
 

 

HET KWALITEITSRAPPORT 2018 
SAMENVATTING VOOR CLIËNTEN 

 

 

Pameijer maakt elk jaar een kwaliteitsrapport. In het rapport staat welke afspraken we 

hebben gemaakt over het geven van goede hulp. Er staat ook in wat we met elkaar hebben 

bereikt. Op de volgende pagina vind je een samenvatting van het kwaliteitsrapport voor 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya  

Tanya kwam in 1993 ambulant wonen bij Pameijer. Ze heeft in de loop der tijd veel ambulante begeleiders gehad. Met 

sommigen heeft ze nog steeds contact. ‘Dat is zo bijzonder.’ Wat ze wel vervelend vond, was dat er vaak wisselingen in 

de begeleiding waren. ‘Ik kon niet tegen al die veranderingen toen. Maar uiteindelijk is dat nu wel minder geworden.’ 

 

In 2015 hoorde ze dat er wat ging veranderen in de zorg in Capelle. Iemand wees haar op Buurtcirkel en ze besloot om 

daar eens te gaan kijken. ‘Ik vond het doodeng maar ging toch. Nou, daar heb ik tot januari 2019 bij gezeten. Buurtcirkel 

heeft mij een stuk zelfstandiger gemaakt. Je hoeft niet alles aan de begeleiding te vragen, je kunt ook bij andere 

deelnemers terecht.’ 

 

Omdat haar thuissituatie verandert, heeft ze ervoor gekozen om vanaf april weer ambulante ondersteuning te krijgen. 

Van Pameijer. ‘Ik ben tevreden over de hulp van Pameijer en blij dat ik bij deze organisatie mag horen.’ 

 

 

Robert  
Robert werkt al bijna 10 jaar in de centrale cliëntenraad GZ. De raad geeft vaak advies, ook verzwaard. En ze gaan 

regelmatig op werkbezoek bij lokale cliëntenraden. ‘In de regio Rotterdam tot en met de Zuid-Hollandse Eilanden.’ 

 

Robert wordt vaak gevraagd om foto’s te maken. Bijvoorbeeld  bij Pameijer Party. ‘Daar kunnen mensen met een 

beperking dansen op muziek. Er wordt discomuziek gedraaid en het is altijd gezellig. Met lekkere bitterballen en 

partymix.’ 

 

Ook bij andere activiteiten maakt hij foto’s. ‘Ik word gevraagd voor het voetbaltoernooi en voor het volleybaltoernooi. Mijn 

foto’s worden dan op de website gezet zodat mensen ze kunnen bekijken.’ 



 

 

Wat hebben we met elkaar gedaan in 2018? 

 
 
 
 

  
Wat gaat goed in 2018 

   
Wat kan beter in 2019 

Ondersteuning 
van cliënten  

- 65 teams zijn op hun locatie getraind om de 
kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. 
Dit heette het KOM MijnPlan project.  
- Teams overleggen steeds meer met familie 
en het netwerk van cliënten.  
- Leren van klachten. 

-  Medewerkers werken oplossingsgericht. Zo 
kunnen ze cliënten het beste ondersteunen.   
-  Elke cliënt heeft toegang tot zijn eigen 
digitale dossier.  
- Alle cliënten weten  wat er in hun plan staat.  
- Inzet van ervaringsdeskundigen. 
 
 
 

Zeggenschap 

 

- Iedereen is welkom om mee te praten bij 
Pameijer. Je kunt op verschillende manieren 
je stem laten horen. Bijvoorbeeld in een 
verwantenraad of een cliëntenraad. Maar het 
kan ook in een familie supportgroep of in een 
gezamenlijk overleg (GO). 

- Cliëntervaringsonderzoeken leveren veel 
informatie op. Ze vertellen ons wat er goed 
gaat en wat we beter kunnen doen. Van de 
ervaringen van cliënten willen we in 2019 nog 
meer leren. 

Inzet van 
medewerkers 

 

- Medewerkers kunnen hun stem laten horen. 
Er wordt een app ontwikkeld om de 
tevredenheid van medewerkers te 
onderzoeken.  
- Het bestuur gaat met medewerkers in 
gesprek over de dienstverlening. 
- Er is aandacht voor (langdurig) 
ziekteverzuim. 
- Het scholingsaanbod voor leren en 
ontwikkeling is verbeterd.  

- Als er iets verandert in het werk, moeten 
medewerkers daarin goed begeleid worden. 
Dit kan bijvoorbeeld door de ondersteunende 
diensten slimmer te organiseren.  

Organisatie 

 
 

- Er is een actieplan voor veiligheid gemaakt 
en uitgevoerd. Zo wil Pameijer iedereen een 
veiliger gevoel geven.  
- Medewerkers kunnen belangrijke informatie 
vinden in de digitale bibliotheek. Bijvoorbeeld 
hoe je veilig met medicijnen omgaat. 
- We werken goed samen met andere 
organisaties als huisartsen, thuiszorg en 
behandelaars.  

- We willen deskundige medewerkers 
behouden. 
- We bespreken en bekijken samen goed wat 
we voor de dienstverlening hebben bedacht. 
Werkt dat ook echt? Wat gaat er goed en wat 
kan beter? 
- We blijven de samenwerking met andere 
organisaties opzoeken.  

 
Bron picto’s: www.sclera.be 


