
  



1 
 

Ihoudsopgave         bladzijde 
 
 
I  Maatschappelijk verslag ………………………………………………… 
  Voorwoord        3 
 

Uitgangspunten van de verslaggeving …………………….………………  5 
 
1. Profiel van de organisatie ………………………………….………………..  5 

1.1  Algemene identificatiegegevens      5 
 

2. Structuur van de organisatie       5 
 2.1 Juridische structuur       5 

 2.2 Schematische weergave van de juridische structuur 2017   6 
 2.3 Besturingsmodel        6 
 2.4 Capaciteit        6 
 2.5  Medewerkers        7 
 2.6 Werkgebied        7 
 2.7 Samenwerkingsrelaties       8 

 
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ..................  9 

 3.1  Normen voor goed bestuur      9 
 3.1.1 Pameijer als maatschappelijke onderneming    9 
 3.1.2 Belanghebbenden       10 
 3.1.3 Externe accountant       10 
 3.1.4 Klokkenluidersregeling       10 
 3.1.5 Bestemming financiële middelen      10 
 3.2  Bestuur en directie       10 
 3.2.1 Raad van Bestuur       10 
 3.2.2 Bestuursoverleg        11 
 3.2.3 Directie         12 
 3.3  Raad van Toezicht       12 
 3.4  Bedrijfsvoering        15 
3.4.1 Risico- en kansenmanagement      16 

 3.5  Cliëntenraden        16 
 3.5.1 Centrale Verwantenraad GZ      16 
 3.5.2 Centrale Cliëntenraad GZ      17 
 3.5.3 Cliëntenraad Sociale Psychiatrie      17 
 3.5.4 Cliëntenraad Mozaïk        19 
 3.6 Ondernemingsraad       20 
 3.7  Cliëntenvertrouwenspersonen      21 
 3.8 Vertrouwenspersonen AKJ      22 
 3.9  Familievertrouwenspersoon      22 

  



2 
 

Inhoudsopgave           bladzijde 
 
 

4. Beleid, inspanningen en prestaties………………………………………...  23 
 4.1   Meerjarenbeleid       23 
 4.1.1  Speerpunten 2017       23 
 4.1.2  Meerjarenbeleid HRM       23 
 4.1.3  Financieel meerjarenbeleid      25 
 4.1.4  Meerjarenbeleid huisvesting en facilitair     25 
 4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid      26 
 4.2.1 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten: audits/CIIO   26 
 4.2.1.1 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017    26 
 4.2.1.2 Cliëntervaringsonderzoek      26 
 4.2.1.3 Extern cliënttevredenheidsonderzoek     27 
 4.2.1.4 Incidentenmeldingen       27 
 4.2.1.5 GGZ Zelfonderzoek       28 
 4.3   Klachten        28 
 4.3.1  Interne klachtencommissie cliënten en klachtenbemiddeling  28 
 4.3.2  Klachtencommissie medewerkers     31 
 4.3.3  Adviescommissie Sociale Begeleiding Pameijer   31 
 4.3.4  Interne Bezwarencommissie FWG (IBC)    31 
 4.4 Vertrouwenspersoon Klokkenluiden     31 
 4.5 Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)     32 
 4.6 Medewerkersvertrouwenspersoon     32 
 4.7 Veiligheid        32 
 4.8 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers     34 
 4.9. Kwaliteit van dienstverlening      35 
 4.10 Financieel beleid       37 
 
 
 

II  Jaarrekening………………………………………………………..  39 
 
  



3 
 

Voorwoord  
 
Van de voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
We kijken terug op een bewogen jaar. De organisatie is verder gegroeid, we hebben meer cliënten 
mogen begeleiden dan ooit tevoren en daar doen we het tenslotte voor. We kunnen gelukkig ook nog 
steeds goede en gemotiveerde medewerkers vinden om dat allemaal te doen, hoewel we wel merken 
dat dat lastiger wordt in de krapper wordende arbeidsmarkt. Er is veel goed gegaan en verbeterd: 
teams hebben echt stappen gezet op weg naar zelforganisatie en de rest van de organisatie faciliteert 
hen daar beter in. Dat gaat zeker niet vanzelf, maar niemand had ook verwacht dat het een 
makkelijke weg zou zijn, die we ingeslagen zijn. De volharding, het optimisme en de betrokkenheid 
van alle collega’s helpen ons op koers te blijven. 
 
We hebben een spannende tijd beleefd rond de aanbestedingen, vooral in de gemeente Rotterdam, 
een zeer belangrijke opdrachtgever voor ons. Gelukkig en dankzij de inspanningen van veel collega’s 
hebben we de continuïteit van ons werk voor cliënten weer voor een aantal jaren zeker kunnen 
stellen. Dat is belangrijke vaste grond onder onze voeten. 
 
Er is echter een gebeurtenis die voor altijd het jaar 2017 zal domineren. We hebben een dierbare 
collega verloren door een vreselijk incident in Hellevoetsluis. Het heeft onze organisatie en ons 
veiligheidsgevoel geschokt. We zijn met de verwerking van die gebeurtenis nog steeds bezig en we 
proberen ervan te leren. Onze focus op doorontwikkeling van de organisatie in 2018 gaat dan ook 
vergezeld van een even sterk besef dat veiligheid, voor cliënten en medewerkers, een allesbepalende 
basisvoorwaarde is waaraan we dagelijks moeten werken. 
 
Linda Boot, 
voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht 
 
Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg met als uitgangspunt “dat iedereen er toe doet” en 
dat Pameijer er is “voor wie meedoen in de samenleving (soms) niet vanzelf sprekend is”, werd in 
2017 op succesvolle wijze voortgezet. Dit beleid met als richting decentralisatie is vanaf 2014 ingezet.  
Deze constatering is mogelijk dankzij de organisatiebrede inspanningen om onze dienstverlening op 
een nog steeds hoger niveau te brengen. Hoe dan ook is de conclusie gerechtvaardigd dat al onze 
medewerk(st)ers ook in 2017 wederom méér dan waargemaakt hebben waar Pameijer al zolang 
“voor staat”.  
 
Het vertrouwen dat Pameijer van gemeentelijke zijde, zorgverzekeraars en het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid en andere partijen geniet, vond ongetwijfeld (onder meer) haar weerslag in het feit dat 
alle aanbestedingen waarop werd ingeschreven, ook werden gegund. De Raad van Toezicht is dan 
ook trots en vol lof over deze uitstekende prestatie. 
 
In een, door een externe partij uitgevoerde evaluatie, hebben de leden van zowel de Raad van 
Toezicht als de Raad van Bestuur zich openhartig en constructief uitgelaten over hun gezamenlijk 
functioneren. Naast overwegende tevredenheid werden ook enkele verbeterpunten benoemd. Zo 
werd meer direct contact met diverse belanghebbenden wenselijk geacht. Deze belanghebbenden 
zijn van belang voor het realiseren van de doelstellingen van Pameijer. Tevens is voorgesteld om de 
vergaderingen ook op voorzieningen van de organisatie te houden en zo nog meer verbinding te 
maken met het primaire proces.  
 
Gedurende het jaar vond een aantal mutaties binnen de Raad van Toezicht plaats. Eén lid trad af 
volgens schema, één anticiperend op onverenigbaarheid van functies en één vanwege haar 
benoeming tot Gemeentesecretaris binnen de Gemeente Rotterdam. Langjarig voorzitter de heer drs. 
Simon van Driel trad af op 24 september, bij het vervolmaken van zijn twee termijnen.  
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De in 2016 ontstane vacature werd opgevuld. Om de continuïteit en een gedegen overdracht van 
kennis en ervaring binnen de Raad te kunnen waarborgen, werd de scheidende voorzitter verzocht 
om zich nog tot 1 april van dit jaar aan de Raad van Toezicht te verbinden. Naar verwachting zullen 
de nog openstaande vacatures in het voorjaar van 2018 zijn vervuld. 
 
Namens de Raad van Toezicht danken wij heel graag al diegenen die de, hiervoor al met trots 
genoemde, prestaties van Pameijer in 2017 met hun inzet en toewijding hebben vormgegeven. Al 
onze medewerk(st)ers “in het veld” alsmede de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de 
Centrale Cliëntenraden en -Verwantenraad hebben het Pameijer gedachtengoed bezield maar ook 
letterlijk én figuurlijk “handen en voeten” gegeven. Al onze cliënten die (ook in 2017) ons vertrouwen 
hebben geschonken danken wij daarvoor, zo ook voor de door hen gedeelde terugkoppeling over 
onze dienstverlening. Zij sterken onze organisatie in de gedachte dat Pameijer nog steeds 
onverminderd op de juiste weg is. 
 
Rotterdam, maart 2018 
 
Namens de Raad van Toezicht 
Roland Wondolleck, voorzitter 
Simon van Driel 
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Uitgangspunten van de verslaggeving 
De Pameijer-organisatie is een enkelvoudige rechtspersoon in de vorm van een stichting en er wordt 
dan ook een enkelvoudige jaarrekening opgesteld.  
Binnen de jaarrekening wordt onderscheiden naar de diverse zorgsoorten en de daarbij behorende 
financieringsstromen. 
 
 
1.  Profiel van de organisatie 

 
1.1 Algemene identificatiegegevens  

 
Stichting Pameijer   
Adres Crooswijksesingel 66 
Postcode 3034 CJ Rotterdam 
Plaats Rotterdam 
Telefoonnummer 010-271 00 00 
Identificatienummer Kamer van 
Koophandel  

24264945 

E-mailadres frontoffice@pameijer.nl 
Internetpagina www.pameijer.nl  
 
 
2.  Structuur van de organisatie 
 
2.1 Juridische structuur 
Stichting Pameijer is een enkelvoudige rechtspersoon met een collegiale driehoofdige Raad van 
Bestuur, een Raad van Toezicht en totaal vier medezeggenschapsorganen in het kader van de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en een ondernemingsraad volgens de Wet op 
Ondernemingsraden (WOR). 
Deze medezeggenschapsraden cliënten zijn:  
- Centrale Cliëntenraad Sociale Psychiatrie (Wmo) 
- Cliëntenraad Mozaïk (Zvw, Wmo) 
- Centrale Cliëntenraad Gehandicaptenzorg (Wmo, Wlz, Jeugdwet) 
- Centrale Verwantenraad Gehandicaptenzorg (Wmo, Jeugdwet, Wlz). 

mailto:frontoffice@pameijer.nl
http://www.pameijer.nl
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2.2  Schematische weergave juridische structuur 2017 
 

 
 
 
2.3  Besturingsmodel 
In 2016 is een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd die bestaat uit een driehoofdige Raad van 
Bestuur. 
De Raad heeft een voorzitter, een lid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering en een lid voor 
het primaire proces en de kwaliteit van dienstverlening. 
Er is één titulaire directeur voor +Vijf. 
De Raad van Bestuur faciliteert 39 managers die op hun beurt 125 teams faciliteren. 
 
 
2.4  Capaciteit 
Het aantal cliënten waar Pameijer zorg aan heeft verleend is in 2017 flink gegroeid. 
In januari 2017 is aan 4.893 verschillende cliënten zorg verleend ten opzichte van 5.291 in december 
2017, wat een stijging is van 398 cliënten. 
Het grootste deel van de groei van cliënten zit in de WMO (+252), en in mindere mate Justitie (+46) 
en Jeugdwet (+41) en overige financieringsstromen (o.a. Zvw) 84 cliënten. 
De stijging van het aantal cliënten vertaalt zich ook in een groei van omzet in de betreffende wet. 
 
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
In het kader van de WLZ is in 2017 zorg verleend aan 1.226 verschillende cliënten in januari 2017 ten 
opzichte van 1.201 in december 2017, wat een daling is van 25 cliënten. 
Het aantal verblijfscliënten is gedaald met 6 cliënten van 618 (januari) naar 612 (december). Op 
zorgkantoorniveau wordt dit opgebouwd door een daling van 16 cliënten (van 501 naar 485) bij 
zorgkantoor Zilveren Kruis, en een stijging van 10 cliënten (van 117 naar 127) binnen zorgkantoor 
CZ. 
Binnen de WLZ heeft Pameijer 3 verschillende contracten, namelijk Zilveren Kruis, CZ en DSW. 
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
In het kader van de WMO is in 2017 zorg verleend aan 2.731 verschillende cliënten in januari 2017 
ten opzichte van 2.983 in december 2017, wat een stijging is van 252 cliënten. 
Het aantal verblijfscliënten is gestegen met 42 cliënten van 867 (januari) naar 909 (december). Op 
centrumgemeenteniveau wordt dit opgebouwd door een stijging van 36 cliënten (van 581 naar 617) 
bij centrumgemeente Rotterdam, een stijging van 6 cliënten (van 152 naar 158) bij centrumgemeente 
Vlaardingen, en een gelijkblijvend aantal verblijfscliënten (134) bij centrumgemeente Nissewaard. 
Binnen de WMO heeft Pameijer 24 verschillende contracten, waar 29 verschillende gemeentes onder 
vallen. 
 
Jeugdwet 
In het kader van de Jeugdwet is in 2017 zorg verleend aan 237 verschillende cliënten in januari 2017 
ten opzichte van 278 in december 2017, wat een stijging is van 41 cliënten. 
Het aantal verblijfscliënten is gedaald met 11 cliënten van 63 (januari) naar 52 (december). Op 
contractniveau wordt dit opgebouwd door een daling van 10 cliënten (van 56 naar 46) in het contract 
Rijnmond, een daling van 1 cliënt (van 1 naar 0) in het contract Zuid-Holland Zuid, en een 
gelijkblijvend aantal cliënten in het contract Midden Holland (5) en Utrecht (1). 
Binnen de Jeugdwet heeft Pameijer 15 verschillende contracten, waar 25 verschillende gemeentes 
onder vallen. 
 
Forensische Zorg (Justitie) 
In het kader van de Forensische Zorg is in 2017 zorg verleend aan 158 verschillende cliënten in 
januari 2017 ten opzichte van 204 in december 2017, wat een stijging is van 46 cliënten. 
Het aantal verblijfscliënten is gestegen met 4 cliënten van 34 (januari) naar 38 (december). 
 
Overige financiering 
Het resterend aantal cliënten dat zorg heeft ontvangen vanuit Pameijer komt uit diverse overige 
financieringen. Daarbij is de groep binnen de Zorgverzekeringswet de grootste. 
 
2.5  Medewerkers 
In 2017 waren er 2850 unieke personen in dienst (1855,97 fte) in loondienst. Dit cijfer is inclusief 
stagiaires. 
De instroom aan medewerkers met een tijdelijk dienstverband, vast dienstverband en een 0 uren 
contract was 413 medewerkers (138,72 fte). Dit cijfer is exclusief stagiaires en vrijwilligers  
De uitstroom aan medewerkers met een tijdelijk dienstverband, vast dienstverband en een 0 uren 
contract was 286 medewerkers (87,93 fte). Dit cijfer is exclusief stagiaires en vrijwilligers . 
Van de uitstroom zijn er 17 medewerkers (7,6 fte) in 2017 met pensioen gegaan. 
In 2017 zijn er 146 stagiaires (29,44 fte) ingestroomd. 
In 2017 zijn er 157 stagiaires (33,24 fte) uitgestroomd. 
 
Het ziekteverzuim over heel 2017 bedroeg 5,89%. 
 
2.6  Werkgebied 
Pameijer is hoofdzakelijk werkzaam geweest in het Rijnmondgebied en de Zuid-Hollandse Eilanden, 
In de Gemeente Rotterdam zijn de meeste activiteiten georganiseerd. Daarnaast was de organisatie 
present in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Gouda, Ridderkerk, Barendrecht, Sliedrecht, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en 
Middelharnis. Pameijer Mozaïk was ook actief in West-Brabant en Zeeland, waar ook een sterke groei 
plaatsvond. 
Mozaïk heeft een bovenregionaal werkgebied vanwege de specifieke doelgroep en de daarbij 
behorende samenwerkingsorganisaties, die veelal een landelijke functie hebben. 
Mozaïk heeft in 2017 gewerkt op basis van afspraken met de Zorgverzekeraars en middels 
subsidieregelingen van diverse gemeenten. Daarnaast werden er trajecten uitgevoerd in het kader 
van forensische zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
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2.7 Samenwerkingsrelaties  
Pameijer is aanwezig in veel gemeenten en in diverse werkvelden (GZ, LVB, verslavingszorg en 
psychosociale problematiek) en werkt vanuit de visie dat de dienstverlening zoveel mogelijk moet 
plaatsvinden in- en met de samenleving. 
Dit betekent dat er ook met veel andere organisaties wordt samengewerkt, van basisonderwijs tot 
universiteiten, van jeugdzorg tot ouderenzorg, ondernemers, woningbouwcoöperaties, etc. 
De samenwerkingen worden periodiek geëvalueerd. 
 
Het openbaar bestuur 
Er zijn veel relaties met de lokale en regionale bestuursinstanties. 
Op gemeentelijk niveau waren er in het werkgebied intensieve contacten met gemeenten en de 
verantwoordelijke portefeuillehouders. Deze contacten zijn in 2017 verder geïntensiveerd in het kader 
van de Wmo en de Jeugdwet. 
Mozaïk heeft structureel samengewerkt met de veiligheidshuizen van Rotterdam Rijnmond, Bergen 
op Zoom, Breda, Zeeland (Vlissingen) en Sittard-Geleen. 
 
Onderwijsinstellingen 
Met de ROC’s (o.a. Albeda, Zadkine en Da Vinci) in Rotterdam e.o. zijn overeenkomsten afgesloten 
inzake het leveren van stageplaatsen en het ontwikkelen van nieuwe curricula gericht op begeleiding 
vanuit nieuwe concepten. 
 
Met het basisonderwijs waren er samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen waarbij het 
gaat om het plaatsen en begeleiden van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs. 
Pameijer participeerde in de “brede school” De Wereld op Zuid, heeft een samenwerkingsrelatie met 
de Mattheusschool in het nieuwe onderwijsgebouw Maximaal. Met de onderwijstak van Yulius wordt 
intensief samengewerkt in het Multi Functioneel Centrum (combinatie van onderwijs en begeleiding). 
Met de diverse organisaties in het speciale onderwijs zijn er contacten die met name gericht zijn op 
het instromen van leerlingen in dagbestedings- en arbeidstrajecten. 
 
Met de Hogescholen in de regio zijn er structurele contacten die variëren van het bestuurlijk 
participeren in een adviesraad (Inholland) tot het participeren in projecten en het bieden van 
stageplaatsen voor leerlingen (Hogeschool Rotterdam, Inholland en Hogeschool Utrecht). Ook zijn 
cliënten van Pameijer werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. 
 
In 2017 is er samengewerkt met de Erasmusuniversiteit Rotterdam in het kader van onderzoek.  
 
Welzijnsinstellingen 
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt er veel samengewerkt met het 
welzijnswerk.  
Met de Stichting Dock in Rotterdam wordt in verschillende projecten samengewerkt in het kader van 
de Wmo en op het gebied van welzijn.  
Verder wordt er op lokaal niveau met diverse organisaties op een praktische wijze samengewerkt om 
zorg- en maatschappelijke dienstverlening en verder aan te laten sluiten op het welzijnswerk. 
 
Ouderenzorg  
Met de ouderenzorgorganisaties zoals Humanitas, Aafje, Laurens en Argos wordt samengewerkt op 
het gebied van huisvesting en dagbesteding voor ouderen met een psychiatrische of verstandelijke 
beperking. 
Ook realiseren deze organisaties werk- en stageplekken in hun organisaties voor personen met een 
beperking. 
 
Woningbouworganisaties  
Met alle woningbouworganisaties in de regio worden contacten onderhouden op het gebied van 
huisvesting, hoofdzakelijk op het gebied van wonen maar ook voor dagbesteding en werk. 
De organisatie heeft al lang geleden gekozen voor een koers waarbij er zoveel als mogelijk 
gebruikgemaakt wordt van reguliere huisvesting, ontwikkeld door de woningbouworganisaties in 
plaats van het zelf te ontwikkelen en bouwen. Het individueel huisvesten van cliënten vraagt om 
woningen die meer gespreid zijn in wijken en buurten, waarbij eigendom ook minder wenselijk is. 
Bovendien maakt deze vorm van huisvesting de organisatie meer flexibel en kan de aandacht gericht 
blijven op de kerntaak, namelijk het ondersteunen van kwetsbare personen. 
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Met de woningbouworganisaties Vestia, Woonbron, Havensteder en MaasDelta zijn (intentie-) 
overeenkomsten gesloten om woonmogelijkheden in Rotterdam en Schiedam en op de Zuid-
Hollandse Eilanden te realiseren. 
 
Collega-instellingen  
Met diverse collega-instellingen wordt op het uitvoerende- en ook op het beleidsniveau 
samengewerkt. 
Met de psychiatrische instellingen (Antes, BavoEuropoort-Parnassia, GGZ Delfland en Yulius) worden 
contacten onderhouden met als doel de dienstverlening aan de cliënten binnen de keten te 
optimaliseren. Het gaat daarbij o.a. om consultatie, deskundigheidsbevordering en behandeling van 
cliënten in het kader van ketenbenadering. 
De contacten die onderhouden worden liggen dan ook op alle niveaus: van bestuurlijke overleggen tot 
operationele samenwerking rond individuele cliënten. 
 
Binnen de sector Verstandelijk Gehandicaptenzorg liggen de contacten meer op het operationele 
gebied om afstemming van zorg- en dienstverlening rond de cliënt te optimaliseren. 
Met de ASVZ, Middin, Humanitas DMH en vele andere organisaties zijn er samenwerkingscontracten 
(zowel hoofd-, als onderaannemerschap) om dagbesteding voor cliënten te realiseren. 
Op bestuurlijk niveau wordt er geparticipeerd in het VGN-overleg Zuid-Holland Zuid. 
 
Thuiszorgorganisaties 
Voor de huishoudelijke verzorging binnen de functie verblijf geldt dat deze vaak ingekocht wordt bij de 
thuiszorgorganisaties. Met diverse thuiszorgorganisaties zijn dan ook contracten getekend voor 
dienstverlening.  
 
Zorgkantoren 
Met de Zorgkantoren Rotterdam (Zilveren Kruis-Achmea), CZ en Nieuwe Waterweg-Noord (DSW) 
vindt regelmatig overleg plaats over de productieafspraken, herschikkingen en het monitoren van de 
voortgang van de dienstverlening.  
Pameijer heeft in 2017 contracten afgesloten met drie zorgverzekeraars (Zilveren Kruis/Achmea, CZ 
en DSW). 
 
Het Goed 
Met Het Goed – een organisatie gericht op het inzamelen en verkopen van gebruiksgoederen en 
kleding - is de gezamenlijke Besloten Vennootschap GoedGekleed opgericht die een winkel voor 
tweedehands kleding exploiteert, waarin cliënten van Pameijer actief zijn. 
 
Howie the Harp 
Met de RIBW Arnhem, Veluwe Vallei en RIBW Brabant wordt nauw samengewerkt op het gebied van 
het opleiden van ervaringsdeskundigen binnen het curriculum Howie the Harp. 
Met RIBW Arnhem en Veluwe Vallei en Siza wordt samengewerkt op het gebied van Buurtcirkels. 
 
Rotterdamse Zorg 
Om de zorg ook voor toekomstige generaties op niveau te houden, werken we samen als 
zorginstellingen. Van Barendrecht tot Hoek van Holland en van Middelharnis tot Rotterdam zijn deze 
verenigd in de Rotterdamse Zorg. De 24 aangesloten zorginstellingen, werken samen en delen hun 
kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. 
 
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 
 
3.1 Normen voor goed bestuur 
De Zorgbrede Governancecode 2017 is volledig in de organisatie geïmplementeerd. De statuten en 
de reglementen zijn in 2017 aangepast en voldoen aan alle criteria van de code. 
 
3.1.1 Pameijer als maatschappelijke onderneming 
Pameijer gaat uit van de gerechtvaardigde wensen en behoeften van cliënten en van de samenleving 
en heeft dit in haar visie en missie als uitgangspunt voor de gehele organisatie opgenomen. 
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Missie van Pameijer 
Pameijer ondersteunt mensen, ook de meest kwetsbare, bij het versterken van hun eigen kracht en 
het omgaan met belemmeringen. Hierbij betrekken we hun naasten, vrijwilligers en de lokale 
omgeving. 
We stimuleren dat mensen -zodra zij dat kunnen- zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een 
samenleving waar iedereen ertoe doet. Kernbegrippen zijn: talent – eigen regie – tijdelijkheid – 
wederkerigheid. 
 
3.1.2  Belanghebbenden 
Pameijer heeft in haar statuten de cliënten, verwanten en medewerkers benoemd als direct 
belanghebbenden en aan hun vertegenwoordigende organen het enquêterecht toegekend. 
Daarnaast opereert Pameijer in een breed maatschappelijk veld en heeft vele en diverse 
samenwerkingsverbanden en belanghebbenden. 
De organisatie is transparant in haar werkwijze en ontsluit intern alle besluiten en verantwoordt zich 
elke vier maanden intern middels een integrale rapportage en jaarlijks middels het maatschappelijk 
jaardocument. 
In 2017 heeft Pameijer actief en proactief overleg gehad met alle gemeenten waarmee contracten zijn 
gesloten over de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Met de Gemeente Rotterdam is het overleg 
zeer intensief geweest.  
Met de zorgkantoren is overleg geweest over de uitvoering van de Wet langdurige zorg en met een 
aantal zorgverzekeraars over zorg en behandeling volgens de Zorgverzekeringswet. 
Met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is er regelmatig overleg over de uitvoering van 
forensische zorg.  
De genoemde partijen worden als belanghebbende gezien en hun standpunten hebben bij gedragen 
aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie.  
 
3.1.3  Externe accountant 
De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat conform de statuten de externe accountant. De externe 
accountant wordt periodiek gewisseld. De huidige accountant – KPMG - is in 2013 benoemd. 
De accountant is tweemaal per jaar aanwezig bij de auditcommissie van de Raad van Toezicht voor 
de bespreking van de interim controle en de jaarrekening. De jaarrekening wordt ook, in 
aanwezigheid van de accountant, in een voltallige Raad van Toezichtvergadering besproken, waarbij 
ook het bestuur aanwezig is.  
In 2017 heeft de accountant in persoon geen adviezen aan de organisatie verstrekt. 
 
3.1.4 Klokkenluidersregeling 
Pameijer kent een klokkenluidersregeling. 
Volgens deze regeling kan anoniem worden gemeld aan een onafhankelijke externe partij. Verder is 
er beschreven aan wie de melding vervolgens wordt doorgegeven, hetzij aan het bestuur hetzij aan 
de voorzitter van de Raad van Toezicht (zie paragraaf 4.4).  
 
3.1.5 Bestemming financiële middelen 
Pameijer heeft in artikel 5.4 van haar statuten opgenomen dat de geldmiddelen ten goede dienen te 
komen aan de activiteiten van de organisatie. 
In artikel 21.5 is het volgende opgenomen:  
“Het bestuur bepaalt, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, de bestemming van een 
eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel 
van de stichting dient te zijn. Het zal bestemd worden ten behoeve van een algemeen nut beogende 
instelling met een soortgelijke doelstelling.” 
 
 
3.2  Bestuur en directie 
 
3.2.1  Raad van Bestuur 
In 2016 is Pameijer tot april bestuurd door één bestuurder, na april 2016 functioneert er een 
driehoofdige Raad van Bestuur. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van 
Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en in een door de Raad van Toezicht vastgesteld reglement.  
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Raad van Bestuur van Stichting Pameijer 
Mevrouw drs. L.M.E. Boot, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Pameijer per 01-01-2016 
De heer drs. A. van Doorn, lid Raad van Bestuur per 13-04-2016 
De heer A.W. Vreugdenhil RA, lid Raad van Bestuur per 14-03-2016 
 
De nevenfuncties van mevrouw Boot waren in 2017: 
- Bestuurslid Soft Tulip  
- Bestuurslid ESPRi  
- Lid Raad van Advies Inholland  
- Voorzitter deRotterdamseZorg  
- Lid Raad van Toezicht Intrakoop  
 
Nevenfuncties van de heer Van Doorn waren: 
- Lid Raad van Bestuur van Stichting Koers&Co (tot 31-12-2017) 
- Lid Bestuur Vroeghulp Rotterdam Rijnmond 
- Lid Raad van Bestuur Stichting Wereld op Zuid 
 
Nevenfuncties van de heer Vreugdenhil waren: 
- Commissaris bij Sophia Revalidatie 

 
De leden van de Raad van Bestuur zijn aangemerkt als topfunctionarissen, naast de leden van de Raad van 
Toezicht, in het kader van de Wet Normering Topinkomens 2. 
 
Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2) 
In 2017 is de Pameijer-organisatie als WNT-organisatie door de Raad van Toezicht in klasse V ingedeeld, 
conform de daarvoor geldende criteria. 
De daarvoor geldende maximale inkomensnorm voor topfunctionarissen bedraagt €181.000,= per jaar inclusief 
onkostenvergoeding en pensioenopbouw etc. Het bestuur van Pameijer is onder deze norm bezoldigd. 
 
3.2.2  Bestuursoverleg 
Het bestuur overlegt wekelijks. Elke twee weken in de vorm van een formeel bestuursoverleg waar 
besluiten worden voorbereid en worden genomen. De andere week heeft het overleg een informeel 
karakter. In dit informele overleg komt ook regelmatig de samenwerking en afstemming binnen het 
bestuur ter sprake. 
Naast de bestuursoverleggen vinden er bestuursdagen plaats waar beleidsontwikkelingen 
diepgaander aan de orde komen. 
 
In totaal zijn er 25 bestuursoverleggen geweest. Ze vinden standaard plaats in aanwezigheid van de 
leden van het bestuur, de bestuurssecretaris en de programmasecretaris. Daarnaast worden 
opdrachtnemers van grote projecten gevraagd aan te schuiven wanneer hun project en -resultaten 
besproken worden. Na elk overleg wordt een verslag op MijnPameijer (interne website van Pameijer) 
gepubliceerd.  
 
Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen zijn: 
- Plancare 
- Buurtcirkel 
- Functiemix 
- Jaarplan informatiebeveiliging 
- Veiligheid 
- Hoofd- en onderaannemerschap 
- Flexpool 
- Huisvesting 
- Transitie Empowerment, Familiesupport, Ervaringsdeskundigheid en Diversiteit 
- Ondersteuning overgang 18- 18+ 
- Halfway House 
- CIIO verslag 
- Vervoer 
- Jaarrekening 2016 
- Begroting 2018 
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Het bestuur bezoekt wekelijks twee teamlocaties van de organisatie teneinde een goede verbinding 
met het primaire proces te houden en de ontwikkelingen van teams in de uitvoering van de 
dienstverlening te volgen. Ook wordt gekeken of de facilitering van de teams kan worden 
geoptimaliseerd vanuit de ondersteunende diensten. 
 
3.2.3 Directie 
Na april 2016 zijn de directiefuncties op een na vervallen.  
Per 1 april 2016 is de heer Alblas benoemd als titulair directeur voor de afdeling +Vijf, een afdeling die 
zich richt op innovatie van de zorg en het verspreiden van deze innovaties. Voorbeelden hiervan zijn 
de uitbreiding van Howie the Harp opleiding tot ervaringsdeskundigen en het concept Buurtcirkel. 
Beide concepten worden in meerdere steden uitgevoerd. 
 
Nevenfuncties van de heer Alblas 
- Bestuurslid Technologiefonds 
- Bestuurslid Link4All 
- Bestuurslid RIBW Alliantie 
- Lid Werkveld Advies Raad van Avans Hogeschool 
- Lid Raad van Toezicht Axioncontinu 
 
 
3.3 Raad van Toezicht 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft statutair tussen de vijf en negen leden en kent drie commissies: de 
auditcommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Selectie-, benoemings- en 
remuneratiecommissie. 
De Raad van Toezicht had op 31-12-2017 de volgende samenstelling: 
        Einde zittingsperiode 
de heer mr. R.H.J. Wondolleck, voorzitter, vanaf 24-09-2017 tot 22-05-2021, herbenoembaar 
de heer drs. S.J. van Driel, voorzitter, tot 24-09-2017  tot 24-09-2017, niet herbenoembaar  
de heer H.P.J. Gerla RA, vicevoorzitter    tot 02-07-2018, herbenoembaar 
mevrouw drs. mr. C.M. Sjerps      tot 01-07-2017, afgetreden 
de heer drs. M. Snoeck      tot 17-12-2017, niet herbenoembaar 
mevrouw mr. Gillis-Burleson     tot 01-03-2021, niet herbenoembaar 
de heer S. Kasmi      tot 31-12-2017, afgetreden 
de heer T.J. de Meij      tot 29-03-2021, herbenoembaar 
mevrouw mr. M.C.M. Huisman     tot 13-12-2021, herbenoembaar 
de heer ir. A.H. Lieftinck MBA.     tot 13-12-2021, herbenoembaar 
 
Mevrouw drs. mr. C.M. Sjerps is per 1 juli 2017 afgetreden vanwege haar benoeming als 
gemeentesecretaris bij de Gemeente Rotterdam. 
De heer S. Kasmi is per 31-12-2017 afgetreden vanwege het aanvaarden van een functie als 
lijsttrekker van een politieke partij in Rotterdam.  
Naast het aftreden van twee leden waren ook de termijnen van de heer Van Driel (24-09-2017) en de 
heer Snoeck (17-12-2017) verstreken. Vanwege de vele nieuwe leden is de heer Van Driel verzocht 
om tot april 2018 aan te blijven als lid en zo bij te dragen aan de continuïteit binnen de Raad. 
 
Hoofd- en nevenfuncties 
De heer drs. S.J. van Driel 
- Lid van diverse Raden van Advies  
- Zakelijk Directeur Het Nationale Theater te Den Haag 
 
De heer mr. R.H.J. Wondolleck 
- Directeur Ottoburg b.v. 
- Voorzitter Raad van Commissarissen Sportbedrijf Rotterdam 
- Voorzitter bestuur Stichting Doelen Ensemble Rotterdam 
 
De heer H.P.J. Gerla, RA 
- Lid Raad van Bestuur LUMC 
- Secretaris Stichting Curium 
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- Secretaris Stichting Trombosedienst Leiden e.o. 
- Lid Raad van Commissarissen Sleutelnet B.V. 
- Lid Dagelijks Bestuur Transmuralis 
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting BioPartner Academisch Bedrijvencentrum Leiden 
- Lid Raad van Commissarissen Genomescan 
- Voorzitter Raad van Toezicht LRMP 
- Lid Raad van Toezicht Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond 
- Lid Bestuur Stichting Gerard van Kleef 
 
Mevrouw drs. mr. C.M. Sjerps 
- Gemeentesecretaris Apeldoorn 
- Coördinerend functionaris in de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland  
- Lid Raad van Commissarissen Vidomes  
 
De heer drs. M. Snoeck  
- Lid van de Raad van Advies van de VVCS 
- Voorzitter Kunstkring Capelle 
 
Mevrouw mr. W.L. Gillis-Burleson 
- Directeur Legato BV 
- Part-time bestuurder Stichting B for You 
- Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam 
- Lid Raad van Commissarissen stichting Woonplus 
- Bestuurslid Stichting ter Bevordering van Volkskracht 
- Bestuurslid van de Mandelestichting en jury van de Mandelepenning 
- Lid stuurgroep Kansen voor Rotterdam, Gemeente Rotterdam 
- Bestuurslid Centrum voor Ambachtseconomie/Ambacht Nederland 
- Voorzitter Raad van Toezicht Theater Zuidplein 
- Lid Raad van Toezicht Rotterdam Topsport 
 
De heer S. Kasmi 
- Statenlid provincie Zuid-Holland 
- Bestuurslid Stichting Happy 
- Bestuurslid Talentfabriek 010 
- Lid Landelijk Bestuur D’66 
- Directeur a.i. Landelijk Bureau D’66 
- Lid Raad van Commissarissen Woonbron 
 
De heer T.J. de Meij 
- Lid adviesraad Sociaal Domein Gemeente Hilversum 
 
Mevrouw mr. M.C.M. Huisman 
- Manager HR Flevoziekenhuis 
- Bestuurslid Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen 
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Huizen 
 
De heer ir. A.H. Lieftinck MBA 
- Voorzitter Raad van Toezicht LMC Voortgezet Onderwijs (tot 20-12-2017) 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Sint Maartenskliniek in Nijmegen  
- Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 
- Directeur ATTA BV 
 
Beloning 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning. De beloning is conform het advies van 
de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg (NVTZ) en de Wet Normering Topinkomens 2 
(Wnt 2). 
In 2017 viel Pameijer in klasse V van de Wet Normering Topinkomens.  
De Raad van Toezicht heeft als uitgangspunt voor de honorering van de Raad van Toezicht de grens 
gesteld op 65% van de maximale norm. Dit ligt volledig in lijn met het advies van de Nederlandse 
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Vereniging van Toezichthouders Zorg (NVTZ).  
 
In de jaarrekening is de WNT verantwoording opgenomen in de toelichting op de resultatenrekening.  
 
De Raad heeft de statuten, reglementen en protocollen aangepast aan de Governance Code Zorg 
2017 en vastgesteld: 
- Reglement Raad van Toezicht 
- Reglement Auditcommissie 
- Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
- Reglement profiel Raad van Toezicht 
- Reglement honorering Raad van Toezicht 
- Reglement Raad van Bestuur 
- Regelement selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie 
- Informatieprotocol Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht is in 2017 zesmaal bij elkaar geweest. 
Twee van deze vergaderingen hadden een strategisch thema als onderwerp, nl. de e-health-
ontwikkelingen ten behoeve van de cliënten en de herijking van het strategisch beleid van de 
organisatie. De overige vergaderingen hadden een reguliere inhoud. 
 
De belangrijkste onderwerpen van deze vergaderingen waren: 
- Jaarrekening en maatschappelijk jaardocument 2016 
- Managementletter en interim managementletter 
- Begroting 2018 
- Verslagen van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
- Verslagen van de auditcommissie 
- Integrale Viermaandsrapportages 
- Benoeming leden Raad van Toezicht en voorzitter Raad van Toezicht 
- Vaststellen statuten en reglementen 
- Honorering WNT2 
 
Informatievoorziening 
De Raad van Toezicht en de commissies hebben gebruikgemaakt van de rapportages van de externe 
en interne audits, de Maatstaf CIIO- certificeringsaudits, de accountantscontrole/managementletter, 
tevredenheidsonderzoeken, benchmarks en de interne informatievoorziening in de vorm van integrale 
viermaandsrapportages en alle correspondentie met inspecties en gemeentelijke toezichthouders. 
De vergadering waarin de jaarrekening was geagendeerd werd bijgewoond door de externe 
accountant. 
 
Voorafgaand aan een vergadering van de Raad vindt er overleg plaats tussen de voorzitter van de 
Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur over de agenda. De vergaderingen zijn 
bijgewoond door leden van de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris.  
 
Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht een uitgebreide interne en externe evaluatie uitgevoerd naar 
zijn eigen functioneren. Deze evaluatie heeft in 2015 geleid tot het vaststellen van een visie op 
toezicht en een toezichtskader. Deze visie en het kader geven een duidelijk handvat om de taak ten 
aanzien van het toezicht, de adviesfuntie, de vaststellende en goedkeurende bevoegdheden en het 
werkgeverschap van het bestuur goed en transparant uit te voeren. In februari 2017 heeft er een 
zelfevaluatie naar het functioneren van de Raad plaatsgevonden onder begeleiding van een extern 
deskundige. Januari 2018 staat een interne evaluatie gepland. 
 
In 2017 hebben enkele leden van de Raad van Toezicht de artikel 24-vergadering van de 
Ondernemingsraad bijgewoond. 
Commissies 
De Raad van Toezicht kent drie statutaire commissies: 
 
- Auditcommissie 

leden: de heer H.P.J. Gerla, RA (voorzitter) 
  mevrouw mr. W.L. Gillis-Burleson 
  de heer drs. M. Snoeck (tot 17-12-2017) 
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o de heer ir. A. Lieftinck MBA (per 13-12-2017) 
 

- Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
leden: mevrouw drs. mr. C.M. Sjerps (voorzitter) (tot 01-07-2017) 
  de heer S. Kasmi (tot 31 december 2017) 
  de heer T.J. de Meij 

mevrouw mr. M.C.M. Huisman (per 13-12-2017) 
 

- Selectie-, benoemings en remuneratiecommissie 
leden: de heer drs. S.J. van Driel  
  mevrouw drs. mr. C.M. Sjerps (tot 01-07-2017) 

de heer mr. R.H.J. Wondolleck (voorzitter) 
 
Auditcommissie 
De auditcommissie is in 2017 viermaal bij elkaar geweest. 
De belangrijkste agendapunten waren: 
- Jaarrekening 2016 en managementletter 2017 
- Integrale organisatiebrede viermaandsrapportages  
- Vastgoedonderwerpen 
- Begroting 2018 
- Investerings- en liquiditeitsbegroting 
- Informatiebeveiligingsplan 2017 -2018 
- Privacy 
- Vervoer dagbesteding 
- Ontwikkelingen ICT 

 
Van de commissievergaderingen worden verslagen gemaakt die inclusief de adviezen van de 
commissie aan de volledige Raad van Toezicht worden voorgelegd. 
 
Commissie Kwaliteit en Veiligheid  
Deze commissie is in 2017 vier keer bijeengekomen.  
 
De belangrijkste agendapunten waren: 
- Integrale viermaandsrapportages 
- Uitgebreide overzichten meldingen incidenten en calamiteiten en de opvolging 
- Onderzoeksverslagen in- en externe audits 
- Correspondentie Inspectie en gemeentelijke toezichthouders 
- Integraal veiligheidsbeleid en monitoring veiligheid 
- Jaarverslag Klachtencommissie 
- Jaarverslag cliëntenvertrouwenspersonen 
- Thema “Personen met verward gedrag” 
Van de vergaderingen van de commissie worden verslagen gemaakt die inclusief de adviezen aan de 
volledige Raad van Toezicht worden voorgelegd. 
 
Selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie 
De commissie heeft geen vaste vergadermomenten, maar heeft in 2017 de volgende zaken 
behandeld en ter advisering aan de volledige Raad van Toezicht voorgelegd”: 
- Werving en selectie leden Raad van Toezicht 
- Voorbereiding evaluatie functioneren Raad van Toezicht 
- WNT2 honorering 
- Evaluatie functioneren Raad van Bestuur 
 
 
3.4 Bedrijfsvoering  
De organisatie werkt volgens een jaarlijkse “planning- en controlcyclus” in de vorm van een 
jaarprogramma en programmamanagement. De cyclus start met een evaluatie van het voorafgaande 
jaar (jaarverslaglegging en bestuursbeoordeling), de externe factoren op het gebied van politieke, 
economische, sociaal-culturele en technologische aspecten worden geanalyseerd en de sterkten en 
zwakten van de organisatie worden benoemd. Op basis van alle uitkomsten wordt een 
jaarprogramma opgesteld. De in het programma opgenomen programmadoelen zijn gericht op de 
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implementatie van de strategie en op aanpassingen aan de externe en interne ontwikkelingen. 
Op basis van het programma maken alle organisatorische onderdelen een uitwerking voor het 
komende jaar. Na interne afstemming en het vaststellen van het financiële kader wordt het 
programma en de begroting vastgesteld en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. 
 
3.4.1 Risico- en kansenmanagement 
Pameijer heeft een actief beleid inzake risico- en kansenmanagement ontwikkeld. Elke vier maanden 
worden de rapportages vanuit de teams en afdelingen en informatie uit de klachtencommissies, 
overzichten van alle meldingen over incidenten en calamiteiten, uitkomsten van audits en 
onderzoeken en financiële en personele overzichten gebundeld in een integrale rapportage.  
Op basis van gesignaleerde gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen worden kansen en risico’s 
besproken en benoemd, gewogen en geprioriteerd. 
Dit leidt tot een prioriteitenlijst die in het bestuursoverleg wordt besproken, waarna wordt vastgesteld 
wie er eigenaar wordt van de betreffende kans of het risico, met als doel hierop actie te ondernemen 
of beleid te ontwikkelen. De onderwerpen worden opgenomen in een verbeterregister.  
Belangrijke onderwerpen waarop acties zijn uitgezet waren medicatiebeleid, ondersteuningsplannen, 
PlanCare2 (elektronisch cliëntendossier) en Veiligheid.  
 
 
3.5 Cliëntenraden 

 
3.5.1 Centrale Verwantenraad GZ  
De samenstelling eind 2017 was:  
- de heer H. Gardien, voorzitter a.i. en penningmeester 
- de heer C. Louwerens, vice-voorzitter 
- mevrouw E. Herbschleb-Voogt, secretaris 
- de heer H. Wols, lid 
- mevrouw H. Hooft, lid 
- de heer O. van Veen, lid sinds september 2017 
- mevrouw N. de Schepper, secretarieel ondersteuner 
 
De voorzitter van de raad, de heer J. Koenraadt is op 21 september 2017 helaas overleden. 
 
De Centrale Verwantenraad heeft 7 keer intern overlegd, 6 keer met een bestuurder. Verder was er 1 
keer overleg met de Centrale Cliëntenraad GZ alleen en 4 keer met de drie andere 
medezeggenschapsorganen. De raad heeft 3 keer aan een overleg over ouderenbeleid 
deelgenomen. 
De raad was nauw betrokken bij een themabijeenkomst over vermenging van de verschillende 
doelgroepen binnen Pameijer. 
Op 5 oktober 2017 hebben de leden van alle medezeggenschapsorganen en de leden van de Raad 
van Toezicht en bestuur in kleine groepjes diverse locaties bezocht. 
De raad is betrokken geweest bij het opstellen van een profiel voor een door de verwantenraad, 
samen met de centrale cliëntenraad GZ, voor te dragen lid van de Raad van Toezicht en bij de 
selectie van de kandidaten.  
De raad heeft in 2017 een nieuwsbrief voor alle verwanten uitgebracht.  
 
De onderwerpen die aan de orde kwamen in het overleg met de bestuurder waren:   
- Arrangeurspositie 
- Mijn Pameijer/Mijn Drive (het digitale portal voor cliënten) 
- Ontwikkelingen bij Groeit op 
- Registratie actieve verwanten in Plan Care 
- Berenschot enquête inzake controle kosten 
- Medezeggenschap op locatie   
- Evaluatie van ‘van kas naar pas’ (overgang van contant geld naar girale betaling) 
- Pameijer Werkt (met name een tevredenheidsonderzoek) 
- Buurtcirkelconcept 
- Project cliënt kiest eigen begeleider  
- Integrale viermaandsrapportages  
- Pameijer Woont (vooral thuishavens en vermenging doelgroepen) 
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- Woonkaarten (beleid waskosten) 
- Programmaplaat 2018 
- Vervoersbeleid 
- Beleid cliëntendossier 
- Vacature cliëntvertrouwenspersoon 
- Aanbestedingen 
- Bereikbaarheidsdiensten 
- Nieuwe woonlocaties (Mackaystraat, woonvorm Rozenburg) 
- Project persoonsvolgende zorg van Achmea 
- Werving raadsleden voor de verwantenraad 
- MRIC meldingen (incidenten en calamiteiten) 
- Ouderenbeleid 

 
3.5.2  Centrale Cliëntenraad GZ 
De raad bestond uit de volgende personen: 
- de heer R. Brasz (voorzitter, PR-groep) 
- mevrouw M. Mendes (lid Dagelijks bestuur) 
- de heer R. de Vries (Penningmeester / vice-voorzitter / PR-groep) 
- de heer A. Akkermans (lid, PR-groep) 
- mevrouw C. Mul (lid) 
- de heer B. Wildschut (lid) 
- de heer J. van de Sluys (lid) 
- mevrouw T. Smiley (Lid) 
- mevrouw S. de Reus (db lid en secretaris) 
- de heer J. Singh (Lid)  
- Onafhankelijk coach ondersteuner mevrouw G. Moret vanuit Pameijer (tot 1 december 2017) 
- Onafhankelijk coach ondersteuner mevrouw F. van Kraaij vanuit het LSR  
 
In 2017 heeft de Centrale Cliëntenraad onder andere advies gegeven over: 
- Geld Telt 
- Buurtcirkel 
- Digitaal cliëntdossier 
- Mijn Pameijer 
- Cliëntvertrouwenspersoon 
- lid Klachtencommissie 
- Productontwikkelaar Woont 
- Rolbeschrijving coach/ondersteuner 
- Woonvoorziening Mackaystraat 
- Woonvoorziening Rozenburg 
- Plusproducten 
- Beleid vervoer 
 
3.5.3  De Cliëntenraad Sociale Psychiatrie 
Samenstelling van de Cliëntenraad in 2017: 
- de heer G. Kalkman (voorzitter)  
- de heer M. Tuin (vicevoorzitter) 
- de heer F. Pijnappels (secretaris) 
- de heer P. Elfferich (lid) 
- de heer A. Dekker (lid) 
- de heer H. El Amarnis (lid) 
- de heer D. Zwarts (lid) 
- de heer F. van Ravesteyn (lid) 
- de heer M. van der Straat (lid) 
- de heer R. Liersen (lid) 
- de heer T. Perdaems (lid) 
- mevrouw L. Doelarie (lid) 
- de heer M. Padmos (lid) 
- de heer J. Bogarde (lid) 
- de heer A. de Haan (lid) 
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- de heer E. vd Heuvel (lid) 
- de heer T. Haddeman (lid) 
Afgetreden leden 
- de heer J. Baars  
- de heer V. Gonzalez  
- mevrouw M. Wolff  
- de heer H.J.J. Poort (vrijwilliger; die taken penningmeesterschap uitvoert) 
Mevrouw L. Steenbrink en mevrouw L. Baardemans hebben de Raad in 2017 ondersteund. De 
coach/ondersteuners hebben beiden een onafhankelijkheidsverklaring en kunnen ongebonden hun 
werkzaamheden uitvoeren. 
Er zijn door raadsleden regelmatig werkbezoeken afgelegd aan bewoners- en bezoekersraden op 
locatie. De Cliëntenraad SP heeft regelmatig contact gehad met gemeenten en adviesorganen van 
gemeenten, waaronder de Brede Raad van Rotterdam. 
Er is 10 maal overleg met de bestuur geweest.  
 
Er hebben 24 raadsvergaderingen plaatsgevonden, daarnaast heeft de Raad in diverse commissies 
gewerkt en heeft de Raad herhaaldelijk informatie verstrekt aan cliënten en medewerkers die een 
lokale raad wilden oprichten.  
Op 7 september 2017 was er ‘ een lokale raden dag’ door de centrale raad georganiseerd, die druk 
bezocht is. 
 
De volgende (verzwaarde) adviezen zijn gevraagd:  
- Forensische zorg 
- Halfway House 
- Buurtcirkel 
- Geld telt (ondersteuning bij financiën)  
- Programmaplaat 2018 
- Functies buiten primair proces 
- Cliëntdossier (onder andere privacy Plancare 2) 
- Kwaliteitsverbetering  
- Hoofd- en ondernemerschap  
- Introductieprogramma nieuwe medewerkers 
- Veiligheid  
- Arrangeurs (sollicitaties) 
- Productontwikkelaar woont (sollicitatie) 
- Manager Plus (sollicitatie) 
- Schorsing/ time out/ crisisbeleid 
- Uitbreiding Siloam Hoogvliet 
- Uitbreiding Woont Rozenburg 
- Uitbreiding Woont Hoogvliet 
- Verhuiskostenvergoeding 
- Uitbreiding Mackaystraat 
- Begroting 2018 
- Rolbeschrijving ondersteuners cliëntenraden 
- Woonkaart 

 
Ongevraagde adviezen 
- Onafhankelijke coach/ ondersteuners op locatie /facilitering  
- Kennis WMCZ voor medewerkers 
- Gediplomeerd gekwalificeerd personeel 
- Verstrekking voedingsgeld 
- Opleidingsmatrix; advies om lokale raden om advies te vragen aangaande opleiding 

team/medewerkers 
- HRM-coach; advies om MRIC en advies lokale raden mee te nemen in hun werkzaamheden 
- Rolbeschrijving cliëntenvertrouwenspersoon 
- Veiligheid/training methodisch werken 
- AED (vanuit lokale radendag) - apparaten op locaties 
- Conceptueel betrokken, bij het suïcidepreventiebeleid  
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Nietigverklaring 
- Slaapwachten 

 
3.5.4 Cliëntenraad Mozaïk  
De cliëntenraad van Mozaïk bestaat nu ruim 5 jaar. De raad bestond op 31 december 2017 uit drie 
leden. Zij wordt ondersteund door een onafhankelijke interne ondersteuner. 
- mevrouw K. op den Kelder (plaatsvervangend voorzitter) 
- de heer E. Saaman (secretaris) 
- de heer V. Mendes Rodrigues (penningmeester) 
- Coach/ ondersteuner: mevrouw M. Mosheuvel. 
- Het lidmaatschap van mw. G. Immerzeel is geëindigd. 
 
Doelen 2017 
Het eerste half jaar van 2017 heeft de Raad ingezet op:  
- het professionaliseren van de raad 
- bijstelling samenwerkingsovereenkomst, toevoeging van Bovenwettelijke Afspraken waarna 

ondertekening 
- Huishoudelijk Reglement bijgesteld 
- vaste werkplek bij Mozaïk 
- dagelijks bestuur voorzien van werkuitrusting (iPhones en laptops) 
- functieomschrijving en teamtaken van leden van het Dagelijks bestuur 
- vaste afspraken in verband met werkwijze leden en opbouwschema voor nieuwe leden 
- plan Participatie sollicitatieprocedure  
- plan Afgevaardigden medezeggenschap Regio Zuid West 
- stroomschema ten behoeve van communicatie 
- aandachtfunctionaris & taakomschrijving per team 
- presentatie “CRM Mozaïk” 
- vacaturetekst nieuw lid 
- nieuwe folder Cliëntenraad Mozaïk 
- extern, representanten Mozaïk 
- Cliëntenraad Mozaïk nieuwsbrief 
- vaststelling persoonlijke doelen 
- maandplanning als werkschema 
- structurele evaluatie 
- Cliëntenraad Mozaïk archief digitaal archiveren 
- training WMCZ voor leden en Dagelijks bestuursleden 
 
Hoofddoelen 2017 
Behartigen belangen cliënten 
- Klanttevredenheidonderzoeken als CQI, ZMR, ROM monitoren 
-  Toegankelijkheid Mozaïk; 

o Verfraaiing entree en spreekkamers,  
o Folder/ welkomstpakketje bij de intake,  
o Zichtbaarheid en actuele informatie op de website van Mozaïk,  
o Nieuwsbrief voor cliënten 

 
Contacten met de achterban 
- Presentatie ontwikkelen en uitvoeren zowel intern als extern 
- Onderzoek, en uitvoering, naar de mogelijkheid tot het inzichtelijk maken van de notulen 
- Informele activiteiten als bijvoorbeeld de jaarlijkse Pameijer- boottocht. 
 
Zeggenschap cliënten bevorderen 
Via een nieuwsbrief en een enquête voor cliënten van Mozaïk werd de betrokkenheid vergroot en is 
informatie verstrekt over het kunnen meepraten over de gang van zaken van de organisatie. 
 
Cliëntenperspectief en ervaringsdeskundigheid bevorderen 
- Deskundigheidsbevordering ten aanzien van de werk- handelwijze Pameijer & Mozaïk 
- Wet WMCZ, bijscholing 
- Cursus Forensische Zorg, intern 
- E learning modules, NCZ  
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- Het bezoeken en/of uitwisselen van informatie en ervaringen met andere cliëntenraden in de 
GGZ. 
 

Gevraagd en ongevraagd adviseren 
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zegt dat bestuur advies moet vragen aan de 
cliëntenraad over elk voorgenomen besluit van hen dat direct de cliënten aangaat. Alle informatie die 
cliënten direct aangaat moet bij de cliëntenraad terecht komen. De cliëntenraad bepaalt zelf of ze 
advies uit zullen brengen. 
 
Werkrooster Cliëntenraad 
De cliëntenraad heeft 1 maal per maand een overlegvergadering met de manager de heer A. van 
Kaam. Tussentijds is er een geplande briefing met de manager. 
Iedere maand heeft de cliëntenraad een afspraak met de aandachtsfunctionarissen CRM van alle 4 
de teams. 
Tweemaal per jaar heeft de cliëntenraad overleg met de voorzitter Raad van Bestuur van Pameijer, 
mevrouw L.M.E. Boot. 
Een aantal malen per jaar heeft de cliëntenraad een afspraak met de afdeling financiële zaken inzake 
de viermaandelijkse rapportages en de begroting. 
Per kwartaal is er contact met de klachtencommissie. 
Per twee maanden is er contact met de cliëntvertrouwenspersoon. 
Iedere maand is er een WMCZ overleg met de bestuurssecretaris/jurist. 
 
3.6    Ondernemingsraad  
In 2017 hebben er 10 overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad met de voorzitter van de 
Raad van Bestuur en de manager HRM plaatsgevonden. 
Er hebben 2 overleggen plaats gevonden met de voorzitter van de Raad van Bestuur en enkele leden 
van de Raad van Toezicht.  
De OR is met leden van de Raad van Toezicht op bezoek geweest bij een aantal teams van de 
organisatie. 
 
Maandelijks heeft er overleg met de manager Personeelszaken plaatsgevonden. 
Per kwartaal is er overleg geweest met de medewerkersvertrouwenspersoon, bedrijfsarts en het 
bedrijfsmaatschappelijk werk. 
Alle medezeggenschapsorganen hebben vier keer een gezamenlijk overleg gehouden. 
Per kwartaal was er overleg met de manager Control en Kwaliteit, aangaande de kwartaalrapportages 
en begroting. 
 
Elke maand geeft de Ondernemingsraad een presentatie bij de introductiecursus nieuwe 
medewerkers. 
Nieuwe medewerkers ontvangen bij in diensttreden een mail ter kennismaking met de 
Ondernemingsraad en hun werkzaamheden. 
De samenstelling van de Ondernemingsraad is volgt:  
 
Dagelijks Bestuur: 
- mevrouw M. Hulsker, voorzitter 
- de heer M. Moekestorm 
 
Overige raadsleden 
- de heer M. Paak 
- mevrouw M. Hagtingius 
- de heer P. van der Heiden 
- mevrouw L. Erkens 
- mevrouw A. Belet 
- mevrouw C. Bijl 
- mevrouw C. Versteeg 
- mevrouw S. Hoogendoorn- van Berkum 
- mevrouw J. de Rie 
- de heer M. Windhorst 
- mevrouw H. Visser (geen OR-lidmeer sinds nov. 2017)  
- mevrouw I. de Doelder 
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- de heer M. de Groot 
- mevrouw M. van Oudenaarden 
- mevrouw M. Swart 
Ambtelijk Secretariaat 
- de heer R. Koldenhof  
- mevrouw L. Baardemans 
 
Aanvragen die ter advisering/ter instemming zijn ontvangen  
- Versterken van de veiligheid van cliënten en medewerkers 
- Formatieplan 2017 
- Notitie vervoer 
- Projectplan Integrale dienstverlening Dordrecht 
- Gesprek met kandidaat RvT (op voordracht OR) 
- Crisisopvang zwerfjongeren locatie Bolkruid 
- Forensische zorg 
- Parkeerbeleid 
- Uitbreiding Hoogvliet / Rozenburg 
- Auto van de zaak 
- Mackaystraat 
- Mijlpalen 2018 + strategisch beleid 
- Functioneren RvB 
- Voorzitter RvB 
- Begroting 2017 
- Begroting 2018 
- Bedrijfsarts in eigen beheer 
- Addendium Arbo contract 
- Kwik app 
- Kaders slaapdiensten 
- Preventiemedewerkers 
- Leer- en ontwikkeling / opleidingsbeleid 
- Dialoog in teams / gesprekken cyclus 
- Rolbeschrijvingen 
- Personeelsdossier richtlijnen 
- Kies je eigen begeleider 
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
- Opleidingsbeleid / Pameijer klas 
 
Eigen initiatieven 
- Duurzaam vervoersbeleid 
- Geld Telt 
- Richtlijnen sociale media 
- Zelforganisatie (advies/initiatief) 
- Harmony / AYW (personeelsregistratie) 
- Arrangeurs 
- Voorstel cao 
- Ongewenste omgangsvormen 
- Van tijdelijke naar vaste aanstelling 
 
 
3.7  Cliëntenvertrouwenspersonen 
De cliëntenvertrouwenspersoon heeft als taak het ondersteunen van de cliënt bij klachten en het 
beschermen van de rechten en de positie van cliënten in de organisatie.  
De cliëntenvertrouwenspersoon behartigt de belangen van cliënten en is onafhankelijk van de 
organisatie. De cliëntenvertrouwenspersoon gaat in op de casuïstiek en vraagt niet meer dan de 
noodzakelijke gegevens in verband met de privacy van de cliënt.  
 
Dit jaar was er vanaf 1 april maar een cliëntenvertrouwenspersoon; de heer F. van der Made voor alle  
cliënten van Pameijer Sociale Psychiatrie, Mozaïk en voor de Gehandicaptenzorg-cliënten. Een 
vacature voor een tweede vertrouwenspersoon is opgesteld en eind 2017 ingevuld. 
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In 2017 hebben 97 cliënten met psychiatrische problematiek, 69 cliënten met een verstandelijke 
beperking en 11 Mozaïk-klanten contact opgenomen met de cliëntenvertrouwenspersonen.  
Er zijn zeven signalen doorgegeven aan de Cliëntenraad SP en twee signalen aan de Cliëntenraad 
GZ, en twee signalen aan de cliëntenraad Mozaik. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft drie keer 
voorlichting gegeven aan groepen cliënten.  
 
De cliëntenvertrouwenspersoon heeft maandelijks overleg met de centrale Cliëntenraad SP en 
incidenteel met de cliëntenraad Mozaik om trends en signalen te bespreken. Ook is er een keer per 
twee maanden overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, twee keer per maand met de 
secretaris van de klachtencommissie en de klachtenbemiddelaars en een maal per jaar met de Raad 
van Bestuur en de voorzitters van de klachtencommissie. 
Vier keer per jaar is er een regionale bijeenkomst van de beroepsgroep. 
 
De cliëntenvertrouwenspersoon wordt ook benaderd voor informatie en/of ondersteuning bij het 
indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Vijf maal heeft hij de cliënten bij de 
klachtenprocedure ondersteund en was hij aanwezig bij de zitting van de klachtencommissie.  
 
Onderwerpen waarover de cliëntenvertrouwenspersoon is benaderd waren: 
- de gehanteerde huisregels 
- de positie van de arrangeur in relatie met het team 
- de doelen in de WMO beschikking en de vertaling in het ondersteuningsplan 
- de diverse rollen in de begeleiding en ondersteuning 
 
3.8 Vertrouwenspersonen AKJ 
Het AKJ voert het vertrouwenswerk van kinderen jeugdigen landelijk uit in opdracht van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat doet zij zoals dat is bepaald in de Jeugdwet en de 
bijbehorende Uitvoeringsbesluiten. Pameijer heeft ervoor gekozen dat ook de jongeren die onder de 
Wet Langdurig Zorg vallen gebruik kunnen maken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het 
AKJ.    
Na de bespreking van de jaarrapportage 2017 zullen (aanvullende) afspraken gemaakt worden voor 
het komende jaar. Deze worden indien van toepassing vastgelegd in de gespreksnotulen en zullen 
worden verwerkt in het werkplan AKJ-Pameijer 2018.  
Afhankelijk van de woonvorm vinden er tweewekelijks tot 1 keer per 8 weken groepsbezoeken door 
een vertrouwenspersoon van het AKJ plaats. De gezinshuizen worden minimaal 3 keer per jaar 
bezocht.  
Vanuit het AKJ zijn er in totaal zes vertrouwenspersonen actief binnen Pameijer. 
 
3.9  Familievertrouwenspersoon 
Familievertrouwenspersoon de heer P. Brakel is sinds 1 mei 2015 werkzaam voor Pameijer. Hij is 
gedetacheerd vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, www.lsfvp.nl.  
In 2017 heeft hij 17 verwanten bijgestaan. Met vier van hen loopt het contact nog door in 2018.  
 
Het betrof daarbij: 
- tweemaal een verzoek om steun/een luisterend oor 
- eenmaal ontevredenheid over bejegening van familie  
- eenmaal een vraag om informatie/advies 
- tweemaal vragen over hoe om te gaan met gedrag / ziektebeeld 
- elfmaal onvrede met de zorg of behandeling  
 
Eénmaal heeft het contact met naasten uitgemond in een formeel klachttraject. Daarbij heeft tevens 
de familie besloten om de cliënt uit zorg te nemen en – tijdelijk – in het eigen huis onder te brengen.  
De familievertrouwenspersoon kon uit de verschillende hulpvragen geen meervoudige signalen 
destilleren rond één thema of één specifieke locatie of afdeling.  
 
De familievertrouwenspersoon had dit jaar prettig en constructief contact met de medewerk(st)ers van 
de organisatie, op het niveau van begeleidende personeel, managers, bestuur, zorgbemiddelaars 
(arrangeurs) en de adviseuse met familie-ervaringsdeskundigheid.  
Ook de contacten met klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersonen, in het kader van 
afstemming over hulpvragen, waren laagdrempelig en constructief. 
 

http://www.lsfvp.nl
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4.    Beleid, inspanningen en prestaties 
 
4.1  Meerjarenbeleid  
In 2015 is het strategisch beleid tot 2020 vastgesteld. Dit strategisch beleid wordt jaarlijks herijkt met 
als resultaat een nieuwe Programmaplaat waarin de mijlpalen voor dat jaar worden vastgelegd.. 
 In het strategisch beleid zijn de belangrijkste doelen: 
- Onze dienstverlening is toonaangevend en gaat uit van talenten, tijdelijkheid en eigen regie.  
- Onze medewerkers werken zelfstandig, met juiste kennis en bevlogenheid.  
- De organisatie werkt efficiënt, is wendbaar en sluit lokaal aan in wijken en buurten.  
- We delen ons gedachtengoed en dienstverleningsconcepten.  
 
4.1.1 Speerpunten 2017 
Op basis van het strategisch beleid zijn de volgende programmadoelen benoemd: 
- De dienstverlening van Pameijer is toonaangevend en gaat uit van de talenten, de eigen regie en  

tijdelijkheid. 
- De medewerk(st)ers van Pameijer werken zelfstandig en met de juiste kennis en bevlogenheid. 
- De organisatie werkt efficiënt, is wendbaar en sluit lokaal aan bij de relevante initiatieven en  

dienstverleningsconcepten worden landelijk verspreid. 
- We delen ons gedachtegoed en dienstverleningsconcepten 
 
Binnen deze thema’s waren er belangrijke onderwerpen die in 2017 veel aandacht hebben gekregen. 
- De doelen van cliënten worden aantoonbaar behaald, volgens de afgesproken opdracht. 
- De waardering door cliënten blijft minimaal gelijk of is gestegen en voldoet aan de eisen van  

opdrachtgevers. 
- De dienstverlening wordt steeds verbeterd en vernieuwd zodat deze blijft voorzien in de 

behoeften van bestaande en nieuwe cliënten en opdrachtgevers. 
- Gebruik van technologie is standaard onderdeel van onze dienstverlening. 
- Medewerkers brengen en houden hun deskundigheid actief op peil. 
- Teams voeren hun opdracht binnen afgesproken kaders zelfstandig uit. 
- De inzet van teams beweegt mee met de behoefte aan ondersteuning van cliënten. 
- De afgesproken processen zijn ondersteunend bij onze werkzaamheden.  
- De administratieve, begrotings- en informatieve systemen sluiten aan op de organisatiestructuur 

en verantwoordingseisen en zijn flexibel genoeg om aangepast te kunnen worden. 
- De (organisatie van de) dienstverlening is duurzaam. 
- We dragen landelijk bij aan het realiseren van steeds betere dienstverlening.  
- Onze dienstverleningsconcepten zijn lokaal verankerd. 
 
4.1.2  Meerjarenbeleid HRM 
In 2017 is HRM op een aantal terreinen actief geweest en heeft een aantal resultaten kunnen 
behalen. Een aantal activiteiten is in 2017 afgerond. 
 
Gericht op leren en ontwikkelen 
De opleidingsmatrix is compleet. In de opleidingsmatrix staat per rol welke leeractiviteiten verplicht of 
aanbevolen zijn om een rol te kunnen vervullen. Er staat ook in wat een team moet kennen en 
kunnen om de basis op orde te hebben. De opleidingsmatrix is begin 2017 gevuld voor de rollen 
binnen Pameijer Woont, Werkt en Groeit op (m.u.v. de rollen van ervaringsdeskundigen). 
In het voorjaar volgden de rollen binnen Mozaïk en die van de arrangeurs en later waren de overige 
rollen aan de beurt. De opleidingsmatrix voor het primair proces werd in 2017 ieder kwartaal 
bijgesteld/aangevuld. Er is ook een aparte opleidingsmatrix voor de ondersteunende diensten 
gekomen. Deze zal in 2018 verder worden aangevuld. 
 
Gericht op een vitaal personeelsbestand 
Strategische personeelsplanning 2020: 
Op basis van omzetprognoses over de jaren 2018, 2019 en 2020 is een berekening gemaakt wat de 
personeelskosten de komende jaren bedragen. Het formatieplan 2017 vormt de verdeelsleutel voor 
de benodigde behoefte binnen de verschillende productgroepen en fte’s per functierol voor de 
komende jaren. In combinatie met de gegevens voortkomend uit de forecast, het model van 
aflopende tijdelijke contracten en medewerkers uitdienst vanwege pensioengerechtigde leeftijd, en 
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rekening houdend met een percentage natuurlijk verloop, wordt de wervingsbehoefte 2018, 2019 en 
2020 berekend. 
Het doel is om tijdig te sturen op bezetting. Er wordt rekening gehouden met het op tijd omzetten van 
tijdelijke contracten in vaste contracten, het monitoren van natuurlijk verloop en het kader van de 
gewenste flexibele schil.  
Hierdoor kan vervolgens gestuurd worden op de externe wervingsbehoefte. 
 
In samenwerking met de RotterdamseZorg wordt de externe arbeidsmarktsituatie geanalyseerd en de 
externe wervingsbehoefte van Pameijer door vertaald. De kwantitatieve analyse geeft basis om de 
mate van nieuw op te starten Pameijer klassen te bepalen. Hiermee kunnen intern medewerkers 
worden opgeleid naar het benodigde opleidingsniveau en nieuwe leerling medewerkers geschoold 
worden om vervolgens na 2020 bij ongewijzigde (omzet)omstandigheden, een dienstverband 
aangeboden krijgen. 
De kwantitatieve gegevens worden begin 2018 gedeeld met het management en verder verfijnd, 
periodiek gemonitord en bijgesteld zodat sturen op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens mogelijk 
blijft. 
 
Gericht op functie, rol en competenties 
Het functiehuis en het competentieboek zijn geëvalueerd en bijgesteld. 
In de periode najaar 2016 en voorjaar 2017 zijn alle rolbeschrijvingen, zoals vastgesteld in het 
reorganisatieplan 2015, geëvalueerd en vastgesteld.  
 
Gericht op flexibele inzet van personeel.  
In 2017 is de inzet van flexpoolcollega’s intern georganiseerd. Hierdoor krijgen teams meer 
stuurkracht bij het organiseren en uitvoeren van de dienstverlening. Bijvoorbeeld doordat zij kunnen 
kiezen voor medewerkers met specifieke kennis die bekend zijn binnen de productgroep. Het 
werkproces wordt ook eenvoudiger door vermindering van administratieve handelingen. Dit draagt 
ook bij aan de lastenverlichting in het primaire proces.  
 
Aanwezigheid in het team 
De inzetbaarheid/aanwezigheid wordt onderling besproken in teams; 
Er is binnen HRM een werkwijze “uitval en herstel in teams” ontwikkeld. Deze werkwijze is gebaseerd 
op de uitgangspunten “Zelforganisatie”. 
 
Dienend-Leiderschap en MD programma 
Pameijer heeft gekozen voor Dienend-Leiderschap als middel voor de ontwikkeling van (persoonlijk) 
leiderschap. In 2017 hebben er circa 70 medewerkers uit de ondersteunende diensten deelgenomen 
aan een meerdaags programma Dienend Leiderschap voor de facilitaire medewerker. Daarnaast 
heeft een groep nieuwe adviseurs het meerdaags programma Dienend Leiderschap in de rol van 
adviseur gevolgd.  
 
Voor alle leidinggevenden is er in 2017 een start gemaakt met het MD programma. Het programma is 
opgesteld aan de hand van de leerbehoefte van de leidinggevende. Het is een gevarieerd 
programma, op sommige onderdelen zijn er naast managers, bestuur ook Arrangeurs, HRM 
medewerkers en medewerkers uit de lijn aanwezig om het programma gezamenlijk te volgen. De 
volgende onderdelen kwamen in 2017 o.a. aan bod: 
- training Deep Democracy; 
- training meerdaags, transitie in teams, omgaan met verandering, rouw en verlies in teams; 
- training, coaching vanuit verschillende rollen;   
- werkstromen, proces van het portfolio; 
- individuele coaching; 
- intervisie. 
 
De stem en ervaring van medewerkers 
De ervaringen van medewerkers worden gevolgd en ingezet om de dienstverlening te versterken. 
HRM heeft in 2017 onderzocht hoe we de ervaringen van medewerkers goed en continu kunnen 
volgen. Op basis van de uitkomsten is er een plan opgesteld zodat er in 2018 gezocht kan worden 
naar een partner die ons een passende (digitale) vorm biedt waardoor we continu naar de ervaring 
van de medewerkers kunnen vragen. De uitkomsten zijn bedoelt om teams input te geven over hun 
eventuele leer- en ontwikkelpunten en zij kunnen door de monitoring in de power BI 
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(informatiesysteem) ook de voortgang volgen. Daarnaast geven de uitkomsten ook informatie aan 
HRM zodat we op organisatieniveau kunnen zien welke thema’s er leven en waar eventuele behoefte 
is aan ondersteuning.  
 
In 2017 is gestart met een nieuw concept genaamd “de medewerkersdialoog”. Het is een gesprek 
waarin er op basis van een thema een dialoog plaatsvindt tussen medewerkers van het primaire 
proces, de ondersteunende diensten en het bestuur. Er is vanuit elke productgroep, elke 
ondersteunende dienst een evenredig aantal medewerkers aanwezig. De eerste bijeenkomst stond in 
het teken van de medewerker van de toekomst en is bezocht door 65 medewerkers. Als er uit de 
dialoog concrete actiepunten naar voren komen dan worden deze opgepakt.  
 
4.1.3 Financieel meerjarenbeleid  
De organisatie heeft een financieel meerjarenbeleid. In dit beleid is een aantal uitgangspunten 
geformuleerd, te weten: 
- een gerichte strategie om kosten binnen de organisatie daar waar mogelijk te flexibiliseren, zodat 

zo snel mogelijk op ontwikkelingen kan worden ingespeeld. De nadruk ligt op personele kosten 
en huisvestingskosten; 

- het per productgroep (Woont, Groeit Op, Werkt, Mozaïk) in balans brengen en houden van de 
kosten en opbrengsten; 

- het verlagen van overheadkosten; 
- de kapitaallasten dienen volledig gefinancierd te worden uit de hiervoor beschikbare regelingen 

dan wel tarieven (derhalve geen substitutie met ‘zorggeld’); 
- een eigen vermogen van minimaal 25% van de jaarexploitatie. 

 
In 2017 is het financieel meerjarenbeleid (de meerjarenscenario’s) vastgesteld, over de jaren 2018 tot 
en met 2020. Dit geeft een helder beeld van de verwachting in de komende jaren. Er is met drie 
mogelijke scenario’s gewerkt. De verwachting is dat Pameijer vanuit de scenario’s aan de benoemde 
uitgangspunten kan voldoen. 
 
De liquiditeitsrapportage is een vast onderdeel van de maandelijkse managementinformatie en geeft 
voortschrijdend inzicht in de komende twaalf maanden. De verwachte liquiditeit van Pameijer is goed. 
Het beleid van Pameijer is om de vaste activa te financieren met eigen vermogen en langlopende 
leningen.  
 
4.1.4 Meerjarenbeleid huisvesting en facilitair 
Strategisch vastgoedbeleid 
Het huidige vastgoedbeleid is vastgesteld in 2015. Pameijer stelt het strategisch beleid elke drie jaar 
bij op basis van interne en externe ontwikkelingen. Door de nieuwe trends en ontwikkelingen zal het 
vastgoedbeleid 2015 in 2018 herijkt moeten worden. 
In 2017 zijn er 2 woonvoorzieningen gerealiseerd in Rozenburg en Bergpolder (Mackaystraat). 
Tevens is een deel van het huidige vastgoed geschikt gemaakt voor de vernieuwde dienstverlening 
van Pameijer en zijn diverse woonlocaties uitgebreid. Voor de transitie Werkt Beschermd+ worden na 
goedkeuring op het plan van aanpak locaties afgestoten en nieuwe locaties ingericht volgens de 
nieuwe normen voor Beschermd+. Parralel volgen er onderzoeken voor te ontwikkelen 
woonvoorzieningen voor deze doelgroep. 
De afdeling Vastgoed en Facilitair heeft het proces Route 1 (urgentie woningzoekenden) uitgewerkt 
en operationeel gemaakt waarin doorstroming van beschermd wonen naar zelfstandig wonen soepel 
verloopt. 
 
Toegangsbeveiliging 
In 2017 zijn de voorbereidingen gedaan voor de komende NEN7510 certificering voor 
informatiebeveiliging in 2018. 
 
Digitaal Beheren Vastgoed 
Pameijer gaat verder met het professionaliseren van het beheer van gebouwen.  
Het facilitair management informatiesysteem Axxerion is (deels) geïmplementeerd en wordt in 2018 
uitgebreid met extra modules. Ook vindt dan de aansluiting plaats met de andere systemen binnen 
Pameijer. 
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Arbo 
Binnen Pameijer is een groot aantal medewerkers BHV geschoold en volgt ieder jaar een 
herhalingscursus. 
In 2017 zijn ook de flexpoolers de BHV-trainingen gaan volgen. Ook cliënten kunnen aan de opleiding 
deelnemen.  
 
Inkoop 
De inkoop is centraal georganiseerd en de raamcontracten zijn via een FMIS gewaarborgd.  
Contractmanagement wordt op dit moment geïmplementeerd zodat contracten beter kunnen worden 
afgestemd op de wensen van Pameijer. 
Deze zullen allemaal ondergebracht gaan worden in Axxerion gedurende 2018. 
 
Vervoer 
In 2017 is er door een extern bureau onderzoek gedaan naar de vervoersbewegingen van de diverse 
doelgroepen binnen Pameijer. Medewerkers en verwanten hebben hierin geparticipeerd. 
In 2018 zullen de uitkomsten een praktische vertaling krijgen, hetgeen moet leiden naar een meer 
maatwerkgerichte vervoersaanpak. 
 
 
4.2  Algemeen kwaliteitsbeleid  
Het leveren van kwaliteit heeft voortdurend aandacht binnen de organisatie. Merkbaar is dat het 
kwaliteitsdenken binnen de organisatie steeds breder wordt gedragen. Door middel van interne en 
externe audits wordt de organisatie gevoed om daar waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast worden 
ook andere meetinstrumenten ingezet om de kwaliteit van dienstverlening te meten, met als doel om 
de kwaliteit van dienstverlening te ondersteunen. De uitkomsten van metingen worden in toenemende 
mate digitaal aan de organisatie beschikbaar gesteld. 
 
De externe toetsing van het kwaliteitsbeleid voor de certificering heeft ook in 2017 plaatsgevonden. 
De certificaten zijn verlengd en lopen door tot in 2018. Ook heeft het CIIO alvast gekeken in hoeverre 
Pameijer voldoet aan de nieuwe norm ISO 9001:2015, welke bij de volgende certificering als norm zal 
gelden. Pameijer is getoetst aan het nieuwe kader en bleek goed op weg. 
 
4.2.1  Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten: Audits /CIIO 
 
4.2.1.1 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 
In 2017 is het VGN kwaliteitskader definitief opgesteld en is Pameijer gestart met de implementatie 
hiervan. Het gedachtegoed passen we toe op zowel de GZ doelgroep als de andere doelgroepen van 
Pameijer. In het kwaliteitskader staat het reflecteren op de kwaliteit van dienstverlening centraal, 
mede op basis van de uitkomsten van cliëntervaringsonderzoeken. In 2017 zijn er drie 
cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd: cliëntervaringsonderzoek Pameijer Werkt, C-toets, en een 
onderzoek onder WMO-cliënten.  
 
4.2.1.2 Cliëntervaringsonderzoek 
 
Onderzoek werk 
In opdracht van Pameijer heeft het Centrum voor Cliëntervaringen onderzoek gedaan naar de 
ervaringen van een aantal volwassen cliënten (met een verstandelijke beperking en onder de WLZ 
vallend) met de verandering van werk en de nieuwe vormen van ondersteuning.  
Zij hebben deze cliënten gevraagd wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden.  
Ook enkele verwanten van de betreffende cliënten zijn bevraagd naar hun ervaringen met deze 
veranderingen.  
 
Het aantal verwanten dat in het onderzoek betrokken is, is te klein om conclusies te kunnen trekken. 
We kunnen hier wel een aantal bevindingen benoemen:  
- Verwanten zien de positieve effecten van de overgang naar ander werk. Hun kritische 

opmerkingen richten zich vooral op het proces van de transitie. Zij vinden dat ze onvoldoende 
betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van een nieuwe visie en werkwijze door Pameijer.  

- Verwanten maakten zich tijdens de transitie grote zorgen over wat er met hun zoon/dochter zou 
gaan gebeuren. Het gebrek aan communicatie over het proces zorgde voor veel onzekerheid bij 
cliënten en verwanten.  
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- De communicatie met Pameijer en met de begeleiding wordt ook nu nog door veel verwanten als 
onvoldoende ervaren. Niet iedereen heeft een contactpersoon of is op de hoogte wie de 
persoonlijk begeleider van hun verwante cliënt is.  

 
Bovenstaand onderzoek geeft met name kwalitatieve informatie over de ervaringen van deze 
specifieke cliëntgroep van Pameijer Werkt. Er is gevraagd aan de managers van Werkt deze 
bevindingen te bespreken met de betreffende cliënten, begeleiders en verwanten en afspraken te 
maken over de toepassing hiervan.  
 
Onderzoek Wmo  
Pameijer heeft in 2017 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder ruim 700 cliënten die onder 
contract van de Wmo vallen. In totaal hebben er 137 cliënten de vragenlijst ingevuld. Dat is een 
respons van 20%. 
 

 
 
4.2.1.3 Extern Cliënttevredenheidsonderzoek  
C-Toets/ Zeg het ons! extramuraal LVG 
In samenwerking met de Cliëntenraad GZ en Stichting Alexander is Pameijer in mei 2017 gestart met 
de voorbereidingen van een cliënttevredenheidsonderzoek onder jongeren en hun ouders. Bij de 
cliënten van de LVG dagbehandelingscentra zijn in mei/juni interviews afgenomen. Ouder(s) en 
voogden zijn schriftelijk uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek.  
De uitkomsten zijn op 18 september 2017 gepresenteerd aan medewerkers, managers, cliëntenraad 
VG en de Raad van Bestuur. De respons onder jongeren was 71% en die van de ouders 29%.  
Als rapportcijfer geven de jongeren een 7,5 en ouders een 7,6. 
 
4.2.1.4 Incidentmeldingen 
Incidenten worden gemeld om er van te leren en te verbeteren. Bij een calamiteiten onderzoek wordt 
er gebruik gemaakt van de PRISMA methode. De meldingen worden besproken in de Commissie 
Kwaliteit en Veiligheid. 
In het jaar 2017 hebben er 1329 unieke medewerkers één of meerdere incidenten gemeld, gemiddeld 
komt het op 5 incidenten per meldende medewerker. Het jaar 2017 laat een stijging zien van 1545 
meldingen ten opzichte van het jaar 2016. Dit komt deels dat er meer gemeld wordt en daarnaast 
door de toename van het aantal cliënten, zoals reeds is benoemd bij onderdeel 2.4. 
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Type incident Jaar 2016 Jaar 2017 verschil 
Medicatie 1822 2493 671 
Agressie 1873 2354 481 
Signaal 427 690 263 
Vallen 204 211 7 
Ongeval/medisch incident 154 181 27 
Suïcidaliteit 92 181 89 
Seksualiteit 134 160 26 
Brand of brandalarm 54 109 55 
Vermissing 102 92 -10 
Criminaliteit 106 88 -18 
Privacy Informatieveiligheid 122 54 -68 
ICT systemen 6 29 23 
Arbeidsongeval 6 11 5 
Vervoer 11 5 -6 
Totaal 5113 6658 1545 

 
Constateringen en conclusies die voort zijn gekomen uit de analyses en onderzoeken hebben geleid 
tot aanpassingen op het gebied van beleid, protocollering, opleiding en training voor zowel 
medewerkers als voor cliënten. 
 
De wijzigingen in de zorg en dienstverlening en de financiering daarvan brengt met zich mee dat zeer 
ernstige incidenten bij verschillende instanties moeten worden gemeld. Zo zijn er 7 incidenten bij de 
gemeentelijke toezichthouders gemeld en 2 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
 
4.2.1.5 GGZ Zelfonderzoek  
Dit jaar heeft Pameijer deelgenomen aan het Zelfonderzoek curatieve GGZ. Het onderzoek is 
uitgevoerd aan de hand van een landelijk vooraf gedefinieerd toetsings- en normenkader. Vanuit dit 
normenkader zijn voor Pameijer voor het Zelfonderzoek cGGZ 16 controlepunten van toepassing en 
uitgevoerd. De scope van het onderzoek is GGZ-declaraties met een begindatum in 2015. De naar 
aanleiding van het zelfonderzoek geconstateerde fouten in de registratie en facturatie bedraagt 
minder dan 2,6% van de onderzochte massa. Het onderzoek is naar tevredenheid verlopen, 
leerpunten zijn intern opgepakt. Vanuit de controlerende zorgverzekeraar zijn complimenten 
uitgesproken voor zowel het onderzoek als ook de verslaglegging. 
 
 
4.3  Klachten  
 
4.3.1  Interne klachtencommissie cliënten en klachtbemiddeling  
 
Samenstelling klachtencommissie op 31-12-2017 
Voorzitters: 
- mevrouw mr. W.R. Arema 
- mevrouw mr. P.T.E. Lock B.Sc. 
- de heer mr. G. E. van der Pols 
 
Lid namens verwanten op voordracht Centrale Verwantenraad GZ 
- de heer A.W. van der Harst 
- mevrouw A. Rullens  
 
Lid namens cliënten op voordracht van de cliëntenraad GGZ 
- mevrouw I. v.d. Gevel 
- mevrouw M. Hoeksema 
- mevrouw D. v.d. Staaij 
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Lid namens cliënten op voordracht van de cliëntenraad GZ 
- mevrouw A. Oudshoorn 
 
Lid namens medewerkers op voordracht van de ondernemingsraad 
- mevrouw C. Bon 
- mevrouw S. van der Molen 
 
Ambtelijk secretaris: 
- de heer H. Biesheuvel 
- mevrouw L. Dettingmeijer 

 
Vertrekkende leden in 2017 
- mevrouw mr. C. Bol (vicevoorzitter) 
- mevrouw M. de Jong (lid op voordracht van de cliëntenraad GZ) 
 
Klachtenbemiddeling 
Klachtenbemiddelaar: 
- de heer H. Biesheuvel (28 uur per week) 
- mevrouw L. Dettingmeijer (8 uur per week) 
 
Aantal klachten  
Er zijn in 2017 54 klachten binnen gekomen over de verschillende onderdelen van dienstverlening 
van Pameijer. Van deze 54 klachten zijn er 26 door de klachtencommissie in behandeling genomen 
en 28 door de klachtenbemiddelaar. In 2016 waren dit 32 klachten door de klachtencommissie en 13 
klachten door de klachtenbemiddelaar. 
 
19 klachten van cliënten uit de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking 
- 9 klachten vanuit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel Pameijer Woont 
- 2 klachten vanuit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel Pameijer Werkt 
- 2 klachten vanuit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel Pameijer Groeit Op 
- 1 klacht vanuit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel Pameijer Herkent 
- 3 klachten vanuit de WLZ, Zorgkantoor ZHE, onderdeel Pameijer Woont 
- 2 klachten vanuit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel Pameijer Woont 
 
35 klachten van cliënten uit de doelgroep mensen met een psychiatrische beperking 
- 19 klachten vanuit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel Pameijer Woont 
- 1 klacht vanuit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel Pameijer Werkt 
- 2 klachten vanuit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel Pameijer Mozaïk 
- 1 klacht vanuit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel Pameijer Herkent  
- 2 klachten vanuit de WMO, gemeente Oud-Beijerland, onderdeel Pameijer Woont 
- 2 klachten vanuit de WMO, gemeente Schiedam, onderdeel Pameijer Woont 
- 2 klachten vanuit de WMO, gemeente Spijkenisse, onderdeel Pameijer Woont 
- 1 klacht vanuit de WMO, gemeente Vlaardingen, onderdeel Pameijer Woont Inloop 
- 1 klacht vanuit de WMO, gemeente Hellevoetsluis, onderdeel Pameijer Woont 
- 1 klacht vanuit de WMO, gemeente Maassluis, onderdeel Pameijer Woont 
- 1 klacht vanuit de WMO, gemeente Goeree, onderdeel Pameijer Woont 
- 2 klachten, vanuit Justitie, (gemeente Rotterdam), onderdeel Pameijer Woont  
 
Analyse 
Van alle klachten die bij de commissie en bemiddeling zijn binnengekomen zijn er 12 klachten op 
verzoek van de cliënt gestopt of ingetrokken voor of nadat de behandeling gestart was.  
 
De 26 klachten die door de klachtencommissie zijn behandeld, bestaan uit 69 klachtonderdelen.  
Van deze klachtonderdelen is/zijn: 
- 1 klachtonderdeel deels gegrond en deels ongegrond 
- 31 klachtonderdelen gegrond 
- 26 klachtonderdelen ongegrond 
- 9 klachtonderdelen ingetrokken en 
- 2 klachtonderdelen nog in behandeling. 
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Ten opzichte van 2016 is het aantal klachten toegenomen. In 2017 zijn in totaal 54 klachten 
binnengekomen. Dit waren er 45 in 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat de toegankelijkheid beter is 
geworden als gevolg van het inzetten van de klachtenbemiddelaar. Deze klachten tellen in 
tegenstelling tot 2016 mee in het totaal van 2017. 
In 2017 is 65% van de klachten afkomstig uit de doelgroep van mensen met een psychiatrische 
beperking en 35% uit de doelgroep van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In 2016 
waren het aantal klachten uit beiden doelgroepen ongeveer gelijk. 
 
Aard van de klachten 
Eén klacht kan uit verschillende klachtonderdelen bestaan. De 54 klachten bestaan in totaal uit 133 
klachtenonderdelen.  
De klachtcategorieën die bij doelgroep van mensen met een psychiatrische beperking het hoogst 
scoorden, zijn: 
- Bejegening cliënt: Dit zijn klachten over hoe cliënten de manier waarop medewerkers met hen 

omgaan ervaren en hoe zij door medewerkers benaderd worden (28 van de 89 onderdelen). 
- Nakomen afspraken: Dit zijn klachten over het nakomen van datgene wat is afgesproken of het 

nakomen van datgene waar de cliënt recht op heeft vanuit zijn indicatie (14 van 89 onderdelen). 
- Uitvoeren beleid ondersteuningsplan: Dit houdt in of dat wat is afgesproken in het 

ondersteuningsplan nageleefd wordt en / of dat de documenten uit de ondersteuningsmethode 
van de cliënt actueel gehouden worden en / of samen met de cliënt worden geëvalueerd (11 van 
89 onderdelen). 

 
Bij de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking ziet het er als volgt uit: 
- Uitvoeren beleid ondersteuningsplan: Dit houdt in of dat wat is afgesproken in het 

ondersteuningsplan nageleefd wordt en / of dat de documenten uit de ondersteuningsmethode 
van de cliënt actueel gehouden worden en / of samen met de cliënt worden geëvalueerd (12 van 
44 onderdelen).  

- Nakomen afspraken: Dit zijn klachten over het nakomen van datgene wat is afgesproken of het 
nakomen van datgene waar de cliënt recht op heeft vanuit zijn indicatie (6 van 44 onderdelen). 

- Onzorgvuldig handelen medewerker: Dit zijn klachten over of de medewerker professioneel en 
zorgvuldig gehandeld heeft (6 van de 44 onderdelen). 

 
Klachtsignalen 
Naast de klachten die in behandeling genomen zijn door de klachtencommissie of de 
klachtenbemiddelaar, zijn ook de klachten geregistreerd die uiteindelijk niet doorgezet zijn naar één 
van de twee trajecten: de klachtsignalen. Er zijn in 2017 44 klachtsignalen geregistreerd. 
 
Deze 44 klachtsignalen gingen voornamelijk over de volgende klachtencategorieën: 
- Bejegening cliënt (14 keer): Dit zijn klachten over hoe cliënten de manier waarop medewerkers  

met hen omgaan ervaren en hoe zij door medewerkers benaderd worden. 
- Nakomen afspraken (13 keer): Dit zijn klachten over het nakomen van datgene wat is 

afgesproken of het nakomen van datgene waar de cliënt recht op heeft vanuit zijn indicatie. 
 
Het onderwerp klachten en onvrede 
Iedere cliënt heeft begin 2017 op zijn thuisadres post ontvangen met daarin een korte uitleg over de 
klachtenregeling. Daarnaast zijn cliënten en teams actief benaderd door de klachtenbemiddelaars om 
uitleg te geven over de klachtenregeling. Hierbij was de verwachting dat er veel meer klachten 
ingediend zouden worden dan de jaren hiervoor. Dit was niet het geval: er is maar een lichte stijging 
te zien (van 45 klachten in 2016 naar 54 klachten in 2017). 
 
Ondanks alle informatie die beschikbaar is voor cliënten en medewerkers waarin aangegeven wordt 
dat we van klachten kunnen leren, constateren zowel de klachtencommissie als de 
klachtenbemiddelaars dat klachten en onvrede bij zowel bij cliënten als medewerkers beladen 
onderwerpen zijn. Mogelijke oorzaken: 
- Het is ingewikkeld voor iemand om een klacht in te dienen over een medewerker met wie je 

meerdere keren in de week contact hebt en waar je (deels) van afhankelijk bent. 
- Medewerkers hebben vaak bewust voor een beroep in de zorg gekozen en voeren hun functie 

met betrokkenheid uit. Een klacht wordt vaak als persoonlijk falen ervaren, waardoor het praten 
over klachten of onvrede emotioneel beladen is. 

Dit onderwerp zal dan ook in 2018 verdere aandacht krijgen. 
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4.3.2 Klachtencommissie medewerkers 
De klachtencommissie medewerkers bestaat uit vijf externe leden, te weten:  
- de heer mr. E.P. Jansen (voorzitter) 
- mevrouw D. Westdijk  
- de heer F. van Dam 
- de heer J. van Lankveld  
- de heer C. van Veldhuizen  
 
Er is in 2017 1 klacht binnengekomen bij deze commissie. Deze zaak is nog lopend. 
 
4.3.3 Adviescommissie Sociale Begeleiding Pameijer 
Samenstelling Commissie: 
De Commissie als volgt samengesteld: 
- de heer C.M. Ritzema (voorzitter) 
- de heer C.E. Hoeksma (op voordracht OR) 
- mevrouw M. Vos (op voordracht werkgever) 
 
Als ambtelijk secretaris fungeerde tot mei 2017 mevrouw M. Kuiper, opgevolgd door mevrouw 
M.L. van Kesteren. 
 
Werkzaamheden:  
De commissie is door Pameijer in 2017 eenmaal in woord en geschrift bijgepraat over de 
ontwikkelingen binnen Pameijer. 
 
De commissie heeft in 2017 nóch op verzoek van Pameijer nóch een of meer medewerkers 
geadviseerd over de toepassing van het Sociaal Plan.  
 
4.3.4  Interne Bezwarencommissie FWG (IBC)  
Samenstelling IBC 
De Commissie als volgt samengesteld: 
- de heer C.M. Ritzema (voorzitter) 
- de heer C.E. Hoeksma (op voordracht OR) 
- mevrouw M. Vos (op voordracht werkgever) 
 
Als ambtelijk secretaris fungeerde tot mei 2017 mevrouw M. Kuiper, opgevolgd door mevrouw 
M.L. van Kesteren. 
 
Werkzaamheden: 
De IBC is door Pameijer in 2017 niet bijgepraat. 
  
In het verslagjaar 2017 is geen bezwaar door een of meer medewerkers ingediend.  
 
 
4.4  Vertrouwenspersoon Klokkenluiden 
De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon klokkenluiden van Winston & Partners zijn 
uitgevoerd conform het beleid van Pameijer ten aanzien van klokkenluiden. De vertrouwenspersoon 
rapporteert door middel van een verslag aan Pameijer over zijn werkzaamheden gedurende het 
afgelopen jaar ten aanzien van de klokkenluidersregeling. 
 
In 2017 is één melding over een integriteitskwestie bij de vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen aan de orde gekomen. Deze viel echter niet onder de definitie van vermoedens 
van een onregelmatigheid of misstand, zoals vermeld in de Klokkenluidersregeling van Pameijer. Het 
betrof een onregelmatigheid die binnen het reguliere werkproces opgelost kon worden. 
 
De vertrouwenspersoon Klokkenluiden heeft op verzoek van HRM geadviseerd over de 
klokkenluidersregeling van Pameijer. Het concept genaamd ‘Regeling omgaan met melden 
vermoeden misstand en onregelmatigheid’ ligt intern bij Pameijer ter beoordeling. 
De vertrouwenspersoon heeft schriftelijke informatie aangeleverd voor intranet. Dit betrof informatie 
over het onderwerp ‘Integriteit’. 
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4.5  Bedrijfsmaatschappelijk werk (bmw) 
Het bedrijfsmaatschappelijk werk binnen Pameijer is uitgevoerd door mevrouw M. Brunings en 
mevrouw P. Bom van Winston & Partners en vanaf 1 mei door de intern bmw-er mevrouw A. van 
Bezouwen.  
De bmw-ers van Winston & Partners zijn beschikbaar voor complexe aanvragen, tijdens vakantie en 
achtervang. 
 
In 2017 is er aan 126 medewerkers begeleiding geboden. 
De aard van de problematiek was in 42% werk gerelateerd, 37% was een combinatie van privé en 
werk en 21% was privé-gerelateerd.  
 
Op het gebied van werk-gerelateerde problemen en arbeidsinhoud zijn de categorieën ‘te veel werk, 
tijdsdruk en tempo’ en ‘gevaarlijk, emotioneel belastend’ (agressie/incidenten) het meest voorkomend. 
In 2017 hebben er een aantal incidenten plaatsgevonden, waaronder een dodelijk steekincident wat 
grote impact heeft gehad en nog heeft op veel mensen binnen en buiten Pameijer. 
  
Op het gebied van combinatie werk/privé problemen waren ‘de hoge werkdruk’ in combinatie met 
‘geestelijke gezondheid’ het meest voorkomend. 
Op het gebied van privéproblemen komen de categorieën ‘geestelijke gezondheid’ en ‘lichamelijke 
gezondheid’ het meest voor. 
  
De meeste aanvragen zijn afkomstig van de Productgroep Pameijer Woont, waar ook de meeste 
medewerkers werken. 
  
Ten aanzien van de voortgaande organisatieveranderingen merkt bedrijfsmaatschappelijk werk dat 
medewerkers zoekend zijn ten aanzien van hun rol en positie binnen de nieuwe 
teamsamenstellingen. 
 
Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft veelvuldig contact gehad met managers en de bedrijfsartsen 
zowel individueel als in sociaal medische overleggen en een bijdrage geleverd en geadviseerd op het 
gebied van psychosociale problematiek en de aanpak van verzuim. 
 
 
4.6  Medewerkersvertrouwenspersoon 
De functie van Vertrouwenspersoon voor medewerkers wordt onafhankelijk uitgevoerd door Winston 
& Partners. De vertrouwenspersoon voert de werkzaamheden uit conform het arbobeleid van 
Pameijer ten aanzien van ongewenste omgangsvormen in brede zin. 
In 2017 zijn er 23 meldingen gedaan. Dit is 1 minder dan in 2016. 
De inhoud van de problematiek betrof onder meer: onheuse bejegening (8x), persoonlijk 
functioneren (4x), agressie en geweld (2x) en schending van de privacy (2x). 
Daarnaast waren er meldingen over roddelen, teamproblemen en over arbeidsvoorwaarden. 
De meldingen zijn naar tevredenheid van de medewerker afgehandeld. Eén melder koos door 
bijkomende problemen op het werk er voor de kwestie te laten rusten en één melding is nog niet 
afgehandeld. 
De vertrouwenspersoon gaf in het merendeel van de meldingen informatie en advies over 
mogelijkheden tot aanpak van de problemen. Daarnaast verwees hij naar de manager (11x), de 
bedrijfsarts (2x), bedrijfsmaatschappelijk werk (2x) en juridische hulpverlening (2x). 
Communicatieproblemen en problemen in de relatie met manager of team(leden) traden in 
verschillende situaties op. Door in gesprek met elkaar te gaan kon men de problemen bespreken en 
veelal effectief aanpakken. 
De vertrouwenspersoon heeft 3 maal schriftelijke informatie geleverd voor intranet. Dit betrof 
informatie over de onderwerpen ‘werkstress door ongewenst gedrag”, ‘ongelijke behandeling’ en 
‘informatie over de functie vertrouwenspersoon’. 
 
 
4.7  Veiligheid 
In 2017 is het integrale veiligheidsbeleid verder doorontwikkeld. 
Er is een integrale veiligheidsvisie ontwikkeld en vastgesteld.  
Binnen het integrale veiligheidsbeleid zijn vier componenten opgenomen, waaraan ook specifieke 
deskundigheid is gekoppeld 
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- cliëntveiligheid; 
- medewerkersveiligheid; 
- gebouw- en omgevingsveiligheid; 
- informatieveiligheid. 
 
Per onderwerp is een overzicht gemaakt van alle informatie over dat onderwerp, zodat het een 
overzichtelijk geheel is. 
Alle onderwerpen zijn in het systeem van veilig melden opgenomen. 
 
Cliëntveiligheid 
In 2017 is er veel aandacht besteed aan medicatieveiligheid. 
Er is nieuw medicatiebeleid gemaakt met vertegenwoordigers van de organisatie en vastgesteld door 
het bestuur. Het document ligt nu voor besluitvorming bij de medezeggenschapsraden. 
Verder zijn er duidelijke werkinstructies ontwikkeld samen met de medewerkers van het primaire 
proces en HRM. 
 
Daarnaast loopt er een pilot met de Medido. Dit is een digitale medicijndispenser. De cliënt wordt door 
het gebruiken van deze dispenser minder afhankelijk (bij het uitreiken van medicatie) van de 
begeleider en het vermindert het risico van medicatiefouten. 
 
Het streven voor 2018 is om digitalisering van het medicatieproces verder vorm te geven met als doel 
om de eigen regie van de cliënt te bevorderen. 
 
Medewerkersveiligheid 
Veiligheid is een integraal onderdeel van het wonen en werken bij Pameijer. Veiligheid wordt breed 
opgevat. Het gaat om veiligheid in de primaire dienstverleningsprocessen voor zowel medewerkers, 
cliënten en bezoekers. Het is wenselijk om de integraliteit te bewaken door met elkaar in gesprek te 
blijven hoe we elkaar kunnen versterken en/of kunnen aanvullen en hoe we overlapping kunnen 
voorkomen. In 2017 is er dan ook met zorg de visie op integrale Veiligheid Pameijer samengesteld, 
waarin de visie van Pameijer een geheel vormt met de visie op Veiligheid. 
 
Het verlies van een dierbare collega heeft het jaar 2017 gedomineerd. Het heeft onze organisatie en 
ons veiligheidsgevoel geschokt. 
Het interne evaluatieonderzoek heeft een aantal aandachtspunten naar voren gebracht namelijk 
teamreflectie, het actualiseren van de risicotaxatie bij einde dienstverlening, dossiervorming en het 
thema ‘afstand en nabijheid’ in de dienstverleningsrelaties. Het actieplan Veiligheid is mede naar 
aanleiding hiervan opgesteld. De acties uit het plan zijn bedoeld om de veiligheid en de 
veiligheidsgevoelens van cliënten en medewerkers te versterken.  
 
Gebouwveiligheid 
In 2017 is het onderhoud aan brandveiligheidsinstallaties geïntegreerd in een breed Facilitair 
Management Informatie Systeem (Axxerion). Hierin zijn de brandveiligheidsinstallaties opgenomen 
een MeerJaren Onderhoud Planning module. Het totaal aan (contractuele, geplande en incidentele) 
onderhoudsmaatregelen is hierin inzichtelijk. Voor alle medewerkers is er een Facilitair Portaal 
beschikbaar gekomen waarin alle storingen en klussen aan gebouwen en installaties gemeld kunnen 
worden. De afdeling Vastgoed en Facilitair zorgt voor een dagelijkse opvolging van deze meldingen. 
 
Informatieveiligheid 
In verband met de toenemende digitalisering en het belang van privacybescherming en de 
bijbehorende Europese privacywet is het informatieveiligheidsbeleid van Pameijer in 2017 verder 
ontwikkeld en uitgevoerd. De functies van Information Security Officer en van Functionaris 
Gegevensbescherming waren in geheel 2017 bezet. 
Er is een e-learningmodule informatieveiligheid ontwikkeld die iedere medewerker moet doorlopen 
alvorens een verplichte geheimhoudingsverklaring te kunnen ondertekenen. 
 
Verder zijn er veel voorbereidingen getroffen voor de NEN7510 certificering in 2018. 
 
Veilig melden  
In 2017 is er 6658 keer gemeld in het veilig melden systeem (zie ook paragraaf 4.2.1.4 
Incidentmeldingen). 
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Elke melding wordt opgevolgd door een terugkoppeling aan het betreffende team en de manager. 
Zeer ernstige incidenten en calamiteiten worden direct doorgezet naar de Raad van Bestuur. 
De teams zijn gevraagd om minimaal 3 keer per jaar te reflecteren op de meldingen. Deze 
bevindingen worden teruggekoppeld in de viermaandsrapportage aan de Raad van Bestuur 
 
 
4.8  Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
 
Stagiaires   
Ook in 2017 hebben veel stagiaires vanuit beroepsopleidingen de praktijk bij Pameijer geleerd. 
Instroom nieuwe stagiaires in februari 2017: 58, instroom nieuwe stagiaires in september 2017: 107. 
Het betreft voornamelijk stagiaires van MBO Maatschappelijke Zorg niveau 4. Ook andere stagiaires 
van andere, voornamelijk sociale, opleidingen vinden hun weg naar Pameijer: van niveau 2 en 3 
MBO, HBO en WO. 
 
Er is een aantal trends te zien met betrekking tot stages:  
Er komen veel aanvragen voor stageplekken van leerlingen voor MBO Maatschappelijke Zorg Niveau 
4 (MZ4) Persoonlijk Begeleider Speciale Doelgroepen (o.a. voor GGZ). Er komen minder aanvragen 
vanuit de MZ4 Persoonlijk Begeleider GehandicaptenZorg. Deze laatste zijn lastig te vervullen omdat 
er meer aanvragen zijn dan beschikbare locaties.  
 
Er werd twee keer een introductiebijeenkomst voor stagiaires georganiseerd.  
Onderdelen van de bijeenkomsten waren: portfolio Pameijer; informatieveiligheid, gedragscode, 
participatief theater, ervaringsdeskundigheid, brandveiligheid en ontruiming. In het Pameijer 
stagecafé ten slotte, hadden stagiairs de gelegenheid om tips en tops uit te wisselen. 
 
Deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders  
De basistraining werkbegeleiding, die bestaat uit 2 dagen training met daartussen een individueel e-
learning gedeelte, is 5 maal gegeven. In het totaal volgden 51 werkbegeleiders de basistraining. In de 
training wordt onder andere aandacht besteed aan het praktisch organiseren van de stageplek, aan 
het creëren van een stimulerend leerklimaat, aan het effectief begeleiden van stagiairs en aan het 
beoordelen van de stage. 
 
Ervaringsdeskundigen (ED) en Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ)  
In totaal zijn er 41 FTE ervaringsdeskundigen, waarvan er 30 FTE in de teams hun werk doen. De 
ervaringsdeskundigen worden vanuit HRM ondersteund door middel van coaching, intervisie en de 
vakgroep ED. Er wordt daarnaast samengewerkt met de managers middels bijeenkomsten rondom 
ED en HOZ. 
Er zijn drie ontwikkelingstrajecten gestart voor ervaringsdeskundigen om door te groeien naar een 
ander profiel.   
Er is gewerkt aan de functieomschrijvingen van de vijf ervaringsdeskundige profielen en er is een 
start gemaakt met het vullen van de opleidingsmatrix voor deze vijf profielen. 
 
Wellness Recovery Action Plan ® voor medewerkers 
Er zijn drie succesvolle Wellness Recovery action Plan (WRAP) trainingen gegeven aan 
medewerkers. Deze werden als zeer positief ervaren. Een WRAP kan iemand helpen om zich goed te 
(blijven) voelen. Met de WRAP wordt in kaart gebracht wat eraan bijdraagt om je goed te voelen.  
Op het moment dat het dan even wat minder gaat, weet je hoe je ervoor kunt zorgen om je weer beter 
te voelen. 
De WRAP kan een preventieve werking hebben en uitval voorkomen.  
Daarnaast kan de WRAP, wanneer iemand is uitgevallen, bijdragen aan een versneld herstel en 
ervoor zorgen dat de medewerker sneller weer (deels) inzetbaar is.  
 
SROI verplichting (Social Return on Investment) 
SROI is een middel voor gemeenten om een deel van het geld voor een opdracht in te zetten voor 
o.a. mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. 
Pameijer heeft ook in 2017 in beperkte mate SROI verantwoording moeten afleggen. Voor de 
gemeenten die SROI gebruikten is ruim aan de vereisten voldaan.  
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In totaliteit was de verplichting vanaf 2015 opgelopen tot 7,2 miljoen en is ruim 8,2 miljoen 
gerealiseerd. De reden van een cumulatief cijfer is dat bepaalde contracten die gestart zijn in 2015 
doorlopen in 2016, 2017.  
Van 1 januari 2015 tot 31 december 2017 zijn er 698 personen geregistreerd die SROI waarde 
opleveren of hebben opgeleverd. Helaas toont het systeem niet welke personen later nog actief of 
inactief zijn.  
 
 
4.9 Kwaliteit van dienstverlening   
 
Onderzoek en Ontwikkeling 
Afdeling O&O is het centrum van deskundigheid en innovatie op allerlei terreinen. Innoveren wordt 
gedaan door op creatieve wijze nieuwe, bij de markt passende dienstverlening te ontwikkelen, de 
bestaande dienstverlening te verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening te ondersteunen. 
De afdeling verricht hiervoor onder andere onderzoek (zowel in- als extern), initieert projecten voor 
nieuwe producten, vertaalt interne informatie over de kwaliteit van de dienstverlening(processen) naar 
aanpassingen in het portfolio, ontwikkelt trajecten van deskundigheidsbevordering voor cliënten en 
ontwikkelt en beheert het kennismanagement op uiteenlopende inhoudelijke terreinen. 
 
Productontwikkeling 
O&O ontwikkelt organisatie breed nieuwe producten en diensten wanneer deze aantrekkelijk 
(kunnen) zijn voor (potentiële) opdrachtgevers. Daarnaast worden bestaande producten en diensten 
onderhouden. Ontwikkelen en onderhouden vindt plaats met input van cliënten, medewerkers op de 
werkvloer, opdrachtgevers en de andere afdelingen binnen Pameijer. Producten met bewezen 
bestaansrecht komen in het productportfolio. Dit is de verzameling van producten van alle vormen 
van dienstverlening aan cliënten, of andere klanten, die we als Pameijer inzetten.  
In 2017 is productontwikkeling specifiek gericht geweest op: 
- het ondersteunen van de teams, arrangeurs en managers bij het uitvoeren van het portfolio 

conform de bedoeling; 
- het – in samenwerking met andere ondersteunende diensten - actualiseren van het bestaande 

portfolio; 
- het adviseren van accountmanagers en teams bij het vertalen van de producten naar regionaal 

maatwerk; 
- het ontwikkelen en/of implementeren van nieuwe producten zoals: Gezinsondersteuning; 

Pameijer Werkt Beschermd Plus; Inclusiebrigade; Mijn Pameijer (digitaal startpunt voor cliënten)  
- het bijdragen aan relevante netwerken gericht op innovatie en ontwikkeling, in het werkgebied en 

daarbuiten. 
  
Onderzoek 
O&O is op verschillende manieren bezig met onderzoek en evaluatie.  
Bestaande producten die we binnen onze dienstverlening uitproberen en op maat maken, worden 
geëvalueerd, bijvoorbeeld het gebruik van digitale planborden. We voeren verdiepend onderzoek uit, 
bijvoorbeeld naar het gebruik van Mijn Pameijer (het digitale platform voor cliënten) door cliënten of 
naar wat we kunnen leren van klachten. Er wordt deelgenomen aan externe onderzoeken, waarvan 
een aantal in 2017 werd afgerond: het MOVE onderzoek over het ambulantiseringsproces van 
cliënten in beschermde woonvoorzieningen, de landelijke Monitor WLZ en de driejarige evaluatie van 
Buurtcirkel. Lopende externe onderzoeken waar aan deelgenomen wordt zijn onder andere: een 
vierjarig onderzoek naar participatieve kwaliteitsverbetering in complexe zorgrelaties in de langdurige 
zorg (iBMG, Erasmus Universiteit), een onderzoek naar arbeidsinclusie van kwetsbare groepen 
binnen de Hogeschool Rotterdam en een 10-jarige cohortstudie naar factoren die van invloed zijn op 
herstel bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (Erasmus MC).      
 
Beleids- en kwaliteitsontwikkeling 
O&O heeft zich in 2017 met de volgende kwaliteitsthema’s beleidsmatig bezig gehouden. 
 
Veiligheids- en kwaliteitsbeleid  
Eind 2017 is de integrale visie Veiligheid vastgesteld. Veiligheid voor cliënten en medewerkers staat 
centraal; veiligheid zit verankerd in de relatie tussen cliënt en medewerker, medewerkers onderling, 
cliënten onderling.  De integrale visie veiligheid betreft gebouw- en omgevingsveiligheid, 
informatieveiligheid, veiligheid van derden, medewerkersveiligheid en cliëntveiligheid. Als gevolg 
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hiervan en ter verbetering van de kwaliteit is in 2017 gewerkt aan het herschrijven van protocollen en 
richtlijnen gericht op de medewerker die er mee moet werken; denk aan o.a. het protocol seksueel 
geweld, agressie, meldcode huiselijk geweld.   
Qua beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling is een begin gemaakt met het aanbrengen van 
samenhang tussen veiligheid en kwaliteit; op de werkvloer niet van elkaar te scheiden (veiligheid als 
ondergrens en kwaliteit wat wordt nagestreefd). 
 
Consultatie en behandeling 
Een van de voorgestelde acties betreft uitbreiding van het Consultatieteam om teams te 
ondersteunen bij het vlottrekken van vastgelopen begeleidings- en crisissituaties. De uitbreiding wordt 
in nauwe samenwerking met managers van alle productgroepen binnen Pameijer vorm gegeven. Het 
Consultatieteam denkt mee omtrent benodigde/ gewenste kennis en kunde op de werkvloer.   
 
Medicatiebeleid  
In 2017 is samen met kennisdragers gewerkt aan de werkinstructies vanuit het medicatiebeleid. Deze 
zijn digitaal vormgegeven op een manier dat informatie snel, makkelijk en direct te vinden is. Er is een 
abonnement afgesloten om Vilans protocollen in te zetten, die altijd up to date zijn. Er lopen twee 
pilots om medicatiebegeleiding via digitale middelen te organiseren, waardoor de cliënten meer eigen 
regie krijgen hierover. Het gaat hierbij om een medicijn-dispenser (Medido) en een app (mijn 
medicijncoach). Voor de specifieke productgroepen wordt steeds gekeken wat er nodig is om 
verantwoord en veilig medicijngebruik te bevorderen. 
 
Beleidsadvies borging Ervaringsdeskundigheid, Empowerment en Familiesupport 
O&O heeft middels een transitieproject adviezen aan het bestuur gedaan over de borging van 
Ervaringsdeskundigheid, Empowerment, Familiesupport en Diversiteit in de nieuwe organisatie.  
Tijdens dit project is in de Proeftuin de functie van o.a. ervaringsdeskundige met een verstandelijke 
beperking verder vorm gegeven. Er is door O&O een vertaling gemaakt van de Triadekaart (Ypsilon) 
naar onze doelgroepen.  
 
Geld Telt 
Op het gebied van financiële ondersteuning en begeleiding van cliënten informeert, adviseert en 
verbindt Geld Telt vanuit O&O onder andere wooncoaches, managers, bestuur en overige afdelingen. 
In 2017 is er aandacht geweest voor de onderwerpen schuldenproblematiek en rol en deskundigheid 
van de wooncoach bij financiële ondersteuning. Er zijn verschillende producten en middelen 
geactualiseerd om de financiële ondersteuning makkelijker te maken. Er is gewerkt aan een E-
learning voor medewerkers die naar verwachting begin 2018 opgeleverd zal worden. Geld Telt heeft 
zich beziggehouden met het signaleren van trends en ontwikkelingen rondom financiën, 
schuldenproblematiek en armoede zowel binnen Pameijer als in de externe omgeving. Daar waar 
nodig zijn deze signalen/trends omgezet naar tools, richtlijnen en/of beleid. Interne netwerkcontacten 
zijn opnieuw aangehaald en Geld Telt heeft zich gepresenteerd.  
 
In- en externe samenwerking  
De interne samenwerking heeft veel aandacht gekregen. Het inregelen van alle veranderingen 
rondom het werken volgens het nieuwe portfolio heeft grote impact voor zowel ondersteunende 
diensten als het primaire proces. Naast interne samenwerking, is er extern veel interesse in het 
Pameijer Portfolio. Collega-organisaties, centrale en lokale overheden zijn bij Pameijer op bezoek 
geweest en hebben deelgenomen aan een presentatie en een rondleiding bij Pameijer Werkt. In het 
kader van de digitale ontwikkelingen is O&O actief in samenwerkingsverbanden met Het nieuwe 
zorgen, Koplopersgroep opschaling e-Health Rotterdam, e-Innovators GZ, RotterdamEhealtAgenda 
en Werkgroep zorg & technology Gemeente Rotterdam 
Extern samenwerken doet O&O met een breed scala aan collega-organisaties, gemeentelijke 
diensten, kennisplatforms, diverse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Samen met andere 
partijen uit het werkveld wordt al jaren een actieve bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een 
nieuwe opleiding Social Work bij de Hogeschool Rotterdam, waar, binnen Pameijer heel concreet 
aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een Leerwerkgemeenschap. Andere 
samenwerkingsverbanden zijn Groen verbindt: samenwerkingsverband tussen SPIOR, Essalam 
moskee en ST-RAW (samen transformeren academisch werkatelier). Vanuit O&O nemen we deel 
aan het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Dit platform richt zich gedurende 2 jaar op 
het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele 
gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd. 
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Vanuit ervaringsdeskundigheid is O&O betrokken bij het platform “Herstel voor iedereen”, Landelijke 
bijeenkomsten van ”De Nieuwe GGZ” en samenwerkingscontacten tussen BAVO en Pameijer. O&O 
ondersteunt Fonteynenburg bij coaching en intervisie geven aan een aantal ervaringsdeskundigen en 
advies geven aan een kerngroep. 
In 2017 is Pameijer netwerkpartner van het Centrum voor Seksueel Geweld in Rotterdam. Echter was 
de inzet van gedragswetenschappers, als gevolg van krimp, minimaal. Onze bijdrage aan het centrum 
vraagt om een heroverweging.   
Pameijer heeft vanuit Geld Telt samenwerkingsverbanden met CAV en stichting Lift (organisatie van 
bewindvoering en financieel beheer).  
 
 
4.10  Financieel beleid  
 
Resultaat 2017 
Voor Pameijer heeft het jaar 2017 in het teken gestaan van groei in dienstverlening, doordat steeds 
meer cliënten zich bij Pameijer hebben aangemeld. Dit heeft geresulteerd in een groei van zowel de 
omzet als de kosten. De totale omzet bedraagt in 2017 € 153,2 mln., en dit is circa € 2,3 mln. hoger 
dan voorgaand jaar. De stijging van de personeelskosten ten opzichte van 2016 wordt verklaard door 
de hoger liggende omzet. Om die te realiseren was meer inzet van personeel nodig. 
 
De debiteurenpositie op de balans wordt voornamelijk veroorzaakt binnen de WMO en de Jeugdwet. 
In tegenstelling tot de WLZ is daar veelal geen financiering op basis van bevoorschotting, maar wordt 
er betaald op basis van declaratie. Dit is een ontwikkeling sinds 2015 en wijkt daarmee niet af van 
voorgaande jaren. Dit heeft de gezonde liquiditeitspositie van Pameijer verder niet aangetast.  
 
Het jaarresultaat 2017 bedraagt € 0,8 mln. positief (begroot was een positief resultaat van € 1,3 mln.). 
Ten opzichte van het voorgaande jaar is het resultaat gedaald met €  1,3 mln. De oorzaak is te vinden 
in het harder stijgen van de personeelskosten in verhouding tot de stijging van de omzet. Dit ligt deels 
aan uitbreidingen, waarbij er altijd eerder kosten worden gemaakt dan dat er opbrengsten worden 
gegenereerd. Dat trekt uiteindelijk altijd bij. Anderzijds is in een aantal gevallen bewust extra 
personeel ingezet vanuit veiligheidsoverwegingen. Dat betrof in alle gevallen tijdelijke inzet. Ook heeft 
er een nabetaling op ORT plaatsgevonden als gevolg van een wijziging in de CAO.  

 
Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit van Pameijer zijn met een current ratio van 3,0 (was 3,6 eind 
2016) en een solvabiliteitsratio van 72% (was 71.4% eind 2016) per eind 2017 als financieel gezond 
te bestempelen.  
 
Ontwikkelingen 2018 en verder  
Pameijer heeft voor 2018 een positief resultaat begroot van circa € 1,6 mln. Voor 2018 wordt een 
omzet verwacht welke iets boven het niveau van 2017 ligt.  Voor de jaren daarna is de verwachting 
dat de omzet min of meer gelijk zal blijven. Wel is er sprake van onzekere factoren, welke liggen op 
tariefontwikkelingen, cliëntstroom en arbeidsmarkt. Het blijft derhalve belangrijk om te zorgen voor 
een zekere mate van flexibilisering van kosten en personele inzet. Beide dienen te zijn afgestemd op 
de omzetontwikkeling en moeten relatief snel aangepast kunnen worden. Hiertoe worden maandelijks 
het verloop van het personeelsbestand en de kosten vergeleken met de meest recente 
omzetramingen. 
 
In het kader van de landelijk aangekondigde prijskortingen en verwachte volumekortingen hield 
Pameijer in haar meerjarenbeleid rekening met een daling van de omzet. In de praktijk is deze 
inschatting de andere kant omgebogen. Zichtbaar is een daling van tarieven en ook de gemiddelde 
waarde van afgegeven beschikkingen ligt lager dan in voorgaande jaren. Dankzij een toename in de 
dienstverlening is desondanks de omzet toch gestegen. De verwachting tot en met 2020 is aangepast 
naar een voorzichtige groei in 2018 en vervolgens een stabilisatie. Omdat de ontwikkelingen elkaar 
snel afwisselen wordt de omzetraming jaarlijks opnieuw beoordeeld. 
 
De financiële positie van Pameijer is goed te noemen. Dankzij de toename in dienstverlening en 
daarmee een groei van de omzet is, in combinatie met een zorgvuldige bewaking van de  kosten, de 
financieel sterke positie behouden. 
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Jaarlijks wordt binnen de begroting budget gereserveerd om te kunnen investeren. Deze 
investeringen liggen op het gebied van (her-)huisvesting en onderhoud, maar gaat ook over 
investeringen in de inzet van ICT en eHealth, als ondersteuning bij de dienstverlening. De 
meerjarenbegroting houdt rekening met jaarlijks een substantieel investeringsbedrag op deze 
gebieden. Vooralsnog ligt het binnen de verwachting dat deze investeringen vanuit eigen middelen 
kunnen worden bekostigd.  
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Stichting Pameijer

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 -                       8.000
Materiële vaste activa 2 31.259.609 32.578.101
Financiële vaste activa 3 34.670 38.598
Totaal vaste activa 31.294.279 32.624.698

Vlottende activa

4 887.605 1.093.055
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 1.158.932 -                       
Debiteuren en overige vorderingen 6 16.142.341 16.398.345
Liquide middelen 7 39.090.243 38.325.305

Totaal vlottende activa 57.279.122 55.816.706

Totaal activa 88.573.401 88.441.404

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8
Kapitaal 346.041 346.041
Bestemmingsreserves 10.484.537 10.484.537
Bestemmingsfondsen 52.935.914 52.154.375
Totaal eigen vermogen 63.766.491 62.984.952

Voorzieningen 9 5.453.875 6.465.924

Langlopende schulden (nog voor meer 10 210.000 3.364.571
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 -                       75.866
Overige kortlopende schulden 11 19.143.035 15.550.090
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 19.143.035 15.625.956

Totaal passiva 88.573.401 88.441.404

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten

41



Stichting Pameijer

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

14 145.940.371 141.122.689

Subsidies 15 4.435.894 6.335.189

Overige bedrijfsopbrengsten 16 2.829.091 3.395.054

Som der bedrijfsopbrengsten 153.205.357 150.852.931

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 108.238.409 102.298.125

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 2.842.851 3.615.625

Overige bedrijfskosten 19 41.262.256 42.611.441

Som der bedrijfslasten 152.343.516 148.525.191

BEDRIJFSRESULTAAT 861.840 2.327.741

Financiële baten en lasten 20 -80.301 -236.389

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 781.539 2.091.352

RESULTAAT BOEKJAAR 781.539 2.091.352

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Wlz 325.204 938.820
Bestemmingsreserve Wmo 365.603 931.196
Bestemmingsreserve ZVW inclusief Justitie 27.011 56.750
Bestemmingsreserve Jeugdwet 63.721 164.586

781.539 2.091.352

Opbrengsten zorgprestaties (en 
maatschappelijke ondersteuning)
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref. 2017 2016

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 861.840 2.327.741

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 18 2.842.852 3.761.223
- mutaties voorzieningen 9 -1.012.049 176.182

1.830.803 3.937.405
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten 4 205.450 -124.249
- vorderingen 6 260.216 -2.448.662
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 5 -1.234.798 138.775
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 11 3.591.328 828.323

2.822.196 -1.605.813
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.514.839 4.659.333

Ontvangen interest 20 -                 180.890
Betaalde interest 20 -78.971 -345.577

-78.971 -164.688
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5.435.868 4.494.645

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -4.226.773 -1.752.192
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 -                 -                 
Aflossing leningen u/g 3 -                 15.000
Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3 -                 -                 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.226.773 -1.737.192

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 10 -                 -                 
Aflossing langlopende schulden 10 -444.156 -1.228.022

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -444.156 -1.228.022

Mutatie geldmiddelen 764.938 1.529.431

Stand geldmiddelen per 1 januari 7 38.325.305 36.795.874
Stand geldmiddelen per 31 december 7 39.090.243 38.325.305
Mutatie geldmiddelen 764.938 1.529.431

Toelichting:

De aflossing langlopende schulden is inclusief het betaalde afkoopbedrag van de financial lease.
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

5.1.4.1 Algemeen 

Algemene gegevens 
Stichting Pameijer is statutair (en feitelijk) gevestigd te Rotterdam, op het adres Crooswijksesingel 66 
3034CJ. Stichting Pameijer staat ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 24264945. 
 
De belangrijkste activiteiten zijn ondersteuning van mensen (zowel kinderen als volwassenen) met 
een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek en van mensen met psychiatrische 
en/of verslavingsproblematiek of combinaties daarvan. De ondersteuning richt zich op wonen, 
werken, dagbesteding (jeugd) en vrijetijdsbesteding. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2017. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).  
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te 
maken. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 
 
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch 
voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en 
veronderstellingen: 

• Voorzieningen 
• Onderhanden werk DBC 
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Stichting Pameijer

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Verbonden rechtspersonen 
Stichting Pameijer  heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen waarmee niet 
wordt geconsolideerd:  
 
• Het Goed Pameijer B.V statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te Emmeloord. 
De vennootschap is actief op het gebied van kringloopbedrijvigheid. Stichting Pameijer bezit 50% van 
de aandelen. De zeggenschap is gebaseerd op het aandelenbelang van 50. Deze deelneming is 
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde methodiek. Een negatief vermogen van de 
vennootschap leidt tot een nihil waardering van de vennootschap. 
 
• Stichting Vrienden van Pameijer, gevestigd te Rotterdam. 
De kernactiviteiten zijn: Het zo breed mogelijk steunen van activiteiten op het gebied van 
gezondheidszorg, primair gericht op de Pameijer organisatie. Stichting Pameijer kan geen 
zeggenschap uitoefenen anders dan het geven van toestemming bij ontbinding. 
 
• Mr. J.J.H. van der Brug Stichting, gevestigd te Rotterdam. 
De stichting heeft ten doel het treffen van al die voorzieningen en maatregelen, waaronder mede 
begrepen het aanschaffen en verwerven van materialen, roerende en onroerende zaken, het ter leen 
verstrekken van gelden ten behoeve van personen die gebruik maken van de diensten van Stichting 
Pameijer. Stichting Pameijer kan geen zeggenschap uitoefenen anders dan het voordragen van leden 
van het bestuur. 
 
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 
 
Activa en passiva 
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders 
vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 
 
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden 
niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 
 
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 
omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet 
aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans 
opgenomen verplichtingen.  
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie 
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 
verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. 
Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt 
uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen 
voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich 
voordoen. 
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt 
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de 
transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend 
met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien 
de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.  
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Stichting Pameijer

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat ook de functionele valuta is van Stichting 
Pameijer. 
 
Immateriële en materiële vaste activa 
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen.  
 
De afschrijvingstermijnen van (im)materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur van het vast actief.  
 
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. In het geval dat belangrijkste 
bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in 
gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven. Bij 
gebouwen wordt tevens rekening gehouden met een restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 
 
De volgende standaard afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
 
• Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 20% 
• Bedrijfsgebouwen en terreinen 0%, 2%, 5% en 10% 
• Machines en installaties 5% 10% en 33,3%. 
• Andere vaste bedrijfsmiddelen, 10%, en 33,3% 

De uitgaven ter zake van materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële 
leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële 
leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige 
leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst 
ten laste van het resultaat gebracht. 

Groot onderhoud 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 
dat deze zich voordoen. 
 
Financiële vaste activa 
Joint-Ventures en deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de netto vermogensmutatiemethode op basis 
van de nettovermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te 
zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. 
 
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Stichting 
Pameijer gehanteerd, voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
desbetreffende deelneming. 
 
Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die 
volgens op de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies 
voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de 
deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatsbepaling). 
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere 
waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. 
 
Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar 
deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor 
zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.  
 
Deelnemingen met een negatieve netto-vermogens-waarde worden op nihil gewaardeerd. Een 
aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het 
cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. 
 
Wanneer de stichting garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een 
voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van 
de deelneming. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming 
gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de 
deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de Stichting Pameijer ten 
behoeve van deze deelneming.  
 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.  
 
Verstrekte leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële 
waarde, daarna gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten 
worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële 
baten en lasten. 
 
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële 
Instrumenten. 
 
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 
Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waarde wijzigingen in de 
winst-en-verliesrekening wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve 
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Deze 
objectieve aanwijzingen bestaan als zich, na de eerste opname van het actief, een gebeurtenis heeft 
voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat 
actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. 
 
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 
omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, 
of aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Van alle individueel significante vorderingen wordt 
beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante 
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 
rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van 
het actief.  
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5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het 
herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname 
van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel 
opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 
een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.  De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, 
wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de 
bedrijfswaarde zijnde de geschatte constante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het  
actief naar verwachting zal genereren. 
 
Stichting Pameijer ziet de activa in gebruik als één kasstroom genererende eenheid. Wanneer de 
boekwaarde van de activa in de kasstroom genererende eenheid hoger is dan de geschatte contante 
waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor 
het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
 
Voor de jaarrekening 2017 is geconstateerd dat er geen risico’s op waardeverminderingen bestaan. 
 
Na analyse ziet Stichting Pameijer geen reden tot impairment. 
• Stichting Pameijer zet reeds een langere periode in op kortdurende huurcontracten in plaats van het 
bezit van vastgoed. Er is geen - of een beperkte leegstand 
• Stichting Pameijer kan de panden naar verwachting terugverdienen met de zorgexploitatie. 
 

Vervreemding van vaste activa 
Buitengebruik gestelde vaste activa en voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
 
Financiële instrumenten 
In de jaarrekening van Stichting Pameijer zijn financiële instrumenten opgenomen. Financiële 
instrumenten omvatten verstrekte leningen, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 
langlopende schulden,  overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen 
posten.  
 
Initiële waardering 
Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en 
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter 
financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reëel waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, worden direct toerekenbare 
transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
 
Vervolg waardering 
De eerste waardering voor financiële instrumenten is de reële waarde. De reële waarde van in de 
balans opgenomen financiële instrumenten benadert de boekwaarde daarvan. De vervolgverwerking 
is situatieafhankelijk en op de hierna beschreven manier gewaardeerd.  
 
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
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Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor 
het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. De 
reële waarde van de langlopende lening benadert de boekwaarde. 
 
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/ DBC-zorgproducten (en DBBC’s) 
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 
opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede 
verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen 
te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het 
onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering 
gebracht. 
 
Vorderingen 
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door 
toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van amortisatie in 
de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen 
geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de 
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is bepaald op basis van de 
ouderdom van de openstaande vorderingen en risico-inschattingen ten aanzien van gefactureerde 
omzet. 
Een vordering of schuld uit hoofde van financieringstekorten is het aan het einde van het boekjaar 
bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen 
voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 
van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Als onderdeel van het eigen vermogen zijn zowel bestemmingsreserves als bestemmingsfondsen 
gevormd. Bestemmingsreserves zijn gevormd met als doel de verwachte extra kosten verband 
houdende met de transitie van de AWBZ naar Jeugdwet en WMO te kunnen opvangen. Indien het 
bestuur de beperktere bestedingsmogelijkheden heeft aangebracht is er sprake van een 
bestemmingsreserve. 
 
Bestemmingsfondsen worden gevormd indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd 
omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de 
organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht. Met ingang van 2014 
zijn naast het bestemmingsfonds WLZ (voorheen RAK) nieuwe bestemmingsreserves gevormd die 
direct samenhangen met de financieringsbron, te weten WMO, Zorgverzekeringswet/justitie en 
Jeugdwet. De saldi van deze bestemmingsfondsen sluiten aan op de resultaten van elk van de 
gesegmenteerde resultatenrekeningen 
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Voorzieningen (algemeen) 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
voorzieningen worden in beginsel gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. 
 
Disconteringsvoet 2017 
De disconteringsvoet, oftewel de rente waarmee contant wordt gemaakt, wordt vaak bepaald door de 
minimale rendementseis. Deze rendementseis wordt bepaald door de mate van risico die gelopen 
wordt. Dit rendement bestaat uit de risicovrije rente die door de bank wordt gegeven en een opslag 
voor het gelopen risico. 
 
Risicovrije rente 
Om de risicovrije rentevoet te bepalen is, in lijn met het gangbare gebruik in de financieringstheorie 
en (regulerings)praktijk, gekeken naar het rendement op de jongste tienjarige staatsobligaties van de 
Nederlandse rijksoverheid. Als we kijken naar de actuele rentetarieven van de jongste 10 jaars 
staatsrente dan heeft de nieuwste op 26-12-2017 een percentage van 0,519%. Als we kijken naar het 
52 weeks gemiddelde (H: 0,7520 L:0,3160) dan is dit 0,534%. 
Voor 2017 gaan we uit van 0,52%. 
 
Risico opslag 
De hoogte van de rente wordt door veel macro-economische factoren bepaald. Grofweg bestaat dit 
uit de inflatie en een opslag voor het ter beschikking stellen van geld. 
De inflatie is voor 2017-2018 1,3%. 
Stichting Pameijer loopt beperkt risico als er sprake is van geleend geld. De voorzieningen waarvoor 
deze disconteringsvoet wordt gehanteerd zijn relatief kortlopend, waardoor het risico laag is. 
We stellen de opslag voor het ter beschikking stellen van geld op 0%. 
We komen voor 2017 op een disconteringsvoet van 1,82%. Dit is 0,32% hoger dan in 2016 het effect 
hier van is 81k euro. 
 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 
worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 
 
Voorziening persoonlijk budget levensfase  
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) resp. Levensfasebudget (LFB) betreft een 
voorziening uit hoofde van actuele Cao GZ/GZZ verplichting in het kader van de overgangsregeling 
45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De 
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De 
berekening is gebaseerd op de Cao-bepalingen, blijf kans en leeftijd. 
 
Voorziening jubileumverplichtingen 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 
 
Voorziening Langdurig zieken 
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verwachte salariskosten gedurende de langdurig 
periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid van zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen 
terugkeren in het arbeidsproces, voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 % 
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. 
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Voorziening Transitievergoeding 
De voorziening transitievergoeding is gevormd voor de medewerkers met een tijdelijk contract die  na 
een dienstverband van meer dan 699 dagen recht hebben op een transitievergoeding bij vertrek. 
 
Voorziening verlieslatende contracten 
Onder een verlieslatende contract wordt verstaan een overeenkomst waarin de onvermijdbare kosten 
om aan de contractuele verplichten te voldoen de verwachten voordelen uit de overeenkomst 
overtreffen. Bij het vaststellen of het om een verlieslatend contract gaat zijn de onvermijdbare kosten 
van het contract vergeleken met de verwachte economische voordelen daarvan. De onvermijdbare 
kosten zijn daarbij de laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan de verplichten en anderzijds 
de vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichting. 
 
Schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 
van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. 
 
 
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 
 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit 
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een 
geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast. 
 
Opbrengsten 
Pameijer maakt jaarlijks met zorgkantoren, gemeenten, Ministerie van Justitie en zorgverzekeraars 
afspraken inzake te verrichten zorg. Opbrengsten uit het verlenen van zorg worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de 
dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte 
kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien 
op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. 
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan 
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de 
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten 
zijn verantwoord. 
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Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 
belastingautoriteit. 
 
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, 
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.  
 
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de 
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding 
ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die 
vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen 
kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 
aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en 
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord 
in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen 
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan 
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn 
om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening 
opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste 
schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Ontslagvergoedingen 
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 
onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een 
ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de 
ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het 
hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van 
de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het 
dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor 
pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 
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Pensioenen 
Stichting Pameijer heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen 
dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Pameijer. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten 
van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting 
Pameijer betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door 
de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 
financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. 
Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het 
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In januari 2018 bedroeg de dekkingsgraad 103,0%. Het 
vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan 
binnen 12  jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 
Stichting Pameijer heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting 
Pameijer heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord. 
 
Leasing 
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij 
de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel 
door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 
leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de 
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. 
 

Financiële lease 
Als de instelling optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee 
samenhangende verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de 
reële waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale 
leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de 
leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de 
impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet 
gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het 
leaseobject. 
 
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd 
Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de instelling eigenaar van een 
leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de 
kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object. 
 
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande 
leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elk 
periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over de resterende netto-verplichting 
met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de 
periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan. 
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Operationele lease 
Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de 
winst- en verliesrekening gebracht. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden en ontvangen (te ontvangen) en aan derden 
betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het 
resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen dan wel ontvangen 
dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten. 
 
Overheidssubsidies 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra 
er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Stichting Pameijer zal voldoen 
aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Stichting Pameijer 
gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in 
dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van Stichting 
Pameijer voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. 
 
Uitgangspunten Sociaal Domein 
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als 
gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de 
zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’). 
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van 
omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft 
hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente 
onzekerheden en schattingsrisico’s die per jaar afnemen. Deze risico’s worden voornamelijk 
veroorzaakt als gevolg van door de gemeenten af te geven beschikkingen met terugwerkende kracht 
in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van 
stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend 
jaar. Hieraan liggen naast de terugwerkende kracht beschikkingen een aantal zaken ten grondslag, 
waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken, separate voorwaarden 
gelden, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering en verschillen in gebruik digitaal berichtenverkeer.  
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Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan 
alle gemeenten waar de stichting  een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke 
ISD-protocol. Bij Pameijer hebben alle gemeenten ingestemd met de hantering van het protocol.  
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment 
nog niet bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat 
en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat 
kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2018 of later. 
 
5.1.4.4 Grondslagen van segmentering 
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de 
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: WLZ, Zorgverzekeringswet/justitie, 
WMO/Participatiewet, en Jeugdwet. 
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten 
van de onderliggende bedrijfsprocessen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
 
• De omzet van elk van de segmenten sluit aan bij de verantwoorde omzet 2017 van elk van dit 
segment; separate subsidies van gemeenten anders dan in het kader van WMO en Jeugdwet zijn 
opgenomen onder het segment WLZ; 
 
• Alle directe en indirecte personeels-, materiele en vervoerskosten, alsmede alle (centrale) 
overheadkosten en kapitaallasten zijn toegerekend naar rato van de verantwoorde omzet per 
segment 
 
5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
 
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft 
op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.  
 
5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken 
tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden 
niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de 
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële 
gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 
 
5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan 
de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instelling specifieke (sectorale) regels. 
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom -                 8.000

Totaal immateriële vaste activa -                 8.000

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 januari 8.000 24.000
Bij: investeringen -                 -                     
Af: afschrijvingen 8.000 16.000

Boekwaarde per 31 december -                 8.000

Aanschafwaarde 80.000 80.000
Cumulatieve afschrijvingen -80.000 -72.000

Totaal immateriële vaste activa -                 8.000

Toelichting:

Dit betreft de licentie van Howie the Harp.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen 
naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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ACTIVA

2. Materiële vaste activa
31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 23.937.510 26.699.617
Machines en installaties 3.036.086 3.299.094
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.824.985 2.391.234
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa2.461.027 188.156
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                 -                     

Totaal materiële vaste activa 31.259.609 32.578.101

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 januari 32.578.101 34.571.132
Bij: investeringen 4.226.773 1.752.192
Af: afschrijvingen 2.834.852 3.599.625
Af: desinvesteringen 2.710.414 145.598

Boekwaarde per 31 december 31.259.609 32.578.101

Aanschafwaarde 70.570.222 71.314.086
Cumulatieve afschrijvingen -39.310.613 -38.735.986

Totaal materiële vaste activa 31.259.609 32.578.101

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 
het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Voor een toelichting op de waardering van vaste activa wordt verwezen naar 
5.1.4.Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Onder de materiële vaste activa was tot en met 2016 een totaalbedrag van  € 2.652.185 opgenomen waarvan de 
instelling alleen het economisch eigendom had. Medio 2017 is het huurcontract afgekocht.

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag ad € 225.000 (2016: € 240.000) als onderpand voor schulden 
aan kredietinstellingen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende 
leningen in bijlage 5.1.9

De daling voor materiële vaste activa in 2017 is vooral het gevolg van het afkopen van het huurcontract dat als 
financial lease werd gekwalificeerd.
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ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 9.670 13.598
Uitgeleend geld 25.000 25.000

Totaal financiële vaste activa 34.670 38.598

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 januari 38.598 40.000
Kapitaalstortingen -                 -                     
Resultaat deelnemingen -3.928 13.598
Verstrekte leningen / verkregen effecten -                 -                     
Ontvangen dividend / aflossing leningen -                 -15.000

Boekwaarde per 31 december 34.670 38.598

Aanschafwaarde 34.670 101.098
Cumulatieve afschrijvingen -                 -62.500

Totaal financiële vaste activa 34.670 38.598

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats 
rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ €

0,50 50% 19.339 32.144

Toelichting:

Het Goed Pameijer B.V. (2016)

Er is sprake van een joint venture. Aangezien er geen meerderheid van zeggenschap is, is er gekozen voor het 
verwerken van Het Goed Pameijer B.V. als deelneming tegen de netto-vermogenswaarde. Omdat de 
jaarrekening 2017 van Het Goed Pameijer B.V. nog niet beschikbaar is, is uitgegaan van de jaarrekening 2016.

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Van de vorderingen onder de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 0 euro een looptijd korter dan   
1 jaar.

Kernactiviteit

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 
het mutatieoverzicht onder 5.1.8.
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ACTIVA

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 597.760 985.354
Onderhanden werk DBBC 289.845 107.701

Totaal onderhanden werk 887.605 1.093.055

Toelichting:

DBC's die afgesloten zijn in 2017 hebben gemiddeld 9,4 maanden open gestaan (2016: 10,4 maanden). De 
positie Onderhanden Werk is gewaardeerd tegen een percentage van het Nza tarief dat is afgesproken met de 
zorgverzekeraar in het contract voor het van toepassing zijnde contractjaar, dan wel restitutiepercentage voor dat 
jaar. Het gemiddelde afgesproken restitutietarief over 2017 is € 91,80 (2016: € 87,41) ten opzichte van een 
gemiddeld NZa tarief van € 117,45 (2016: € 108,33).
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5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde
van financieringsoverschot WLZ

2015 2016 2017 totaal
€ € € €

Financieringstekort -                 -                   -                 -                     
Financieringsoverschot -45.657 -30.210 -                 -75.867
Saldo per 1 januari -45.657 -30.210 -                 -75.867

Financieringsverschil boekjaar 1.158.932 1.158.932
Correcties voorgaande jaren 4.118 -149.085 -                 -144.968
Betalingen/ontvangsten 41.539 179.296 -                 220.835
Subtotaal mutatie boekjaar 45.657 30.210 1.158.932 1.234.799

Financieringstekort -                 -                   -                 -                     
Financieringsoverschot -                 -                   1.158.932 1.158.932
Saldo per 31 december -                 -                   1.158.932 1.158.932

Stadium van vaststelling (per erkenning):
300-202 c c a
300-207 c c a
300-204 c c a
300-205 c c a
300-206 c c a
300-208 c c a
300-1538 c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.158.932 -                     
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -                 75.866

1.158.932 -75.866

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2017 2016
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg (exclusief subsidies) 54.953.960 56.338.846
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 53.795.028 56.369.057

Totaal financieringsverschil 1.158.932 -30.210
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ACTIVA

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Vorderingen op debiteuren 9.051.324 2.636.544 *)
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 271.138 239.524 *)
Nog te factureren omzet  2.896.869 10.437.623 *)
Vooruitbetaalde bedragen 1.700.682 1.624.818 *)
Nog te ontvangen bedragen 1.526.883 1.194.643
Overige overlopende activa 695.445 265.193

Totaal debiteuren en overige vorderingen 16.142.341 16.398.346

*): aangepast in verband met presentatie-doeleinden

Toelichting:

De post overige overlopende activa neemt hoofdzakelijk toe als gevolg van betaalde waarborgsommen.

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Bankrekeningen 38.741.984 37.961.303
Bankrekeningen locaties 258.332 268.466
Kassen 89.927 95.537

Totaal liquide middelen 39.090.243 38.325.305

Toelichting:

De stijging van de vorderingen op debiteuren wordt vooral veroorzaakt door de stijging van vorderingen uit hoofde
van omzet Jeugd (€ 4,1 miljoen) en WMO (€ 2,7 miljoen). Deze stijgingen worden veroorzaakt doordat de
gemeenten Rotterdam en Vlaardingen het berichtenverkeer beter op orde hebben gebracht waardoor de
ingediende declaraties als vordering konden worden opgenomen. De post nog te factureren omzet neemt
hierdoor juist sterk af.

Er zijn geen vorderingen verpand ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen en langlopende 
schulden aan banken.

De voorziening die in aftrek is gebracht op de post debiteuren bedraagt € 731.743 (2016: € 1.654.877).

De stijging van de post nog te ontvangen wordt veroorzaakt door een vordering op het Ministerie van Veiligheid
en Jusititie uit hoofde van geleverde Ambulante zorg.

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Geen van de posten opgenomen onder debiteuren en overige vorderingen heeft een resterende looptijd langer
dan 1 jaar.
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PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Kapitaal 346.041 346.041
Bestemmingsreserves 10.484.537 10.484.537
Bestemmingsfondsen 52.935.914 52.154.375
Totaal eigen vermogen 63.766.491 62.984.952

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Kapitaal 346.041 -                   -                 346.041

Totaal kapitaal 346.041 -                   -                 346.041

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve zorginnovatie 5.519.537 -                   -                 5.519.537
Bestemmingsreserve vervroegde afschrijvingen 4.965.000 -                   -                 4.965.000

Totaal bestemmingsreserves 10.484.537 -                   -                 10.484.537

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
WLZ 57.728.697 325.204 -                 58.053.901
WMO -2.247.952 365.603 -                 -1.882.349
ZVW inclusief justitie -1.176.766 27.011 -                 -1.149.756
Jeugdwet -2.149.604 63.721 -                 -2.085.883

Totaal bestemmingsfondsen 52.154.374 781.539 -                 52.935.914
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PASSIVA

8. Eigen vermogen

Toelichting:

Bestemmingsreserve Zorginnovatie:

Bestemmingsreserve Vervroegde afschrijvingen:

Bestemmingsfondsen naar wet

Deze reserve is gevormd om kosten van vervroegde afschrijvingen te dekken in verband met de 
extramuralisering van dienstverlening (scheiden wonen en zorg) in de jaren tot en met 2020. Het betreft met 
name investeringen in verband met verbouwingen en inventaris die in de afgelopen jaren zijn gedaan. In 2017 zijn 
er geen muaties, in 2018 wordt de bestemmingsreserve heroverwogen. Mogelijke mutaties worden dan zichtbaar 
in de jaarrekening 2018.

Deze reserve is bedoeld ter dekking van kosten die Pameijer verwacht in de komende jaren (tot en met 2020) te 
moeten maken op het gebied van zorginnovatie. In 2017 is er geen aanleiding voor een mutatie. De dekking zal in 
2018 worden herberekend. Mogelijke mutaties worden verwerkt in de jaarrekening 2018.

WLZ; betreft de reserve aanvaardbare kosten, gevormd uit positieve exploitatiesaldi uit WLZ gefinancierde zorg.
WMO en Jeugdwet; als gevolg van de invoering van beide wetten met ingang van 2015 zijn in 2014 
aanloopkosten aan beide wetten toegerekend.
ZVW inclusief Justitie betreft het resultaat van Mozaik (t/m 2013) inclusief de resultaten behaald uit contracten 
afgesloten met het Ministerie van Justitie. 

Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze 
reserve uitsluitend aan een bepaald doel te mogen besteden. 
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PASSIVA

9. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017
€ € € € €

Jubilea 1.825.100 155.100 88.000 -                 1.892.200
Transitievergoeding 175.200 221.020 75.720 -                 320.500
Verlieslatende contracten 238.524 -                 238.524 -                 -                     
Levensfasebudget 3.538.900 -                 997.200 -                 2.541.700
Langdurig zieken 688.200 631.875 620.600 -                 699.475

Totaal voorzieningen 6.465.924 1.007.995 2.020.044 -                 5.453.875

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 834.535
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 4.619.340
hiervan > 5 jaar 2.053.260

Toelichting

De voorzieningen voor jubilea, transitievergoeding en levensfasebudget worden jaarlijks opnieuw berekend en 
zijn afhankelijk van de op balansdatum aanwezige personeelsformatie. De voorziening langdurig zieken wordt 
bepaald op basis van de populatie van medewerkers op balansdatum waarvan wordt verwacht dat die niet meer 
in het arbeidsproces zullen terugkeren.

De voorziening verlieslatende contracten is geheel benut omdat het onderliggend contract is afgelopen.

Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar 5.1.4 Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling.
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PASSIVA

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Schulden aan banken 210.000 225.000
Financiële lease -                 3.139.571

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 210.000 3.364.571

Het verloop van de schulden aan banken is als volgt weer te geven: 2017 2016
€ €

Stand per 1 januari 240.000 1.457.280
Bij: nieuwe leningen -                 -                     
Af: aflossingen 15.000 1.217.280

Stand per 31 december  225.000 240.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 15.000 15.000

Stand langlopende schulden per 31 december 210.000 225.000

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 15.000 15.000
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 210.000 225.000
hiervan > 5 jaar 150.000 165.000

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende 
leningen. De aflossingsverplichting komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De reële 
waarde van de leningen waarde ligt in lijn met de nominale waarde en bedraagt € 225.000 (2016: € 240.000).
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PASSIVA

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Het verloop van de financiële lease is als volgt weer te geven: 2017 2016
€ €

Stand per 1 januari 3.162.779 3.173.522
Bij: nieuwe leningen -                 -                     
Af: aflossingen 3.162.779 10.743

Stand per 31 december  -                 3.162.779

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar -                 23.208

Stand langlopende schulden per 31 december -                 3.139.571

Toelichting in welke mate (het totaal van) de financiele lease als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen -                 23.208
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) -                 3.139.571
Hiervan > 5 jaar -                 2.938.788

Toelichting:

Onder de materiële vaste activa was tot en met 2016 1 pand opgenomen, waarvan het huurcontract was 
gekwalificeert als financial lease. De boekwaarde van het actief in relatie tot dit huurcontract bedroeg ultimo 2016 
€ 2.652.185. Medio 2017 is het huurcontract afgekocht.
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PASSIVA

11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Crediteuren 3.598.938 2.854.568

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 15.000 38.208

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.709.684 4.190.148
Schulden terzake pensioenen 933.937 870.540

Nog te betalen salarissen 22.221 9.463
Vakantiegeld 3.402.739 3.187.699
Vakantiedagen 3.855.400 3.420.000

Nog te betalen kosten 2.440.744 761.017 *)
MSA Spaarverlof 64.183 57.893

Vooruitontvangen opbrengsten 100.188 160.555

Totaal overige kortlopende schulden 19.143.035 15.550.090

*): aangepast in verband met presentatie-doeleinden

Toelichting:

De stijging van de nog te betalen kosten komt door meer subsidies en beter en eerder inzicht in het nog af te
rekenen bedrag.

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan 1 jaar.

De stijging van de schulden samenhangend met salarissen (belastingen, pensioenen, vakantiedagen en -geld)
hangt samen met te toegenomen formatie.
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12. Financiële instrumenten

Het renterisico kan worden weergegeven door volgende rentetypische vervalkalender:

In jaren (t=2017) t+1 t+ 2-5 t>5

Verstrekte vastrentende leningen 25.000 -                 -                   
Opgenomen vastrentende leningen -15.000 -60.000 -150.000

Per saldo 10.000 -60.000 -150.000
Afgeleide instrumenten -                   -                 -                   

Per saldo rentepositie 10.000 -60.000 -150.000

Toelichting van risico’s van financiële instrumenten
Stichting Pameijer maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 
de stichting blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans 
zijn opgenomen. De instelling handelt niet in financiële derivaten. De Raad van Toezicht van de stichting heeft 
een Treasury statuut vastgesteld waarin het financieringsbeleid is vastgelegd. Hierin is onder andere vastgelegd 
dat het – anders dan met expliciete toestemming van de Raad van Toezicht - niet toegestaan is om afgeleide 
financiële instrumenten te gebruiken. Daarnaast beschikt de stichting over meerjaren liquiditeits- en 
investeringsbegrotingen.

Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management 
ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de stichting te 
kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft.

Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, debit en 
en overige vorderingen, liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de instelling loopt bedraagt € 57,3 
miljoen. Het kredietrisico is voor circa € 39,1 miljoen bij de ING, ABN AMRO en Rabobank geconcentreerd. 
Daarnaast is een kredietrisico aanwezig op debiteuren en overige vorderingen voor circa € 16,2 miljoen. De 
vorderingen zijn met name op gemeenten voor de productie van WMO en Jeugdwet. Tot slot is er een 
kredietrisico van € 2,0 miljoen met als tegenpartij zorgverzekeraars. Met deze partijen zijn contracten ten aanzien 
van zorg- en/of dienstverlening overeengekomen. Blootstelling aan kredietrisico uit hoofde van de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) wordt hoofdzakelijk bepaald door het niet standaard tekenen van akte van cessie 
van afzonderlijke afnemers. Kredietrisico's uit hoofde van de WMO en Jeugdwet zijn gelegen in het voor een deel 
van de cliënten niet beschikken over een zorgindicatie of beschikking door of onder verantwoordelijkheid van 
gemeenten Daarnaast houdt het management ook rekening met het risico op wanbetaling van verschillende 
soorten debiteuren.

Rente- en kasstroomrisico
Het beleid van de stichting is om haar financieringen volledig aan te trekken met vastrentende leningen, derhalve 
loopt de stichting geen renterisico over deze financiering. De stichting loopt renterisico bij de herfinanciering van 
bestaande financieringen. 

Indien de rente op 31 december met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen constant blijven, zal de 
rentelast met EUR 0,002 miljoen stijgen in 2017, (2016: EUR 0,04 miljoen).
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t+1 t+2 t+ 3-5 t>5

Leningen 15.000 15.000 45.000 150.000
Leaseverplichtingen -                   -                 -                   -                 
Huurverplichtingen 3.273.822 2.504.198 5.836.362 2.221.782
Handels-en overige verplichtingen 7.407.750 2.908.172 2.324.496 -                 

Totaal 10.696.572 5.427.370 8.205.858 2.371.782

Vorderingen 18.188.878
Liquide middelen 39.090.243

Totaal 57.279.122

Stand per 31-12-2017 46.582.550

13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Door de Stichting Pameijer zijn garanties afgegeven ten bedrage van ca. € 450.000

Verplichtingen in jaren (t=2017) t+1 t+ 2-5 t > 5

Niet in de balans 
opgenomen verplichtingen *) 10.681.572 13.573.228 2.221.782    
*) dit zijn de hierboven vermelde Huur, Handels en overige verplichtingen

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in balans verantwoorde financiele instrumenten, waaronder vorderingen, liquide 
middelen, kortlopende en langlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Mitigerende maatregelen
De stichting ziet er op toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om gedurende een periode van 90 dagen 
de verwachte operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiele verplichtingen. Hierin is geen 
rekening gehouden met het eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden 
voorspeld, zoals natuurrampen.

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerrende zaken is in het bovenstaande 
overzicht terug te vinden.

Contractuele betalingsverplichtingen 
in jaren (t=2017)

Per 31 december 2017 bedragen de contractuele betalingsverplichtingen:
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Macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het 
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor 
curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing 
Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan 
een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per 
instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen 
gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-
omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2017 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21,6 miljard (prijsniveau 2016).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 
2017. Pameijer is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking 
gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2017.

Kredietfaciliteit.
Er zijn geen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij banken.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde 
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde 
productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn geen 
verplichtingen opgenomen in de balans. 
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VPB in de jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten
contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de
wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 2015) -meer dan
voorheen- tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.
Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal
geen beroep meer kunnen doen op de zogenoemde ‘subsidie-vrijstelling’ in de vennoootschapsbelasting, omdat 
niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat
jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg.
Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog
andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te
voorkomen. Hierbij valt onder meer te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de
vennootschapsbelasting.

Stichting Pameijer heeft een analyse opgesteld van de eventuele vennootschapsbelastingplicht waaruit blijkt dat 
aan de eisen van de zorgvrijstelling in de Wet op de Vennootschapsbelasting wordt voldaan.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-
richting en en rechten van goodwill die talingen op
uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa
€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde -                         -                         80.000 -                             -                        80.000
- cumulatieve afschrijvingen -                         -                         72.000 -                             -                        72.000

  
Boekwaarde per 1 januari 2017 -                         -                         8.000 -                             -                        8.000

Mutaties in het boekjaar
- afschrijvingen -                         -                         8.000 -                             -                        8.000

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                         -                         -8.000 -                             -                        -8.000

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde -                         -                         80.000 -                             -                        80.000
- cumulatieve afschrijvingen -                         -                         80.000 -                             -                        80.000

Boekwaarde per 31 december 2017 -                         -                         -                           -                             -                        -                    

Afschrijvingspercentage 20,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde 47.939.182 6.051.354 17.135.395 188.156 -                        71.314.087
- cumulatieve afschrijvingen 21.239.565 2.752.260 14.744.161 -                             -                        38.735.986

 
Boekwaarde per 1 januari 2017 26.699.617 3.299.094 2.391.234 188.156 -                        32.578.101

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 1.262.715 34.833 656.354 2.272.871 *) -                        4.226.773
- afschrijvingen 1.344.829 275.356 1.214.667 -                             -                        2.834.852

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 4.578.443 201.988 190.207 -                             -                        4.970.638
  cumulatieve afschrijvingen 1.898.450 179.503 182.271 -                             -                        2.260.224
  per saldo 2.679.993 22.485 7.936 -                             -                        2.710.414

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.762.107 -263.008 -566.249 2.272.871 -                        -1.318.493

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde 44.623.454 5.884.199 17.601.542 2.461.027 -                        70.570.222
- cumulatieve afschrijvingen 20.685.944 2.848.113 15.776.557 -                             -                        39.310.613

Boekwaarde per 31 december 2017 23.937.510 3.036.086 1.824.985 2.461.027 -                        31.259.609

Afschrijvingspercentage 0-10% 5-33,3% 10-33,3% -                             -                        
*): Dit bedrag is een saldering van nieuwe investeringen (bij) en bedragen die in de loop van 2017 zijn geactiveerd (af).
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op
Deelnemingen grond van

in groepsmaat- compensa- Overige Totaal
schappijen tieregeling vorderingen

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017 13.598 -                         25.000 -                             -                        38.598

Resultaat deelnemingen -3.928 3.928-             
Ontvangen dividend / aflossing leningen -                    

Boekwaarde per 31 december 2017 9.670 -                         25.000 -                             -                        34.670

Toelichting:

Er is in 2015 geld geleend aan WijZijnRotterdam tegen 0%. Het Goed Pameijer B.V. tegen 3,95% per jaar en een looptijd van 18 maanden vanaf 1-12-2014.
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Lening 
gever

Afsluit-
datum

Hoofd 
som

Totale 
loop-
tijd

Soort 
lening

Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2016

Nieuwe 
leningen 
in 2017

Aflossing 
in 2017

Rest schuld 
31 

december 
2017

Rest 
schuld 

over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2017

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 
2018

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

ING 
bank-
575 1-okt-02 450.000 29 Lineair 4,03% 240.000 -               15.000 225.000 150.000 15 Lineair 15.000 Hypotheek pand

Totaal 240.000 -               15.000 225.000 150.000 15.000
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Segment WLZ
2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

56.484.873 57.988.531

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) 4.435.894 6.335.189

Overige bedrijfsopbrengsten 2.829.091 3.395.054

Som der bedrijfsopbrengsten 63.749.859 67.718.774

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 45.038.786 45.922.234

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.182.931 1.623.075

Overige bedrijfskosten 17.169.524 19.128.528

Som der bedrijfslasten 63.391.241 66.673.837

BEDRIJFSRESULTAAT 358.618 1.044.937

Financiële baten en lasten -33.414 -106.116

RESULTAAT BOEKJAAR 325.204 938.820

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve WLZ 325.204 938.820

325.204 938.820

Opbrengsten zorgprestaties (en 
maatschappelijke ondersteuning)
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Segment WMO
2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

71.669.358 67.168.825

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) -                      -                       

Overige bedrijfsopbrengsten -                      -                       

Som der bedrijfsopbrengsten 71.669.358 67.168.825

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 50.633.851 45.549.296

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.329.884 1.609.894

Overige bedrijfskosten 19.302.454 18.973.184

Som der bedrijfslasten 71.266.189 66.132.374

BEDRIJFSRESULTAAT 403.168 1.036.451

Financiële baten en lasten -37.565 -105.255

RESULTAAT BOEKJAAR 365.603 931.196

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve WMO 365.603 931.196

365.603 931.196

Opbrengsten zorgprestaties (en 
maatschappelijke ondersteuning)
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Segment ZVW inclusief Justitie
2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

5.294.878 4.093.456

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) -                      -                       

Overige bedrijfsopbrengsten -                      -                       

Som der bedrijfsopbrengsten 5.294.878 4.093.456

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 3.740.791 2.775.902

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 98.251 98.111

Overige bedrijfskosten 1.426.051 1.156.279

Som der bedrijfslasten 5.265.093 4.030.292

BEDRIJFSRESULTAAT 29.786 63.164

Financiële baten en lasten -2.775 -6.415

RESULTAAT BOEKJAAR 27.011 56.750

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve ZVW inclusief justitie 27.011 56.750

27.011 56.750

Opbrengsten zorgprestaties (en 
maatschappelijke ondersteuning)
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Segment Jeugdwet
2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

12.491.262 11.871.877

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) -                      -                       

Overige bedrijfsopbrengsten -                      -                       

Som der bedrijfsopbrengsten 12.491.262 11.871.877

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8.824.981 8.050.694

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 231.786 284.544

Overige bedrijfskosten 3.364.227 3.353.450

Som der bedrijfslasten 12.420.994 11.688.687

BEDRIJFSRESULTAAT 70.268 183.189

Financiële baten en lasten -6.547 -18.603

RESULTAAT BOEKJAAR 63.721 164.586

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Jeugdwet 63.721 164.586

63.721 164.586

Opbrengsten zorgprestaties (en 
maatschappelijke ondersteuning)
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5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2017 2016
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

Segment WLZ 325.204 938.820
Segment WMO 365.603 931.196
Segment ZVW inclusief Justitie 27.011 56.750
Segment Jeugdwet 63.721 164.586

781.539 2.091.352

Resultaat volgens resultatenrekening 781.539 2.091.352
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BATEN

14. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

1.319.285 986.534

54.953.960 56.338.846

WLZ voorgaande jaren -144.968 -84.381

Opbrengsten Jeugdwet 12.491.262 11.871.877
Opbrengsten WMO 71.669.358 67.168.825

3.975.593 3.106.922

Overige zorgprestaties
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 965.059 953.484
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 710.822 780.582

Totaal 145.940.371 141.122.689

Toelichting:

15. Subsidies 

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Subsidies WLZ/Zvw-zorg 1.364.436 2.506.648
Subside WLZ voorgaande jaren 127.387 43.363

2.815.974 2.282.812

128.098 1.502.366

Totaal 4.435.894 6.335.189

Toelichting:

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-
subsidies

De subsidies WLZ/Zvw -zorg betreffen vooral de overgangsregeling kapitaalslasten. Deze loopt in 
de komende jaren af.
De overige subsidies zijn lager omdat de subsidie Ertoe Doen in 2016 afliep.

Opbrengsten Zorgverzekeringswet (exclusief 
subsidies)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg 
(exclusief subsidies)

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie 
(forensische zorg; exclusief subsidies)

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief 
WMO en Jeugdwet)

De opbrengsten Zorgverzekeringswet nemen vooral toe als gevolg van een toename van het 
aantal DBC's. Dit geldt ook voor de opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ zorg neemt af door een afname van de 
dagbesteding WLZ en minder indicaties voor WLZ-zorg. Hierdoor vinden verschuivingen plaats 
naar opbrengsten WMO en opbrengsten Jeugdwet.
De opbrengst WMO neemt, naast verschuivingen vanuit de WLZ, toe door een toename van het 
aantal cliënten welke dienstverlening ontvangt. De gemiddelde vergoeding per cliënt neemt daarbij 
iets af, maar door de genoemde toename van het aantal cliënten, groeit de opbrengst WMO wel in 
totaliteit
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Van de volgende subsidies verlangt de subsidiegever een specifieke vermelding in de jaarrekening:

nummer subsidiegever omschrijving kenmerk
kenmerk 

datum toegekend benutting saldo status

2017-0009 Gemeente Nissewaard Bemoeizorg SUB1600222 24-3-2017 23.020,00 15.931,22 7.088,78 benut voor het doel waarvoor het 
bestemd was.

2017-0170 Gemeente Goeree-
Overflakkee Bemoeizorg 2017 Z-16-63160/98336 9-5-2017 9.265,10 1.140,32 8.124,78 benut voor het doel waarvoor het 

bestemd was.

2017-0200 Gemeente Nissewaard Poortproces BZ-ZS-SUB1600223 2-2-2017 17.500,00 10.050,33 7.449,67 benut voor het doel waarvoor het 
bestemd was.

2017-0200 Gemeente Nissewaard Poortproces SUB1600223 11-7-2017 17.500,00 10.050,33 7.449,67 benut voor het doel waarvoor het 
bestemd was.

2017-0232 Gemeente Schiedam Maatsch opvang 
Westvest SUB1700127 17-7-2017 312.500,00 312.500,00 0,00 benut voor het doel waarvoor het 

bestemd was.

2017-0172 Gemeente Vlaardingen Inloop 1532671 19-12-2016 209.179,00 209.179,00 0,00 volledige besteding aan het doel

2017-0175 Gemeente Nissewaard
Inloop en 

deskundigheids-
bevordering

SUB1600220 1-5-2017 257.516,00 257.516,00 0,00 volledige besteding aan het doel

20170176 Gemeente Ridderkerk BAR inloopcoach 1151881-1128249 23-12-2016 94.115,00 74.040,00 20.075,00 restant na vaststelling terugstorten

2017-0097 Gemeente Schiedam Nazorg Veelplegers 17UIT10773 7-9-2017 102.978,00 102.978,00 0,00 volledige besteding aan het doel

2017-0127 Gemeente Vlaardingen Nazorg ex-
gedetineerden 1533423 19-12-2016 59.141,00 59.141,00 0,00 volledige besteding aan het doel

2017-0165 Gemeente Goeree-
Overflakkee Inloop Z-16-68297/97690 11-4-2017 80.000,00 80.000,00 0,00 volledige besteding aan het doel

2017-0166 Gemeente Schiedam Wijkondersteunings-
team SUB1600111 29-6-2017 378.252,00 378.252,00 0,00 volledige besteding aan het doel met 

inzet van 5,7 FTE

2017-0224 Gemeente Bergen op 
Zoom

Bemoeizorg in 
OGGZ team U16-059795 9-12-2016 133.434,00 133.434,00 0,00 volledige besteding aan het doel

totaal: 1.694.400,10 1.644.212,20 50.187,90
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BATEN

16. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Overige opbrengsten

Opbrengsten activiteiten 576.897 591.794
Detachering 210.042 125.605
Diversen 2.042.152 2.677.655

Totaal 2.829.091 3.395.054

Toelichting:

(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en 
verhuur onroerend goed):

De daling van de post diversen wordt voornamelijk veroorzaakt door proces verbetering voor de 
posten overige baten voorgaande jaren, de overige opbrengsten betreffen o.a. project My Drive, 
technologiefonds en Howie the Harp.
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LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Lonen en salarissen 73.698.812 69.582.599
Sociale lasten 11.799.961 11.399.265
Pensioenpremies 6.203.050 5.969.751

Andere personeelskosten:
- Onregelmatigheidstoeslag 2.244.627 2.167.738
- Overige personeelkosten 5.884.851 6.066.035
- Ontvangen ziekengelden -1.242.908 -930.989

Subtotaal 98.588.393 94.254.399

Personeel niet in loondienst 9.650.016 8.043.726

Totaal personeelskosten 108.238.409 102.298.125

Stichting Pameijer 1.856 1.760

1.856             1.760

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is -                     -                       

Toelichting:

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 
eenheden

Het gemiddeld aantal personeelsleden betreft de gemiddelde inzet van personen met een 
arbeidsovereenkomst, inclusief nul-uren contracten en tijdelijke contracten. De gemiddelde FTE's 
kunnen niet naar segment worden ingedeeld omdat alle medewerkers in principe in alle segmenten 
kunnen worden ingezet.

De stijging van de personeelskosten ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door een hogere 
inzet als gevolg van een toegenomen productie en veiligheids incidenten. Hierdoor stijgen de 
kosten van de ingezette formatie (€ 4,3 miljoen) maar ook de kosten van personeel niet in 
loondienst (€ 1,6 miljoen).
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LASTEN

18. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 8.000 16.000
- materiële vaste activa 2.834.851 3.599.625

Totaal afschrijvingen 2.842.851 3.615.625

Toelichting:

LASTEN

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 11.339.978 10.532.371
Algemene kosten 10.901.108 12.644.413
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 5.316.375 4.991.725

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 3.043.963 2.830.114
- Energiekosten 1.985.096 2.004.804

Subtotaal 5.029.059 4.834.919

Huur en leasing 9.687.785 9.431.831
Dotaties en vrijval voorzieningen -1.012.049 176.182

Totaal overige bedrijfskosten 41.262.256 42.611.441

Toelichting:

De afschrijvingen nemen af doordat activa eind 2016 geheel waren afgeschreven.

De stijging van voedingsmiddelen en hotelmatige kosten en de patiënt- en bewonersgebonden 
kosten is te verklaren door de gestegen productie van verblijfsdagen.

De algemene kosten dalen door lagere kosten van communicatie (€ 540K) en lagere advieskosten 
(€ 620K). 

De stijging van de kosten van onderhoud wordt voornamelijk veroorzaakt door klein onderhoud en 
reparaties.

85



Stichting Pameijer

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Rentebaten -4.211 -70.660
Resultaat deelnemingen -                     -13.598

Subtotaal financiële baten -4.211 -84.258

Rentelasten 80.584 320.647
Resultaat deelnemingen 3.928 -                       

Subtotaal financiële lasten 84.512 320.647

Totaal financiële baten en lasten 80.301 236.389

Toelichting:

De rentebaten dalen als gevolg van de lagere rentestand. De rentelasten dalen doordat de financial 
lease in 2017 is afgekocht.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

bedragen x € 1 L.M.E. Boot A.W. Vreugdenhil A. van Doorn

Functiegegevens Voorzitter Raad 
van Bestuur

Lid Raad van 
Bestuur

Lid Raad van 
Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 166.822               163.636               159.191               

Beloningen betaalbaar op termijn 11.099                 11.094                 11.066                 
Subtotaal 177.921               174.730               170.257               

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000               181.000               181.000               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 177.921               174.730               170.257               

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 14/3 - 31/12 13/4 - 31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0 1,0 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 154.163               121.797               102.907               
Beloningen betaalbaar op termijn 10.837                 8.627                   7.737                   
Totaal bezoldiging 2016 165.000               130.424               110.644               

21. WNT-verantwoording 2017 Stichting Pameijer
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op de Stichting Pameijer.
Het voor Stichting Pameijer toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000, gelijk aan het 
bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 13 punten.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

bedragen x € 1 S.J. van Driel S.J. van Driel R.H. J. 
Wondolleck

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 23/09 24/09 - 31/12 22/05 - 23/09

Bezoldiging 
Bezoldiging 12.257                 3.298                   4.215                   
Individueel WNT-maximum 19.786                 4.909                   6.199                   
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 12.257                 3.298                   4.215                   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 1/1 - 31/12 -                       

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 14.156                 14.156                 -                       
Beloningen betaalbaar op termijn -                       -                       -                       
Totaal bezoldiging 2016 14.156                 14.156                 -                       

bedragen x € 1 R.H. J. 
Wondolleck M. Snoeck W.L. Gullis-

Burleson
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 24/09 - 31/12 01/01 - 13/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging 
Bezoldiging 4.663                   11.610                 11.610                 
Individueel WNT-maximum 7.364                   18.100                 18.100                 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 4.663                   11.610                 11.610                 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 - 01/01 - 31/12 -

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen - 10.690                 10.690                 
Beloningen betaalbaar op termijn - - -                       
Totaal bezoldiging 2016 - 10.690                 10.690                 

1b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode                              
kalendermaand 1 t/m 12: niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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bedragen x € 1 H.P.J. Gerla C.M. Sjerps S. Kasmi

Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 30/06 01/01 - 31/12

Bezoldiging 
Bezoldiging 11.610                 5.690                   11.610                 
Individueel WNT-maximum 18.100                 8.976                   18.100                 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 11.610                 5.690                   11.610                 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 10.690                 10.690                 10.690                 
Beloningen betaalbaar op termijn - - -                       
Totaal bezoldiging 2016 10.690                 10.690                 10.690                 

bedragen x € 1 T.J. de Meij M.C.M. Huisman A.H. Lieftinck

Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 29/03 - 31/12 13/12 - 31/12 13/12 - 31/12

Bezoldiging 
Bezoldiging 8.880                   -                       -                       
Individueel WNT-maximum 13.786                 942                      942                      
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 8.880                   -                       -                       

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 - - -

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                           -                           -                           - 
Beloningen betaalbaar op termijn                           -                           -                           - 
Totaal bezoldiging 2016                           -                           -                           - 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of 
zonder dienstbetrekking: niet van toepassing

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking 
die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Honoraria accountant 2017 2016
€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 74.000           72.300             
2

95.000           94.500             
3 Fiscale advisering -                     -                       
4 Niet-controlediensten 15.000           -                       

Totaal honoraria accountant 184.000 166.800           

Toelichting:

23. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, 
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord 
worden, is opgenomen onder punt 21.

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling 
AO/IC en Nacalculatie)

De stijging van de kosten voor overige controlewerkzaamheden wordt met name veroorzaakt door 
extra werkzaamheden in verband met het zelfonderzoek cGGZ 2015.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

De raad van bestuur van Stichting Pameijer heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de 
vergadering van 14 maart 2018.

De raad van toezicht van de Stichting Pameijer heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering 
van 28 maart 2018.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

W.G.
Mevrouw drs. L.M.E. Boot
voorzitter 

W.G. W.G.
De heer A.W. Vreugdenhil RA De heer drs. A. van Doorn

Raad van Toezicht

W.G. W.G.
De heer R.H.J. Wondolleck De heer drs. S.J. van Driel
voorzitter vanaf 24 september voorzitter tot t/m 23 september

W.G. W.G.
De heer H.P.J. Gerla RA Mevrouw mr. W.L. Gullis-Burleson

W.G. W.G.
De heer T.J. de Meij Mevrouw mr. M.C.M. Huisman

W.G.
De heer A.H. Lieftinck Msc
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Nevenvestigingen

Stichting Pameijer heeft geen nevenvestigingen.

5.2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende 
pagina.
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KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk 
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse 
entiteit. 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Pameijer 

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening  
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Pameijer (hierna ‘de stichting’) te Rotterdam 
(hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Pameijer per 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1 de balans per 31 december 2017; 

2 de resultatenrekening over 2017; en 

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verant-
woordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pameijer zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverantwoording andere 
informatie, die bestaat uit: 

— het maatschappelijk verslag; 

— de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

— alle informatie bevat die op grond van de Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-
werkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Titel 9 Boek 2 BW. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is de raad 
van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslag-
gevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijk-
heidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

— het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de 
aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Den Haag, 29 maart 2018 

KPMG Accountants N.V. 

 

 

E.P. van Driel RA 
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