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1. Waarom een Meerjarenbeleidsplan 
 
 
In de zorg gaat het om wat wij voor cliënten betekenen. Maar de wereld staat niet stil. Demografische 
ontwikkelingen hebben gevolgen voor aard en omvang van de vraag naar zorg. Mensen die in de 
toekomst een beroep doen op zorg hebben andere verwachtingen. Veranderende ideeën over zorg en 
behandeling vragen om andere expertise. Nieuwe technieken en mogelijkheden dienen zich aan. 
Eerste lijn, ziekenhuiszorg en welzijn zijn volop in beweging. Wat daar gebeurt, is ook voor ons van 
belang. Het beleid van overheid en financiers is van invloed op het beleid van organisaties als 
Cordaan. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties zich een beeld vormen van hun toekomst. Een 
beeld waar je als organisatie naar toe wilt. Dit toekomstbeeld staat in dit meerjarenbeleidsplan 2014 – 
2017 centraal. 
 
Veel mensen die direct of indirect bij de zorg zijn betrokken, maken zich zorgen over de toekomst. 
Voor het eerst in de ontwikkeling van de naoorlogse verzorgingsstaat is sprake van afname van 
middelen die voor de langdurige zorg beschikbaar zijn, terwijl de vraag naar zorg groeit. De overheid 
wil het gebruik van zwaardere vormen van zorg terug dringen, maar bezuinigt ook op de thuiszorg. Als 
wij blijven werken zoals wij nu doen betekent minder middelen ook minder (kwaliteit van) zorg.  
 
Het Meerjarenbeleidsplan van Cordaan heeft als titel “Zorg in een veranderende samenleving” 
meegekregen. Wij willen hiermee tot uitdrukking brengen dat er echt nieuwe antwoorden moeten 
komen op de vragen die nu voorliggen, zodat wij kunnen voorkomen dat bezuinigingen ook tot 
verschraling leiden. Het gaat er dus om een nieuwe visie op de rol van de langdurige zorg te 
ontwikkelen. Om een andere manier van kijken naar de vragen die cliënten hebben. En, een andere 
manier van werken om die nieuwe ideeën over de toekomst van de langdurige zorg ook echt in 
praktijk te brengen.  
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2. Waarom Cordaan 
 
 
Cordaan is een bijzondere organisatie. Wij zijn er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd 
ondersteuning of zorg nodig heeft. Cordaan biedt ondersteuning en zorg thuis, voor ouderen, voor 
mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problematiek.  
 
Cordaan is gevormd om mensen in staat te stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en zo 
veel mogelijk zelfredzaam te zijn én te blijven. Dat geldt voor iedereen, ongeacht “hun makke”. Wij 
sluiten aan bij de mogelijkheden die mensen zelf hebben. Uitgangspunt hierbij is dat mensen niet 
eerst en vooral cliënt zijn. Zij geven invulling aan hun eigen leven en maken hun eigen keuzes. 
Cordaan wil met ondersteuning en zorg aansluiten op die eigen keuzes. Voor mensen met een 
beperking gaat het hierbij ook om dat zij een zo volwaardig mogelijke rol kunnen vervullen: in een 
eigen huis, met werk of dagbesteding en in hun vrije tijd. Een bijzondere positie wordt ingenomen door 
jeugdigen met een verstandelijke beperking. Bij hen staat de ontwikkeling van hun mogelijkheden 
centraal. In een aantal gevallen zijn mensen aangewezen op intensieve zorg. Zorg gaat dan samen 
met het bieden van een vorm van verblijf. Cordaan biedt een grote verscheidenheid aan 
woonmogelijkheden in aansluiting op gespecialiseerde zorg.  
 
Cordaan werkt vanuit een visie. In de zorg gaat het erom zo dicht mogelijk bij huis te blijven. Thuis en 
in de directe woonomgeving: de eigen buurt of wijk. En als dit niet of niet (langer) kan, zoveel mogelijk 
als thuis: in een kleinschalige woonomgeving. Die visie is geen doel op zich zelf. De visie van Cordaan 
is geworteld in de overtuiging dat thuis of als thuis de omgeving is waarin goede zorg het best gedijd. 
Waarin aandacht hebben voor en betrokken zijn bij elkaar veel beter aansluiten bij leefwereld van 
cliënten en een prettige en ontwikkelingsgerichte werkomgeving bieden voor medewerkers.  
 
Dit kunnen wij alleen doen als wij blijven investeren. Investeren in mantelzorgers, vrijwilligers en 
medewerkers. Investeren in mogelijkheden om je als professional te verbreden of te verdiepen. 
Investeren in de samenwerking met initiatieven van burgers en culturele en religieuze 
gemeenschappen zodat wij gezamenlijk nieuwe vormen van wonen en zorg kunnen opbouwen. 
Investeren in de samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en revalidatiecentra, zodat cliënten de 
zorg krijgen die zij nodig hebben. Investeren samen met woningcorporaties en andere investeerders 
om de woonmogelijkheden voor ouderen en mensen met beperkingen te vergroten. En last but not 
least investeren in onderzoek. De vernieuwing van de langdurige zorg kan alleen als er hechte 
vormen van samenwerking ontstaan tussen academisch onderzoek en zorgpraktijk.  
 
In Cordaan bundelen wij de kracht van thuiszorg, ouderenzorg, de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking en de zorg voor mensen met psychische problematiek. Die 
krachtenbundeling stelt ons in staat om vanuit een gemeenschappelijke visie te werken aan een 
vernieuwend aanbod aan ondersteuning, zorg, dagbesteding en (begeleid) werk. Die 
krachtenbundeling is ook nodig om een solide en financieel gezonde organisatie te zijn. Een grote 
organisatie om kleinschalig te kunnen werken.  
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3. Wat willen wij voor cliënten betekenen  
 
  
Ons leven krijgt betekenis in relatie tot elkaar: thuis, op het werk en in onze vrije tijd. Wij vinden het 
belangrijk om steeds onze eigen keuzes te kunnen maken. Hierbij is ieder mens zelf zoveel mogelijk 
verantwoordelijk voor zijn of haar leven. Dat geldt ook als er sprake is van fysieke, verstandelijke of 
psychische beperkingen. Mensen willen ongeacht die beperkingen zo veel mogelijk een volwaardige 
rol (blijven) spelen. 
 
Met ondersteuning en zorg dragen medewerkers in de zorg er aan bij dat mensen op een 
betekenisvolle wijze invulling kunnen geven aan hun leven. Ook als sprake is van kwetsbaarheid of 
beperking. Dit maakt het zo belangrijk om te weten wat er in de ander omgaat en in het handelen 
hierop aan te sluiten. Het kennen van iemands levenswijze, levensgeschiedenis en levensovertuiging 
is daarom zeer belangrijk. Aandacht, betrokkenheid en vakmanschap gaan hierbij hand in hand. Zorg 
is hiermee zoveel meer dan het helpen bij het douchen, het begeleiden van een cliënt met een 
verstandelijke of psychische beperking of de zorg voor mensen met een vorm van dementie. Met die 
zorg dragen wij er aan bij dat mensen zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden, hun eigen 
keuzes kunnen maken en zelf verantwoordelijk kunnen blijven nemen voor hun eigen leven.  
 
De komende jaren stellen wij als gemeenschappelijke en verbindende waarde  “Aandacht Voor” 
centraal. De kern hiervan is om meer ruimte te maken voor de dialoog met elkaar; de dialoog tussen 
cliënt, familie en medewerker alsook de dialoog tussen medewerkers onderling en hun 
leidinggevende.  
 
Daarnaast nemen wij verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de zorg in de stad. Dat hebben 
wij laten zien bij het behoud van een sterke thuiszorg voor de stad. Dat hebben wij ook gedaan toen 
de toekomst van de joodse ouderenzorg in Amsterdam op het spel stond. Recent namen wij het 
initiatief genomen bij de stedelijke ontwikkeling van de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.  
 
Die betrokkenheid krijgt ook op een andere manier vorm. Oudere Amsterdammers en mensen met 
een beperking zijn niet alleen gebruikers van zorg. Zij zijn allereerst inwoner van Amsterdam. Zij 
leveren aan die stad ook een positieve bijdrage. Cordaan wil die bijdrage zichtbaar maken.   
 
De komende jaren geven wij aan die betrokkenheid ook op een andere manier invulling. Steeds meer 
groepen burgers bundelen hun krachten en benaderen Cordaan om hun zorgaanbod hier op af te 
stemmen. Voorbeelden hiervan zijn groepen mensen met dezelfde culturele en religieuze achtergrond 
en initiatieven van ouderen die gezamenlijk vorm willen geven wonen en leven in de stad. Wij vinden 
deze ontwikkeling van groot belang voor de ontwikkeling van de zorg in de stad. 
 
En hiermee krijgt zorg ook maatschappelijke betekenis. Met ondersteuning en zorg dragen wij er aan 
bij dat mensen een rol blijven spelen in de samenleving. Ondersteuning en zorg, soms ook in hun 
meest eenvoudige vorm, stellen mensen in staat om voor zich zelf en elkaar te (blijven) zorgen. Onze 
zorg en ondersteuning geeft in veel gevallen een krachtige impuls aan participatie en integratie van 
mensen met een beperking. Ondersteuning en zorg zijn tenslotte de uitdrukking van een 
verantwoordelijkheid die al heel lang tot de gemeenschappelijke taak van samenleving en overheid 
gerekend kan worden. 
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4. Zorg in een veranderende wereld 
 
 
De tijd staat niet stil. Maar soms grijpen veranderingen zo op elkaar in dat je de indruk hebt dat niet de 
tijd, maar een heel tijdperk verandert. Dat geldt wel in het bijzonder voor de veranderende wereld van 
de zorg.  
 
4.1 De zorgvraag verandert 
Wij worden met elkaar steeds ouder. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke of psychische 
beperking. Uit een in opdracht van het Kwaliteitsinstituut door TNO uitgevoerd onderzoek komt een 
aantal ontwikkelingen naar voren die ingrijpende gevolgen hebben voor de langdurige zorg.1 Het 
aantal ouderen neemt in de periode tot 2030 fors toe. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen met een 
niet westerse achtergrond. Afhankelijk van het land van herkomst stijgt het aantal soms met 300%. 
Tussen de Amsterdamse stadsdelen bestaan opvallende verschillen in groei en ontwikkeling van de 
bevolkingssamenstelling. Het aantal mensen met meer dan één chronische aandoening neemt met 
ca. 20% toe. In samenhang hiermee groeit het aantal kwetsbare ouderen. De toename is het sterks in 
de stadsdelen Noord en Oost. Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt hierbij dat de 
kwetsbaarheid eerder in het leven naar voren komt. Een andere ontwikkeling is dat het aantal ouderen 
zonder functioneringsproblemen stijgt met ca. 49%. Het aantal ouderen met functioneringsproblemen 
stijgt tot 2030 echter fors sneller tot ca. 60%. Ook hier is sprake van grote verschillen tussen de 
stadsdelen, waarbij de kwaliteit van de woningvoorraad, veel etagewoningen zonder lift, hierbij nog 
buiten beschouwing is gelaten. Problemen met bewegen leiden in dat geval al snel tot een sterk 
verminderde zelfredzaamheid. Het meest voorkomende functioneringsprobleem is het hebben van 
“mobiliteitsproblemen, al dan niet in combinatie met lichte of matige dementie. Tot en met 2030 wordt 
hierbij een stijging van 55% verwacht. Ook in de leeftijd van 19 tot en met 64 jaar wordt in de periode 
tot 2030 rekening gehouden met een forse stijging van mobiliteitsproblemen. Vragen rondom 
eenzaamheid, angst en depressie gaan een groter aandeel in de vraag naar zorg vormen dan nu al 
het geval is. Risico op eenzaamheid, bijvoorbeeld, neemt tot 2030 met 22% toe. Al lange tijd is de 
relatie aangetoond tussen sociaal-economische status en gezondheidssituatie. In Amsterdam neemt 
het aantal ouderen met een midden of hoge sociaal-economische status met 128% toe. Het aantal 
ouderen met een lage sociaal-economische status blijft ten opzichte van 2012 gelijk.  Dit laatste geldt 
overigens niet voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. De onderzoekers 
verwachten dat het totaal aantal ouderen met meerdere functioneringsproblemen hoger is dan het 
totaal aantal ouderen met meer dan één chronische aandoening.  
 
4.2 Fundamenteel andere benadering 
De gezondheidszorg van de toekomst wordt door de ontwikkelingen zoals hierboven kort aangestipt in 
belangrijke mate ouderenzorg. Dit vraagt om een andere definitie van gezondheidszorg, waarin niet 
alleen gezondheid en veiligheid, maar ook leven en welzijn een belangrijke plaats innemen. Preventie, 
het bevorderen van (onderling) contact en steun en vergelijkbare welzijnsactiviteiten gaan in de 
ouderenzorg een centrale plaats innemen. Naast behandeling van enkelvoudige aandoeningen is 
meer aandacht voor kwetsbaarheid van ouderen nodig en hoe je hiermee het best kunt omgaan. 
Behandeling in het ziekenhuis leidt voor veel, vooral kwetsbare, ouderen tot grotere risico’s op 
functionele beperkingen. Door nieuwe combinatie van “cure” en “care” thuis gaat er voor ouderen een 

                                                 
 
1 A.M.J. Chorus et al (2014) Indicatie van de zorgvraag in 2030, prognose van functioneren en chronische 
aandoeningen.  
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beter alternatief komen voor een opname in het ziekenhuis. Met andere woorden, de ontwikkelingen 
die hier kort zijn aangestipt dragen bij aan een fundamenteel nieuwe koers voor de langdurige zorg.  
 
4.3 Keuzes en voorkeuren van cliënten veranderen 
De veranderingen in de zorg hangen ook samen met veranderende opvattingen en voorkeuren van 
cliënten. Mensen worden zich steeds bewuster van hun gezondheid en van wat zij zelf kunnen doen 
om die te bevorderen. Zij willen hierbij zo lang mogelijk thuis (blijven) wonen: ongeacht leeftijd of 
beperking. Als het echt niet langer kan, geven mensen de voorkeur aan vormen van wonen waarin de 
menselijke maat bepalend is. In een aantal situaties is specialistische zorg nodig. Keuzevrijheid en 
behoud van regie zijn voor veel mensen hierbij belangrijke waarden. Ook mensen met een 
verstandelijke of psychische beperking kiezen voor zelfstandige vormen van wonen. Zij maken hierbij 
gebruik van een steunpunt in de buurt. Door middel van een breed aanbod van 
dagbestedingactiviteiten of begeleid werk projecten participeren zij op allerlei manieren in hun wijk of 
buurt.  
Weinig vormen van dienstverlening zijn zo verbonden met het leven als de zorg. Daarom kan zorg niet 
los worden gezien van de culturele of religieuze identiteit van mensen. Mensen willen zichzelf en de 
dingen die voor hen belangrijk zijn in de zorg herkennen. In een stad als Amsterdam, waarin wij met 
elkaar met zoveel verschillende culturele en religieuze identiteiten samen leven, is dat een bijzondere 
opdracht.  
 
4.4 De zorg zelf verandert ook 
De langdurige zorg wordt ook beïnvloed door een veranderde visie op het verlenen van zorg. Het 
accent verschuift van overnemen en aanbieden naar aanvullen en stimuleren: in aansluiting op wat 
mensen zelf kunnen en de mogelijkheden die familie, vrienden en buren hebben. Het besef groeit dat 
de zorg niet alles zelf kan of moet regelen. Het accent verschuift ook van zorg verbonden aan verblijf 
naar zorg thuis. Om voor cliënten echt het verschil te maken is samenwerking met anderen van 
cruciaal belang. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met welzijn gericht op het doorbreken van 
sociaal isolement en door het bieden van zinvolle dagbesteding, de samenwerking met de huisarts 
rondom de medische en verpleegkundige zorg thuis, de samenwerking met het ziekenhuis gericht op 
goede overdracht van ziekenhuis naar huis en de samenwerking tussen psychiatrie gericht op mensen 
die naast een beperking ook psychiatrische zorg nodig hebben. Ook de samenwerking met 
mantelzorgers en vrijwilliger(s)organisaties zal aan belang gaan winnen.  
In de specialistische zorg zien we een aantal vernieuwingsrichtingen. Voorbeeld hiervan zijn de 
ontwikkeling van de geriatrische revalidatie en dementiezorg, de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking én complexe lichamelijke of psychiatrische problemen en de begeleiding van 
cliënten met een complexe psychiatrische aandoening. Voor alle vormen is van belang dat er in hoog 
tempo technische mogelijkheden komen die ouderen en mensen met een beperking in staat stelt om 
langer thuis te blijven wonen, de behandelmogelijkheden thuis vergroot en die bijdragen aan een 
andere vormgeving van de relatie tussen cliënten onderling en cliënten en zorgverleners.  
 
4.5 Beleid van de overheid 
Tenslotte is het beleid van de overheid van wezenlijke betekenis voor de ontwikkeling van de 
langdurige zorg. Het beleid van de overheid is gericht op een brede hervorming van de 
verzorgingsstaat. Doel van deze hervorming is om de afhankelijkheid van burgers van collectieve 
verzorgingsarrangementen te verminderen en hen te stimuleren om zelf (meer) verantwoordelijkheid 
te nemen voor vraagstukken waarmee ieder van ons te maken kan krijgen. Of het nu gaat om de 
financiering van de eigen woning, het verzekeren tegen werkloosheid, de bekostiging van studie of 
opleiding of het regelen van zorg als wij ouder worden: de overheid ziet een beperktere rol voor 
zichzelf weggelegd. De beoogde hervorming krijgt extra scherpte doordat er grote bezorgdheid 
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bestaat over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. In het beleid van de overheid op het terrein 
van de langdurige zorg krijgt dit uitwerking in een breed pakket maatregelen, dat de langdurige zorg in 
de volle breedte raakt.  
Drie beleidslijnen zijn hierbij te onderscheiden: 
� Allereerst wordt beoogd om burgers te stimuleren om zelf een grotere verantwoordelijkheid te 

nemen voor de zorg die zij nodig hebben en hierbij meer dan nu gebruik te maken van eigen 
mogelijkheden en de mogelijkheden van familie en buren.  

� Tweede lijn is de inperking van het domein wat tot de verzekerde zorg wordt gerekend. Dat gaat 
gepaard met versterking van de lichtere ondersteuningsvormen (0e lijn en welzijn) en hogere 
verwachtingen ten aanzien van het eigen netwerk.  

� Derde beleidslijn is dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt om de zorg gekoppeld aan 
vormen van verblijf voor ouderen en gehandicapten met een intensieve zorgvraag te waarborgen. 

 
4.6 Tegenstrijdig beleid 
“Eigen kracht”, “sociaal netwerk”, “zelfredzaamheidsmatrix”, “regie bij de cliënt”, 
“participatiesamenleving”: er is geen nota van ministerie of gemeente of deze is wel met deze of 
vergelijkbare termen doorspekt. Het is een begrippenkader waarmee de overheid een fundamentele 
koerswijziging inzet. Tegelijkertijd is ook sprake van beleidsmaatregelen die elkaar in de wielen rijden. 
Er wordt ingrijpend gekort op het aantal verzorgingshuis plaatsen. Kwetsbare mensen worden zo 
gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen. Tegelijkertijd wordt er substantieel gekort op de hulp bij 
het huishouden, zorg thuis en dagactiviteiten voor bijvoorbeeld dementerende ouderen. De overheid 
wil één plan voor de cliënt, maar tegelijkertijd zijn er vier financiers die de in dit plan beschreven zorg 
moeten bekostigen. De overheid stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen. Tegelijkertijd wordt 
door woningcorporaties niet of slechts zeer beperkt in de bestaande woningvoorraad geïnvesteerd 
met het doel deze voor oudere Amsterdammers geschikt te maken. Deze interne tegenstrijdigheid 
brengt risico’s met zich mee in het bijzonder voor diegenen die het meest kwetsbaar zijn. Daarom is 
het belangrijk om als zorgorganisatie niet voorbij te gaan aan de risico’s die met het beleid van 
overheid en gemeente samenhangen. De ontwikkelingen zoals deze hier zijn aangeduid hebben 
gevolgen voor de positionering van Cordaan. Mede doordat de financiering van de zorg “versplintert” 
over gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren zal een toenemende behoefte bestaan aan 
zorgorganisaties die in staat zijn om te verbinden en zo bij te dragen aan een zorgaanbod waarin de 
overgang van welzijn naar zorg, van reguliere (ouderen)huisvesting naar gespecialiseerde 
woonvoorzieningen en van cure naar care worden gelegd.  
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5. Geworteld in de stad  

 
 
Sinds 1683 zijn Cordaan en haar rechtsvoorgangers betrokken bij de ontwikkeling van de zorg in de 
stad. In het boek “Cordaan Rond” is de hechte band met Amsterdam op een afwisselende wijze in 
beeld gebracht. Zonder enige terughoudendheid kan daarom worden gezegd dat Cordaan verbonden 
is met Amsterdam en directe omgeving. Die verbinding krijgt ook nu op verschillende manieren vorm.  
 
5.1 Verbonden met de mensen in de stad 
Zorg staat niet op zich zelf, maar krijgt betekenis door en met iedereen die met die zorg is betrokken. 
Dat geldt voor mantelzorgers, die vaak het leeuwendeel van de zorg voor een partner, familielid of 
vriend voor hun rekening nemen. Dat geldt ook voor de meer dan 1200 vrijwilligers die in allerlei rollen 
binnen Cordaan ongelofelijk belangrijk werk doen. Maar Cordaan is ook nog op andere manieren met 
de samenleving verbonden. Wij hebben, onder andere door deelname aan de Gaypride, een impuls 
gegeven aan de zichtbaarheid van homo’s en lesbiennes met een verstandelijke beperking. Cordaan 
ondersteunt vergelijkbare initiatieven gericht op ouderen.  
Mede door de vergrijzing ontstaan ook bij de Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse gemeenschap 
initiatieven om vormen van zorg te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen culturele en religieuze 
achtergrond. Inmiddels zijn een aantal van deze initiatieven gerealiseerd of in voorbereiding. De 
komende jaren krijgt deze ontwikkeling verder vorm. Daarnaast wordt Cordaan benaderd door 
verschillende groepen Amsterdammers die het initiatief hebben genomen om toekomstbestendige 
vormen van wonen, leven en zorg te realiseren. Wij staan positief tegenover deze ontwikkelingen 
omdat deze een impuls geven aan een op de toekomst gerichte zorg.  
 
5.2 Beth Shalom 
Die verbondenheid komt ook tot uitdrukking als het er om gaat de continuïteit te waarborgen van de 
zorg voor specifieke groepen mensen. Medio 2013 werd Cordaan benaderd om Beth Shalom voor 
een dreigend faillissement te redden. Beth Shalom richt zich op de zorg voor joodse ouderen. Het was 
voor Cordaan ondenkbaar dat de zorg voor Joodse Amsterdammers in het geding zou komen.  
 
5.3 Wijkgerichte werkwijze 
Cordaan biedt ondersteuning en zorg thuis. Hiermee groeit het belang om ondersteuning en zorg in de 
directe woonomgeving van mensen te organiseren. Dat is om meerdere redenen een belangrijke 
ontwikkeling. De eigen buurt of wijk is voor mensen van groot belang. De kwaliteit van buurt of wijk zijn 
bepalend voor het gevoel van veiligheid, sociale verbondenheid en identiteit. Activiteiten in buurt of 
wijk zijn, zeker bij afnemende mobiliteit, van wezenlijk belang voor het eigen sociale leven. Geldt voor 
veel ouderen dat het belangrijk is dat zij zo lang mogelijk in hun buurt kunnen blijven wonen, voor 
mensen met een verstandelijke of psychische beperking gaat het erom dat zij juist veel meer van de 
mogelijkheden in hun buurt gebruik kunnen blijven maken en hieraan zelf actief bijdragen. 
Voorbeelden hiervan zijn betrokkenheid bij een buurtcentrum, een buurtwinkel of het onderhoud van 
het openbaar groen in de buurt.  
Er is nog een reden. De zorgvraag verschilt van buurt tot buurt. Waar in sommige delen van de stad 
de vergrijzing snel toeneemt, kennen andere delen een veel trager groeipad. De 
bevolkingssamenstelling verschilt per stadsdeel evenals de sociaal economische positie. Op dit 
moment brengt TNO de ontwikkeling van die zorgvraag in beeld. Door te weten wat er in de wijk of 
buurt speelt, kunnen zorgorganisaties hun rol beter vervullen.  
Voor zorgverleners is de buurt en de wijk het schaalniveau waarop een betekenisvolle afstemming 
rondom individuele cliënten mogelijk is. Huisarts, wijkverpleegkundige en welzijnscoördinator 
stemmen op buurt- en wijkniveau hun werk op elkaar af.  
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Tenslotte is in de wijk de gemeentelijke overheid in toenemende mate in beeld met het oog op de 
ontwikkeling van een samenhangend aanbod aan welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een 
beperking. Cordaan kent van oudsher een sterke oriëntatie op wijken en buurten en is op veel 
verschillende manieren met de buurt verbonden. De komende jaren groeien wij uit tot de “natuurlijke” 
partner in de buurt. Vier beleidsprioriteiten staan hierbij centraal. 
� Met uitzondering van die activiteiten die om een stedelijke schaal vragen wordt al onze ambulante 

zorg en dienstverlening op wijkniveau georganiseerd. Dit onder andere door de vorming van een 
compact wijkteam rondom ouderen en chronisch zieken. Daarnaast zijn er ambulante teams 
gericht op de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking of psychische 
problematiek. 

� Huisarts, wijkverpleegkundige en welzijnscoördinator vormen de spil om voor kwetsbare mensen 
en hun mantelzorgers een samenhangend aanbod te bieden van huisartsenzorg, thuiszorg en 
activiteiten gericht op gezelligheid, bewegen, ontspanning, ontmoeting en participatie. Samen met 
deze partners ontwikkelen wij een gestructureerde en efficiënte werkwijze om er voor te zorgen 
dat cliënten dat krijgen wat nodig is, de onderlinge communicatie adequaat verloopt en het 
aanbod wordt aangepast bij verandering van de vraag.  

� In een aantal situaties doen mensen niet alleen een beroep op verzorging, verpleging en/of 
begeleiding. Er kan ook sprake zijn van eenzaamheid, schulden, verslaving, etc. Daarom werken 
wij nauw samen met partners in de wijk. Cordaan ontwikkelt een werkwijze waarbij 
mantelzorgondersteuning, welzijnswerk, schuldhulpverlening en maatschappelijk werk “enbedded” 
zijn in onze teams op wijk- en buurtniveau.  

� Het is niet altijd mogelijk om langer zelfstandig en veilig thuis te blijven wonen. Cordaan biedt 
verspreid over de stad aangepaste en kleinschalige woonmogelijkheden aan gericht op ouderen, 
mensen met een verstandelijke en of psychische beperking. Daarnaast worden onze klassieke 
verzorgingshuizen doorontwikkeld tot beschutte vormen van ouderenhuisvesting. Verzorging, 
verpleging en (ambulante) begeleiding worden door het wijkzorgteam aangeboden.  

 
5.4 Aansluiten op levensstijl 
Het proces van individualisering heeft ingrijpende gevolgen voor de langdurige zorg. Een sterk uniform 
aanbod waarbij mensen ongeacht hun levensstijl eenzelfde vorm van dienstverlening krijgen 
aangeboden sluit hier steeds minder op aan. Mensen willen maatwerk en zijn hier in toenemende 
mate bereid en in staat om hieraan een financiële bijdrage te leveren. In het klein als het gaat om 
extra diensten, maar ook in het groot als het gaat om woonruimte die net iets meer heeft dan wat 
normaal gesproken beschikbaar is. Wij vinden het belangrijk dat ondersteuning, zorg en 
woonmogelijkheden aansluiten op de eigen levensstijl. De komende jaren wil Cordaan hier op 
inspelen door aanvullende diensten en woonmogelijkheden te bieden.  
 
5.5 Grootstedelijke problemen 
Amsterdam brengt door aard en omvang ook specifieke grootstedelijke problemen met zich mee. Een 
voorbeeld hiervan is de oververtegenwoordiging van éénpersoonshuishoudens. Vooral bij 
toenemende kwetsbaarheid kunnen zij minder een beroep doen op mantelzorg van een partner. 
Vrienden en buren zijn vaak bereid om bij te springen, maar vooral als er langdurig en intensief een 
beroep op hen wordt gedaan, neemt de bereidheid om zich te verbinden af. Samen met 
maatschappelijke organisaties willen wij de komende periode zoeken naar alternatieve oplossingen.  
De economische crisis raakt een grote groep Amsterdammers direct. Armoede onder sociaal-
economische zwakkere groepen neemt toe. Dat geldt ook voor ouderen die niet in de gelegenheid zijn 
geweest om aanvullend pensioen op te bouwen. Cordaan spant er zich voor in dat ondersteuning en 
zorg voor deze groep bereikbaar blijven.  
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Tenslotte is in de regio Amsterdam sprake van harde kern van criminele jongeren: de top 600. Een 
belangrijk deel van deze jongeren heeft een lichte verstandelijke beperking. In overleg met de 
gemeente Amsterdam ontwikkelen wij een aanbod dat specifiek op deze groep jongeren is gericht. 
 
5.6 Positionering 
Cordaan kent, naast vestigingen in Amsterdam en Diemen, ook vestigingen in Huizen, Maartensdijk 
en Nieuw Vennep. De komende periode komt de vraag aan de orde in hoeverre een krachtige 
oriëntatie op Amsterdam en Diemen voldoende ruimte laat voor de gebiedsgerichte focus van de 
locaties buiten het kerngebied van Cordaan.  
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6. Aandacht als centrale waarde 
 
 
Zorg zonder aandacht is zielloos. Cliënten, familie en medewerkers herkennen het verschil zonder dat 
zij hieraan direct woorden kunnen geven. Als cliënten of familie klagen over de zorg is gebrek aan 
aandachtigheid vaak de dieper liggende oorzaak. Maar ook medewerkers geven aan dat de kwaliteit 
van hun zorg onder druk staat als zij onvoldoende aandacht aan hun cliënten kunnen geven.  
 
Terecht worden aan zorg hoge eisen gesteld. Veiligheid, zorgvuldigheid en deskundigheid zijn 
belangrijk. Eisen die ook door externe partijen worden getoetst. Het is dan ook terecht dat tijd en 
energie wordt gestoken om de eisen die op dit gebied worden gesteld goed worden geborgd in het 
zorgproces van alle dag. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang om te voorkomen dat er een 
tegenstelling ontstaat tussen wat hier als “systeemwereld” wordt aangeduid en het begrip “leefwereld” 
waarin de relatie tussen cliënt en zorgmedewerker centraal staat. Het gaat er steeds om tussen beide 
“werelden” een goede balans te vinden.  
 
In de achter ons liggende periode is hard gewerkt om als organisatie te voldoen aan de eisen die aan 
goede zorg gesteld mogen én moeten worden. Hiervoor was ook aanleiding. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg stelde vast dat op een aantal locaties en in een aantal teams sprake was van 
risicovolle situaties. Er is in de achter ons liggende periode door heel veel mensen heel hard gewerkt 
om die risico’s niet alleen terug te dringen, maar ook te borgen dat vergelijkbare risico’s worden 
voorkomen.  
 
De komende jaren willen wij op dit fundament voortbouwen door “aandacht voor” als 
gemeenschappelijke waarde centraal te stellen. De kern hiervan is om weer meer ruimte te maken 
voor de dialoog met elkaar: tussen cliënt, familie en medewerker en tussen medewerkers onderling en 
hun leidinggevende (het team). Wat is nodig om voor elkaar te zorgen?  
 
Aandacht in de zorg als centrale waarde komt ook terug in het kwaliteitsbeleid. In de achter ons 
liggende jaren hebben wij een systematiek ontwikkeld waarbij naast een systeem van teamevaluaties 
ook systematisch een vorm van extern kwaliteitsaccountancy plaats vindt. Deze werkwijze wordt 
verder uitgebouwd waarbij drie invalshoeken centraal: 
 

Invalshoek Wat gaan wij doen Hoe meten wij het resultaat 

 

Cliënt  

 

� persoonlijk plan: dit spreken we af 

� In dialoog met cliënt en familie 

� Systematische risico’s in beeld brengen 

 

CQ-licht : wat vind ik ervan 

Team 

 

� Heldere afspraken over hoe wij als team werken: 

zo doen we het 

� dialoog in het team over de stappen die wij met 

elkaar willen zetten  

� ontwikkelplan per team 

 

Zelfevaluatie per team: wat 

bereiken we 

Ketensamenwerking 

 

� De vorming van een gezamenlijk beeld: wat is 

belangrijk voor mensen met ..) 

� Uitwerking in samenwerkingsafspraken, 

bijvoorbeeld: LVB-keten, ketenzorg of dement  

audits: maken we samenhang 

waar 
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Waar is de transformatie op gericht 

� Naast aandacht voor de kwaliteit van het zorgproces willen wij de komende periode een 
gezamenlijke aanpak uitwerken gericht op een zorgcultuur waar “aandacht voor de cliënt;” en 
“dialoog met de cliënt” de centrale waarden zijn 

� Belangrijke hierbij is dat overal waar dit kan ondersteuning en zorg op een kleinschalige wijze 
worden georganiseerd. Compacte teams met voldoende ruimte om die dingen te regelen die 
belangrijk zijn. Kleinschalige zorglocaties waar “aandacht hebben voor elkaar”, “dialoog met 
elkaar” als vanzelfsprekend aanvoelen. Daarom gaan wij de komende periode door met de 
initiatieven die op dit gebied zijn genomen.  

� Deze benadering wordt ondersteund door het verbeteren van de kwaliteit van het zorgplan zodat 
dat veel meer aanzet tot het gesprek met cliënt en familie over wat voor cliënt belangrijk is. 
Ditzelfde geldt voor verbetering van de afstemming tussen behandelaars en zorgmedewerkers 
rondom zorg en behandeling van cliënten. 

� Bij cultuurverandering vervullen leidinggevenden een essentiële rol. Wij willen dat 
leidinggevenden dichter bij hun team staan en in hun werk een waarde als “aandacht hebben 
voor” voorleven. Het leiderschapsprogramma zal zich in deze richting ontwikkelen.  

� De Cordaan Academie zal hieraan een structurele bijdrage leveren. 
� Uitwerking van de verbrede opzet van het kwaliteitsbeleid op het niveau van cliënt, team en 

ketensamenwerking zoals dit hierboven kort is omschreven.  
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7. Ouderen, chronisch zieken en anderen die (tijdel ijk) ondersteuning en zorg 
nodig hebben  

 
 
In dit hoofdstuk van het meerjarenbeleidplan gaat het om de toekomst van de zorg voor ouderen, 
chronisch zieken en anderen die (tijdelijk) een beroep doen op ondersteuning en zorg. Wij laten 
bewust het veel gebruikte onderscheid tussen Thuiszorg en Verzorging & Verpleging los. Hiervoor in 
de plaats kijken wij gericht naar verschillende groepen ouderen en wat zij van de zorg verwachten. 
Daarom onderscheiden wij verschillende cliëntgroepen: 
� Kinderen, chronisch zieken en anderen die tijdelijk zorg nodig hebben 
� Relatief gezonde ouderen 
� Ouderen met toenemende kwetsbaarheid 
� Ouderen met een acute verslechtering van hun gezondheid 
� Ouderen met een vorm van dementie 
� Zorg aan mensen in de laatste levensfase  
Voor elke van deze categorieën brengen wij in beeld wat cliënten verwachten om zo veel mogelijk hun 
eigen leven te kunnen (blijven) leven en de zorg die hier voor nodig is. In aansluiting hierop geven wij 
voor elk van de onderscheiden groepen een beeld van de hervorming van de zorg. Naast belangrijk 
verschillen is er ook sprake van drie trends die de zorg voor ouderen in de volle breedte raken: 
� Een verschuiving van aanbieden en overnemen naar aanvullen en stimuleren in aansluiting op 

wat mensen zelf kunnen en de mogelijkheden die familie en buren hebben.  
� Een verschuiving van zorg verbonden aan een vorm van verblijf naar zorg thuis: niet alleen als het 

gaat om praktische hulp en zorg bij het algemeen dagelijks leven, maar in toenemende ook als het 
gaat om complexe zorg en behandeling thuis.  

� Een verschuiving van als zorgorganisatie vooral alles zelf willen doen naar het besef dat mensen 
pas echt geholpen zijn als aanbieders uit verschillende sectoren in het belang van die klant 
systematisch samenwerken: bijvoorbeeld tussen welzijn en thuiszorg, tussen 1ste lijn en specialist 
ouderengeneeskunde en tussen ziekenhuis, verpleeghuis en thuiszorg. 

 
7.1 Kinderen, chronisch zieken en mensen die tijdel ijke zorg nodig hebben 
In 2030 heeft ca. 6% van de jeugdigen in de leeftijd tot 19 jaar te maken met chronische 
aandoeningen. Een aantal kinderen komt regelmatig in het ziekenhuis. Als kinderen ernstig ziek zijn is 
in een aantal situaties gespecialiseerde thuiszorg nodig. De behoefte aan deze vorm van zorg zal 
toenemen als steeds meer behandelingen niet in het ziekenhuis, maar thuis uitgevoerd kunnen 
worden.  
 
In Amsterdam wordt tot 2030 een toename verwacht van het aantal inwoners van 19 jaar en ouder 
met chronische aandoeningen met 16%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat (21%), COPD/Astma (20%), incontinentie (31%) en 
diabetes melitus (38%). Daarnaast is sprake van een stijging van het aantal mensen met een vorm 
van dementie (44%), een hartinfarct (41%) en CVA (37%). De verwachting is dat er een verschuiving 
van de behandeling van chronische aandoeningen plaats gaat vinden van ziekenhuis naar 1ste lijn en 
thuis. In samenhang hiermee ontstaat behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundigen, bijvoorbeeld 
op het terrein van de behandeling en verpleging van oncologiepatiënten. Daarnaast ontstaat een 
groeiende behoefte aan op herstel gerichte thuiszorg. Door de ontwikkeling van steeds goedkopere 
instrumenten om lichaamsfuncties te monitoren in combinatie met internet krijgt het concept “hospital 
at home” de komende jaren steeds duidelijker vorm.  
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Waar is de transformatie op gericht 

 Deze categorie cliënten vormt ca. 25% van de cliënten van de sector thuiszorg. Als gevolg van de 

ontwikkelingen zoals deze hierboven zijn beschrijven is het van belang om het gespecialiseerde kinderteam op 

geleide van de vraag uit te breiden. Dat geldt ook voor het gespecialiseerd verpleegkundig team. Een aantal 

verpleegkundige functies ontwikkelen zich tot oncologieverpleegkundigen en hiermee vergelijkbare 

specialismen. In overleg met betrokken ziekenhuizen en 1ste lijn in Amsterdam dragen wij bij aan de begeleiding 

en behandeling van chronisch zieken huis.  

 

 
7.2 Relatief gezonde ouderen 
Ruim 31%2 van de mensen boven de 65 jaar leeft in relatief goede gezondheid. Vanzelfsprekend gaat 
ook aan het ouder worden aan hen niet voorbij. Maar de toenemende leeftijd leidt slechts in beperkte 
mate tot beperkingen. Bij klachten bezoeken zij de huisarts. In een aantal situaties is behandeling in 
het ziekenhuis nodig. Zij geven actief invulling aan hun leven, zijn bijvoorbeeld betrokken bij hun 
kinderen en kleinkinderen, geven invulling aan hun vrije tijd, verrichten vrijwilligerswerk of zijn op 
andere manier betrokken bij de samenleving. 
 
Viltaal blijven is voor hen een thema. Daarom is het belangrijk dat er een op deze groep gericht 
aanbod aan activiteiten wordt ontwikkeld. Deelname aan activiteiten gericht op bewegen en 
ontspanning en andere preventieprogramma’s zijn voor hen van belang. Dat geldt ook voor mensen 
om elkaar te ontmoeten. Het gaat hierbij ook om een groep die voor meer kwetsbare ouderen een rol 
kan spelen, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, praktische hulp in en om het huis en sociaal 
contact.  
 
Daarnaast is sprake van nog een nieuwe ontwikkeling. Steeds meer groepen ouderen verenigen zich 
in initiatieven om gezamenlijk te zorgen voor huisvesting, diensten en zorg die aansluit op wat zij zelf 
voor elkaar willen en kunnen betekenen. Zij benaderen zorgorganisaties als Cordaan met de vraag of 
zij hen hierbij kunnen ondersteunen.  
 

Waar is de transformatie op gericht 

Tot nu toe richten wij ons slecht heel beperkt op deze groep. De komende jaren willen wij in samenspraak met 

ouderenorganisaties en zorgverzekeraars een aanbod ontwikkelen dat op deze groep ouderen is gericht. 

Daarnaast willen wij de aansluiting zoeken met verschillende oudereninitiatieven. Samen met hen gaan wij na 

wat wij kunnen doen op het gebied van huisvesting, dienstverlening en zorg. 

 

 
 
7.3 Ouderen met toenemende kwetsbaarheid 
Naarmate mensen ouder worden neemt de kwetsbaarheid toe. Ca. 24 % van de ouderen kan als 
kwetsbaar worden gezien.3 Die kwetsbaarheid hangt vaak samen met toenemende lichamelijke 
klachten. Ook het overlijden van de partner heeft een grote invloed op kwetsbaarheid van ouderen. 
Een lang onderschatte factor op kwetsbaarheid van mensen is eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt 
tenslotte dat armoede een negatieve invloed heeft de gezondheid en daarmee de kwetsbaarheid van 
ouderen. 
 

                                                 
 
2 Met zorg ouder worden (2013), C. van Campen, SCP 
3 Idem 
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Bij toenemende kwetsbaarheid doen ouderen een beroep op praktische ondersteuning en zorg. De 
eigen partner, familie, buren en vrienden komen hierbij het eerst in beeld. In een latere fase doen zij 
een beroep op ondersteuning bij het doen van het huishouden. Naarmate mensen ouder worden 
neemt de vraag naar hulp bij het douchen en aankleden en verpleegkundige zorg toe. Dit is vaak het 
geval als sprake is van chronische aandoeningen. In de laatste levensfase is soms palliatieve 
thuiszorg nodig.  
Toenemende kwetsbaarheid kan er toe leiden dat het niet langer mogelijk is om thuis te blijven wonen. 
In veel gevallen hangt dit samen met het feit dat de eigen woning niet (langer) geschikt is. Verhuizen 
naar een meer beschutte woonomgeving met aangepaste en gelijkvloerse woonmogelijkheden komt 
dan in beeld. Aanvullende verzorging en verpleging zijn vaak nodig om zelfstandig te kunnen blijven 
wonen.  
In die situatie dat veel extra zorg nodig is en zelfstandig wonen niet langer kan is het nodig dat 
mensen een beroep kunnen doen op wonen met zorg. Dit kan verband houden met een sterk 
verslechterende gezondheidssituatie, maar ook met het wegvallen van partner of kinderen waardoor 
de mantelzorg als vangnet niet meer aanwezig is.  
 

Waar is de transformatie op gericht 

� In de 1ste lijn is een ontwikkeling zichtbaar waarbij een reactieve benadering (huisarts en 

wijkverpleegkundige komen in actie bij geconstateerde problemen) plaats maakt voor een proactieve 

benadering waarbij kwetsbare ouderen in een eerder stadium in beeld komen. Betrokken ouderen en hun 

partner worden in dit stadium gericht benaderd en gevolgd. Een aanvullend preventieaanbod draagt er aan 

bij dat ook deze groep zo lang mogelijk vitaal blijft  De huisarts speelt hierbij een cruciale rol.  

� Wij vinden dat hulp bij het schoonmaken voor veelal kwetsbare mensen een voorwaarde is om zelfstandig te 

kunnen blijven wonen. Daarom hebben wij het initiatief genomen om te komen tot één stedelijke service 

organisatie die de opdracht krijgt om deze functie aan zo veel mogelijk mensen en op een zo doelmatige 

mogelijke wijze aan te bieden. 

� Preventief gerichte activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het fit blijven, ook op latere leeftijd. Daarnaast 

helpt preventie bij het voorbereiden op en omgaan met gebeurtenissen die diep op ons leven ingrijpen. Door 

in te zetten op vormen van preventie die een bewezen effect hebben kan de vraag naar duurdere vormen 

van zorg worden verminderen. Cordaan ontwikkelt een hierop gericht preventief aanbod.  

� Mantelzorgers zijn van cruciaal belang voor de vraag of kwetsbare ouderen op een prettige en veilige 

manier thuis kunnen blijven wonen. Daarom zet Cordaan in op uitbreiding van het aanbod op deze groep.  

� Eenzaamheid leidt tot groter appel op zorg. In samenwerking met welzijnsorganisaties zetten wij in op de 

ontwikkeling van buurtgerichte activiteiten gericht op ontmoeting, 

� E-health toepassingen dragen er toe bij dat kwetsbare mensen (langer) zelfstandig en veilig thuis kunnen 

blijven wonen. Deze toepassingen zijn eveneens van belang voor het contact tussen cliënt en hulpverlener 

en het bewaken van bijvoorbeeld de toediening van medicijnen. Door systematische toepassing hiervan 

wordt een bijdrage geleverd aan zowel doeltreffendheid als doelmatigheid van de langdurige zorg. 

� Huisarts, wijkverpleegkundige en welzijnscoördinator vormen de spil om voor kwetsbare mensen en hun 

mantelzorgers een samenhangend aanbod te bieden van huisartsenzorg, thuiszorg en activiteiten gericht op 

gezelligheid, bewegen, ontspanning, ontmoeting en participatie. Samen met deze partners ontwikkelen wij 

een gestructureerde en efficiënte werkwijze om er voor te zorgen dat cliënten krijgen wat nodig is, de 

onderlinge communicatie adequaat verloopt en het aanbod wordt aangepast bij verandering van de vraag.  

� In een aantal situaties doen mensen niet alleen een beroep op verzorging, verpleging en/of begeleiding. Er 

kan ook sprake zijn van eenzaamheid, schulden, verslaving, etc. Daarom werken wij nauw samen met 

partners in de wijk. Cordaan ontwikkelt een werkwijze waarbij mantelzorgondersteuning, welzijnswerk, 

schuldhulpverlening en maatschappelijk werk “enbedded” zijn in onze teams op wijk- en buurtniveau.  

� In een aantal gevallen is het niet mogelijk om langer zelfstandig en veilig thuis te blijven wonen. Cordaan 

biedt verspreid over de stad aangepaste en kleinschalige woonmogelijkheden aan gericht op ouderen, 
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mensen met een verstandelijke en of psychische beperking. Daarnaast worden onze klassieke 

verzorgingshuizen omgebouwd tot beschutte vormen van ouderenhuisvesting. Verzorging, verpleging en 

(ambulante) begeleiding worden door het wijkzorgteam aangeboden.  

 

 
 
7.4 Ouderen met een plotselinge verslechtering van hun gezondheid 
Jaarlijks wordt in Nederland 14 procent van de 65-plussers (acuut) opgenomen in het ziekenhuis. 
Dit is een ingrijpende gebeurtenis. Veel oudere patiënten hebben tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis een verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delier, 
decubitus, bijwerkingen van medicatie of een val. Veel van deze complicaties hebben lichamelijke 
en geestelijke achteruitgang van de oudere patiënt tot gevolg. Binnen 3 maanden na ontslag uit 
het ziekenhuis blijkt voor  20% van deze ouderen heropgenomen in het ziekenhuis noodzakelijk. 
En een jaar na ontslag uit het ziekenhuis is meer dan een derde van deze ouderen overleden en 
nog eens een derde van de ouderen heeft (on)herstelbaar functieverlies na de 
ziekenhuisopname. Functieverlies betekent dat de oudere na een ziekenhuisopname blijvend 
minder goed in staat is om zelfstandig activiteiten te verrichten. Dit leidt in het dagelijkse leven tot 
een grotere afhankelijkheid, waardoor de zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen worden 
bedreigd.  
Recent onderzoek heeft laten zien dat van Nederlandse ouderen die zelfstandig woonden zonder 
thuiszorg voor ziekenhuisopname, 4% zorg ontvangt in een verzorgings- of verpleeghuis en 16% 
een vorm van thuiszorg krijgt.4  
 

Waar is de transformatie op gericht 

� Ernstig chronisch zieke mensen willen dat de zorgverleners die hen omringen alle noodzakelijke hulp goed 

op elkaar afstemmen en laten aansluiten op wat de patiënt en de mantelzorgers belangrijk vinden. Op het 

raakvlak van 2e en 1e lijn ontstaan vormen van ketenzorg waarin de gespecialiseerde verpleegkundige zorg 

een rol heeft. Voorbeelden hiervan: transmurale zorg voor mensen met chronisch hartfalen, oncologische 

zorg, bijdragen aan geriatrische herstelzorg (follow-up na revalidatiezorg: voortzetten van herstel in de 

thuissituatie), palliatiefterminale zorg die is ingebed in een stedelijk netwerk. Om dit mogelijk te maken 

ontwikkelen wij intensieve vormen van samenwerking tussen verpleegkundig specialisten in het ziekenhuis 

onze specialistisch verpleegkundige teams en wijkverpleegkundigen.  

� De samenwerking met de sector V&V krijgt vorm door een systematische inzet van de specialist 

ouderengeneeskunde in de 1ste lijn en de mogelijkheid van kortdurende opname in het verpleeghuis als de 

zorg thuis gedurende een bepaalde periode te complex is. .  

� Kansrijk is dat gespecialiseerde verpleging een nieuwe impuls krijgt door initiatieven als ‘hospital at home’ 

ten behoeve van onder meer kwetsbare ouderen. In de 1e helft van 2014 zullen we meewerken aan 

haalbaarheidsstudies. Medio 2014 willen we in een alliantie van AMC en enkele partners (Cordaan in een 

kernrol) een plan klaar hebben waarmee twee doelen worden bereikt: 

o bij specifieke aandoeningen (w.o. hartfalen, copd) zo weinig mogelijk in het ziekenhuis maar zorg thuis 

met gespecialiseerde verpleging,  

o bij zeer oude mensen, als behandeling geen toegevoegde waarde heeft, geen herhaalde ziekenhuis-

opname maar 24 uurs beschikbare verpleging thuis met outreachende consulten door de klinische 

geriatrie en – zo nodig – andere specialismen 

� Op dit moment wordt een programma cure – care voorbereid, waarin vier pijlers worden onderscheiden: 

o Behandeling in (relatie tot) eerstelijns zorg 

                                                 
 
4 Programma Cure- Care Cordaan, Susanne Smorenburg 
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o Doorontwikkeling (i) geriatrische revalidatie, (ii) herstelzorg, (iii) ziekenhuisverplaatste zorg en (iv) 

complexe zorg 

o Nieuwe samenwerkingsverbanden met de tweede lijn 

o Ontwikkeling van een polikliniek voor (en/of andere interventies) in ziekenhuizen voor VGZ cliënten 

 

 
 
7.5 Ouderen met een vorm van dementie 5 
De kans op dementie neemt sterk toe met het ouder worden: ruim 10 procent van 65-plussers heeft 
dementie. Bij de 80-plussers is dat 20 procent, bij de 90-plussers ruim 40 procent. Mensen jonger dan 
65 jaar met dementie worden tegenwoordig steeds vaker opgespoord door snelle diagnostiek en de 
toenemende nadruk op vroegsignalering, maar zij vormen in aantallen een uitzondering. Een op de vijf 
mensen krijgt in het latere leven een vorm van dementie. In absolute aantallen, zo is de verwachting, 
zal het aantal sterk toenemen vanwege de vergrijzing: van 250.000 in het jaar 2012 tot ruim een half 
miljoen in 20504. Zeker is dit echter niet. Rotterdamse onderzoekers stelden vorig jaar dat de kans op 
dementie de afgelopen tien jaar is afgenomen. Dat komt vooral omdat de epidemie van hart- en 
vaatziekten terugloopt en er een sterke correlatie is tussen deze ziekten en 
het ontstaan van dementie. 
 
Dementie betekent vrijwel altijd: voortschrijdende achteruitgang. Alzheimer Nederland maakt een 
onderscheid in fasen van de ziekte: 
� een vroege fase (verlies van geheugen, trager van begrip, soms verwardheid), 
� een midden fase (verward, de weg kwijt, soms dwalen), 
� een gevorderde of late fase (sterk verlies van geheugen, gaandeweg volledig afhankelijk. 
 
Het bestaan van fasen in de ziekte moet doorwerken in de opzet van ondersteuning en zorg. Die is nu 
nog opgeknipt in medische hulp, zorg thuis en intramurale zorg. De koers moet zijn dat mensen met 
dementie en hun mantelzorgers toegang hebben tot een samenhangend aanbod dat zich uitstrekt 
van lichte ondersteuning in het begin van de ziekte, via uitgebreidere hulp thuis in een verder 
stadium, tot intensieve 24-uurs zorg in een speciale woonvorm als thuis wonen echt niet langer gaat. 
De zorg moet meebewegen met iemands toenemende problemen. Daarbij geldt dat elke persoon 
kan rekenen op begeleiding bij het ziekteverloop en bij lastige overgangen naar meer uitgebreide 
zorg. Hulp is, anders gezegd, voortdurend en steeds opnieuw afgestemd op de wensen van de cliënt. 
  

Waar is de transformatie op gericht 

� Rond de beginfase 

Betrokkenen ervaren in deze fase vaak een gebrek aan informatie en overzicht; hulp is te verbrokkeld. De 

opvang van mensen met dementie die in de beginfase van hun ziekte verkeren, en hun naasten, moet dus 

stevig staan. Het gaat daarbij vooral om informatie, advies en lotgenotencontact. Dit moeten we in de eerste 

plaats tot stand brengen met een nieuwe opzet van basiszorg in de wijk huisarts en wijkverpleging nauw 

samenwerken. Ten tweede werken wij aan laagdrempelige inloopvoorzieningen waar mensen advies en 

informatie kunnen krijgen, en waar personen met vergelijkbare vragen en ervaringen elkaar kunnen 

ontmoeten. Deze inloopvoorzieningen kunnen gekoppeld zijn aan de vernieuwde opzet van 

dagvoorzieningen voor mensen met dementie 

 

 

                                                 
 
5 Dementiezorg, De visie van Cordaan 2013 – 2015, Annemieke Verhoeven en Antoinette Reerink 
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� Zorg in de wijk 

In de nieuwe opzet van basiszorg in de wijk werken huisarts en wijkverpleging samen, aangevuld met 

diensten uit de welzijnssector. De wijkverpleegkundige krijgt een spilfunctie. De wijkverpleegkundige is de 

eerste persoon om oudere mensen met hun chronische ziekte en toenemende kwetsbaarheid bij te staan en 

desgewenst de zorg voor hen te coördineren. In complexe gevallen wordt een casemanager dementie 

ingeschakeld. De Specialist Ouderengeneeskunde is inzetbaar voor extra diagnostiek en advies bij ouderen 

met een lastige stapeling van chronische aandoeningen. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast 

raken moet praktische ondersteuning en hulp beschikbaar zijn. Zorg in de wijk behelst met andere woorden 

veel meer dan wijkteams van de thuiszorg.  

 

� Thuis blijven: kan het langer? 

Mensen blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Ook als zij kwetsbaarder worden, zien zij zichzelf 

toch het liefst als regisseur van hun eigen leven, als het kan in hun oude vertrouwde omgeving. We zullen, 

daartoe mede aangespoord door het overheidsbeleid, moeten kijken hoe wij mensen zo lang mogelijk thuis 

kunnen ondersteunen. Dit zonder onaanvaardbare risico’s te nemen als het gaat om de veiligheid van nog 

thuiswonende mensen met dementie. Mogelijkheden van zorg en toezicht op afstand moeten verder worden 

verkend en uitgeprobeerd. 

 

� Dagvoorziening 

Mensen met dementie en hun naasten zijn gebaat bij dagvoorzieningen. Deze kunnen activerende en 

prettige bezigheden bieden aan personen met dementie en tegelijkertijd mantelzorgers ontlasten. De 

huidige opzet van dagvoorzieningen zal echter grondig aangepast moeten worden. Niet alleen om beter aan 

te sluiten bij de behoeften van cliënten, maar ook om beter aan te sluiten bij de nieuwe brede WMO. Hierbij 

krijgt de formule van ‘ontmoetingscentra’ voorrang. 

 

� Als het thuis niet langer gaat 

De voortschrijdende achteruitgang die kenmerkend is voor dementie, maakt het heel moeilijk voor mensen 

om thuis te blijven wonen als hun ziekte gevorderd is. Zeker als de partner wegvalt of de zorg niet meer aan 

kan. Als het thuis echt niet meer gaat, begeleiden we mensen naar een woonvorm met 24-uurs zorg. Daarbij 

richten wij onze aandacht op een zo soepel mogelijke overgang. Wij streven overal kleinschalige zorg na (op 

grote locaties met woonclusters). Kernpunten erbij zijn: 

� dat er een gewoon huishouden gevoerd wordt 

� dat de bewoner de regie over de inrichting van zijn dagelijks leven heeft 

� at het personeel onderdeel van het huishouden is (met een vast team medewerkers) 

� dat er geen scheiding tussen huishouding, zorg en dagelijks leven is (zo zijn verzorgenden er 

� ook om samen met bewoners en familieleden het dagelijks leven in te vullen). 

 

� Zorg in de laatste levensfase 

Palliatieve zorg aan mensen met dementie staat nog in kinderschoenen. Palliatieve zorg bij mensen met 

dementie vraagt dan ook om extra aandacht. Het betrekken van vrijwilligers is eveneens bij deze levensfase 

van zinvol en belangrijk. 

 
 
7.6 Zorg in de laatste levensfase 
Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de mensen er voor kiest om thuis te sterven, wanneer de vraag 
wordt voorgelegd waar zij wensen te overlijden. Thuiszorg en soms gespecialiseerde thuiszorg spelen 
hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden zoals hospices en palliatieve 
afdelingen van verpleeghuizen. Zorg in de laatste levensfase is ook aan de orde in het verpleeghuis. 
Hiervoor werd al aangegeven dat wij nog onvoldoende weten over de stervensfase van ouderen met 
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een vorm van dementie. Vergelijkbare vragen zijn aan de orde bij de begeleiding van en zorg voor 
menen met een verstandelijke en/of psychische beperking. In toenemende groeit het inzicht dat 
minder gewenst is dat mensen in het ziekenhuis overlijden.  
 
Cordaan onderschrijft de uitgangspunten zoals deze door staatssecretaris Van Rijn in zijn beleidsbrief 
betreffende investeren in de langdurige zorg zijn uiteengezet:  
� dat kwaliteit van leven centraal staat; waardig sterven maakt hiervan onderdeel uit. Aan behoeften 

van patiënten én naasten wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen, waarbij ook plaats is voor 
rouwzorg; dat lichamelijke en psychosociale problemen worden ondersteund, met aandacht voor 
spirituele zorg en het creëren van een door de patiënt zo veel mogelijk zelf vormgegeven 
stervensproces;  

� dat de zorg zo dichtbij als mogelijk is georganiseerd. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en 
verzorgenden vervullen een spilfunctie gericht op een zo goed mogelijke ondersteuning met zorg 
in de thuissituatie;  

� dat er extra aandacht is voor mantelzorgers; palliatieve zorg doet een groot beroep op 
mantelzorgers. 

� dat palliatieve zorg onderdeel is van de reguliere zorgverlening. Het karakter van palliatieve zorg 
is generalistisch: zorgverleners als huisartsen en verpleegkundigen, en instellingen als verpleeg- 
en verzorgingshuizen alsmede ziekenhuizen moeten de kennis en kunde in huis hebben om 
goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. Waar nodig, is specialistische kennis snel beschikbaar.  
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8. Mensen met een verstandelijke beperking 
 
  
In 1974, nu 40 jaar geleden, vond een gebeurtenis plaats die de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking nieuw zou definiëren: de bezetting van Dennendal. In een korte periode vond 
een radicale omslag plaats in hoe tegen mensen met een verstandelijke handicap werd aangekeken 
en wat dit voor de zorg betekende. Al vanaf het eerste moment dringen verschillende benaderingen 
om voorrang. Een groep betrokken hulpverleners kiest voor een radicale romantische benadering 
waarin mensen met een verstandelijke beperking worden gezien als “oorspronkelijke” mensen. 
Mensen die niet zijn aangetast door sociale conventies en maatschappelijke structuren. Een andere 
groep hulpverleners is voorstander van een niet minder radicale benadering, waarin mensen met een 
verstandelijke beperking juist als zo normaal mogelijk worden gezien. Mensen die net als ieder ander 
een plaats in de samenleving toekomt.  
 
Na Dennendal zal de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nooit meer hetzelfde zijn. 
Met het motto “Uit de bossen naar de samenleving” ontstaan steeds meer initiatieven om de brug naar 
de maatschappij te slaan: wonen in de wijk, werken in de buurt en zorg op school. Sommige 
organisaties kiezen voor een omgekeerde integratiestrategie. Een van de eerste initiatiefnemers op dit 
gebied is De Hafakker. Door het instellingsterrein open te breken wordt de samenleving binnen 
gehaald. 
 
Sinds het midden van de jaren ‘70 heeft de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt, waarbij meerdere ontwikkelingslijnen onderscheiden kunnen 
worden. De eerste ontwikkelingslijn is gericht op de integratie van mensen met een verstandelijke 
beperking in de samenleving. Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen op zich 
zelf: in eigen woning of in een kleinschalige woonvoorziening. Het bestaande aanbod aan 
dagbesteding is uitgebreid met uiteenlopende vormen van begeleid werk. In een tweede lijn staat de 
gedachte van inclusie centraal. Uitgangspunt is dat de samenleving er is voor iedereen, dus ook voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 
moeten zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van (speciaal) onderwijs, sportverenigingen en 
culturele voorzieningen. Mensen met een beperking moeten gebruik kunnen maken van 
voorzieningen die er voor iedereen zijn.. De ouderenzorg is er ook voor oudere mensen met een 
verstandelijke beperking. Een derde ontwikkelingslijn richt zich vooral op gelijke rechten voor mensen 
met een beperking. Deze ontwikkeling heeft onder andere geleid tot de aanpassing van het Verdrag 
van de rechten van de mens.  
 
Met het concept van “Burger in Amsterdam” is vanaf het jaar 2000 binnen Cordaan gewerkt aan een 
integrale ontwikkeling van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Onderdeel hiervan 
vormde een programma om de woonkwaliteit voor mensen met een verstandelijke beperking in 
Amsterdam fors te verbeteren. Maar ook de participatiemogelijkheden in de stad te vergroten.  
 
De ontwikkelingen zoals deze hier kort zijn aangestipt verklaren de enorme dynamiek van de sector 
VGZ in de achter ons liggende jaren. Onderdeel van deze dynamiek is ook dat er weer meer aandacht 
is gekomen voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning en zorg nodig hebben.  
 
Wie de ontwikkelingen van de afgelopen jaren overziet kan vaststellen dat er sprake is van een 
groeiende consensus over een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van de zorg. In die 
gemeenschappelijke visie staan de volgende elementen centraal: 
� Kwaliteit van bestaan staat voorop 
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� Mensen met een verstandelijke beperking beschikken over veel mogelijkheden en talenten om 
actief in de samenleving te participeren 

� Het is de taak van de sector en de samenleving om hiervoor de meest adequate mogelijkheden te 
scheppen en dat onze begeleiding er op gericht moet zijn om cliënten te ondersteunen bij het 
gebruik maken van deze mogelijkheden 

� Uitgangspunt hierbij is dat het feit dat de ene cliënt hiervan meer of minder gebruik van kan of wil 
maken geen belemmering maar een uitdaging vormt om te komen tot een gedefercifeerd of 
gevarieerd aanbod op het terrein van wonen, arbeid, onderwijs, etc. 

In dit hoofdstuk werken wij de vraag van mensen met een verstandelijke beperking verder uit en wordt 
aangegeven welke ontwikkelingsrichting Cordaan de komende jaren kiest.  
 
8.1 Kinderen en jongeren en hun gezin 
Van de jongeren tot 18 jaar geeft ongeveer 6 promille een lichte verstandelijke beperking. 3 tot 4 
promille heeft een ernstige verstandelijke beperking.6 Afhankelijk van de ernst van de beperking staan 
gezinnen met een verstandelijk gehandicapt kind voor een enorme opgave. De tendens is dat 
kinderen thuis blijven wonen met ondersteuning thuis aan kind en gezin. Er is vaak behoefte aan 
praktische hulp en opvoedingsondersteuning. Gespecialiseerde kinderopvang en een mogelijkheid om 
te logeren: in aansluiting op de eigen cultuur. 
 
Door betere en eerdere diagnostiek wordt duidelijk dat kinderen naast een verstandelijke beperking in 
sommige gevallen ook psychiatrische aandoeningen hebben. In 40% is sprake van een combinatie 
van verstandelijke beperking en autisme. Ongeveer 80% van deze kinderen en jeugdigen heeft een 
andere culturele achtergrond. Jongeren met een verstandelijke beperking maken tot circa 18 jaar 
gebruik van het zorgaanbod van Cordaan Jongvolwassenen en in het bijzonder jonge vrouwen raken 
na hun achttiende levensjaar uit beeld. Een aantal van hen verhuist naar het land van herkomst van 
de ouders.  
 
Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking staat de vraag centraal hoe zij zich nog 
zo maximaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Wanneer dit kan gaan kinderen naar het regulier (speciaal 
onderwijs). Daarnaast is gespecialiseerde kinderopvang belangrijk. Voor kinderen en jongeren die 
geen gebruik kunnen maken van (speciaal) onderwijs is het van belang dat er voorzieningen zijn waar 
zo veel mogelijk wordt geappelleerd aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. In veel gevallen 
werken de scholen voor (speciaal) onderwijs en onze Kind Dienstencentra nauw samen.  
 
In die situatie dat sprake is van meerdere problemen in het gezin is intensieve gezinsbegeleiding 
nodig. Die begeleiding richt zich dan niet alleen op verzorging en opvoeding van het kind met een 
beperking, maar ook om het oplossen van andere problemen waarmee het gezin te maken heeft. Hier 
is samenwerking met Jeugdzorg, verslavingszorg of schuldsanering belangrijk.  
  
In een aantal situaties is het niet mogelijk dat een jeugdige met een verstandelijke beperking thuis blijft 
wonen. Soms moet tijdelijk een oplossing worden gezocht. In een aantal situaties gaat het om 
permanente opvang. De voorkeur gaat er naar uit dat opvang wordt gezocht die dicht bij een situatie 
in de buurt komt, bijvoorbeeld een gezinshuis. 
 

                                                 
 
6 Sociaal- en Cultureel Planbureau, Factsheet Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen 
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Een bijzondere groep wordt gevormd door kinderen en jongeren met ernstige lichamelijke en 
verstandelijke beperkingen. Voor deze kinderen is een hoog gespecialiseerd en onderling 
samenhangend aanbod op het gebied van wonen en dagbesteding noodzakelijk.  
  

Waar is de transformatie op gericht 

� De zorg en ondersteuning aan kinderen/jeugdigen en hun gezin krijgt te maken met de invoering van de 

nieuwe Jeugdwet, maar ook met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. Cordaan Jeugd 

is in het kader van de transities een door In voor Zorg gehonoreerd veranderprogramma gestart dat moet 

leiden tot heldere strategische keuzes, nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden met partners in de 

stad. In het voorjaar van 2014 ligt er een plan hoe Cordaan Jeugd binnen de Jeugdwet vorm gaat krijgen. 

Belangrijke onderdelen hierbij zijn de actieve bijdrage van Cordaan jeugd bij de Ouder en Kind Teams in de 

stad, de ambulante begeleiding van verstandelijk beperkte ouders en hun kinderen, de nauwe 

samenwerking tussen de KDC’s en het speciaal onderwijs en het moeder en kind project. 

� Bijzondere aandacht daarbij gaat uit naar kinderen met een intensieve zorgvraag, die gebaat zijn bij een 

specialistisch aanbod vanuit de Wet Langdurig Zorg (WLZ). Voor wat betreft de invoering van Passend 

Onderwijs moeten de consequenties in de loop van 2014 duidelijk worden. 

� Op dit moment zijn verschillende organisaties bij wonen en dagbesteding ten behoeve van ernstig 

meervoudige kinderen en jongeren betrokken. De komende jaren ontwikkelen Cordaan en Omega voor 

deze doelgroep een integraal aanbod. 

 

 
 
8.2 Jongvolwassenen 
Voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking geldt wat voor iedereen in deze levensfase 
van toepassing is: het ontdekken van de eigen mogelijkheden en grenzen, het aangaan van relaties, 
op jezelf gaan wonen en het vinden van werk of dagbesteding die aansluit op wat je wilt en kunt.  
 
Mensen met een verstandelijke beperking hebben behoefte om dingen uit te proberen en al doende te 
ontdekken wat het best bij je eigen wensen en mogelijkheden aansluit. Dat geldt bijvoorbeeld voor hoe 
je woont. Het is belangrijk dat je stap voor stap kunt toegroeien naar die vorm van wonen die het best 
bij je aansluit. De komende periode breidt Cordaan het ondersteuningsaanbod voor deze groep 
jongvolwassenen uit. Ditzelfde geldt voor begeleid werk en passende dagbesteding. Wij gaan de 
komende periode, in samenwerking met werkgevers in Amsterdam, veel meer mogelijkheden voor 
begeleid werken en arbeidsmatige dagbesteding realiseren.  
 
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking vormen een bijzondere groep. De grootstedelijke 
omgeving biedt naast kansen ook risico’s. Jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn 
kwetsbaar. Zij denken vaak dat zij hun eigen leven stevig in handen hebben, maar worden soms op 
sleeptouw genomen door verkeerde mensen.. Een aantal van hen krijgt al vroeg te maken met 
schulden, drugs of criminaliteit. Van de top 600 van criminele jongeren in Amsterdam heeft een flinke 
groep een lichte verstandelijke beperking. Een vaste structuur, stevige begeleiding en een helder 
toekomstperspectief zijn voor deze groep belangrijke elementen om hun leven (weer) op de rails te 
krijgen. Cordaan wil, in nauwe afstemming met jeugdzorg, politie en justitie, de opgebouwde expertise 
inzetten om tot een samenhangend begeleidingsaanbod te komen.  
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Naar verhouding worden in Amsterdam relatief meer jonge meisjes zwanger dan in Nederland als 
geheel.7 Van een vergelijkbare problematiek is sprake bij jonge vrouwen met een verstandelijke 
beperking. Moeders met een verstandelijke beperking staan voor een enorme opgave: ontdekken wat 
je in je eigen leven wilt, maar tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor je eigen kind. Zonder voldoende 
steun uit de directe omgeving lukt dat niet. Uithuisplaatsing van het kind is dan vaak de enige optie. 
Cordaan heeft voor deze groep jonge moeders een uniek project. De focus is erop gericht dit aanbod 
in stand te houden.  
 
8.3 Volwassenen met een verstandelijke beperking 
De grootste groep mensen met een verstandelijke beperking bestaat uit mensen tussen de 25 en 55 
jaar. Onderlinge verschillen zijn groot en hangen samen met de eigen mogelijkheden, aard van de 
beperking, mogelijk bijkomende problemen.  
 
Veel mensen met een verstandelijke beperking wonen in een eigen woning, in een kleinschalige 
woonvoorziening of in een grootschalige woonvoorziening. Veel cliënten hebben een solocarrière, 
waarbij de woonsituatie zich mee ontwikkelt met de eigen mogelijkheden. Er is regelmatig contacten 
met de eigen begeleider. Het contact met familie is vaak minder regelmatig.  Uit onderzoek van prof. 
dr. J.W. Duyvendak en mevrouw dr. L.H. Verplanke blijkt dat het eigen netwerk beperkt is.8 Begeleid 
werk, arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding geeft inhoud aan de dag. Belangrijk is dat deze 
aansluiten op eigen keuzes en mogelijkheden. Het steunpunt is een belangrijke ontmoetingsplaats om 
’s avond te eten en anderen te ontmoeten. Net als bij veel Amsterdammers is sprake van een minder 
gezonde leefstijl: verkeerd eten, weinig bewegen. Dit laatste is overigens ook op andere 
leeftijdsgroepen van toepassing.  
 
Een bijzondere groep wordt gevormd door mensen met een lichte verstandelijke beperking. De 
meeste mensen met een lichte verstandelijke beperking wonen in hun eigen en huis en slagen er met 
beperkte begeleiding in hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Zij hebben werk gevonden of 
werken met een vorm van begeleiding. Daarnaast is er een groep waarbij door bijkomende problemen 
intensievere begeleiding belangrijk is. Deze laatste groep lijkt in aantal en complexiteit toe te nemen. 
Mensen hebben te maken met verslaving, schulden of zijn in aanraking gekomen met politie en justitie 
(de zogenaamde top 600 cliënten). Ook komen crisissen en terugval voor. Dat maakt dat er veel 
variatie en flexibiliteit nodig is in woonvormen en begeleidingsintensiteit. De laatste jaren is een 
tendens zichtbaar dat door een terugtredende overheid en een ruwer maatschappelijk klimaat steeds 
meer mensen met een lichte verstandelijke beperking in de problemen komen. 
 
In een aantal situaties is bij mensen met een verstandelijke beperking ook sprake van een vorm van 
psychiatrische beperking, zoals autisme. Dit komt zowel voor bij mensen met een lichte als een 
zwaardere verstandelijke beperking. Structuur, voorspelbaarheid en herkenbaarheid zijn voor de 
laatste groep belangrijk in de organisatie van ondersteuning en zorg. Voor deze groep zijn aparte 
woonvoorzieningen nodig, met dagbesteding in de directe nabijheid.  
 
Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking met of zonder bijkomende problematiek 
vormen een speciale doelgroep. Het gaat hierbij om mensen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 

                                                 
 
7 GGD Amsterdam (2010) Preventie van tienerzwangerschappen en seksueel grensoverschrijdend gedrag 
onder jongeren in het stadsdeel Zuidoost, 
8 L. Verplanke & J.W. Duyvendak (2010). Onder de mensen? Over het zelfstandig wonen van psychiatrische 
patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
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maanden. Een aantal van hen heeft bijkomende lichamelijke beperkingen: slecht zien, slecht horen en 
ernstige motorische beperkingen. De cliënten kenmerken zich door een zeer grote zorgafhankelijkheid 
en kwetsbaarheid. Intensieve zorg is belangrijk voor hen. De verwachting is dat het aantal cliënten 
stabiel blijft.  
 
 

Waar is de transformatie op gericht 

� De komende periode start Cordaan een project waarbij vrijwilligers actief betrokken worden bij de 

woonbegeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. 

� De ontwikkeling van een vernieuwend aanbod aan dagactiviteiten, dagbesteding en begeleid werk, waarbij 

aansluiting gezocht wordt met het Midden en Klein Bedrijf en bij sociale firma’s in de stad. Daarnaast vindt 

een doorontwikkeling plaats van de dagactiviteitencentra als ontmoeting- en participatiecentra voor de buurt 

en vindt de verdere ontwikkeling van hoogspecialistische dagcentra voor cliënten met een zeer 

zorgintensieve, dubbele, handicap plaats.  

� Versterking van het netwerk van de cliënt , onder andere door middel van een verbreding van het aanbod 

wat door de Prisma en Markant voor cliënten met een verstandelijke beperking 

� In overleg met de gemeente Amsterdam ontwikkelt Cordaan een aanbod voor jongvolwassenen die 

gerekend kunnen worden tot de top 600.  

� Het moeder / kindproject wordt uitgebreid met zelfstandige woonmogelijkheden verspreid over de stad. Meer 

dan nu het geval is wordt gebruik gemaakt van informele zorg.  

 

 
8.4 Ouderen met een verstandelijke beperking 
Naarmate mensen met een verstandelijke beperking ouder worden is meer ondersteuning en zorg 
nodig. De toenemende levensverwachting maakt dat mensen met een verstandelijke beperking te 
maken krijgen met bijkomende somatische en/of psychogeriatrische problemen. Leefstijl heeft vaak 
een negatieve invloed op de gezondheidssituatie. Duidelijk is dat leeftijdsgebonden beperkingen zich 
bij mensen met een verstandelijke beperking eerder manifesteren. In de achter ons liggende jaren is 
het aantal ouderen met een verstandelijke beperking fors gestegen. Voor de komende jaren wordt een 
stabilisatie verwacht.  
 
Ook ouderen met een verstandelijke beperking willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
woonomgeving blijven wonen. Bij gezondheidsproblemen doen zij een beroep op de eigen huisarts of 
anderen in de eerste lijn. De aard van de verstandelijke beperking maakt het soms moeilijker om de 
goede diagnose te stellen. Ziektebeelden openbaren zich eerder of anders dan normaal gesproken 
het geval is. Ook de behandeling is niet altijd vergelijkbaar. Daarom kan de huisarts kan altijd 
terugvallen op de expertise van de arts verstandelijke gehandicapten. In samenwerking met andere 
zorgaanbieders en het AMC onderzoekt Cordaan de haalbaarheid van een polikliniek voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Deze polikliniek zal overigens een functie kunnen hebben voor alle 
leeftijdscategorieën.  
 
Als gevolg van de ontwikkeling zoals hiervoor kort is geschetst zal een groeiend aantal cliënten een 
beroep doen op verzorging en verpleging naast de meer ondersteuningsgerichte begeleiding die nu 
wordt geboden. Het besef groeit dat de zorg in deze levensfase een belangrijk thema wordt. Net als 
iedereen moeten ouderen met een verstandelijke beperking een beroep kunnen doen op zorg en 
expertise vanuit thuiszorg en V&V. In het verlengde hiervan moet rekening worden gehouden met een 
toename van de vraag naar meer beschermde woonvormen. Ook hier wordt de samenwerking met de 
sector V&V steeds belangrijker, waarbij gekeken wordt naar (individuele) woonmogelijkheden in 
bestaande V&V locaties. .  
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Uitgangspunt is dat je als cliënt bij Cordaan in je eigen woning of kleinschalige woonvoorziening blijft 
wonen. Soms kan dit niet omdat woning of woonvoorziening niet geschikt (te maken) zijn voor 
intensieve zorg. Dan is het belangrijk dat er woonmogelijkheden zijn die zo zijn opgezet en ingericht 
dat intensieve zorg mogelijk is.  
Uiteindelijk is stervensbegeleiding en palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
belangrijk en vraagt om een specifiek antwoord.9 
 

Waar is de transformatie op gericht 

� Cordaan ontwikkelt een zorgprogramma gericht op de ontwikkeling van een passend aanbod aan 

begeleiding, dagactiviteiten en zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking 

� De komende periode wordt nagegaan wat de vraag is naar aangepaste huisvesting voor ouderen met een 

verstandelijke beperking en de wijze waarop die vraag binnen Cordaan kan worden gerealiseerd.  

� Cordaan onderzoekt samen met collega-zorgaanbieders en AMC de haalbaarheid van een polikliniek voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

� De komende periode ontwikkelen wij een visie op stervensbegeleiding van mensen met een verstandelijke 

beperking. In dit kader wordt tevens bezien op welke wijze de palliatieve zorg in de VGZ uitgewerkt moet 

worden.  

 

 
 
 
 
  

                                                 
 
9 Palliatieve zorg, Palliatieve unit, een plek om te sterven binnen Cordaan VGZ, rapportage projectgroep 
palliatieve unit, Sandra Both 
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9. Mensen met psychische beperkingen  

 
 
In de loop van hun leven kunnen mensen te maken krijgen met ernstige psychische problemen. Een 
aanzienlijk deel zal na een vorm van psychiatrische behandeling met ambulante hulp verder kunnen. 
Een beperkte groep mensen doet blijvend een beroep op begeleiding.  Zij wonen, met begeleiding, 
zelfstandig of maken gebruik van voorzieningen waar meer intensieve begeleiding aanwezig is.  
 
Bij benadering hebben 40% van de cliënten van Cordaan GGZ die woonbegeleiding ontvangen, een 
lichte ondersteuningsvraag. Een deel van hen woont zelfstandig en krijgen ambulante begeleiding.  
Een ander deel van deze groep cliënten woont in een beschermde woonvorm van Cordaan.  
Daarnaast zijn er cliënten met een meer intensieve ondersteuningsvraag. Het gaat hierbij om bij 
benadering 60% van de cliënten in de sector GGZ. Zij wonen veelal in een beschermde woonvorm. 
 
De landelijke overheid heeft met de sector afspraken gemaakt over een beddenreductie van zowel de 
curatieve als langdurige zorg voor mensen met een psychiatrische beperking. De consequenties van 
dit beleid is dat Cordaan RIBW de capaciteit gaat reduceren door middel van het afbouwen van het 
aantal bedden. Daarnaast is er sprake van een toename van cliënten vanuit de curatieve sector. 
Instellingen als Arkin en Ingeest zullen de komende jaren steeds meer cliënten bij Cordaan RIBW 
aanmelden melden in het kader van de afspraken met de overheid. 
 
Vanwege de beddenreductie is er binnen de RIBW sprake van een toename van cliënten met een 
intensieve zorgvraag. Daarnaast is er de laatste jaren sprake van een steeds ouder wordende groep 
GGZ cliënten met somatische problemen. 
Het is de uitdaging om de komende jaren de doorstroming binnen de RIBW te bevorderen zodat 
iedere cliënt de juiste zorg en begeleiding ontvangt en zo zelfstandig mogelijk kan wonen. We zullen 
als RIBW de woonvoorzieningen op elkaar afstemmen zodat een cliënt een wooncarrière kan 
doorlopen naar enerzijds zo zelfstandig mogelijk wonen en anderzijds naar goede verpleeghuiszorg 
als dat nodig mocht zijn. Daarvoor is nodig dat het woonaanbod een brede differentiatie kent van 
groepsvoorzieningen tot individuele appartementen in een geclusterde setting tot individuele woningen 
in de wijk dicht bij een hoofdlocatie.  
Een belangrijk middel om de noodzakelijke veranderingen vorm en inhoud te geven is het werken 
volgens de Herstelvisie, waarbij de Rehabilitatiemethodiek leidend is. Bij het werken volgens de 
herstelvisie is de inzet van ervaringsdeskundigen van groot belang. Cliënten van Cordaan GGZ 
worden hierbij opgeleid tot ervaringsdeskundige. Dit is een essentieel onderdeel van de 
herstelondersteunende zorg die geboden wordt.  
Ook het werken met de methodiek van Regie In Teams sluit goed aan op de herstelvisie en geeft 
meer zeggenschap aan teams in nauwe samenwerking met cliënten/verwanten. 
 
Een zinvolle invulling van de dag is belangrijk. Deze invulling wordt gegeven door middel van werk, 
begeleid werk of participatie in een dagbestedingproject. Cliënten zijn steeds vaker niet alleen 
afnemers van deze activiteiten, maar steeds vaker bij organisatie en uitvoering betrokken. Het 
grootste gedeelte van de dagbesteding zal van de AWBZ naar de WMO gaan: inloop en de AWBZ 
functie Begeleiding Groep. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling zal de GGZ-dagbesteding 
haar aanbod aanpassen. Voor de drie dagcentra worden concepten ontwikkeld die aansluiten op de 
doelstellingen van de WMO: versterken eigen kracht, versterken netwerk en (arbeids)participatie. Het 
uitgangspunt van de nieuwe dagcentra is communitybased rehabilitatie: een veilige community van 
samenwerking, steun en begrip waar vanuit de deelnemer vriendschap, vangnet en groei 
mogelijkheden krijgt. 



 
 

28 

 
 
 
 
  
Waar is de transformatie op gericht 

� Daar waar mogelijk stromen cliënten door naar meer zelfstandige vormen van wonen. Het is niet meer 

vanzelfsprekend dat een cliënt zijn leven lang bij Cordaan verblijft. De verwachting is dat uiterlijk in 2014 

vrijwel alle cliënten met ZZP 1 en 2 (en daar waar mogelijk ook cliënten met een hogere ZZP) extramuraal 

zijn gaan wonen. Het traject van extramuralisatie wordt in nauwe samenwerking met de cliënt en huisvesting 

gedaan. De cliënt wordt hierbij ondersteund door de herstelvisie, ondersteuning bij financiën en 

administratie en door (groepsgerichte) trainingen.  

� Herstel en cliëntparticipatie zijn twee belangrijke ontwikkelingen. Regie in Team ondersteunt deze 

processen.  

� Ook in de transitie binnen de dagbesteding staat cliëntparticipatie centraal.  

o Participatie van cliënten in de wijk; 

o In het DAC door side by side te werken; 

o Binnen de woonlocaties door op locatie dagbesteding aan te bieden (mobiel DAC) met als doel 

participatie buiten de locatie. 

De DAC’s zoeken hierin de samenwerking met belangrijke ketenpartners, zoals HVO-Querido, 

welzijnspartners en cliënt- en vrijwilligersorganisaties 

� Zowel het wonen als de ambulante begeleiding en de dagbesteding gaan in 2015 over naar de WMO. In de 

loop van 2014 zal de landelijke politiek nog besluiten welke groep cliënten alsnog gebruik gaan maken van 

de Wet Langdurige Zorg.  

In overleg met de gemeente Amsterdam wordt de transformatie naar de WMO vormgegeven waarbij een 

bezuinigingsopdracht is voor de ambulante begeleiding en de dagbesteding en niet voor het wonen. 

Voor het wonen geldt dat de GGZ en OGGZ keten in elkaar geschoven wordt tot 1 (O)GGZ keten. De 

toegang tot het wonen zal vanuit deze samengevoegde keten georganiseerd worden 

 

 
 
 
 
  



 
 

29 

10. Betrokken cliënten, betrokken medewerkers 
 
 
10.1 Nieuwe rollen voor cliënten 
Cliënten kunnen, veel meer dan nu, een rol spelen in de zorg zelf. En goed voorbeeld hiervan zijn 
cliënten die als ervaringsdeskundige betrokken zijn bij de begeleiding van andere cliënten. Een ander 
voorbeeld is het dagactiviteitencentrum voor mensen met psychische problematiek dat in belangrijk 
mate zelf door cliënten wordt gerund. Tenslotte zijn mensen met een verstandelijke beperking actief 
betrokken bij de facilitaire dienstverlening in uiteenlopende woonlocaties. Cordaan wil deze 
ontwikkeling stimuleren door hiervoor veel meer ruimte te bieden.  
 
10.2 Cruciale rol medezeggenschap 
De ontwikkeling van de zorg zien vanuit het perspectief van cliënten. Werken in de zorg zien door de 
ogen van diegenen die bij ondersteuning en zorg direct zijn betrokken. Dat is in feite waar het om 
gaat. De dialoog met (vertegenwoordigers) van cliënten en medewerkers vervult hierbij een cruciale 
rol. Voor Cordaan is dat de meerwaarde van de medezeggenschap die veel verder strekt dan de 
wettelijke taken en bevoegdheden.  
 
10.3 Impuls voor vernieuwing 
Om die rol te kunnen vervullen zoekt Cordaan samen met Ondernemingsraad en Centrale 
Cliëntenraad naar innovatieve manieren om betrokken medezeggenschapsorganen in een vroeg 
stadium bij relevante ontwikkelingen te betrekken. Een voorbeeld hiervan zijn de Beleidsconferenties 
die één maal per drie maanden worden gehouden en waarin de belangrijkste ontwikkelingen met alle 
betrokkenen worden besproken. Samen met betrokken medezeggenschapsorganen werken wij de 
komende jaren uit hoe wij hieraan een verdere impuls kunnen geven.  
 
10.4 Een andere communicatiestrategie  
De omvang van Cordaan vraagt om een vernieuwende communicatiestrategie waarin cliënten, familie 
en medewerkers actief worden betrokken bij de ontwikkeling van in de zorg en bij Cordaan. Informatie 
en communicatie sluiten aan bij de leef- en werkomgeving van cliënten en medewerkers. Er wordt 
actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden van moderne communicatiemiddelen waaronder 
intranet, beeldscherm tv op locatie, sociale media en Internet.  
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11. Informele zorg voorop!  
  
 
In de zorg gaan wij soms aan het meest vanzelfsprekende feit voorbij. Dat feit is dat het merendeel 
van de zorg niet wordt geleverd door professionele zorgverleners, maar in de vorm van informele zorg 
door mantelzorgers, vrijwilligers en anderen in de directe omgeving van mensen die een vorm van 
hulp of zorg nodig hebben. Lang voordat sprake is professionele zorg zijn heel veel mensen bij de 
zorg voor hun partner, vader of moeder, zoon of dochter, oom of tante, vriend of vriendin, buurman of 
buurvrouw betrokken. Dit houdt niet als professionele zorg zijn intrede doet. Ouders, broers en zussen 
spelen vaak een cruciale rol in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dat geldt ook 
voor mensen met psychische problematiek. Veel cliënten van Cordaan worden ondersteund door 
mantelzorgers. Heel veel familieleden zijn direct betrokken bij de zorg voor cliënten van Cordaan. Die 
betrokkenheid stopt niet als sprake is van intensieve zorg, bijvoorbeeld bij opname in een 
verpleeghuis of woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.  
Daarnaast zijn bij Cordaan meer dan 1800 vrijwilligers op een groot aantal terreinen actief: bij vervoer 
van cliënten, hulp bij het eten en drinken, bij de invulling van een prettige dag en de organisatie van 
activiteiten gericht op de vrije tijd bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking.  
 
 
11.1 Een gelijkwaardige rol 
Cordaan wil naar een hecht samenspel tussen professionele zorgverlener en mantelzorger en 
vrijwilliger. Wij willen niet alleen een zinvol aanbod doen aan mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook 
open staan voor het aanbod aan expertise dat zij te bieden hebben. De basis voor dit samenspel is de 
volledige erkenning van het belang van de rol van mantelzorgers, vrijwilligers en andere mensen in 
directe omgeving van cliënten. Mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen zijn vaak heel lang 
bij cliënten betrokken. Zij spelen een belangrijke rol bij continuïteit en nabijheid van zorg. Zij geven 
een krachtige impuls aan menselijke waarden als “aandacht voor” en “betrokkenheid bij”. 
Professionele zorg is in principe aanvullend op en ondersteunend aan de aanwezige mantelzorg en 
vrijwillige inzet. 
 
Op allerlei plaatsen binnen Cordaan is dit samenspel al volstrekt vanzelfsprekend. Een voorbeeld 
hiervan is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De familie is vaak diegene die hun 
zoon of dochter, broer of zus goed kennen en voor hem of haar van enorme betekenis zijn. Daarom is 
samenwerking met de familie ook zo belangrijk.  
Hiernaast wordt door de stichting Prisma diverse vrije tijd activiteiten georganiseerd voor mensen met 
een verstandelijke beperking.. Door een grote groep vrijwilligers wordt uitvoering gegeven aan een 
breed scala aan activiteiten waarbij participatie, sport en beweging en een zinvolle invulling van de 
vrije tijd centraal staat. 
 
Mantelzorgers zijn direct betrokken bij de zorg voor partner, familielid, buur of vriend en vriendin. Wij 
willen dat onze zorg aansluit op de rol die mantelzorgers spelen. In eerste instantie richten wij ons 
erop hun mogelijkheden te vergroten en hen hierbij te ondersteunen. Het is ook belangrijk om 
mantelzorgers te ontlasten. Ondersteunen waar het kan. Overnemen waar het moet. Dat geldt ook 
voor die situaties waarin iemand niet langer thuis kan blijven. Wij vinden het belangrijk dat 
mantelzorgers een actieve rol blijven spelen als hun partner, familielid of vriend verhuist naar een 
kleinschalige woonvoorziening, verpleeghuis of woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Dat kan in heel veel verschillende rollen in aansluiting op wat mantelzorgers kunnen en 
willen betekenen. Markant, ons organisatieonderdeel voor Mantelzorg speelt hier een zeer belangrijke 
rol is  
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Al deze ontwikkelingen zijn aanleiding om een samenhangende visie op de toekomstige rol van de 
informele zorg te ontwikkelen en in praktijk te brengen.  
 
11.2 Mantelzorgers en vrijwilligers vanaf het begin  betrekken 
Het is belangrijk om tijdig met cliënten te bespreken wat hen helpt om in het eigen netwerk 
oplossingen te vinden en hun mantelzorgers te ontlasten; dat kan ook heel goed met inzet van 
vrijwilligers. Wij willen mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionele zorg rondom de individuele cliënt 
bij elkaar brengen. Het is belangrijk dat wijkverpleegkundigen en verzorgende die deel uitmaken van 
het wijkzorgteam worden toegerust zodat zij mensen beter en gerichter kunnen helpen om 
oplossingen in hun eigen omgeving te vinden. Daarnaast moeten zij gerichter kunnen doorgeleiden 
naar vrijwilligers die een luisterend oor bieden, helpen om eenzaamheid te doorbreken en hen, waar 
mogelijk, stimuleren om zelf weer dingen te ondernemen. Dit vraagt om een levende sociale kaart  
waarin ook informele netwerken, burgerinitiatieven en organisaties voor vrijwillige inzet een plaats 
hebben. Informele zorgorganisaties nemen als volwaardige partij deel aan de netwerken van zorg en 
welzijn. Zij zoeken in de eigen buurt – met alle ondersteuners, vrijwilligers en vertegenwoordigers van 
mantelzorgers en stedelijke informele zorgorganisaties - oplossingen die mensen verder helpen, denk 
aan maatjes, buddy’s, mentoren, respijtzorgvrijwilligers, etc. 
 
Van een vergelijkbare benadering is sprake in woonvoorzieningen. Mantelzorgers en vrijwilligers 
spelen nu al een actieve rol bij het bereiden van het ontbijt, de lunch of het avondeten. Vrijwilligers zijn 
betrokken bij het activiteiten voor en met bewoners. De rol van de informele zorg zal in de toekomst 
groter zijn dan nu het geval is. Van belang is dat vrijwilligers en mantelzorgers zoveel mogelijk in staat 
worden gesteld om de relatie voort te zetten voordat sprake was van verhuizing naar de 
woonvoorziening. Door deze benadering te kiezen staan mantelzorgers, vrijwilligers niet naast het 
team, maar maken zij er integraal deel vanuit. Voor cliënten ontstaan zo meer mogelijkheden voor 
goede zorg en voldoende aandacht.  
 
11.3 Ondersteuning voor mantelzorgers 
Met Stichting Markant heeft Cordaan het stedelijke expertisecentrum voor Mantelzorg in huis. Markant 
helpt mantelzorgers door middel van informatie en advies, cursussen, begeleiding en emotionele en 
praktische ondersteuning. Markant regelt ook dat vrijwilligers worden ingezet zodat mantelzorgers een 
keer vrijaf hebben en iets voor zichzelf kunnen doen. Markant biedt een breed ondersteuningsaanbod 
aan mantelzorgers. Dit aanbod omvat: 
� Individuele ondersteuning door middel van informatie en advies 
� Emotionele en educatieve ondersteuning in de vorm van cursussen en lotgenotengroepen 
� Praktische ondersteuning door de inzet van een vrijwilliger 
Onderdeel van Markant is het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam. Het 
expertisecentrum wordt uitgevoerd in opdracht van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
Amsterdam. Het centrum ondersteunt professionals en organisaties op het terrein van mantelzorg met 
het doel mantelzorgondersteuning te versterken. Het Expertisecentrum houdt zich bezig met het 
geven van informatie en advies, het bevorderen van deskundigheid onder (toekomstige) 
professionals, het signaleren van trends en knelpunten, het doen van onderzoek en het stimuleren 
van innovatie en gebruikmaking van nieuwe producten. 
 
11.4 Professionele begeleiding vrijwilligers 
Als je mensen direct vraagt of ze iets voor een ander willen doen, dan willen ze dat vaak wel, als ze er 
maar van overtuigd zijn dat ze een concrete, duidelijke taak houden en niet teveel op hun bord krijgen. 
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Daar kunnen netwerkcoaches, vrijwilligerscoördinatoren, buurtambassadeurs en buurtteams van 
vrijwilligers heel goed voor zorg dragen. Daarbij kunnen soms ook mensen met een beperking elkaar 
ondersteunen: ook hulpvragers kunnen vrijwilliger worden. Dit zelfde geldt ook voor mantelzorgers. 
(ex)Mantelzorgers zijn uitermate geschikt als vrijwilliger en ervaringsdeskundige. Vanuit de lotgenoten 
contacten blijkt dat er onder de mantelzorgers veel bereidheid is om elkaar te helpen. Dus op veel 
terreinen is winst te behalen. De komende jaren willen wij investeren in de betrokkenheid van 
vrijwilligers bij de zorg, in opleiding en training en in begeleiding in aansluiting op de keuzes en 
mogelijkheden van vrijwilligers. Dit vraagt om een professionele begeleiding bij werving, intake, 
plaatsing en monitoring en doorgeleiding van vrijwilligers.  
  

Waar is de transitie op gericht 

� Cordaan vergroot de activiteiten van mantelzorg, vrijwilligers en anderen in de directe omgeving van 

mensen op basis van het uitgangspunt dat mantelzorgers en vrijwilligers een gelijkwaardige rol hebben bij 

ondersteuning en zorg.  

� Binnen elke sector hebben mantelzorgers, vrijwilligers en anderen uit de omgeving van cliënten een 

volwaardige rol.  

� Cordaan investeert in informatie en advies die mantelzorgers en vrijwilligers helpt om hun rol goed te 

vervullen. Daarnaast komen er meer opleidings-  en  begeleidingsmogelijkheden voor mantelzorgers en 

vrijwilligers. 
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12. Met hoofd en hart  

 
 
Mensen gaan in de zorg werken omdat zij iets voor mensen willen betekenen. Zij zetten hun kennis en 
ervaring, betrokkenheid en vakmanschap hiervoor in. Cordaan wil uitgroeien tot een organisatie 
waarin die drijfveer volledig tot zijn recht kan komen. Voor jonge medewerkers willen wij een 
loopbaanpad uitzetten waarbij mensen er voor kunnen kiezen om zich in verschillende sectoren te 
oriënteren om zo een care-brede basis voor hun verdere loopbaan te kunnen leggen. Voor 
medewerkers in de zorg komen er doorgroeiprofielen op basis waarvan zij in aansluiting op eigen 
mogelijkheden en inzet kunnen doorgroeien naar een hoger functieniveau. Sectorspecifieke 
opleidingstrajecten moeten medewerkers de ruimte bieden om zich te verdiepen of te verbreden. Er 
ontstaan andere en nieuwe rollen en functies voor verpleegkundigen en hoger opgeleide sociaal-
pedagogische medewerkers. Dit is nodig om de kwaliteit van zorg structureel te verbeteren, maar ook 
om de beoogde veranderingen in praktijk te brengen.  
 
Cordaan wil dat er meer ruimte komt voor aandacht voor en betrokkenheid bij cliënten. Dit doen wij 
door teams weer meer regelruimte te geven om zelf te regelen wat voor medewerkers en het team 
van belang is. Door het zorgleefplan te vereenvoudigen ontstaat er meer ruimte voor het gesprek met 
cliënt en familie. Door mee te doen aan het project “Regelarme Zorg” dringen wij de administratieve 
belasting in de zorg terug. In onze nieuwe kwaliteitssystematiek wordt de basis gevormd door de 
evaluatie van de zorg door het team. 
 
De vernieuwing van de zorg vraagt om bezielend leiderschap. Verpleegkundigen die een baken zijn 
voor het team. Ervaren persoonlijk begeleiders die hun expertise delen met collega’s met minder 
ervaring. Behandelaars die het verschil kunnen maken. Leidinggevende die weer op de werkvloer 
komen en samen met het team een pad uitzetten gericht op de ontwikkeling van de zorg. Wij vragen 
van het leidinggevend kader om zich te ontwikkelen en hun persoonlijke effectiviteit te vergroten. 
Cordaan ondersteunt en faciliteert hen hierbij. 
 
De zorginhoudelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe en andere competenties. Met die bril willen wij 
kijken naar de opbouw van het team. Waarop is het team sterk en waar is versterking nodig. Dat is 
niet vrijblijvend. Van teamleden kan en mag worden gevraagd dat zij zich verder ontwikkelen of 
bekwamen. In een aantal situaties zal ook de vraag aan de orde kunnen komen of een andere plek in 
de organisatie beter aansluit bij individuele mogelijkheden.  
 
De Cordaan Academie ontwikkelt zich van een opleidingenbureau tot een spil in dit 
veranderingsproces. Wij richten ons hierbij de komende jaren op een aantal thema’s 
� Een opleidingsprogramma voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers  
� Het bevorderen van deskundigheidsbevordering, professionele ontwikkeling van individuele 

medewerker en het team.  
� Het geven van een impuls aan de aanpassing van de reguliere beroepsopleidingen 
� Investeren in nieuwe vormen van leren, waaronder een digitale leeromgeving 
 
De bezuinigingen in de zorg hebben gevolgen voor de werkgelegenheid, terwijl de zorgvraag op 
termijn alleen maar zal groeien. Cordaan wil zo veel mogelijk mensen voor de zorg behouden. Om dit 
mogelijk te maken wordt een mobiliteitsorganisatie ingericht om zoveel mogelijk medewerkers van 
werk naar werk te begeleiden.  
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Waar is de transformatie op gericht 

� De Cordaan Academie richt zich de komende jaren op de volgende thema’s: 
o Een opleidingsprogramma voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers  
o Het bevorderen van deskundigheidsbevordering, professionele ontwikkeling van 

individuele medewerker en het team.  
o Het geven van een impuls aan de aanpassing van de reguliere beroepsopleidingen 
o Investeren in nieuwe vormen van leren, waaronder een digitale leeromgeving 

 
De bezuinigingen in de zorg hebben gevolgen voor de werkgelegenheid. Cordaan wil zo veel 
mogelijk mensen voor de zorg behouden. Om dit mogelijk te maken wordt een mobiliteitsorganisatie 
ingericht om zoveel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden.  

Om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de bezuinigingen wordt de strategische personeels planning verder 

opgezet en uitgewerkt. 

�  Het werkmodel strategische personeelsplanning bestrijkt alle sectoren van Cordaan en genereert concrete 

concerninformatie omtrent te organiseren personele stromen, zowel intern (doorstroom) als extern 

(uitstroom) en in dit verband te organiseren opleiding & ontwikkeling.  

� Mede op basis van het werkmodel strategische personeelsplanning worden concrete voorstellen ontwikkeld 

inzake doorstroom (inclusief opleiding en ontwikkeling) en (gedwongen) uitstroom.  

� Op basis van het werkmodel strategische personeelsplanning worden (verdere) voorstellen ontwikkeld om 

nader invulling te geven aan een daarbij passend sociaal beleid (meerjarenperspectief) van Cordaan en 

nader inhoud gegeven aan de mobiliteitsfunctie binnen Cordaan.  
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13. Gastvrijheid 
 
 
Zorg en (facilitaire) dienstverlening gaan hand in hand. Uit onderzoek blijkt dat in de beleving van de 

cliënt geen onderscheid wordt gemaakt tussen de zorginhoudelijke en niet zorginhoudelijke kwaliteit 

van de dienstverlening. Bij dit laatste is de facilitaire dienstverlening van groot belang. In de zorg is 

lange tijd gedacht dat facilitaire dienstverlening een vorm van dienstverlening waarvan je vooral “geen 

last” moest hebben. Onder andere door concepten als Planetree en Hostmanship groeit het besef dat 

kwaliteit en zichtbaarheid van de facilitaire dienstverlening direct bijdragen aan een prettig leef- en 

werkklimaat. Gastvrijheid is hierbij een sleutelbegrip.  

 
Gastvrijheid is weten dat je welkom bent, dat naar je komst wordt uitgekeken, dat naar je wordt 

omgezien en dat het fijn is dat je er bent. 

Gastvrijheid is een belangrijk thema bij de gemeenschappelijke en verbindende Cordaan waarde 

“Aandacht Voor”. 

Cordaan wil dat gastvrijheid een belangrijke plaats inneemt in onze (facilitaire) dienstverlening. 

Daarmee is gastvrijheid niet alleen een verantwoordelijkheid voor de facilitaire organisatie of de 

facilitaire dienstverleners. Gastvrijheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De komende 

jaren krijgt deze benadering op verschillende manieren vorm. Gastvrijheid gaat allereerst over de 

relatie tussen mensen: de manier waarop wij met elkaar omgaan. Bejegening, openstaan voor vragen 

van cliënten, medewerkers meer ruimte geven om “ja” te kunnen zeggen en meer aandacht voor 

bijzondere momenten in het leven van mensen: juist vanuit het perspectief van hun culturele en 

religieuze achtergrond. Een tweede terrein is de directe leefomgeving van mensen. Cordaan kiest 

voor de menselijke maat (het gaat om sfeer, veiligheid en comfort) omdat juist dan gastvrijheid en 

huiselijkheid vanzelfsprekend wordt. Een derde onderwerp heeft betrekking op de producten en 

diensten die worden aangeboden. Cordaan wil toe naar een veel grotere verscheidenheid in 

producten en diensten. Hiermee willen wij aansluiten op de autonomie van cliënten, hun culturele en 

religieuze achtergrond en hun financiële mogelijkheden. Last but not least het zo “lean” mogelijke 

opzetten en inrichten van achterliggende processen.  

  
Waar is de transformatie op gericht 

Gastvrijheid vormt de basis voor onze (facilitaire) dienstverlening. De komende periode werken wij dit in nauw 

overleg met cliënten nader uit. Herontwerp van achterliggende processen vindt op basis van 

leanmanagementtechnieken plaats.    

 

 
 
 
 

 

  

. 
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14. ICT en innovatie 
 
 
Informatietechnologie dringt steeds verder door in de samenleving en in ons dagelijks leven. Er komen 
steeds meer toepassingen beschikbaar die voor de zorg van belang zijn. Toepassingen die bijdragen 
om langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen wonen. Toepassingen die het mogelijk maken om de 
gezondheidssituatie juist van kwetsbare mensen beter te volgen en zo sneller te kunnen handelen als 
het nodig is. Toepassingen ook door de specialist in het ziekenhuis worden gebruik en waarmee ook 
de wijkverpleegkundige een rol kan spelen in de behandeling. Toepassingen die de communicatie 
tussen cliënt en medewerker vergemakkelijken, ook als tussen beide een fysieke afstand bestaat. 
Toepassingen, tenslotte, die het voor betrokken medewerkers makkelijker maken om het 
cliëntendossier in te zien en bij te houden en verrichte zorg te verantwoorden. Investeren in ICT draagt 
niet alleen bij aan zorginhoudelijke innovaties. Ook bedrijfsondersteunende processen krijgen hierdoor 
een krachtige impuls.  
Wij willen dat cliënten en medewerkers maximaal van deze ontwikkelingen kunnen profiteren. Eerste 
stap is dat de technische infrastructuur geschikt wordt gemaakt om deze toepassingen organisatie-
breed te kunnen inzetten. In een tweede fase zal in overleg met cliënten en medewerkers een 
programma worden ontwikkeld dat er op is gericht de hier beschreven toepassingen te realiseren. 
 

Waar is de transformatie op gericht 

  

Van buiten naar binnen: ICT en ehealth dragen bij aan het verbeteren van de processen, het efficiënter werken 

(minder mensen, minder tijd), het vergroten van inzicht, grip en resultaat, de reductie van overhead en het 

verbeteren van de communicatie (medewerker én cliënt). Werkzaamheden die verricht worden om dit te 

bewerkstelligen zijn: 

� transitie naar een volledig nieuw ICT platform, 

� het uitrollen van nieuwe virtuele en fysieke ICT werkplekken gericht op mobiliteit, bereikbaarheid en 

beschikbaarheid, 

� het vergroten van de bandbreedte van de verbindingen inclusief het aanleggen van een 

Cordaanglasring voor de hoofdlocaties, 

� het uitrollen van wifi op de grootdeel van  locaties, 

� het uitrollen van Office 365, 

� het implementeren van mobile device management, 

� het uitrollen van het ECD ( intra en extramuraal), 

� het uitrollen van een nieuwe (mobiele) telefoniestrategie, 

� het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie en plan van aanpak op het terrein van domotica. 

 

Van binnen naar buiten: het creëren van onderscheidend vermogen met inzet van eHealth door het verbeteren 

van bestaande producten en zorgdiensten, het ontwikkelen van nieuwe zorgdiensten (Cordaan onlinezorg©) en 

het vergroten van de cliënt- en consumentengerichtheid. Werkzaamheden op dit vlak: 

� Het ontwikkelen  van onlinezorgdiensten (cordaanvitaal, apps en cordaanportaal) 

� Het inzetten van screen 2 screen contact bij extra- en ambulante zorg 

� De verdere opschaling van de reeds lopende ehealthprojecten:4 ogen principe, Apps Cordaan visie, 

Beeldcontact RIBW IJburg,Beeldcontact visie (Thuiszorg),Beeldcontact VGZ,Beeldcontact moeder en 

kind, Beeldhorloge,Sensoren extramuraal beginnende dementie, Casemanagers dementie en eHealth, 

Cliëntenportaal, CordaanVitaal, Dwaaldetectie de Buitenhof en de Werf, eHealth Bibliotheek, Fysieke 

belasting, scholings app, Gps tracksysteem voor cliënten, Gps tracksysteem voor medewerkers (TZ en 

ambulant), Inco-sensoren intramuraal, Medido, Memorabel/Rosetta, Sleuteloplossing met ICT, Triage 

app 
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15. Een vernieuwende huisvestingsstrategie  

 
 
Er gaat de komende tijd op het gebied van de huisvesting van zorg heel veel veranderen. Het 
verzorgingshuis gaat in zijn huidige vorm verdwijnen. Dat geldt ook voor de woonvoorzieningen voor 
mensen met een lichtere indicatie. Gemeenten gaan dagactiviteiten voor ouderen en mensen met een 
beperking bekostigen. Zij moeten een forse korting opvangen. Het bestaande, veelal locatiegebonden, 
aanbod staat onder druk. Alleen een vernieuwend aanbod, waarbij op heel andere manier naar 
accommodaties wordt gekeken, zal blijven bestaan. Complexe zorg stelt hogere eisen aan 
huisvesting, bijvoorbeeld op het gebied van geriatrische revalidatie of de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking en autisme. En alsof dit op zich zelf al niet genoeg is, zijn ook de financiële 
spelregels veranderd. Zorgorganisaties dragen zelf de risico’s van huisvesting en de keuzes die zij 
hierbij maken.  
Een uitgekiende huisvestingstrategie is nodig om de zorginhoudelijke vernieuwing mogelijk te maken. 
De huisvestingsstrategie van Cordaan bestaat uit de volgende elementen: 
� Voor alle woonzorgcentra van Cordaan geldt dat het aantal vierkante meters dat voor vergoeding 

of verhuur in aanmerking komt substantieel wordt vergroot. Doel is gebouwen “terug te geven aan 
het wonen” en daarmee ook de kostendekkendheid van de desbetreffende locaties substantieel te 
verbeteren. 

� Om dit mogelijk te maken moet een belangrijk deel van de huidige (grootschalige) locaties van 
Cordaan worden getransformeerd tot voorzieningen waarin een combinatie aan functies een plek 
vinden: (i) een beperkte capaciteit voor vormen van verblijf met behandeling, (ii) beschutte vormen 
van ouderenhuisvesting (niet AWBZ), (iii) dagactiviteiten voor ouderen en mensen met een 
verstandelijke beperking en (iv) buurtgerelateerde functies, zoals een buurtcentrum 

� Deze keuze impliceert dat Cordaan naast zorggerelateerde huisvesting tevens 
huisvestingsmogelijkheden gaat ontwikkelen die tot het terrein van de volkshuisvesting gerekend 
worden. Belangrijke vragen hierbij zijn of onze locaties hiervoor het meest geschikt zijn? En Hoe 
zich dit verhoudt tot de taak van woningcorporaties? 

� Voor elk van deze locaties geldt dat een flexibele schil wordt gerealiseerd die afhankelijk van de 
vraag ingezet kan worden voor reguliere ouderenhuisvesting danwel voor vormen van verblijf met 
behandeling. Daarnaast zijn voor specifieke functies, zoals revalidatie of woonfuncties voor 
mensen met een verstandelijke beperking en autisme kwaliteitsbeelden ontwikkeld, die richting 
geven aan de beoogde transformatie.  

� In plaats van toe te werken naar “harde” keuzes die de mogelijkheden van zorgorganisaties 
gedurende vele jaren vastleggen wordt gekozen voor een benadering waarbij maximale flexibiliteit 
in gebruik wordt nagestreefd.  

� Locaties die niet in deze huisvestingsstrategie passen en niet geschikt gemaakt kunnen worden, 
worden afgestoten.  

� In overleg met verschillende groepen burgers werken wij samen met hen initiatieven uit om te 
zoeken naar een combinatie van woonmogelijkheden, diensten en zorg die hen in staat stelt om 
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen 

� Cordaan wil de komende jaren een grotere verscheidenheid aan woonmogelijkheden realiseren. 
Beter aansluitend op de levensstijl van mensen en hun financiële mogelijkheden. Cordaan werkt 
samen met een aantal grote beleggers met het doel te investeren in kleinschalige 
ouderenhuisvesting in het bijzonder gericht op de middengroepen. Uitgangspunt hierbij is dat 
Cordaan niet zelf woonlocaties realiseert en exploiteert, maar wel diensten, ondersteuning en zorg 
biedt.  
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Inmiddels is voor alle grootschalige woonzorglocaties een integraal transformatieprogramma 
opgesteld waarin de beoogde transformatie is uitgewerkt. Om deze investering mogelijk te maken is in 
2013 een aanvullende financieringsfaciliteit met de banken overeengekomen om de beoogde 
transformatie in de periode 2014 – 2016 mogelijk te maken. Op basis van het lange termijn 
huisvestingsplan wordt per jaar bepaald welke investering in het betreffende jaar verantwoord is.  
 
  
Waar is de transformatie op gericht 

� Voor Cordaan als geheel is, in samenspraak met de sectoren, een innovatief en duurzaam 

huisvestingsprogramma ontwikkelt, vastgesteld en in uitvoering genomen. Belangrijk doel hierbij is dat de 

Cordaanlocaties in en voor de wijk beschikbaar zijn. 

� In locaties van Cordaan zijn combinaties van wonen en dagopvang beschikbaar voor cliënten van alle 

sectoren  

� Op basis van het huisvestingsprogramma is vastgelegd op welke locatie welke transitieopgave in welk 

tempo wordt gerealiseerd. Tevens is aangegeven welke locaties ingrijpend verbouwd gaan worden. 

� Het programma is gericht op het vergroten van het aantal m2 dat voor vergoeding dan wel verhuur in 

aanmerking komt. Hierbij vindt een verdere uitwerking plaats naar (i) een hoogwaardig en vernieuwend 

aanbod aan zorg gerelateerde capaciteit, (ii) beschut wonen (waaronder burgerinitiatieven) en (iii) een 

flexibele schil die voor meerdere doeleinden kan worden ingezet.  

� In het programma is aangegeven op  welke locaties en in welk tempo de reductie van toegelaten 

huisvestingscapaciteit wordt gerealiseerd.  

� In het programma is tevens aangegeven op welke wijze eventuele verhuur van onroerende zaken zowel 

organisatorisch als financieel administratief geregeld is.   
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16. Een organisatie die de verandering draagt 
  
 
Niets gaat vanzelf. De ontwikkelingen die hiervoor aan de orde zijn gekomen hebben ook gevolgen 
voor de wijze waarop de zorg is georganiseerd. In 2013 zijn hiervoor al een aantal stappen gezet. 
Stappen die de basis vormen voor de ontwikkeling van de organisatie van Cordaan in de komende 
jaren.  
 
16.1 Zorgprocessen zijn leidend bij de inrichting v an ondersteunende processen.  
Cordaan ontwikkelt zich het komende jaar verder naar een regelarme organisatie met een sobere 
ondersteuningsstructuur; regelruimte op de werkvloer en eenvoud in ondersteunende processen zijn 
hierbij leidende principes. Deze beweging helpt ons ook om tot een verdere afbouw van onze 
overheadkosten te komen. Met behulp van leanmanagement richten wij bedrijfsondersteunende 
processen zo doelmatig mogelijk in.  
 
16.2 Ruimte voor professionals 
Het gaat in de zorg om de relatie tussen cliënt en diegene die ondersteuning en zorg biedt. In die 
relatie staan steeds twee waarden centraal: de professionaliteit van het handelen en de persoonlijke 
betrokkenheid bij en aandacht voor het leven van cliënten. In die relatie tussen beiden, gaat het er 
steeds om aan te sluiten op wat mensen zelf kunnen. Cliëntgerichtheid staat hierbij centraal. Dit 
betekent dat medewerkers, binnen afgesproken kwalititeitsnormen, in hun direct contact met cliënten 
de ruimte moeten ervaren om te doen wat voor cliënten het verschil maakt.  
In elke sector overleggen wij met professionals welke regelruimte nodig en hoe wij deze, daar waar 
nodig, kunnen vergroten. Wij kijken gericht hoe professionals eenvoudiger toegang hebben tot 
(cliënten)informatie die voor hun werk belangrijk is. Waar nodig worden werkprocessen aangepast en 
ondersteunende processen vereenvoudigd. Informatietechnologie is hiervoor een cruciale 
voorwaarde. Zo nemen wij ons in dit verband voor om in 2016 de druk van registratie en 
verantwoording voor medewerkers in het primaire proces met 25% te laten afnemen.  
 
16.3 Krachtige teams 
Je werkt in de zorg nooit alleen. Iedere professional maakt deel uit van een team. Het team is er voor 
verantwoordelijk dat een specifieke groep cliënten, binnen de financiële en inhoudelijke kaders die 
hiervoor gelden, de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben. Het team is de basis van de 
organisatie van Cordaan. Uitgangspunt is dat het team alles moet kunnen regelen wat voor de 
uitvoering van de directe zorg en de organisatie hiervan nodig is.  
 
In 2013 zijn wij binnen de sectoren gestart met programma’s die zich richten op versterking van onze 
teams (‘Teams op Kracht’ en ‘Regie in Teams’). Programma’s die teams helpen op weg naar meer 
zelforganisatie en eigenaarschap voor de eigen groep van cliënten, familie en hun omgeving. Deze 
programma’s zullen uiterlijk in 2015 afgerond worden.  
 
De komende periode maken wij, ook gelet op de recente beleidsontwikkelingen, per cliëntgroep een 
heroriëntatie door op de basissamenstelling van teams in termen van opleidingsniveau, teamrollen, 
competenties en formatie. Wat is, binnen de financiële mogelijkheden, de ideale teamsamenstelling 
om goede zorg te leveren? Hoe organiseren wij een effectief samenstel tussen zorgprofessionals en 
vrijwilligers / mantelzorgers? Wij maken hierbij gebruik van de expertise in onze teams en “good 
practices” elders. Deze basissamenstelling is basis voor een analyse per team om, samen met elk 
team, vast te stellen welke stappen nodig zijn om als team echt goed toegerust te zijn om goede zorg 
te bieden. Door een slimme mix van opleidingen, ervaringsstages, “in voor zorgtrajecten en 
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teamwisseling maken wij per team afspraken over de gewenste ontwikkelstappen. Wij beginnen in 
2014 in de sector V&V en een aantal voorvoorzieningen in de gehandicaptenzorg. In 2015 volgen 
Thuiszorg, het overige deel van de VGZ en GGZ.  
 
16.4 Zelfstandige locaties met eigen identiteit 
In veel gevallen maken teams deel uit van een groter geheel. Zij maken deel uit van een 
dagactiviteitencentrum, woonvoorziening of zorgcentrum. De besturing van elke locatie is zo opgezet 
dat als een zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid kan functioneren.  
 
16.5 Sector als basis voor goede zorg en doelmatige  bedrijfsvoering 
Vormen van ondersteuning en zorg die een sterke onderlinge samenhangen hebben, worden in één 
sector georganiseerd. Hiervan is sprake als ondersteuning en zorg op een afgebakende groep 
cliënten is gericht. Cordaan kent vier sectoren Thuiszorg, V&V, VGZ en GGZ. Elke sector wordt 
aangemerkt als een resultaat verantwoordelijk eenheid en is verantwoordelijk voor het beleid op het 
terrein van zorg, sociaal beleid en bedrijfsvoering. Deze organisatorische indeling betekent niet dat er 
steeds hechtere vormen van samenwerking gaan ontstaan, bijvoorbeeld tussen de sectoren Thuiszorg 
en V&V en tussen VGZ en GGZ. Het verzorgingshuis en verpleeghuis ontwikkelen zich tot 
“zorghuizen” waar een naast een verscheidenheid aan woonmogelijkheden ook uiteenlopende vormen 
van verblijf met behandeling worden geboden.  Cordaan wil daarnaast bestaande locaties ombouwen 
tot appartementen die voor specifieke groepen ouderen beschikbaar komen. Huurders kunnen gebruik 
maken van de overige diensten die worden aangeboden, zoals een buurtrestaurant of een 
activiteitencentrum. Als cliënten een beroep doen op zorg en ondersteuning dan wordt deze door de 
thuiszorg aangeboden. Het huidige aanbod aan dagactiviteiten voor ouderen krijgt een specifieke 
functie om mensen in staat te stellen om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn en te blijven. Nu al wordt 
kennis en ervaring van bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn ingezet om 
bijvoorbeeld huisartsen te helpen bij de zorg voor ouderen met meervoudige aandoeningen. In de 
toekomst zal ook de expertise van ergotherapeuten voor mensen thuis beschikbaar komen. Mede 
hierdoor groeien thuiszorg en V&V naar elkaar toe. Er kan een moment ontstaan waarbij thuiszorg en 
V&V als één sector worden aangestuurd.  
 
16.6 Cordaan als partner in horizontale samenwerkin gsverbanden 
Grenzen tussen van oudsher apart georganiseerde professionele kolommen vervagen. Als we de 
cliënt echt centraal stellen staan wij meer dan ooit voor de opgave om horizontale verbanden te 
organiseren. Hoe helpen wij een cliënt zo snel mogelijk vanuit het ziekenhuis, al dan niet via 
revalidatiezorg, weer naar huis? Hoe organiseren wij in het lokaal (WMO) domein een effectieve mix 
van professionele zorg, inzet van vrijwilligers en of mantelzorgers en activerend welzijnswerk? Hoe 
voorkomen wij hierbij wachttijden, dubbele intakes, veel wisseling van ‘gezichten’? Hoe geven wij 
vorm aan de zorg rondom specifieke groepen cliënten, bijvoorbeeld ernstig meervoudig gehandicapte 
kinderen? Het gaat er hierbij telkens om het effectief en efficiënt organiseren van 
samenwerkingsverbanden. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar zonder ingewikkelde 
overdrachtmomenten of hiërarchische ingrepen. Wij zullen ons hierbij soms moeten profileren als 
effectieve regievoerder of ‘makelaar van diensten’. Vanuit onze professie gedreven maar telkens open 
naar de samenwerkingspartners die voor de beste oplossing voor onze cliënt nodig is.  
Daarnaast zullen wij ook voortdurend open moeten staan voor (burger-)initiatieven en initiatieven van 
zelforganisaties. Dit betekent minder planvorming vanuit de ‘tekentafel’ en meer aansluiten op en 
faciliteren van initiatieven vanuit burgers en zelforganisaties. 
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16.7 Zorg- en bedrijfsondersteuning als dienstencen trum en innovatiemotor 
Elke sector moet kunnen rekenen op professionele en innovatieve ondersteuning van het primaire 
proces.Deze ondersteuning is erop gericht om (i) de voorwaarden te realiseren waarbinnen 
medewerkers in het primaire proces optimaal hun werk kunnen doen, (ii) het leveren van specifieke 
diensten die niet door het team, de locatie of de sector zelf kunnen worden uitgevoerd en (iii) een 
impuls te geven aan de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige vernieuwing van het primaire proces.   
 
16.8 Een duurzame organisatie 
Cordaan geeft de komende jaren verder inhoud geven aan duurzaamheidbeleid. Wij onderscheiden 
hierbij een viertal domeinen waarbinnen wij acties initiëren: 
� duurzaam inkopen en aanbesteden van producten en diensten; 
� zorg voor milieu en energie; 
� duurzame inzetbaarheid van personeel; 
� duurzame zorg voor cliënten. 
 
Met duurzaam inkopen en aanbesteden van producten en diensten willen wij bijdragen aan het 
bestrijden van onze huidige wegwerp- en consumptiemaatschappij en het beperken van gebruik van 
fossiele brandstoffen. In ons meerjarenbeleid streven wij naar energieneutrale gebouwen in de nabije 
toekomst, naar milieubewuste(re) organisatie. 
Kijken wij naar duurzame zorg voor onze cliënten dan betekent dit dat wij de persoon die zorg nodig 
heeft centraal stellen en er voortdurend naar streven deze, in samenwerking met zijn of haar 
omgeving, zelfredzamer te maken. Het gaat daarnaast ook om aandacht voor de kwaliteit van leven 
en (behoud) van gezondheid in plaats van een primaire oriëntatie op ziekte en beperkingen. 
Daarnaast streven wij naar een stimulerende zorg- en werkomgeving voor onze cliënten en 
medewerkers met aandacht voor de invloed van gebouwen, groen, voeding, licht et cetera op 
patiënten en personeel. Kijken we verder naar onze medewerkers in het kader van duurzaamheid, 
dan werken wij aan duurzame inzetbaarheid, arbeidssatisfactie en diversiteit.  
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17. Bezield bedrijf 
 
 
De komende jaren worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering op alle 
niveau’s. Dit hangt allereerst samen met het veranderende risicoprofiel van zorgorganisaties. Risico’s 
rond productie en bezetting hebben gevolgen voor inkomsten. Een rigide opbouw van de 
kostenstructuur kan leiden tot een te beperkte flexibiliteit in de beheersing van kosten. Financiers en 
externe toezichthouders reageren hierop door hogere eisen te stellen aan de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering, control en governance. Ook voor banken en investeerders is een solide 
bedrijfsvoering en een bewezen geschiedenis van goede resultaten een voorwaarde voor duurzame 
samenwerking.  
  
De hogere eisen die worden gesteld krijgen een uitwerking in de concrete sturing op zorg en 
bedrijfsvoering, risicomanagement en een krachtige systematiek om de ontwikkeling van baten en 
lasten op langere termijn in beeld te houden.  
 
Maar er moet veel meer gebeuren. De omvang van centrale en decentrale overhead moet 
substantieel naar beneden. Met behulp van leanmanagement moeten (bedrijfsondersteunende) 
processen worden vereenvoudigd. ICT speelt hierbij een cruciale rol.  
 
Wij moeten rekenen met hogere verantwoordingslasten. Gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgkantoren stellen andere en soms ook hogere eisen aan registratie en verantwoording.  
 
Deze ontwikkeling vraagt om aanpassing van onze besturingsfilosofie gericht op effectieve sturing op 
kwaliteit van zorg, personele inzet en beschikbare middelen opgebouwd vanuit de kleinste 
organisatorische eenheid: het team, locatie, sector en concern.  
 

Waar is de transformatie op gericht 

� Het opstellen van een overzichtelijk integraal managementinformatiesysteem op basis waarvan 

voorliggende projecten inclusief taakstellingen gevolgd kunnen worden. Met management-

informatiesysteem worden de volgende doelstellingen gerealiseerd:  

� Het geeft op sectoraal niveau inzicht in de omvang van de noodzakelijke reductie in kosten, personele 

inzet en capaciteit ter voorbereiding op door de Raad van Bestuur vast te stellen taakstellingen per 

sector 

� Het geeft zicht op de maatregelen die worden voorbereid om de beoogde reductie in kosten, personele 

inzet en capaciteit te realiseren zowel per afzonderlijke maatregel als voor het pakket van maatregelen 

als geheel 

� Het leidt tot signalering als (i) in de voorbereiding van deze maatregelen vertraging ontstaat en (ii) het 

effect van de beoogde maatregelen achter blijft bij de door de Raad van Bestuur vastgestelde 

taakstellingen 

� Het brengt systematisch in beeld hoe het staat met de realisatie van de beoogde reductie in kosten, 

personele inzet en capaciteit zowel per afzonderlijke maatregel als voor het maatregelenpakket als 

geheel 
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18 Investeren in kennis 
 
 
18.1 De langdurige zorg krijgt een fundamenteel and er aanzien 
De zorg staat voor ingrijpende veranderingen. Dit meerjarenbeleidsplan is hiervan de weerslag. Deze 
ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor de eisen die aan de langdurige zorg worden 
gesteld. Veranderingen in de vraag naar zorg vragen om een nieuwe zorgpraktijk. Veel 
zorgorganisaties spannen zich in om de nieuwe zorgpraktijk vorm en inhoud te geven. Tegelijkertijd 
groeit het besef dat wetenschappelijke inzichten een cruciale rol kunnen spelen bij de ontwikkeling 
van deze nieuwe zorgpraktijk. Het gaat er hierbij niet in de eerste plaats om het door middel van 
(toegepast) wetenschappelijk onderzoek verwerven van kennis over de langdurige zorg, maar vooral 
dat dit onderzoek ook direct moet bijdragen aan het ontwikkelen van beter en nieuw zorgaanbod, 
inclusief de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarnaast is het van belang dat vraagstukken uit de 
praktijk van de langdurige zorg die daar om vragen, aan te dragen voor (toegepast) wetenschappelijk 
onderzoek zodat ze vervolgens kunnen worden verdiept, onderbouwd en worden omgezet in goed en 
bewezen aanbod van zorg. Op deze wijze ontstaat een wisselwerking tussen kennis en praktijk, 
waarin inzichten in de langdurige zorg en een goede en bewezen praktijk van zorg elkaar versterken. 
Voor dit type onderzoek gebruiken wij de term praktijkonderzoek. Om hieraan een impuls te geven is 
door Cordaan het initiatief genomen om te komen tot oprichting van een Kenniscentrum Langdurige 
Zorg Amsterdam. .  
 
18.2 Verbinding tussen academisch onderzoek en zorg praktijk 
Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om wetenschappelijk onderzoek en een vernieuwende 
zorgpraktijk direct met elkaar te verbinden. Om dit doel te bereiken geeft het Kenniscentrum uitvoering 
aan de volgende activiteiten: 
a. Het initiëren en uitvoeren van programma’s en projecten, waarin de wisselwerking tussen 

(toegepast) wetenschappelijk onderzoek en concrete bijdragen aan goede en bewezen langdurige 
zorg gestalte krijgt; 

b. Het (op termijn) bijeen brengen van zorgorganisaties die zich mede willen inzetten om deze brug 
te slaan; 

c. Het op basis van de verworven inzichten ontwikkelen en implementeren van goed en bewezen 
zorgaanbod, en het waar mogelijk overdragen hiervan aan anderen (bijv. onderwijsinstellingen); 

d. Het vertalen van wetenschappelijk inzichten naar onderwijsprogramma’s 
e. Het organiseren van bezinning op welke nieuwe vraagstukken op welke wijze in programma’s of 

projecten kunnen worden vertaald en vervolgens een plaats kunnen krijgen in het geheel van 
onderzoeksprogramma’s 

f. Het verwerven van middelen (menskracht, geld) om dit alles mogelijk te maken. 
 
18.3 Brede samenwerking met universiteiten en prakt ijkorganisaties 
Cordaan heeft een intensieve vorm van samenwerking opgebouwd met de Universiteit van 
Amsterdam. Recent heeft de Universiteit van Amsterdam haar activiteiten op het terrein van de 
langdurige zorg gebundeld in het Long Term Care Partnership. Het Kenniscentrum participeert in dit 
LTPC. Tegelijkertijd worden samenwerkingsrelaties met andere universitaire centra ontwikkeld. Een 
voorbeeld hiervan is de samenwerking met het AMC. Tevens wordt beoogd te komen tot structurele 
samenwerking met een aantal praktijkpartners. 
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19. Programmatische aanpak 
 
 
Cordaan is een organisatie met visie en de wil om die visie in resultaten om te zetten. Om dit mogelijk 
te maken wordt één programma-organisatie ingericht waarin de voortgang, de samenhang en 
resultaten bewaakt kunnen worden en van waaruit de nodige ondersteuning van het (lijn)management 
georganiseerd zal worden: Klaar voor 2015! De programma-organisatie is op korte termijn op gericht 
voorbereid te zijn op de veranderingen die samenhangen met de hervorming van de langdurige zorg 
zoals deze door het Kabinet worden voorbereid. Dit Meerjarenbeleid is bedoeld als het kompas 
waarop de uitwerking en invulling van het programma is gericht. De uitvoering van het 
meerjarenbeleidsplan krijgt op een vergelijkbare programmatische wijze vorm.  
 
  
 


