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Cordaan
Cordaan is een zorgaanbieder, m

et verschillende vestigingen, voor m
ensen die korte of lange 

tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. K
w

intes biedt 

zorg op m
aat aan een brede cliëntengroep en ondersteunt m

ensen m
et een psychische of 

sociale kw
etsbaarheid bij w

onen, w
erken, leren en vrije tijd. 

Cordaan en Kw
intes hebben de am

bitie uitgesproken om
 de dagactiviteitencentra voor m

ensen 

m
et een psychiatrische achtergrond te innoveren naar clubhuizen die w

erken volgens de 

Com
m

unity Based R
ehabilitation (CBR

) m
ethode. D

it vraagt om
 een andere m

anier van denken, 

w
erken en organiseren op alle niveaus. D

it in het belang van de toekom
stbestendigheid in 

het nieuw
e kader van de W

M
O

, die 1 januari 2016 van kracht w
erd.

U
itw

isseling over de grenzen

N
egen deelnem

ers leerden en ervoeren tijdens them
abijeenkom

sten hoe een clubhuis w
erkt, 

w
at de belangrijke voorw

aarden zijn en hoe deze m
anier van w

erken bijdraagt aan het proces 

van herstel en zelfredzaam
heid van m

ensen m
et een psychiatrische achtergrond. U

itw
isseling 

over de grenzen is belangrijk om
, los van lokale om

standigheden, te leren van elkaar. D
e 

trainingen vonden plaats in de gecertifi
ceerde trainingsclubhuizen in Stockholm

.

B
elangrijkste resultaat

“H
et belangrijkste resultaat is de kennisuitw

isseling over de voorw
aarden voor eventueel 

nieuw
 op te richten clubhuizen bij K

w
intes en Cordaan. H

et m
anagem

ent is geïnform
eerd en 

geïnspireerd. D
oor onze m

obiliteiten hebben w
e ingezien dat de voorw

aarden die nodig zijn 

voor het opzetten van een Clubhuis, nog onvoldoende aanw
ezig zijn. V

oorlopig w
ordt alleen 

bij Cordaan de m
ethode gedeeltelijk ingevoerd.”
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