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Kwaliteitsrapport 2019

Pameijer helpt mensen verder. Voor even 

of voor een leven lang. Zolang cliënten 

zich maar veilig voelen. Zich kunnen  

ontwikkelen. En zoveel mogelijk op eigen 

benen kunnen staan. Dan kunnen mensen 

meedoen in de samenleving. En iets 

voor anderen betekenen.

Hoe beter de kwaliteit van ondersteuning 

is, hoe meer cliënten mee kunnen doen in 

de samenleving. Daarom werkt Pameijer 

het hele jaar door aan het verbeteren 

van kwaliteit.

Een samenleving waar iedereen ertoe 

doet. Een samenleving waar iedereen 

meedoet. Ook de meest kwetsbaren.  

Samen met cliënten en hun omgeving  

zet Pameijer zich elke dag in voor zo’n  

samenleving.

Hoe Pameijer werkt aan kwaliteit?  

Dat wordt elk jaar opgeschreven in het 

Kwaliteitsrapport. Daarin staan de  

afspraken die zijn gemaakt om goede  

ondersteuning te bieden. Er staat ook  

in wat daarvan terecht is gekomen.  

De belangrijkste uitkomsten van het 

Kwaliteitsrapport 2019 zijn op de  

volgende pagina’s voor je samengevat.

Iedereen 
doet ertoe, 
iedereen 
doet mee

Meedoen  
in de  

samenleving

Verbeteren  
van kwaliteit

Werken aan 
kwaliteit
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Pameijer heeft in 2019 stappen vooruit gezet met  

methodisch werken. Dit is een manier van werken die 

cliënten helpt om hun doelen te bereiken. Het vaststellen 

en behalen van de doelen gebeurt samen met begeleiders. 

Oplossingsgericht Werken (OGW) is de basis voor  

methodisch werken. Met OGW richten cliënten en hun  

begeleiders zich vooral op de dingen die goed gaan.  

Een positieve aanpak die veel meer energie geeft. In 2019 

heeft Pameijer veel aandacht besteed aan de ontwikkeling 

van OGW.

Pameijer gebruikt de ervaringen van cliënten om de  

ondersteuning te ver beteren. Zeggenschap is hierbij  

belangrijk. En het wordt steeds belangrijker.  

In 2020 wordt hiervoor zelfs de Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstelling aangepast. Pameijer is in 2019 al  

begonnen met de voorbereidingen op deze wetswijziging.

Pameijer heeft in 2019 nieuwe ondersteuning  

doorgevoerd voor: 

•  jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

•  mensen met een ernstig meervoudige beperking

• ouderen en dakloze cliënten

Pameijer heeft in 2019 zoveel mogelijk papieren dossiers 

digitaal gemaakt. Cliënten hebben zo eenvoudig  

toegang tot hun eigen dossier via Jouw Omgeving. Dit is 

de nieuwe naam voor het online startpunt voor cliënten.

Ondersteuning van cliënten1.  

https://pameijer.nl/jouwomgeving
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Pameijer helpt medewerkers om te leren 

en zich te ontwikkelen. Daarvoor is  

in 2019 PaWijzer opgezet. Dit is een  

digitale leeromgeving met verschillende 

opleidingen en cursussen. Daarnaast  

kunnen de teams van Pameijer vragen  

om coaching. 

De meeste teams zijn tevreden over hun 

zeggenschap. Ze hebben voldoende  

invloed op het verbeteren van de dienst-

verlening en samenwerking. Sinds eind 

2019 kunnen medewerkers zelfs op  

elk moment via een app anoniem hun 

mening geven.

Nieuwe medewerkers volgen allemaal 

het 100-dagenprogramma. Zo leren ze  

de organisatie goed kennen en voelen 

zich snel thuis bij Pameijer. Daarnaast 

worden zij ingewerkt in hun eigen team.

Inzet van medewerkers2.
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In 2019 is gewerkt aan het versimpelen 

en verminderen van administratieve  

taken en ondersteunende diensten. Voor 

teams en medewerkers is het daarmee 

makkelijker om hun werk te doen. 

Digitaal werken wordt steeds belangrijker. 

In 2019 is daarom een start gemaakt met 

DigiPameijer. Dit is de nieuwe digitale 

werkomgeving voor medewerkers.  

Zo hebben ze altijd en overal de juiste  

informatie bij de hand. 

De teams van Pameijer werken steeds 

meer en beter samen met lokale  

partners. Zo bouwen we aan sociale  

netwerken in de wijken en buurten  

waar cliënten wonen.

Pameijer heeft zich in 2019 aangesloten 

bij de Green Deal. Hiermee draagt de  

organisatie bij aan het groener maken 

van de zorg in Nederland. 

De organisatie3.

https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/pameijer-tekent-green-deal-zorg-2-0
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Onze samenleving verandert snel.  

Dat heeft ook gevolgen voor de hele  

zorgsector. Die moet daar op inspelen. 

Maar hoe?

Pameijer kan daarbij helpen dankzij  

haar kennis, ervaring en visie.  

In 2019 leverde Pameijer een waardevolle  

bijdrage aan de ontwikkelingen en  

kwaliteit van de zorg in Nederland. 

Kennis, ervaring 
en visie delen4.
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Pameijer Vindingrijk 
in 2020

In 2019 is de kwaliteit van de dienst-

verlening op veel punten verbeterd.  

Daarmee is een goede basis gelegd om 

in 2020 door te gaan met ‘Pameijer  

Vindingrijk’. Dit is een driejarig  

programma waarmee Pameijer klaar is 

voor de toekomst.

5. 
Nieuwsgierig naar het volledige  

kwaliteitsrapport? Ga naar de  

website van Pameijer om het te  

bekijken. Dan lees je bijvoorbeeld  

ook wat de cliëntenraden van 2019  

vonden. En wat ze de organisatie  

willen meegeven voor de toekomst. 

https://pameijer.nl/Cms_Data/Contents/Pameijer/Media/Nieuws/Pameijer_Kwaliteitsrapport_1920x1080_WEB_72_def.pdf
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