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1. Cliënt 

Reflectie 2020 

In 2020 hebben we wereldwijd te maken gehad met een uitbraak van het 

Corona-virus. Het blijkt een ongekend grote impact te hebben op het leven 

van iedereen. Ook cliënten van Cordaan zijn getroffen. In maart 2020 worden 

de eerste cliënten van Cordaan positief getest op COVID-19. In de maanden 

hierna volgen snel meer locaties en raken steeds meer van onze cliënten 

besmet met het COVID-19-virus. Een deel van onze cliënten hersteld hiervan 

maar ook overlijden cliënten gedurende 2020 aan de gevolgen van hiervan. 

De pandemie heeft veel gevraagd van cliënten en medewerkers. Zo werd er in 

het voorjaar van 2020 een bezoekverbod afgekondigd in de verpleeghuizen 

dat veel impact heeft gehad op onze cliënten. Naast het bezoekverbod zijn 

cliënten soms ook geraakt door opgelegde beperkingen binnen de eigen 

woonomgeving. Uit interviews met cliënten en vertegenwoordigers werd 

duidelijk dat voor cliënten het middel vaak erger was dan de kwaal. Cliënten 

voelden zich eenzaam en verward door een sociaal isolement met soms 

fysieke en psychische klachten als gevolg. 

Het noodzakelijk inzetten van quarantaine- en isolatiecohorten in de locaties 

hebben de bewegingsvrijheid van cliënten in sommige gevallen beperkt. 

Daarbij zijn algemene ruimtes als restaurant en activiteitenruimten tijdelijk 

gesloten waardoor cliënten minder ontmoetingen met medecliënten hadden 

en zij niet langer meer konden deelnemen aan centrale activiteiten. De inzet 

van de (assistent) participatiecoach is gecontinueerd en heeft op het gebied 

van welzijn in deze periode kleine lichtpuntjes gegeven voor cliënten in deze 

zware periode. Voor het bieden van toezicht en aandacht is de rol van 

gastvrouwen van belang. Zij hebben meer en meer naast het bieden van 

toezicht ook een belangrijke rol in het aanbieden van ondersteuning bij eten 

en drinken gedurende de dag en avond, als in het aanbieden van activiteiten 

in de huiskamer bij de cliënten. 

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is aanwezig in het contact tussen medewerkers van 

Cordaan en de cliënt. Iedere cliënt heeft een zorgplan waarin afspraken zijn 

opgenomen over wat de cliënt belangrijk vindt op het gebied van gezondheid, 

persoonlijke zorg, eten en drinken, prettige dag, eigen regie en wonen. In 

2020 is er bij elke cliënt in het zorgplan een doel ten aanzien van COVID-19 

opgenomen. Dit heeft er aan bijgedragen dat medewerkers zich altijd bewust 

zijn van voorkomende symptomen passend bij COVID-19 en direct in staat te 

handelen bij een verdenking. Het verder bestendigen van het Cordaanbrede

cliëntendossier heeft in 2020 de nodige aandacht gekregen van de ECD-

coördinatoren. Zij hebben in 2020 zorg-medewerkers vooral digitaal en op 

afstand ondersteund bij het methodisch werken met het ECD. 

Zorgeloos Thuis (volledig pakket thuis)

In 2020 is het aantal cliënten dat Wlz-zorg ontvangt (VV04, VV05 en VV06) in 

de eigen thuissituatie, toegenomen tot 71 cliënten. In 2020 is het aantal 

stedelijke teams fors uitgebreid van drie naar negen teams. De ambities om 

een stedelijke dekking te bieden voor de cliënten Zorgeloos Thuis hebben in 

2020 nader vorm gekregen.
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Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als u bent 

aangewezen op verzorging en verpleging, als u een verstandelijke beperking heeft of als u met chronische psychische problemen kampt. Zodat u zo lang 

mogelijk zelfstandig kunt blijven. Liefst thuis, in uw eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een omgeving waar u zich veilig voelt.



1. Cliënt 

Wonen en welzijn

Van de pandemie in 2020 hebben cliënten op het gebied van wonen en 

welzijn veel impact ervaren. Cliënten voelden zich eenzaam en verward door 

een sociaal isolement waarbij zij soms fysieke en psychische gevolgen 

ervaarden. 

De extra middelen die vanuit het programma Waardigheid & Trots beschikbaar 

zijn voor zinvolle dagbesteding hebben in 2020 wederom in samenspraak met 

cliënten, vertegenwoordigers en medezeggenschap een bestemming gekregen 

in de locaties. Locatiemanagers hebben ten tijde van de 1e golf in het 

voorjaar van 2020 veel contact gehad met de lokale cliëntenraden en 

betrokken familieleden uit de locaties om passende oplossingen te vinden 

voor het bezoekverbod. Hiervoor zijn op veel locaties quarantainers en 

bezoekershuisjes geplaatst waardoor cliënten toch familieleden konden 

ontmoeten in een beschermde omgeving. 

De afdeling ICT heeft in deze periode een belangrijke rol gespeeld in het 

mogelijk maken van beeldbellen tussen cliënten en familieleden.

Klantreis

In 2020 hebben we de klantreis samen met cliënten, verwanten en een 

afspiegeling van medewerkers inzichtelijk gemaakt. We brachten de reis van 

de klant in beeld voor 1) cliënten met een psychogeriatrische ziektebeeld, 2) 

cliënten met een somatische zorgvraag en 3) cliënten waarbij naast 

somatische aandoeningen ook sprake is van psychiatrische problematiek. In 

een aantal sessies hebben we inzichtelijk gemaakt wat cliënten belangrijk 

vinden als zij in een van de locaties komen wonen. Hierdoor zullen we in de 

toekomst nog beter in staat zijn om onze cliënten en hun naasten te 

ondersteunen als cliënten bij Cordaan komen wonen. In 2021 worden 

waardevolle inzichten verder uitgewerkt en ingevoerd.

Carenzorgt

Cordaan gaat voor persoonsgerichte zorg met als doel een bijdrage te leveren 

aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Voor een zo optimaal mogelijke 

kwaliteit van leven is nauwe samenwerking nodig tussen cliënt, naasten en 

zorgprofessionals. Dit is in 2020 niet eenvoudig geweest, doordat cliënten, 

naasten en professionals elkaar ivm COVID-19 niet of nauwelijks konden 

ontmoeten. Vanuit de applicatie ONS van Nedap is er een koppeling mogelijk 

met Carenzorgt. Carenzorgt is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg 

krijgt of zorg verleent. Met Carenzorgt kun je afspraken maken en taken 

verdelen, maar ook elkaar op de hoogte houden en contact leggen met de 

zorgorganisatie. In 2020 is ten gevolge van COVID-19 een versnelling gekomen 

in de implementatie van Carenzorgt. Doordat naasten van cliënten niet fysiek 

bij de cliënt aanwezig konden zijn, is Carenzorgt van grote betekenis 

geweest. Het gaf hen zicht op hoe het met de cliënt ging, en gaf hen 

gelegenheid om nauw samen te werken met de zorgmedewerkers. 

Carenzorgt gaan wij nog meer gebruiken voor, tijdens en na inhuizen in een 

intramurale locatie zodat er sprake is van een ‘zachte landing’. Door de 

pandemie is het niet mogelijk geweest om Carenzorgt coaches aan te stellen.

24-8-2021
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1. Cliënt 

Cliëntoordeel

De mening van onze cliënten en hun naasten vinden wij ontzettend

belangrijk. Halfjaarlijks nemen zorgmedewerkers hiervoor de CQ-light af.

Hierin vragen we cliënten en hun naasten naar hun ervaring op een aantal

thema ś waarover in het zorgplan afspraken zijn gemaakt met de cliënt. Het

delen van deze ervaringen biedt Cordaan de mogelijkheid om direct afspraken

te maken met de cliënt op onderdelen waar verbetering wenselijk is. In 2020

is het aantal uitgevraagde ervaringen bij cliënten t.o.v. 2019 toegenomen. De

aanbevelingsvraag in 2020 - uitgevraagd in de CQ-light - geeft de volgende

uitkomst:

Zorgkaart Nederland

Cordaan volgt nauwlettend de aanbevelingen die cliënten en of hun naasten 

doen op de onafhankelijke landelijke site van Zorgkaart Nederland. Het totaal 

van alle waarderingen is opgenomen in de volgende afbeelding. 

Het gemiddelde aantal waarderingen is gestegen met 15 ten opzichte van 

2019.
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Een greep uit de waarderingen:  

Zingeving en levensbeschouwelijke vraagstukken

Het werken vanuit onze visie op Zingeving en Levensbeschouwelijke 

vraagstukken heeft in 2020 vooral in voorkomende situaties aandacht 

gekregen in de locaties. Ondanks de noodzakelijke ingezette maatregelen 

zijn familie en naasten betrokken geweest als er sprake was van een 

naderend levenseinde.

Informele zorg

Het samenwerken tussen vrijwilligers, naasten en zorgmedewerkers is in 

2020 ten gevolge van COVID-19 tijdelijk stopgezet. Het inzetten van 

vrijwilligers kon in verband met het bezoekverbod in de woonlocaties 

niet doorgaan. Achter de schermen werkten we in 2020 aan een verdere 

doorontwikkeling van het eerder opgestelde programma informele zorg. 

We zijn trots op de inzet van de vrijwilligers ‘plus’ van Markant. Deze 

vrijwilligers bezoeken cliënten die ten gevolge van een complexe 

zorgvraag niet deel kunnen nemen aan de reguliere 

dagbestedingsactiviteiten. Deze vrijwilligers bieden waar het weer kan 

1:1 aandacht en passende activiteiten aan deze groeiende groep 

cliënten. 

7,9 79



2. Veiligheid

Medicatieveiligheid

Een belangrijk speerpunt in 2020 betrof medicatieveiligheid waarbij we in 

2019 de overstap hebben gemaakt naar het digitaal aftekenen van medicatie. 

Het digitaal registreren maakt het dubbel aftekenen op afstand een stap 

dichterbij. In 2020 heeft deze ontwikkeling vertraging opgelopen. De 

periodieke medicatiereview tussen cliënt, arts en medewerker is in 2020 

uitgevoerd bij 63 % van de cliënten. Het overleg met apotheker en arts vindt 

eveneens periodiek plaats. Dit overleg zal zich vooral richten op de 

farmaceutische beoordeling en interactie van de voorgeschreven 

geneesmiddelen. 

Gemotiveerd gebruik vrijheid beperkende maatregelen

Het inzetten van vrijheidbeperkende maatregelen (VBM) wordt bij Cordaan in 

strikt noodzakelijke situaties toegepast. Onder leiding van de Specialist 

Ouderengeneeskunde, in samenspraak met de wettelijk vertegenwoordiger 

van de cliënt en de zorgmedewerkers, kijken we welke maatregel het minst 

zwaar is om onverantwoorde situaties te voorkomen. In 2019 zijn de 

voorbereidingen gestart die noodzakelijk zijn door de komst van de Wet zorg 

en dwang in 2020. Een Cordaanbrede stuurgroep en daaraan verbonden 

werkgroepen werken gestructureerd aan alle implicaties die de Wet zorg en 

dwang met zich mee brengt. De afname van het aantal ingezette VBM in 2020 

kan mogelijk het gevolg zijn van de Wet Publieke Gezondheid. Een deel van 

de ingezette maatregelen vielen onder deze wet, waardoor alleen 

onvrijwillige zorg is geregistreerd in plaats van alle ingezette maatregelen als 

in de voormalige Wet Bopz.

Zorginhoudelijke veiligheid

Het werken met één clientdossier heeft er aan bijgedragen dat de 

multidisciplinaire samenwerking t.b.v. de cliënt vereenvoudigd en verbeterd 

is. Het ECD voorziet in een voorlopig multidisciplinair zorgplan bij aanvang 

zorg, waarin belangrijke afspraken zijn vastgelegd. Het versterken van 

multidisciplinair samenwerken en het organiseren van daarvoor 

ondersteunende werkprocessen blijft van belang. Cordaan heeft daarom 

gekozen voor integrale risicosignalering binnen het ECD. Deze signalering 

geeft zicht op de meest voorkomende gezondheidsrisco’s en in welke mate 

sprake is van deze gezondheidsrisico’s op cliëntniveau. Dit vergroot de 

zorginhoudelijke veiligheid, de kwaliteit van zorg, en de efficiëntie waarmee 

de zorg wordt geleverd.

Technologische innovaties

De Corona-uitbraak heeft in 2020 onze focus verlegd. Naast de ontwikkeling 

van leefcirkels en inzet van slimme camera’s, is ook het digitaliseren van 

contact tussen medewerkers en de contacten tussen cliënten en familieleden 

georganiseerd. Hier zijn op een meerderheid van de locaties devices voor 

beschikbaar gesteld om cliënten te helpen bij het hebben van contact met 

naasten. 

Voor medewerkers is er een pilot geweest om met behulp van een VR bril te 

leren handelen als er sprake is van een acute uitbraak van COVID-19.
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Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige zorg vraagt om betrokken en bekwame medewerkers. Daarom zet Cordaan zich 

samen met haar medewerkers in voor het op peil houden van kennis en het stimuleren van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers. Randvoorwaardelijk is het beschikbaar hebben van actuele protocollen en richtlijnen, en deze als zorgmedewerker weten toe te passen in 

het dagelijks werk. 



3. Medewerkers

Reflectie 2020

De vraag naar zorg neemt toe, maar de arbeidsmarkt houdt hiermee geen 

gelijke tred. De krapte op de arbeidsmarkt was ook in 2020 voelbaar en 

hiervoor hebben we in 2020 stevige interventies gepleegd. Ten gevolge van de 

COVID-19-uitbraak was er sprake van uitval van medewerkers en een hoog 

verzuim. In de meeste gevallen doordat medewerkers zelf getroffen waren 

door het COVID-19-virus maar soms ook vanwege een besmetting in de 

nabijheid waarvoor er een quarantaineplicht was. Ten tijde van de uitbraak 

heeft Cordaan een noodpoule samengesteld met medewerkers van 

verschillende deskundigheidsniveaus die voor langere tijd gekoppeld konden 

worden aan zorgteams. De ingezette medewerkers boden ondersteuning in de 

intensieve periode waarbij veel cliënten ziek waren. Maar soms ook 

ondersteunden zij teams die zwaar getroffen werden door COVID-19 extra. Op 

deze wijze hebben we de continuïteit van zorg kunnen borgen.

In- door- en uitstroom

Naast het werven van nieuwe collega’s, heeft voor Cordaan het behouden van 

medewerkers prioriteit en onze voortdurende aandacht. Collega’s die 

Cordaan verlaten krijgen een exitinterview aangeboden dat ons zicht geeft op 

de vertrekredenen. In het leiderschapsprogramma is dit thema opgenomen. 

Het nieuwe werken

Met de pandemie is er een omslag gekomen in het digitaal werken, daar waar 

voor de Coronapandemie medewerkers van ondersteunende diensten veelal 

fysiek op locatie aanwezig waren, zijn deze mensen conform overheidsbeleid 

vanuit huis werkzaam geweest en hebben vergaderingen en trainingen vooral 

digitaal plaats gevonden.

Leerhuis wordt Cordaan College 

In 2019 startte Cordaan met het aanstellen van zij-instromers in een daarvoor 

aangewezen locatie: het zogenaamde leerhuis. In 2020 hebben we dit 

leerhuis omgevormd tot het Cordaan College, en dit in meerdere locaties 

opgestart. Dit heeft goede resultaten opgeleverd, waarbij de eerste groep 

instromers zijn afgestudeerd en een vaste aanstelling hebben gekregen.  

In 2020 zijn er 135 zij-instromers op zes leerlocaties aangenomen.

Deskundigheid en kennisontwikkeling

In 2020 is gewerkt aan een herijkte visie op leren en ontwikkelen: ‘Bij 

Cordaan blijf je leren en ontwikkelen voor de cliënt, voor jezelf en voor onze 

toekomst.’ In 2020 is deze scholingscyclus verder ontwikkeld, en geeft 

richting aan het proces om samen een tijdig én kwalitatief goed leer- en 

ontwikkelaanbod te blijven bieden. Deze scholingscyclus ondersteunt ‘human 

resource & development’-teams en de zorgdomeinen bij het vooruit kijken en 

het maken van concrete afspraken en een realistische planning van de 

leerprogramma’s per domein. Met de leerprogramma’s wordt inzichtelijk 

welke basisscholing en verdiepende scholingen nodig zijn voor de 

deskundigheid van medewerkers. De deskundigheid van medewerkers is 

inzichtelijk gemaakt in het leermanagementsysteem.
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De dynamiek in de langdurige zorg heeft specifieke implicaties voor ons personeelsbeleid. Wij hechten grote waarde aan het opleiden en de ontwikkeling 

van onze medewerkers. Onze sturing en inzet is erop gericht dat zij hun werk professioneel, met veel plezier en betrokkenheid kunnen uitvoeren. Dit is 

voor Cordaan altijd belangrijk, maar bij uitstek in een tijd waarin de zorgvraag verandert en de arbeidsmarkt voor de zorgsector een uitdaging is. 



3. Medewerkers

Vitaal en veilig werken

Zoals eerder vermeld, wil Cordaan een passend antwoord blijven bieden op 

de veranderende zorgvraag. Maar hoe kunnen onze medewerkers onze 

cliënten betrokken en vakkundig ondersteunen? Het sleutelwoord is en 

blijft ‘aandacht’. Aandacht van de organisatie voor veilig werken, voor 

individuele inzetbaarheid en voor een gezonde werkplek. Om de juiste 

aandacht te creëren, is het van fundamenteel belang consequent invulling 

te geven aan het arbobeleid. Het fundament daarvan is ‘Vitaal en veilig 

werken’. Het gaat hierbij om aandacht die medewerkers sterkt en 

motiveert om de regie over inzetbaarheid in eigen handen te nemen, 

ondersteund door de leidinggevende.

Ten tijde van de Coronapandemie zijn medewerkers ondersteund bij het 

veilig werken met persoonlijke beschermingsmiddelen. Na een periode van 

schaarste van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn medewerkers 

door deskundigen vanuit de organisatie en met ondersteuning van de GGD 

Amsterdam getraind in het juist gebruiken van de PBM’s en toepassen van 

de noodzakelijke hygiënemaatregelen om uitbraken binnen de locaties te 

beperken. 

Alle locaties werden in 2020 bezocht 

door de GGD, en zijn door hen 

beoordeeld op het treffen van de juiste 

maatregelen en voorbereidingen in het 

kader van COVID-19. 

De IGJ heeft in 2020 een bezoek 

afgelegd aan een van de locaties

in het kader van Hygiëne en 

infectiepreventie . Dit bezoek is met een 

positief oordeel afgesloten.
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Programma Leiderschap

Het team leiderschapsontwikkeling is in 2020 gestart met het ontwikkelen van een 

visie op leiderschap en daarbij behorende leiderschap-ontwikkeltrajecten. 

Cordaan stimuleert medewerkers tot bloei te komen, en zorgt ervoor dat zij hun 

werk goed en met plezier kunnen doen.

Het team leiderschapsontwikkeling organiseert daarbij minimaal 2x per jaar 

leiderschapsdagen speciaal en exclusief voor leidinggevenden. Ze zijn onderdeel 

van het programma Leiderschapsontwikkeling. Tijdens deze dagen besteden we 

aandacht aan de visie en strategie van Cordaan en wat dat van leidinggevenden 

vraagt. Elke leiderschapsdag draait om inspiratie, ontmoeting, van elkaar leren en 

plezier.



4. Organisatie

Reflectie 2020

Wij staan voor onze zorg. We hebben hiervoor een heldere visie op de 

toekomst en zijn financieel gezond. Dit zijn belangrijke voorwaarden om onze 

rol als grootstedelijke zorgorganisatie te kunnen blijven waarmaken. We 

geven invulling aan onze verantwoordelijkheid door ons zorgaanbod te blijven 

aanpassen aan de zorgvraag die volop in verandering is. Binnen Cordaan doen 

we dit door samen te werken met interne en externe expertisecentra, tussen 

onze verschillende zorgdomeinen en door collegiale samenwerking op te 

zoeken met andere zorgorganisaties binnen en buiten de Ouderenzorg. 

Interne en externe ontwikkelingen maken deze ontwikkeling noodzakelijk. 

Cordaan zal in de toekomst te maken krijgen met een aantal belangrijke 

inhoudelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen die tot een aanpassing in de 

aansturing heeft geleid. Een belangrijk aandachtspunt hierbij zal de geboden 

kwaliteit van zorg in balans laten zijn met de beschikbare middelen. 

Leiderschap, Governance en management

De context waarin leidinggevenden hun werk doen verandert: aan de ene kant 

neemt de zorgvraag toe, in omvang, in complexiteit en in diversiteit. Aan de 

andere kant is sprake van een steeds groter personeelstekort. Die combinatie 

vraagt om nieuw leiderschap waarin de aandacht voor medewerkers centraal 

staat, daarom luidt de visie op leidinggeven:

“Als leidinggevende stimuleer je je medewerkers tot bloei te komen en zorg 

je ervoor dat zij hun werk goed en met plezier kunnen doen”. In 2020 zijn de 

voorbereidingen gestart voor het opstellen van de visie op leiderschap.

Medezeggenschap 

Een goed functionerende medezeggenschap is belangrijk voor de ontwikkeling 

van de zorg en voor allen die in de zorg werken. Bij de opzet van de nieuwe 

medezeggenschap hebben we bewust gekozen voor versterking van de lokale 

medezeggenschap. Laagdrempelig consulteren we lokale cliëntenraden, OR 

en VAR bij belangrijke besluiten die cliënten en medewerkers betreffen. 

Achterbanraadpleging

Het blijkt voor cliëntenraden lastig te zijn om snel en laagdrempelig in 

contact te komen met hun eigen ‘achterban’. Juist dit contact is essentieel. 

Tapster is een applicatie die zorginstellingen ondersteunt bij het digitale 

contact met cliënten, verwanten en naasten. Tapster heeft hiervoor een 

portaal ontwikkelt en helpt cliëntenraden om inspraak en medezeggenschap 

digitaal vorm te geven. Tapster zegt daarover; “Dat doen we niet alleen met 

een stukje techniek, maar ook door het contact vorm te geven en te 

onderhouden. Daarmee zorgen we voor meer eigen regie, grotere 

betrokkenheid en meer zeggenschap over zaken die cliënten raken.”

COVID-19 – Crisisorganisatie

Bij het uitbreken van de Covid-19-pandemie is er binnen Cordaan in allerijl 

een crisisorganisatie opgetuigd. Deze heeft tijdens de grote piek van 

uitbraken dagelijks contact gehad in het Operationeel Crisisteam (OCT) en 2x 

per week in het Crisis Beleids Team (CBT). In het CBT zijn naast de leden van 

de Raad van Bestuur en directieleden ook leden van de Centrale 

Cliëntenraad, de ondernemingsraad, als leden van de Verpleegkundig Advies 

Raad vertegenwoordigt. In 2020 zijn de lokale cliëntenraden nauw betrokken 

bij de besluiten die genomen werden ten gevolge van Corona. 9

Goede zorg vraagt om leidinggevenden die aandacht hebben voor hun medewerkers en zeker ook voor de randvoorwaarden die deze medewerkers nodig 

hebben om hun werk goed en met plezier te kunnen doen (de Magneetkrachten van Cordaan). Daarom startte Cordaan in 2019 met een 

leiderschapsprogramma dat leidinggevenden ondersteunt om medewerkers tot bloei te laten komen en zorgt dat zij hun werk goed en met plezier kunnen 

doen. Hiervoor is bij alle leidinggevenden een talentscan afgenomen.



5. Leren en verbeteren 

Leren en werken aan kwaliteit

Cordaan heeft de beschikking over een kwaliteitsmanagementsysteem dat 

voor een deel binnen Cordaan is ontwikkeld. Deze kwaliteitsinstrumenten 

dragen bij aan het leren en werken aan kwaliteit.

Het hart van Cordaan 

Het verbeteren van kwaliteit wordt ondersteund door het 

kwaliteitsmanagementsysteem van Cordaan. Uitkomsten van verschillende 

metingen en beschikbare data worden per kwartaal aangeboden aan 

management, directie en Raad van Bestuur waarbij deze informatie het 

gesprek hierover ondersteunt. Het geeft een beeld wat we goed doen, en 

helpt focus te leggen waarin we willen verbeteren. Management en directie 

kunnen met deze gegevens bijsturen op ongewenste afwijkingen, als ook met 

zorgteams in gesprek gaan om met elkaar te praten op welke onderdelen het 

beter kan.

Om effectief te leren en verbeteren is het belangrijk dat de informatie 

integraal, kort cyclisch en eenvoudig aangeboden wordt vanuit de driehoek 

van cliëntervaring, medewerkerservaring en kwaliteitsdata. Om dit te 

bereiken hebben we in 2020 samen met de teams een methode en instrument 

ontwikkelt. Hiermee kunnen de teams samen met de teammanager gegevens 

ten aanzien van de kwaliteit van de zorg, werkplezier, de essentiële 

elementen van de werkomgeving en de personele- en randvoorwaardelijke

aspecten integraal monitoren, evalueren en verbeteren. In het laatste 

kwartaal van 2020 is het integraal dashboard instrument de ‘bloem van 

Cordaan’ beschikbaar gekomen en in een aantal teams wordt deze uitvoerig 

getest. 

Zelfevaluatie

In 2020 stond onze zelfevaluatie volledig in het teken van de uitbraak van 

COVID-19 binnen de V&V-locaties. De zelfevaluatie heeft de multidisciplinaire 

teams laten reflecteren op deze intensieve en impactvolle periode. Teams 

gaven hierbij vanuit drie perspectieven - de klant, de medewerker en de 

organisatie - antwoord op de vragen: ‘wat mag nooit meer gebeuren?’, ‘wat 

willen we behouden?’ en ‘wat zouden we met elkaar verder moeten door 

ontwikkelen?’. De opbrengst en die van collega’s uit de andere domeinen 

hebben bijgedragen aan een Cordaanbreed evaluatiedocument.

24-8-2021
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Wij staan voor onze zorg. We hebben hiervoor een heldere visie op de toekomst en zijn financieel gezond. Dit zijn belangrijke voorwaarden om onze rol als 

grootstedelijke zorgorganisatie te kunnen blijven waarmaken. We geven invulling aan onze verantwoordelijkheid door ons zorgaanbod te blijven 

ontwikkelen naar de zorgvraag die volop in verandering is. Binnen Cordaan doen we dit door samen te werken met interne en externe expertisecentra, 

tussen onze verschillende zorgdomeinen en door collegiale samenwerking op te zoeken met andere zorgorganisaties binnen en buiten de Ouderenzorg.

‘Elkaar blijven aanspreken op verbeterpunten, 

we moeten veranderingen in protocollen goed 

blijven communiceren’

‘Het team heeft de leidinggevende als een hele 

steun gevoeld. Leidinggevende staat achter haar 

medewerkers waardoor het team veel 

vertrouwen voelde’

‘We hebben het beleid van de RIVM gevolgd, 

want als iemand zou moeten weten wat we 

moesten doen in deze crisis waren zij het wel’

Het overlijden van onze collega 

door COVID-19 heeft ons diep 

geraakt.



5. Leren en verbeteren
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Kwaliteitsrapporten

De uitkomsten van verschillende kwaliteitsinstrumenten worden ieder 

kwartaal gebundeld aangeboden aan directie en managementteams. Cordaan 

vindt het belangrijk dat naast het aanleveren van deze rapporten er binnen 

directie en managementteams maar ook binnen de zorgteams wordt 

gereflecteerd op deze informatie. Door als team de uitkomsten te bekijken 

wat er goed gaat worden teams direct in de gelegenheid gesteld om met 

elkaar te bespreken hoe en op welke wijze verbeteringen kunnen worden 

gerealiseerd en wat hiervoor nodig is. 

Gebruik van informatie  - klachten 

Cordaan vindt het van belang om bij de klachtafhandeling de cliënt en 

haar/zijn familielid of betrokkenen verder te helpen bij het oplossen van een 

gemeld probleem of gemelde klacht. Bij klachtafhandeling gaat het niet in de 

eerste plaats over of de klacht gegrond of ongegrond is, maar ook om de 

aandacht die er is voor de persoon en zijn of haar verhaal. Het team 

klachtopvang vraagt aandacht voor de ‘meest voorkomende klachten’ en 

daarbij behorende werkwijzen en/of procedures. Tevens worden in de 

klachtbehandeling trends gesignaleerd, die gebaseerd zijn op de meest 

actuele data, feiten en observaties van de klachtenfunctionaris en van 

invloed zijn op de kwaliteit van de zorg. Deze worden daarom ieder kwartaal 

besproken met directie en managementteams van de zorgdomeinen, zodat er 

acties genomen kunnen worden op door de klanten ervaren problemen. 

Gebruik van informatie – incidenten

Cordaan maakt gebruik van Triasweb om (bijna-) incidenten in de zorg en 

dienstverlening te registreren. Dit stelt medewerkers in staat om eenvoudig 

een incident te melden. De gemelde incidenten worden ieder kwartaal in een 

rapportage opgenomen en besproken met directie en management om trends 

en ontwikkelingen te signaleren en ervan te leren. De meest gemelde 

incidenten betreffen valincidenten, medicatie-incidenten en agressie-

incidenten. 

Gebruik van informatie - Calamiteiten in de zorgverlening

Cordaan meldt calamiteiten en geweld in de zorgrelatie aan de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg & Jeugd. De gemelde calamiteiten worden door een 

intern onderzoeksteam, in enkele gevallen aangevuld met een externe 

voorzitter, onderzocht. Het belangrijkste doel is om, op basis van de 

geconstateerde basisoorzaken, binnen de organisatie van calamiteiten te 

leren. 

In 2020 is er een nadere analyse gedaan op alle genoemde basisoorzaken, om 

vervolgens te kunnen oordelen wat de meest urgente verbetermaatregelen 

zijn voor de gehele organisatie. Hierbij maken we gebruik van het 

toetsingskader van de IGJ en de belangrijke thema’s persoonsgerichte zorg, 

deskundige medewerkers, en sturen op kwaliteit en veiligheid.  Deze zijn 

besproken met directie en management. In 2020 zijn er tien meldingen 

gedaan van een calamiteit in de zorgverlening en is er aanvullend hierop bij 

nog dertien meldingen onderzocht of er sprake was van een calamiteit in de 

zorgverlening. 

In 2019 is het aantal vooronderzoeken gelijk aan 2020. Het aantal gemelde 

calamiteiten in 2019 betrof 14 meldingen.



6. Externe samenwerking 

Doorbreken van grenzen en het leggen van nieuwe verbindingen   

In 2020 hebben we nog meer ervaren dat het klassieke onderscheid tussen 

zorg thuis en het verpleeghuis aan het vervagen, misschien zelfs wel aan het 

verdwijnen is. Cordaan biedt thuis Verpleeghuis Verplaatste zorg als dat nodig 

is. Om dit mogelijk te maken zijn we in 2020 fors meer gebruik gaan maken 

van het volledig pakket thuis, we noemen dit Zorgeloos Thuis. Wijkzorgteams 

kunnen hierbij de hulp inroepen van specialist ouderengeneeskunde, 

geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut en ergotherapeut. 

Lerend Netwerk

Cordaan vormt met Amsta, Amstelring en ZGAO het Lerend Netwerk. Het 

Lerend Netwerk beoogt in gezamenlijkheid visie te ontwikkelen, te leren van 

en met elkaar, en maken afspraken om elkaar te ondersteunen bij 

kwaliteitsontwikkeling. Het Lerend Netwerk komt periodiek bijeen, waarbij 

de bestuurders van de organisaties aanwezig zijn. In deze bijeenkomsten 

worden actuele thema’s besproken uit de Amsterdamse langdurige zorg en 

wederzijdse thema's verkend. In 2020 hebben deze bijeenkomsten digitaal 

plaatsgevonden.

Externe samenwerking ten tijde van Covid-19

Ten tijde van de COVID-19-uitbraak is de samenwerking met de collega-

zorginstellingen in Amsterdam geïntensiveerd. Het bestuurlijk overleg 

(wekelijks) in de stad heeft de stedelijke Corona-aanpak vormgegeven. Dit 

heeft er toe geleid dat in gezamenlijk overleg op twee plaatsen in de stad 

een COVID-unit is geopend waar cliënten met een PG-indicatie konden 

verblijven. Deze voorziening heeft cliënten de mogelijkheid gegeven om zich 

vrij te kunnen bewegen binnen de afdeling en niet in strikte isolatie te 

verblijven. 

Regionale samenwerking

In 2020 zullen we net als de voorgaande jaren de medezeggenschap hierin 

betrekken en ook op andere niveaus verder onderzoeken waar 

kennisuitwisseling meerwaarde kan hebben. In het Regionale Aanpak 

Kwaliteitskader (RAK) komen Amsterdamse aanbieders periodiek bijeen. 

In 2020 zijn er 3 voorstellen aan toegevoegd:

• Verpleeghuiszorg Thuis

• Verpleeghuiszorg voor de toekomstige Amsterdamse ouderen

• Verpleeghuiszorg voor mensen met duale problematiek 

GGD

In het afgelopen jaar is de samenwerking met de GGD geïntensiveerd en 

hebben zij Cordaan geadviseerd en ondersteund bij vraagstukken als gevolg 

van COVID-19.
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Cordaan is met haar brede palet aan diensten en producten actief in het ondersteunen van mensen op vrijwel alle leefgebieden zodat zij zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven. Wij doen dit in samenwerking met alle formele en informele ketenpartners in en om ons werkgebied: groot Amsterdam.


