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Voorwoord 

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 
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Leeswijzer 
Dit kwaliteitsrapport 2017 is gebaseerd op interne rapporten waarin wordt gevolgd 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.  
 
Het kwaliteitsrapport gaat over:  
- Wat Pameijer is en wat we doen; 
- Wat goede ondersteuning is en hoe die wordt uitgevoerd;  
- Welke informatie gebruikt wordt om de ondersteuning  goed te laten verlopen; 
- Wat goed gaat en wat beter kan.  
 
Hoe komt Pameijer aan deze informatie? 
- Door regelmatig in gesprek te gaan met cliënten en verwanten.  
- Door cliënten, verwanten en medewerkers te vragen wat zij vinden van de ondersteuning die ze  
  krijgen.  
- uit rapportages die teams maken over hun eigen resultaten.  
- door deze informatie elke vier maanden te verbinden met –onder andere-  informatie van de  
  klachtencommissies, overzichten van incidentmeldingen, uitkomsten van audits. De informatie die  
  dat oplevert, wordt binnen Pameijer breed besproken: in teams, met cliënten en met  de verwanten-  
  en cliëntenraden, de ondersteunende diensten en het bestuur. 
  
Voor wie is het kwaliteitsrapport? 
- Voor de cliënten en verwanten van Pameijer, voor nieuwe cliënten en voor de samenleving  
- Voor Pameijer-medewerkers. 
- Voor alle organisaties die bij Pameijer betrokken zijn, zoals partners waar we mee samenwerken,  
  gemeentes en andere opdrachtgevers, de inspectie en zorgkantoren.
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Samenvatting 
Pameijer is in 2017 gestart met de toepassing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit doen 
we niet alleen voor Wlz-cliënten maar voor al onze cliënten. Het kader komt sterk overeen met onze 
visie en sluit goed aan op de manier van werken bij Pameijer.  
 
Uit  cliëntervaringsonderzoeken is gebleken dat cliënten over het algemeen positief zijn over de 
ondersteuning die zij krijgen. De zeggenschap van cliënten blijft steeds onderwerp van gesprek, 
vooral op lokaal niveau . Er zijn diverse vormen van zeggenschap die teams samen met cliënten 
afspreken. Om de zeggenschap van cliënten te versterken, hebben we diverse vormen van lokale 
zeggenschap georganiseerd, zetten we digitale middelen in en kunnen steeds meer cliënten hun 
eigen begeleider kiezen. 
 
De koers van Pameijer is bekend bij alle teams. De uitgangspunten talentontwikkeling, eigen regie en 
tijdelijkheid staan centraal in de ondersteuning van cliënten en van medewerkers.   
 
Binnen Pameijer hanteren we een sterke jaarcyclus waarin om de vier maanden op organisatie– en  
teamniveau gereflecteerd en gerapporteerd wordt op de afgesproken resultaten. Het zelforganiserend 
werken van medewerkers ontwikkelt gestaag, de onderlinge samenwerking wordt als positief ervaren 
en teams schakelen sneller hulp in wanneer zij vastlopen. Dit kan door het inzetten van een 
consultatieteam of door advies te vragen aan deskundigen.  
Er vindt steeds meer reflectie binnen teams plaats. Dit blijkt uit de viermaandsrapportages, maar ook 
doordat de teams en de raad van bestuur meer met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen zoals 
incidenten, uitkomsten van metingen, inzetbaarheid van medewerkers en veiligheid.  
 
In 2018 focussen we ons op het verder borgen van ingezette veranderingen zodat de kwaliteit en 
veiligheid van de ondersteuning die we bieden, aantoonbaar verder verbeterd wordt. We besteden 
specifiek aandacht aan de volgende onderwerpen:  

a) De kwaliteit van de cliëntdossiers (MijnPlan) en het methodisch werken verbeteren 
b) De zeggenschap van cliënten en medewerkers verder versterken 
c) Teamreflectie bevorderen en zorgen dat de teams voldoende toegerust zijn om de 

dienstverlening uit te voeren 
d) Teams voorzien van actuele en relevante (stuur)informatie  
e) De veiligheid en veiligheidsgevoelens van cliënten en medewerkers verder versterken.  

In bijlage 1 zijn deze verbeteracties nader uitgewerkt. 
In bijlage 2 is de cliëntversie van het kwaliteitsrapport toegevoegd.  
 
In gesprekken over veiligheid en kwaliteit zijn we geneigd om te kijken naar wat er beter moet. In 2018 
willen we meer leren van wat er juist goed gaat. We gaan meer successen delen!   
 
 
Verbetertool  
De conclusies uit dit rapport zijn meegenomen in de evaluatie en aanpassing van de jaarlijkse 
programmadoelen en mijlpalen in het meerjarenplan Pameijer Versterkt. De verbetermaatregelen die 
na de evaluatie afgesproken zijn, worden opgenomen in de ‘verbetertool’ . Hiermee kunnen we 
tussentijds ook volgen of de verbeteringen opgevolgd worden.  
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1. Over Pameijer 
Onze missie: 

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, de lokale omgeving.  
We stimuleren dat mensen – zodra zij dit kunnen – zich in te zetten voor anderen. 

Dit draagt bij aan een samenleving waar iedereen er toe doet. 

 
We bieden diverse vormen van ondersteuning bij opgroeien, naar school gaan, werk vinden en 
houden, vrijetijd en wonen. Er werken  2.850 medewerkers en bijna 800 vrijwilligers bij Pameijer. 
Samen met verwanten ondersteunen wij circa 6.500 cliënten per jaar in een gebied dat loopt van het 
Rijnmondgebied, de Zuid-Hollandse Eilanden tot en met Gouda. Er is ook een team actief in West-
Brabant en Zeeland. Cliënten die dat kunnen, zetten zich in voor elkaar (bijvoorbeeld in een 
Buurtcirkel) of voor de lokale omgeving (via werkprojecten bij scholen, zorgcentra, in wijken en 
buurten). In bijlage 2 staat meer informatie over aantallen cliënten en medewerkers.  
 
Kwaliteit bij Pameijer 
Bij de uitvoering van de missie zijn de vier bouwstenen van de VGN duidelijk herkenbaar:  

1. De ervaring van de cliënt over de kwaliteit van dienstverlening is leidend. 
2. Kwaliteit ontstaat in de werkrelatie tussen medewerker en de cliënt/verwant (luisteren, 

gehoord voelen, afspraken maken, resultaten bereiken).  
3. Verbetering van kwaliteit ontstaat door bewustzijn in de teams.  
4. Wij zijn transparant naar onze opdrachtgevers en samenleving over onze werkwijzen en 

resultaten.  
.  
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Pameijer Versterkt  
Pameijer Versterkt is het meerjarenplan tot 2020. Daarin staat waar Pameijer zich op richt en voor 
inzet. Dit plan is vertaald naar de mijlpalen waar teams en ondersteunende afdelingen aan werken.  
Bij de jaarlijkse bijstelling van het plan wordt met een brede inbreng vanuit de organisatie en de 
uitkomsten van audits, onderzoek en marketing-informatie gekeken naar de kansen en bedreigingen 
en de sterkten en zwakten van de organisatie. Op basis daarvan worden nieuwe doelen en mijlpalen 
afgesproken.  De thema’s zijn steeds hetzelfde: dienstverlening aan cliënten, de inzet van 
medewerkers, ontwikkeling van de organisatie en het delen van ons gedachtengoed.   
 

 
 
 
De verbetercyclus van Pameijer  
Met de verbetercyclus kunnen we tijdig zien wat er waar verbeterd moet worden en daar actie op 
ondernemen. De cyclus bestaat uit vier stappen. 1) De uitvoering van mijlpalen wordt afgesproken, 2) 
uitgevoerd en elke vier maanden wordt er door de teams en afdelingen over hun voortgang 
gereflecteerd en 3) gerapporteerd. Namens de raad van bestuur wordt  elke vier maanden van de 
teamrapportages één rapportage gemaakt. Deze wordt daarna besproken met en door de teams, 
afdelingen, managers, het bestuur en de raad van toezicht. De raad van bestuur en de 
medezeggenschapsraden bespreken deze rapportages dan ook. Op basis van de uitkomsten wordt 4) 
afgesproken wat er verbeterd moet worden en vindt er bijsturing plaats in teams of in de organisatie in 
zijn geheel.   
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2. Programma Pameijer Versterkt 2017 
Hieronder staat per thema  wat  we in 2017 bereikt hebben en hoe we dit - waar van toepassing- gaan 
verbeteren. 

2.1 Dienstverlening 
De ondersteuning van cliënten

Pameijer gelooft dat iedere stap die een cliënt 
zelf zet, hem sterker maakt. Wij kijken naar wat 
iemand wil en kan. Pameijer biedt diverse 
vormen van ondersteuning om de eigen regie 
te vergroten. Dit kan gaan over opgroeien, 
naar school gaan, werk vinden en houden of 
over wonen met of zonder begeleiding.  Naast 
individuele begeleiding biedt Pameijer ook 
mogelijkheden als een trainingen, 
zelfhulpgroepen of cursussen. Zo werken we 
samen aan ontwikkeling en/of herstel. Met de 
ondersteuning die het beste bij iemand past. 
 
Elke cliënt heeft een arrangeur die hem 
welkom heet bij Pameijer. Als start van de 
ondersteuning bedenken zij samen wat er 
nodig is om zijn ondersteuningsvraag te 
beantwoorden. De arrangeur betrekt vanaf het 
begin, als de cliënt daarmee instemt, ook 
naasten van de cliënt. Op basis van deze 
informatie stelt de arrangeur dan MijnPlan 
samen. Daarin staan de doelen waaraan de 
cliënt gaat werken. Hierna vindt de arrangeur 
een of meerdere teams die de cliënt gaan 
ondersteunen en introduceert hij de cliënt daar.  
 
MijnPlan (het ondersteuningsplan) bevat de 
informatie die nodig is om iemand goed te 
kunnen ondersteunen. Naast doelen en acties 
staat hier bijvoorbeeld ook in hoe iemands 
gezondheid is, wie zijn naasten zijn en -indien 
van toepassing- met welke risico’s de cliënt en 
zijn omgeving rekening moeten houden. Bij het 
samenstellen van MijnPlan wordt duidelijk wat 
de cliënt zelf gaat doen, wat zijn naasten 
kunnen betekenen en waar de ondersteuning 
van Pameijer uit bestaat. Dit laatste kan 
uitgevoerd worden door professionals of door 
vrijwilligers, afhankelijk van wat er nodig is.  
We vragen begeleiders regelmatig te 
rapporteren over de ontwikkeling van cliënten. 
Zo kan steeds gevolgd worden of de 

ondersteuning nog passend is en kun je 
vervolgstappen afspreken. Het doel van 
ondersteuning is steeds om met eigen kracht 
je zelfredzaamheid te behouden of te 
vergroten en -daar waar dat kan-, ook een 
bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het is 
belangrijk om het effect van de zorg te meten 
met bijvoorbeeld een zelfredzaamheidsmeting 
(ZRM) of een doelrealisatie-meting.  De 
arrangeur is degene die volgt hoe de 
ondersteuning van cliënten op langere termijn 
verloopt en zorgt er voor dat dit minstens een 
keer per jaar met alle betrokkenen 
geëvalueerd wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De teams die cliënten ondersteunen zijn 
verdeeld in ‘productgroepen’: 
- Pameijer Plus ondersteunt cliënten bij hun 
ontwikkeling, herstel en zelfredzaamheid met 
trainingen,  
  individuele ondersteuning en supportgroepen 
- Pameijer Groeit op: ondersteunt (L)VB-
jongeren bij leren, werken en wonen 
- Pameijer Werkt: ondersteunt volwassenen bij 
het vinden en houden van werk, 
vrijwilligerswerk of bij    
  dagbesteding  
- Pameijer Woont: ondersteunt bij wonen 
- Pameijer Mozaik: ondersteunt met 
specialistische ambulante behandeling cliënten 
met Multiproblematiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip: Lees hoe Eric en anderen zelf 

stappen hebben gezet op 

pamijer.nl/verhalen.  

 

 

Bianca werkt sinds een klein jaar in een 
Huis van de Wijk in Delfshaven. Ze 
houdt het gebouw schoon en heeft ook 
nog een paar andere taken. Voor de 
schoonmaak heeft ze een cursus 
gevolgd. ‘Ik ben gek op werken’, zegt 
Bianca zelf. Ze wil het liefst doorstromen 
naar een betaalde baan. 

bron: interview in Ertoe doen (nieuwsbrief 
voor en door cliënten) 
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Zeggenschap van cliënten en verwanten
 
Pameijer heeft zeggenschap van cliënten in 
hoog vaandel staan. Daarom stimuleren we 
cliënten en teams om hier lokaal op hun eigen 
manier vorm aan te geven. Bij 2/3

e
  van de 

Woont-teams kunnen cliënten zelf hun 
dagelijkse begeleider kiezen. In 2017 is via 
een pilot onderzocht welke criteria voor 
cliënten daarbij belangrijk zijn en ook wat de 
gevolgen voor medewerkers kunnen zijn. De 
pilot heeft een hulpmiddel opgeleverd dat  
 
 

 
gebruikt kan worden door cliënten en teams 
die de eigen keuze nog gaan invoeren. 
Er zijn meerdere manieren waarop de eigen 
regie van cliënten lokaal vorm krijgt. Naast 
officiële cliëntenraden zijn er ook gezamenlijke 
overleggen (cliënten en medewerkers), 
huiskameroverleggen, inspraakavonden of ad 
hoc-overleggen wanneer dat nodig is. We 
volgen goed welke adviezen dat oplevert. 
Denk bijvoorbeeld aan het aannemen van 
nieuwe medewerkers, het organiseren van 
activiteiten en het afspreken van huisregels.  

 
Vraag van de centrale raden aan alle cliënten:  

Binnen Pameijer kunnen medewerkers met 
cliënten een training Oplossingsgericht 
werken volgen. …. De cliëntenraad wil graag 
weten of cliënten ervaringen hebben met, en 
effecten zien van oplossingsgericht werken ... 
Je kunt je ervaringen mailen naar 
clientenraad.sp@pameijer.nl.  
bron: oproep in Ertoe doen (nieuwsbrief voor en 
door cliënten) 

 
Adviezen die lokale raden hebben gegeven 

Pameijer Groeit op: ”Jongeren hebben … 
aangegeven tijdens behandeluren meer 
buitenactiviteiten te willen doen”. 
Pameijer Werkt: “invulling van de feestdagen 
afsluiting 2017” 
Pameijer Woont: “..Invloed op ontbijt, er is 
naar aanleiding van vraag vanuit cliënten nu 
ook ontbijt in weekend. - schoonmaken 
gezamenlijke ruimte, gebruik van 
wasmachines - verhoogde invloed op 
kwaliteit van huisvestiging. - Meer 
gezamenlijke activiteiten aangeboden naar 
vraag van cliënten”.  

 
bron: viermaandsrapportages van teams over 

periode september-december’17 

 
Wat gaat er goed?  
In 2016 hebben alle cliënten een arrangeur 
gekregen. Om te zorgen dat de samenwerking 
tussen arrangeurs en teams goed verloopt, 
hebben we dat in 2017 goed gevolgd. Waar 
nodig zijn samenwerkingsafspraken 
aangepast. Bij de ondersteuning zetten we 
steeds meer digitale middelen in. Voorbeelden 
hiervan zijn, Mijn ondersteuning, het Ik-boekje, 
Kies je Koers, GoOV en de Budzz Buddy en 
meerdere digitale trainingen. Hiermee zorgen 
we ervoor dat mensen zelfstandiger kunnen 
worden en hun talenten verder ontwikkelen. 

De papieren dossiers zijn op de meeste 
locaties vervangen door digitale versies. 
Hierdoor kunnen cliënten en verwanten die dat 
willen, ook zelf in hun dossier kijken en er in 
schrijven. Ook voor medewerkers is dit handig 
omdat zij op verschillende plekken de dossiers 
kunnen raadplegen. Tegelijk voldoen we 
hiermee aan de nieuwe privacyregels. 
Steeds meer teams vinden samen met cliënten 
een vorm om  zeggenschap over de 
ondersteuning te regelen.  

 
 
 

Daan: 
'Ik heb altijd alleen willen reizen om zo 
zelfstandig mogelijk te zijn maar ik raakte 
altijd verdwaald vanwege alle prikkels op het 
station. Met de GoOV-app ging het ineens 
super makkelijk! Met deze app kun je thuis 
reizen inplannen en als je weggaat neem je 
je smartphone mee. Daar komt op te staan 
waar je heen moet lopen mbv. Google Maps 
en in welke bus/trein/tram/metro je moet 
stappen.  Ook is er de Hulplijn die je kunt 
bellen als je verdwaald bent, er een 
probleem met de app is of als je wat info wilt. 
Ze zijn altijd vriendelijk en nemen de tijd om 
te zorgen dat jij weer door kunt reizen. Ik zou 
de app aanbevelen aan iedereen die moeite 
heeft met het OV. Dankzij de app kan ik nu 
zelfstandig naar mijn werk, naar de winkel, 
noem het maar op. Echt geweldig.' 

mailto:clientenraad.sp@pameijer.nl
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Wat kan beter? 
Bij de evaluatie van de resultaten van 2017 is 
afgesproken dat de dienstverlening op een 
aantal punten in 2018 verder versterkt gaat 
worden. Dat kan zijn omdat we nog niet klaar 
zijn met de invoering ervan of doordat de 
resultaten van een pilot nu breed ingevoerd 
gaan worden.  
 
Het gaat om bijvoorbeeld: 

- Gerichter ondersteunen bij het bereiken van 
doelen. Uit onderzoek bleek dat niet alle 
cliënten hun eigen doelen goed kennen of 
dat ondersteuners hun begeleiding er niet 
voldoende op afstemmen. Daarnaast kan 
de samenwerking tussen begeleiders bij 
wonen en bijvoorbeeld werken beter  
georganiseerd worden.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- zorgen dat de informatie in dossiers 
compleet en actueel is. Er moet nog beter 
gerapporteerd gaan worden door 
begeleiders zodat een cliënt, zijn naasten 
en ook andere begeleiders goed kunnen 
volgen hoe het met hem gaat en of de 
ondersteuning resultaat heeft.  

- alleen digitale dossiers gebruiken. Een 
aantal teams werkt nog in papieren 

dossiers. We vinden dit niet wenselijk, 
onder andere omdat dit de beschikbaarheid 
van informatie voor betrokken medewerkers 
beperkt. Het beperkt ook de mogelijkheden 
voor cliënten zélf om hun eigen dossier 
zelfstandig en plaats- en tijdonafhankelijk in 
te zien of er informatie aan toe te voegen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cliënten en verwanten goed informeren 
over de veranderingen en eigen 
mogelijkheden in het dossier.  

- e-ondersteuning breder inzetten in alle 
teams, om de cliënt de eigen regie te 
helpen vergroten en nieuwe mogelijkheden 
bieden voor het netwerk om ondersteuning 
te bieden. [zie ook blz. 17] 

- verwanten meer betrekken bij de 
ondersteuning; dit is een mijlpaal voor 2018 
geworden.  

 
De ervaringen van cliënten
 
Pameijer vindt het belangrijk om naar de ervaringen van cliënten te vragen om de kwaliteit van 
dienstverlening te verbeteren. In 2017 zijn er drie cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd:  
 
1. Pameijer Werkt  

In samenwerking met het Centrum voor Clientervaringen zijn de ervaringen van een aantal 
volwassen Wlz-cliënten onderzocht. Dit ging over de nieuwe vormen van ondersteuning bij (leren) 
werken. Cliënten hebben een overstap kunnen maken van werken in een activeringscentrum naar 
werken in projecten en bij bedrijven. Via interviews zijn cliënten en verwanten naar hun ervaringen 
gevraagd. Bij het afnemen van de interviews waren ook cliënten betrokken.  Zij hadden daarvoor 
een training gevolgd. Uit het onderzoek bleek dat de meeste cliënten vinden dat zij na de 
verandering zelfstandiger werken en meer verantwoordelijkheid hebben. Ook hebben de meesten 
het gevoel nu meer bij de samenleving te horen. Een punt van kritiek was dat sommige cliënten en 
verwanten eerder betrokken hadden moeten worden bij de verandering van de ondersteuning. Dit 
zorgde voor onzekerheden bij cliënten en verwanten. Het onderzoek is besproken met de 
betrokken cliënten, verwanten, medewerkers en bestuurder. Aan de Werkt-teams is gevraagd  de 
leerpunten uit het onderzoek  met iedere cliënt te bespreken en concrete afspraken te maken over 
toekomstwensen. Op advies van de cliëntenraad GZ is ook een cliëntenversie van het rapport 

De cliëntenraad GZ gaf aan dat zolang 

PC2 nog in ontwikkelfase is en niet elke 

cliënt zijn of haar doelen kan bekijken en 

of bewaken, er extra aandacht vanuit de 

begeleiders moet zijn om dit samen met 

de cliënt in te zien en te verduidelijken.  

Daarnaast gaf de cliëntenraad SP aan 

dat de begeleiders tijdens het werken 

zelf met cliënt bespreken waarom ze iets 

doen, naast de mogelijkheid dit in 

MijnPameijer te zien. Dit is een continue 

aandachtspunt. 

Bron: inhoudelijke reactie na bespreking van 
het programma 2018 met het bestuur. 

 

De cliëntenraad SP benadrukt hierbij 
dat cliënten bij elke vraag bewust 
gemaakt worden dat ze contact 
kunnen opnemen met hun arrangeur 
om bijvoorbeeld een PlusProduct aan 
te vragen. Zo krijgt de cliënt meer 
zicht op de mogelijkheden en eigen 
regie.  Bron: adviesbrief van de SP-raad 

over het programma 2018.  
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‘’Bij de evaluatie van MijnPlan komt altijd de 

cliënttevredenheid ter sprake. Verder is er een 

actieve lokale cliëntenraad. Ook de VGN-pijler 

wordt meegenomen voor verbetering van de 

dienstverlening’’. 

 

 

 

gepubliceerd.  We zullen de verwanten bij volgende veranderingen in een vroeger stadium 
betrekken, zodat zij hun familielid óók daarbij kunnen ondersteunen.  
  

Cliëntverhaal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Cliënten die vanuit de Wmo ondersteund worden 
Er is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder ruim 700 Wmo-cliënten.  In totaal hebben er 137 
cliënten de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 20%.  Het gemiddelde cijfer dat cliënten aan  
Pameijer geven is een 7,8. Wat opvalt is dat respondenten van Pameijer Werkt veel minder vaak 
weten wat hun doelen zijn dan respondenten van Pameijer Woont. Om ervoor te zorgen dat cliënten in 
Pameijer Werkt weten aan welke doelen zij werken, dient de leerwerkcoach deze doelen regelmatig in 
het gesprek met cliënt te benoemen. Niet alleen de leerwerkcoach, maar ook de arrangeur en 
wooncoach moeten hier aandacht aan besteden (zie ook verbeterpunten cliëntdossier)  Ruim ¾ van 
de deelnemende cliënten vindt dat zij zich ontwikkelen en meer meedoen in de samenleving. Ook hun 
respons over de ondersteuning en bejegening is over het algemeen positief. 
 
3. Jonge LVB-cliënten en hun ouders  
In samenwerking met de cliëntenraad GZ en Stichting Alexander is een cliënttevredenheidsonderzoek 
gedaan onder LVB-cliënten en hun ouders die ambulant ondersteund worden: het ‘Zeg het ons’-
onderzoek (voorheen de C-toets). De respons onder jongeren was 71% en ouders 29%. De jongeren 
zijn met name positief over de begeleiders, activiteiten en sfeer. De ouders zijn met name positief over 
de hulp en ondersteuning door begeleiders. Als rapportcijfer geven de jongeren een 7,5 en ouders 
een 7,6. Managers hebben het verzoek gekregen om de uitkomsten nader te bespreken met 
medewerkers, cliënten en verwanten zodat er individuele verbeterafspraken gemaakt kunnen worden. 
 
Wat gaat er goed?  
De meerderheid van de teams (84%) geeft aan de uitkomsten van metingen te bespreken en te 
gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren. (Niet in alle teams is in 2017 onderzoek gedaan en 
niet alle teams zijn bekend met de uitkomsten). Teams geven aan dat zij niet alleen leren van 
uitkomsten van metingen, maar ook bijvoorbeeld van individuele evaluatiegesprekken en 
huiskameroverleggen met cliënten. 
 
Medewerkersverhalen over het gebruik van cliëntervaringsonderzoeken: 
bron: viermaandsrapportages van teams over periode september-december 2017 
 
   
Woont Alexandrium                                                      Woont Hoogvliet-Noord                            

‘’Carola deed de interviews samen met een onderzoekster van het Centrum voor 
Cliëntervaringen. ‘De eerste keer was het nog wat wennen. Aan de ene kant is het 
makkelijk om met een vragenlijst te werken. Alle belangrijke dingen heb je dan op een rijtje. 
Maar het kan ook wel eens lastig zijn. Mensen geven soms al antwoord op een vraag die 
pas later komt. Ik vond het doorvragen dan moeilijk. Maar het ging de tweede keer al beter. 
In totaal heb ik 3 interviews gehouden.’ Veel geïnterviewde (90%) voelen zich gelukkig op 
hun gemak op het werk. Maar Carola vertelt dat ze soms ook heftige verhalen hoorde. 
‘Bijvoorbeeld van iemand die steeds te horen kreeg dat hij dit of dat moest doen. Dat 
herkende ik wel. Op mijn vorige werk was ik ook een heen-en-weerbootje. Dan heb je het 
totaal niet naar je zin. Maar ik heb hier ook weer iets van geleerd. Namelijk dat ik niet de 
enige ben met zo’n probleem op het werk.’ 
 

Bron: nieuwsbrief GZ uitgave 3. Augustus 2017 

 

‘’In oktober is er een tevredenheidsonderzoek 

geweest en hiervan krijgen we de uitslag nog. 

Daarnaast wordt er in de evaluatiegesprekken 

(red.: met cliënten) de ontwikkeling en 

tevredenheid besproken en afspraken over 

gemaakt. Tevens worden uitkomsten van 

audits/verbeterplan ingezet ter verbetering van 

de kwaliteit.’’  
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GO Kinderwoonvorm Geeranja:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het organiseren van lokale medezeggenschap, zijn er meer mogelijkheden om ervaringen met 
elkaar uit te wisselen. Elke maand maakt Pameijer TV een journaal voor en door cliënten. Cliënten 
krijgen daar meer te weten over leuke activiteiten, mensen of het laatste nieuws over (de 
ondersteuning) van Pameijer. Kijk op https://www.youtube.com/user/pameijerTV .  
Er zijn ook nieuwsbrieven voor en door cliënten: ‘Stap Verder’ voor GZ-cliënten en ‘Ertoe doen’ voor 
SP-cliënten. In de nieuwbrieven (op papier en digitaal) kunnen cliënten een oproep plaatsen, een 
vraag stellen en ervaringen delen.  
 
Wat kan er beter?  
In 2018 gaan we:  

- teams en cliëntenraden eerder informeren wanneer er een cliëntonderzoek aankomt en de 
uitkomsten van de onderzoeken beter vindbaar maken in de digitale bibliotheek.  

- ervaringen meten bij alle cliënten. In 2018 kiezen we een meetinstrument (bij voorkeur een 
instrument uit de VGN-waaier) dat geschikt is voor alle cliëntgroepen.  

- diverse manieren/instrumenten inzetten om de zeggenschap van cliënten verder te vergroten, 
zoals het klantpanel. 

1
  

-   We gaan de kwaliteit van reflectiemomenten verbeteren. Hierbij zorgen we er voor dat teams 
 gemakkelijk kunnen kiezen uit een werkvorm die hen past. Er wordt ook meer aandacht besteed 
 aan het uitvoeren van verbeterafspraken die uit de reflectie voortvloeien 
 
Incidenten en calamiteiten 
 
Incidenten worden gemeld om er van te leren en te verbeteren. Bij een calamiteiten-onderzoek wordt 
er gebruik gemaakt van o.a. de PRISMA-methode. De meldingen worden besproken in de commissie 
Kwaliteit en Veiligheid. In 2017 waren er 6658 incidentmeldingen. Dat zijn er 1545 meer dan in 2016. 
Dit heeft onder andere als oorzaak: er zijn meer cliënten en medewerkers hebben een betere 
melddiscipline. .  
Zeer ernstige incidenten worden altijd bij verschillende instanties  gemeld. Zo zijn er zeven incidenten 
bij gemeentelijke toezichthouders gemeld en twee bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  
 
Wat gaat er goed? 
Meer medewerkers melden vaker incidenten. Veel teams hebben de MRIC-meldingen

2
 ook als vast 

agendapunt. Teams bespreken de incidenten en zetten acties uit om zaken te verbeteren. Waar nodig 
ondersteunt het team Kwaliteit bij de bespreking van casuïstiek en of voor uitleg van het meldsysteem 
Itask.  Nieuwe medewerkers volgen bij indiensttreding een introductieprogramma en daarin wordt het 
melden van incidenten uitgebreid toegelicht.  
Naar aanleiding van organisatie-brede analyses zijn aanpassingen doorgevoerd in werkwijzen, 
protocollen en in de training van medewerkers en cliënten.  Zo zijn de afspraken over het maken van 
risico-taxaties aangescherpt, is de training ‘resultaatgericht werken’ vernieuwd om beter om te gaan 
met complexe situaties en zijn de afspraken met verwijzers geactualiseerd

                                                      
1
 Om cliënten succesvol te laten participeren is het belangrijk om hun verhaal te horen. Daarom willen we cliënten 

die willen meedenken een plek geven in een klantpanel. Dit draagt ook bij aan het versterken van de band met 
onze cliënten. Het klantpanel levert inzichten voor verbetering van de dienstverlening, communicatie, marketing, 
productontwikkeling enz. 
2
 MRIC staat voor ‘melden risico’s, incidenten en calamiteiten’ 

‘’Uitkomsten van onderzoeken komen terug tijdens de teamvergaderingen, deze worden 

besproken. Tijdens de planbespreking van een cliënt wordt dit besproken en in de evaluatie en/of 

in een nieuw plan verwerkt. Er wordt gekeken in hoeverre de doelen zijn behaald of zo nodig 

bijgesteld. Cliënten zijn zelf aanwezig bij de planbespreking en worden waar mogelijk betrokken 

bij het opstellen van hun doelen.  1x in de 6 weken is een bewonersvergadering met de cliënten, 

waar de cliënten feedback kunnen geven op de begeleiding over diverse onderwerpen rondom de 

woning.’’ 

https://www.youtube.com/user/pameijerTV
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Wat kan er beter? 
In 2018 gaat het team Kwaliteit  het MRIC-
proces optimaliseren.  Dit proces - van 
afhandeling  incidenten tot aan de monitoring, 
sturing en analyse - wordt door medewerkers 
als complex ervaren. Een aantal factoren lijkt 
hierop van invloed te zijn: de duiding van de 
ernst van meldingen, de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden bij het melden (wie 
doet wat wanneer?) en de onvoorspelbaarheid 

van incidenten. Bij de verbetering van het 
proces zorgen we er voor dat teams een 
actievere rol krijgen in het doorvoeren van 
verbeteringen (die ligt nu meer bij de 
manager).  
Verder gaan we in 2018 een groter en nieuw 
samengesteld consultatieteam inzetten. Naast 
adviseren bij complexe situaties gaat het team 
ook op de werkvloer coaching-on-the job 
geven waar dat tijdelijk nodig is.  

 
Klachten en de follow-up daarvan

In 2017 zijn 54 klachten ingediend. 65% 
daarvan komt van mensen met een 
psychiatrische beperking en 35% van mensen 
met een (licht) verstandelijke beperking. In 
2016 was het aantal klachten uit beide 
doelgroepen ongeveer gelijk. De onderwerpen 
waarover cliënten niet tevreden waren en die 
het meest genoemd werden, zijn: 

- Bejegening en onzorgvuldig handelen: 
klachten over de manier waarop 
medewerkers met hen omgaan, niet-
professioneel handelen. 

- Nakomen van afspraken: Dit gaat 
vooral over het nakomen van datgene 
wat is afgesproken (bijvoorbeeld 
tijdstip van een gesprek) of het 
nakomen van datgene waar de cliënt 
recht op heeft vanuit zijn indicatie. 

- Uitvoeren van MijnPlan: doen wat er in 
het plan staat, zorgen dat documenten 

over de cliënt actueel zijn en/of samen met de 
cliënt geëvalueerd worden.  
 
Wat gaat er goed?  
Om de klachtenregeling opnieuw onder de 
aandacht te brengen, heeft Iedere cliënt heeft 
begin 2017 post ontvangen met daarin een 
informatie over de regeling.  Daarnaast zijn 
cliënten en teams actief benaderd door de 
klachtenbemiddelaars om uitleg te geven over 
de regeling.  Elke kwartaal overleggen de 
klachtenfunctionarissen en de cliëntenraden.   
 
Wat kan er beter?  
Ondanks alle informatie die beschikbaar is 
voor cliënten en medewerkers waarin wordt 
aangegeven dat we van klachten kunnen 
leren, zien we dat het uiten van klachten en 
onvrede bij zowel cliënten als medewerkers 
nog beladen onderwerpen kunnen zijn.  Dit 
blijft daarom een punt van aandacht.  

 
Vrijheidsbeperkende maatregelen
 
Pameijer past geen vrijheidsbeperkende 
maatregelen toe in het kader van de wet 
BOPZ. Bij de ondersteuning van LVB-jongeren 
worden soms wel maatregelen afgesproken 
als: iemand naar een prikkelarme ruimte 
brengen (bijvoorbeeld eigen kamer of 
rustruimte), fysiek ingrijpen, een koelkast die 
op slot gaat of het inleveren van een telefoon.  

 
Deze maatregelen zijn altijd tijdelijk, met 
instemming van de cliënt (of zijn 
vertegenwoordiger) en worden vastgelegd in 
MijnPlan. Als deze instemming er niet is, wordt 
er gezocht naar alternatieven. Het beleid over 
dit onderwerp wordt bijgesteld in voorbereiding 
op de nieuwe wet Zorg en Dwang.

2.2 Medewerkers   
De ontwikkeling van teams  en teamreflectie 
 
Bij Pameijer werken teams zelforganiserend. 
Zij hebben de vrijheid én verantwoordelijkheid 
om hun ondersteuning naar eigen inzicht en 
kennis, voor en met cliënten, te organiseren. 
Hierdoor kan worden aangesloten bij de 
behoeften en mogelijkheden van de cliënt en 
daarmee maatwerk worden geboden. De 
teamleden zijn samen verantwoordelijk voor  
 

 
het behalen van afgesproken resultaten,  voor 
het nemen van beslissingen, elkaar 
aanspreken en goed samenwerken.   
De teams rapporteren elke vier maanden over 
hun ontwikkeling en resultaten van de 
dienstverlening en maken op teamniveau 
verbeterafspraken.  De manager is 
verantwoordelijk voor optimale inzet en 
functioneren van medewerkers en teams.  
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Wat gaat er goed?  
Het zelforganiserend werken ontwikkelt 
gestaag. Wij zien in de teamrapportages meer 
bewustwording ontstaan voor het aantoonbaar 
behalen van resultaten. Bijvoorbeeld door een 
vertaling te maken van beleid in praktische 
acties op teamniveau en de uitvoering daarvan 
regelmatig te bespreken. Onderwerpen zoals 
incidenten, uitkomsten van audits, inroosteren 
van collega’s etc. worden steeds meer als 
vaste agendapunten besproken. Er vindt 
steeds meer reflectie binnen de teams plaats. 
Teams schakelen ook gemakkelijker hulp in 
wanneer zij voorzien dat situaties vastlopen.  
In 2017 zijn bijna 100 teams door leden van 
het bestuur bezocht, wat op prijs gesteld wordt 
door de teams zelf. Hier gaan we dus mee 
door in 2018.   
 
Medewerkersverhaal van Werkt-team 
Groenservice: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook is in 2017 gestart met een pilot ‘dialoog in 
teams’. Daar hebben zes teams geoefend met 
verschillende werkvormen om structureel met 
elkaar in gesprek te gaan. In een teamdialoog 
wordt de ontwikkeling van het team en de 
organisatie besproken. De medewerkers die 
hebben deelgenomen zijn overwegend positief 
over de dialoog als vorm van gesprek. Het 
creëert openheid en draagt bij aan de 
betrokkenheid van ieder teamlid.  De 
werkvormen geven houvast en structuur aan 
de dialoog.  De ondersteuning van een 
manager of HRM-coach kan een team hiermee 
verder op weg helpen. In 2018 worden de 
werkvormen breder ingezet zodat alle teams er 
gebruik van kunnen maken. 
 
Wat kan er beter? 
Er zijn ook teams die méér ondersteuning 
nodig hebben om zichzelf te sturen. Hun 
aandacht blijft nu meer liggen bij het 
organiseren van het werk en zij komen minder 
toe aan reflecteren en verbeteren van hun 
dienstverlening. De rol van de managers heeft 
ook invloed op de ontwikkeling van de teams. 
Zo zijn er teams die duidelijk benoemen dat de 
manager meer gericht is op teamontwikkeling 
en andere teams waarbij de manager meer 
zorginhoudelijk betrokken is. Dit gegeven 
wordt onderzocht in de evaluatie van 
zelforganisatie in 2018. Hoe we de teams 
faciliteren met betrekking tot de 
organisatorische – en inhoudelijke taken staat 
hieronder.

Betrokken en vakbekwame medewerkers 
 
Om de teams te helpen bij de eigen 
ontwikkeling, is onder andere ingezet op het 
maken van opleidingsplannen. Dit moet 
bijdragen aan methodisch werken, 
deskundigheidsbevordering en het gebruik van 
digitale hulpmiddelen bij de ondersteuning van 
cliënten. In de opleidingsmatrix staat per rol 
welke leeractiviteiten verplicht of aanbevolen 
zijn om deze te kunnen uitvoeren. Er staat ook 
in wat een team moet kennen en kunnen om 
de basis op orde te hebben.  
 
Wat gaat er goed? 
Steeds meer teams hebben een 
opleidingsplan. Hun 
deskundigheidsbevordering wordt ondersteund 
door managers, trainers en HRM-coaches en 
bij complexe situaties door het 
consultatieteam. De teams gebruiken hun 
adviezen en hulp bij zowel zorginhoudelijke 
vragen als bij vragen op het gebied van 
samenwerking. In 2017 hebben alle 

leidinggevenden deelgenomen aan het tweede 
leerjaar Dienend Leiderschap. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘’Afgelopen jaar hebben wij … de 

dienstverlening aanzienlijk verbeterd, het 

ziet er solide, professioneel en verrassend 

goed uit. Dit is ook gezegd door de manager 

en de interne audit -mensen. Verder passen 

wij de vragen/ opmerkingen/ kritiek van 

cliënten toe om onze dienstverlening te 

optimaliseren.’’  

Bron: viermaandsrapportages van teams over 
periode september-december’17 

 

Volgens de OR is het goed dat er gewerkt 

wordt vanuit talenten, tijdelijkheid en eigen 

regie voor zowel de cliënten als de 

medewerkers. De OR vindt het belangrijk 

dat de medewerkers gemotiveerd en goed 

opgeleid zijn en dat Pameijer een 

aantrekkelijke werkgever wil zijn. Zoals 

aangegeven bij het strategisch doel 

organisatie, zijn processen en systemen 

ondersteunend aan de werkzaamheden. Dit 

komt ten gunste aan de dienstverlening en 

medewerkers. Daarnaast vindt de OR het 

positief dat Pameijer vooruitstrevend te 

werk gaat en het gedachtengoed van 

Pameijer wil verspreiden.   

Bron: adviesbrief OR over programma 2018 
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Wat kan er beter? 
Uit de teamrapportages blijkt dat teams op de 
hoogte zijn van het scholingsaanbod binnen 
Pameijer, de scholingsbehoefte bespreken en 
aan de verplichte cursussen deelnemen.  33% 
van de teams heeft daarvoor echter nog geen 
opleidingsplan gemaakt. Om deskundigheid op 
teamniveau te versterken, is dit wel nodig. 
Daarom is dit ook in 2018 een mijlpaal voor de 
teams dit nog moeten doen.  

Een ondertussen bekend maatschappelijk 
bekend thema is de krapper wordende 
arbeidsmarkt. Ook Pameijer-teams melden dat 
het moeilijker wordt om goede collega’s te 
vinden en te houden. Daarom werken we 
samen in het platform Rotterdamse Zorg, 
starten we in februari 2018 weer met Pameijer-
klassen, creëren we duale loopbaanpaden en 
investeren we breed in de deskundigheid van 
medewerkers.  

  
Inzetbaarheid van medewerkers  
 
Het ziekteverzuimpercentage in 2017 was 5,9%. Dit percentage wordt met name opgebouwd door 
medewerkers die tussen de drie en twaalf maanden uitgevallen zijn.   
 
Wat gaat er goed?  
In 2017 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met 58 medewerkers die tussen de drie en twaalf 
maanden uitgevallen zijn. Het doel was om van elkaar te leren en te kijken hoe we medewerkers beter 
kunnen ondersteunen in hun herstelproces. Daarnaast geeft 88% van de teams en afdelingen aan de 
inzetbaarheid/aanwezigheid onderling te bespreken, al dan niet ondersteund door hun manager.   
 
Wat kan er beter:  
Uit de gesprekken zijn verschillende acties afgesproken waarmee de afdeling HRM, samen met 
betrokkenen, aan de slag gaat in 2018. De verbeteracties zijn:  

- de bedrijfsarts bij uitval sneller (na één week) om advies vragen; 
- collega’s die zijn uitgevallen snel op een alternatieve (re-integratie)plek weer laten opbouwen, 

eventueel met ondersteuning van het Jobcenter;  

- om te voorkomen dat collega’s tussen wal en schip raken, gaan we de begeleiding tijdens de 
re-integratieperiode duidelijker structureren;  

- een vast objectief aanspreekpunt instellen waar collega’s met vragen op het gebied van uitval 
en herstel naartoe kunnen gaan;  

- een handleiding verspreiden over het proces bij uitval, begeleiding door het team en de 
manager.

Ook gaan we in 2018 in gesprek met medewerkers die langer dan een jaar uitgevallen zijn.   
 
Ervaringen van medewerkers
 
De medewerkersdialoog 
Ook de ervaringen van medewerkers worden 
gevolgd en ingezet om de dienstverlening te 
versterken. In 2017 is gestart met de 
‘medewerkersdialoog’. 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.  Het delen van 
ervaringen met elkaar over actuele 
onderwerpen wordt als nuttig, leerzaam en 
motiverend ervaren. Uit de dialoog bleek dat 
de medewerkers het thema veiligheid nader 
willen bespreken. De tweede  dialoog die in 
januari 2018 plaatsvindt, gaat daar dan ook 
over.  
 
Medewerkerstevredenheidonderzoek  
In 2017 is gestart met het opzetten van een 
nieuw medewerkers-tevredenheidsonderzoek. 
Op aanraden van de OR is besloten om niet  

 
 
jaarlijks maar continu de ervaringen en 
tevredenheid te meten. In 2018 kiezen we een 
passend digitaal hulpmiddel daarvoor. De 
uitkomsten kunnen op teamniveau en op 
organisatieniveau gebruikt worden.  
 
Teamaudits 
In 2017 zijn teamaudits bij 9 Groeit op- en 20 
Woont-teams uitgevoerd. Er is met 79 
medewerkers en 4 cliënten gesproken. Het 
doel van de teamaudits is om de onderwerpen 
die in het team spelen, in samenhang te 
bekijken en daarvan te leren.  
 
Wat gaat er goed? 
Uit de audits bleek dat de koers van Pameijer 
bekend is bij de teams. Het thema veiligheid 
staat hoog op hun agenda’s. De onderlinge 
samenwerking wordt als positief ervaren, 
waarbij men het vertrouwen heeft elkaar te 
kunnen aanspreken. De teamvorming en 
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taakverdeling is verbeterd en het vertrouwen in elkaar is groot.   
Wat kan beter?  
De audits leveren aandachtspunten op:  
- Het vastleggen van medicatiegegevens is nog niet in alle teams goed geregeld. Ook de 

calamiteitenbladen in de dossiers zijn niet overal op orde. 
- De werkplannen in MijnPlan zijn niet volledig. Medewerkers in de teams vinden het moeilijk om in 
 Plancare2

3
 de juiste informatie te vinden/te plaatsen.  

-    De medezeggenschap van cliënten is nog niet voldoende bij alle teams gerealiseerd.  
-    Deskundigheid van verschillende teamleden is bij een aantal teams nog onvoldoende inzichtelijk 
 en deskundigheidsbevordering is nog onvoldoende geborgd. 
Deze punten zijn al eerder in dit rapport genoemd en zijn meegenomen in de verbeteracties van 2018. 
 

2.3 Organisatie  
Integrale veiligheid 
 
Aandacht voor veiligheid is standaard onderdeel van wonen en werken bij Pameijer. 
De aandacht is gericht op vijf onderwerpen: veiligheid van cliënten, medewerkers, informatiesystemen, 
gebouwen en de omgeving waarmee Pameijer samenwerkt. 
 
Veiligheid van cliënten en medewerkers  
De veiligheid en veiligheidsgevoelens van cliënten en medewerkers hebben in 2017 meer aandacht 
gekregen dan voorzien was. De aanleiding hiervan waren incidenten, waaronder een aantal (zeer) 
ernstige,  en meldingen en klachten van cliënten en medewerkers daar over. Uit analyse bleek dat er 
te vaak handelings-verlegenheid was bij complexe ondersteuningssituaties. Teams worden zich hier 
meer bewust van en schakelen nu vaker en vroeger hulp in. 
 
Om de veiligheid bij dienstverlening te vergroten, is een actieplan Veiligheid gemaakt. Dit gaat over 
onder meer werken volgens afgesproken processen, hernieuwde afspraken maken over het uitvoeren 
van risico-taxaties, over samenwerking met GGZ-partners, betere dossiervorming en bespreken van 
het thema ‘afstand en nabijheid’ in de dienstverleningsrelaties. Het consultatieteam wordt uitgebreid 
en krijgt een bredere opdracht.  
 
Informatieveiligheid 
In verband met de toenemende digitalisering en het belang van privacybescherming daarbij, is het 
informatieveiligheidsbeleid van Pameijer in 2017 verder ontwikkeld en uitgevoerd. Er zijn een 
Information Security Officer en een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Verder is er  
e-learningmodule over informatieveiligheid toegevoegd ingezet die iedere medewerker moet 
doorlopen voordat een verplichte geheimhoudingsverklaring kan worden ondertekend. In 2017 is ook 
de NEN7510 certificering voorbereid.  
 
Gebouwveiligheid  
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 en heeft tegelijk een lange termijn planning om de 
veiligheid van gebouwen op peil te houden. 
 
Een specifiek onderdeel van gebouwveiligheid is brandveiligheid 
Pameijer levert zorg voor cliënten met diverse gradaties van zelfredzaamheid bij brand. Hiervoor wordt 
de WARR systematiek gebruikt.  

 W:   Waarschuwen (roepen of toonsignaal) volstaat, de cliënt kan zelfstandig het gebouw  
        ontvluchten 

 A:    Client heeft assistentie nodig bij het ontvluchten 

 R1:  Client is niet zelfredzaam en dient gered te worden, 1:1 hulp  

 R2:  Client is niet zelfredzaam en dient gered te worden, 2:1 hulp  
 

                                                      
3
 = het elektronische cliëntdossier. 
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Per locatie is in beeld wat de zelfredzaamheid van de doelgroep is (de minst zelfredzame persoon is 
maatgevend). Waar van toepassing wordt dit opgenomen in het ontruimingsplan, wat als 
voorbereiding van de ontruimingsoefening wordt gebruikt. Teams dienen jaarlijks te oefenen met 
ontruimen. In 2017 zijn er 116 ontruimingsoefeningen gedaan. 

Wat kan er beter? 
Eind 2017 is een begin gemaakt met het aanbrengen van meer samenhang tussen de thema’s 
veiligheid en kwaliteit. Bovengenoemde ontwikkelingen en verbeteringen zijn ingevoerd, maar moeten 
organisatiebreed nog verder hun beslag krijgen. Veiligheid is  een belangrijk speerpunt voor 2018.

Ondersteuning en efficiëntie  
 
In 2017 zijn teams ondersteund om efficiënter en effectiever te kunnen werken.  
 
Wat gaat er goed?  
- Op advies van de cliëntenraad SP hebben 

de teams cliënten en hun netwerk beter 
geïnformeerd over de bereikbaarheid van 
medewerkers buiten kantoortijden. De raad 
gaf namelijk aan dat de nachtaanwezigheid 
en een korte lijn met de crisisdienst wel 
goed geregeld is, maar dat dit niet overal 
even bekend is.  

- We hebben e-adviseurs ingezet om teams 
en arrangeurs te ondersteunen bij het 
(meer) inzetten van e-ondersteuning.  

- In 2017 is de vindplek voor protocollen en 
richtlijnen verbeterd. Deze werkzaamheden 
lopen door in 2018. Tegelijk zijn ook de 

protocollen en richtlijnen aangepast 
waardoor ze sneller te raadplegen zijn.  

- Verder is in 2017 de stuurinformatie voor 
teams verbeterd. Hierdoor beschikken 
teams over betere informatie over 
incidentmeldingen, het aantal dossiers dat 
op orde is, het aantal ZRM-metingen dat is 
gedaan, ziekteverzuim, opleidingen en 
kosten en opbrengsten. Het gebruik van het 
dashboard (waarin de stuurinformatie te 
vinden is) neemt toe maar wij zien tegelijk 
dat een deel van de teams de informatie 
nog niet optimaal gebruiken.  

- De werkstromen en -processen  
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld 

Wat kan er beter? 
De hierboven genoemde acties blijven in 2018 
punt van aandacht en worden verder 
verbeterd.  
Om de kwaliteit van de beoogde verbeteringen 
te verhogen,  gaan we de medewerkers veel 
meer betrekken bij wat er feitelijk voor de 
teams ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld door hen 
een actieve rol als opdrachtgever te geven bij 
de ontwikkeling van hulpmiddelen of –
systemen. Middels de viermaandsrapportage 

monitoren we de voortgang van de teams. De 
nieuwe kwaliteitsbibliotheek wordt in 2018 
gelanceerd, zodat relevante en actuele 
informatie nog beter beschikbaar zijn voor de 
teams.  
We werken aan een betere bereikbaarheid van 
alle medewerkers. De telecomstructuur wordt 
daarom aangepast. De cliënten en relaties 
bereiken  medewerkers daarna sneller en 
beter.  

 

2.4 Gedachtegoed  
Samenleving
 
De ondersteuning die Pameijer biedt, draagt bij aan een zo gewoon mogelijke deelname van de 
cliënten aan de samenleving. In het afgelopen jaar zijn er diverse acties ondernomen om het 
gedachtegoed van Pameijer uit te dragen én om ideeën op te halen om de uitvoering van het 
gedachtegoed verder te brengen.  
 
Wat gaat er goed?   
De acties in 2017 waren o.a. : 
- een merkonderzoek: de resultaten en de positionering van Pameijer zijn daarna intern onder de 
aandacht gebracht. Zo zijn er informatiesessies gehouden voor medewerkers, ambassadeurs 
aangesteld en is er een toolkit gemaakt voor collega’s die over Pameijer vertellen aan partners waar 
we mee (kunnen) samenwerken.  
- +Vijf (het innovatieteam) werkt met de afdeling Onderzoek en ontwikkeling en externe partners aan 
de (door)ontwikkeling van ondersteuningswijzen, bijvoorbeeld de Buurtcirkel en het creëren van 
inclusieve wijken, de doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid  van (L)VB-cliënten en het landelijk 
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Beroepsregister ervaringsdeskundigen. Met de organisaties (gemeenten en GGZ-organisaties) is een 
contract afgesloten voor Buurtcirkelprogramma’s en in 2018 komt er een vierde Howie de Harp

4
-

vestiging in Amsterdam.  
 
Wat kan er beter?  
In 2018 is de merkpositionering weer een belangrijk onderwerp. Het doel is om de bekendheid van 
Pameijer te vergroten onder cliënten in ons werkgebied en om medewerkers te stimuleren het 
gedachtegoed verder uit te dragen.  
 
Samenwerken met partners, leveranciers en andere externen 
 
Pameijer is aanwezig in veel gemeenten en in diverse werkvelden (GZ, LVB, GGZ en verslavingszorg) 
en werkt vanuit de visie dat 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.  
 
Wat gaat er goed? 
De diverse samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op de partnerstrategie. Hierin is beschreven 
waarin, hoe en met wie we willen samenwerken, uitgaand van de thema’s eigen regie, tijdelijkheid en 
talentontwikkeling. Verder is de visie op samenwerken met (regionale) partners afgesproken en 
vastgesteld in het nieuwe proces van hoofd- en onderaannemerschap. Daarin is opgenomen hoe de 
samenwerking moet verlopen op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. 
 
Samenwerking met behandelaars 
Pameijer biedt tot nu toe zelf beperkt behandeling; dit is ondergebracht in de Mozaik-teams die  
ambulante, specialistische GGZ- behandeling leveren, in één specialistisch Woont-team en aan LVB-
jongeren. Hiervoor is een behandelstatuut opgemaakt en zijn er drie specifieke behandelmodules 
ontworpen die nu in gebruik zijn. Hiermee bereidt Pameijer zich ook voor op de nieuwe wetgeving die 
vanaf 2019 in werking treedt: alle intramurale Wlz-ondersteuning bevat standaard een 
behandelcomponent die ingezet kan worden wanneer een cliënt dat nodig heeft. 
 
De behandeling die cliënten verder krijgen, komt van behandelaars waar Pameijer mee samenwerkt. 
In 2017 is gestart met een verbeterslag om de samenwerking met GGZ-partners inhoudelijk te 
versterken. Dit was nodig omdat bleek dat met name de overdracht van cliënten van een klinische 
setting naar (intramurale) woonondersteuning meer aandacht behoeft. Er zijn afspraken gemaakt over 
onder andere het delen van relevante informatie, gezamenlijke risicotaxatie en een ‘warme’ overdracht 
van cliënten.  Maar denk ook o.a. om consultatie, deskundigheidsbevordering en behandeling van 
cliënten in het kader van ketenbenadering.  
 
Wat kan er beter? 
In 2018 gaan we verder in gesprek met de GGZ-partners om afspraken vast te leggen in een 
convenant waarin ook afspraken staan over het gezamenlijk creëren van time out-plaatsen voor 
cliënten waarbij de ondersteuning dreigt vast te lopen. Daarnaast blijven we deelnemen aan breed 
overleg vanuit de financiers en samenwerkingsverbanden. En blijven we in gesprek met onze relaties 
met als doel om de dienstverlening aan de cliënten te optimaliseren

                                                      
4
 = een door Pameijer ontwikkelde opleiding om ervaringsdeskundige te worden 



 

19 
 

Visitatie  
 
In 2017 is besloten dat het VGN Kwaliteitskader leidend is voor de gehele organisatie. Dus voor alle 
dienstverlening die Pameijer aanbiedt aan zowel mensen met een (licht) verstandelijke beperking als 
mensen met psychiatrische beperking.  Ter oriëntatie is in het voorjaar de landelijke bijeenkomst VGN-
kader bijgewoond en is een werkbezoek gebracht aan Philadelphia over de VGN-kader-proeftuin en 
Regelarme Zorg. Vervolgens zijn in de /zomer drie bijeenkomsten geweest met een dwarsdoorsnede 
uit de organisatie om nader te verkennen wat medewerkers onder kwaliteit verstaan. In het najaar zijn 
vervolgens met zes Pameijer-voorzieningen verkent wat reflectie op basis van de ‘klantreis’ voor hen 
betekent.  
Naar aanleiding van de externe en interne oriëntatie bleek dat de elementen die in het VGN 
Kwaliteitskader genoemd zijn, al onderdeel zijn van de strategische doelen van Pameijer Versterkt. 
Dat staat beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Pameijer gaat daarom niets ‘nieuws’  
implementeren, maar wel meer focus in de organisatie aanbrengen en versterken. Om deze reden is 
er voor gekozen om voor 2017 nog geen externe visitatie over het kwaliteitsrapport te organiseren, 
maar pas in 2018 daar de effecten van ingezette projecten en verbetertrajecten dan beter zichtbaar 
zijn. 
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3. Bijlagen  

Bijlage 1: Geplande verbeteringen in 2018  
Dienstverlening  Verbeteren:  status)

5
 

De ondersteuning 
van cliënten   

De inhoud van MijnPlan en het methodisch werken verbeteren, 
zodat er gerichte ondersteuning wordt geboden bij het bereiken 
van doelen. 
Dit betekent dat de teams blijven werken aan de mijlpalen:  
MijnPlan is de leidraad bij de ondersteuning van cliënten.  
MijnPlan is actueel voor elke cliënt.   

 

 Het netwerk van cliënten meer betrekken bij de ondersteuning. 
Teams kunnen gebruik maken van de triadekaart (eind 2017 
ontwikkeld) als hulpmiddel bij het samenwerken met verwanten.   

 

 Teams kennen het portfolio en voeren het uit zoals afgesproken. 
Dit betekent dat de teams ervoor zorgen dat de dienstverlening 
volgens de afgesproken uitgangspunten uitvoert. Hierbij hebben 
zij aandacht voor het in samenhang werken aan de doelen en 
resultaten van cliënten. Bijvoorbeeld ondersteuning bij wonen én 
bij werken.  

 

 We maken alleen gebruik van digitale cliëntdossiers. Dit vanwege 
actuele informatieoverdracht tussen de collega’s en zodat cliënten 
hun eigen dossier zelfstandig op elk moment in te zien.  

 

Zeggenschap  We gaan e-ondersteuning (digitale Pameijer-producten) breder 
inzetten, zodat  we cliënten helpen de eigen regie te vergroten en 
nieuwe mogelijkheden bieden voor het netwerk om ondersteuning 
te verlenen.  
We zorgen ervoor dat medewerkers bekwamen in het gebruik 
daarvan en cliënten daarmee kunnen ondersteunen.  

 

 We zetten diverse manieren/instrumenten in om de zeggenschap 
te vergroten zoals de klantpanel en klantreis. Deze vormen 
moeten in 2018 van start gaan.  

 

De ervaringen van 
cliënten 

Het meten van cliëntervaringen én daarvan leren, gaan we verder 
versterken in 2018. Wij ontwikkelen manieren/instrumenten om de 
zeggenschap van alle cliënten te vergroten, hun 
ervaringen/meningen te kunnen meten.  We gaan op zoek naar 
een passende instrument, bij voorkeur één uit de VGN waaier.  

 

 Nadere analyses uitvoeren naar  incidenten en klachten om de 
informatie beter te duiden, zodat teams daarvan kunnen leren en 
eerder op anticiperen.  

 

Veiligheid  Organiseren van veiligheidsrondes samen met teams en 
uiteindelijk ook met cliënten.  

 

Medewerkers Verbeteren:  status 

Teamreflectie Het bewustzijn en ervaren van het nut van reflecteren blijven 
stimuleren. Dit kan door teamdialoog breed te implementeren, de 
rol van de manager meer in te zetten om de kaders waar teams 
aan werken te behalen, en een werkvorm aan te reiken waarbij 
teams met cliënten en verwanten verbeterstappen maken.  
 
Andere reflectiemethoden/onderwerpen/instrumenten: 

 Proces terugkoppeling van MRIC-bevindingen aan teams: 
meer duiding op thema’s en trends hierbinnen en de rol van 
teams en managers. 

 Consultatieteam 2.0 voegt aan de hand van casuïstiek kennis 
toe in context reflectieproces team. 

 Leren van klachten: aandacht voor beladen onderwerpen.  

 

                                                      
5
 Bruin = hier is in 2017 aan gewerkt en daar gaan we mee verder in 2018, oranje = nieuw in 

uitvoering, geel = nog niet in uitvoering, nog plannen. 
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 Power BI als informatiebron voor teams om te reflecteren 
(stapsgewijs bereiken dat teams hiermee werken) 

 Medewerkersonderzoek geeft informatie voor reflectie 

Betrokken en 
vakbekwame 
medewerker 

Om alle teams op een hoger niveau te helpen brengen, wordt in 
2018 verder ingezet op het maken van opleidingsplannen, 
methodisch werken en het gebruik van digitale hulpmiddelen bij 
de ondersteuning van cliënten. Breder inzet van consultatieteam.  

 

Organisatie  Status 

Ondersteuning en 
efficiëntie  

De audits, teambezoeken KOM/MijnPlan en de veiligheidsrondes 
vanuit de ondersteunende processen zullen alle voorgaande 
doelen ondersteunen. 

 

 De ondersteunende afdelingen zorgen ervoor dat de 
stuurinformatie in het dashboard Power BI en de protocollen en 
richtlijnen in de kwaliteitsbibliotheek relevant en actueel zijn voor 
de teams. De informatie wordt gebruikt als input om de 
dienstverlening te ondersteunen en de kwaliteit van 
dienstverlening te verbeteren. 

 

 De samenhang tussen de thema’s veiligheid en kwaliteit verder 
aanbrengen.  

 

 Meer (lijn)medewerkers betrekken bij wat er feitelijk voor de teams 
ontwikkeld wordt, dit om de kwaliteit van de beoogde 
verbeteringen te verhogen.  

 

 Het systeem PlanCare2 aanpassen o.a. agenda en wachtlijsten, 
zodat het voldoet aan de externe eisen.  

 

Gedachtegoed  Status 

Partners Productontwikkeling sluit aan bij de veranderende behoeften van 
cliënten en opdrachtgevers. In 2018 richten we de aandacht onder 
andere op het integraal aanbieden van onze producten.  

 

 In 2018 komt een campagne om de bekendheid van de Pameijer-
missie en werkwijzen te verhogen. In een vervolgonderzoek in 
2018 wordt het effect op de naamsbekendheid gemeten. 
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Bijlage 2: Samenvatting (cliëntversie)  

Kwaliteitsrapport Pameijer 2017 – samenvatting in eenvoudiger taal 

 
Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen aan de samenleving lastig is. Wij ondersteunen 
mensen om verder te komen bij wonen, werken en opgroeien. Dat doen we vooral door uit te 
gaan van hun eigen kracht en talent. In dit kwaliteitsrapport staat hoe Pameijer in 2017 heeft 
gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
Pameijer werkt met een meerjarenplan 
Om de best mogelijke dienstverlening te bieden, werkt Pameijer altijd met een meerjarenplan. In de 
jaren 2015-2020 is dat het plan ‘Pameijer Versterkt’. Hierin wordt beschreven wat de belangrijkste 
doelen van Pameijer zijn. Er staat ook in op welke manier we die doelen willen bereiken. 
 
In ‘Pameijer Versterkt’ staan 4 hoofddoelen. Voor elk doel bespreken we kort welke resultaten er in 
2017 zijn behaald. We kijken ook even naar het vervolg. Waar gaan we in 2018 verder aan werken? 
 
 

1) Ondersteuning van cliënten 
 
Doel 1: onze dienstverlening is toonaangevend en gaat uit van talenten, tijdelijkheid en 
eigen regie 
 
 

 
- De doelen van de cliënt moeten voor iedereen duidelijk zijn. In 2017 is aan elke cliënt een arrangeur 
toegewezen. Met de arrangeur bespreek je als cliënt welke ondersteuning jij precies nodig hebt en 
aan welke doelen je met Pameijer gaat werken. 
 
- De doelen van de cliënt worden vastgelegd in het digitale ondersteuningsplan MijnPlan. Het is 
belangrijk dat begeleiders bijhouden hoe het staat met de voortgang van de doelen. 
 
- In 2017 zijn drie cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd. Van de ervaringen van cliënten leren 
Pameijer en de teams hoe de dienstverlening kan worden verbeterd. Er is ook een klantpanel opgezet 
en er is begonnen met het in kaart brengen van de klantreis. 
 
- Vooral de medezeggenschap van cliënten op de locaties is in 2017 verder ontwikkeld. Er bestaan 
verschillende vormen van overleg. Naast cliëntenraden zijn er bijvoorbeeld ook gezamenlijke 
overleggen. In 2017 konden cliënten al bij 2/3

e
 van de woonteams hun eigen begeleider kiezen. 

 
- Er zijn in 2017 meer incidenten gemeld dan in 2016 (6658 tegenover 5113). Dat komt voor een deel 
doordat medewerkers incidenten vaker melden. Maar het heeft er ook mee te maken dat Pameijer 
meer cliënten met ingewikkelde ondersteuningsvragen krijgt. Het aantal klachten van cliënten is 
ongeveer gelijk gebleven. Cliënten zijn in 2017 geïnformeerd over de nieuwe klachtenregeling. 
 
2018 - In 2018 moeten we nog beter gaan werken met het cliëntendossier. De informatie daarin is nu 
niet altijd volledig. Cliënten moeten hun eigen dossier ook kunnen inzien en op de hoogte zijn van hun 
eigen doelen. Medewerkers stemmen hun begeleiding soms nog niet genoeg op die doelen af. In 
2018 onderzoeken we hoe Pameijer de ervaringen van alle cliënten kan meten.  
 
 

2) Inzet van medewerkers 
 
Doel 2: onze medewerkers werken zelfstandig, met juiste kennis en bevlogenheid 
 
 
 

 
- In 2017 zijn de teams verder gegaan met zelforganiserend werken. Medewerkers regelen steeds 
meer zaken zelf. Goed met elkaar overleggen is daarbij heel belangrijk. Een aantal teams is begonnen 
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met een proef ‘dialoog in teams’. Door met elkaar in gesprek te gaan, verbetert de samenwerking. En 
medewerkers worden zich meer bewust van hun manier van werken. 
 
- In 2017 is Pameijer ook begonnen met de ‘medewerkersdialoog’. Medewerkers, ondersteunende 
diensten en bestuur bespreken daarin samen actuele onderwerpen. Medewerkers kunnen zelf 
aangeven over welke onderwerpen ze graag willen praten. 
 
- Teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen opleidingsplan. Ze bespreken samen wat medewerkers 
nodig hebben aan scholing. Omdat het moeilijker wordt om nieuwe medewerkers te vinden, investeert 
Pameijer zelf ook in trainingen en opleidingen. 
 
2018 – In 2018 gaan we medewerkers verder versterken met kennis en vaardigheden. Pameijer 
stimuleert het gebruik van opleidingsplannen en de dialoog in teams. De ervaring van medewerkers 
wordt ook beter gevolgd. 
 
 

3) Ontwikkeling van de organisatie 
 
Doel 3: de organisatie werkt efficiënt, is wendbaar en sluit lokaal aan in wijken en 
buurten 
 
 

 
- Veiligheid is altijd belangrijk bij het wonen en werken bij Pameijer. In 2017 is het veiligheidsbeleid 
van Pameijer verder ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld opnieuw naar een aantal protocollen en richtlijnen 
gekeken. Er zijn agressietrainingen gegeven. En er is voor de hele organisatie een actieplan gemaakt 
om de veiligheid en veiligheidsgevoelens van cliënten en medewerkers te versterken. 
 
- In 2017 zijn teams ondersteund om efficiënter te werken. Belangrijk is bijvoorbeeld dat medewerkers 
snel en gemakkelijk de gegevens kunnen vinden die ze nodig hebben voor hun werk. Via een handig 
hulpmiddel kunnen ze nu sneller bij die informatie. 
 
2018 – Het verbeteren van de beschikbaarheid van informatie loopt door in 2018. Er zullen in 2018 
meer digitale hulpmiddelen in de ondersteuning worden gebruikt. Daarnaast wordt gewerkt aan een 
betere bereikbaarheid van medewerkers en aan betere ondersteuning van teams door het 
consultatieteam. 
 

 

4) Delen van gedachtegoed 

 
Doel 4: we delen ons gedachtegoed en dienstverleningsconcepten 
 
 
 

 
- In 2017 is onderzocht wat andere mensen van Pameijer weten en hoe ze tegen ons aankijken. 
Pameijer heeft veel mensen iets te bieden en wil graag dat dat bekend is. Het geven van goede 
informatie is ook belangrijk voor partners met wie we willen samenwerken. 
 
- Het team +Vijf werkt met de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling aan het verder ontwikkelen van 
producten, bijvoorbeeld Buurtcirkel. Verschillende gemeenten hebben producten van Pameijer 
ingekocht. 
 
2018 - In 2018 investeren we nog meer in samenwerking met andere organisaties. Op die manier 
kunnen we ook onze eigen dienstverlening verbeteren. Verder werken we door aan de bekendheid 
van Pameijer. Via een grote publiekscampagne vertellen we waar Pameijer voor staat.  
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Bijlage 3: Pameijer in beeld  
 

Onze cliënten:  
Het aantal cliënten waar Pameijer zorg aan heeft 
verleend is in 2017 flink gegroeid. Zo is in januari 
2017 aan 4.893 cliënten zorg verleend ten opzichte 
van 5.291 in december 2017. Dit betekent een 
stijging van 398 cliënten. Het grootste deel van de 
groei van cliënten zit in de WMO (+252) en in 
mindere mate Forensische Zorg (+46) en Jeugdwet 
(+41) en overige financieringsstromen (+84). Over 
geheel 2017 hebben bijna 6.500 cliënten 
dienstverlening vanuit Pameijer ontvangen. 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Aantal cliënten per financieringsstroom 

Onze verblijfscliënten per financieringsstroom:  
In onderstaande figuren staat per financieringsstroom informatie over de opdrachtgevers en het aantal 
verblijfscliënten in januari en december van 2017. Er heeft een (lichte) afname plaatsgevonden van 
het aantal Wlz-cliënten (met een verblijfsindicatie) en er zijn relatief weinig schommelingen te zien bij 
de zorgkantoren. Voor de WMO geldt dat in 2017 juist een toename van het aantal verblijfscliënten 
heeft plaatsgevonden en dat de groei ongeveer evenredig was voor de grootste gemeentes. Het 
aantal verblijfscliënten vanuit de Jeugdwet is afgenomen in 2017 met de grootste daling in het contract 
Rijnmond. Daarnaast is het aantal verblijfscliënten vanuit Justitie gestegen. Het resterend aantal 
cliënten dat zorg heeft ontvangen vanuit Pameijer komt uit diverse overige financieringen. Daarbij is 
de groep binnen de Zorgverzekeringswet de grootste. 
 

 
 Figuur 2: Wlz         Figuur 3: WMO 
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Onze medewerkers:  
In 2017 waren er 2850 medewerkers (1855,97 fte) 
inclusief stagiaires in dienst bij Pameijer. De 
instroom aan medewerkers, exclusief stagiaires en 
vrijwilligers, met een tijdelijk dienstverband, vast 
dienstverband en een 0-uren contract was 413 
medewerkers (138,72 fte). In 2017 zijn er 146 
stagiaires (29,44 fte) ingestroomd. De uitstroom aan 
medewerkers, exclusief stagiaires en vrijwilligers, 
met een tijdelijk dienstverband, vast dienstverband 
en een 0-uren contract was 286 medewerkers (87,93 
fte). In 2017 zijn er 157 stagiaires (33,24 fte) 
uitgestroomd. 
In totaal zijn er 116 teams die ondersteuning aan 
cliënten bieden, dit is exclusief de inloopteams en 
Buurtcirkels. 
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Figuur 6: Aantal teams per productgroep 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte bronnen 
 

- Jaarverslagen cliëntenraden GZ, SP en OR  
- Programmaplaat 2017, Pameijer Versterkt    
- Het maatschappelijke jaarverslag 2017 
- De viermaandsrapportages 2017 
- Cliëntervaringsonderzoek Pameijer Werkt 
- ‘Zeg het Ons’ (voormalige C-toets) 
- Cliëntervaringsonderzoek WMO 
- De dialoog van medewerkers 
- De teamdialoog 
- Interne auditsrapportages 
- Het meerjarenauditplan 
- Verslagen van de commissie Kwaliteit en Veiligheid 
- Jaarverslag Klachtencommissie  
- Document: ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, landelijke kader binnen de Wlz-

zorg’ 
- Document: ‘Handreiking kwaliteitsrapport en externe visitatie’.  
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