medewerkers
als goed. Uit de gegeven toelichting blijkt dat er een vertrouwensrelatie is
tussen de cliënt en de medewerkers als gevolg van het vaste team en het
vertrouwen dat er gegeven wordt. Daarnaast is er meer aandacht voor
verschillende vormen van bejegening.

0
> 90%

75-90%

50-75%

< 50%

In hoeverre lukt het om verwanten en/of vrijwilligers te betrekken?
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TEAM:
“Het sociaal netwerk uitbreiden is lastig.
Omdat het oudere cliënten zijn die geen kinderen
hebben, waarvan ouders/verwanten vaak al
overleden zijn en omdat zij vanwege het niveau
onmachtig zijn om een sociale kring op te zetten.
Vrijwilligers/maatjes zijn moeilijk te vinden.”

31 |

kwaliteitsrapport verstandelijk gehandicaptenzorg

0
Top!

Goed

Matig

Slecht

• De omvang van het sociaal netwerk van cliënten blijft volgens veel teams
een aandachtspunt, evenals voorgaand jaar.
• Het merendeel van de teams geeft aan dat er behoefte is om het sociale
netwerk van de cliënt uit te breiden.
•T
 eams geven aan veel initiatieven te nemen om verwanten en vrijwilligers
te betrekken, maar het blijkt nog steeds vrij moeilijk om vaste vrijwilligers
en maatjes te vinden voor cliënten.

5.2 Actieplan verbinding sociaal netwerk en vrijwilligers
Het betrekken van het netwerk en vrijwilligers was een van de speerpunten
voor 2018 en naar aanleiding daarvan is de vakgroep ‘coördinatoren
vrijwilligerswerk’ gestart met een ‘actieplan verbinding sociaal netwerk
en vrijwilligers in de VGZ’.

• Zo geven verwanten aan dat er nog te weinig aandacht is voor de betrokkenheid van de familie en de samenwerking in de driehoek Cliënt-Verwant/
Netwerk-Professional nog steviger neergezet mag worden. Vanuit de
werksessies komt het signaal naar boven dat medewerkers vaak het
recht van de cliënt voorop zetten om netwerk te betrekken. Dit is verder
het uitgangspunt tijdens begeleiding.

Er is o.a. op onderstaande punten ingezet, maar nog niet altijd is het gewenste
resultaat zichtbaar.
• Aanstellen van ‘coördinatoren vrijwilligerswerk’ voor de VGZ. Voor de drie
zorgdomeinen VGZ zijn per medio 2018 een drietal coördinatoren vrijwilligerswerk aangesteld. De coördinator heeft de verantwoordelijkheid om de
‘aandachtsfunctionaris vrijwilligers/informele zorg’ te informeren betreft
het proces rondom vrijwilligers.

• Scholingsaanbod voor verwanten ontwikkelen door brainstormbijeenkomsten te organiseren met verwanten en scholing op te zetten. Dit
onderwerp is wel met de Cordaan Academie besproken, maar nog niet
opgepakt. Inmiddels kunnen vrijwilligers wel deelnemen aan het Leer–
portaal van Cordaan, maar verwanten nog niet. Echter zal hierin ook
eerst de relatie met verwanten/netwerk moeten worden versterkt om
hierin te faciliteren.

• Benoemen ‘aandachtsfunctionaris vrijwilligers/informele zorg’ in elk
team. De aandachtsfunctionaris heeft het werven, behouden, begeleiden
en binden van de vrijwilligers in zijn pakket. De afspraak is dat elk team een
aandachtsfunctionaris heeft maar hier zien we in de praktijk nog aardig wat
knelpunten. De aandacht die het krijgt van de teammanager, maar ook de
tijd is vaak een struikelblok om de verantwoordelijkheid voor het werven,
binden en behouden van vrijwilligers laag in de organisatie te leggen.
We zien dat hier nog veel tijd en energie naar toe moet in de toekomst.

• Betrekken van het netwerk opnemen in scholing voor begeleiders. Het
samenspel met informele zorgverleners is als speerpunt opgenomen in
het meerjarenbeleidsplan van de Cordaan Academie en is onderdeel van
verschillende trainingen.

• Het creatief omgaan met verwanten-medezeggenschap als vast onderdeel van agenda op locaties, zoals de zorgplannen bespreken met cliënt
én de familie en het onderzoeken van mogelijkheden van familieparticipatie op locaties. Binnen het domein LVB is dit onderdeel van de werksessie
‘informele zorg’, maar het daadwerkelijk betrekken van het netwerk bij de
locatie komt nog niet van de grond. Binnen het domein Wonen met begeleiding krijgt dit punt nog geen aandacht en staat het onvoldoende op de
agenda bij de teams.
• Verwanten uitnodigen voor bijeenkomsten/initiatieven op de locatie en
betrekken bij bijvoorbeeld de zelfevaluaties. We zien bij veel teams dat er
behoefte is om hier doelen te stellen en dat dit aangejaagd moet worden door
de teammanager. Echter dit gebeurt nog niet overal in dezelfde mate.
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• Medewerkers worden getraind in gespreksvaardigheden. In de training LVB
voor medewerkers is de module ‘informele zorg’ opgenomen. Een groot
onderdeel hiervan is het betrekken en omgaan met het netwerk.
• Methodieken om netwerk te betrekken verspreiden. Dit is opgenomen in de
training LVB. Hier wordt onderzocht welke netwerkmethodieken er kunnen
worden gebruikt en welke effectief zijn binnen de verschillende doelgroepen.
We zien echter dat dit nog te weinig wordt gedaan.
• Stimuleren en ondersteunen van uitbreiden netwerk van cliënten in de wijk.
Binnen de domeinen LVB+ en Wonen met begeleiding is men hier actief mee bezig.
Er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld die dit in het takenpakket hebben
zitten en zij worden aangejaagd en gestuurd door een adviseur/coördinator.
Er wordt voor de verschillende teams onderzocht op welke manier de wijk kan
worden betrokken. Medewerkers worden gestimuleerd om naar wijkzorgnetwerken te gaan en zelf te onderzoeken op welke manier ze de mensen in de wijk
en ook de organisaties kunnen betrekken bij de locatie.
•S
 choling voor medewerkers over hoe verbinding te maken met vrijwilligers.
Er is een training ‘Werken met vrijwilligers’ ontwikkeld door Prisma die
wordt aangeboden aan de aandachtsfunctionarissen. Ook is de informele
zorg een onderdeel van de LVB training en wordt het opgenomen in de training
MVB. Het werken met vrijwilligers is echter voor veel locaties en teams erg
abstract. Vrijwilligers zijn niet bekend en er is ook geen vraag naar vanuit
de cliënten. Dit zien we vooral bij LVB+ locaties. Binnen het domein Wonen
met begeleiding zien we wel vaak vraag naar vrijwilligers, maar er wordt
nog geen verdere actie ondernomen. Er zal dus eerst een gesprek gevoerd
moeten worden welke toegevoegde waarde een vrijwilliger kan hebben
voor onze cliënten.
• Op regelmatige basis worden vacatures aangeleverd bij de vacaturebank
van Cordaan. Via deze vacaturebank hebben we in 1,5 jaar tijd meer dan
150 nieuwe vrijwilligers kunnen werven.
• In totaal is in 2018 het aantal vrijwilligers bij Cordaan gegroeid met 239 nieuwe
vrijwilligers tot 2.199.
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6. BORGING VAN VEILIGHEID IN ZORG EN ONDERSTEUNING
6.1 Cliëntveiligheid
Cliëntveiligheid vanuit perspectief van cliënten, verwanten en de teams
In de zelfevaluatie is aan de teams gevraagd te reflecteren op de vraag in
hoeverre cliënten zich veilig voelen in relatie tot de medewerkers en de
cliëntgroep. Dit is gespiegeld aan de antwoorden van cliënten en verwanten
bij ‘DVIE!’.

Gevoel van veiligheid
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Ervaring verwanten op veiligheid
Ervaring cliënt op veiligheid
Oordeel team: veiligheid in relatie tot cliëntgroep
Oordeel team: veiligheid in relatie tot medewerker

Het overgrote deel van de teams geeft aan dat zij denken dat de cliënten
zich veilig voelen bij de begeleiding door hun team. De inschatting van het
gevoel van veiligheid van cliënten t.a.v. medebewoners is minder positief.
De inschatting van het team ten aanzien van het ervaren gevoel van veiligheid door cliënten is nagenoeg gelijk aan 2017.
De meeste cliënten geven in ‘DVIE!’ aan dat ze zich veilig voelen. Verwanten
zijn iets minder positief en scoren vaker het thema Veilig voelen als ‘Matig’.
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TEAM:

6.2 Medicatieproces

“Er wordt een aandachtfunctionaris medicatie
aangesteld binnen het team. Medicatie is op
dit moment een groot aandachtspunt binnen
het team. Voorheen waren er bijna geen
cliënten met medicatie, maar nu steeds meer.”

Is er een volledig medicatieproces binnen het team?

Veilige opslag en voorraad
van medicatie
Aftekenen en controleren
van medicatie
Signaleren werking en bijwerking
van medicatie
Actueel medicatieoverzicht en
-toedienlijst van apotheker

De medicatie procedure
is bekend
Afspraken (BEM) vastgelegd
zorgplan
Jaarlijks een medicatiebeoordeling
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Wat gaat er goed volgens de teams?
• Het hebben van een actueel medicatieoverzicht en -toedienlijst van
de apotheker gaat bij meer dan 90% van de teams goed. Dit punt is ook
verbeterd in vergelijking met 2017.
Aandachtspunten volgens de teams:
• Meerdere teams geven aan dat het aftekenen van medicatielijsten een
aandachtspunt is. Het aftekenen van de gegeven medicatie wordt soms
door tijdgebrek of drukte op de groep vergeten.
•O
 ok wordt door meerdere teams aangegeven dat er kennis ontbreekt op
verschillende vlakken, zoals kennis van protocollen, de medicatieprocedure
of dat niet ieder teamlid goed werking en de bijwerking van medicatie kan
signaleren.
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6.3 Toezichthoudende domotica

6.4 Incidenten

In 2017 is een Cordaanbreed domoticabeleid vastgesteld. Dit beleid is in 2018
geëvalueerd en herzien. Implementatie van dit beleid heeft nog onvoldoende
plaatsgevonden. Cordaan VGZ heeft daarom een projectgroep opgericht om
te zorgen dat domotica bij individuele cliënten doelmatig worden ingezet en
om na te gaan of minder ingrijpende alternatieven vooraf goed zijn afgewogen.

Cordaan vindt het belangrijk om te leren van incidenten. Daarom worden
incidenten met een cliënt (MIC) of medewerker (MIM) centraal geregistreerd
in TriasWeb. De teammanager van het team waar het incident is gemeld,
is verantwoordelijk voor de afhandeling van de incidentmelding en kan op
ieder gewenst moment de melding analyseren. Het doel van zorgvuldige
incidentenregistratie is dat we van het incident willen leren en we verbetermaatregelen kunnen treffen om soortgelijke incidenten in de toekomst
te voorkomen.

Ten einde bovenstaande te realiseren heeft de projectgroep twee doelstellingen geformuleerd:
1. Beleid toezichthoudende zorgdomotica is bij medewerkers bekend:
ze weten hoe domotica ingezet kunnen worden en zijn zich bewust van
risico’s die de inzet met zich mee brengt.
2. Bij alle VGZ-cliënten bij wie toezichthoudende zorgdomotica worden
ingezet, wordt opnieuw beoordeeld of de inzet veilig en doeltreffend is
en of de opvolging goed is geregeld.

Incidentmeldingen

Agressie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Dit houdt in dat alle medewerkers binnen VGZ Cordaan die werkzaam zijn
in het primaire proces met cliënten bij wie toezichthoudende zorgdomotica
worden ingezet, bekend zijn met de toepassingen en het gebruik ervan,
weten ze hoe deze ingezet moet worden, zich bewust zijn van de risico’s die
de inzet met zich mee brengt en in staat zijn om verwachtingen van zowel
cliënten als verwanten over de inzet van deze domotica te managen. De
behandelcoördinator voert het initiële gesprek met de cliënt/verwant omtrent
de inzet van domotica.
Sinds medio 2018 vindt multidisciplinair herbeoordeling plaats bij alle cliënten
bij wie toezichthoudende zorgdomotica is ingezet Om medewerkers hierbij
optimaal te ondersteunen, heeft de Cordaan Academie een vernieuwd
trainingsaanbod ontwikkeld. Dit aanbod richt zich op technische aspecten
en procedures en op bewustwording van risico’s bij gebruik en inzet van
domotica. De training is zowel klassikaal als op maat (teamniveau) beschikbaar.
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Medicatie
Vallen
Overige incidenten

• In 2018 zijn er 3.225 incidenten gemeld. Dit is een kleine daling (-3%) in
vergelijking met het voorgaande jaar.
• Incidenten betreffen met name agressie en (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag (58%), medicatie (23%) en vallen (7%), vergelijkbaar met 2017 (resp. 59%,
21% en 7%).
• De incidenten in 2018 worden door medewerkers als iets minder risicovol
ingeschat, dan in 2017. Het percentage incidenten met een hoge risicofactor
(= hoge (verwachte) schade x hoge kans op herhaling) is gedaald van 5%
naar 4%.

Elke kwartaal wordt door de kwaliteitsafdeling van Cordaan een incidentenrapportage VGZ opgesteld, waarbij tevens op een specifiek type incident wordt
ingezoomd. Hieronder volgt een korte analyse.
Vallen:
Oorzaak van het vallen wordt voornamelijk (71%) toegeschreven aan de cliënt
zelf, met name de fysieke conditie van de cliënt. Het aantal valincidenten dat
is vastgelegd als bewust genomen risico is gestegen in vergelijking met een
jaar geleden. Geadviseerd wordt extra aandacht te hebben voor preventie,
met name bij oudere cliënten of waar sprake is van fysieke achteruitgang,
en gebruik te maken van consultatie van de ergotherapeut en fysiotherapeut.
Beschrijf valrisico goed in het zorgplan en maak indien nodig een signaleringsplan in samenspraak met fysio/ergo. Zorg voor goede overdracht aan flexers/
vrijwilligers om hen te informeren over het mogelijke valrisico van bepaalde
cliënten en hoe preventief te handelen.

Agressie:
Het betreft voornamelijk fysieke agressie in de vorm van krabben, beetpakken en duwen (59%). De cliënt is in 90% van de gevallen de agressor
en zowel medewerkers (62%) als andere cliënten (33%) zijn het slachtoffer.
Agressie-incidenten worden met name toegeschreven aan bijkomende
psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen van de cliënt zelf. Geadviseerd
wordt om als team in gesprek te gaan en ook goed de kant te belichten wat
eventueel het aandeel van de medewerker op het gebied van bejegening
en benaderingswijze hierin is. Ten slotte worden de gevolgen van agressie,
met name voor medewerkers, onderschat en steeds vaker als ‘normaal’ ervaren.
De vraag moet gesteld worden of de organisatie haar medewerkers wel
voldoende heeft toegerust om met dit soort gedrag goed om te gaan. Vaker
zou het nazorgteam van Cordaan ingeschakeld moeten worden ter ondersteuning van de medewerkers.
Medicatie:
Het percentage medicatie-incidenten is iets gestegen in vergelijking met
een jaar eerder. Het is niet eenvoudig te duiden waardoor dit wordt veroorzaakt. Medicatie-incidenten betreffen voornamelijk medicijn niet
gegeven (46%). Medicatie-incidenten worden met name toegeschreven
aan onoplettendheid en onzorgvuldigheid van de medewerker en gebrek
aan controle. Geadviseerd wordt om als team medewerker-gerelateerde
incidenten te bespreken en te onderzoeken wat de achterliggende oorzaak
is dat medewerkers niet (voldoende) opletten. Welke omstandigheden hebben
gemaakt dat onoplettendheid en onzorgvuldigheid hebben plaatsgevonden
en hoe kunnen omstandigheden worden aangepast, zodat medewerkers
geconcentreerd kunnen werken met medicatie? Bekijk ook de bezetting
van medewerkers in de ochtend wanneer de meeste medicatie-incidenten
plaatsvinden als mede of de ochtendmedicatie eventueel ook later op de
dag gegeven mag/kan worden. Ten slotte het nadrukkelijke advies om na
een medicatie-incident altijd contact op te nemen met een arts om de
(mogelijke) gevolgen van de medicatiefout voor de cliënt te bespreken.
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Hoogrisico-incidenten:
Van alle incidentmeldingen in 2018 hebben 75 incidenten (2,3%) zeer ernstige schade in combinatie met een hoge tot zekere kans op herhaling. In
2017 was dit 1,9% van alle meldingen. Het betreft voornamelijk agressieincidenten, met aanzienlijke gevolgen voor medewerkers (fysiek, maar ook
psychisch). Advies is om aandacht te besteden aan het inschakelen van het
nazorgteam ter ondersteuning van de medewerkers. Geadviseerd wordt
medewerkers beter toe te rusten ten aanzien van het voorkomen van agressie
(o.a. de-escalerend werken), alsmede goede begeleiding na agressie-incidenten
aan het team.

Dialoog achterliggende oorzaak incidenten

30

6.5 Calamiteiten
In 2018 zijn er zes PRISMA-onderzoeken gedaan, waarvan er vier als calamiteit
zijn gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). PRISMA is een
methodiek om incidenten te onderzoeken en analyseren. Het brengt technische,
menselijke en organisatorische basisoorzaken in kaart, zodat verbetermaatregelen kunnen worden getroffen.
De belangrijkste oorzaken van calamiteiten:
•D
 e MDO’s lopen op een aantal locaties niet goed. Taken, verantwoordelijkheden en de betrokkenheid van diverse disciplines zijn voor verbetering
vatbaar.
• In twee situaties gaat het om (te) laat ingrijpen bij medische problematiek.
Het ontbreekt in teams veelal aan kennis om een goede inschatting te maken.
• In drie situaties zijn de Cordaan protocollen niet (volledig) opgevolgd.
Het betreft medicatie, vallen en vermissing.
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• Uit de zelfevaluatie blijkt dat incidenten door het merendeel van de teams
worden besproken tijdens de overdracht en in een teamvergadering, maar
er wordt nog onvoldoende gekeken naar de achterliggende oorzaken. De
dialoog over achterliggende oorzaken van incidenten wordt minder goed
gevoerd in vergelijking met 2017.
• Wel geven teams aan actief te werken aan het voorkómen van incidenten
door o.a. het volgen van verschillende trainingen, bijvoorbeeld de-escalerend
werken.
38 |

kwaliteitsrapport verstandelijk gehandicaptenzorg

Follow up:
Het doel van PRISMA-onderzoek is ervan leren en daartoe worden verbetermaatregelen geformuleerd op cliëntniveau, team-/locatieniveau, disciplineniveau en/of organisatieniveau. De betreffende domeindirecteur is verantwoordelijk voor de communicatie van de bevindingen en de monitoring
van de uitvoering van de verbetermaatregelen. Ieder half jaar behandelt
de directieraad het overzicht van de verbetermaatregelen en de stand van
zaken. Hier bekijkt de directie of er overkoepelende verbeterpunten zijn
tussen de verschillende onderzoeken en wat andere teams hiervan kunnen
leren. De geaggregeerde en geanonimiseerde informatie over calamiteiten
wordt door de afdeling Strategie, Kwaliteit & Innovatie (SK&I) opgenomen
in de kwartaalrapportage kwaliteit.

7.

BETROKKEN EN VAKBEKWAME MEDEWERKERS

Om goede zorg te verlenen aan onze cliënten, zet Cordaan professionele zorgverleners in. In dit hoofdstuk de teamreflectie ten aanzien van deskundigheid
van medewerkers en de scholingsbehoefte weergegeven. Tevens een weergave van onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van personeel op
Cordaanbreed niveau.

Op welke gebied is extra deskundigheid nodig?

7.1	Teamreflectie t.a.v. deskundigheid en deskundigheidsbevordering
Deskundigheid medewerkers
• De meeste teams beoordelen de deskundigheid van het team als goed
en geven aan meer te willen leren. Ook geven enkele teams aan door
verschuiving van de doelgroep dat bijscholing nodig is. Cliëntpopulatie
is in ontwikkeling (doorstroom van cliënten en instroom nieuwe cliënten)
en hierdoor hebben medewerkers te maken met nieuw gedrag etc.
Teams zien dat hier op sommige vlakken bijscholing nodig is.
• De meeste teams beoordelen de deskundigheid t.a.v. het werken van hun
team met moeilijk verstaanbaar gedrag als goed. Enkele teams geven aan
dat er nog kennis ontbreekt binnen het team.

TEAM:
“We proberen escalaties te voorkomen,
maar dit lukt niet altijd. We vragen soms ook
hulp/advies aan de gedragsdeskundige.
Ons verbeterpunt: omgaan met agressie
kan beter.”
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Deskundigheidsbevordering
• De scholingsbehoefte van onze medewerkers loopt uiteen. De meeste
teams geven aan extra scholing te willen op: de-escalerend werken,
autisme/totale communicatie, bejegening/benaderingswijze en LVB-training.
• Van onze 45 teams lukt het 37 om de gewenste scholing te realiseren.
Er zijn 8 teams die aangeven dit lastig te vinden doordat zij te weinig tijd
hadden, een te lage bezetting hadden, druk waren met een verhuizing van
de locatie of een meer of ander trainingsaanbod zouden willen.

7.2 Cordaanbrede onderwerpen op het gebied van medewerkers
De Magneetkrachten van Cordaan
Het Magneetkrachtenonderzoek van Cordaan is een door Cordaan en V&VN
gevalideerd wetenschappelijk onderzoek voor de VGZ. Cordaan gelooft
in het sturen op het verband tussen bevlogen en goed ondersteunde en
gekwalificeerde medewerkers enerzijds en anderzijds goede zorg. Met het
ondersteunen, sturen en meten op de acht Magneetkrachten kunnen we
ook in een krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijk werkgever zijn die goede
medewerkers kan werven én behouden.
Het Magneetkrachtenonderzoek brengt per domein, locatie en team in beeld
hoe onze medewerkers reflecteren op hun werkomgeving. Deze teamuitslagen worden in de teams besproken en het team stelt zijn eigen aanpak
hierop vast. In de VGZ valt op dat een aantal teams wil verbeteren op de
Magneetkracht ‘Werken met vakbekwame collega’s’. Hierin meten we of
onze medewerkers kunnen bouwen op elkaars capaciteiten en vertrouwen
hebben in het werk van elkaar. Het gaat hier met name om teams waar
bijvoorbeeld de zorgzwaarte van cliënten is toegenomen, maar ook om
teams waar veel tijdelijk personeel heeft gewerkt.
Cordaan en de arbeidsmarkt: werving én behoud
Onze arbeidsmarktcampagne ‘Je komt tot bloei bij Cordaan‘ heeft een dubbel
doel. Aan de ene kant laten we potentiële nieuwe medewerkers zien wat
Cordaan als werkgever te bieden heeft. Aan de andere kant wijst de campagne
onze huidige collega’s op de vele kansen die Cordaan biedt voor opleiding en
ontwikkeling. We hebben daarom ook intern een campagne en programma’s
die medewerkers uitnodigen om zich te ontwikkelen.
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het Cordaan gelukt in 2018 bijna
400 nieuwe medewerkers te werven. Omgerekend in volledige banen is dat
een groei van 11,5%. De groei is vooral tot stand gekomen door de arbeidsmarktcampagne en intensieve samenwerking met Hogescholen en ROC’s.
Naast de arbeidscampagne heeft Cordaan zich gericht op het investeren op
nieuwe zij-instromers. Ook zijn de eerste asielzoekers met een verblijfsstatus
vorig jaar gestart als medewerkers en zijn mensen met een licht verstandelijke beperking opgeleid tot Woonhulp in het verpleeghuis. Het aantal
vrijwilligers bij Cordaan is in 2018 met ruim 12% gegroeid tot 2.200.
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Directeur P&O Cordaan:
“Naast het starten van de campagne zijn we gaan kijken naar andere
manieren om mensen in de zorg aan het werk te krijgen. Wij zijn van oudsher
gewend dat het reguliere onderwijs kant-en-klaar opgeleid personeel
levert. Dát wordt inderdaad steeds moeilijker. Maar wat nu als je zelf
gaat investeren in mensen geschikt maken voor de zorg? Dit heeft geleid
tot een fors aantal nieuwe zij-instromers.’

Voor medewerkers en leidinggevenden is er een breed scala aan opleidingen en
trainingen. Het leerportaal ‘Leren bij Cordaan’ nodigt medewerkers uit om vakbekwaam te blijven en te groeien, van vakinhoudelijke opleidingen tot training
in persoonlijke presentatie en leiderschap.

8. STAND VAN ZAKEN EN AANDACHTSPUNTEN 2019
In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken beschreven, zoals die in gezamenlijkheid met een afvaardiging van de cliënten- en ondernemingsraad zijn
geformuleerd. Daarnaast hebben de directie en de RvB geprioriteerde
verbeterpunten voor het komende jaar opgesteld, waarbij een korte
beschrijving wordt gegeven van de manier waarop Cordaan dit gaat
realiseren.

8.1. 	Stand van zaken
Het kwaliteitsrapport is besproken met een afvaardiging van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. In gezamenlijkheid met SK&I zijn de positieve
punten benoemd (waar zijn we trots op?) en punten die verbetering behoeven
(wat heeft aandacht nodig?). Hierbij is tevens gereflecteerd op de verbeterpunten vanuit het kwaliteitsrapport 2017, te weten kennis en kunde medewerkers; continuïteit, actueel zorgplan en risico-inventarisatie, betrekken
van het netwerk en vrijwilligers; en cliëntveiligheid.
Wat opviel bij deze reflectie is dat men meer moeite had om te benoemen
wat goed gaat dan wat verbetering behoeft. Er gaat veel goed bij Cordaan,
maar we vergeten soms de successen te vieren en zijn geneigd meteen te kijken
naar wat nog beter kan.
Thema’s waar we trots op zijn:
•D
 e inrichting van de medezeggenschap, zoals de interne visitaties en de
inzet van ervaringswerkers. Cordaan is zichtbaar aan het werk om cliënten
en verwanten meer centraal te stellen. Het gebruik van ‘DVIE!’ wordt als
positief ervaren.
•E
 r is meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van cliënten, de stip
op de horizon waar naartoe wordt gewerkt, is duidelijk. De in 2018 gestarte
aandacht voor ‘waardigheid’ van cliënten; op zoek gaan naar de betekenisvolste plek in de samenleving.

• Het is Cordaan in 2018 gelukt, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt,
om bijna 400 nieuwe medewerkers te werven.
• In 2018 is het aantal vrijwilligers bij Cordaan gegroeid met 239 nieuwe
vrijwilligers tot 2.199.
•W
 e zijn trots op de inzet van onze medewerkers. Ze zijn betrokken, gedreven
en liefdevol naar cliënten. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de personele bezetting in sommige teams niet altijd op orde is, zien
we hechte teams en enthousiaste medewerkers die er voor de cliënten én
voor elkaar zijn. We waarderen de uitzonderlijke inzet die medewerkers
hebben getoond bij de implementatie van het nieuwe ECD.
• Medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak tot risicobeperking aan
de ene kant en ruimte voor eigen regie van de cliënt aan de andere kant.
Soms wordt een moreel beraad ingezet om het bewustzijn van medewerkers
te vergroten en om van elkaar te kunnen leren.
• Cordaan streeft naar een gelijkwaardige samenhang tussen de driehoek
bestaande uit cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers. Verbetering is nog wel mogelijk.
• Tachtigprocent van de teams geeft aan dat zij de gewenste scholing hebben
kunnen realiseren in 2018.
• Cordaan heeft aandacht voor de huisvesting van cliënten en investeert in
hun woonklimaat. Zo is in 2018 locatie Gaasperdam compleet verbouwd
en gerenoveerd en zijn er zes groepen van De Werf naartoe verhuisd.
• Het afgelopen jaar is veel aandacht geweest voor nieuwe methodieken
binnen de VGZ. Voor de LVB-doelgroep is LifeWise geïmplementeerd; Triple C
wordt komende tijd verder binnen het domein Specialistische zorg ingevoerd.
• Cordaan stelt zich op als transparante en lerende organisatie. Er is een
goede samenwerking met collega-VGZ-instellingen.
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Thema’s die aandacht nodig hebben:
•B
 ij het opstellen van dit kwaliteitsrapport bleek dat we binnen Cordaan
met veel enthousiasme met nieuwe initiatieven aan de slag gaan middels
een plan van aanpak en implementatie (‘plan’ en ‘do’), maar dat evalueren,
bijstellen en borgen (‘check’ en ‘act’) minder aandacht hebben. We vinden
het lastig om resultaten zichtbaar te maken, zodat we kunnen ervaren wat
onze inspanningen voor de cliënten hebben opgeleverd.

•H
 et netwerk van de cliënt kan nog beter betrokken worden, door betere
afstemming en een gelijkwaardigere relatie tussen familie en medewerkers.
Soms hebben medewerkers slecht zicht op het sociale netwerk van de cliënt.
De verwantenraad noemt specifiek: “Cordaan moet zich (bij aanvang/intake)
inspannen om te achterhalen wat de cliënt wil, wat de verwant wil en wat dit
inhoudt voor de medewerkers” en “Scholing voor verwanten is noodzakelijk”.
•D
 e OR noemt als aandachtpunt: “Beloning en erkenning van medewerkers.”

• Op de meeste locaties worden incidenten gemeld in TriasWeb, maar de terugkoppeling van de teammanager, de gezamenlijke bespreking van incidenten
in het team, de follow-up en evaluatie, verdienen meer aandacht. Teams
benoemen medewerker- of cliëntgerelateerde oorzaken van incidenten
en nemen niet voldoende tijd voor het echt bespreken van incidenten om
te komen tot de basisoorzaken, die veelal van organisatorische aard zijn.
Dit wordt vooral duidelijk bij PRISMA-onderzoeken, waarin wel ruim de tijd
wordt genomen om de basisoorzaken van een incident/calamiteit echt
te doorgronden.
•D
 e dialoog tussen begeleiders en cliënten en verwanten kan nog beter
gevoerd worden. Nu zijn het met name de persoonlijk begeleiders die de
dialoog voeren, en ‘DVIE!’ invullen en kennen, maar ‘DVIE!’ zou eigenlijk
gedragen moeten worden door alle medewerkers van het team dat de
cliënt begeleidt.

8.2 Aandachtspunten voor 2019
De directie VGZ en Raad van Bestuur hebben het rapport inclusief de sterktezwakteanalyse van de cliënten- en ondernemingsraad gelezen en geven de
volgende reflectie: “Wij hebben als directieraad met veel plezier kennisgenomen van het kwaliteitsrapport. Een mooi rapport dat goed weergeeft
hoeveel werk er elke dag wordt verzet om de kwaliteit van leven van onze
cliënten te verbeteren. Dat doen we bij Cordaan met veel passie, zowel op
de locaties als vanuit de ondersteuning.”
Ook de in samenspraak met de cliënten- en ondernemingsraad voorgedragen
verbeterpunten worden door de directie en RvB volledig onderschreven en
zijn als volgt geprioriteerd:

•M
 edewerkers hebben geregeld te maken met agressie van cliënten.
We dienen medewerkers beter toe te rusten om agressie te voorkomen
(de-escalerend werken) en om agressie op de werkvloer en de impact ervan
bespreekbaar te maken binnen het team. Daarnaast moet Cordaan zorgen
dat medewerkers zich veilig voelen en ze agressie op het werk niet als
‘normaal’ en ‘het hoort er nou eenmaal bij’ beschouwen.

1. Samenwerking in de driehoek cliënt, verwant en professional.

• Medicatieveiligheid op het gebied van aftekenen van toegediende medicatie
is een belangrijk verbeterpunt.

De drie domeindirecteuren zullen dit kwaliteitsrapport met de teammanagers
binnen hun domein bespreken en een plan van aanpak opstellen.

•H
 et methodisch werken (de inhoud van de zorgplannen en het rapporteren)
behoeft blijvend aandacht in de meeste teams. We verwachten dat het
werken met het nieuwe ECD in 2019 een zichtbare verbetering zal geven
ten aanzien van het methodisch werken en actueel houden van het zorgplan
en vragenlijsten.
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2. 	Cliëntveiligheid (m.n. medicatieveiligheid/aftekenen van medicatie)
en veilig werken voor medewerkers.
3. De dialoog met cliënt (en verwant) middels ‘DVIE!’.

GEBRUIKTE BRONNEN
• Calamiteitenrapportage 2018
• Cliëntervaring (‘DVIE!’)
• ECD ‘ONS’
• ECD Plancare
• Externe auditrapport CidZ 2017-2018
• Interne visitaties
• Informele zorg actieplan 2018
• Jaarplannen 2018 kennisgroepen
• Jaarplannen 2018 domeinen
• Klachtenrapportage 2018
• Koers 2020 – strategische koers Cordaan
• Magneetkrachtenonderzoek 2018 – medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
• Missie en Visie Cordaan VGZ
• Moreelberaad – overzicht 2018
• TriasWeb - incidentenregistratie
• Zelfevaluatie Q4 2018
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BIJLAGE 1: Reflectie van Raad van Toezicht

De Auditcommissie Zorg van de Raad van Toezicht heeft het kwaliteitsrapport
uitgebreid doorgesproken en haar bevindingen gerapporteerd aan de Raad
van Bestuur.
“De commissie waardeert de inzet van uiteenlopende methodieken (‘DVIE!’,
moreel beraad en thema’s van de kennisgroepen) om de kwaliteit te meten
en waarderen, en de verschillende perspectieven (cliënt, verwant, medewerker ect.) op kwaliteit die zijn meegewogen in het proces om tot een
beeld te komen van kwaliteit voor de VGZ. De wijze waarop kwaliteit door
cliënten en hun naasten wordt ervaren is, naast het meten van indicatoren,
een belangrijke pijler. Voor de commissie zijn de in 2018 ingestelde dialoogsessies waarin de commissie in gesprek gaat met cliënten, hun naasten,
medewerkers en leidinggevenden van grote waarde om het verhaal achter
de cijfers te duiden. Wij zijn van mening dat deze gecombineerde werkwijze
recht doet aan de complexiteit van de kwaliteit van zorg en verschillende
waarden en perspectieven op goede zorg.
We zien dat er een eerlijke rapportage is gemaakt die niet schroomt de punten
die beter kunnen te vermelden en hierop verbeterpunten te formuleren die
besproken zijn met leidinggevenden en Cliëntenraden. De commissie is trots
op het feit dat het Cordaan gelukt is, met behulp van de magneetkrachten, om
nieuwe medewerkers aan te trekken en te behouden ondanks de krappe
arbeidsmarkt. De commissie heeft er vertrouwen in dat het bestuur en de
leidinggevenden van Cordaan toezien op de implementatie van de acties
ter verbetering.
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De commissie geeft een aantal punten ter aanbeveling mee:
1. ‘DVIE!’ is een methodiek om in gesprek te gaan met de cliënt. Dit instrument
gaat echter nog steeds uit dat cliënten hun wensen en noden verbaal
kunnen verwoorden. Dat is natuurlijk lang niet bij alle cliënten het geval.
Hoe weten wij wat zij willen en nodig hebben? Wat zij verstaan onder
kwaliteit? De commissie adviseert hierop een kennisvraag te formuleren.
2. Diversiteit is een belangrijk speerpunt van het meerjarenbeleid van Cordaan.
Zo is dat ook benoemd in dit kwaliteitsrapport. De commissie ziet in de
beelden in het kwaliteitsrapport dat de cliënten van Cordaan divers zijn
en verschillende culturele en niet-Westerse achtergronden hebben. Juist
daarom is het belangrijk om te reflecteren op de wijze waarop we met hen
contact maken en zorg afstemmen op hun achtergrond. Cultureel sensitieve
zorg vraagt om reflectie op de kaders en vooroordelen, vaak voorkomend
uit onderbuikgevoelens. De commissie meent dat deze opmerkingen in de
teamreflectie een plaats behoren te krijgen.
3. De commissie adviseert om het standpunt van Cordaan rond vrijheidsbeperking in het kwaliteitsrapport op te nemen.”

BIJLAGE 2: Externe visitatie, geschreven door Middin

Verslag intercollegiale visitatie 5 maart 2019 bij Cordaan
Terugkoppeling vanuit het intercollegiale visitatieteam
In het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg staat beschreven dat organisaties één keer per twee jaar een externe visitatie organiseren. Cordaan en
Middin hebben deze externe visitatie beide in 2017 georganiseerd en kiezen
voor het rapport 2018 voor een intercollegiale visitatie waarbij wordt
ingezoomd op methodisch werken in samenhang met het nieuwe ECD ‘ONS’.
Beide organisaties hebben in 2018 de overstap gemaakt naar ‘ONS’. Voor
beide organisaties geldt dat de teams inmiddels over zijn en werken met
‘ONS’, de behandeldienst volgt nog. In 2019 vindt voor beide organisaties
de doorontwikkeling plaats. De intercollegiale visitatie laat zien waar de
beide organisaties staan en wat de sterke en ontwikkelpunten zijn. Het visitatieteam van Middin was als volgt samengesteld: adviseur kwaliteit en
zorgbeleid, opleider Middin, applicatiebeheer ‘ONS’ en voormalig begeleider
en een verwant.
Cordaan had een programma opgesteld waarbij het visitatieteam van
Middin de verschillende functionarissen van Cordaan hebben ondersteund
in hun reflectie op de volgende vragen:
• Hoe werk je als team samen in ‘ONS’ (ook met andere disciplines zoals
dagbesteding, behandelaren?
• Wordt het systeem als gebruiksvriendelijk ervaren?
•H
 oe werken medewerkers aan de kernwaarden van de visie waardevol
leven met behulp van ‘ONS’? Leidt ‘ONS’ tot ondersteuning van de visie
waardevol leven?
• Is ‘ONS’ ondersteunend om vorm te geven aan kernwaarden?
• Helpt ‘ONS’ onze organisatie om de kwaliteit van zorg te versterken
(bouwsteen 1)?
• Is in de beleving van medewerkers ‘ONS’ ondersteunend bij het leveren
van een betere kwaliteit van zorg?
• Hoe draagt ‘ONS’ bij aan de driehoek cliënt-verwant-medewerker?
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Vervolgens volgde een korte terugkoppeling waarin de eerste eyeopeners
kort zijn gedeeld. Een week later vond de officiële terugkoppeling plaats
waarbij een deel van het visitatieteam de bevindingen heeft gedeeld met
o.a. de bestuurders van de organisaties.
Terugkoppeling van het visitatieteam
Het visitatieteam van Middin heeft op de vooraf opgestelde vragen van
Cordaan de volgende bevindingen en doet de volgende aanbevelingen.

Hoe werk je als team samen in ‘ONS’ (ook met andere disciplines zoals
dagbesteding, behandelaren)?
De cliëntenraad van Cordaan is akkoord gegaan met de overgang naar een
nieuw ECD, mits hierin de mogelijkheid zou zijn om wonen en werk gescheiden
te houden. Cordaan gaat uit van transparantie maar heeft, om aan de
wens van de CCR te voldoen, wel mogelijkheden ingebouwd in het ECD om
zaken gescheiden te houden. Hierdoor is het mogelijk dat wonen rapportages
en gegevens gescheiden houdt van dagbesteding. Echter blijkt tijdens de
visitatie dat niet iedereen hiervan op de hoogte is, waardoor cliënten toch
ervaren dat alle gegevens met zowel wonen als dagbesteding worden gedeeld.
Er wordt genoemd dat hier geen procedure voor beschikbaar is. Het visitatieteam adviseert Cordaan om transparantie voorop te laten staan en
medewerkers te stimuleren om samen met de cliënt/verwant de doelen
en acties in het zorgplan vast te leggen welke voor hem of haar belangrijk
zijn. Op een manier waarin de cliënt/verwant zich kan vinden, zodat alleen
datgene wat noodzakelijk is, wordt vastgelegd en er geen onnodige privézaken
in het dossier worden opgenomen. Waar het integraal delen van informatie
tot te veel risico’s leidt is het goed om de mogelijkheid te bieden om zaken
gescheiden te houden. Draag zorg voor het communiceren van deze mogelijkheden naar medewerkers toe en stel hier, indien noodzakelijk, een procedure
voor op.

Wordt het systeem als gebruiksvriendelijk ervaren?
De ervaring van de aanwezigen is dat ‘ONS’ gebruiksvriendelijker is dan het
vorige systeem van Cordaan. Het systeem is mooier en stimuleert medewerkers om specifiek te rapporteren op de doelen die zijn opgesteld. Ook
is de rapportage gebruiksvriendelijker. Dit geldt echter nog niet voor de
behandelaren. Voor hen is het lastig om de voor hen relevante rapportages
uit het systeem te halen. Het visitatieteam adviseert Cordaan om deel te
nemen aan de Nedap-klankbordsessie behandelaren. Behandelaren van
Middin nemen hier ook deel aan. In deze sessies vindt verdieping plaats op
de mogelijkheden van het systeem speciaal voor behandelaren.
Een veel terugkerend thema is het werken met de agenda in ‘ONS’. Medewerkers van Cordaan geven aan dat dit veel gebruiksvriendelijker was in
het vorige systeem. In ‘ONS’ zijn er problemen met het gebruiken van de
locatieagenda in ‘ONS’ en het waarborgen van de privacy. Hierdoor gaan
teams weer terug naar een papieren agenda. Bij Middin werken teams wel
met de agenda in ‘ONS’ en op een later moment vindt nog contact plaats
over de werkwijze van Middin hierin.

Hoe werken medewerkers aan de kernwaarden van de visie waardevol
leven met behulp van ‘ONS’? Leidt ‘ONS’ tot ondersteuning van de visie
waardevol leven?
Het visitatieteam merkt op dat niet alle aanwezigen bekend zijn met de
kernwaarden van de visie waardevol leven. Er is volgens de aanwezigen
geen zichtbare link met deze kernwaarden en ‘ONS’ en ook in de trainingen
is er geen direct verband overgebracht tussen de kernwaarden en het werken
met ‘ONS’. Het visitatieteam adviseert Cordaan dat indien zij wensen dat
de kernwaarden meer gaan leven bij Cordaan, hier ook aandacht aan
wordt besteed in bijvoorbeeld de trainingen voor ‘ONS’.
Is ‘ONS’ ondersteunend om vorm te geven aan kernwaarden?
De kernwaarden van Cordaan zijn kleurrijk, vol lef, liefdevol, vakmensen en
verbindend. Het visitatieteam merkt op dat ‘ONS’ voornamelijk ondersteunend
is om vorm te geven aan de kernwaarden liefdevol, vakmensen en verbindend.
Bij de kernwaarden liefdevol en waardevol staat de respectvolle en warme
relatie met cliënten centraal en het samenwerken met familie.
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‘ONS’ biedt de mogelijkheden om cliënten en verwanten meer te betrekken
bij het opstellen van het zorgplan. Het visitatieteam vindt het voorbeeld
van de cliënt van de CCR ook erg mooi waarbij zij aangeeft dat haar PB’er
een deel van haar zorgplan samen met haar heeft overgezet. In de kernwaarde vakmensen zit het voeren van de onderzoekende dialoog. Cordaan
heeft de formulieren van ‘DVIE!’ in het ECD opgenomen waardoor dit bijdraagt
aan deze kernwaarde.

Helpt ‘ONS’ onze organisatie om de kwaliteit van zorg te versterken
(bouwsteen 1)?
Doordat medewerkers van Cordaan nog maar kort werken met ‘ONS’ is het
niet mogelijk om deze vraag nu al heel stellig te beantwoorden. Het visitatieteam ziet wel al positieve punten op het gebied van bouwsteen 1. Bij de
0-meting die gedaan is voor de implementatie van ‘ONS’ zijn incomplete en niet
actuele zorgplannen vastgesteld. Een belangrijk doel van de implementatie van
‘ONS’ is het opstellen van goede zorgplannen waarmee medewerkers goede
zorg voor cliënten kunnen bieden. Het visitatieteam vindt het positief dat
de 0-meting heeft bijgedragen aan het urgentiebesef van de huidige kwaliteit van de zorgplannen. Het visitatieteam adviseert Cordaan om blijvend
aandacht te hebben voor de kwaliteit en actualiteit van zorgplannen,
bijvoorbeeld d.m.v. audits. Daarnaast ook zorgdragen voor meer bekendheid van de kwaliteitsmonitor. Deze tool helpt medewerkers om inzicht te
verkrijgen in het actueel houden van de plannen.
Is in de beleving van medewerkers ‘ONS’ ondersteunend bij het leveren
van een betere kwaliteit van zorg?
De medewerkers zijn positief over ‘ONS’ maar er is, net als bij Middin, nog
ruimte voor doorontwikkeling in 2019. Er is bij Cordaan veel verschil merkbaar tussen hoe teams omgaan met ‘ONS’. ‘ONS’ biedt een hoop functionaliteiten maar de mate dat hier gebruik van gemaakt verschilt erg per team.
Middin herkent dat dit alles te maken heeft met gedrag en dat het lastig is
om te sturen op gedrag en hoe dit vraagstuk aan te pakken. Het visitatieteam adviseert Cordaan om in de doorontwikkeling blijvend aandacht te
hebben voor de vele mogelijkheden van het systeem want de kans is groot
dat niet alles in de eerste trainingsronde beklijft. Draag hierbij zorg voor een
divers trainingsaanbod, zodat iedere medewerker getraind kan worden op

een wijze die bij hem/haar past. Stimuleer medewerkers om hun vragen
te stellen en het systeem te leren kennen.
Het visitatieteam is positief over de superusers die Cordaan heeft ingezet.
Het is goed om deze groep blijvend te ondersteunen en verder mee te nemen
in de mogelijkheden van ‘ONS’. Het visitatieteam merkt wel op dat het van
belang is om hiervoor de juiste mensen aan te stellen. Cordaan heeft hier
een goede stap ingezet door randvoorwaarden op te stellen maar nog niet
overal heeft dit geleid tot superusers die voldoende kennis, kunde en beleving
hebben om hun taak goed te volbrengen. Het visitatieteam stelt dat hier
een belangrijke opdracht ligt voor het middenkader om hier de juiste personen
voor in te zetten.

Hoe draag ‘ONS’ bij aan de driehoek cliënt-verwant-medewerker?
Het visitatieteam stelt vast dat het nog te vroeg is om hier wat over
te kunnen zeggen. Binnen Cordaan wordt op dit moment nog niet gewerkt
met het cliëntenportaal Caren en binnen Middin is het project Caren ook
nog in de startfase. Het visitatieteam adviseert Cordaan om bij de verdere
uitwerking van het cliëntenportaal rekening te houden met het spanningsveld: wat wil een cliënt en wat wil een verwant en hoe betrek je medewerkers
hierbij.
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BIJLAGE 3: Organogram Cordaan 2018
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

Financiën

Oost

Zuid

ICT

Noord & West

Expertise
Centrum

Expertise
Netwerk

Expertise
Centrum

GRZ

Dementie

LVB+
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BIJLAGE 4: Locatieoverzicht Cordaan

Wonen met begeleiding VG-cliënten
• Ambulante zorg Wlz gebied Noord
• Ambulante zorg Wlz gebied Zuid
• Borgerstraat
• Colijnstraat
• De Diem
• Dusartstraat
• De Gooyer
• Gerrie Knetemannlaan
• IJburg
• Jan Luykenstraat
• Kadoelerbreek
• Kastanjehof
• Ketelmakerij
• Koningsvrouwen van Landlust
• Landlust
• Mandarijnenstraat
• Mulderplein
• Nieuw Vredenburgh
• Van Ossstraat
• Parkhof (EMB en ouderen)
• Senecastraat
• Seegersplein
• Sleewijkstraat
• Sloten A & B
• Spreeuwenpark
• Staatsliedenbuurt
• Walmolen

KONINGSVROUWEN VAN LANDLUST

KONINGSVROUWEN VAN LANDLUST

FOYER 4E VERDIEPING

DE FOYER

STAATSLIEDENBUURT

NIEUW VREDENBURGH

WALMOLEN

DE WERF

MANDARIJNENSTRAAT

KADOELERBREEK

SPREEUWENPARK
COLIJNSTRAAT
KETELMAKERIJ
BAZELHOF
MULDERPLEIN
SENECASTRAAT
DE GOOYER
GERRIE KNETEMANNLAAN
KASTANJEHOF
OVERTOOMSE HOF
IJBURG
BORGERSTRAAT
MARIUS MEIJBOOMSTRAAT

DE DIEM
WENCKEBACHWEG

Specialistische zorg VGZ

LANDLUST

• De Werf
• Gaasperdam
• Marius Meijboomstraat
LVB+
• Ambulant team Oost,
Watergraafsmeer, Diemen (Wlz)
• Ambulant team De Wending (Wlz)
• Bazelhof
• De Foyer
• Foyer 4e Verdieping
• Koningsvrouwen van Landlust
• Overleg
• Overtoomse Hof
• Parkhof (LVB)
• Sloten C
49• Wenckebachweg
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GAASPERDAM

OVERLEG

SLOTEN A & B

VAN OSSSTRAAT

SLOTEN C

DUSARTSTRAAT

JAN LUYKENSTRAAT

SLEEWIJKSTRAAT

PARKHOF (EMB EN OUDEREN)

SEEGERSPLEIN

PARKHOF (LVB)
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