
WAARDEVOL LEVEN!

MISSIE EN VISIE: WAAR WE VOOR STAAN
Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: 
van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met 
of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op 
zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening. Op school, in een 
dagcentrum of in een vrij bedrijf. Omdat die zorg en ondersteuning niet 
altijd kan worden geboden door de eigen sociale omgeving, doen deze 
mensen een beroep op Cordaan. Onze drijfveer is een bijdrage te leveren 
aan een waardevol leven. Samen creëren we kansen en mogelijkheden 
om het beste uit onze cliënten te halen. Dat is waar wij voor staan. Dat 
is onze missie.

Het leveren van een bijdrage aan een waardevol leven doen wij in  
de context van volwaardig burgerschap. Wij vinden dat mensen  
met een verstandelijke beperking met dezelfde kansen, mogelijk
heden en plichten moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Het is onze uitdaging om voor iedere cliënt de voor hem of haar 
meest betekenisvolle plek in de samenleving te vinden. Daarbij  
proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten van  
cliënten en deze waar mogelijk te versterken. 

WAT VINDEN WE BELANGRIJK:

Wij zijn er. Gevraagd en ongevraagd
Wij zijn er voor ieder individu. Bij mooie momenten, maar ook als het 
minder goed gaat. Wij luisteren naar cliënten, zien wie ze zijn en kijken 
wat ze nodig hebben. Niemand blijft bij ons onopgemerkt, want wij 
staan naast onze cliënten.

Wij begeleiden in het zelf doen
Wij hebben oog voor de cliënt en zijn situatie en zoeken voortdurend 
naar mogelijkheden. We begeleiden cliënten om het beste uit zichzelf 
te halen. Wij geloven dat eigen invloed en zelf doen bijdragen aan een 
gelukkig leven. In sommige situaties hoort hier ook het stellen van 
grenzen bij. 

Ons aanbod is veelzijdig
We bieden keuze mogelijkheden die afgestemd zijn op mensen met 
een beperking. Het aanbod van Cordaan VGZ is veelzijdig; van wonen 
en werken tot welzijn, vrije tijd en leren. Wij bieden zorg, begeleiding 
én behandeling. Ons aanbod is er op gericht om bij te dragen aan een 
waardevol leven.

Wij staan middenin de samenleving
Wij zijn kleinschalig georganiseerd. Waar je ook woont, er is altijd hulp 
in de buurt. Dit is bewust. Zo staan onze cliënten middenin de samen
leving en zijn ze omringd door de mensen die belangrijk voor ze zijn.  
Én kunnen ze naar eigen vermogen mee doen.

KERNWAARDEN: HOE WIJ WERKEN 
Onze kernwaarden zijn kleurrijk, vol lef, liefdevol, vakmensen en  
verbindend. Ze geven richting aan ons werk.

KLEURRIJK
Onze roots liggen in Amsterdam. Een 

stad met zeer diverse mensen en natio

naliteiten. Iedereen kan bij ons terecht, 

wat hun achtergrond, voorliefde, kleur 

of beperking ook is. De diversiteit en 

kleurrijkheid maakt ons tot wie wij zijn.

VOL LEF 
Doordat we lef en creativiteit combine

ren krijgen we veel gedaan. Noem het 

ondernemend, stimulerend of gedreven. 

Wij gaan uit van mogelijkheden en zien 

kansen. Wat ons kenmerkt is dat we 

initiatief tonen en doen. Lef hebben  

betekent ook keuzes durven maken  

tussen ruimte geven en begrenzen.  

En praten over dat wat niet mogelijk is.

LIEFDEVOL
Wij werken vanuit ons hart. En vanuit 

veilig voelen en vertrouwen. De basis is 

een respectvolle en warme relatie. Voor 

iedereen hebben we oprechte aandacht. 

Zo helpen wij onze cliënten om een 

waardevol leven te leiden. 

VAKMENSEN
Naast liefdevol zijn we professionals in 

wat we doen. We zijn betrokken vak

mensen. We doen wat we zeggen. En we 

zijn in staat om een dialoog te voeren. 

Dit zien wij als voorwaarde om een 

passend antwoord te geven op de soms 

wisselende vragen van cliënten. 

VERBINDEND
Wij werken samen met familie. En leg

gen verbinding met  andere mensen uit 

het netwerk, vrijwilligers en de buurt. 

We gaan in gesprek om ieders talent te 

benutten. En we kijken wie wat kan doen 

in de ondersteuning van onze cliënten. 

Want samen maken wij het beter!

KLANTBELOFTEN: WAT WE BELOVEN 
Klantbeloften geven cliënten houvast in wat ze kunnen verwachten. 
En ze helpen om te kiezen. Onze klantbeloften komen voort uit hoe  
wij werken. 

Hoe wij werken Beloften

Kleurrijk  Bij ons kun je zijn wie je bent

Vol lef   Wij gaan ver zodat jij het beste uit jezelf haalt,  
en we begrenzen waar nodig

Liefdevol  Wij zien jou en we staan naast je

Vakmensen  Onze zorg en ondersteuning is vakkundig

Verbindend   Wij betrekken je familie, netwerk en partners  
in de samenleving bij de ondersteuning

Jaarlijks gaan wij met cliënten en/of familie in gesprek of wij ook 
echt doen wat wij beloven.
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