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We praten bij Cordaan met elkaar over kwaliteit. We hebben het over de zorg en begeleiding. Aan mensen met een verstandelijke beperking die bij
Cordaan wonen. We schrijven hierover een rapport. Dit is de samenvatting van het kwaliteitsrapport van Cordaan.
Wat ging in 2019 goed? En wat kan er beter? We vertellen ook wat we het komende jaar willen veranderen of verbeteren. We maken hierover afspraken.
Zodat onze zorg steeds beter wordt. En onze cliënten en hun verwanten nog meer tevreden zijn.

De cliënt

Cliënten vertellen over hun ervaringen in ‘Dit vind ik ervan!’. Ook vertelt de verwant hierover.
• Cliënten zijn het meest positief over de thema’s: Meedoen,
Doen en Hulp.
• Ervaringsdeskundigen worden met succes ingezet.

• Cliënten willen het meest verandering op de thema’s:
Lijf, Gevoel en Huis.
• Het gesprek met de cliënt en verwant (‘Dit vind ik ervan!’)
kan beter. Door medewerkers opnieuw uitleg te geven.
En te zeggen dat ‘Dit vind ik ervan!’ belangrijk is.

Veiligheid

• De hygiëne op sommige locaties kan beter. Per team is er een
medewerker die extra let op hygiënisch werken.
• Medewerkers hebben in hun werk te maken met agressie van
cliënten. Cordaan gaat beter zorgen voor medewerkers die
agressie meemaken tijdens hun werk.

• In 2019 zijn er medewerkers weggegaan. Maar er zijn meer
nieuwe medewerkers bijgekomen. Die allemaal graag bij
Cordaan willen werken.
• Medewerkers zijn blij dat er tijd is om te leren en scholing
te volgen.

• Soms zeggen medewerkers dat ze meer willen leren. Leren
over hoe ze cliënten nog beter kunnen helpen.
• Cliënten signaleren dat medewerkers hun privé-telefoon
gebruiken tijdens het werk. Dat is niet de bedoeling.

Leren & verbeteren

Cordaan wil leren van dingen die niet goed gaan. Om steeds beter te worden.
• Het visitatieteam bezoekt locaties. Om te zien en te horen
wat bewoners en verwanten vinden. Zo leren we om het
nog beter te doen.
• Ieder team stelt met elkaar verbeterpunten op. De meeste
teams is het gelukt om het doel te bereiken.

• Het leren van incidenten kan beter. Door niet te kijken naar
verbeteringen voor één cliënt. Maar verbeteringen te maken
voor alle cliënten op de locatie.

Er gaat heel veel goed bij Cordaan. We vergeten soms om blij te zijn als er dingen goed gaan.
Onderwerpen waar we trots op zijn:
• Inzet van medewerkers. Ze zijn betrokken. Ze werken hard. En zijn liefdevol naar cliënten.
• Het gebruik en resultaat van methodieken, zoals LifeWise en Triple C.
• Hoe we de medezeggenschap doen. Zoals visitaties (locaties bezoeken). Maar ook de inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

Afspraken voor 2020/2021

Samenwerking netwerk

Medewerkers praten met het netwerk van de cliënt. En wat doet Cordaan om meer vrijwilligers/maatjes te vinden.
• Cordaan heeft extra aandacht besteed aan samenwerken.
Tussen de cliënt, verwant en medewerker. Alle drie.
• In 2019 zijn er bij heel Cordaan 348 nieuwe vrijwilligers
bijgekomen.

Cordaan vindt het belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk. En dat ze tevreden zijn over het werken bij Cordaan.

Waar zijn we trots op

Cordaan wil dat cliënten en medewerkers zich veilig voelen.
• Er is goed gekeken naar welke cliënten bij elkaar wonen.
Cliënten voelen zich veilig bij Cordaan.
• Cordaan heeft gezegd dat medewerkers goed moeten
opletten bij medicatie-aftekenen. Dit gaat nu beter.

Medewerkers

• Cordaan wil graag medezeggenschap op alle locaties. Dat
cliënten en verwanten meepraten. Dat lukt niet overal.
• Het blijft lastig om een maatje of vaste vrijwilliger te vinden
voor de cliënt.

We zien dat er altijd dingen beter kunnen. Samen met cliënten, verwanten en medewerkers hebben we de belangrijkste
onderwerpen opgeschreven. Hieraan gaan we in 2020/2021 werken. Zodat deze onderwerpen nog beter worden.
1. Medezeggenschap op alle locaties. Cordaan wil graag dat cliënten en verwanten meepraten. We willen dit op alle locaties.
2. Medewerkers deskundiger maken. Door hen te scholen. Vooral over lichamelijke problemen. Bijvoorbeeld als cliënten ouder worden.
3. 	De Wet zorg en dwang goed uitvoeren. Onvrijwillige zorg van cliënten goed regelen. Door medewerkers goede uitleg hierover
geven.
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Heeft u vragen over het kwaliteitsrapport?
 ilt u meer weten over het kwaliteitsrapport?
W
Stel dan uw vragen aan uw begeleider.

