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Vol trots publiceren wij hierbij ons kwaliteitsrapport. Dit is 
een verslag waarin we terugblikken op het afgelopen jaar  
en op onze dienstverlening. Wat hebben we bereikt in 2021 
en wat willen we in beweging zetten? 

Pameijer viert feest
Pameijer zet zich al meer dan 95 jaar in voor 

cliënten. We geloven dat zij elke dag een  

stapje verder kunnen komen. Het jaar 2021 

stond in het teken van het 95-jarig jubileum, 

maar het echte feest is door corona uitgesteld. 

Dit jaar vieren we het wel: mét cliënten  

en medewerkers!

Inleiding

Bestuurder Arend en cliënt Timothy  

-ook medewerker van Pameijer Media- 

bezoeken het huis waar psychiater  

Dr J.H. Pameijer ooit de eerste beschermde 

woonvorm opende. Zij voeren een gesprek 

over de geschiedenis en de toekomst van 

Pameijer. Bekijk hier hun gesprek.  

De geschiedenis en de  
toekomst van Pameijer

Bekijk  
hier de  

cijfers van  

2021 

https://pameijer95.nl/verhalen/arend-en-timothy
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1.268
Nieuwe 

instroom alle
dienstverleningen

166
teams

103
Woont
(inclusief 

Buurtcirkels)

28
Groeit op

7
Herkent

23
Werkt

1 Plus 
4

Mozaïk

Totaal aantal cliënten

6.2541
Jaarl�kse besteding aan

Scholing
(activiteiten) 

    voor medewerkers

• Wlz-cliënten: 1.719
• Wmo-cliënten: 3.440
• Jeugdwet: 486
• Forensisch: 139
• ZVW: 333
• Overige 
 financierings-
 stromen: 1372

Wlz 1.0843 
Justitie 21

78 Jeugdwet  

5884 Wmo  

1.771

43

2.609

cliënten
met verbl�f- of woon-

ondersteuning

medewerkers
 excl. vr�willigers

en stagiaires

of meer van 
de loonsom

169 7,56%5

stagiairs
(82 einde

verslagjaar)

ziekteverzuim

 689
vr�willigers

(526 einde verslagjaar)

  ervarings-
deskundigen

Brede School/Integraal 
Kindcentrum: 72
Ontwikkelcentrum: 51
Onderw�s en 
behandeling: 58
Ontwikkelcentrum 
met school: 30
Ondersteuning op school: 
68 leerlingen op 24 scholen

Aantal kinderen/jongeren
ondersteunen b� onderw�s 

1.573
Uitstroom alle 

dienstverleningen, 
succesvol afgerond

2%

2021  
de cijfers

1  Het totaal van 6.254 cliënten is licht gedaald t.o.v.  
het aantal in 2020 (was 6.273). Kijkend per wet  
is de groei met name onder cliënten met een  
Wlz-indicatie van 1.174 naar 1.719. 

2  In 2021 heeft minder dienstverlening plaatsgevonden 
op basis van overige financieringsstromen bijv. 
subsidies (157 in 2020).

3  Aantal Wlz-cliënten met woonondersteuning was 
vorig jaar 593.

4  Aantal Wmo-verblijfscliënten was vorig jaar 1.136.
5  Het branchegemiddelde in 2021 was 7,29.
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Dít is de bedoelingenplaat van 
Pameijer. In deze plaat laten we  
zien hoe wij vanuit onze missie 
mensen ondersteunen. Vanuit de 
waarden ‘eigen regie’, ’tijdelijkheid’, 
‘talentontwikkeling’ en ‘in en met  
de samenleving’. De manier waarop 
gaat steeds uit van oplossingsgericht 
denken en werken. De bedoelingen
plaat is te bekijken via deze link. 

Op diverse plaatsen in dit 

kwaliteitsrapport leggen zij  

de link tussen de praktijk  

en onze bedoelingenplaat. 

De puzzelstukjes zijn krachtbronnen  
bij het aangaan van onze uitdagingen. 

De bedoelingenplaat

https://pameijer.nl/Cms_Data/Contents/Pameijer/Media/Documenten/Pameijer-bedoelingsplaatDEF.jpg
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Hoofdstuk 1

Iedereen doet ertoe!

Elke dag opstaan met een doel. Mensen ontmoeten op school,  
op werk of in de buurt. Omgaan met gewoontes die soms in de 
weg zitten. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander 
een opgave.

Vindingrijk en gezamenlijk geven we cliënten het vertrouwen in zichzelf terug om  

mee te doen. Door creatief te zijn in de oplossingen, nieuwe dienstverlening te 

ontwikkelen, niet op te geven en samen te werken met cliënten, verwanten,  

de buurt en samenwerkingspartners.

Wij geloven dat je elke dag verder kunt komen. Met kracht die in jezelf zit. Het zijn  

de kleine stapjes die het begin zijn van verandering. Maar die tot iets veel groters 

kunnen leiden.

Lees hoe Ton door te 
zingen zijn stem weer 
heeft gevonden. 

Lees hoe werken 
Sylvia een thuis 
biedt. 
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https://pameijer.nl/samenvindingrijk/het-verhaal-van-ton
https://pameijer.nl/samenvindingrijk/het-verhaal-van-ton
https://pameijer.nl/samenvindingrijk/het-verhaal-van-ton
https://pameijer.nl/samenvindingrijk/het-verhaal-van-sylvia
https://pameijer.nl/samenvindingrijk/het-verhaal-van-sylvia
https://pameijer.nl/samenvindingrijk/het-verhaal-van-sylvia
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Onze dienstverlening is 
persoonsgericht. We gaan  
uit van eigen regie en talent
ontwikkeling. Ook gaan  
we uit van tijdelijkheid:  
periodiek bespreken we of  
de begeleiding nog aansluit. 
En van ín en mét de samen 
leving. Zodra het kan, 
stimuleren we cliënten  
om zelf bij te dragen aan  
de samenleving.

Onze medewerkers doen ertoe dankzij hun talent en betrokkenheid. Zij werken steeds 

aan hun competenties, vitaliteit en werkgeluk. Dat doen we door te reflecteren: 

• kijken wat goed gaat en wat er beter kan. 

• versterken van gewaardeerd vakmanschap: zorgen dat we voldoende mede-

werkers hebben, die blijven leren en ontwikkelen. 

Medewerkers helpen aan kennis en 

vaardigheden om hun werk goed te 

kunnen doen: dat is de basis van onze 

organisatie. 

Oplossingsgericht en herstel-

ondersteunend werken is de 

basismethode. Pameijer maakt  

daarbij gebruik van de kennis van 

ervaringsdeskundigen. Zo erkennen, 

benutten en stimuleren we ook de 

ervaring en kennis van de cliënt.  

Dat helpt ons bij complexe 

ondersteuningsvragen.

Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
Iedereen doet ertoe!
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Deze collega’s werken samen  
op verschillende leefgebieden.  
Dit zijn onze productgroepen:

Cliënten krijgen ondersteuning van onze medewerkers, werkzaam in verschillende productgroepen

Pameijer Herkent

Pameijer WerktPameijer Groeit Op

Pameijer Plus

Pameijer Mozaïk

Pameijer Woont

Ondersteunende 
diensten

Arrangeurs zijn het eerste contact 
met Pameijer voor nieuwe cliënten. 
Zij kijken met de cliënten wat nodig 
is en welke dienstverlening we 
inzetten.

Pameijer Werkt ondersteunt 
volwassenen bij vrijwilligerswerk, 
dagbesteding of bij het vinden en 
houden van werk.

Pameijer Groeit Op ondersteunt  
(L)VB-jongeren bij leren, opgroeien, 
werken en wonen.

Bij Plus kijken we wat we voor 
cliënten kunnen betekenen door 
gebruik te maken van hun eigen 
talent. Ook zetten we vanuit Plus 
ervaringsdeskundigen in. Zij 
gebruiken hun ervaring als 
krachtbron om te ondersteunen.

Pameijer Mozaïk biedt voornamelijk 
ambulante behandeling en 
begeleiding bij multi problematiek 
vraagstukken.

Pameijer Woont ondersteunt 
cliënten bij het wonen. Dit kan 
verschillende vormen hebben, 
bijvoorbeeld een eigen woning of 
kamer, zelfstandig of gedeeld met 
andere mensen. Dit is altijd gericht 
op meedoen in de samenleving. 

Ondersteunende diensten richten 
zich op invulling van de 
randvoorwaarden, waardoor 
ondersteuning aan cliënten 
optimaal kan worden geboden. 
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Hoofdstuk 2

De uitdagingen 
in 2021

We bleven in verbinding met cliënten en collega’s
Hoe blijf je in verbinding? En dan vooral tijdens de lockdowns? Dat was onze grootste 

uitdaging in 2021. En gelukkig is dat gelukt op verschillende creatieve manieren.   

Aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en medewerkers
Ondanks de coronacrisis, hielden wij ons als organisatie stevig staande. Dat lukte 

omdat we zo veilig mogelijk hebben gewerkt. Ook zetten we de alternatieve 

dienstverlening voort. Mede hierdoor bleven de besmettingen in 2021 beperkt.  

Wat centraal stond in dit jaar? Vitaliteit, veerkracht, veilig en gezond werken:  

door onze medewerkers en met onze cliënten.

Samen werken aan een toekomstbestendig perspectief
Wat zijn onze taken en doelen in de toekomst? Met elkaar stonden we erbij stil.  

Als je het vakmanschap versterkt, wordt de manier waarop we ondersteuning 

aanbieden beter. Samen met de teams werkten we in 2021 aan de nieuwe opzet  

van het jaarprogramma Pameijer Vindingrijk. Nu in 2022 passen we deze toe. 

Ook 2021 was een coronajaar,  
maar onze dienstverlening bleef overeind
In het jaar 2021 waren we er samen  

voor 6.254 cliënten. Zij kregen  

ondersteuning door  

2.609 medewerkers  

die samenwerkten  

in totaal 166 teams. 

2021
6.254

cliënten teams

166
2.609 

medewerkers

09Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
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De dienstverlening aansluiten bij de behoefte:  
dat kan met inspraak en medezeggenschap 

Een belangrijke term in ons werk is lokaal medezeggenschap. De teams besteedden er 

aandacht aan. Ook vroegen we de teams in alle corona-instructies om de lokale raden te 

blijven betrekken. En zo gaan we verder. 

We maken lokale inspraak en medezeggenschap zoveel mogelijk concreet aan de hand 

van de vernieuwde wet Wmcz1. 

 

Ondersteunen: dat doen vanuit de bedoeling
Dit is waar we in 2021 aan hebben gewerkt:

1 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, 2 Gehandicapten Zorg, 3 Sociaal Psychiatrie

Verhalen over hoe onze teams de medezeggenschap 
organiseerden:

Carola is cliënt bij  

Goedgekleed. Zij heeft  

in de lokale cliënten raad 

meegedacht, geadviseerd  

en mensen bereikt.  

Haar verhaal lees je hier. 

Tops en tips zijn te lezen in interviews met leden uit onze centrale cliëntenraden GZ2 

en SP3 en met verwanten. (zie hoofdstuk 3  )

Tops en tips

Lokale medezeggenschap

https://pameijer95.nl/verhalen/carola
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Hoewel sommige cliënten de coronamaatregelen als 

zwaar ervaarden, boden we tijdens de lockdowns toch 

activiteiten aan. Dit deden we fysiek en online.  

Ongeveer 30% van de cliënten gaf aan dat zij liever 

andere activiteiten doen. Wat kunnen we dan het beste 

aanbieden? Dat onderzoeken we in 2022, samen met  

de teams en cliënten.

In het cliëntervaringsonderzoek was op verzoek van  

de Cliëntenraad GZ een aantal vragen over digitalisering 

opgenomen. Uit de antwoorden blijkt dat 60% van de 

cliënten digitale middelen gebruikt. Een kleiner deel 

(35%) geeft aan ermee te kunnen werken en graag 

digitale vaardigheden te leren.

Vrienden en familie van  
cliënten geven ons een

Zij waarderen de woonomgeving van de cliënten en het 

evaluatiegesprek. Er zijn ook verbeteringen mogelijk: op 

het gebied van sfeer in de huisvesting, het nakomen van 

afspraken door de begeleider, de inhoud en de opvolging 

van evaluaties. De verwanten geven aan dat wij hen 

beter moeten informeren over ontwikkelingen en 

veranderingen binnen de organisatie. 

Gemiddeld geven
cliënten ons een

De mening van cliënten, die vinden wij belangrijk. Uit het 

cliëntervaringsonderzoek 2021 blijkt dat zij vooral de  

klik met hun begeleider prettig vinden en ook de kwaliteit 

van de begeleidingsgesprekken en de bereikbaarheid 

van de leerwerkcoach. Ruimte voor verbetering is er ook: 

bijvoorbeeld meer nieuwe dingen leren, en aandacht 

voor minder eenzaamheid en verveling in de avonden  

en weekenden.

8,3 7,5



12Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
De uitdagingen in 2021

We zetten ons in voor een prettige eigen plek voor  
onze cliënten en wel met passende ondersteuning. 
Verandert hun levens situatie? Dan helpen we bij het 
vinden van passende huisvesting. Zo creëren we een  
thuis voor bewoners. 

In het afgelopen jaar ondersteunden we 1.771 cliënten bij wonen. Steeds meer cliënten 

vallen onder de Wlz4. Pameijer hielp ruim vijfhonderd Wmo5-cliënten om de onder-

steuning om te zetten naar langdurige zorg Wlz-GGZ6. Hierdoor kregen zij in 2021  

een passende indicatie voor woonondersteuning. 

Een andere beweging die we in 2021 doormaakten, was het bieden van behandeling 

aan cliënten van 55 jaar en ouder. De indicaties van 55+ cliënten waren niet meer 

passend en zijn op orde gebracht. Zo ontstonden extra mogelijkheden om de zorg nog 

beter te organiseren. Op het platform Ouderen delen zowel kennisdragers als cliënten  

en verwanten hun ervaringen. Ook is er een goede samenwerking met behandelaars.  

In 2022 beginnen we met behandeling voor volwassen VG7-cliënten. Dit deden we  

ook al voor VG-jeugd.

4 Wet langdurige zorg, 5 Wet maatschappelijke ondersteuning, 6 Wet langdurige zorg- geestelijke gezondheidszorg, 7 Verstandelijk Gehandicapt

Ambulant wonen

Arjanne vertelt over haar aanpak bij ambulant 

wonen. Met aandacht voor eigen regie, netwerk 

en de vaardigheden van cliënten. 

Lees haar verhaal hier. 

https://pameijer95.nl/verhalen/Arjanne


Als je financieel stabiel bent, helpt dat je zelfstandig  
te wonen en ontwikkelen

Cliënten leren we zelf omgaan met 

geldzaken. Zo voorkomen we dat ze 

onnodig terecht komen bij bewind-

voering. In 2021 was het onze prioriteit 

om de teams daarin goed te onder-

steunen. Inmiddels zijn er kennisdragers 

van Geld Telt, scholings materiaal en 

handvatten voor de teams.

Zelfstandig wonen

Hoe Sanderjason weer aan  

zijn toekomst bouwt nu hij  

zijn geldzorgen bespreekt. 

Lees zijn verhaal hier. 

13Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
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https://pameijer.nl/samenvindingrijk/het-verhaal-van-sanderjason
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Bij Pameijer krijgt  
ieder kind een vorm  
van onderwijs

Gelukkig kon in 2021  

de dienstverlening op onze  

Groeit Op-locaties doorgaan. Samen met scholen, 

gemeenten en ouders bieden we elk kind passend 

onderwijs. 273 kinderen krijgen een vorm van 

ondersteuning in het onderwijs. 

Voorbeeld: op de locatie van de brede school van  

de Wereld op Zuid en Maximaal zijn ontwikkelcentra 

gevestigd voor kinderen met ernstige meervoudige 

beperkingen.  

 

Dit is een mooie mix van onderwijs en zorg. In totaal 

ondersteunen we 486 kinderen en jongeren in hun gezin. 

De hulp is op deze manier zo dicht mogelijk bij het kind 

en gezin. 

We gaan ook verder met het versterken van het  

bedrijvennetwerk waar we mee (willen) samenwerken.

Buurtcirkels
De deelnemers van de Buurtcirkels gaven ons  

een 8,1. Dankzij Buurtcirkels hebben ze meer  

zelfvertrouwen en delen ze vaker hun mening.  

Ze ontdekken waar ze goed in zijn en hebben 

meer contact met andere mensen. Lees hier meer 

over de Buurtcirkel.  

Samenwerking Pameijer en Ikea

Lees hier over de samenwerking tussen  

Pameijer en Ikea. 

Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
De uitdagingen in 2021

Cliënten hebben een zinvolle 
dagbesteding en/of werk en 
onderhouden sociale contacten

Wel was het voor cliënten lastiger om sociale contacten 

te onderhouden vanwege de coronamaatregelen. 

Hierdoor was naar school of werk gaan ook niet 

vanzelfsprekend. Wij boden ondersteuning, met behulp 

van de samenwerking tussen Woont- en Werkt-teams. 

Ook hebben we Buurtcirkels ingezet. Hiermee versterken 

we het eigen (buurt)netwerk van mensen. We helpen ze 

om iets voor een ander te betekenen, soms met behulp 

van digitale dienstverlening.

https://buurtcirkel.nl
https://buurtcirkel.nl
https://buurtcirkel.nl
https://pameijer.nl/nieuws/nieuw-werkproject-bij-ikea-barendrecht


15

Het digitaal ondersteunen en samenwerken kreeg een boost 
en daar zijn we mee verder gegaan

‘Blended werken’, ofwel off- én online dienstverlening, 

was een uitdaging. Door corona zag het dagelijkse leven 

er voor iedereen anders uit. Daarom was er Samen  

online, met online contactmogelijkheden, tips, verhalen 

en activiteiten. Lees hier meer over Samen online. 

Cliënten konden elkaar ontmoeten in digitale huiskamers. 

Er was elke dag een activiteit. Bekijk hier de agenda  

online activiteiten. 

Hiermee gingen we in 2021 verder. We organiseerden 

digitale dienstverlening om cliënten te activeren, samen 

te laten komen en contact te hebben. Er zijn 22 digitale 

huiskamers voor cliënten, verspreid over Thuishavens, 

Buurtcirkels en inlooplocaties. Gemiddeld zitten in een 

digitale huiskamer drie tot zes cliënten. Daarnaast is er 

Goedemorgen Pameijer: een wekelijkse livestream op 

Youtube waarin kijkers mee kunnen praten.

Digitale middelen helpen de cliënt in het dagelijkse leven. 

Daarom voeren we dit in voor zowel cliënten als 

medewerkers. Dat doen we laagdrempelig en stap  

voor stap. 

 

Samen online

Digitale huiskamers

Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
De uitdagingen in 2021

https://pameijer.nl/samenonline
https://pameijer.nl/samenonline/programma-activiteiten
https://pameijer.nl/samenonline/programma-activiteiten
https://pameijer.nl/samenonline
https://pameijer.nl/samenonline/programma-activiteiten
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Aandacht voor veiligheid en duurzaamheid is een vast onderdeel van  
wonen en werken bij Pameijer 

Afgelopen jaar lieten we zien wat we aankunnen. Gezond 

en veilig werken was namelijk steeds een uitdaging. 

De ondersteuning van cliënten staat voorop. Er zijn  

mooie initiatieven ontstaan en verhalen die inspireren. 

Onze medewerkers delen graag hun verhaal om een  

beeld te geven van de impact van corona.

Op verschillende  
gebieden heeft  
Pameijer aandacht  
voor veiligheid

Binnen Pameijer hebben  

we een trouwe meldcultuur.  

Incidentmeldingen handelen  

de teams zelf af en ze bedenken  

verbetermaatregelen. Ook onderzoeken we regelmatig 

incidenten. Zo kunnen we ervan leren. En informatie-

veiligheid krijgt veel aandacht: er zijn e-learnings 

beschikbaar en we voeren audits uit op dit onderwerp. 

In 2022 starten we met veiligheidsrondes: verschillende 

teams lopen deze bij elkaar, samen met cliënten en ze 

gaan in gesprek. Zo is veiligheid onderdeel bij alles wat 

we doen en kunnen we van elkaar leren!

Gewaardeerd Vakmanschap
Zo versterken wij gewaardeerd vakmanschap:
 

Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
De uitdagingen in 2021

Bekijk hier de verhalen  
van mede werkers over de 
impact van corona. 

https://www.youtube.com/watch?v=jDwvzfem0qo
https://www.youtube.com/watch?v=YXax8hm0jEo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZPsjoF6MM&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Xr4cmOyO6W4
https://www.youtube.com/watch?v=vaquRrN6vSo&t=5s
https://pameijer.nl/corona/indefrontlinie
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De coach, bedrijfsmaatschappelijk werker en WRAP®  

facilitators Plus van het mentale onder steuningsteam 

stellen zich voor. Bekijk de video.  

Het mentale ondersteuningsteam

Tops en tips van de ondernemingsraad

Alle tops en tips van onze ondernemingsraad 

lees je hier. 

Vitaliteit en veerkracht: door corona en de stijgende verzuimcijfers zijn deze 
thema’s onderwerp van gesprek. In de teams en organisatiebreed.

Het verzuim bij Pameijer van 7,56% lag hoger dan  

het landelijke branchegemiddelde van 7,29%.  

Dit is te verklaren, want in de coronajaren werkten  

al onze medewerkers bijzonder hard om alles  

draaiende te houden. Er werd een groot beroep  

gedaan op medewerkers. 

We hielpen onze medewerkers in deze lastige tijd.  

Zij konden terecht bij het medisch team en het mentale 

ondersteuningsteam. De inzet van individuele coaching 

of teamcoaching en dialoogbijeenkomsten was  

ook mogelijk.

Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
De uitdagingen in 2021

https://www.youtube.com/watch?v=KW5sh67K77A
https://www.youtube.com/watch?v=KW5sh67K77A
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Medewerkers van Pameijer kunnen in 
het medewerkerservaringsonderzoek 
hun mening geven. In het doorlopende 
onderzoek gaven collega’s aan wat 
er goed ging en wat beter kan.
 

Dit is wat goed ging: ‘Ik durf kritisch naar mijzelf te kijken, 

mijn manager geeft me vrijheid, ik mag denken vanuit de 

cliënt en vakbekwaamheid.’ En dit is waar speciale 

aandacht voor nodig is: verzuim, vitaliteit, veerkracht in 

het werk, duurzame inzetbaarheid en het binden van 

medewerkers. Zo zorgen we voor voldoende ontspanning 

tijdens het werk. Ook pakken we het ziekteverzuim aan 

en we bieden bij hoge werkdruk een speciale toolbox.  

In 2022 gaan we op dit pad verder. We zorgen ervoor  

dat het medewerkerservaringsonderzoek nog meer 

aansluit op de behoefte van medewerkers zodat nóg 

meer collega’s meedoen en hun mening geven. 

 

Bij het vakmanschap van onze  
medewerkers hoort methodisch  
werken. Oplossingsgericht werken  
en Herstelondersteunend werken is 
daarvoor de basis.  

OGW geeft medewerkers en cliënten handvatten bij het 

vinden van eigen oplossingen als er problemen zijn.  

De begeleider creëert een context. Daarbinnen kan hij  

de cliënten ondersteunen en hen in hun kracht zetten.  

Zo kunnen cliënten problemen zelf én samen met 

mensen uit hun omgeving aanpakken. 

Methodisch werken bestaat uit verschillende stappen: 

een plan maken, uitvoeren, opletten of het plan slaagt én 

het bijstellen als dat nodig is. Werkt het? Dan gaan we er 

mee door. Werkt het niet? Dan stoppen we met het plan. 

Wij stellen vervolgens opnieuw doelen en zetten de juiste 

krachtbronnen8 in. 

In 2021 startten wij met het toerusten van medewerkers. 

Door de omstandigheden konden de trainingen niet altijd 

doorgaan, maar het doel voor 2022 is dat alle teams 

OGW getraind zijn. Met het op orde maken van alle 

cliëntendossiers volgens de methode van OGW maakten 

wij een begin in 2021. Niet alle dossiers zijn op orde. In 

2022 coachen wij de teams daarom bij het verder op 

orde maken van de cliëntendossiers.

Oplossings gericht werken (OGW)

8 Krachtbronnen: wat de client kan gebruiken om zijn doel te bereiken. Een krachtbron is van meerwaarde  
als je er op de juiste, oplossingsgerichte, manier mee omgaat. Dit kunnen mensen, kennis en middelen zijn.

Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
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Bij HOZ zetten we ervaringsdeskundigheid in. Dit is  

een belangrijke kennisbron. We hebben ervarings-

deskundigen die teams in diverse regio’s ondersteunen. 

De Woont-teams hebben vorig jaar vaker ervarings-

deskundigen ingezet. 

9 Licht verstandelijke beperking, 10 Ernstig meervoudige beperking

Ervaringsdeskundigheid verslaafden
Lees hier over Ton: hij zet zijn ervarings

deskundigheid in voor verslaafden. 

Opleiding ‘Ervaringsdeskundige inzet  
in leiderschap, advies en bestuur’
In 2022 start de nieuwe opleiding ‘Ervarings-

deskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur’. 

De opleiding is een initiatief van PAO Psychologie 

en Howie the Harp (+Vijf). Aimee Heijdenrijk, 

bestuurslid bij Pameijer, gaat deze opleiding 

volgen. Ze vertelt bij +Vijf waarom ze deze keuze 

heeft gemaakt. Lees haar verhaal hier. 

Door de methodische aanpak leerden we veel over 

complexe dienstverlening bij: cliënten met een  

LVB9 of EMB10, de ouder wordende cliënten en 

onvrijwillige zorg. Lees ook de Analyse Wet zorg 

en dwang (Wzd).  

Methodische aanpak
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Herstelondersteunend werken (HOZ)

https://pameijer.nl/verhalen/ton
https://pameijer.nl/verhalen/ton
https://www.linkedin.com/posts/plusvijf_opleiding-ervaringsdeskundige-pao-psychologie-activity-6891318842782466049-3pBL/
https://www.linkedin.com/posts/plusvijf_opleiding-ervaringsdeskundige-pao-psychologie-activity-6891318842782466049-3pBL/
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Wij zorgen dat medewerkers blijven leren en ontwikkelen 

De meeste teams leren graag door coaching op de werkplek. Bij Pameijer geloven we in 

het principe van 70:20:10: je leert 10% tijdens trainingen, 20% van collega’s en feedback 

en het grootste deel, 70%, leer je in de praktijk. 

In 2021 is het scholingsaanbod vernieuwd en meer gericht  

op het leren in de praktijk. Zo ontwikkelden we  

micro-learnings11 en organiseerden we teamdialogen. 

In de opleidingsmatrix kan iedereen (per functie) 

nagaan wat je als medewerker moet weten om 

goed te kunnen werken. Daarbij vinden wij 

innovatie belangrijk. Heb je als medewerkers 

een goed idee? Dan krijg je volop de ruimte 

om daar iets mee te doen!

We ondersteunen cliënten vanuit doelen 
en krachtbronnen en leggen dit vast in 
het cliëntendossier 
 

Voor 2022 zijn er twee stevige voornemens: 

• Het verder invoeren van OGW en HOZ. 

• De overgang naar een nieuw cliëntendossier (ECD). 

 

We investeren in de teams door ze tijd en aandacht te geven. 

In 2021 werkten we aan de transitie naar het nieuwe ECD,  

samen met verschillende medewerkers en cliënten. We kozen 

voor een digitaal cliëntendossier dat is gebaseerd op de  

principes van methodisch werken. Bovendien is het  

gebruiks vriendelijk én het vermindert de administratieve lasten.

11 Korte krachtige leermomenten die in kleine delen informatie behandelen om zo optimaal mogelijk te leren.
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Reflecteren doen we…
-  op de dienstverlening: de relatie tussen cliënt  

en medewerker. Daarnaast bespreken we de 

voortgang van de cliënten en cliëntervaringen. 

-  met elkaar als team: we bespreken hoe we elkaars 

kwaliteiten, werkplezier en vakmanschap inzetten 

en hoe de onderlinge samenwerking verloopt. 

-  op onszelf: hoe doen we ons werk en zitten we 

hierbij goed in ons vel? 

Reflecteren: het is onderdeel van ons 
professioneel handelen. Zo leren we 
wat goed gaat en wat beter kan. 
 

De focus van de teams lag in 2021 op de continuïteit van 

onze dienstverlening en veiligheid. Er was vooral 

aandacht voor elkaars gezondheid en inzetbaarheid. 

Daardoor was er minder ruimte voor reflectie.  

Teams willen daar graag wel meer tijd en gelegenheid 

voor krijgen. Reflecteren vindt al wel plaats tijdens 

cliëntbesprekingen, teamdagen en intervisies. Het is 

mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het reflecteren. 

Dit kan via ‘team Toerusten’ en in 2022 gaan we  

hiermee verder.

Buurtcoach Els vertelt over haar 
prijswinnende idee. 

Wilma vertelt  
over haar  
betrokkenheid  
bij het ontwikkel 
centrum. 
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https://pameijer95.nl/verhalen/Els
https://pameijer95.nl/verhalen/Els
https://pameijer95.nl/verhalen/Els
https://pameijer95.nl/verhalen/Wilma
https://pameijer95.nl/verhalen/Wilma
https://pameijer95.nl/verhalen/Wilma
https://pameijer95.nl/verhalen/Wilma
https://pameijer95.nl/verhalen/Wilma
https://pameijer95.nl/verhalen/Wilma
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Het behouden van  
(nieuwe) vakmensen blijft 
een aandachtspunt  

De zorg verandert de komende jaren: 

toenemende vergrijzing, meer chronisch 

zieken, meer eenzaamheid, een gebrek 

aan passende huisvesting en een nij-

pend personeelstekort. De uitstroom van 

personeel neemt ook toe. En dat terwijl 

meer zorg nodig is.

Het wordt steeds lastiger om vacatures 

in te vullen en medewerkers vertrekken 

regelmatig binnen twee jaar. In 2021 

kwam er een nieuw aanstellingsbeleid: 

sneller een vast contract, meer onder-

steuning aan de teams bij sollicitatie-

procedures en duidelijkere informatie 

over werving en selectie. 

Voor de gehele organisatie scherpten wij 

het 100-dagen inwerkprogramma aan. 

Een voorbeeld zie je in  

deze video: Wat het belang 

van inwerken van nieuwe 

collega’s is, vertellen wij  

in dit filmpje.  

De ketensamenwerking werd versterkt. Zo zijn er  

bijvoorbeeld samenwerkings afspraken gemaakt met  

Antes en GGZ Delfland. 

We bleven in 2021 investeren in zowel 
interne als externe samenwerking 

‘ Dankzij onze ketensamenwerking  
is er veel meer stabiliteit en rust.’ 
Lees hieronder meer over de samen werking  

tussen Trudy (Antes) en Astrid (Pameijer)    
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https://www.youtube.com/watch?v=kISwal4N2hk
https://www.youtube.com/watch?v=kISwal4N2hk
https://www.youtube.com/watch?v=kISwal4N2hk
https://www.youtube.com/watch?v=kISwal4N2hk
https://www.youtube.com/watch?v=kISwal4N2hk
https://pameijer95.nl/Verhalen/Trudy_en_Astrid
https://pameijer95.nl/Verhalen/Trudy_en_Astrid
https://pameijer95.nl/Verhalen/Trudy_en_Astrid
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Samen met andere Rotterdamse zorgorganisaties 

verenigden we ons in de alliantie ‘Tante Sjaar’. Voor een 

leefbare en veerkrachtige stad waarin iedereen meedoet. 

Samen met Zorgverzekeraars Nederland en de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland sloten we  

een akkoord voor duurzame, toekomstbestendige  

en betaalbare gehandicaptenzorg. 

Manifest Tante Sjaar

Lees hier wat het manifest Tante Sjaar inhoudt. 

12 Ernstig meervoudige beperking

‘ Onze aanwezigheid moet bijdragen 
aan een inclusieve wijk’ 
Buurtcoach Amanda verteld meer over onze  

bijdrage aan de inclusieve wijk. 
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Ook met woningcorporaties en gemeentes versterkten 

we de samenwerking. Wij werkten bijvoorbeeld aan 

meer beschikbare woningen en inclusieve wijken door 

projecten als Welschen in Overschie. Daar versterken  

we de verbinding in de wijk door een Thuishaven met 

een inloop- en ontmoetingsruimte voor buurtbewoners: 

Buurtpunt Welschen.

Lees hier alles over de

Opening Buurtpunt Welschen 

https://pameijer95.nl/verhalen/amanda
https://pameijer.nl/nieuws/manifest-tante-sjaar
https://pameijer.nl/nieuws/manifest-tante-sjaar
https://pameijer95.nl/verhalen/amanda
https://pameijer.nl/nieuws/buurtpunt-welschen-in-overschie-feestelijk-geopend
https://pameijer.nl/nieuws/buurtpunt-welschen-in-overschie-feestelijk-geopend


Hoofdstuk 3

Samen vertellen wij wat 
we van 2021 vonden

2021 was  

een spannend 

jaar!
Plannen zijn soms te  ingewikkeld voor clienten

Pameijer was 
flexibel en  
vindingrijk

Het hebben van  

digitale middelen en  

vaardigheden is heel  

belangrijk geworden

De communicatie 
en lokale  

medezeggenschap
kan beter

Een jaar  
met mooie  

initiatieven!
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Het was een spannend jaar en ja: dat geldt ook voor het bestuur. Weer moesten we 

corona het hoofd bieden. De teams bezet houden, onderling verbonden blijven, de 

werkdruk behapbaar houden en financieel gezond blijven. Er waren uitdagingen genoeg. 

Gelukkig zagen we ook hier de typische Pameijer-mentaliteit. 

Er waren mooie initiatieven om het contact met de cliënten én met elkaar vorm te geven. 

Ook was er digitale creativiteit en inzet vanuit de hele organisatie om te zorgen dat het 

de locaties aan niets ontbrak. Is dit alles vanzelfsprekend? Zeker niet. We zijn heel trots 

op de eensgezindheid waarmee alle medewerkers zich hebben ingezet!

Ook in 2022 zullen wij, het bestuur, blijven inzetten op de onderlinge contacten en 

bereikbaarheid. Elke week spreken we teams (digitaal) om te horen wat er speelt.  

Dit levert waardevolle inzichten op én  

het houdt ons scherp op de praktische 

uitvoering van de PDCA-cyclus. 

Bestuurder Arend had een nieuwjaarsgroet 

voor iedereen. Daarbij introduceerde hij 

meteen de bedoelingenplaat.  

Bekijk hier de video. 

In 2021 legden we de basis voor de invoering 

van het nieuwe ECD. Deze overstap richt  

het systeem en de dienstverlening nog meer  

in op een OGW-manier. En toch weten we:  

nu zijn we er nog niet, er is nog veel inzet  

nodig tot het moment van livegang. 

We zien nog een belangrijke uitdaging op 

het gebied van data-ontsluiting. De zorg 

blijft altijd mensenwerk, maar het kan wel 

efficiënter. Als we bijvoorbeeld snel de juiste 

data kunnen vinden en de bijbehorende analyses kunnen uitvoeren,  

dan zijn we beter verbonden. Dit geeft Pameijer toekomstperspectief. 

Tot slot: we kijken met waardering terug op de samenwerking tussen medewerkers, 

cliënten en de medezeggenschap. Met elkaar zorgden we ervoor dat Pameijer ook in 

2021 een sterke en innovatieve organisatie bleef. We hebben dan ook alle vertrouwen  

in 2022, waarin we ook ons jubileum vieren! 

Zo kijkt het bestuur terug

Video van Arend

Video van Aimee

Bekijk hier de video van Aimee, bestuurder van 

Pameijer: Petje af voor cliënten en verwanten  

en een vooruitblik op 2022!    

https://www.youtube.com/watch?v=ncVg1YBHNQc
https://www.youtube.com/watch?v=ncVg1YBHNQc
https://www.youtube.com/watch?v=Uz6E7Khh-hA
https://www.youtube.com/watch?v=Uz6E7Khh-hA
https://www.youtube.com/watch?v=Uz6E7Khh-hA
https://www.youtube.com/watch?v=Uz6E7Khh-hA
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Ook was er de modernisering en vernieuwing van het 

beleid op verschillende vlakken. Kijk maar naar de ‘ouder 

wordende cliënt’ en bepaalde behandelvormen. Hiermee 

laat Pameijer zien dat het nu al anticipeert op de 

komende jaren. 

De Raad van Toezicht keek ook naar het thema 

personeel en verzuim. Wat is er nodig om voldoende 

gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden?  

Dit blijft actueel, vanwege de toenemende krapte op  

de arbeidsmarkt.

Een ander aandachtspunt was de modernisering van het 

portfolio. Dat is uniek en laagdrempelig en ondersteunt 

cliënten op maat. Wij vinden het positief dat de 

organisatie het aanbod steeds aanpast naar behoefte 

van de cliënt. Vernieuwd zorgaanbod bij bijvoorbeeld 

Pameijer Plus en Pameijer Werkt laat zien dat de 

organisatie bijstuurt als dat nodig is: zowel op inhoudelijk 

als financieel gebied. 

Nu corona langzaam maar zeker naar de achtergrond 

verdwijnt, ontstaat ruimte voor herstel en vernieuwing. 

De Raad van Toezicht kijkt dan ook uit naar de  

samen werking met het bestuur en de  

organisatie in 2022.

Roland Wondolleck 
Voorzitter Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht zag ook in het 
tweede coronajaar hoe Pameijer flexibel  
en vindingrijk was. De cliënten konden 
rekenen op de voortzetting of start van 
ondersteuning. 

Voor sommige onderwerpen hadden wij als Raad in 

2021 extra aandacht, zoals de financiële situatie. Die 

was, net als in 2020, uitdagend. En toch: dankzij een 

verstandig en terughoudend begrotings beleid had 

Pameijer een positief resultaat. De stevige financiële 

stabiliteit blijft daardoor bestaan. En nog belangrijker:  

de inhoudelijke missie en visie bloeiden verder op.  

Zo investeert Pameijer in diverse nieuwbouwlocaties  

die nog betere zorg bieden. 

Raad van Toezicht:  
een terugblik
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Zeker: er was vooruitgang in 2021.  
En dit was opnieuw een jaar met corona. 
Wij merkten dat onderwerpen beter  
aan cliënten werd uitgelegd en dat werd 
meegedacht over lastige situaties.  
De ondersteuning ging door, er was  
meer rust en stabiliteit. Zo waren er  
meer contactmomenten en hadden  
cliënten een vaste begeleider.

De Centrale Cliëntenraad GZ reflecteert
Wat ging goed in 2021?

Communicatie en samenwerking
• Het bestuur was beter zichtbaar (via vlogs  

en werkbezoeken). Ook zijn de bestuurders 

benaderbaar en zij denken mee met cliënten.  

Tip: houd dit vast, ook na corona!

• De raad kan alleen adviseren als de plannen en 

voorstellen te begrijpen zijn. Soms zijn plannen 

lang en ingewikkeld. In dat geval willen we 

graag een samenvatting van de stukken.

• De communicatie rondom corona gaat goed  

en wordt meer doorgetrokken naar alle 

communicatie bij Pameijer.

• Een communicatieadviseur ondersteunt de 

cliëntenraad en we zijn tevreden over deze 

samenwerking. Hierdoor denken we samen  

beter na over de impact van bepaalde zaken  

op de cliënten. 

Digitale vaardigheden
• Voor het aanschaffen van computers en het leren 

van digitale vaardigheden konden cliënten 

terecht bij de ICT-academy Servicedesk. 

• De raad ging op werkbezoek bij de ICT-academy. 

Tip: maak het cliënten en medewerkers 

makkelijker om geholpen te worden. Bedenk 

manieren om ze dichtbij huis of op het werk te 

ondersteunen.

• Omdat het hebben van digitale middelen en 

vaardigheden belangrijker is geworden, diende 

de raad vragen in voor het LSR13 

cliëntenervaringsonderzoek:

 – Heb je een computer, laptop of tablet?

 – Kun je met een computer werken? Bijvoorbeeld 

e-mail lezen en versturen, een brief in Word 

maken of iets op internet opzoeken?

 – Wat zou je nog willen leren op de computer?

Sofie de Reus
Brian Wildschut

Cliëntenraad Gehandicaptenzorg

Eelco Joosten

13 Landelijk Steunpunt cliëntenraden
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Wat kan er beter in 2022? 

Ondersteuning
• Het is niet altijd mogelijk om je eigen begeleider te 

kiezen. Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld door 

een tekort aan begeleiders of veel wisselingen 

van begeleiders. 

• Een cliënt moet wennen aan een nieuwe  

begeleider. De tips aan begeleiders zijn:

 – Laat de cliënt uitpraten. Geef hem of haar de 

tijd om na te denken over een antwoord. Kijk 

mee, maar kauw niet voor. Help als dat nodig 

is. Dit geeft rust. 

 – Cliënten hebben begeleiders nodig die  

signaleren en doorvragen. Bijvoorbeeld:  

geeft een cliënt aan dat het goed gaat, wees 

dan alert. Ga het gesprek aan en vraag door. 

Medezeggenschap
Cliënten hebben behoefte aan duidelijke afspraken. 

De afspraken bij sollicitatieprocedures waarbij 

cliënten aanwezig zijn, wijzigen helaas steeds.  

Ook willen zij meer inspraak bij het aannemen van 

een kandidaat. De raad is met Jobcentre in gesprek 

om de verwachtingen en afspraken te verbeteren.

Veiligheid
Veiligheid blijft een belangrijk thema voor cliënten. 

Blijf hen bij dit onderwerp betrekken. De raad denkt 

mee over de veiligheidsrondes die in 2022 starten. 

Tip: vergeet daarbij de ambulante cliënten niet.  

Geef bijvoorbeeld uitleg over brandgevaar, het 

gebruik van magnetron en brandmelders en 

organiseer brandoefeningen. 

Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
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Centrale Cliëntenraad SP:  
een terugblik

Wat ging goed in 2021?

Ondersteuning
• Pameijer gaat intern en met cliënten in gesprek over de kwaliteit van de 

dienstverlening. Iedereen heeft zijn best gedaan om de dienstverlening voort 

te zetten, ondanks corona.  

Tip: geef begeleiders de tijd om begeleiding te bieden en om zich minder 

bezig te hoeven houden met andere organisatiethema’s.

• Pameijer betrekt de centrale raad bij diverse vraagstukken. Hoewel dit nog 

niet altijd (op tijd) gebeurt, waarderen wij dat Pameijer met ons in gesprek 

gaat. Dit willen we graag ook op lokaal niveau.

De Cliëntenraad Sociale Psychiatrie met  
Ton Haddeman (linksboven), Wessel Hartman  
(rechtsboven) en Erik van den Heuvel (rechtsonder).
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Wat kan er beter in 2022? 

Communicatie en lokale medezeggenschap
• Vanuit de organisatie is er veel communicatie over 

diverse thema’s. Daarbij worden niet alle cliënten 

bereikt.

• Medezeggenschap is niet alleen het zenden van 

de informatie. Cliënten krijgen informatie van het 

team/de begeleiders, maar de manier waarop is 

per team erg verschillend. Als er een gezonde 

lokale medezeggenschap is georganiseerd, gaat 

de communicatie ook beter. Cliënten willen graag 

geïnformeerd worden, meedenken en inspraak 

hebben.

• Het is belangrijk dat teams zich bewust zijn van 

de manier waarop zij cliënten benaderen. Dit door 

gewoon te vragen: hoe wilt u worden behandeld? 

• Reflecteer op de lokale medezeggenschap. Denk 

samen met de cliënten na over de inhoud: waar 

willen cliënten over praten en wanneer willen zij 

zeggenschap? Dat kan bijvoorbeeld zijn over  

het wel of niet aannemen van een nieuwe 

medewerker.

Digitale vaardigheden
• Bied cliënten hulp en ondersteuning met de 

computer en doe dit eenvoudig en laagdrempelig.

• Wij zouden graag ICT-service op locatie zien. 

Cliënten hoeven daar dan niet zelf naartoe  

te gaan. 

• Digitaal vaardige begeleiders kunnen de cliënten 

beter helpen. Betrek ze door samen te 

rapporteren en te oefenen. 

• Betrek de raden en cliënten in een vroeg stadium 

bij veranderingen van ICT systemen. Zoals het 

nieuwe ECD of het ontwikkelen van het nieuwe 

programma. Houd daarbij rekening met 

privacyaspecten (inzage dossier).

Wat de raad verder wil meegeven: 
• De organisatie kan langer betrokken blijven 

bij het realiseren van de plannen en aan zijn 

eigen afspraken vasthouden. Als iets niet 

wordt uitgevoerd, stuur dan bij en spreek 

mensen erop aan.

• Haal lokale adviezen op en deel goede  

voorbeelden. Daar kan de hele organisatie 

van leren. 

• Laat aan de cliëntenraad zien welke  

adviezen je hebt overgenomen en waar  

deze worden toegepast.
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Terugblik door verwanten 

Wat ging goed in 2021?

Ondanks een tweede coronajaar, zien we dat er lering is getrokken uit het eerste jaar en dat 2021 goed is 

verlopen qua aanbieding van zorg.

We vinden het belangrijk dat onze dierbaren gelukkig zijn bij Pameijer en ook in 2021 zijn ze dat. Zij zijn 

tevreden met de ondersteuning die ze krijgen en daar gaat het om! Onze dierbaren geven terug dat ze heel 

tevreden zijn met hun vaste begeleider(s) en hier ook goed mee kunnen opschieten. Daarnaast, wanneer de 

cliënt ergens mee zit en om hulp vraagt wordt hij ook geholpen.

De begeleiders zijn enorm betrokken en doen hun best om te ontdekken wat de cliënt nodig heeft om gelukkig 

en tevreden te zijn. Wel is er het signaal dat een cliënt soms wat sneller geholpen wilt worden dan normaal 

gebeurt. Op zo’n moment zou de begeleider het initiatief kunnen tonen om een verwant in te schakelen als de 

cliënt dit wenst, zodat hij sneller wordt geholpen.

Bij Pameijer Groeit op (kinderen) worden verwanten op verschillende manieren betrokken bij de activiteiten  

van de cliënt. Een mooi voorbeeld hiervan is de app Signal. Dit is een beveiligde app waarin begeleiders  

de ouders/voogden meenemen in de dag van de cliënt en hierin o.a. filmpjes delen van de werkjes waarmee  

de cliënt bezig is.
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het inzetten van begeleiding buiten Pameijer - via 

huisarts of een andere aanmeldingsroute - of met 

klussen en verven in het huis van de cliënt.

Daarnaast zijn er wat zorgen over de oudere cliënten  

die dementerend worden, omdat voor hen nog een 

andere vorm van zorg nodig is.

Het advies vanuit de verwantenraad
Met veel punten is Pameijer al sinds vorig jaar aan de 

slag. De verwanten horen hier echter nog te weinig van. 

Daardoor ontstaat het gevoel dat er niet genoeg wordt 

gewerkt aan de speerpunten.

Formuleer de doelen SMART en monitor tussentijds waar 

we staan en hoe het met het doel staat. Maak een 

stappenplan en betrek verwanten bij de plannen. En deel 

de stand van zaken. Op deze wijze wordt de verwant 

meegenomen in de reis om het doel te bereiken. Oók bij 

de kleine stapjes, waardoor acties meer concreet en 

duidelijk zijn voor de verwant.

Pameijer kan meer inzetten op het betrekken  
van het netwerk
Afstemming met ouders of verwanten is belangrijk. Zo 

kan de ondersteuning richting de cliënt versterkt worden. 

Het advies is dan ook om de verwanten in een vroeg 

stadium te betrekken, zodat wij kunnen meedenken en 

met elkaar kunnen kijken wat het beste is voor de cliënt.

Het persoonlijk contact met de verwanten verschilt 

echter per cliënt. Zo heb je bij Groeit op meer afstemming 

met de ouder/voogd - vanwege de jonge leeftijd van de 

cliënt - dan bij een ambulante cliënt voor wie de verwant 

niet altijd de vertegenwoordiger is van de cliënt. Deze 

cliënt moet daarom toestemming geven om de verwant 

op de hoogte te stellen van zaken (AVG). Dit is natuurlijk 

erg wennen en soms best lastig. Hoe kunnen verwanten 

en Pameijer dit in de toekomst samen vormgeven  

zodat alle partijen tevreden zijn? Verwanten van oudere 

cliënten zijn namelijk nog steeds erg begaan  

met de cliënt.

Pameijer zet het netwerk in als krachtbron en zo werken 

we samen aan een betere ondersteuning en aan een 

betere kwaliteit van leven. Vooral tijdens de halfjaarlijkse 

evaluaties gebeurt dit. Bij de evaluaties worden de 

verwanten, in afstemming met en met toestemming van 

de cliënt, uitgenodigd. Naast het officiële, noodzakelijke 

gedeelte, mag dit wat luchtiger door dit moment te 

benutten om met elkaar bij te praten.

Verwanten kunnen meedenken over  
oplossingen bij problemen
Verwanten willen graag betrokken worden in het 

meedenken over oplossingen, ook wanneer dit oudere 

cliënten zijn waarvan de ouder vaak geen 

vertegenwoordiger is. Denk hierbij aan financiële hulp, 
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Samen vertellen wij wat we van 2021 vonden

Wat kan er beter in 2022?

De verwanten blikken terug op het 

verbeterpunt van vorig jaar: ‘meer aandacht 

voor de rol van verwanten bij het bepalen en 

uitvoeren van de dienstverlening. Samen 

kunnen we een bijdrage leveren aan een 

betere dienstverlening’.
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De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van 
Pameijer. Zij vertellen graag hoe de dienstverlening kan blijven 
verbeteren, op basis van wensen en behoeften van de medewerkers. 

De ondernemingsraad blikt terug Wat ging goed in 2021?

Vindingrijk
We denken in oplossingen en 

mogelijkheden. We zijn goed in het 

aanpassen aan de omstandigheden. 

Flexibiliteit en veerkrachtig
Ondanks het tweede coronajaar bleven 

we ons inzetten voor cliënten.

Communicatie coronamaatregelen
De organisatie communiceerde helder 

over de coronamaatregelen. Blijf een 

vinger aan de pols houden. Hoe pakken 

de teams de maatregelen op? Wat is de 

impact op de cliënten?

Corona
Er werd een groot beroep gedaan op 

medewerkers. Er was directe sturing  

en het was praktisch georganiseerd.

Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
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Wat verstaan jullie onder kwaliteit van dienstverlening?
• De kern: dat cliënten goede begeleiding ontvangen, dat we 

ondersteuning bieden volgens de afgesproken kaders en hierbij 

methodisch werken.

• Goed werkgeverschap en een gezonde werkomgeving.

• De werkrelatie tussen de begeleider en client. 

Het borgen van de PDCA-cyclus zorgt voor kwaliteit: kunnen we 

met elkaar onze doelen bereiken? Dat wat we hebben afgesproken 

uitvoeren, monitoren en reflecteren om onszelf de vraag te blijven 

stellen ‘draagt het bij aan de kwaliteit van dienstverlening, onze 

cliënten en medewerkers?’
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Wat kan er beter in 2022?

Corona: van crisis naar structurele borging
Er was in tijden van crisis weinig ruimte voor de 

teams om met elkaar stil te staan: wie zijn we en 

wat hebben we met elkaar te doen? Nu we terug 

gaan naar ‘normaal’, veranderen de verwachtingen 

van de medewerkers. Duidelijke kaders en concrete 

afspraken zijn belangrijk. 

Zelforganisatie
Er is in de samenwerking en dienstverlening veel 

bewegingsruimte en vrijblijvendheid binnen de 

teams. Zorg dat het kader zelforganisatie voor  

hen duidelijk is. 

Een centraal overzicht van relevante thema’s  

helpt ons. Dan weten we wat er van ons  

wordt verwacht. 

Methodisch werken:  
Oplossingsgericht werken (OGW)
Oplossingsgericht werken (OGW) wordt ingezet 

om de zorg te verbeteren. Nog niet alle mede-

werkers zijn OGW getraind. Als we dit met  

elkaar hebben afgesproken, moeten we het ook 

waarmaken. We moeten monitoren wie er nog 

opgeleid moeten worden. 

Binden & boeien van personeel
Een goede organisatie van Human Resources (HR) 

is belangrijk, vanwege krapte op de arbeidsmarkt 

en medewerkers die binnen twee jaar vertrekken.  

De OR is betrokken bij diverse HR thema’s voor  

het binden en boeien van medewerkers. Maar zij 

zien hun input niet voldoende terug in de resultaten 

(bijv. generatiebeleid, thuiswerkbeleid, 

vervoersvergoeding). Er moet oog zijn voor goed 

werkgeverschap en een gezonde werkomgeving. 

Medewerkers willen dat hun persoonlijke leer- en 

ontwikkeltraject meer omvat dan verplichte 

opleidingen. Ze willen ruimte voor eigen inbreng: 

‘waar wil jij in opgeleid worden’.

Het nieuwe programma 2022
Voor het nieuwe programma 2022 wil de  

OR meegeven: neem iedereen mee in de 

gemeenschappelijke doelen. Maak dat concreet. 

Kijk terug naar 2021 en stel de vraag: hebben  

we ons doel behaald? Nee? Dan kijken we hoe  

we verder moeten. Wel gehaald? Dan hebben  

we iets te vieren!
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Hoofdstuk 4

Vooruitblik naar 2022
In onderstaand overzicht lees je terug waarmee Pameijer in 2022 aan de slag gaat. 

In 2022 blijven we onze cliënten ondersteunen vanuit de bedoeling  
en versterken we ons vakmanschap verder:
• Het verbeteren van de professionele relatie tussen cliënt en begeleider. 

• Het investeren in professionals met de juiste expertise en competenties.

• Aandacht voor vitaliteit en werkgeluk van medewerkers. Thema’s zijn onder meer: 

ziekteverzuim, werkbelasting en duurzaamheid. 

• Samenwerking met (zorg) organisaties, bedrijven en onderwijs in de keten en door 

hoofd- en onderaannemerschap. Dit doen we samen met de buurt. 

De uitdagingen voor de teams:
• Ondersteun de cliënt vanuit doelen en krachtbronnen. Leg dat vast in het nieuwe ECD.

• Werk vanuit de vraag en indicatie van de cliënt. Evalueer elk half jaar.

• Ondersteun, betrek en waardeer de lokale medezeggenschap.

• Werk altijd veilig en duurzaam.

• Wees een goede en actieve buur in de wijk.

• Zorg voor voldoende opleiding, kennis en vaardigheden voor oplossingsgericht (OGW) 

en herstelondersteunend (HOZ) werken. 

• Reflecteer regelmatig. Bespreek en waardeer elkaars kwaliteiten en verbeterpunten.

• Maak een sterk en stabiel team. Geef aandacht aan elkaars vitaliteit en veerkracht.

35Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
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Hoofdstuk 5

Toelichting jaarrekening 2021 
Het bestuur kijkt tevreden terug op de resultaten die 
cliënten en medewerkers met elkaar hebben geboekt  
in het wederom hectische jaar 2021. 

Omzet
187,2 miljoen  
miljoen euro

Resultaat
2 miljoen euro

Kosten
185,2  

miljoen 
euro
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Corona 
Ook in 2021 werd een beroep gedaan op de vinding rijkheid van Pameijer: op het personeel,  

de financiën en in het omgaan met corona. De medewerkers (de frontlinie) presteerden onder 

moeilijke omstandigheden. Het bestuur is trots op de blijvende inzet. De medewerkers bleven 

denken vanuit mogelijkheden: zowel digitaal als fysiek. Dit maakte het verschil voor cliënten. 

Ook liet het zien dat de saamhorigheid binnen onze organisatie als altijd sterk is. 

Maar 2021 was door corona wel een uitdagend jaar. De maatregelen boden onze mede-

werkers een extra uitdaging: zij moesten cliënten bereiken, (weer) betrokken laten zijn bij  

de samenleving en ze meer digitaal vaardig maken. Hierbij was de steun vanuit de overheid 

zeer welkom. De maatregelen hadden namelijk ook in 2021 de nodige impact op onze 

dienstverlening – en dan vooral bij Pameijer Werkt. Het bestuur is trots op de inspanningen 

van het financiële team: dit leverde een waardevolle bijdrage aan het degelijke resultaat over 

2021. Ook complimenten aan het medisch team en de collega’s die hebben bijgedragen aan 

de beleids ontwikkeling. Deze afstemming is snel verlopen en droeg bij aan een duidelijke 

interne sturingslijn!

Het bestuur is ook onder de indruk van de inzet van de afdeling communicatie. Bij het schrijven 

van deze verklaring komen we in een periode terecht waarin rustig omkijken mogelijk is. 

Daarbij valt de indrukwekkende inspanning van dit team in 2021 op. Het zorgde voor 

draagvlak, duidelijkheid en rust binnen de organisatie. Het proactieve handelen van de 

afdeling Vastgoed & Facilitair versterkte dit. Hun accurate en snelle handelen zorgde dat de 

medewerkers van Pameijer tijdens de pandemie zo goed mogelijk beschermd konden werken. 
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Resultaat 2021 
Ondanks corona – en de hieruit voortvloeiende maatregelen zoals lockdowns en 

quarantaines – slaagde Pameijer erin om 2021 met een positief resultaat van 2 miljoen af 

te sluiten. Een bescheiden en degelijk resultaat voor een organisatie met de omvang van 

Pameijer. Het onderstreept onze koers om het zorggeld te besteden waar het hoort: de 

dienstverlening aan cliënten. Maar de trend van dalende tarieven en stijgende kosten zet 

door. En dat vraagt ook de komende jaren om waakzaamheid. 

Doorkijk naar 2022 
Bestuur en organisatie kijken er naar uit om in 2022 weer (grotendeels) coronavrij te 

kunnen werken. De gevolgen van de crisis, de terugloop van coronavergoedingen en druk 

op de personele kosten door wijzigingen in de CAO maken dat wij zorgvuldig na moeten 

denken over de toekomst, zowel inhoudelijk als financieel. 

Omzet 
De totale omzet in 2021 komt uit op 187,2 miljoen euro. Dit is circa 5,7 miljoen euro hoger 

dan het voorgaande jaar. Dit is vanwege indexatie, verschuiving van cliënten van Wmo 

naar Wlz GGZ en een toename van de omzet door onderaannemers. De subsidie voor de 

zorgbonus draagt hier voor 1,4 miljoen euro aan bij. 

Kosten
De totale kosten stijgen met 2,8 miljoen euro waarvan 1,1 miljoen euro personeelskosten. 

Hierin zijn de kosten van 1,4 miljoen euro voor de zorgbonus opgenomen. De 

afschrijvingskosten dalen met 0,3 miljoen euro door een eenmalige extra afschrijving in 

2020. De overige bedrijfskosten stijgen met 2 miljoen euro door de kosten van IT en ECD 

en door inschattingen van dubieuze debiteuren. 

Balans 
De vaste activa stijgen met 4,4 miljoen euro, onder meer door investeringen in 

verblijfslocaties. De liquide middelen dalen met 4,9 miljoen euro door deze investeringen 

in het vastgoed. De debiteurenpositie nam af met 0,9 miljoen euro vanwege de financiële 

afwikkelingen van oude jaren. Aan de passiva-zijde van de balans dalen de kortlopende 

schulden met 0,4 miljoen euro.

Accountantsverklaring
De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar 

van Pameijer inclusief een toelichting daarop. Accountants hebben de jaarrekening 

gecontroleerd en een positieve verklaring afgegeven over de juistheid en onderbouwing 

van de cijfers.
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Bijlage

Analyse Wet zorg en dwang 
Leren van onvrijwillige zorg
Ten opzichte van de analyse van 2020 is meer gebruik 

gemaakt van stuurinformatie. Daardoor werd 

inzichtelijker binnen welke productgroepen onvrijwillige 

zorg plaatsvond en er aandacht was voor het toerusten 

van onze medewerkers. In de Wzd-analyse zien we dat 

maatregelen met dwang op circa 0,2% van het totaal 

aantal cliënten zijn toegepast. Wat opvalt: onvrijwillige 

zorg wordt vooral ingezet bij kinderen en jongeren met 

een (ernstige) verstandelijke beperking en bijkomende 

problematiek, zoals autisme. 

De maatregelen zijn voornamelijk het beperken van de 

vrijheid om het eigen leven in te richten en het beperken 

van bewegingsvrijheid. Daarin komen de volgende 

interventies het meest voor:

• Beperken van het gebruik van communicatiemiddelen.

• Fysieke fixatie.

De meeste maatregelen vallen onder de structurele 

planbare onvrijwillige zorg (structurele maatregelen). Een 

kleiner deel bevat onvoorziene onvrijwillige zorg. Er is 

gereflecteerd op de maatregelen en de ondersteunings-

vraag van de cliënten. Dit deden we met medewerkers, 

gedragsdeskundigen, behandelaren en Wzd-

functionarissen. Ook deden we dit samen met de cliënt 

en/of vertegenwoordigers. Hierdoor zijn de maatregelen 

in samenspraak ontstaan. Ze zijn zorgvuldig afgewogen. 

We namen de juiste maatregelen en deze waren zo kort 

en licht mogelijk. Door het betrekken van deskundigen 

zorgden we voor de juiste omgevingsfactoren. Daardoor 

konden we de onvrijwillige zorg snel weer afbouwen. We 

zagen dat de bekendheid en toepassing van onvrijwillige 

zorg bij Woont-teams beter kan. 

In de eerste helft van 2022 blijven we medewerkers 

toerusten om aan de slag te gaan met (on)vrijwillige 

zorg. Het toerusten is gericht ‘van beleid naar praktijk op 

het gebied van de Wzd en Wvggz14’. Dit doen we om nog 

beter de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk.

Betrekken van cliëntenraad en verwantenraad:
We borgen de belangen van cliënten door 

multidisciplinair te evalueren. En door cliënten en  

hun naasten en/of wettelijke vertegenwoordigers  

te betrekken.

Hun advies:
De interne analyse over het eerste en tweede halfjaar 

van 2021 is gedeeld met de cliëntenraad GZ. De raad 

heeft de analyse besproken en vindt het stuk goed en 

duidelijk geschreven, waarbij ze snappen wat er staat. 

De cliëntenraad heeft geen advies meegegeven. 
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14 Wet verplichte ggz
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Dit kwaliteitsrapport is gebaseerd op rapportages waarin we 
bijhouden of de dienstverlening goed verloopt en waar we kunnen 
verbeteren. Pameijer bespreekt deze ontwikkelingen regelmatig 
met de medezeggenschapsraden. Zij geven er gevraagd en 
ongevraagd advies over. Voor dit kwaliteitsrapport gebruikten wij 
de volgende bronnen:

Intern 
• ‘Pameijer Vindingrijk’, onze koers voor 2020-2023 en het programma 2021. 

• Programma 2021 Samen Vindingrijk. 

• De viermaandsrapportages van teams 2021.

• Gesprekken cliëntenraden GZ, SP verwanten en OR. 

• Cliëntervaringsonderzoekrapport 2021.

• Uitkomsten MijnMening medewerkerservaringsonderzoek 2021.

Extern 
• Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, landelijk kader binnen de Wlz. 

• Handreiking kwaliteitsrapport en externe visitatie. 

Bronvermelding



41Pameijer Kwaliteitsrapport 2021
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dit kwaliteitsrapport is een uitgave van Pameijer. ©2022.  

Voor meer informatie over dit kwaliteitsrapport  

kunt u contact opnemen met: 

Afdeling Control 

Adviseurs Kwaliteit:

Nicole van de Haar 

Michelle Ho 

Pameijer 

Postbus 22406 

3000 DK Rotterdam 

088 271 00 00

www.pameijer.nl

http://www.pameijer.nl
https://pameijer.nl/
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