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INLEIDING 

Sinds 2012 werkt Cordaan met de zelfevaluaties in de teams en verwerkt 

deze uitkomsten, samen met andere bronnen, in een kwaliteitsbeeld. Jaar-

lijks laten wij dit kwaliteitsbeeld extern toetsen. Deze toetsing wordt met 

het nieuwe Kwaliteitskader geïntegreerd in de externe visitatie. De basis 

van het kwaliteitsbeleid is dat wij op meerdere plaatsen de dialoog voeren 

over de kwaliteit van de begeleiding of kwaliteit van leven. Dit gebeurt op 

cliëntniveau (“Dit vind ik ervan!”), teamniveau (zelfevaluaties), directieniveau 

en op het niveau van de Raad van Bestuur met de verschillende stakeholders. 

Dit is een continu proces waar we steeds weer verder leren. 

Het is mooi om te zien en te horen in de dialogen dat het kwaliteitsbeeld 

leidt tot herkenning en een verdiepende dialoog van wat er speelt. Zo komen 

we met elkaar steeds verder in het verbeteren van de kwaliteit van de 

begeleiding en kwaliteit van leven van cliënten. Het geeft ons de mogelijk-

heid om bepaalde onderwerpen, zoals de klantbeloften uit de visie, vanuit 

meerdere perspectieven te bekijken. Het kwaliteitsbeeld 2017 laat op meerdere 

thema’s een stijgende lijn zien ten opzichte van eerdere jaren. Tegelijkertijd laat 

het ook zien dat een aantal thema’s blijvend onze aandacht behoeft. 

Het blijvend in dialoog gaan over kwaliteit passend bij de context waarin 

cliënten, medewerkers en teams zich bevinden geeft richting in de wijze 

waarop we ontwikkelen en leren met elkaar.  

De Raad van Bestuur dankt alle betrokkenen voor hun inzet in 2017. Wij werken 

verder aan een goede kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Yvonne Wilders

Lid Raad van Bestuur 

Mei 2018



4  |  kwaliteitsrapport verstandelijk gehandicaptenzorg

1. PROFIEL CORDAAN

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

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

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

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

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

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

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

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

belangrijk dat de eigen sociale leefomgeving van mensen die extra zorg 

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

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

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

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

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

het vooral om een volwaardige deelname aan de samenleving.

 

bij de uitvoering van deze visie stellen wij zes kernwaarden centraal:  
kleurrijk, stimulerend, vertrouwd, vriendelijk, zorgzaam en dichtbij. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

rijke beslissingen over ingrijpende zaken. Daarom maken wij afspraken in 

een Persoonlijk Plan.

 

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

bare zorg krijgt van betrokken professionals, zonder dat ze daar specifiek 

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

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

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

erop aan. Cordaan biedt hiervoor de randvoorwaarden. Professionaliteit 

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

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

Vier strategische pijlers 
Om onze missie en visie waar te kunnen maken heeft Cordaan een strategische 

koers 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 zorg-

inhoudelijk leiderschap staan daarbij centraal.

2. We spelen in op de toename en de diversiteit van de zorgvraag
De vraag naar onze zorg groeit en verandert naar inhoud en duur. We willen de 

zorg verder laten aansluiten op de veranderende samenstelling van de bevolking 

van Amsterdam waarin een steeds grotere diversiteit aan de orde is.

3. We doorbreken grenzen en leggen nieuwe verbindingen
We willen het leven van kwetsbare mensen en onze cliënten makkelijker maken 

door de grenzen die vanuit stelsels en systemen voortdurend zijn opgeworpen 

te doorbreken; systeemgrenzen tussen de care en de cure, grenzen tussen het 

wonen en de ondersteuning/zorg, grenzen tussen onderwijs en begeleiding enz. 

Die grenzen willen wij doorbreken om onze cliënten optimaal en vroegtijdig te 

kunnen ondersteunen. Wij gaan nieuwe verbindingen aan om een integraal en 

innovatief aanbod te leveren. 

4. We investeren in technologische innovaties voor de zorg
De uitdagingen in de zorg zijn groot, het tekort aan personeel, de toegenomen 

complexiteit van de samenleving en het verminderde ‘doenvermogen’ van 

grote groepen mensen in Amsterdam en toegenomen complexiteit van de 

zorgvraag vragen om meer dan conventionele oplossingen. We zetten daarom 

volop in op de mogelijkheden van technologische innovaties die zowel onze 

cliënten als onze medewerkers kunnen ondersteunen en het leven en werken 

makkelijker, veiliger en beter maken.  
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1.2 VISIE CORDAAN VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG (VG) 

Cordaan VG biedt Wlz-zorg en ondersteuning aan ongeveer 1000 mensen  

met een verstandelijke beperking die bij ons wonen en minimaal 4 dagen  

per week zorg ontvangen. Dit betreft een breed scala aan cliëntgroepen: 

mensen met een lichte verstandelijke beperking, mensen met een matig 

verstandelijke beperking, mensen met een (zeer) ernstige en/of meervoudige 

beperking, oudere mensen met een verstandelijke beperking en mensen met 

een verstandelijke beperking en autisme. De zorg en ondersteuning vindt 

plaats vanuit ongeveer 50, voornamelijk kleinschalige, woonlocaties/

woonteams. Cordaan heeft in 2015 samen met cliënten, verwanten en  

medewerkers een visie opgesteld met kernwaarden voor medewerkers  

en klantbeloften voor cliënten en verwanten.

Onze drijfveer is een bijdrage te leveren aan een waardevol leven voor 

cliënten. Het is onze uitdaging om samen met iedere cliënt de voor hem 

of haar meest betekenisvolle plek in de samenleving te vinden. Daarbij 

proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de talenten van cliënten en 

deze waar mogelijk te versterken. De relatie tussen cliënt en professional is 

daarbij cruciaal. Kwaliteit komt tot stand in deze relatie. Dit is maatwerk. 

Professionals zijn voortdurend in dialoog met cliënten en verwanten. In het 

werken aan kwaliteit sluiten we hier zoveel mogelijk op aan. Het versterken 

van de dialoog over kwaliteit is één van de pijlers van ons kwaliteitsbeleid. 

Naast de dialoog met de individuele cliënt over diens ervaringen, voeren 

we ook in teamverband de dialoog met cliënten en verwanten. Wij vinden 

het belangrijk dat medewerkers zich in een veilige omgeving open kunnen 

opstellen om zo tot een passende oplossing te komen. Deze dialoog beperkt 

zich niet tot de individuele cliënt en de teams. Ook met interne en externe 

stakeholders voeren wij voortdurend dialoog over kwaliteit. Op deze wijze 

blijven wij in gesprek over wat de kwaliteit voor iedereen betekent en kunnen 

we continu verbeteren. 

Vanuit de visie hebben wij klantbeloften geformuleerd die cliënten houvast 

geven ten aanzien van wat zij van Cordaan kunnen verwachten. 

Onze klantbeloften komen voort uit hoe wij werken. 

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
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1.3 BESTUURLIJK LEIDERSCHAP OP KWALITEIT EN VEILIGHEID

De Raad van Bestuur 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 al geruime tijd in de dialoog over kwaliteit in de teams, 

op organisatieniveau en met externen (IGZ). Een belangrijke bron hiervoor is 

ons instrument van de zelfevaluatie dit zich elk jaar weer verder ontwikkelt. 

Door de jaren heen zijn we in het kwaliteitsbeeld de uitkomsten van de 

zelf evaluaties steeds meer gaan verbinden met andere kwaliteitsmetingen 

zoals cliëntervaringen en incidentmeldingen. Daarnaast laten wij onze 

werkwijze en inhoud van het kwaliteitsbeeld jaarlijks toetsen door een  

externe erkende toetsingsorganisatie (Certificatie in de Zorg). Dit jaar is 

deze toetsing geïntegreerd in de externe visitatie. 

Vanaf 2015 zijn we het Cordaanbrede programma Samen voor Kwaliteit 

gestart. Dit programma richtte zich tot en met eind 2017 op vier onderdelen:

•  Herinrichting van de organisatie naar kleinere flexibele organisatie-eenheden 

om beter en sneller op veranderingen in de zorgvraag in te kunnen spelen.  

De herinrichting is begin 2017 afgerond en heeft tot positieve effecten geleid;

•  Oprichting van expertisecentra om de kennis en expertise binnen Cordaan 

op verschillende zorggebieden te bundelen en te versterken. het expertise-

centrum LVB+ is per november 2017 gestart. De expertisecentra EMB en 

Ouderschap zijn in oprichting;

•  Zorginhoudelijk leiderschap om de focus van sturing op bedrijfsvoering  

te verleggen naar sturing op de kwaliteit van zorg;

•  Vereenvoudiging van organisatieprocessen om de zorgpraktijk te ontlasten 

en de kwaliteit van zorg centraal te kunnen stellen door het programma 

Eenvoudig Beter.

Eind 2017 is het programma Samen voor Kwaliteit afgerond en heeft  

de Raad van Bestuur ervoor gekozen om in de strategische koers 2020  

‘Samen voor Kwaliteit’ als een van de vier pijlers op te nemen. Daarmee 

wordt geborgd wat in de eerste fase programmatisch is opgestart. 

Vanuit de pijler Samen voor Kwaliteit 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;

•  We benutten ervaringsdeskundigheid; 

•  Reflectie en leren als kern van kwaliteitsbeleid;

•  Versterken lokale medezeggenschap.

De Raad van Bestuur geeft vorm aan de sturing op deze aspecten door de 

voortgang en aandachtspunten van het kwaliteitsbeleid uitgebreid aan  

de orde te stellen met:

•  de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht (vier 

keer per jaar);

•  de zorgdirecties in de maandelijkse directieraden VGZ/GGZ en tijdens  

de controlgesprekken 1x per kwartaal;

•  de directies P&O en SK&I in de maandelijkse bestuurscommissie P&O en 

Kwaliteit;

•  de volledige directie en expertiseleiders in maandelijkse directieconferenties; 

•  het middenkader tijdens Cordaanbrede leiderschapsdagen (tweemaal per 

jaar). 
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1.4  LEESWIJZER EN BOUWSTENEN KWALITEITSKADER

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2:  Een optelsom van zelfevaluaties uit de teams gecombineerd 

met de gegevens uit het ECD (bouwsteen 1 en 3).  

Hoofdstuk 3:  De resultaten van de cliëntervaringen (“Dit vind ik ervan!”) en 

de klantbeloften uit de visie gecombineerd met de reflecties 

van de teams en de organisatie (bouwsteen 2). 

Hoofdstuk 4:  De uitkomsten van andere relevante kwaliteitsmetingen  

gespiegeld op de eerdere hoofdstukken.

 Hoofdstuk 5: Conclusie, terugblik en vooruitblik.  

  Reflectie op kwaliteitsbeeld en advies naar aanleiding van  

het kwaliteitsbeeld. Vanuit de dialoog met een afvaardiging  

van de cliëntenraad, verwantenraad, OR, SK&I, directie en  

Raad van Bestuur

Hoofdstuk 6: Beknopte samenvatting en toelichting bouwstenen

Bijlage 1: Bevindingen uit de dialoog met de Raad van Toezicht  

 (Auditcommissie Zorg) 
 
Bijlage 2:  Externe visitatie

Bijlage 3:  Organogram Cordaan

Bijlage 4:  Locatieoverzicht Cordaan
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Werken met het persoonlijk plan: meting uit het ECD (Bouwsteen 1): 
Iedere cliënt heeft een persoonlijk plan. Het plan is gebaseerd op mogelijk-

heden, beperkingen en wensen van de cliënt. We werken met afspraken en 

doelen die in het plan staan. Daarnaast vindt op het niveau van de cliënt  

een risico-inventarisatie plaats. Ook dit leidt tot afspraken en doelen waar-

aan we werken. Dit gebeurt in samenwerking met cliënten en verwanten.  

De resultaten van bouwsteen 1 zijn opgehaald uit het ECD. 

Deze resultaten worden in het eerste hoofdstuk gespiegeld aan: 

De reflectie van de teams in de zelfevaluatie (bouwsteen 3): 
In oktober 2017 hebben 44 teams, van wisselende grootte en samenstelling,  

de zelfevaluatie VG-wonen ingevuld. Cordaan werkt sinds 2012 met de zelf-

evaluaties en het kwaliteitsbeeld. Naast het werken met het persoonlijk plan 

wordt er nog een aantal andere thema’s belicht die onderdeel zijn van de 

zelfevaluatie namelijk: 

• Sociaal netwerk en dagbesteding       

• Cliëntveiligheid        

• Sterkere teams          

 

NB: De resultaten van bouwsteen 2 staan in hoofdstuk 3 beschreven.

2. DIALOOG IN DE TEAMS EN METINGEN UIT HET ECD
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2.1  WERKEN MET HET PERSOONLIJK PLAN

Toelichting werken meting persoonlijk plan en reflectie persoonlijk plan
Het persoonlijk plan 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 krijgen over hun leven en dat zij  
de begeleiding krijgen die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. In de ECD- 
meting is gekeken of er een actueel plan is. Daarnaast is aan de teams  
gevraagd om te reflecteren op of:
• het plan ook bijdraagt aan de eigen regie van de cliënt;
•  de wens van de cliënt ook leidt tot afspraken waar dagelijks aan gewerkt 

wordt.

Wat gaat er goed? 
•  Alle teams hebben in de ECD meting de levensgeschiedenis, benaderings-

wijze en wensen voor de toekomst op orde. De teams geven ook aan in  
de zelfevaluatie dat de ondersteuningsbehoefte van de cliënt in beeld is. 

•  Het merendeel van de teams geeft aan dat afspraken in het plan goede 
handvatten zijn voor de begeleiding.  

Wat kan er beter?
•  Het jaarlijks actualiseren van de risico-inventarisatie is een aandachtspunt. 

Teams geven daarentegen aan dat er veelal een goede afweging wordt 
gemaakt tussen risico’s en de eigen regie van cliënten. Bij specifieke groepen 
(ouderen, EMB, zorgmijders) is het lastiger de afweging tussen risico’s en  
eigen regie te maken.

•  Bij “Dit vind ik ervan!’  is de dialoog met verwanten een aandachtspunt.

•  Het huidige ECD wordt als niet gebruikersvriendelijk ervaren.

Percentage actueel in het ECD
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Aantal teams

Zacharia en Benji vertellen over gezondheid en fitness

https://www.youtube.com/watch?v=vHf-NKtP-kU
https://www.youtube.com/watch?v=vHf-NKtP-kU


2.2  SOCIAAL NETWERK EN DAGBESTEDING

Passend sociaal netwerk 
De omvang van het sociaal netwerk was een aandachtspunt in 2016. Het is 

erg afhankelijk van de doelgroep van de cliënten. Bij iedere doelgroep zijn er 

weer andere vraagstukken. 

•  Bij cliënten met een licht verstandelijke beperking willen sommige cliënten 

geen contact meer met familie. Bij oudere cliënten is de familie er soms niet 

meer. Bij cliënten met een ernstig meervoudige beperking is het netwerk  

beperkt en kan de familie niet altijd zo vaak langskomen als cliënten dat  

willen. Sommige cliënten met een matig verstandelijke beperking willen graag 

een vriend of vriendin. Maar dit is niet altijd makkelijk te realiseren. 

•  Teams zoeken naar oplossingen op maat. Door middel van Krachtige Team  

bijeenkomsten wordt contact met familie verstevigd. Tevens wordt er gekeken 

naar uitbreiding van het netwerk. Er is veel behoefte aan vrijwilligers.

•  Veel teams benoemen dat cliënten bij DVIE aangeven dat zij graag meer 

contact willen met familie of verandering op dit thema willen. Hiervoor is 

in 2017 een project opgezet (zie verder hoofdstuk 3).

Passende dagbesteding
Aan de teams is gevraagd hoeveel cliënten passende dagbesteding hebben. 

Wat gaat er goed volgens de teams?
•  Teams zijn trots op de aandacht die zij hebben voor de dagbesteding en de 

wijze waarop ze hierbij rekening houden met de wensen van de cliënt en  

wat hij/zij aankan. 

•  Het contact met de dagbesteding loopt veelal goed. 

Wat kan er beter volgens de teams?
•  Bij zes teams heeft minder dan de helft van de cliënten passende dag-

besteding buiten de woning. Cliënten hebben dan vaak wel dagbesteding  

binnen de woning. 

•  Teams geven aan dat het aanbod voor cliënten met bijkomende proble-

matiek (GGz, autisme) laag is. 

•  Een knelpunt is de doorstroom van dagbesteding naar betaald werk, dit  

is vaak financieel niet aantrekkelijk voor cliënten. 
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Sociaal netwerk passend bij wensen en behoeften cliënten

0

5

10

15

20

25

A
a

n
ta

l t
e

a
m

s

Percentage cliënten

score < 50% score 50-75% score 75-90% score > 90%

Hoeveel cliënten hebben passende dagbesteding

0

5

10

15

20

25

A
a

n
ta

l t
e

a
m

s

Percentage cliënten

score < 50% score 50-75% score 75-90% score > 90%



13  |  kwaliteitsrapport verstandelijk gehandicaptenzorg

Cliëntveiligheid
In de zelfevaluatie is aan de teams gevraagd te reflecteren op de vraag in hoe-

verre cliënten zich veilig voelen in relatie tot de medewerkers en de cliëntgroep. 

Dit is gespiegeld aan de antwoorden van cliënten en verwanten bij DVIE. 

•  De ervaring van cliënten en verwanten op veiligheid is positiever dan de 

inschatting van de teams in de zelfevaluatie. Bij analyse van de antwoorden 

is zichtbaar dat teams vaak aangeven dat de groep voor 1 of 2 kwetsbare 

cliënten minder veilig is. Dit geldt niet voor de andere cliënten in de groep. 

•  Aandachtspunt bij cliëntveiligheid is de groepssamenstelling, blijkt uit de 

antwoorden uit de zelfevaluatie. Redenen die gegeven worden zijn; nieuwe 

cliënten op de groep, zeer diverse cliënten op één groep, ruzies tussen  

cliënten, angst voor één bepaalde cliënt. Uit de gegevens van het ECD 

blijkt ook dat de doelgroep verzwaard is en er relatief meer cliënten zijn 

met een ZZP 7 of 8. Teams geven aan dat cliënten goed terecht kunnen  

bij de begeleiding als zij zich onveilig voelen.  

•  Succesfactoren zijn: de relatie tussen de cliënt en de (vaste) begeleider en 

cliënten een keuze geven bij wie zij om hulp kunnen vragen.

Dialoog over achterliggende oorzaak incidenten
•  Veruit de meeste teams bespreken structureel en multidisciplinair de  

incidenten. Er wordt gereflecteerd en er worden afspraken gemaakt  

naar aanleiding van het incident. 

•  Knelpunten bij de teams die matig scoren zijn de samenwerking binnen het 

team en dat afspraken zoals signaleringsplannen niet altijd binnen het hele 

team bekend zijn. 

 

2.3   CLIËNTVEILIGHEID – VEILIGHEID EN DIALOOG OVER ACHTERLIGGENDE OORZAKEN INCIDENTEN

In hoeverre is er een dialoog in het team over de achterliggende oorzaken van incidenten
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2.4  CLIËNTVEILIGHEID – MEDICATIEPROCES 

In het onderstaand overzicht is zichtbaar welke onderdelen in het medicatie-

proces goed verlopen en welke onderdelen nog de aandacht behoeven. 

De vragen zijn ingevuld door 43 teams.

Wat is verbeterd volgens de teams? 

De aandachtpunten van 2016 zijn zichtbaar verbeterd: 

• Afspraken BEM zijn door alle teams vastgelegd in het persoonlijk plan. 

• Het aantal medicatiebeoordelingen met arts en apotheker is gestegen. 

Aandachtspunten volgens de teams:
Medewerkers signaleren dit in hun zelfevaluatie.

•  Meest genoemd is het aftekenen van medicatie. Dit is een punt waar de 

teams scherp op moeten blijven. 

•  Het voldoende signaleren van de bijwerkingen gaat in de meeste teams 

goed. Dit is bij enkele teams een aandachtspunt. Dit kwam ook naar voren 

in de medicatiemeldingen in TriasWeb.

•  Ten aanzien van de opslag van medicatie is er met name oplettendheid 

nodig voor gedrag, zoals het op slot doen van de medicijnkast of het slot 

vervangen wanneer dit kapot is.

•  Er mag meer bekendheid gegeven worden aan de procedure medicatie  

bij nieuwe medewerkers.

50

Veilige opslag en voorraad

Aftekenen en controleren

Signaleren werking en bijwerking

Actueel medicatieoverzicht en  
medicatie toedienlijst van apotheker
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Is er een volledig medicatieproces binnen het team

TEAM: 
“De medicatie bevindt zich in veilige opslag en 
voorraad. Er is een nauw lijntje met artsen en  

de apotheek. Knelpunten zijn het aftekenen van 
de medicatie, dit gebeurt niet altijd even strikt. 

We gaan de procedure en protocollen structureel 
op de agenda zetten voor 2018.”

Aantal teams
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2.5  CLIËNTVEILIGHEID – MONDZORG

In het kader van de ontwikkeltrajecten van Zilveren Kruis Achmea is er 

afgelopen twee jaar hard gewerkt aan verbetering van de mondzorg. Er is 

een dependance van het SBT geopend op De Werf. Dit maakt het voor veel 

cliënten makkelijker om naar de tandarts te gaan. In 2017 zijn tevens de 

locaties waar oudere cliënten wonen aangehaakt bij het ontwikkeltraject. 

Dit heeft onder andere geleid tot goed opgeleide medewerkers en indivi-

duele poetsinstructies per cliënt. Deze locaties zijn steekproefsgewijs geaudit 

waarbij duidelijk vooruitgang te zien is. NB: De zelfevaluatie is ingevuld 

door 44 teams, niet alle stappen zijn van toepassing voor alle teams. 

Wat gaat er goed volgens de teams: 
• De verbetering in mondzorg in 2016 zet zich voort in 2017.

• Individuele poetsinstructies zijn bekend.

Knelpunten zijn volgens de teams: 
•  Er is aandacht nodig ten aanzien van afspraken beschrijven  

in het persoonlijk plan en rapportage hierop.

• Niet alle cliënten willen zich laten helpen bij het poetsen. 

• Niet alle cliënten kunnen de tandarts betalen. 

TEAM: 
“We hebben door de ruimere bezetting  

(2e avonddienst) meer tijd voor het ondersteunen 
in mondzorg. Het is nog wel zoeken naar het juiste 

moment hiervoor. De komende tijd zullen we dit 
verder (beter) integreren in de avonddiensten.” 

Aandacht voor mondzorg bij cliënten die daarbij ondersteuning nodig hebben

Aantal teams
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• Cordaan VGZ heeft vier locaties met een BOPZ erkenning. 

•  Vrijheidsbeperkende Maatregelen en Middelen en Maatregelen worden 

multidisciplinair geëvalueerd tijdens het Multi Disciplinair Overleg. Daarbij 

is aandacht voor de inzet van minder ingrijpende alternatieven en afbouw. 

•  Leden van de commissie Zorg en Dwang geven op locaties advies over 

Bopz-beleid en casuïstiek. Ook wordt casuïstiek met betrekking tot vrijheids-

beperking besproken in de commissie Zorg en Dwang, ingebracht door de 

behandelaren of teammanagers.

•  De periodieke evaluatie van Middelen en Maatregelen gaat in de teams die 

maatregelen hebben ingezet voor 90-100% volgens de procedure. 

•  In alle teams worden tijdens de evaluatie alternatieven voor ingezette  

Middelen en Maatregelen en overige vrijheidsbeperkende maatregelen  

besproken. Teams geven aan continu op zoek te zijn naar minder ingrijpende 

maatregelen. De helft van de teams heeft in 2017 met zichtbaar resultaat 

gewerkt aan de afbouw van Middelen en Maatregelen. Enkele locaties 

ervaren moeilijkheden in het afbouwen van maatregelen door beperkte 

mogelijkheden binnen het pand. Bij deze locaties is op korte termijn een  

verhuizing gepland.

2.6    CLIËNTVEILIGHEID VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN  
(MIDDELEN EN MAATREGELEN)

TEAM:  
“Dit wordt continue geëvalueerd. Alle begeleiders 

zijn op de hoogte van de huidige vrijheidsbeperkende 
maatregelen. We hebben afgelopen jaar hard gewerkt 
in het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Wij hebben hier grote stappen in gezet  
met name voor één cliënt.”
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Aan de teams is de stelling voorgelegd: 

“I n ons team denken we bewust na over de regels en de afspraken die 
de vrijheid van cliënten beperken”. 

Zichtbaar is dat de teams het onderwerp structureel hebben opgenomen in 

het Multi Disciplinair Overleg (MDO). Het is een blijvend gespreksonderwerp 

en dit moet ook zo blijven volgens de teams. 

•  De teams geven aan dat zij trots zijn op hoe VBM’s regelmatig onderdeel 

van het gesprek zijn, evaluaties plaatsvinden, wordt gekeken naar minder 

belastende mogelijkheden en dat zij elkaar hierop aanspreken. 

•  Teams noemen hierbij ook de scholing “ik ben blij want ik ben vrij” en  

het moreel beraad. 

•  Negen teams geven aan dat er aandacht nodig is alert te blijven op  

situaties waarin een vorm van vrijheidsbeperking plaatsvindt.

•  Een tweetal teams benoemt ook de huisregels als aandachtspunt  

(in de interne visitaties kwamen we dit vaker tegen). 

2.7  CLIËNTVEILIGHEID VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN (VBM) 

Bewustzijn Vrijheidsbeperkende Maatregelen
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Bewustzijn Vrijheidsbeperkende Maatregelen

TEAM:  
“We zijn er trots opdat we heel bewust  
nadenken over regels en afspraken en  

het beperken van eigen regie”

TEAM:  
 “Trots op dat we bij MDO mee mogen denken 
maar ook dagelijks denken we goed door over 

wat wel en niet vrijheidsbeperkend is.“
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2.8  STERKERE TEAMS 

Deskundigheid
De deskundigheid binnen het team is mede afhankelijk van het aantal  

medewerkers dat al langere tijd binnen het team werkt en de stabiliteit 

van de cliëntgroep. De teams schatten in dat bij een kwart van de mede-

werkers de deskundigheid verbeterd kan worden.

•  Over het algemeen zijn de teams het meest positief over de deskundigheid 

ten aanzien van de cliëntgroep (78% voelt zich toegerust). Aandachtspunten 

die genoemd worden zijn:  kennis over autisme, ouderen (methode Urlings) 

en het Sociaal Emotioneel Functioneren van cliënten.

•  Scholing ten aanzien van moeilijk verstaanbaar gedrag is veelal op orde 

(73% voelt zich toegerust). Teams uiten aanvullend de wens voor meer  

klinische lessen ten aanzien van specifieke cliënten en aandacht voor  

het methodischer werken bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. 

•  67% van de medewerkers voelt zich toegerust als het gaat om kennis  

van seksualiteit. Aandachtspunten: het gesprek aangaan binnen de 

teams, de grenzen aangeven voor jezelf en als team en seksualiteit  

bij ouderen. 

Samenwerking
•  Teams geven de hoogste cijfers aan de samenwerking binnen het team. 

Aandachtspunten bij enkele teams zijn: het geven van feedback, het  

vertrouwen in elkaar en een gezamenlijke visie. 

•  Vijf teams hebben behoefte aan een frequentere aanwezigheid van  

de gedragsdeskundige, AVG of teammanager. 

•  De samenwerking buiten Cordaan loopt over het algemeen goed.

 

 

Beoordeling samenwerking 

10

Multidisciplinair buiten Cordaan

Multidisciplinair binnen Cordaan

Binnen het team
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Gemiddeld cijfer
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Dit vind ik ervan en de klantbeloften uit de visie (bouwsteen 2): 
Cordaan is mede-ontwikkelaar van de aanpak voor het meten van cliënterva-

ring “Dit vind ik ervan!”(DVIE). In 2015 zijn we gestart met de implementatie. 

Elke persoonlijk begeleider heeft een cursus gevolgd waarin de onderzoekende 

dialoog met de cliënt centraal staat. Vervolgens vinden er één of meerdere 

dialogen plaats per cliënt/verwant. De opbrengst hiervan wordt vastgelegd 

in het ECD. De opbrengsten kunnen op verschillende niveaus handvatten 

bieden voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning op het niveau  

van de cliënt, de teams en de organisatie. Sinds maart 2017 zijn ook de klant-

beloften uit de visie meegenomen in de dialogen. Bij bouwsteen 2 worden 

ook de opbrengsten van de teams in de zelfevaluatie en van de organisatie 

uit de dialoogsessies naar aanleiding van de antwoorden uit DVIE meegenomen. 

Daarnaast is er door een externe onderzoeker een kwalitatief onderzoek gedaan. 

3.1  DIT VIND IK ERVAN! (DVIE) – CLIËNTERVARING (PROCES)

In de zelfevaluatie hebben de teams gereflecteerd wat de DVIE-dialogen met 

de cliënt opleveren, daarnaast is er een kwalitatief onderzoek gedaan door 

een externe onderzoeker. 

Wat gaat er goed? 

•  In de observaties van de dialogen in het externe onderzoek kunnen cliënten 

goed aangeven wat zij ervaren en wat zij anders willen. 

•  In het onderzoek is zichtbaar dat teams de gewenste verbeteringen goed 

oppakken, zij maken duidelijk de verbinding met de doelen in het persoonlijk 

plan. Dit komt overeen met wat teams aangeven in de zelfevaluatie. 

•  Een andere uitkomst van het onderzoek is dat de teamrapporten met de 

uitkomsten DVIE veel opleveren. Teams zijn oprecht geïnteresseerd in de uit-

komsten en willen de begeleiding hiermee verbeteren. In de zelfevaluatie is dit 

terug te zien, teams kunnen thema’s aangeven waarop cliënten verandering 

wensen.  

Wat kan er beter?
•  Enkele medewerkers hebben nog moeite om open in dialoog te gaan,  

zij hebben de neiging om “de vragenlijst af te vinken”. 

• De dialoog met verwanten moet in enkele teams nog op gang komen.

 

3.  DE RESULTATEN VAN “DIT VIND IK ERVAN!” EN DE KLANTBELOFTEN UIT DE VISIE

TEAM: 
“Het sluit wel goed aan bij het persoonlijk plan.  

Er zijn geen ‘Dit vind ik ervan!’ thema’s die ik niet kan 

gebruiken in het plan. Dat is gewoon fijn (...). Dit geeft 

houvast, de cliënt heeft dit nu verteld wat nieuw is 

en leuk dat zet ik er dan bij. Doordat je nu echt hun 

mening krijgt, kun je het plan up to date houden.”
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3.2  DIT VIND IK ERVAN! (DVIE) – CLIËNTERVARING (INHOUD)

 

In 2018 concretiseren we deze drie verbeterpunten in specifieke verbeteracties  

die we binnen de 22 locaties inzetten, waarbij we vanzelfsprekend aandacht  

hebben voor de lokale context.

Aandachtspunten vanuit de dialoog:
De antwoorden van DVIE zijn het meest bruikbaar op individueel en team-

niveau, geaggregeerde uitkomsten op organisatieniveau zijn moeilijker 

te duiden. De organisatorische duiding wordt jaarlijks gedaan met een 

afvaardiging van de RvB, cliëntenraad, verwantenraad, teammanagers, 

medewerkers en SK&I. Onderstaande punten zijn als opvallend benoemd.

•  Het merendeel van de cliënten en verwanten geeft een positieve ervarings-

score. De andere kant is dat 20% van de cliënten en verwanten een “matige” 

of “slechte” ervaringsscore geeft. 

•  Het thema familie wordt nog steeds als meest belangrijk beschouwd door 

cliënten. Op dit thema wordt relatief iets vaker “matig” of “slecht” gescoord, 

maar ook het meest “top” net als in 2016. De reden van deze lagere ervarings-

score ligt niet altijd binnen de invloedsfeer van Cordaan. In 2016 is hier een 

project voor opgezet, hieruit is in 2017 een voorstel gekomen dat in 2018 zal 

worden uitgevoerd. 

•  Waar cliënten niet verbaal kunnen communiceren, geven verwanten als 

aandachtspunt het thema lijf aan. Dit komt overeen met andere signalen 

vanuit gesprekken met verwanten binnen de organisatie en zal een aan-

dachtspunt worden in 2018.

•  Verwanten geven relatief vaker aan dat er “verandering gewenst” is op  

de thema’s van DVIE. 

zogenaamde Lerend Netwerk. Dit overleg zal in 2018 structureel vorm krijgen.

Welke thema’s zijn belangrijk voor cliënten Ervaringsscores op thema’s cliënten
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Cordaan heeft in 2015 samen met cliënten, verwanten en medewerkers  

een visie opgesteld met kernwaarden voor medewerkers en klantbeloften 

voor cliënten en verwanten. Wat valt er op?

•  De teams beoordelen zichzelf het beste op kernwaarden  “kleurrijk” en  

“liefdevol” uit de visie. Dit komt overeen met wat cliënten aangeven bij DVIE.  

•  Geen enkel team geeft aan dat zij het slecht doen ten aanzien van de  

kernwaarden. Ook de antwoorden van DVIE zijn hier een positief over.

CLIËNT:
“Ik ben Pakistaans en Moslim. Ik ben welkom bij 

Cordaan en bij de begeleiding met mijn culturele en 
religieuze achtergrond. Ik mag zijn wie ik ben.  

Mijn begeleiders letten ook goed op wat ik wel mag 
en wat ik niet mag qua eten”.

3.3   VISIE: KLANTBELOFTEN (CLIËNTEN) EN KERNWAARDEN (MEDEWERKERS) UIT DE VISIE
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3.4  KERNWAARDEN UIT DE VISIE

liefdevol: Wij werken vanuit het hart en vanuit veiligheid en  

vertrouwen. De basis is een warme en respectvolle relatie.

•  Teams zijn onder andere trots op hun betrokkenheid en hart voor de doel-
groep. De warmte en huiselijkheid die zij creëren. En de band die zij hebben 
opgebouwd met cliënten.

•  Aandachtspunten zijn: het bewuster omgaan met afstand en nabijheid 
(zes teams) en het meer op één lijn werken en feedback geven binnen het 
team (5 teams).

waardevol leven: wij leveren een bijdrage aan een waardevol 

leven voor onze cliënten.

•  Teams zijn trots op hoe zij bij elke cliënt bekijken wat er nodig is. En hoe zij 
dit vervolgens voor en met cliënten doen. Zij geven aan dat er veel respect 
voor cliënten is en oog voor eigen regie.

•  Het meest genoemde aandachtspunt: onvoldoende individuele aandacht 
voor cliënten. 

vakmensen: We voeren continue dialoog met de cliënt/verwant. 

•  Teams zijn trots op hoe zij open staan voor het gesprek met cliënten en 

verwanten. Veel teams geven aan dat “alles bespreekbaar” is en dat zij 

goed kunnen luisteren. Krachtige Teams en DVIE worden hier ondersteunend 

aan genoemd. 

•  Aandachtpunten zijn het verbeteren en intensiveren van het contact met 

verwanten, het luisteren zonder oordeel en het gebruik maken van elkaars 

talenten. 

TEAM:  
“Wij proberen op alle levensgebieden bij te dragen 

aan een waardevol leven door per domein de risico’s 
inzichtelijk te krijgen en door middel van  

begeleidingsafspraken en werkdoelen in te spelen  
op waar de behoeftes van de cliënt liggen.

TEAM:  
“Wij proberen constant aan 

te sluiten bij de cliënt en 
proberen het gevoel van 
veiligheid te vergroten,  
bijv. door het inzetten  

van Basic Trust.”

CLIËNT:
“Ik voel me veilig, ik voel me  

begrepen door jou. Fijn om een  
vertrouwd iemand te hebben  

om dingen te bespreken.”

Daniel en Jan vertellen over vakmensen bij Transtech

https://www.youtube.com/watch?v=mMqBjwwvFP8
https://www.youtube.com/watch?v=mMqBjwwvFP8
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vol lef: We gaan ver zodat cliënten het beste uit zichzelf halen 

en we begrenzen waar nodig.

•  Veel teams zijn trots op wat zij samen met cliënten bereiken en daarnaast 

op hoe zij kaders en grenzen aangeven. 

•  Daarnaast zijn teams er trots op dat er ruimte is voor ontwikkeling van 

cliënten en dat ze kijken naar wat wel kan.

•  Het meest genoemde aandachtspunt is de vraag wanneer je grenzen stelt 

en de eenduidigheid van het team hierin. Sommige teams willen meer 

aandacht voor ethische dillema’s bij vervuiling en schulden. Hierbij wordt 

gedacht aan de mogelijkheden voor een moreel beraad.

verbindend: We werken samen met familie en vrijwilligers en leggen 

verbinding met andere betekenisvolle mensen uit het netwerk.

•  In vergelijking tot de andere klantbeloften geven meer teams (14%) aan 

dit ‘matig’ te doen. Ook dit is zichtbaar in de antwoorden uit de dialogen 

van DVIE. Acht teams geven aan dat zij dit de afgelopen periode verbeterd 

hebben.

•  Het merendeel van de teams geven aan er trots op te zijn dat familie een 

steeds grotere rol speelt in het leven van cliënten, onder andere via Krachtige 

Teams. Ook het inzetten van vrijwilligers, zowel voor activiteiten als voor  

individuele cliënten, gebeurt steeds meer. Daarnaast geven teams aan trots  

te zijn op het betrekken van interne en externe professionals.

•  De verbeterpunten die genoemd worden zijn divers: meer inzetten van 

vrijwilligers (dit is voor sommige doelgroepen moeilijker), het netwerk 

beter in kaart brengen, verwanten meer betrekken bij uitjes en communicatie 

met het netwerk (nieuwsbrieven).

CLIËNT:
“Ik wil graag zelfstandig zonder begeleiding wonen. 

Eventueel met ambulante begeleiding maar mijn  
begeleiding zegt dat het niet mogelijk is omdat  

ik volgens hun intensieve begeleiding nodig heb.  
Ik ben er niet mee eens.”

TEAM:  
 “Wij stimuleren zelfontplooiing 

van de bewoners, wij laten 
bewoners soms (bewust) tegen 
hun eigen grenzen aanlopen.”
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4.1  EXTERNE AUDIT 

Jaarlijks wordt beoordeeld door Certificatie in de Zorg (CidZ) of Cordaan 

nog voldoet aan de ISO-norm. Dit doen zij door twee keer per jaar een  

aantal teams te auditen. De conclusie van de certificeerder is als volgt: 

 

Zeer positieve terugkoppeling externe audit in mei 2017
•  Tijdens de audit in het voorjaar 2017 zijn geen Hoog Risico afwijkingen, 

geen Midden Risico en 4 Laag Risico afwijkingen geconstateerd. 

•  Er is zichtbaar vooruitgang in het meten van de klantbeloften uit de visie, 

passend bij de werkwijze van de organisatie. 

•  Medewerkers voelen zich betrokken door dialoogsessies “Samen voor 

kwaliteit” in de teams.

•  Medewerkers voelen zich gefaciliteerd door teammanager en scholings-

mogelijkheden.

•  Medewerkers zijn kritischer in de reflectie op hun eigen praktijk. Het kan 

en mag nog vanzelfsprekender worden dat medewerkers ervoor gaan om 

het beste uit de ander te halen.

Aandachtspunten
•  Organisatie en leiderschap richten zich op het vergroten van eigenaar-

schap van professionele teams en het ontwikkelen/borgen van expertise. 

Vooral bij het bestuur en in het management heeft dit aandacht. Mede-

werker volgt nog vooral wat van ‘bovenaf’ gevraagd wordt. Er kan meer 

ontstaan vanuit teams.

4.  UITKOMSTEN VAN ANDERE KWALITEITSMETINGEN 
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4.2  INTERNE AUDITS EN VISITATIES

Dit jaar zijn er 9 audits en 10 visitaties gedaan. Opvallend is dat teams 

steeds vaker een audit aanvragen en dat dit vaker op een specifiek thema 

is waar zij recent op hebben verbeterd. 

Er zijn in 2017 interne audits gedaan op de thema’s: Mondzorg, BOPZ, medicatie. 

 

Wat gaat goed:
• Het bewustzijn van medewerkers rondom deze thema’s is hoog. 

•  Medewerkers zijn op de hoogte van de regelgeving/normen en volgen 

deze ook. 

Verbeterpunten:
•  Het registreren in het ECD doen teams op verschillende plekken. Dit is  

een risico bij flex medewerkers. We gaan hier met de implementatie van 

het nieuwe ECD duidelijke afspraken over maken.

Visitaties
Tien teams hebben een visitatie gehad in 2017. 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 medewerkers.

Als positieve punten worden genoemd: 
• De sfeer op de locaties en de betrokkenheid van medewerkers, 

• Teams begeleiden cliënten zoveel mogelijk op maat,

•  Bij een aantal teams zijn er mooie voorbeelden te zien van eigen regie en 

keuzevrijheid voor cliënten. 

Aandachtspunten die vaker voorkwamen zijn: 
• De personele bezetting in de teams is niet altijd optimaal,

•  De communicatie met cliënten en verwanten over Krachtige Teams kan 

verbeterd worden,

•  De inspraak van cliënten in en bekendheid met de huisregels kan verbeterd 

worden, 

• Aandachtspunten met betrekking tot de brandveiligheid.

Vaak komen de aandachtspunten die de teams noemen in de zelfevaluatie 

overeen met de bevindingen van de audits en visitatiecommissie. 

Cor vertelt over Cliëntenraad en Visitatieteam

https://www.youtube.com/watch?v=lybbT2ViIM0
https://www.youtube.com/watch?v=lybbT2ViIM0
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4.3  KLACHTEN

Klachten in 2017 hebben met name betrekking op:
• kwaliteit van zorgverleners

• kwaliteit van de zorgorganisaties

• Woon- en leefomstandigheden

54% van het aantal klachten valt onder de thema’s “kwaliteit van de zorg-

verleners” en “kwaliteit van de zorgorganisatie”.

Uit een analyse van de klachten blijkt dat er regelmatig verwachtingen zijn van 

cliënten waaraan de organisatie niet kan voldoen. Er is echter een grote bereid-

heid bij PB-ers en teammanagers om samen met de cliënt naar alternatieve 

oplossingen te zoeken. 

De klachten zijn divers en verschillen per klager en locatie. 
Cliënten willen graag de eigen regie houden, maar het blijkt voor de cliënt niet 

altijd gemakkelijk, als er iets niet goed gaat, dan ook zelf de verantwoordelijk-

heid te nemen. In voorkomende situaties spreekt de cliënt Cordaan dan aan. 

Het blijkt dat klagers voor het indienen van de klacht vaak al veel hulp kregen 

aangeboden, maar dat niet als zodanig ervaren hebben.

Follow up 
Cliënt: in de klachtbehandeling wordt samen met de cliënt en de team-

manager of begeleider gezocht naar een oplossing voor de klacht. Afhanke-

lijk 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.

Organisatie: als de cliëntvertrouwenspersoon ervaart dat op een locatie 

meerdere cliënten eenzelfde (serieus) probleem hebben wordt dit direct met 

teammanager en directie besproken. De vertrouwenspersoon volgt de door 

de directie uitgezette verbeterafspraken en blijft in contact met de cliënten.

In de klachtenrapportage wordt ieder kwartaal melding gemaakt van  

gesignaleerde trends en aandachtspunten. 
 

100

Klachten 2017

Klagers 2017

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Klagers en klachten 2017

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
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4.4  CALAMITEITEN

 

In 2017 zijn er 3 calamiteiten gemeld bij de IGJ.

Dit waren de belangrijkste oorzaken: 
1.  Het niet volgen van het protocol (medicatie, transfer).

2.  Onvoldoende communicatie met verwant. 

3.    Taken en verantwoordelijkheden in het team zijn niet helder of ineffectief 

verdeeld/gecoördineerd. 

4.   Ondersteuningsplan van onvoldoende kwaliteit: geeft met name te weinig 

houvast m.b.t. cliëntgebonden risico’s.

Het doel van PRISMA-onderzoeken is ervan leren. Daartoe worden  

verbetermaatregelen geformuleerd op cliëntniveau, team-/locatieniveau, 

discipline niveau, en/of organisatieniveau. De domeindirecteur is verantwoor-

delijk voor de communicatie van de bevindingen en de monitoring van de 

uitvoering ervan.

 Ieder half jaar behandelt de directieraad het overzicht van de verbetermaat-

regelen 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 SK&I opgenomen in het betreffende periodieke kwaliteitsverslag. 

Overeenkomstig de opdrachten zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader  

Verpleeghuiszorg zal in 2018 een selectie van erkende instrumenten beschikbaar  

komen voor het meten van ervaringen en oordelen van cliënten. Cordaan zal in 

samenspraak met cliëntmedezeggenschap hierin een keuze maken voor een  

instrument.
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4.5  INCIDENTEN

Elk kwartaal licht de incidentencommissie één van de meest gemelde  

incidentthema’s uit. Hieronder volgen kort de analyses. 

Ernstige incidenten (incidenten met een hoog risico en hoge kans op herhaling): 
•  Er is veel aandacht voor de gevolgen voor cliënten, maar niet altijd voor de 

gevolgen voor medewerkers. In de ernstige meldingen zijn aanzienlijke gevolgen 

voor medewerkers te lezen, zichtbaar is dat medewerkers moeite hebben met 

lastige situaties. 

Vallen: 
•  Er is een toename van 8% in het aantal vastgelegde “bewust genomen risico’s” 

vermeld in de valincidenten.

•  Het betrekken van fysio- en ergotherapeuten bij valincidenten kan verbeterd 

worden. 

Agressie:
•  Het aantal aanwezige signaleringsplannen is gestegen met 3%. In 95%  

van de meldingen is gehandeld volgens het signaleringsplan.

•  De gevolgen van agressie-incidenten voor medewerkers zijn ernstiger  

vergeleken met het vorig jaar. 

Medicatie: 
•  Er is een daling in het aantal gemelde medicatie-incidenten. Tevens lijken 

de pieken in de vakanties af te nemen.

In de steekproef is opvallend: 

•  De kennis over de gevolgen van het een keer missen van medicatie kan bij 

sommige medewerkers verbeterd worden. 

•  Bij medicatie incidenten kan in sommige gevallen eerder gekeken worden 

wat er organisatorisch verbeterd kan worden, naast de verbeterpunten  

bij de medewerker.
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5.1.  CONCLUSIE 

Zoals in de inleiding benoemd, zeggen de kwaliteitsgegevens meer op teamniveau 

en is het moeilijker om algemene conclusies te trekken. We kijken hier dan ook 

met name naar signalen die vanuit meerdere kwaliteitsmetingen worden  

benoemd en/of risicovolle punten waar we de aandacht voor willen vragen. 

Waar zijn we trots op, wat gaat er goed?
Opvallend bij de punten die goed gaan, is dat dit veelal sterk cliëntgerichte/

waardegerichte thema’s zijn. Voor de teams is duidelijk zichtbaar wat de cliënt 

er aan heeft.

•  De dialoog die gevoerd wordt met de cliënt onder andere door : “Dit vind ik 

ervan!”. In de zelfevaluatie geven teams aan dat zij aan de slag gaan met de 

wensen en ervaringen die cliënten aangeven. Op thema’s in de zelfevaluatie 

weten teams te benoemen wat cliënten ervan vinden, de teamoverzichten 

werken hierin goed.  Dit beeld wordt bevestigd in de externe audit en het 

kwalitatieve onderzoek dat is gedaan. 

•  De manier waarop de visie wordt gedragen binnen de teams, de betrokken-

heid en liefde voor het vak. Dit komt overeen met de antwoorden die cliënten 

geven op de klantbeloften in “Dit vind ik ervan!”. Aandachtspunt is het ver-

bindend werken met het netwerk en vrijwilligers, ook dit wordt bevestigd in 

de antwoorden van “Dit vind ik ervan!” en de antwoorden in de zelfevaluatie.

•  Cliëntveiligheid; medewerkers zijn er voor cliënten. De positieve beoordeling 

van cliëntveiligheid door cliënten en verwanten in “Dit vind ik ervan!”

•  De aandacht voor mondzorg heeft geresulteerd in meer bewustwording bij 

medewerkers en betere begeleiding bij het poetsen. Dit geven de teams aan in 

de zelfevaluatie en wordt bevestigd in de audits die bij vier teams zijn gedaan. 

•  De incidentmeldingen maken zichtbaar dat er een stijging is in het aantal 

vastgelegde “bewust genomen risico’s” en signaleringsplannen. Daarnaast 

zijn de pieken van de medicatiemeldingen in de vakanties verminderd (een 

aandachtspunt in 2016). 

•  Teams zijn zich steeds meer bewust van de opvolging van verbeterpunten  

en vragen audits aan om dit te controleren. 

5.  CONCLUSIES, TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
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Wat kan er beter? 
•  Onvoldoende vast personeel binnen enkele teams is één van de meest genoemde 

oorzaken waardoor de kwaliteit niet op peil is op thema’s in de zelfevaluatie. Dit 

komt onder andere naar voren bij de thema’s cliëntveiligheid, deskundigheid  

personeel en de voortgang van de verbeterpunten. Tevens is dit een knelpunt in 

de analyse van de incidentmeldingen en de rapportages van de visitaties.  

•  De mate waarin medewerkers zich toegerust voelen voor de cliëntgroep  

is een aandachtspunt: dit heeft te maken met nieuwe medewerkers én de 

veranderende/complexere doelgroep.

•  Het jaarlijks actualiseren van de risico-inventarisatie en het maken van af-

spraken over de risico’s is een aandachtspunt zowel vanuit de ECD meting,  

de zelfevaluatie van de teams als vanuit de PRISMA analyses die zijn gedaan 

bij ernstige incidenten. Belangrijk hierbij is ook dat medewerkers alert zijn op  

veranderende situaties waardoor de veiligheid van cliënten in het geding komt. 

•  De verbinding, samenwerking en communicatie met het netwerk is een aan-

dachtspunt. Dit is zichtbaar in de zelfevaluatie van de teams, de antwoorden 

uit DVIE en de rapportages van de visitatie. Enkele teams hebben hier voor-

uitgang in geboekt, maar voor andere teams blijft dit nog een opgave waarin 

zij nog zoekende zijn.

•  Bij de teams is er veel aandacht voor de gevolgen van de veranderende doel-

groep 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. 

•  Tenslotte blijft het medicatieproces een punt van aandacht. Teams geven aan 

op onderdelen verbeterd te zijn, maar zichtbaar is ook dat andere onderdelen 

dan weer aandacht nodig hebben. Zoals de signalering van de bijwerkingen 

van medicatie. 
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5.2  TERUGBLIK

Aandachtspunten voor 2017 waren:

 Kennis en kunde medewerkers: Er is een opleidingsprogramma voor PB-ers 

gestart i.s.m. de Hogeschool Inholland voor het project excellente PB-er. 

 Actueel houden van persoonlijk plannen: Per doelgroep zijn er gedefinieerde 

doelen ontwikkeld, deze worden naar schatting voor 50% van de cliënten op 

maat ingevuld. Daarnaast wordt hier ook intensief op de actualiteit gestuurd 

door middel van de ECD overzichten. 

 Betrekken van het netwerk en vrijwilligers: Het programma informele 

zorg krijgt steeds meer invullingen; in 2017 is een actieplan opgesteld voor 

verbinding met het sociaal netwerk en vrijwilligers in de VG. Daarnaast zijn 

er binnen de specifieke zorgdomeinen specifiekere doelen gesteld. 

Gevoel van veiligheid cliënten: In 2016 was een aandachtspunt dat er binnen 

enkele teams op De Werf veel werd gewerkt met flexmedewerkers. Dit had  

invloed op het gevoel van veiligheid van cliënten. Deze teams hebben veel  

ingezet om extra vast personeel te krijgen. Dit is deels gelukt maar is voor  

sommige doelgroepen lastiger te realiseren.  Daarnaast is er gewerkt aan  

het opknappen van De Werf er is een betere samenwerking met huisvesting 

vanuit cliëntperspectief.

In dialoog met de directie is gekeken over de afgelopen jaren wat werkt  

en wat niet werkt in kwaliteitsverbetering:

Wat werkt: 
•  Teams aanspreken op de waarden in plaats van op “dingen die moeten”.

•  In dialoog gaan met de teams met daarbij gebruikmakend de overzichten 

van het ECD, incidenten en opleidingen. Aansluiten bij de teams en meeden-

ken wat er voor hun situatie nodig is. 

•  Teammanagers die (steekproefsgewijs) meelezen in het persoonlijk plan.

Wat heeft nog aandacht nodig:
•  We kunnen beter gebruik maken van de gegevens uit de kwaliteitsmetingen 

en in gesprek gaan wanneer er afspraken niet worden nagekomen.

•  Een kwetsbaar moment is de wisseling van de teammanager. We kunnen 

nieuwe teammanagers beter ondersteunen, op dit moment wordt een het 

inwerkprogramma aangepast gekoppeld aan een coach het eerste half jaar.  
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 5.3  VOORUITBLIK AANDACHTSPUNTEN VOOR 2018

 
Kennis en kunde medewerkers: Het opleidingsprogramma excellente PB-er 

wordt voortgezet. Daarnaast wordt er door de Cordaan Academie geworven 

voor “praktijkadviseurs leren en ontwikkelen” voor elk team. De kennisgroepen 

organiseren jaarlijks bijeenkomsten op specifieke thema’s om de kennis te 

verspreiden. Daarnaast is opleiden een onderdeel van de jaarplannen van de 

zorgdomeinen, waarin aandacht voor specifieke opleidingsprogramma’s en 

eigenaarschap van de medewerkers.

Continuïteit: Cordaan is gestart met een arbeidscampagne ‘Jij & Cordaan‘ 

gericht op verder aantrekken van personeel. 

Actueel persoonlijk plan en risico-inventarisatie: Zichtbaar in het kwaliteits-

beeld is dat teams waardegerichte thema’s beter oppakken. De link met het 

persoonlijk plan en de dagelijkse begeleiding van de cliënt wordt niet altijd 

gelegd. Daarnaast wordt het huidige ECD ervaren als niet gebruikersvriende-

lijk. In 2018 zal gestart worden met de implementatie van ONS. Dit systeem is 

meer gebruikersvriendelijk en heeft een betere samenhang met het behandel-

dossier. 

 Betrekken van het netwerk en vrijwilligers: Het actieplan verbinding met 

sociaal netwerk en vrijwilligers in de VG zal in 2018 in gang gezet worden. 

Daarnaast zijn er specifieke doelstellingen binnen de zorgdomeinen zoals het 

opzetten van buurtcirkels in de LVB. 

Cliëntveiligheid: De training agressiehantering/de-escalerend werken en 

huiselijk geweld wordt omgezet zodat deze breder toepasbaar is bij alle 

doelgroepen. 
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5.4   REFLECTIE OP KWALITEITSBEELD  

Vanuit de dialoog met een afvaardiging van de cliëntenraad, verwantenraad, 

OR, SK&I, directie en Raad van Bestuur:

Het kwaliteitsbeeld is besproken met een afvaardiging van de cliëntenraad, 

verwantenraad, OR, directie, Raad van Bestuur en SK&I. In dialoog is benoemd 

dat de uitkomsten uit het beeld herkenbaar zijn voor alle deelnemers. Er is een 

stijgende lijn zichtbaar ten opzichte van 2016. In de dialoog zijn mooie inzichten 

naar voren gekomen. 

Thema’s waar we trots op zijn:
•  De dialoog die gevoerd wordt met de cliënt onder andere door “Dit Vind Ik 

Ervan!”. Met als resultaat de vergroting van de regie van de cliënt. 

•  De manier waarop de visie wordt gedragen binnen de teams, de betrokken-

heid en liefde voor het vak. 

•  Cliëntveiligheid; medewerkers zijn er voor cliënten. De positieve beoordeling 

van cliëntveiligheid door cliënten en verwanten in “Dit Vind Ik Ervan!”

 

Thema’s die aandacht nodig hebben: 
•  Onvoldoende vast personeel binnen enkele teams: minder personeel vanwege 

verloop en ziekte, teams die werken met veel flexmedewerkers. 

•  De mate waarin medewerkers zich toegerust voelen voor de cliëntgroep: dit 

heeft te maken met nieuwe medewerkers en de veranderende/complexere 

doelgroep.
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5.5   ADVIES NAAR AANLEIDING VAN KWALITEITSBEELD   
 

Vanuit de dialoog met een afvaardiging van de cliëntenraad, verwantenraad, 

OR, SK&I, directie en Raad van Bestuur:

Vier de successen 
Vaak gaat de aandacht naar wat er niet goed  gaat, terwijl er duidelijk een 

vooruitgang te zien is op een aantal thema’s ten aanzien van 2016: 

•  Vieren dat we zo ver zijn gekomen met de dialoog onder meer door “Dit Vind 

Ik Ervan!”. Een mogelijkheid is om hier tijdens bijvoorbeeld het Visiefestival in 

2018 extra aandacht aan te besteden. Door een prijs uit te reiken of teams  

uit te laten wisselen over hun ervaringen. 

•  De visie is duidelijk ingebed in de organisatie. Advies is dan ook om de 

visie komende periode niet te veranderen. Ook kunnen we meer aandacht 

besteden aan het communiceren van de visie. Bijvoorbeeld bij thema’s die 

minder goed gaan duidelijker communiceren waarom we dit doen met 

een link naar de visie. 

•  De betrokkenheid en liefde voor het vak. Vanuit de dialoog ontstond het 

idee om medewerkers te bedanken voor de betrokkenheid die zij tonen. Niet 

alleen de teams waar het goed gaat, maar ook de teams met minder vast 

personeel waarbij de vaste medewerkers die er zijn zich elke dag weer hard 

maken voor cliënten.

Aanvullingen op aandachtspunten: 
•  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 is een advies om 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. 
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Dit hoofdstuk betreft een beknopte samenvatting van het kwaliteitsrapport. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de hoofdstukken vermeld achter  

de titel.

Sinds 2012 werkt Cordaan met zelfevaluaties in de teams en verwerkt deze 

uitkomsten, samen met uitkomsten van andere kwaliteitsmetingen, tot een 

kwaliteitsrapport. Jaarlijks laten wij dit kwaliteitsbeeld extern toetsen. Dit 

jaar vindt deze toetsing plaats middels externe visitatie, conform het nieuwe 

Kwaliteitskader 2017-2022. De basis van het kwaliteitsbeleid is dat wij op 

meerdere plaatsen de dialoog voeren over de kwaliteit van de begeleiding 

en/of kwaliteit van leven. Dit gebeurt op cliëntniveau (‘Dit vind ik ervan!’), 

teamniveau (zelfevaluaties), directieniveau en op het niveau van de Raad 

van Bestuur met de verschillende stakeholders. Dit is een continu proces 

waar leren en verbeteren centraal staat. 

DE BOUWSTENEN
In het kwaliteitsrapport zijn de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader 

2017-2022 opgenomen: 

Bouwsteen 1:  
Werken met het persoonlijk plan: meting uit het ECD (Elektronisch Cliënt  
Dossier) (hoofdstuk 2) 

Iedere cliënt heeft een persoonlijk plan. Het plan is gebaseerd op mogelijk-

heden, beperkingen en wensen van de cliënt. We werken met afspraken en 

doelen die in het plan staan. Daarnaast vindt op cliëntniveau een risico-

inventarisatie plaats, die mede leidt tot afspraken en doelen waaraan we 

werken. Dit alles gebeurt in samenwerking met cliënten en verwanten.  

De resultaten van bouwsteen 1 zijn opgehaald uit het ECD en worden  

gespiegeld aan bouwsteen 3.

Bouwsteen 2:  
‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE!) en de klantbeloften uit de visie (hoofdstuk 3)

In 2015 zijn we gestart met DVIE!. Elke persoonlijk begeleider heeft een cursus 

gevolgd waarin de onderzoekende dialoog met de cliënt centraal staat. 

Vervolgens vinden er één of meerdere dialogen plaats met de cliënt en/of 

verwant. De opbrengsten hiervan wordt vastgelegd in het ECD en kunnen 

op verschillende niveaus handvatten bieden voor het verbeteren van de zorg 

en ondersteuning op het niveau van de cliënt, de teams en de organisatie. 

Sinds maart 2017 zijn ook de klantbeloften uit de visie van Cordaan mee-

genomen in de dialogen. Bij bouwsteen 2 worden ook de uitkomsten van de 

zelfevaluatie en opbrengsten op organisatieniveau meegenomen.

Bouwsteen 3:  
De reflectie van de teams in de zelfevaluatie (hoofdstuk 2 en 3) 

In oktober 2017 hebben 44 teams, van wisselende grootte en samenstelling, 

de zelfevaluatie VG-wonen ingevuld. Naast het werken met het persoonlijk 

plan wordt er nog een aantal andere thema’s belicht die onderdeel zijn van 

de zelfevaluatie namelijk: 

• Sociaal netwerk en dagbesteding

• Cliëntveiligheid

• Sterkere teams 

KWALITEITSMETINGEN (hoofdstuk 4)

Om de kwaliteit zichtbaar te maken, gebruiken we een aantal meetinstru-

menten. Deze instrumenten geven op een verschillende manier inzicht in  

de kwaliteit van de begeleiding en/of informatie over verbeterpunten in  

de organisatie.

a)   Dialoog en reflectie: instrumenten met als doel om de dialoog en reflectie 

binnen het team te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn zelfevaluatie, 

DVIE! en verschillende vormen van audits, visitaties en moreel beraden.

b)   Lerende organisatie: Instrumenten die ingezet worden om te leren van 

eerdere (ongewenste) situaties. Het leren van deze situaties heeft als doel 

dat er maatregelen genomen worden om deze in de toekomst te voorkomen. 

Dit gebeurt op het individuele niveau, maar ook er wordt ook overstijgend 

gekeken naar trends. Voorbeelden zijn klachten, incidenten en de PRISMA-

analyses van calamiteiten.

c)   Landelijke kwaliteitskaders: Cordaan laat zich jaarlijks extern toetsen 

(ISO 9001-norm). Ook deze resultaten zijn meegenomen.

6. BEKNOPTE SAMENVATTING EN TOELICHTING BOUWSTENEN
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CONCLUSIES (hoofdstuk 5)

De belangrijkste conclusies uit het kwaliteitsrapport zijn:

Waar zijn we trots op, wat gaat er goed?
Opvallend bij de punten die goed gaan, is dat dit veelal sterk cliëntgerichte/

waardegerichte thema’s zijn. Voor de teams is duidelijk zichtbaar wat de 

cliënt er aan heeft.

•  De dialoog die gevoerd wordt met de cliënt middels o.a. DVIE!. In de zelfevalu-

atie geven teams aan dat zij aan de slag gaan met de wensen en ervaringen 

die cliënten aangeven. 

•  De manier waarop de visie wordt gedragen binnen de teams, de betrokken-

heid en liefde voor het vak.

•  Cliëntveiligheid; medewerkers zijn er voor cliënten. De positieve beoordeling 

van cliëntveiligheid door cliënten en verwanten in DVIE!.

•  De aandacht voor mondzorg heeft geresulteerd in meer bewustwording 

bij medewerkers en betere begeleiding bij het poetsen.

•  De incidentmeldingen maken zichtbaar dat er een stijging is in het aantal 

vastgelegde bewust genomen risico’s en signaleringsplannen. Daarnaast zijn 

de pieken van de medicatiemeldingen in de vakanties verminderd (dit was 

een aandachtspunt in 2016).

•  Teams zijn zich steeds meer bewust van de opvolging van verbeterpunten 

en vragen audits aan om dit te toetsen.

Wat kan er beter? 
•  Binnen enkele teams is onvoldoende vast personeel één van de meest  

genoemde oorzaken waardoor de kwaliteit niet op peil is op thema’s in  

de zelfevaluatie.

•  Er is blijvend aandacht nodig voor het toerusten van medewerkers op  

de veranderende en complexere doelgroep.

•  Het jaarlijks actualiseren van de risico-inventarisatie en het maken van 

afspraken over de risico’s is een aandachtspunt. Hier zal met de implemen-

tatie van het nieuwe ECD extra aandacht aan worden besteden.

•  Er dienst blijvend aandacht te zijn voor de verbinding, samenwerking en 

communicatie met verwanten middels het programma informele zorg.

REFLECTIE VAN STAKEHOLDERS (hoofdstuk 5, bijlage 1 en bijlage 2)

In het kwaliteitsrapport zijn verschillende reflecties opgenomen die gedaan 

zijn met een afvaardiging van de cliëntenraad, verwantenraad, ondernemings-

raad, Raad van Bestuur en de auditcommissie zorg (Raad van Toezicht). 

Inhoudelijk laat het kwaliteitsrapport zien dat er sprake is van een positieve 

ontwikkeling. Men heeft aangegeven dat het belangrijk is om dit ook te vieren. 

Er is een sterke focus en aandacht voor cliëntgerichte en waardegedreven 

thema’s. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het actief aan de slag gaan met 

de uitkomst van DVIE! met de individuele cliënt. Ook de manier waarop 

onze visie wordt gedragen binnen het team en de betrokkenheid en de 

liefde voor het vak. Aandacht wordt gevraagd voor een aantal thema’s, 

te weten: het betrekken van verwanten en vrijwilligers, de mate waarin 

medewerkers zijn toegerust op de steeds toenemende complexiteit van 

cliënten en het voldoende in beeld brengen van wisselingen en vacatures 

op de locaties.
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BIJLAGE 1: Bevindingen uit de dialoog met de Raad van Toezicht

De Auditcommissie Zorg van Raad van Toezicht heeft het kwaliteitsbeeld 

uitgebreid doorgesproken met de Raad van Bestuur en directeur SK&I en 

haar bevindingen gerapporteerd aan de Raad van Toezicht die deze bevindingen 

volmondig onderschreef. 

De Raad van Toezicht heeft waardering voor het opgeleverde kwaliteits-

beeld 2017. De RvT is enthousiast over hoe het kwaliteitsrapport zich sinds 

2012 steeds heeft ontwikkeld. De door Cordaan ontwikkelde systematiek van 

kwaliteitsmonitoring sluit goed aan op het kwaliteitskader gehandicapten-

zorg. Door triangulatie van verschillende perspectieven op kwaliteit (ECD  

informatie, zelfevaluatie, clientervaring/Dit vind ik ervan)  te combineren 

met klachten en incidentmeldingen ontstaat een inzichtelijk beeld over de 

kwaliteit van zorg. Dat leidt vervolgens tot concrete leer- en aandachtspunten 

op het niveau van de organisatie, het niveau van het team en individuele 

medewerkers en clienten. Opgemerkt wordt dat in het proces van analyse 

wordt gefocust op de overeenkomsten en minder op de verschillen, daar 

waar juist ook verschillen van belang kunnen zijn. Dit ziet RvT nog als een 

kans voor het volgende kwaliteitsbeeld.

Inhoudelijk laat het kwaliteitsbeeld zien dat er sprake is van een gestaag  

positieve ontwikkeling. Het is verheugend om vast te stellen dat er een 

sterke focus en aandacht is voor cliëntgerichte en waardegedreven thema’s. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het actief aan de slag gaan met de uitkomst 

van ‘ Dit vind ik ervan’  met de individuele client, de manier waarop onze 

visie wordt gedragen binnen het team en de betrokkenheid en de liefde voor 

het vak. Aandacht wordt gevraagd voor een tweetal thema’s te weten: het 

betrekken van verwanten en vrijwilligers en de mate waarin medewerkers 

zijn toegerust op de steeds toenemende complexiteit van cliënten.

Samengevat heeft de RvT waardering voor het kwaliteitsbeeld 2017 en zal 

de RvT aan de hand van de naar voren gekomen verbeterpunten nauwkeurig 

de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg volgen. 
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BIJLAGE 2: Externe visitatie

•  In de externe visitatie op 19 april 2018 heeft een leerzame dialoog plaats-

gevonden tussen ’s Heeren Loo (zorgorganisatie), Certificatie in de Zorg  

(certificeerder) en Cordaan.

•  Hierbij waren een afvaardiging van cliëntenraad/ervaringsdeskundigen, 

verwantenraad, procesbegeleiders, directie, zorginhoudelijke staf en Raad 

van Bestuur aanwezig van beide zorgorganisaties en een auditor van  

Certificatie in de Zorg. 

•  Tijdens dit bezoek is er gereflecteerd op de inhoud en het proces van de 

zelfevaluatie en de aanpak bij de totstandkoming van het kwaliteitsrapport 

van beide zorgorganisaties.

•  De reflectie is gedaan vanuit verschillende invalshoeken:  

- cliënten/verwanten; 

- medewerkers/team;  

- directie en bestuur.

 

•  Als onderdeel van de externe visitatie heeft voorafgaand aan de dialoog 

een bezoek plaatsgevonden aan een team van Cordaan. Hierbij is gekeken 

naar de betrokkenheid van cliënten en verwanten (Op welke wijze hebben 

zij hun inbreng gegeven aan de zelfevaluatie? Hoe hebben zij dit ervaren en 

wat het hen heeft opgeleverd?).

•  De uitkomsten van de visitatie zijn uitgewerkt in een verslag met hierin de 

ervaringen die zijn uitgewisseld tussen de beide zorgorganisaties. De rol 

van de procesbegeleider bij de teamreflecties van ‘s Heeren Loo was voor 

Cordaan een waardevolle toevoeging. ‘s Heeren Loo heeft Cordaan een 

compliment gegeven over de hoge inhoudelijke kwaliteit van de kwaliteits-

rapportage. Cordaan en ‘s Heeren Loo hebben het voornemen uitgesproken 

om komend jaar blijvend uit te wisselen op het niveau van de teamreflectie 

en op bestuurlijk niveau.
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BIJLAGE 3: Organogram Cordaan
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Wonen met begeleiding VG-cliënten

• Ambulantteam team Noord (Wlz)
•  Ambulante teams Oost, Zuidoost,  

Diemen en De Wending
• Borgerstraat
• Colijnstraat
• De Diem
• Dusartstraat
• De Gooyer
• Gerrie Knetemannlaan
• IJburg (VGZ)
• Jan Luykenstraat
• Kadoelerbreek
• Kastanjehof
• Ketelmakerij
• Koningsvrouwen van Landlust
• Landlust
• Mandarijnenstraat
• Marcantilaan
• Mulderplein
• Nieuw Vredenburgh
• Van Ossstraat
• Parkhof (EMG) ouderen
• Senecastraat
• Seegersplein
• Sleewijkstraat
• Sloten A & B
• Spreeuwenpark
• Walmolen

 Specialistische zorg VGZ

• Marius Meijboomstraat (MCG)
• De Werf
 

LVB+

• Bazelhof
• De Foyer
• Foyer 4e Verdieping
• Koningsvrouwen van Landlust
• Overleg
• Overtoomse Hof
• Parkhof (LVB)
• Sloten C
• Wenckebachweg

BIJLAGE 4: Locatieoverzicht Cordaan
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SENECASTRAAT

SEEGERSPLEINSLEEWIJKSTRAATSLOTEN A & B

SPREEUWENPARK
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https://www.cordaan.nl/begeleiding-de-wijk-bij-u-thuis
https://www.cordaan.nl/begeleiding-de-wijk-bij-u-thuis
https://www.cordaan.nl/begeleiding-de-wijk-bij-u-thuis
https://www.cordaan.nl/locatie/borgerstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/colijnstraat
www.cordaan.nl/locatie/de-diem-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/dusartstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/de-gooyer-mensen-met-een-lichte-verstandelijke-beperking-lvb
https://www.cordaan.nl/locatie/gerrie-knetemannlaan-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/ijburg
https://www.cordaan.nl/locatie/jan-luijkenstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/kadoelerbreek-wonen-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/kastanjehof-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/ketelmakerij
https://www.cordaan.nl/locatie/koningsvrouwen-van-landlust 
www.cordaan.nl/locatie/landlust-wonen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/mandarijnenstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/marcantilaan
https://www.cordaan.nl/locatie/mulderplein
https://www.cordaan.nl/locatie/nieuw-vredenburgh-wonen-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/van-ossstraat-vgz
https://www.cordaan.nl/locatie/parkhof-mensen-met-een-ernstige-meervoudige-beperking-emb
https://www.cordaan.nl/locatie/senecastraat
https://www.cordaan.nl/locatie/wethouder-seegersplein
https://www.cordaan.nl/locatie/sleewijkstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/nieuw-sloten
https://www.cordaan.nl/locatie/spreeuwenpark
https://www.cordaan.nl/locatie/walmolen
https://www.cordaan.nl/locatie/marius-meijboomstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/de-werf
https://www.cordaan.nl/locatie/de-bazelhof
https://www.cordaan.nl/locatie/de-foyer
https://www.cordaan.nl/locatie/de-vierde-verdieping
https://www.cordaan.nl/locatie/koningsvrouwen-van-landlust
https://www.cordaan.nl/locatie/overleg
https://www.cordaan.nl/locatie/overtoomse-hof
https://www.cordaan.nl/locatie/parkhof-jongvolwassenen
https://www.cordaan.nl/locatie/nieuw-sloten-jongvolwassenen-met-een-lichte-verstandelijke-beperking-lvb
https://www.cordaan.nl/locatie/wenckebachweg
www.cordaan.nl/locatie/de-diem-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/dusartstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/gerrie-knetemannlaan-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/jan-luijkenstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/kastanjehof-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/ketelmakerij
www.cordaan.nl/locatie/landlust-wonen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/mulderplein
https://www.cordaan.nl/locatie/van-ossstraat-vgz
https://www.cordaan.nl/locatie/overleg
https://www.cordaan.nl/locatie/parkhof-mensen-met-een-ernstige-meervoudige-beperking-emb
https://www.cordaan.nl/locatie/senecastraat
https://www.cordaan.nl/locatie/wethouder-seegersplein
https://www.cordaan.nl/locatie/sleewijkstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/nieuw-sloten
https://www.cordaan.nl/locatie/spreeuwenpark
https://www.cordaan.nl/locatie/marcantilaan
https://www.cordaan.nl/locatie/marius-meijboomstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/de-bazelhof
https://www.cordaan.nl/locatie/de-foyer
https://www.cordaan.nl/locatie/de-vierde-verdieping
https://www.cordaan.nl/locatie/overtoomse-hof
https://www.cordaan.nl/locatie/parkhof-jongvolwassenen
https://www.cordaan.nl/locatie/nieuw-sloten-jongvolwassenen-met-een-lichte-verstandelijke-beperking-lvb
https://www.cordaan.nl/locatie/wenckebachweg
https://www.cordaan.nl/locatie/de-gooyer-mensen-met-een-lichte-verstandelijke-beperking-lvb
https://www.cordaan.nl/locatie/koningsvrouwen-van-landlust 
https://www.cordaan.nl/locatie/borgerstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/colijnstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/kadoelerbreek-wonen-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.cordaan.nl/locatie/mandarijnenstraat
https://www.cordaan.nl/locatie/walmolen
https://www.cordaan.nl/locatie/de-werf
https://www.cordaan.nl/locatie/ijburg
https://www.cordaan.nl/locatie/koningsvrouwen-van-landlust 
https://www.cordaan.nl/locatie/nieuw-vredenburgh-wonen-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
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