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Reflectie op het kwaliteitsrapport 
 

In samenspraak met verwanten en leden van de ondernemingsraad is dit kwaliteitsrapport 2019 

beschouwd. De volgende thema’s zijn benoemd waar Cordaan trots op mag zijn en die aandacht 

behoeven. 

 

Wat willen we behouden en waar zijn we trots op? 

- Liefdevolle inzet van medewerkers; Aandacht van medewerkers voor het individu; 

- Goede maaltijden op de locaties; 

- Inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen, als mede het visitatieteam; 

- De aanpak DVIE! en de methodiek Triple C; 

- De mooie resultaten die worden bereikt met de methodiek LifeWise; 

- Inzet van de leerlijnen, IPS en woonhulpen; 

- Focus op veilig werken en implementatie RI&E in TriasWeb; 

- Focus op behoud van medewerkers; Ruimte voor deskundigheidsbevordering en persoonlijke groei 

van medewerkers; 

- Een integraal ECD en de inzet van de ECD-coördinatoren die medewerkers op de werkvloer kunnen 

ondersteunen; 

- Zelfevaluaties, als team gezamenlijk en de met de medezeggenschap reflecteren op kwaliteit van 

zorg; 

- Op de locaties is er meer aandacht voor het sociaal netwerk en vrijwilligers; 

- Ontwikkelprogramma huisvesting (aandacht voor en concrete stappen die worden gezet m.b.t. 

onderhoud en renovatie van verouderde VGZ-locaties). 

 

Waar moeten we aandacht voor hebben en kan nog groeien? 

- Streven naar een optimale vorm van cliënt-medezeggenschap en het betrekken van verwanten in 

openheid en vertrouwen; Vormgeven medezeggenschap op alle locaties, waarbij de teammanager 

verantwoordelijk is; Lokale raden; 

- Bevorderen van de deskundigheid en betrokkenheid van medewerkers; De ruimte die medewerkers 

krijgen voor scholing is nog verschillend; Somatische kennis; 

- Medewerkers voldoende faciliteren en (administratief) ondersteunen; (nog te veel tijd en energie 

kwijt aan het regelen van praktische (rand)zaken en bezettingsproblemen); 

- Incidentmeldingen en verbeteringen; Leren van incidenten; 

- Werken met het ECD in de methodische cyclus als onderdeel van goede zorg; Het stellen van 

(SMART) doelen en begeleidingsafspraken en deze evalueren; Evaluatie in de PDCA-cyclus; 

- De bedoeling van de DVIE!-dialoog als basis voor het open gesprek; 

- Samenwerking huisvesting en facilitaire zaken; Huisvesting gedeeltelijk verouderd; 

- Uitvoering Wet zorg en dwang; 

- Gebruik van privé-telefoon door medewerkers tijdens het werk. 

 

Vervolgens is het kwaliteitsrapport besproken met de RvB en directie en zijn de volgende drie 

verbeterpunten voorgedragen en als volgt geprioriteerd: 

1. Medezeggenschap vormgeven op alle locaties. 

2. Deskundigheidsbevordering medewerkers, met name ten aanzien van somatische 

problematiek. 

3. De Wet zorg en dwang goed uitvoeren. 

 

 

 

 

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

het COVID-19 virus. 


