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E E L C O DAMEN, BESTUURSVOORZITTER CORDAAN 

Tiefdevolle zorg 
kost veel geld' 
Eelco Damen loodst Cordaan door de transitie heen. 
De organisatie vernieuwt en bezuinigt zonder 
gedwongen ontslagen. 'Het kabinet wïl kwalitatief hetere 
ouderenzorg maar dat kost heel veel geld. De discussie 
daarover wordt vermeden.' 

tefet Erie Bassant beeld Fotoburo Dijkstra 

verzuim, inzet van uitzendlaacliten, advieskosten, 
overuren en de inzet flexwerlcers. 'De hoofdconclusie is 
dat we het personeel met een vast dienstverband flexi
beler moeten inzetten ln plaats van tijdelijk extra perso
neel in te zetten om gaten in de roosters op te vullen. 
Daarnaast hebben we een heel paldcet van maattegelen 
genomen zoals tijdelijke contracten niet verlengen en 
een regeling voor medewerkers van 62 jaar en ouder 
om minder te werlcen of te stoppen,' vertelt Damen. 

Moeilijkste jaar 
De conclusies zijn gedeeld met de directies van de 
afdelmgen en met de teammanagers. Bij ellcaar circa 
200 medewerkers. Ook de urgentie van de ommezwaai 
is scherp neergezet. Dat leidde af en toe tot verhitte 
debatten. 'In januari zaten we nog niet op het niveau 
datwe willen, maar de aanpak werlct. De meeste teams 
zijn zich bewust van het kostenverhogende effect van 
de inzet van tijdelijk personeel. Nu zoomen we in op de 
locaties waar het niet lulct. Het ls ook een Icwestie van 
continu erover praten. Er zijn managers die het niet 
voor elkaar krijgen. Daar grijpen we in. Hetjaar 2016 is 
ons moeilijkste jaar. We zitten op de top van de hobbel 
waarbij de thuiszorg het grootste probleem oplevert.' 
Cordaan is financieel gezond. De omzet van 2015 zal 
uitkomen op ongeveer 350 miljoen en het resultaat zal 
waarschijnlijk een miljoen lager liggen dan de circa 
5 miljoen van 2014. Definitieve cijfers zijn er nog niet 
omdat de accountant nog aan het contioleren is. 'We 
staan er ook goed voor als het gaat om de kwaUteits- > 
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Op de dag van het 
interview wordt 
duidelijk wat de 

gevolgen zijn van 
de bezuinigingen 

op dagcentra voor 
mensen met 

dementie. De 
dagcentra moeten 

mantelzorgers 
ontlasten maar de 

eigen bijdragen zijn 
zo lioog geworden 
dat zij de dagcen

tra mijden. 'De zorg 
daar wordt 

afgebroken, dat 
kun je toch aan 

niemand uitleggen', 
aldus de bestuurs

voorzitter van 
Cordaan. 

OHIGE ZOMER WAS BESTUURSVOOR-

zitter Eelco Damen met een Idein 
team iedere dag aan het brainstor
men over de gigantische bezuini-
glngsopgave voor zijn organisatie. 
Cordaan biedt ouderen- en thuiszorg 
en zorg voor mensen met een ver

standelijke beperking of chronische psychische proble
men aan in Amsterdam en omgeving. Door zijn om
vang (350 miljoen omzet, 20.000 cliënten, 8100 mede
werkers) is de organisatie een factor van betelcenis in de 

hoofdstad. Maar de hervormingen in de lang
durige zorghaldcen erin. Ookal 
heeft de organisatie een overgangsfase voor 
de huishoudelijke hulp afgesproken met de 
gemeente. 

In 2015 moest Cordaan 10 miljoen euro bezui
nigen, in 2016 gaat het om 15 miljoen en in 
2017 5 miljoen. 'Bij dit soort getallen is de 
gemaldcelljkste mgreep bezuinigen op de per
soneelskosten door 400 a 500 mensen te ont
slaan. Maar dat wil Uc niet. Als je vertrouwen 
wilt laij gen van je medewericers moet je voor 
continuïteit gaan. Hoe ingewildceld dat oolc is,' 
aldus Damen. Het brainstormteam heeft alle 
personeelskosten doorgenomen en daaruit 
kwam 'een frappant beeld' naarvoren. Rond 
40 mUjoen euro van de totale personeelskos
ten van meer dan 250 miljoen euro wordt 
veroorzaalct do or vervanging als gevolg van 
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> ontwildceling. D at b egint met de 
visie op de ti-ansitie die we vier jaar 
geleden hebben neergelegd. We heb
ben een langetermijnperspectief ge
schetst waarin de zorg dicht bij mensen 
wordt aangeboden in een Ideinschallge 
setting. Dat was een belangrijke stap. 
We hebben ons ook de waag gesteld: 
wat is onze rol in Amsterdam en 
Diemen? Waarom zijn we er als 
Cordaan? Dat motiveert mensen die 
vanuit een persoonlijlce drijfveer voor 
een beroep in de zorg hebben gekozen.' 
Tegelijk heeft Cordaan ingezet op een 
sociaal beleid waarbij ze alleen in uitzon
derlijke situaties medewericers ontslaan. 
Verliezen in delen van de organisatie, 
zoals jarenlang in de thuiszorg, worden elders opgevan
gen. Ondermeer door de overhead en het aantal vier
kante meters terug te dringen. In acht jaar tijd is het 
aantal gebruilcte vierkante meters met 23.000 m2 
gedaald en zijn de overheadkosten gehalveerd tot 
11 procent. 'De inzet op behoud van de werlcgelegen-

heid leidt ooktot een sfeervan: we gaan 
ervoor,' constateert de bestuursvoorzitter. 

BEN S A J E T CENTRUM 
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centrum. Er is drie ^ - r gewedct aâ ^̂ ^̂ ^̂  gehandicapten, autisme^dement.^ 
komen vijf programma s kwetsbare ouderen en het thema age 
de combinatie van cure en . l ' " " ; ^ ^ - ; ^ ^ ^ ^ inzichten en de 
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E E L C O 
DAMEN (1955) 

Na een studie sociale 
wetenschappen en 
enkele jaren als 
professional in de ggz: 

1997 Bestuursvoorzit
ter IJlanden 

2005 Bestuursvoorzit
ter Cordaan na fusie 
IJlanden en Verenigde 
Amstelhuizen 

2007 AGO fuseert met 
Cordaan 

Zorgmanager van het 
Jaar 

2008 Overname 
Amsterdam Thuiszorg 

2013 Fusie met Beth 
Shalom 

En verder: 

1997 - 2009 Bestuurs
lid/voorzitter Sigra 
Amsterdam 

2009 - 2015 Bestuurs
lid Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn 

Voorzitter bestuur Ben 
Sajet Centrum 

Bestuurslid European 
Health Management 
Association (EHMA) 

2005 - 2013 Voorzit
ter/bestuurslid NVZD 

Bedrijfsmatige pijnpunten 
Hij is momenteel twee dagen per week 
bezig om de financiering van de vastgoed
plannen vorm te geven. 'Dat kost ontzet
tend veel tijd. We hebben het afgelopen 
halljaar met vijftien partijen uit binnen- en 
buitenland gesproken. Buitenlandse 
beleggers wUlen graag investeren in ons 
vastgoed. Vastgoed in Amsterdam is inte
ressant en we hebben goede locaties. We 
hebben de komende drie tot vijf jaar tus
sen de 120 en 150 miljoen em-o nodig om 
onze gebouwen toekomstbestendig te 
maken.' De strategie van Cordaan is om de 
zeggenschap over de goede locaties niet 
uit handen te geven. 'We zijn aan het 
praten met partijen die een blücvoor de 
lange termijn hebben. In de loop van dit 
jaar wü ilc het proces afronden. Dit is cruci
aal voor de toekomst van de organisatie.' 
Bedrijfsmatig zit het grootste pijnpunt in 
de thuishulp. Amsterdam heeft de code 
verantwoord marktgedrag ondertekend 
en betaalt een redelijk tarief Toch is dat 
niet kostendeldcend omdat het meeste 
personeel van de thuiszorgafdeling lang 
in dienst is en daardoor wordt betaald 
volgens de bovenste cao-schalen. 'De 
tarieven mogen echt niet omlaag. Dan 
moeten we met de thuishulp stoppen,' 
waarschuwt Damen. 
Drie jaar geleden noemde Damen de 
bezuiniging op huishoudelijke hulp een 
'historische vergissing! 'Dat vind Ucnog 
steeds. Je moet juist investeren in thuis
zorg en in hulp in het huishouden. Dit is 

de eerste fase in de afhankelijlcheid van mensen. Die 
moet gecompenseerd worden. Je kunt wel roepen dat 
de buurt en de famUie moeten helpen maar dat heeft 
zijn grenzen.' 

Integrale beleidsagenda 
Hij vindt de Haagse en inmiddels landelijke discussie 
over een Icwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg te 
veel gebaseerd op de gang van zaken in het klassieke 
grote verpleeghuis. 'In een Icwaliteitskader dat gericht 
is op de toekomst en de wensen van chënten moet 
staan hoe je de zorg Ideinschalig aanbiedt in een vrijk. 
Aan mensen die zo lang mogelijk thuis wiUen wonen 
in een veihge en vertrouwde sfeer. En je moet in de 
visie beschrijven op welice manier professionals 
samenwerlcen om zorg dichtbij te leveren.' 
Hij is van mening dat het kabinet maar een halve 
discussie voert. De boodschap is dat ouderenzorg 
liefdevol en respectvol moet zijn. 'Maar liefdevolle 
zorg kost heel veel geld. De discussie daarover wordt 
vermeden. Bij een groeiende populatie ouderen met 
een toenemende complexiteit van de zorgvraag moet 
je investeren. Je moet een fundamenteel debat voeren 
over wat er nodig is om ouderen thuis te kunnen laten 
wonen. En in dat debat moetje je ook afvragen: wat 
kunnen we minder doen in de curatieve zorg en meer 
investeren in de care? Er moet geld van de zieken
huizen naar de care-instelHngen. En dat kan alleen als 
er een integrale beleidsagenda voor de zorg komt.' 
Zelfs op het ministerie is die er niet. De scheiding 
tussen curatieve zorg en de langdurige zorg werlct 
door in de organisatie van het departement tot en met 
de politieke verantwoordelijkheid van de minister 
(curatieve zorg) en de staatssecretaris (langdurige 
zorg) toe. Vanmt een landelijke denlctank is jaren 
geleden het idee gekomen om de minister verant
woordelijk te malcen voor langdurige zorg en de 
staatssecretaris voor de curatieve zorg, om te laten 
zien waar de prioriteiten voor de toekomst liggen. 
Huisvesting moet volgens de bestuursvoorzitter van 
Cordaan oolc onderdeel worden van een integrale 
zorgagenda. In Amsterdam staan veel portielcwonin-
gen zonder lift. Ouderen Icomen minder vaak buiten 
de deur omdat ze moeite laijgen met traplopen. Ze 
vereenzamen. Soms vallen ze, breken ze een heup en 
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'Er moet geld van de ziekenhuizen 
naar de care-insteïlingen' 

belanden in het zielcenhuis waar andere complicaties 
optreden. Daarna moeten ze worden opgenomen in 
een verpleeghuis. 'De helft is binnen drie tot zes 
maanden overleden. En dit alles kost ontzettend veel 
geld en het heeft niets te malcen met Icwaliteit van 
leven. Maalc beleid voor Icwetsbare ouderen waarin 
horizontaal wonen en de beschikbaarheid van een lift 
zijn opgenomen. Reduceer zo het valrisico en de kans 
op eenzaamheid,' zegt Damen. 

Investeren in vemieuming 
Hij gelooft i n investeren voor de lange termijn. Daar
om ziet hij weinig in de experimenten van Zilveren 
Ki-uis met de wijlcverpleging in Utrecht en Zwolle. 
Daar is de wijlcverpleging na een aanbestedingsronde 
voor drie jaar gegund aan één aanbieder. 'Het is goed 
om wijkgericht te organiseren. Dat leun je beter doen 
via de bestaande aanbieders die zich verder ontwik
kelen. Competitie moet gaan over Icwaliteft en de 
lange termijn. Als een aanbieder een wijk laijgt voor 

drie jaar gaat hij niet investeren in nieuwe technolo
gie. Hij kan de vrijk immers weer kwijtraken. Wij gaan 
experimenteren met sensortechnologie bij mensen 
thuis en een organisatie die kan reageren op oproe
pen van mensen. Dat kost al gauw honderden duizen
den euro's per jaar. Als zorgorganisaties dit soort in
vesteringen niet meer Icunnen doen, wie investeert er 
dan wel? Daarover vindt geen debat plaats.' 
Cordaan organiseert de vernieuwing deels in eigen 
huis. 'Ons beleid is helemaal op de inhoud van de 
zorg gericht. We gaan acht expertisecentra oprichten. 
Zij worden de speerpunten van onze zorginhoude-
hjlce vernieuwing. De eerste vier expertisecenti'a, voor 
geriatrische revalidatie, dementie, Ucht verstandelijk 
gehandicapten en informele zorg, komen er ditjaar 
nog. Binnen de organisatie is hier veel enthousiasme 
voor. Verder zijn we al enige t i jd bezig om de zorg 
IdeinschaUg aan te bieden. De helft van de verpleeg
huiszorg is al kleinschahg georganiseerd. Over een 
aantal jaren geldt dat voor aUe verpleeghuiszorg.' • 

Advertentie 

Masterclass 
Leidinggeven op afstand 

Vrijdag 16 september | Hotel Houten 

Betere team prestaties door los te laten 

Ontdek de kracht van leidinggeven op afstand en leer In één dag: 
• Wat u als leidinggevende nodig heeft om een zelfstandig handelend team aan te sturen 
• Met welke beïnvloedingstechnieken u uw boodschap ook op afstand kunt overbrengen 
• Dejuiste balans te vinden tussen controle en vertrouwen 

Gratis het n ieuwe boek 

Mindhackirig: Beinvloeden in de praktijk 

van Ronald van Aggelen 

Meer informatie en direct inschrijven via 

www.opafstandleidingeven.ril 

Arend Ardon 
Veranderkundige en vennoot bijHCG 
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Ronald van Aggelen 
Ondernemer op het gebied van mens 

en prestaties en partner Early Bridge 
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