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Cordaan: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 22 locaties. Zorgsoorten: Verpleeg- en verzorgingshuiszorg. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,3 

 

Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Aandacht voor’  

Cordaan is één van de 68 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Driehoek cliënt, professional 

en mantelzorger. Binnen de driehoek is vanuit verschillende subthema’s gewerkt. De 

verbeterplannen van de deelnemende zorgaanbieders binnen dit thema zijn allen gericht op de 

omgang tussen cliënt, professional en mantelzorger. De deelnemende zorgaanbieders zoeken naar 

mogelijkheden, instrumenten en werkwijzen om beter aan te sluiten op de behoeften en leefwereld 

van cliënten en hun familie. Daarbij wordt op verschillende relaties binnen die driehoek accenten 

gelegd en vanuit verschillende subthema’s gewerkt. Hiermee is op allerlei manieren invulling 

gegeven aan subthema’s als eigen regie (van cliënt en/of professional), cliënt ervaringen, geluk en 

zingeving, vitaliteit van bewoners, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en 

zorgplannen. Cordaan nam deel met vijf locaties aan het thema leiderschap/governance binnen 

Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.  

 

Aandacht in de zorg als centrale waarde is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Cordaan.  

Deze werkwijze is uitgewerkt in drie pijlers: ‘Zelfevaluatie 2.0’, ‘CQ light’ en ‘Teams op Kracht’. 

Met het instrument ‘Zelfevaluatie 2.0’ gaan teams met elkaar het gesprek aan over 

kwaliteitsthema’s. De resultaten hiervan vormen de basis voor verbeterpunten op locatie en worden 

daarnaast geplaatst in een overkoepelend Cordaan kwaliteitsrapport. Dit instrument is in feite een 

peilstok moment voor teams; Hebben we alle kwaliteitsonderwerpen nog op onze agenda staan? 

Via de ‘CQ light’ haalt Cordaan op cyclische en beknopte wijze de ervaringen van bewoners op. De 

resultaten hiervan worden door vertaald naar het persoonlijk plan van de bewoner. Nadat dit 

instrument op drie locaties is getest is het in de loop van het W&t traject verspreid naar alle 

locaties van Cordaan.  

Bij het project ‘Teams op Kracht’ ligt de focus op de doorontwikkeling van de kracht van teams; 

Hoe doen wij het met elkaar? Manager en team trekken samen op, met begeleiding van een coach 

om door middel van verdiepende sessies de dialoog over de samenwerking op te zoeken. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Er is volgens de Cliëntenraad meer aandacht voor de wensen van 

bewoners. Dit uit zich door meer aandacht voor het persoonlijke perspectief van bewoners. 

Ook krijgen de verbeterpunten die voortkomen uit de ‘CQ light’ opvolging. Dit leidt tot 

verbeteringen in de kwaliteit van zorg. 

- Professional: Volgens de projectleider helpt ‘Teams op kracht’ het team verbanden te zien 

tussen de verschillende dimensies die relevant zijn voor goede zorg. Het team leert zelf 

meer verantwoordelijkheid te nemen en het zelf oplossend vermogen groeit. De 

‘Zelfevaluatie 2.0’ en ‘Teams op Kracht’ gaan hand in hand in enerzijds het agenderen van 

relevante kwaliteitsthema's en anderzijds het coachen op de vaardigheden van het team. De 

dialoog binnen teams verbetert. Het kwaliteitsbewustzijn stijgt. Ook de Verpleegkundige 

Advies Raad ziet positieve effecten van het project. Zij geven aan dat het 

kwaliteitsbewustzijn is vergroot. Door herhaling en planning krijgen de instrumenten een 

plaats binnen de teamontwikkeling. Verbeterafspraken worden opgepakt. Het methodisch 

werken is vergroot met behulp van de instrumenten. Taakvolwassenheid van medewerkers 

en managers neemt toe. 

https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/ontwikkelingen-binnen-cordaan-mbt-het-wtjaar-20152016-cordaan
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Resultaat: Opbrengsten  

- ‘CQ light’: Cordaan heeft, afgeleid van het landelijk cliënttevredenheidsonderzoek, een 

korte vragenlijst ontwikkeld; de ‘CQ light’. Deze geeft een actueel beeld van de 

cliëntervaring en is informatiebron bij het multidisciplinair overleg. Een koppeling tussen de 

‘CQ light’ en het persoonlijk plan is gerealiseerd. ‘CQ light’ geeft de medewerker de 

mogelijkheid om eenvoudiger met de klant te communiceren over verbeterpunten op het 

gebied van wonen, persoonlijke zorg, eten en drinken, prettige dag, eigen keuzes en 

gezondheid. De ‘CQ light’ maakt onderdeel uit van het ECD. 

- ‘Zelfevaluatie 2.0’: Met het door Cordaan ontwikkelde instrument van ‘Zelfevaluatie 2.0’ 

worden de sterke en minder sterke punten van een team in kaart gebracht. Het team 

evalueert zichzelf op de volgende punten: Methodisch werken, risicosignalering, veilige 

zorg, kwaliteit van leven. Hieruit voortvloeiend stelt het team eigen verbeterpunten op. De 

zelfevaluatie wordt twee keer per jaar door de teams uitgevoerd. De ingevoerde scores 

resulteren in digitale locatiekaarten. 

- ‘Teams op kracht’ (TOK): Teams op kracht helpt het team en de teammanager om zelf het 

heft in handen te nemen bij de versterking van de kwaliteit van de zorg. Het kompas kent 

drie invalshoeken waarlangs de kwaliteit van zorg door het team wordt bekeken: 

1. Beleving van kwaliteit bij de cliënt en de garantie dat handelingen en de context 

van de zorg in lijn zijn met de geldende regelingen en protocollen, (klassieke 

invalshoek van kwaliteit van zorg). 

2. Kwaliteit van zorg kan alleen geleverd worden door een team dat kwalitatief, 

kwantitatief en sociaal op kracht is. 

3. De context van waaruit de zorg verleend wordt is in lijn met de organisatorische 

en bedrijfskundige randvoorwaarden. 

TOK helpt het team verbanden te zien tussen de verschillende dimensies die relevant zijn 

voor goede zorg. Het team leert zelf meer verantwoordelijkheid te nemen en het zelf 

oplossend vermogen groeit. 

- Publicatie Communiceren met familie: Cordaan is opgenomen in de publicatie 

Communiceren met familie van Waardigheid en trots, met het onderwerp ‘Zorg in de laatste 

levensfase’.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De ‘CQ light’, ‘Zelfevaluatie 2.0’ en ‘Teams op Kracht’ zijn alle drie aan doorontwikkeling 

onderhevig. De inhoud van de ‘CQ light’ wordt beoordeeld op aansluiting wanneer deze wordt 

vergeleken met het nieuwe kwaliteitskader. De ‘Zelfevaluatie 2.0’ leidt tot verbeterpunten en een 

wens tot methodisch werken voor het team, maar het ECD blijkt deze beweging nog onvoldoende te 

faciliteren. De keuze voor het ECD wordt daarom heroverwogen. ‘Teams op Kracht’ ontwikkeld zich 

door naar een Teamfasenmodel: Wat mogen we van een team verwachten op welk moment? 

Coaches worden beoordeeld op aansluiting van het profiel ten aanzien van coaching. Teammanagers 

worden eveneens beoordeeld op coachende en resultaatgerichte vaardigheden. 

 

Tips & Tops 

- Een instrument onder de aandacht houden kost veel energie. 

- Doordat niet alle teams de nieuwe werkwijze even snel oppakken is er geen pasklare 

formule mogelijk. Elk team vereist maatwerk. 

- Geef bij de teams aan wat je van ze verwacht, al aan de voorkant va het project, zodat er 

meer duidelijkheid is over de basis die bereikt moet worden. 

 

Meer informatie: 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/cordaan/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/cordaan/
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https://www.cordaan.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/ 

De presentatie van Cordaan op het Waardigheid en trots congres: 

https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/ontwikkelingen-binnen-cordaan-mbt-het-

wtjaar-20152016-cordaan   

https://www.cordaan.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/ontwikkelingen-binnen-cordaan-mbt-het-wtjaar-20152016-cordaan
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/ontwikkelingen-binnen-cordaan-mbt-het-wtjaar-20152016-cordaan

