
EELCO DAMEN 
bestuursvoorzitter Cordaan 

'Wij willen een alliantie 
sluiten met het ROC' 

Het nieuwe jaar begon intensief voor Eelco Damen. 
Hij was in januari druk met reguliere overleggen, 

innovaties, familie en met zijn nevenfuncties 
voor het Nationaal Holocaustmuseum en 

de Stichting Vergeten Slachtoffers. 

Maandag 1 januari 
'Mijn schoonmoeder van 97 

woont samen met haar jeugd
liefde van dezelfde leeftijd. Ze 
hebben elkaar opnieuw ont
moet nadat hun partners waren 
overleden; inmiddels wonen ze 
vijfden jaar samen. Hun appar
tement ademt de sfeer van 
vroeger. Ze wilden wel een 
nieuwe bank kopen, maar de
den het toch maar niet omdat 
ze al zo oud zijn. Terwijl het als 
je ouder wordt en steeds meer 
thuis zit, juist belangrijk is dat 
het daar prettig en gezellig is. 
Dat zie ik ook in mijn werk. Dus 
toen ik bij hen langsging om ze 
een gelukkig nieuwjaar te wen
sen, heb ik dat gezegd. Dat heeft 
erin geresulteerd datze een 
nieuw bankstel hebben gekocht 
dat hun heel goed bevalt.' 

Dinsdag 9 januari 
-> 'Gebouwen van Cordaan 
worden ingrijpend vernieuwd. 
We creëren op een aantal 
plaatsen appartementen waar 
mensen zelfstandig kurmen 
wonen, terwijl ze toch de be
nodigde zorg ontvangen. 
Daarvoor wordt bijvoorbeeld 
een oud verpleeghuis in Bui
tenveldert verbouwd tot exper-
tisecentnmi dementie. We 
willen daar in de wijk een 
voorbeeld neerzetten van hoe 
je om kunt gaan met mensen 
met dementie. Vandaag heb ik 
hier weer over gesproken.' 

'We denken 
diepgaander 
na over de 
toekomst ' 

Woensdag 10 januari 
-» 'Vandaag had ik een overleg 
over zorgtechnologie en hoe we 
die kunnen introduceren bij 
mensen thuis. Als bestuurs
voorzitter moet ik vooral probe
ren om de verschillende betrok
ken partijen met elkaar te ver
binden, zodat we een door
braak kimnen realiseren. Het 
gaat in dit overleg om sensoren 
die registreren of de lifestyle van 
een cliënt plotseling verandert. 
Als dat zo is, kuimen mantelzor
gers en/of onze hulpverleners 
direct kijken of het wel goed 
gaat. Als iemand bijvoorbeeld 
Ineens vaak naar het toilet gaat, 
kan dat een teken zijn van een 
acuut probleem.' 

Maandag 22 januari 
-» 'Voor twee nevenfimcties 
had ik vergaderingen. Een als 
toezichthouder bij het Natio
naal Holocaustmuseum, dat 
tegenover de HoUandsche 
Schouwburg in Amsterdam 
moet worden gehuisvest. We 
moeten met respect voor alle 
betrokkenen besluiten hoe het 

eruit komt te zien. De ander als 
bestuurslid bij de Stichting 
Vergeten Slachtoffers, die aan
dacht en onderzoekvraagtvoor 
wat tijdens de Tweede Wereld
oorlog gebeurde met psychia
trisch patiënten en mensen 
met een beperking. We kurmen 
daarvan leren over hoe we nu 
omgaan met groepen die ver
geten dreigen te worden, zoals 
vluchtelingen.' 

Dinsdag 23 januari 
-> 'Deraadvanbestuiuen 
directie van Cordaan volgen de 
Comenlus-leergangen, gelieerd 
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aan de Universiteit van Gronin
gen. Dat zijn InCompany-trai-
ningen, waarin we onder meer 
ingaan op de vraag: hoe ga je 
om met morele oordeelsvor
ming in de zorg? Dit keer vond 
de training plaats in het Dolhuys 
in Haarlem. Bijzonder aan de 
leergang is dat ook mensen die 
al heel veel van een onderwerp 
weten, zich ervoor openstellen 
om te onderzoeken waarom we 
iets op een bepaalde manier 
doen en hoe het beter kan. Door 
de trainingen praten we in de 
top van Cordaan anders met 
elkaar: er is meer rust en we 
denken diepgaander na over de 
toekomst. Dat is mooi om te 
merken.' 

Maandag 29 januari 
'Net als veel andere zorg

organisaties zien we een fors 
tekort aan verpleegkundigen 
en verzorgenden, terwijl de 
afgelopen jaren minder stu
denten zijn ingestroomd. Wij 
vrillen daarom een alliantie 
sluiten met het ROC Amster
dam. Dém kunnen studenten 
in de praktijkleren, hebben wij 
een oplossing voor het tekort 
en kan het ROC ondermssen 
zien hoe het onderwijs moet 
worden aangepast. Iedereen is 
enthousiast, maar dat enthou
siasme moeten we nog omzet
ten in een concrete scholing in 
de praktijk.' • 
(Puck van Beurden) 
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