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Reflectie op het kwaliteitsrapport 2020 
 

In samenspraak met de cliëntenraad VGZ, verwanten en leden van de ondernemingsraad is dit 

kwaliteitsrapport 2020 beschouwd. De volgende thema’s zijn benoemd waar Cordaan trots op mag zijn 

of die aandacht behoeven. 

 

 

Wat willen we behouden en waar zijn we trots op? 

• Gedurende de coronaperiode hebben we ons enorm ingezet, zijn we heel creatief gebleken en 

hebben we de ruimte genomen om cliënten maatwerk te bieden. 

• Vanwege corona is nauwere samenwerking tussen woonlocaties en de dagbesteding ontstaan. 

Verwanten geven aan dat de dagbesteding goed georganiseerd en naar behoefte is. 

• Cliënten waarderen de deskundigheid van de medewerkers tijdens corona. 

• Het nauwe contact en samenwerking met verwanten, zeker gedurende corona. 

• Het gebruik van DVIE!, zodat cliënten (en verwanten) zich kunnen uitspreken en gehoord worden. 

• De mogelijkheid tot inzage in het cliëntdossier middels Carenzorgt. 

• Het Leerwerkbedrijf en de opleiding tot woonhulp; niet alleen werk is belangrijk, maar vooral ook 

erkenning en zingeving. 

• Buro Ervaringskracht, mensen in hun kracht zetten en anderen hier ook mee helpen. 

• Voor personeel (en verwanten) zijn er tal van cursussen en ander scholingsaanbod. 

• De arbeidsmarktcampagne; Cordaan heeft veel gedaan om nieuwe medewerkers te trekken. 

• Verwanten waarderen dat het eten op de locatie aandacht heeft en uitstekend is. 

• We ontwikkelen bewustzijn ten aanzien van de (on)mogelijkheden van Cordaan (keuze van 

doelgroepen), maar moeten wel oog blijven houden voor uitdagende casuïstiek. 

• Cliënten zijn trots op de missie van Cordaan VGZ ‘Waardevol leven’: samen kansen en 

mogelijkheden creëren, zodat cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen. 

 

 

Waar moeten we aandacht voor hebben en kan nog groeien? 

• De communicatie, zowel Cordaanbreed als op locatieniveau, zowel naar verwanten als naar 

medewerkers. 

• De medezeggenschap. Op veel locaties is deze goed geregeld, maar nog niet op alle locaties. 

Medewerking van het management en het faciliteren van de lokale medezeggenschap. 

• Cliënten wensen een scheiding in het cliëntdossier ten aanzien van rapportages van de 

woonlocatie en de rapportages van de dagbesteding (“Op mijn werk hoeft men niet al mijn 

(privé)woonzaken te weten”). 

• Toegenomen aantal incidenten en medewerkers geven aan dat cliënten zich onderling minder 

veilig voelen. Neem tijd en aandacht om onrust bij cliënten weg te nemen. En heb oog voor de 

impact op medewerkers. 

• Wet zorg en dwang: verdere scholing van medewerkers en implementatie van de wet. 

• De Driehoek van Chiel Egberts: heb oog en oor voor de naasten van cliënten, zij hebben 

waardevolle informatie. 

• Eén verwant geeft aan geen inzicht te hebben in het digitaal medisch dossier (Ysis). 

• Minder administratieve werkzaamheden, zodat de medewerker daadwerkelijk in contact met zijn 

cliënt ondersteuning kan (blijven) geven. Stel in dit kader de ‘Waarom’-vraag: ga met 

medewerkers in gesprek over het doel van bepaalde verplichte registraties. 

• Bij nieuw- en verbouwplannen de ideeën van alle betrokkenen (bewoners en medewerkers) over 

minimale eisen ten aanzien van de woon- en werkomgeving meenemen. 

• Kennis en vaardigheden ten aanzien van medische zorg. 

• Medewerkers ervaren dat sommige processen ingewikkeld zijn en willen zaken ten behoeve van de 

cliënt beter en sneller kunnen regelen. 

• Cliënten geven aan dat medewerkers geregeld met hun (privé)telefoon bezig zijn. 
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Het kwaliteitsrapport is vervolgens besproken met de RvB en directie. Zij kijken op 2020 terug als een 

bijzonder jaar en geven aan dat ondanks corona mooie resultaten zijn behaald. De verbeterpunten uit 

het kwaliteitsrapport 2019 hebben het afgelopen jaar echter onvoldoende aandacht gekregen, omdat 

prioriteiten elders lagen. Zij stellen daarom, met een kleine aanscherping, dezelfde drie 

verbeterpunten voor waarmee vorig jaar een start mee is gemaakt, maar die nog verdere aandacht 

behoeven: 

 

 

1. De stem van de cliënt (en verwant) horen: De individuele cliëntervaring middels de DVIE!-

dialoog en het collectieve cliëntbelang op de locaties middels medezeggenschap. 

2. Voldoende kwalitatief goede medewerkers: Werving en behoud van medewerkers voor specifieke 

doelgroepen en deskundigheidsbevordering van medewerkers ten aanzien van medische kennis. 

3. Implementatie Wet zorg en dwang: Voortvarend scholen van medewerkers en werken conform de 

Wzd. 

 

 

 

 

Externe reflectie  

De externe visitatie heeft niet kunnen plaatsvinden in het eerste half jaar van 2020 vanwege de 

geldende coronamaatregelen. 

 
 


