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Uitgangspunten

Iedereen doet ertoe
Pameijer ondersteunt mensen, ook de meest kwetsbare, bij het 
versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. 
Hierbij betrekken we hun naasten, vrijwilligers en de lokale 
omgeving. We stimuleren dat mensen - zodra zij dat kunnen -  
zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een samenleving  
waar iedereen ertoe doet.

Deelnemen aan de samenleving kan voor mensen lastig zijn, bijvoorbeeld door psychische 

problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Pameijer biedt op alle levensterreinen 

passende ondersteuning. Wij ondersteunen mensen op een manier die hen verder helpt, 

kortdurend of een leven lang. Zodat ook mensen in een kwetsbare situatie zich veilig  

voelen, zich kunnen ontplooien, langer zelfstandig blijven, volwaardig meedraaien in de 

maatschappij en iets voor anderen kunnen betekenen.

Talent
  We gaan uit van ieders eigen krachten en talenten. Door die te  

versterken krijgen mensen meer grip op hun leven, komen sterker in het  

leven te staan en worden minder afhankelijk van anderen.

      Periodiek bespreken we of de ondersteuning nog aansluit op 

de behoefte. We zijn er als het nodig is. Zo licht en zo kort mogelijk, maar 

ook zo intensief en zo lang als nodig. 

      Voor iedere ondersteuningsvraag bieden wij een passende  

oplossing. Wat kan én wil iemand zelf? De inzet van professionele  

ondersteuning stemmen we hierop af.

Tijdelijkheid

Eigen regie

In en met de samenleving
       We betrekken zoveel mogelijk het eigen netwerk 

van mensen – familie, vrienden en bekenden – bij de ondersteuning en we 

sluiten aan bij initiatieven in de lokale omgeving, de eigen wijk. Een inclusieve  

samenleving, waarin iedereen ertoe doet, begint in de eigen omgeving.
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of meer van 
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stagiairs

ziekteverzuim

 870
vrijwilligers

teamsondersteunende
diensten

2019    de cijfers

1   In 2019 is het totaal aantal cliënten met 
351 toegenomen. De groei is terug te zien 
bij alle financieringsstromen, behalve bij 
forensische cliënten waar een lichte  
daling te zien is

2   In 2019 heeft meer dienstverlening 
plaats gevonden op basis van subsidies 
(220 in 2018)

3   Aantal WLZ-cliënten met woon-
ondersteuning was vorig jaar 610

4   Aantal WMO-verblijfscliënten  
was vorig jaar 1.031

5   Het branchegemiddelde in 2019  
was 6,14
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Cliëntenraden:
De stem van de cliënt
Pameijer wil graag de stem van de cliënt horen. Hoe ervaren zij  
de dienstverlening? Daarvoor spreken het bestuur en de directie 
regelmatig met de verschillende cliëntenraden die binnen de 
organisatie actief zijn. Ze geven advies aan bestuur en directie. 

De twee centrale cliëntenraden voor sociale psychiatrie en gehandicaptenzorg bezoeken 

regelmatig bijeenkomsten van cliënten. Zij hebben contact met de lokale cliëntenraden  

en onderzoeken de tevredenheid. Door te weten wat er leeft, kunnen zij de cliënten goed 

vertegenwoordigen. 

Met veel organisatieveranderingen bij Pameijer in 2019, was het voor de cliëntenraden  

een druk jaar. Hoe hebben zij dat ervaren? En wat is hun advies voor de organisatie?  

Ze vertellen het zelf.
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Cliënten mogen wat meer betrokken worden bij  

veranderingen en ontwikkelingen. En daar kun je niet 

vroeg genoeg mee beginnen. Het is belangrijk dat cliënten 

van begin af aan weten wat er speelt en wat voor hen 

wordt gedaan. Zoals de ontwikkelingen met Oplossings-

gericht Werken en het digitale cliëntendossier. De bekend-

heid hierover bij cliënten was eind 2019 nog beperkt. 

Daar moet in 2020 nog flink aan gewerkt worden.

Ons advies aan Pameijer is om meer in gesprek te gaan 

met cliënten. Luister en gebruik hun kennis en ervaringen. 

Waar hebben zij echt behoefte aan? Het is gratis advies. 

Je kan ervan leren en je diensten en producten beter  

ontwikkelen. Nog meer op maat. Dan profiteren we er  

allemaal van. 

Dat geldt voor nieuwe diensten en producten maar  

natuurlijk ook voor bestaande. Praat met elkaar over  

bijvoorbeeld klachten en meldingen van incidenten. Be-

spreek de situaties die hebben plaatsgevonden. Cliënten 

weten vaak heel goed wat er speelt en leeft op hun locatie 

en zien dingen aankomen. Daar leren we allemaal van.  

En van die kennis moet heel Pameijer kunnen profiteren. 

Het gaat om het goed regelen van medezeggenschap. 

Centraal, maar ook lokaal. Dat hoeft niet in een groot en 

zwaar overleg. Inspraak kan heel simpel en luchtig, gewoon 

tijdens een kop koffie of een maaltijd. Daarvoor is het be-

langrijk dat medewerkers initiatief nemen en enthousiast 

zijn. En het helpt als een ondersteuner onafhankelijk is. 

Dan praten cliënten toch makkelijker en vrijer.”

Cliëntenraad Sociale Psychiatrie
“Goede communicatie is het aller belangrijkste. Zeker in een jaar als 2019 
waarin enorm veel veranderd is.

“Inspraak  
kan heel luchtig,  

gewoon tijdens een 
kop koffie of  

een maaltijd.”

De Cliëntenraad Sociale Psychiatrie met van links  
naar rechts: Erik, Michel en Frans (met microfoon  
is de ondersteuner).
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“Ontwikkeling is goed en nodig. Maar te vaak veranderen en te 
veel tegelijk, zorgt voor onrust en verwarring bij cliënten. 

Het is belangrijk om cliënten tijdig mee te nemen en goed te informeren over nieuwe  

ontwikkelingen. Geef meer bekendheid aan nieuwe producten, diensten en trainingen.  

Zoals het digitale cliëntendossier, oplossingsgericht werken en PaWijzer. Hou daarbij ook 

rekening met het tempo waarin dat gebeurt. Cliënten moet je op een eenvoudige manier 

en herhaaldelijk uitleggen wat er verandert. En waarom. Daarbij moet ruimte zijn voor  

inspraak. Medezeggenschap. Cliënten kunnen goed aangeven wat ze vinden, kunnen,  

willen én willen leren om te groeien als mens. Ga als begeleider daarom meer in gesprek 

met cliënten, luister goed en vul geen zaken voor ze in.

Het is ons opgevallen dat op de locaties veel wisselingen van begeleiders zijn geweest.  

Bij het selecteren van nieuwe begeleiders zijn vertrouwen en communicatie erg belangrijk. 

Er moet een goede klik zijn tussen cliënt en begeleider voor langere tijd. Neem daarom 

meer tijd om te ontdekken of die klik er is om te beslissen of iemand echt de juiste  

begeleider is voor een cliënt.

Cliëntenraad Gehandicaptenzorg Het bestuur van Pameijer heeft aangegeven de stem van cliënten terug te willen horen. 

Als cliëntenraad spelen we daarbij een belangrijke rol. We zijn dan ook blij dat we nauw 

betrokken zijn geweest bij het aantrekken van een nieuw bestuurslid en een nieuw lid  

van de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd met  

nieuwe medewerkers. Bijvoorbeeld op de locaties met nieuwe begeleiders. Wij zien hier 

ook een belangrijke rol voor de lokale cliëntenraden die dankzij de invoering van nieuwe 

wet voor medezeggenschap in 2020 straks nog sterker staan. Een goede zaak.”

De Cliëntenraad Gehandicaptenzorg met van links  
naar rechts: Jaspal, Ronald, Robert en Jeroen.

“ Cliënten kunnen goed aangeven wat ze 
vinden, kunnen, willen én willen leren 
om te groeien als mens.”
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Voorwoord  
van het bestuur
“We hebben de kwaliteit van onze dienst-
verlening in 2019 op alle onderdelen 
beetgepakt. Over de hele linie zijn grote 
verbeterslagen gemaakt en de doelen  
die we hadden gesteld, zijn meer dan  
ooit gerealiseerd. Dat succes komt voor  
een belangrijk deel door de methodische 
manier van werken dat we bij Pameijer 
steeds meer en professioneler toepassen. 

Een belangrijk onderdeel daarvan is Oplossingsgericht 

Werken waarbij we ons richten op de dingen die goed 

gaan bij onze cliënten. Zij krijgen waardering voor de 

vooruitgang die ze boeken bij het bereiken van hun doelen. 

Deze positieve benadering geeft veel meer energie.  

Zowel voor cliënten, hun omgeving als medewerkers.

Kleine stapjes vooruit zijn grote successen in het  

Oplossingsgericht Werken en het levert veel informatie op 

over de kracht en zelfredzaamheid van cliënten. We gaan 

door met deze manier van werken en blijven onze mensen 

faciliteren om zich hierin te ontwikkelen. De kwaliteitsslag 

die we hiermee hebben gemaakt, is een geweldige  

prestatie van onze medewerkers én cliënten.

De aandacht mag niet verslappen. We moeten blijven 

werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze 

dienstverlening. De koers en programmadoelen van  

de afgelopen jaren houden we vast waarbij we met het 

oog op de toekomst wel duidelijke nuances hebben  

aangebracht. Zo wordt inventiviteit steeds belangrijker. 

Ook moeten we vaker op zoek naar maatoplossingen, 

meer de dialoog aangaan met alle stakeholders en altijd 

kijken naar wat wél mogelijk is. Dit zijn inzichten die 

voortkomen uit de ontwikkelingen in de samenleving 

waar inclusie een steeds belangrijker thema is. 

Pameijer heeft zich altijd ingezet voor een inclusieve  

samenleving waar iedereen ertoe doet en meedoet.  

Daar blijven we onverminderd mee doorgaan. We kunnen 

inclusie niet eigenhandig neerzetten. Dat moeten we  

samen doen. Met onze mensen, onze cliënten en onze 

partners. We investeren daarom in het versterken van  

de verbinding om met elkaar een bijdrage te leveren aan 

Oplossingsgericht 
  werken bij Pameijer
Oplossingsgericht 
  werken bij Pameijer

Pameijer_OGW_reader_A4_liggend_fc_V6.indd   1Pameijer_OGW_reader_A4_liggend_fc_V6.indd   1 19-03-2020   15:1319-03-2020   15:13
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een inclusieve samenleving. Door te verbinden, kunnen 

we samen kijken naar inventieve oplossingen. Vandaar 

dat ‘Samen Vindingrijk’ onze koers is voor 2020 tot 2023. 

Het fundament voor ‘Samen Vindingrijk’ is in 2019  

gelegd. De kwaliteitsslag die we de afgelopen tijd hebben 

gemaakt, betaalt zich direct en duidelijk merkbaar uit  

tijdens de moeilijke omstandigheden in de coronacrisis. 

De manier waarop onze medewerkers met elkaar zaken 

oppakken, hun expertise inzetten en zich vrijwillig  

opwerpen om op maat inventieve oplossingen te bedenken 

en uit te voeren, maakt ons trots. Onze mensen doen  

gewoon hun werk. Alles gaat door. Ook het verbeteren 

van kwaliteit. We hebben er alle vertrouwen in dat we 

met de koers voor 2020-2023 de juiste richting hebben 

gekozen en samen vindingrijk kunnen werken aan de  

doelen die we hebben gesteld.”

Aimee Heijdenrijk, Arnold van Doorn en  

Arend Vreugdenhil - Raad van bestuur Pameijer

koers 2020/2023

Pameijer  
 vindingrijk

De Raad van bestuur Pameijer met van links naar rechts: Aimee Heijdenrijk, Arend Vreugdenhil en Arnold van Doorn.
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jaren is ingezet. Zij zijn onverminderd doorgegaan met  

het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening  

aan cliënten en het toerusten van medewerkers om  

resultaatgericht en methodisch te kunnen werken.  

Daarnaast breidt Pameijer zich verder uit, werkt zowel  

intern als extern steeds meer en beter samen en  

onderscheidt zich met dienstverleningsvormen zoals  

het opzetten van de Buurtcirkels. 

Elke vier maanden ontvangen wij de rapportages over de 

voortgang van alle onderdelen van het kwaliteitsprogram-

ma, inclusief een financiële rapportage. Dankzij deze vaste 

cyclus zijn wij goed op de hoogte van wat goed gaat  

en waar het eventueel nog beter kan. Zo kunnen we  

mee denken en vragen om zaken op orde te brengen als 

dat nodig is. De begroting voor 2019 was stabiel en er  

is adequaat gereageerd op tussentijdse resultaten.  

Deze aanpak en manier van werken heeft geleid tot een  

realistische begroting voor 2020. 

 

Als Raad van Toezicht zijn we ervan overtuigd dat ‘Samen 

Vindingrijk’ de juist koers voor de komende drie jaar is.  

We hebben er alle vertrouwen in dat het bestuur, dat per  

1 maart 2020 versterkt is met Aimee Heijdenrijk, er samen 

met alle medewerkers, cliënten en partners een succesvol 

jaar van gaan maken met verdere groei in kwaliteit.” 

 

R. Wondolleck - Voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
“ Tevreden en met veel waardering kijken  
wij als Raad van Toezicht naar de vele 
doelen die Pameijer heeft gerealiseerd  
in 2019 en de ontwikkeling die de 
organisatie heeft doorgemaakt. 

De positieve reacties uit het klantpanel en het 

waarderings cijfer 8 dat cliënten geven voor de kwaliteit 

van de dienstverlening, spreken voor zich. Daar doen  

we het voor. Het is een prestatie om trots op te zijn en 

waar alle medewerkers van Pameijer een belangrijke  

bijdrage aan hebben geleverd onder aanvoering van  

het bestuur. 

In augustus 2019 vertrok de voorzitter van het bestuur  

Linda Boot die wij van harte willen bedanken voor haar  

inzet. Met z’n tweeën hebben Arend Vreugdenhil en Arnold 

van Doorn vastgehouden aan de koers die de afgelopen 
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Naast een terugblik kijkt Pameijer vooral ook vooruit  

naar 2020, het jaar waarin Pameijer start met ‘Samen 

Vindingrijk 2020-2023’. De uitgangspunten en doel-

stellingen van deze nieuwe koers zijn in dit rapport de  

basis voor de blik in de toekomst.

In 2018 heeft Pameijer succesvol de eerste externe  

visitatie conform het Kwaliteitskader VGN georganiseerd. 

De feedback van onze partners (collega-instellingen en 

zorgkantoren) is ter harte genomen en in het kwaliteits-

rapport 2018 verwerkt. In 2019 is die feedback met  

verschillende raden en zorgkantoren besproken.  

De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn verwerkt in  

dit kwaliteitsrapport. Dit jaar heeft geen externe  

visitatie plaatsgevonden omdat dit één keer in de  

twee jaar plaatsvindt.

Leeswijzer
Jaarlijks stelt Pameijer een kwaliteitsrapport op om  

verslag te doen van de kwaliteit van de dienstverlening. 

Hiervoor wordt het kwaliteitskader van de Vereniging  

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gehanteerd. In dit 

rapport worden de ontwikkelingen en prestaties in 2019 

beschreven. De hoofdthema’s uit het meerjarenplan  

‘Pameijer Versterkt 2015-2020’ zijn hiervoor de basis. 

Deze thema’s zijn: Cliënten ondersteunen (hoofdstuk 1), 

Medewerkers inzetten (hoofdstuk 2), De organisatie 

(hoofdstuk 3) en Gedachtengoed delen (hoofdstuk 4). 

Door het hele rapport staan verhalen uit de dagelijkse 

praktijk. Cliëntenverhalen over hoe de dienstverlening 

wordt ervaren en verhalen van medewerkers over de  

ontwikkelingen in hun werk en hoe zij bijdragen aan het 

verbeteren van de kwaliteit. 
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Met in dit hoofdstuk:

>  1.1    De doelen van cliënten worden  
aantoonbaar behaald, volgens de  
afgesproken opdracht

>  1.2    De waardering door cliënten blijft  
minimaal gelijk of is gestegen en voldoet 
aan de eisen van opdrachtgevers

>  1.3    De dienstverlening wordt steeds  
verbeterd en vernieuwd zodat  
deze blijft voorzien in de behoeften  
van bestaande en nieuwe cliënten  
en opdrachtgevers

>  1.4    Gebruik van technologie is standaard 
onderdeel van onze dienstverlening

1.  Cliënten ondersteunen
De dienstverlening van Pameijer is  
toonaangevend en gaat uit van  
talenten, tijdelijkheid en eigen regie

pameijer kwaliteitsrapport  12  
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Elke behandeling en ondersteuning is bedoeld om cliënten verder te helpen bij opgroeien, 
opvoeden, wonen, werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Voor korte en langere 
tijd. Met cliënten samen wordt de ondersteuning gezocht die het beste past. Dit gebeurt 
altijd vanuit de eigen kracht van de cliënten en hun talenten. De teams die cliënten 
ondersteunen, zijn verdeeld in productgroepen:

     ondersteunt cliënten bij hun  

ontwikkeling, herstel en zelfredzaamheid met trainingen, 

individuele ondersteuning en supportgroepen. 

         ondersteunt cliënten bij wonen. 

            ondersteunt cliënten met  

multiproblematiek door middel van specialistische  

ambulante behandeling.          ondersteunt (L)VB-jongeren bij  

leren, werken en wonen.

         ondersteunt volwassenen bij het  

vinden en houden van werk, vrijwilligerswerk of bij  

dagbesteding.

Pameijer Plus Pameijer Woont

Pameijer Mozaïk   

Pameijer Groeit op

Pameijer Werkt
Tot slot werkt Pameijer met ervaringsdeskundigen 

vanuit sociale psychiatrie en gehandicaptenzorg.  

Dit zijn cliënten die intern zijn opgeleid om hun  

eigen ervaringen in te zetten om andere cliënten en  

de teams te ondersteunen.

“ Hoe ik door  
een koptelefoon 
weer naar 
school kan.” 
 
Miryam
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“ Het helpt om een doel in kleine stapjes op te knippen.  
Dan zie je makkelijker wat wel werkt en wat niet.  
Ook wordt inzichtelijk dat er op sommige doelen minder  
of niet gerapporteerd wordt. Dat is vaak een teken dat het  
doel niet juist is. Of dat het moment verkeerd is omdat  
het bijvoorbeeld te vroeg is.” 
                                                                                              Woont team

Medewerkers investeren in de werkrelatie om de dienstverlening steeds verder te  

verbeteren en de cliënten zo passend mogelijk te ondersteunen. De meeste arrangeurs en 

teams vinden dat het stellen en vastleggen van doelen helpt om echt resultaat te behalen. 

De aanpak kan nog simpeler en beter. Het is bijvoorbeeld makkelijker als de standaard-

doelen alvast worden klaargezet. De werkplannen en het uitwerken van verschillende  

acties worden uitgevoerd door de teams. We gaan door met het verbeteren van de  

kwaliteit van de rapportages waar ook de training Oplossingsgericht Werken (OGW) en 

KOM MijnPlan in worden verwerkt. Zo kunnen teams laten zien welke initiatieven ze  

nemen om de gestelde doelen te bereiken. 

1.1 
De doelen van cliënten  
worden aantoonbaar  
behaald, volgens de  
afgesproken opdracht
Samen met de cliënten van Pameijer worden één of meerdere 
doelen vastgesteld. Deze worden opgenomen in het cliëntendossier 
MijnPlan. De stappen om doelen te bereiken, worden hier ook  
in opgenomen. Deze aanpak heet Methodisch Werken en de 
medewerkers van Pameijer ondersteunen de cliënten hierbij. 

In 90% van die dossiers was minimaal één doel vastgesteld. Ingevulde vragenlijsten,  

een werkplan en voortgangsrapportages moeten ook worden toegevoegd aan het dossier. 

Dat was het geval voor 80% van de dossiers en die waren daarmee volledig op orde. 
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“Met  
oplossings- 

gericht werken  
ga je aan de slag  

met de dingen die  
al goed gaan” 

lees meer 

OGW is de basis voor methodisch werken bij  

Pameijer. In 2019 zijn 63 teams gestart om 

oplossings gericht te leren werken. Drie teams  

hebben dit leertraject volledig afgerond. In 2020 

moeten in totaal 65 teams het hele OGW-leertraject 

afgerond hebben. Door met iedereen op dezelfde 

manier methodisch te werken, verbetert de  

kwaliteit van de dienstverlening.

Pameijer heeft in 2019 veel aandacht besteed aan 

OGW en blijft dat in 2020 doen. Ook dan wordt 

weer gebruik gemaakt van externe deskundigen om 

trainers binnen Pameijer op te leiden. Zij brengen  

op hun beurt de kennis van OGW over op collega’s 

en cliënten.

https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/bijeenkomst-oplossingsgericht-werken-smaakt-naar-meer
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In 2020 wordt de Wet Medezeggenschap Cliënten  

Zorginstellingen (WMCZ) aangepast. Zeggenschap wordt 

nog belangrijker en cliënten krijgen naast het adviesrecht 

ook instemmingsrecht. Pameijer is in 2019 al begonnen 

met de voorbereidingen voor de wijziging van de wet. 

Vanaf juli 2020 moet de lokale zeggenschap volgens de 

nieuwe wet geregeld zijn.

Lokale medezeggenschap wordt gebruikt om onder-

steuning en samenwerking te versterken. Veel informatie 

is hiervoor beschikbaar. Uit evaluaties en gesprekken  

met cliënten, hun familie, cliëntenraden en bewoners-

vergaderingen komen zaken naar voren die verbeterd  

kunnen worden. Hoe meer meedenkers, hoe beter. 

Een paar voorbeelden zijn: 

• de aanschaf van een voetbaltafel (Woont)

• personeel dat minder op kantoor zit en meer bij  

de groep (Groeit Op)

• aanpassingen in het aanbod van dagbesteding (Werkt)

• aanpassingen in aanbod Plus-producten (Plus)

• minder hulpverleners bij de intake (arrangeurs)

MIRC-meldingen, audits, onderzoeken en klachten leveren 

ook veel informatie op om de dienstverlening te kunnen 

verbeteren. Alle informatie wordt 

gebundeld en aan de teams 

voorgelegd. Zij kunnen 

daarmee maatregelen  

nemen om de dienst-

verlening beter aan  

te laten sluiten bij de 

behoefte van cliënten 

en teams. 

“Ga het  
gesprek aan en  

zeg niet hoe  
het moet” 

lees meer 

1.2 
De waardering door cliënten blijft  
minimaal gelijk of is gestegen en  
voldoet aan de eisen van opdrachtgevers
De ervaringen van cliënten helpen ons om 
de lokale dienstverlening te verbeteren.  
Die ervaringen halen we op verschillende 
manier op. 

Zeggenschap van cliënten versterken
De meeste teams bij Pameijer hebben de lokale zeggen-

schap van cliënten geregeld. De manier waarop ze dat  

geregeld hebben, verschilt per team. Het belangrijkste  

uitgangspunt voor Pameijer is dat cliënten zich in de  

aanpak kunnen vinden. Maar ook dat zij voelen dat  

inspraak mogelijk is en dat er wat mee wordt gedaan. 

https://pameijer.nl/over-pameijer/meedenken
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/-ga-het-gesprek-aan-en-zeg-niet-hoe-het-moet-
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“ Op aangeven van cliënten is het aanbod 
van dagbesteding aangepast. Het is 
laagdrempeliger gemaakt. En omdat  
we in een groot gebied werken, zijn we 
gaan nadenken hoe we elkaar kunnen 
vervangen. Bijvoorbeeld bij een vrije 
dag. We willen continuïteit bieden.”

                           Werkt team

“ Een cliënt heeft aangegeven zijn manier van begeleiden niet meer fijn te vinden.  
Na een gesprek met de cliënt is de begeleiding aangepast. En tijdens evaluatie-
momenten is altijd ruimte voor verbeterpunten vanuit cliënt en omgeving.  
Onlangs is de ambulante begeleiding ook aangepast door input van de omgeving.”

                                               Woont team

Verbeterplannen besproken na uitkomst  
cliëntervaringsonderzoek
Na het afronden van het cliëntenervaringsonderzoek 

(CEO) in 2018, is aan de teams gevraagd wat ze met  

de ervaringen van de cliënten gingen doen in 2019.  

Samen met hun cliënten hebben verschillende teams  

nagedacht over gerichte acties en een verbeterplan.  

De teams waar dit nog niet gebeurd is, worden actief  

benaderd om het alsnog te doen.

Eind 2019 is een voorstel gedaan om het cliëntervarings-

onderzoek in de toekomst anders aan te pakken.  

Dit voorstel houdt in dat gestopt wordt met ‘klassieke’ 

vragenlijsten. Daarvoor in de plaats komt een gesprek  

tussen cliënt en begeleider over de ervaringen en  

tevredenheid van de cliënt en hoe dat eventueel  

verbeterd kan worden. De cliëntadviesraden komen in 

2020 met een advies over dit voorstel.

“ Het tevredenheidsonderzoek is 
besproken met cliënten. Een aantal 
collega’s heeft meegewerkt aan 
verbetering van een vragenlijst WLZ  
om het meer werkbaar te maken voor  
de doelgroep. In de ondersteuning is  
een digitaal planboard aangevraagd  
voor de horeca. En de Belevenistafel  
is aangeschaft voor Beschermd Plus  
en onderdeel geworden van het 
dagprogramma.”

                             Woont team
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De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek dat in 2018 is gehouden zijn samengevat in drie infographics. Klik op de afbeeldingen om 

beide pagina’s van de Woont en Werkt infographic te bekijken.

“ Cliënten geven aan moeite 
te hebben met collega’s  
die invallen op hun groep.  
Daar houden we met het 
rooster nu rekening mee. 
Ook proberen we assistent-
wooncoaches te koppelen 
aan wooncoaches A. Zij 
kunnen cliënten dan beter 
aanspreken en er is beter 
overzicht of de afspraken 
worden nageleefd.”

                               Woont team

Woont

Cliënten over Kwaliteit 2018-2019
Raadpleging Wonen van Pameijer Woont
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Woont Krimpen binnen:
 26

8,5

open Vragen

OPEN VRAAG 3: 
Welke wensen heb je?

Wat zou je willen in je leven?

“Ik vind de buurt, het huis (eigen woning) en de 
nabijheid van begeleiding fijn.”

OPEN VRAAG 1: 
Wat vind je fijn aan de woonlocatie? 

OPEN VRAAG 2: 
Als je de baas was bij Pameijer, wat zou je dan veranderen op 

de woonlocatie?

“Dan zou ik zelf 
bepalen hoe laat ik ga slapen. 

Dan zou ik meer op vakantie gaan 
met de groep. Ik zou zelf kiezen 

waar je mag wonen.”

pos
itie

f en
 kritisch

“Ik vind het
 een prettige woonlocatie en 
woning. De begeleiding is in de 

buurt. Als ik naar de begeleiding 
bel dan helpen ze mij zo 

snel mogelijk.”

“Een minpuntje is soms de ruzies op de groep.”

“Mijn wens is een mooi huis, 
samenwonen en gezellige mensen

om mij heen.”

Cliënten over Kwaliteit 2018-2019
Raadpleging Ambulante begeleiding van Pameijer Woont
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Schiebroek zuid: 
5

8,8

open Vragen

OPEN VRAAG 3: 
Wat zou je willen in je leven? Welke wensen heb je?

“Ik vind het fijn dat de begeleiding duidelijk is 
en zegt wat hij denkt en wat hij voor mij het 

beste vindt.”

OPEN VRAAG 1: 
Wat vind je fijn aan de ambulante begeleiding? 

“Wonen op een wat rustigere plek. 
Hopelijk behalen van een rijbewijs 

en een betaalde baan.”
OPEN VRAAG 2: 

Als je de baas was bij Pameijer, wat zou je dan veranderen in 
de ambulante ondersteuning?

pos
itie

f en
 kritisch

“Ik ben heel 
tevreden met de zorg die ik 

krijg en er is altijd, ook al is 
het druk, wel tijd voor mij.”

“Met de ene begeleider heb ik meer een band 
dan met de ander.”

Opmerkingen gaan over:

• Begeleiders
• Het luisteren naar de cliënt
• Hulp / ondersteuning 

Zes cliënten hebben opmerkingen over:
• Dat ik weer mijn [voertuig] kan rijden.
• Voedingsgeld mag omhoog.
• Een gezellige woonkamer met een televisie en een 

ruimte waar je altijd met elkaar kan praten.
• Meer informatie geven over hoe je een doel kunt 

bereiken. Helpen om iemands wensen in vervulling te 
laten gaan. 

• Dat alles op orde zou komen.
• Meer stimulatie en tijd in wat de bewoner leuk vindt qua 

hobby’s bijvoorbeeld. 

Werkt

Cliënten over Kwaliteit 2018-2019
Raadpleging Dagbesteding/het werk van Pameijer Werkt
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Werkt IJsselmonde 1:
 31

8,7

open Vragen

OPEN VRAAG 3: 
Wat zou je willen in je leven? 

Welke wensen heb je? 

“Dat ik de dingen kan doen die ik leuk vind of 
kan leren om deze te doen. Ik word met respect 

behandeld en ik zit op mijn plek.”

OPEN VRAAG 1: 
Wat vind je fijn aan de dagbesteding / het werk? 

“Mijn wensen zijn een vakantie 
naar Amerika, dat is mijn droom. 
Ik hoop in de toekomst met minder 

begeleiding ambulant te gaan 
wonen, zonder woonvorm en teveel 

begeleiding.”

OPEN VRAAG 2: 
Als je de baas was bij Pameijer, wat zou je dan veranderen op 

de dagbesteding / het werk?

“Dan zou ik nog meer willen 
werken op allemaal verschillende 

locaties zodat ik nog meer 
mensen zou kunnen leren 

kennen.”

pos
itie

f en
 kritisch

       “Begeleiders zorgen goed 
voor mij. Ze kennen mij goed. 

Ze maken mij aan het lachen en 
stoeien soms met mij. Ze zorgen 

voor werk, duidelijkheid 
en structuur.”

“Het wachten op begeleiding en de taxi 
vind ik niet fijn.”

https://pameijer.nl/nieuws/wlz-clienten-geven-ondersteuning-van-pameijer-hoge-cijfers
https://pameijer.nl/Cms_Data/Contents/clienten/Media/Nieuws/Infographic-Stichtingsrapport-Pameijer-Woont-Wonen.pdf
https://pameijer.nl/Cms_Data/Contents/clienten/Media/Nieuws/Infographic-Stichtingsrapport-Pameijer-Woont-Dagbesteding.pdf
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Kwaliteitscertificaat verlengd door CIIO
De instelling CIIO toetst en certificeert de kwaliteit  

bij Pameijer. In 2018 ontving Pameijer het CIIO-kwaliteits-

certificaat voor drie jaar. Daarbij werden zes kant-

tekeningen geplaatst voor verbetering. In 2019 is  

een tussentijdse toets gedaan met als resultaat dat  

in april het CIIO-kwaliteitscertificaat is verlengd.

Bij de tussentijdse toets bleek dat vijf van de zes kant-

tekeningen waren opgelost. Eén kanttekening was nog 

niet opgelost en is nu verzwaard naar een afwijking.  

Dit betrof het missen van een oordeel over het functioneren 

van het kwaliteitssysteem en een beoordeling van  

ketenpartners en derden. Om de afwijking op te heffen, 

wordt binnen de reguliere bedrijfsvoering een werkwijze 

opgenomen om deze partijen systematisch te gaan  

evalueren. Sinds de tussentijdse toets is ook veel  

aandacht besteed aan reflectie op het kwaliteits-

managementsysteem. In maart 2020 volgt een nieuwe 

tussentijdse toets van CIIO.

Later in het jaar 2019 zijn vijf audits gedaan; drie financiële 

audits en twee kwaliteitsaudits. De kwaliteitsaudits  

bestaan uit de najaarsaudit en de audit hoofdonder  aan-

nemerschap. De najaarsaudit is intern en vindt elk jaar 

plaats. Deze richt zich op passend plaatsen en informatie-

veiligheid. De aanbevelingen die uit de najaarsaudit zijn 

gekomen, zijn meegenomen in de mijlpalen van 2020.

Informatieveiligheid audit
In september 2019 is binnen het management van  

Pameijer aandacht besteed aan het belang van informatie-

veiligheid. De nieuwe richtlijnen en vijf basis regels voor 

informatieveiligheid zijn bij de teams bekend gemaakt. 

Dat gebeurde met de ludieke snoeppotactie ‘Weet wat je 

(uit)deelt’. 

Pameijer moet vanaf 1 juni 2020 voldoen aan de nieuwe 

versie NEN7510:2017. De NEN-certificering blijft dan be-

houden voor een goed werkend systeem voor informatie-

beveiliging. Er wordt dan ook blijvend aandacht besteed 

aan de bewustwording van informatieveiligheid bij  

medewerkers. 

De voorbereidingen zijn in 2019 gestart om de nieuwe 

NEN-versie stap voor stap uit te breiden naar de locaties. 

In april 2020 wordt een certificeringsaudit uitgevoerd 

voor Groeit Op en de ondersteunende diensten. Dan 

wordt duidelijk wat de aangepaste certificering precies 

betekent voor de locaties. 

MRIC-meldingen blijft gelijk
In 2019 is het aantal MRIC-meldingen (Melding en  

Registratie van Incidenten en Calamiteiten) vergelijkbaar 

met de jaren ervoor maar de ernst van de meldingen 

neemt af. In totaal zijn er 6695 meldingen gedaan waarbij 

een paar opvallende verschuiving van het type incidenten 

is te zien. Het aantal agressie-incidenten steeg met 133. 

Het aantal valincidenten nam met 78 toe. Het aantal  

incidenten met medicijnen is gedaald met 141. 
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Meer medewerkers willen helpen  
met calamiteitenonderzoek 
25 medewerkers van Pameijer hebben zich in 2019  

opgegeven om te helpen met calamiteitenonderzoeken.  

In 2020 worden hieruit de geschikte kandidaten  

geselecteerd. Zij gaan een opleiding volgen en deel  

uitmaken van de groep die intern onderzoek doet.  

Zeven medewerkers zitten nu al in die onderzoeksgroep 

en zij krijgen een opfristraining. De samenstelling van het 

definitieve team bestaat straks uit medewerkers met  

verschillende functies en achtergronden. Dat zorgt ervoor 

dat een calamiteit met een bredere blik wordt bekeken, 

besproken en beoordeeld.

Klachten in aantallen en soorten gelijk gebleven
In 2019 zijn 138 klachten ingebracht bij de klachten-

commissie en de klachtenbemiddelaar. Dit aantal is  

vergelijkbaar met 2018. Ook het soort klachten is  

vergelijkbaar met vorig jaar. Het gaat vooral over de  

communicatie met de cliënt, het nakomen van afspraken 

en de bejegening van de cliënt. In de training ‘Oplossings-

In 2019 zijn meldingen gedaan van twee privacy-incidenten 

(informatieveiligheid). In beide gevallen ging het om  

een data-lek. De incidenten zijn opgelost en onderzocht.  

Dat heeft tot enkele verbetermaatregelen geleid:

• Er wordt een privacy handboek opgesteld.

• De bewustwording over het delen van gevoelige infor-

matie bij teams en arrangeurs moet worden vergroot.

• Duidelijke werkafspraken worden gemaakt en  

vastgelegd met externe partijen over het opvragen  

en delen van informatie.

In 2020 worden de teams weer geholpen door het  

consultatieteam bij het oplossen van complexe vragen  

in de ondersteuning. Het consultatieteam, dat bestaat uit  

gedragsdeskundigen, gebruikt daarvoor de informatie  

die bekend is dankzij de MRIC-meldingen om teams te 

benaderen en te adviseren. 

Sinds de nieuwe opzet van het consultatieteam in 2018  

is doorgevoerd, zijn medewerkers erg te spreken over de 

samenwerking. Zij wisten het consultatieteam in 2019 

dan ook beter en vaker te vinden dan het jaar ervoor.  

Door de positieve, concrete en praktische adviezen van 

het consultatieteam voelen medewerkers zich gehoord  

en gezien. Ze krijgen duidelijke kaders en dat helpt om  

knopen door te hakken voor een juiste aanpak. Dit leidt 

tot het steeds preventiever inzetten van het consultatie-

team; een positieve ontwikkeling. In 2020 wordt gewerkt 

aan een nog betere inzet van het consultatieteam.

Eind 2019 heeft Pameijer te maken gehad met een incident 

met fatale afloop in Hoogvliet. Onder leiding van een  

externe voorzitter heeft een intern onderzoek plaats-

gevonden. Daaruit blijkt dat het incident in redelijkheid 

niet te herleiden is tot tekortkomingen in de geboden 

zorg. Wel heeft de onderzoekscommissie een aantal ver-

beterpunten benoemd. Het incident heeft impact gehad 

op de medewerkers, de organisatie en betrokkenen.  

Pameijer benut de aanbevelingen uit het onderzoek om 

het methodisch werken binnen de teams en de samen-

werking met partners verder te verbeteren.
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Deze concrete aanpak van de Kwaliteitsondersteunende 

kring, is een gevolg van de visitatie die in 2018 plaats-

vond. Daaruit kwam naar voren dat meer aandacht moest 

komen voor het afmaken van de kwaliteitscyclus.  

Dus naast het maken van plannen en deze uitvoeren,  

ook nadrukkelijker de resultaten evalueren, reflecteren  

en de kwaliteit continu blijven borgen. Kortom: Plan,  

Do, Check, Act (PDCA).

gericht Werken’ wordt hier aandacht aan besteed.  

De klachten worden zowel met het bestuur, de teams  

als met de cliëntenraden besproken.

Kwaliteitsondersteunende kring besteedt  
extra aandacht aan incidenten
In juli 2019 is de Kwaliteitsondersteunende kring gestart. 

Dit is een groep met vertegenwoordigers van de onder-

steunende medewerkers en twee managers van Woont. 

Zij kijken bij incidenten vooral naar ‘het verhaal achter  

de incidenten’. De oorzaken van incidenten en onderlinge  

relaties daartussen worden in beeld gebracht. Als een  

duidelijke trend te zien is, bekijkt de kring samen met  

medewerkers wat er nodig is om de kwaliteit en veiligheid 

te verbeteren. Een heel concrete aanpak. 

Een stijgend aantal valincidenten was voor de Kwaliteits-

ondersteunende kring reden om daar extra aandacht aan 

te besteden. De teams waar de meeste valincidenten  

waren, zijn bezocht. Zij hebben adviezen gekregen hoe  

ze het beter kunnen doen. 

Ook heeft de kring aandacht besteed aan incidenten met  

medicijnen. Het weigeren van medicijnen door cliënten 

heeft in enkele gevallen voor crisissituaties gezorgd.  

De adviezen die door de kring zijn gegeven, worden  

door de adviseur medicatie veiligheid doorgevoerd. 

 

Een fraudezaak in 2019 was voor de Kwaliteitsonder-

steunende kring aanleiding om de procedure rondom  

de ondersteuning te evalueren. Dit heeft verschillende  

verbeteradviezen opgeleverd waarmee de organisatie  

aan de slag is gegaan. De adviezen hebben onder andere 

betrekking op het proces bij indiensttreding, ondersteuning 

van cliënten, samenwerking tussen medewerkers en de 

procedure voor financiële ondersteuning zelf. 

In 2020 verzamelt de kring informatie afkomstig van 

klachten, MRIC-meldingen, calamiteitenonderzoek,  

audits en andere signalen van teams. Zo kan de  

kring bekijken waar ze nog meer kunnen helpen om  

dienstverlening te verbeteren. 

Plan
Ideeën voor  

betere  
kwaliteit

PDCA
Kwaliteitscyclus

Check
Evalueren

proces/idee;
wat heeft het 
opgeleverd?

Do
Uitvoeren  

van de
ideeën

Act
Eventueel  

bijstellen en  
verbeteringen  
doorvoeren
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Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), mensen met een 
ernstig meervoudige beperking (EMB), ouderen en dakloze cliënten heeft Pameijer in 2019 
vernieuwde ondersteuning ingevoerd. 

LVB-jongvolwassenen beter begeleid
Voor LVB-jongvolwassenen is het product ‘Jongvolwasse-

nen Dienstverlening’ ontwikkeld. Dit is speciaal voor jong-

volwassenen die uitstromen van Groeit Op naar Woont. 

Voor de invoering ervan is een team gevormd met mede-

werkers van beide groepen. Zij houden de doorstroom van 

cliënten goed in de gaten en passen het ondersteunings-

plan aan. De samenwerking tussen het team, de cliënten 

en de medewerkers wordt door iedereen positief ervaren. 

In 2020 wordt na een evaluatie bekeken of het product 

nog verder wordt ontwikkeld en uitgerold. 

Inclusief wonen voor EMB-volwassenen
In 2019 is een projectplan vastgesteld en een visie ge-

schreven voor het realiseren van woonondersteuning aan 

EMB-volwassenen. De bedoeling is dat het project leidt tot 

inclusief wonen in de gemeente Capelle aan den IJssel. 

Dit project wordt in 2020 voortgezet. 

Enkele in het oog springende ontwikkelingen  
in onze dienstverlening in 2019

• Start met ICT-Academie, Werkt Beschermd+  

en Groeit Op 12+ aan Hillestraat 7 in Rotterdam.  

• Opening kantoor Rozenburg met flex- en  

spreekruimtes en inloopgelegenheid voor cliënten. 

• Gestart met dienstverlening Woont Bleiswijk na  

overname van organisatie Perspektief met 15 cliënten, 

teamleden en huur van de locatie. 

• Uitbreiding dienstverlening in het sociaal domein in  

de H4-gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk  

en Westland.

1.3
De dienstverlening  
wordt steeds ver-
beterd en vernieuwd 
zodat deze blijft 
voorzien in de  
behoeften van  
bestaande en  
nieuwe cliënten  
en opdrachtgevers



pameijer kwaliteitsrapport  23

Grijs met Kleur
Grijs met Kleur is een project om de  

ondersteuning te verbeteren voor de 

groeiende groep ouderen. Aan de thema’s 

die spelen voor deze cliënten, wordt 

voortdurend aandacht besteed.  

Het gaat om thema’s als: 

• Dag van de ouderen

• Beeldhorloge

• Vrije tijd

• Passend wonen

• Methode Urlings

• Persoonlijke Verzorging

• Sociale rolversterking

• Buurtcirkel (eenzaamheid)

• Fysieke belasting

• Tiltechnieken

 

De aandacht voor deze thema’s heeft  

gezorgd voor meer bekendheid over de 

mogelijkheden van ondersteuning.  

De ervaringen worden in 2020 gebruikt 

Housing First in Rotterdam gestart 
In navolging van het succes van Housing 

First in Bergen op Zoom is in november 

2019 dit project ook in Rotterdam gestart. 

Het idee is dat het beschikbaar stellen 

van een zelfstandige woning, zorgt voor 

stabiliteit bij de cliënt. Van daaruit kan je 

verdere ondersteuning bieden. De basis-

training voor Housing First is door de 

wooncoaches gevolgd. Een werkbezoek 

aan New York - waar Housing First is  

ontstaan - heeft nuttige ervaringen en  

inzichten opgeleverd.

Van de 25 cliënten die meedoen aan  

een proef van dit project, zijn er in 2019 

twee bij Pameijer gestart. In 2020 wordt 

hier een groei verwacht. 

Het project Housing First voert de  

gemeente Rotterdam samen uit  

met Pameijer, het Leger des Heils,  

Stichting Ontmoeting, Woonstad  

Rotterdam, Havensteder, Vestia,  

Woonbron, NAS en CVD. 

om de ondersteuning verder lokaal vorm 

te geven. Maar ook om de samenwerking 

met de keten te versterken. 

In 2020 blijft Pameijer plannen maken 

om de oudere cliënten onder de aandacht 

te houden. 

“Els zorgt  
dat Greet bij  

het ouder worden veel 
dingen zelf kan blijven 
doen. Het zijn de kleine 

dingen die het doen”
lees meer 

“Housing  
First biedt  

langdurig daklozen 
rust, stabiliteit  

en een beter  
perspectief voor  

de toekomst”
lees meer 

https://pameijer.nl/verhalen/greet-en-els
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/start-housing-first-in-rotterdam
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communicatie over de productgroep  

Pameijer Plus waarmee cliënten worden 

ondersteund bij ontwikkeling, herstel en 

zelfredzaamheid. De accountteams in alle 

regio’s zijn bezocht en geïnformeerd over 

Pameijer Plus. Daarnaast wordt er actief 

over gecommuniceerd op Pameijer.NU  

en in verschillende nieuwsbrieven.  

De verwachting is dat het tot meer  

aanmeldingen leidt. 

Ook zijn alle Plus-producten geëvalueerd. 

De uitkomsten worden gebruikt om  

de producten te verbeteren en om het  

aanbod voor 2020 te bepalen. 

 

Tot slot is in 2019 een deel van de  

arrangeurs bijgeschoold in het totale  

productenaanbod waar Pameijer Plus  

onderdeel van uitmaakt. De scholing  

was succesvol en wordt opgenomen in  

de opleidingsmatrix voor arrangeurs. 

Ideeën om Thuishavens te  
verbeteren
Een hackathon over het product  

Thuis havens, heeft veel nieuwe ideeën  

opgeleverd hoe het product kan worden 

verbeterd. De ideeën van medewerkers 

zijn besproken met het bestuur. Daarbij 

ging het vooral over de basisprincipes  

van de Thuishaven. Oftewel, hoe de 

Thuishavens kunnen bijdragen aan  

meer zelfstandigheid. 

De uitkomsten van de hackathon worden 

verwerkt tot praktische handvatten  

voor de teams om met verbetering van 

Thuishavens aan de slag te gaan.

Verbetervoorstel Ondersteuning  
bij Vrije Tijd
Het product ‘Ondersteuning bij Vrije Tijd’ 

is geëvalueerd met onder andere 

leer-werkcoaches. De uitkomsten zijn  

uitgewerkt in een verbetervoorstel om  

het product verder te ontwikkelen.  

In 2020 moet over dit voorstel een  

besluit worden genomen om ermee  

aan de slag te kunnen. 

Evaluatie Naschoolse dagbehande-
ling levert verbeterpunten op
Het volledige aanbod van Groeit Op is  

geëvalueerd. Naschoolse Dagbehandeling 

(NDB) is daar een onderdeel van. De eva-

luatie heeft meerdere punten opgeleverd 

om verder te verbeteren voor de  

NDB, waaronder: 

• Pedagogisch medewerkers van  

de NDB worden gekoppeld aan  

gezins ondersteuning. 

• Het aanbieden van de cursus  

‘Samen stevig staan’ voor ouders.

• Samenvoegen van kleine locaties  

om expertise te bundelen en zo de  

continuïteit van zorg te waarborgen.

Extra aandacht voor Pameijer Plus
In 2019 is extra aandacht besteed aan 

“Hoe zorg je  
dat je iedere hulp-
vraag kunt beant-

woorden? Nou, met 
een hackathon  
bijvoorbeeld.”

lees meer 

“Vrijetijdscoaches 
Marian en Nalinie  

kijken wat iemand wil 
en kan in zijn vrije 

tijd. Zij geven net dat 
steuntje in de rug om 

ergens te komen”
lees meer 

https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/hackathon-hoe-zorg-je-dat-je-iedere-hulpvraag-kunt-beantwoorden- 
https://pameijer.nl/verhalen/marian-en-naline
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rapportages inzien en daar ook op reageren. Dankzij die inzage kunnen cliënten op een  

betere en meer transparante manier werken aan hun doelen en het vergroot de zeggenschap.

De proef is in 2019 afgerond en geëvalueerd. Sinds 1 november kunnen cliënten zich aan-

melden voor Jouw Omgeving. Aan het eind van het jaar hadden ongeveer zestig cliënten 

toegang tot hun digitale dossier. In 2020 wordt het aanmeldproces versimpeld en de Jouw 

Omgeving verder verbeterd. De verwachting is daarom dat cliënten in 2020 steeds meer 

online gaan om gebruik te maken van het recht om hun eigen dossier in te zien. 

Ondersteunende diensten bieden zowel cliënten als medewerkers hulp bij het gebruik van 

Jouw Omgeving. Medewerkers kunnen een webinar (online cursus) volgen om Jouw Omge-

ving beter te leren kennen en te begrijpen. De webinar geeft ook uitleg over het werken met 

Jouw Omgeving voor Oplossingsgericht Werken, Mijn Plan en Herstelondersteunende Zorg.

Als medewerkers de meerwaarde van Jouw Omgeving zien, zullen ze de cliënten  

stimuleren de online omgeving te gebruiken. Zij moeten de cliënten informeren over de 

mogelijkheden en de voordelen ervan. De bedoeling is dat medewerkers en cliënten  

zoveel mogelijk samen werken aan het digitale dossier van de cliënt. 

Tot slot is het recht om het digitale dossier in te mogen zien, opgenomen in de training 

Transparant Rapporteren. Teams worden tijdens de training op de hoogte gebracht van  

de wettelijke regeling.

1.4
Gebruik van technologie  
is standaard onderdeel  
van onze dienstverlening
Het streven van Pameijer is om zoveel mogelijk cliënten gebruik  
te laten maken van het digitale platform Jouw Omgeving. Dit is  
de nieuwe naam voor het online startpunt voor cliënten. 

Om iedereen gebruik te kunnen laten maken van Jouw Omgeving, is in 2019 hard  

gewerkt om de papieren dossiers te digitaliseren. Werkt en Groeit zaten aan het eind  

van het jaar op gemiddeld 85%, Woont op 70% en Mozaïk op 100%. In het eerste  

kwartaal van 2020 worden ook de laatste dossiers gedigitaliseerd. 

Cliënten hebben het recht om hun eigen dossier in te zien. In 2019 is met tien teams een 

proef gedaan met de nieuwe Jouw Omgeving. Met Jouw Omgeving wordt de toegang tot 

de dossiers voor iedereen mogelijk gemaakt. Cliënten kunnen hier al hun eigen doelen en 

https://pameijer.nl/jouwomgeving
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Met in dit hoofdstuk:

>  2.1  Medewerkers brengen en houden  
hun deskundigheid actief op peil

>  2.2.  Teams voeren hun opdracht binnen 
afgesproken kaders zelfstandig uit

>  2.3   Pameijer is een aantrekkelijke  
werkgever

2.  Medewerkers inzetten
Onze medewerkers werken zelfstandig, 
met juiste kennis en bevlogenheid
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de verwachting dat daar in 2020 verandering in komt. 

Dossiers worden steeds meer digitaal beschikbaar en  

mogen door cliënten zelf worden ingezien. Om cliënten 

daarbij goed te kunnen helpen, moeten de medewerkers 

hun eigen digitale vaardigheden verder ontwikkelen. 

Scholing en coaching-on-the-job zijn beschikbare hulp-

middelen die hiervoor worden ingezet. Dit maakt expliciet 

onderdeel uit van de training OGW. 

2.1 
Medewerkers  
brengen en houden 
hun deskundigheid 
actief op peil
Onze medewerkers krijgen en ervaren 
goede ondersteuning om hun 
deskundigheid te kunnen vergroten.

Opleiding centraal voor Toerusten & Kwaliteit
In 2019 is de opleidingsmatrix geëvalueerd. In de matrix 

staan voor verschillende rollen de opleidingen en  

cursussen genoemd die medewerkers moeten volgen  

of die worden aangeraden. Het helpt medewerkers om 

hun deskundigheid te vergroten en hun werk goed te 

kunnen blijven uitvoeren. 

Samen met gebruikers(groepen) is gekeken of de matrix 

nog actueel is en of die werkt. Daarnaast is gekeken of  

de matrix gebruiksvriendelijk is. De uitkomsten van de 

evaluatie worden gebruikt om het aanbod van opleidingen 

en cursussen te verbeteren. 

Alle opleidingen en cursussen zijn te vinden in PaWijzer. 

Dit is de nieuwe digitale leeromgeving van Pameijer die  

in 2019 verder is ontwikkeld en getest. In 2020 wordt de 

eerste fase van PaWijzer in gebruik genomen. 

Tot slot wordt in 2020 gericht aandacht besteed aan het 

opleidingsplan en het coachen van managers. Hiervoor 

wordt meer hulp aangeboden. In 2019 is dat onvoldoende 

van de grond gekomen door gebrek aan capaciteit. 

Digitale vaardigheid van medewerkers belangrijk 
om cliënten te ondersteunen
75% van de teams vindt zichzelf digitaal vaardig genoeg. 

Dat percentage is gedurende 2019 gelijk gebleven.  

Met de introductie van Jouw Omgeving voor cliënten, is 

“Wooncoach Ellen  
is door een training met 

slimme tiltechnieken 
van haar rugklachten af 
en cliënten worden er 
fitter en zelfstandiger 

van”
lees meer 

https://pameijer.nl/verhalen/ellen-wooncoach-pameijer
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De coaches Toerusten zien dat er meer aandacht is voor reflectie en bewustwording van  

eigen handelen. Teams durven sneller hun voorstellen of plannen te presenteren.  

Ze maken zichzelf dus minder afhankelijk van de goedkeuring van managers of anderen. 

Een aantal teams geeft aan dat de medewerkers sommige systemen omslachtig vinden. 

Dit belemmert hen in hun werk. En ze vinden dat bij besluiten op bestuursniveau soms  

beter rekening gehouden kan worden met de dienstverlening in de praktijk. 

 

Een kwart van de teams vindt dat zij juist te weinig invloed hebben op het beleid over 

dienstverlening. Ze ervaren dit als belemmerend voor hun werk. Om de afstand tussen het 

bestuur en deze teams te verkleinen, zijn zowel in 2018 als 2019 werkbezoeken, dialoog-

bijeenkomsten en pizza-sessies georganiseerd. Nu het bestuur sinds begin 2020 weer op 

volle sterkte is, zijn zij in de gelegenheid om de teams weer vaker te bezoeken om het  

gesprek aan te gaan en zo meer te verbinden. Dan wordt ook onderzocht waar het gevoel 

van afstand tot het bestuur vandaan komt bij deze teams. 

2.2. 
Teams voeren hun opdracht 
binnen afgesproken kaders 
zelfstandig uit

Teams krijgen de coaching die ze afgesproken hebben
De teams bij Pameijer weten dat zij bij hun werkzaamheden gebruik kunnen maken van 

coaching. De meeste teams hebben met hun managers hierover afspraken gemaakt.  

De vorm van coaching wordt afgestemd op de behoefte van de teams. Naast de managers 

worden ook wooncoaches B ingezet voor de teamleden. 

Medewerkers gebruiken zeggenschap om dienstverlening en  
samenwerking versterken
Over het algemeen zijn teams tevreden over de invloed die zij hebben op het  

verbeteren van samenwerking en dienstverlening. Er is voldoende ruimte om  

verschillende onderwerpen te bespreken. Daarnaast voelen de teams zich gehoord. 
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Start van het doorlopende online  
medewerkersonderzoek
In november 2019 is gestart met een medewerkers-

onderzoek. Het onderzoek loopt altijd door. Dus alle  

medewerkers kunnen op elk moment en anoniem  

het onderzoek invullen. Dat doen zij via een app op  

hun telefoon of computer. 

 

Pameijer vindt het belangrijk om continu op de hoogte te 

zijn van de ervaringen en belevingen van medewerkers. 

Hoe meer mensen meewerken, hoe meer informatie het 

oplevert om mee aan de slag te gaan.

 

Eind januari 2020 worden de eerste uitkomsten verzameld 

en bekeken door een werkgroep. Hieruit volgen ontwikkel-

punten en punten voor verbetering. Daarna kunnen acties 

bepaald worden om met de punten aan de slag te gaan. 

 

Voortaan worden de resultaten van het medewerkers-

onderzoek in de viermaands-rapportages bekendgemaakt 

en toegelicht. 

2.3
Pameijer is een aantrekkelijke werkgever
Het 100-dagenprogramma werkt goed voor  
alle nieuwe collega’s
Nieuwe medewerkers bij Pameijer doorlopen het 100- 

dagenprogramma naast een inwerkprogramma in hun  

eigen team. Zij krijgen tijdens deze inwerkperiode  

onder andere informatie over de visie, de producten en  

de diensten van Pameijer. 

 

Nieuwe medewerkers geven aan dat het 100-dagen-

programma voor een warm welkom zorgt. Het geeft hen 

snel het gevoel bij de organisatie te horen en dat hun 

keuze voor Pameijer een goede keuze is. Het programma 

zorgt voor duidelijkheid. Er wordt veel nuttige informatie 

gegeven en het helpt om collega’s snel te leren kennen. 

Bij alle productgroepen is verbetering te zien met  

aan vullend een eigen inwerkprogramma voor nieuwe  

medewerkers op de werkvloer. Bijna de helft van alle 

nieuwe medewerkers gebruikt de digitale leeromgeving 

PaWijzer. Hier staan alle opleidingen en cursussen die  

relevant zijn voor het werken bij Pameijer. In 2020 wordt 

extra communicatie ingezet om de bekendheid en het  

belang van PaWijzer onder de aandacht te brengen bij  

de medewerkers. Daarnaast worden technische  

verbeteringen doorgevoerd om PaWijzer nog gebruiks-

vriendelijker te maken. Tot slot, in 2020 gaat ook meer 

aandacht uit naar het inwerken van nieuwe medewerkers 

binnen hun team. De managers gaan hierop toezien.
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Pameijer onderscheidt zich als werkgever op  
de arbeidsmarkt
Met een actieve arbeidsmarktcampagne wil Pameijer  

online haar bekendheid vergroten. Pameijer zet steeds  

vaker social media in om nieuwe medewerkers te werven. 

De communicatieboodschap voor de campagne wordt  

nog aangescherpt. Deze moet aansluiten bij de centrale 

boodschap van de koers 2020-2023 ‘Samen Vindingrijk’. 

 

De campagne wordt in 2020 gelanceerd. Pameijer gaat 

centraal werven voor specifieke en moeilijk vervulbare  

vacatures, zoals GZ-psychologen, SPV’ers en SKJ- 

geregistreerden. Dat gebeurt in samenwerking met  

deRotterdamse Zorg die de personeelsbezetting bevordert 

van zorg- en welzijnsorganisaties in Rotterdam-Rijnmond. 

Arbeidsmarktvraagstukken worden op deze manier in  

regionaal verband bekeken. 

Professionaliteit wordt erkend, gewaardeerd  
en ingezet
Teams ervaren steeds meer ruimte en zeggenschap om 

hun eigen werkzaamheden in te vullen. Pameijer wil  

haar medewerkers graag behouden voor de organisatie  

en tegelijk de dienstverlening voor cliënten verbeteren.  

In 2019 zijn daarvoor de volgende acties ondernomen:

• Voor de Pameijer-klas zijn 28 nieuwe leerlingen  

geworven. Dit zijn zij-instromers. Een aantal van hen  

is al vrijwilliger bij Pameijer. Zij starten februari 2020 

met de klas.

• 77 medewerkers hebben gesproken over hun loopbaan 

met een adviseur van het Jobcenter.

• Er is een plan opgesteld om herstelondersteunende 

zorg (HOZ) en ervaringsdeskundigheid te borgen.  

In 2020 volgt hierover een advies.

We hebben een actieve personeelsvereniging
De personeelsvereniging van Pameijer is begin 2019 op-

gericht. Inmiddels zijn 150 medewerkers lid. Verschillende 

activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij de opkomst 

goed was. Het enthousiasme binnen de personeels-

vereniging neemt toe en de leden zeggen het belangrijk 

te vinden dat er onderling verbinding wordt gemaakt.

https://derotterdamsezorg.nl/visie-en-missie/
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Met in dit hoofdstuk:

>  3.1  De processen en systemen zijn  
ondersteunend bij onze werkzaamheden

>  3.2.  De (organisatie van de)  
dienstverlening is duurzaam

>  3.3   Onze dienstverleningsconcepten  
zijn lokaal verankerd

3.  De organisatie
De organisatie werkt efficiënt,  
is wendbaar en sluit lokaal aan  
in wijken en buurten
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Elke medewerker heeft een persoonlijke digitale werkplek
DigiPameijer is de nieuwe digitale werkomgeving. In november 2019 nam Pameijer dit  

in gebruik. 12 teams met in totaal 230 medewerkers maakten er aan het einde van het jaar 

gebruik van. 

 

De medewerkers zijn positief over de snelheid, beschikbaarheid en mogelijkheden van  

DigiPameijer. Ook de uitleg bij de ingebruikname van het systeem werd goed  

gewaardeerd. En dat DigiPameijer op de werktelefoon werkt, helpt de medewerkers  

om snel, eenvoudig, altijd en overal de laatste informatie te lezen over hun cliënt. 

 

In januari 2020 wordt een evaluatie gehouden over DigiPameijer. De eerste ervaringen  

en verbeterpunten worden dan besproken. Bij een positief oordeel start de uitrol van  

DigiPameijer naar de rest van de organisatie. 

3.1
De processen en systemen  
zijn ondersteunend bij onze 
werkzaamheden
Teams kunnen efficiënt registreren in het cliëntdossier
Verminderen en vereenvoudigen van administratieve handelingen en ondersteunende  

diensten. Daar heeft Pameijer in 2019 aan gewerkt. Samen met gemeente Rotterdam  

zijn hiervoor schrapsessies georganiseerd. 

De schrapsessies hebben 23 concrete acties opgeleverd. 5 daarvan zijn inmiddels  

gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld alle informatie nu op één plek ondergebracht in PlanCare2, 

het elektronisch cliëntendossier. Hiermee is informatie sneller te vinden en veiliger  

opgeslagen. En dankzij de toegevoegde functie ‘notities’ in het cliëntendossier,  

zijn medewerkers altijd op de hoogte van de status van de cliënt. 

 

In 2020 werkt Pameijer aan het realiseren van de overige 18 acties.
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Leveranciers en partners
Pameijer werkt op verschillende niveaus samen met partners (stakeholders). In 2020  

blijft Pameijer daarin investeren en de samenwerking met partnerorganisaties verder 

vormgeven. Door die samenwerking wil Pameijer nog beter aansluiten bij de onder-

steuningsvraag van cliënten, de veranderingen in de zorg en nieuwe aanbestedingen. 

Ook gaat Pameijer haar expertise en kennisagenda delen met de partners. De stuurgroep 

Transformatie deelt actief relevante kennis die is opgedaan met goede voorbeelden in de 

praktijk. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin cliënten de ruimte krijgen 

om mee te doen. 

Leveranciersevaluatie
In 2019 is een start gemaakt met de voorbereiding en uitvoering van een leveranciers-

evaluatie. Alle ondersteunende afdelingen van Pameijer hebben hieraan bijgedragen.  

Samen hebben zij de criteria voor de evaluatie vastgesteld. Er is een digitale enquête  

samengesteld om de evaluaties praktisch uit te kunnen voeren en de uitkomst snel en  

eenvoudig te kunnen verwerken. 

 

In het eerste kwartaal van 2020 wordt de evaluatie afgerond. Ook wordt dan bepaald hoe 

elk jaar een evaluatie onder leveranciers plaatsvindt. Deze evaluatie is een aanvulling op 

het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Pameijer.

3.2
De (organisatie van de)  
dienstverlening is duurzaam

In 2020 gebruikt heel Pameijer 20% minder energie dan in 2015
Pameijer zet in op energiezuinig en milieubewust leven en werken. Driekwart van de 

teams besteedt hier al bewust aandacht aan. Zij scheiden bijvoorbeeld afval, gaan bewust 

om met verlichting en papier en gebruiken meer de fiets in plaats van de auto. 

Niet iedereen kan evenveel bijdragen aan de duurzame doelstellingen. Voor ambulant 

werk moet bijvoorbeeld de auto worden gebruikt tussen locaties. Voor de gebouwen van 

Pameijer wordt per situatie bekeken welke toepassingen mogelijk zijn om het te verduur-

zamen. Blijkt een gebouw moeilijk te verduurzamen omdat het bijvoorbeeld te oud is, dan 

wordt gekeken naar renovatie, verbouwing en eventueel naar een andere bestemming. 
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Samen met 130 zorginstellingen heeft Pameijer zich  

aangesloten bij de Green Deal. Pameijer verplicht zichzelf 

hiermee bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs. 

Voor alle eigen gebouwen en de teams wordt een plan  

gemaakt voor de komende 30 jaar. 

In 2020 wordt de verlichting van eigen gebouwen  

vervangen door LED-verlichting om de CO2-uitstoot te 

verminderen. Twee warmtepompen in het Brouwershuys 

gaan zorgen voor een besparing van 40% op het gas-  

en elektriciteitsverbruik. De verwachting is dat in 2020 

20% minder energie wordt verbruikt dan in 2015.

Het vervoer is individueler en efficiënter  
georganiseerd
Pameijer heeft een nieuwe aanpak ingevoerd om  

contracten af te sluiten met vervoerders. Dit zorgt voor 

vervoer dat (kosten)efficiënter georganiseerd is. Met zes 

verschillende vervoerspartijen wordt samengewerkt.  

Zij worden lokaal ingezet. Na een evaluatie heeft  

Pameijer besloten in 2020 met deze partijen door te gaan. 

Binnen Woont (Senioren+) wordt vrijetijdbesteding dichter 

bij de woonsituatie georganiseerd. Cliënten hoeven vanaf 

2020 dan niet meer vervoerd te worden. Teams die cliën-

ten-met-vervoer ondersteunen, reizen voortaan met het 

Openbaar Vervoer. Dat is het uitgangspunt. Als zij kunnen 

aantonen dat reizen met Openbaar Vervoer niet logisch is, 

wordt een vervoerder ingezet. 

Samen met de vervoerders gaat Pameijer het service-

niveau omhoog brengen om nog betere dienstverlening 

aan cliënten te kunnen leveren.

“We gaan 
een actieve 

bijdrage leveren 
om de zorg in 

Nederland groener 
te maken.”

lees meer 

https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/pameijer-tekent-green-deal-zorg-2-0
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Teams bouwen succesvol aan  
lokale netwerken
De meeste teams van Pameijer lukt het 

steeds beter om actieve lokale netwerken 

te bouwen. Dat doen zij door te investeren 

in duurzame relaties en nauw samen te 

werken met partners. Ook in 2020 gaan 

zij daarmee door. De teams blijven  

daarom aansluiten bij lokale en regionale 

initiatieven. 

 

Verder gaan de teams verschillende  

producten van Pameijer inzetten om  

persoonlijke netwerken van cliënten uit  

te breiden. Denk aan producten als Buurt-

cirkel en Jouw Ingebrachte Mentor (JIM).

3.3
Onze dienstverleningsconcepten zijn lokaal verankerd

GGZ-convenant zorgt voor betere 
samenwerking
Pameijer heeft in 2018 samen met 

GGZ-Delfland en Antes een GGZ- 

convenant ondertekend om beter  

samen te gaan werken. 

In 2020 worden de praktische werk-

afspraken met Antes verder uitgewerkt. 

Voor GGZ-Delfland zijn die praktische 

werkafspraken in 2019 al afgerond met 

een duidelijke taakverdeling. Deze werk-

afspraken gelden voor de regio Maasluis 

Vlaardingen Schiedam (MVS). De meeste 

medewerkers die in het MVS-gebied wer-

ken, zien een verbetering (71%) in de 

samenwerking met ketenpartners.  

Er wordt makkelijker en sneller contact 

gelegd met GGZ Delfland. Ook sluiten zij  

vaker aan bij de teams van Pameijer.  

In 2020 blijft Pameijer aandacht  

schenken aan het GGZ-convenant en de 

afspraken binnen de samenwerking.
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4.  Gedachtegoed delen
We dragen landelijk bij aan het  
realiseren van nieuwe vormen  
van dienstverlening
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Pameijer werkt nauw samen met hoge-
scholen en universiteiten. Er wordt voort-
durend samengewerkt aan verschillende 
onderzoeken. 

Samen met de academische werkplaats ST-RAW wordt 

bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar samenwerking in  

de jeugdhulp. En Pameijer zet haar LVB-expertise in om 

het Erasmus MC te helpen met onderzoek naar welke  

gedragsfactoren belangrijke voorspellers zijn voor het  

herstel van mensen met een psychotische stoornis.  

Medewerkers worden bij deze initiatieven betrokken en  

de visie van Pameijer staat daarbij altijd centraal.

De samenleving verandert. En die veranderingen gaan 

steeds sneller. Ook Pameijer moet proactief inspelen op 

die ontwikkelingen. Vaak betekenen veranderingen dat de 

zorg op een andere manier moet worden georganiseerd. 

Of er moet met andere partijen samengewerkt gaan  

worden. Bij elke verandering staat de vraag van de cliënt 

centraal. Als die vraag duidelijk is, kan Pameijer nieuwe 

vormen van dienstverlening ontwikkelen die het antwoord 

geven op de vraag. 

Pameijer adviseert lokale en landelijke politiek en  

beleidsmakers over de gevolgen van ontwikkelingen in  

de samenleving voor haar sector. Vanuit de praktijk kan 

Pameijer een waardevolle bijdrage leveren aan de  

ontwikkelingen en kwaliteit in de zorg. Hier gaat Pameijer 

vanaf 2020 nog meer aandacht aanbesteden. 

https://st-raw.nl/
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Pameijer start in 2020 met ‘Samen Vindingrijk’, het  

driejarige programma waarmee Pameijer wendbaar  

blijft om goed in te kunnen spelen op veranderingen.  

De focus ligt op vier pijlers met elk hun eigen doelen.  

In het volgende overzicht staan de concrete doelen voor 

2020 omschreven, samen met een korte opsomming van 

de belangrijkste resultaten die in 2019 zijn gerealiseerd. 

In 2019 lag de focus op slimmer organiseren 
van de dienstverlening en het nog meer 
toerusten van medewerkers. Er zijn goede 
resultaten gehaald waarmee een belangrijke 
basis is gelegd binnen de organisatie om nu 
vervolgstappen te gaan zetten.

De focus in 2020  
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1.  

Onze dienstverlening aan 
cliënten is integraal en gaat 
uit van talenten, tijdelijkheid, 
eigen regie, in en met de 
samenleving.

• Medewerkers ondersteunen  

cliënten methodisch bij het bereiken  

van doelen.

• Inzet van ervaringsdeskundigen.

• Ervaringen van cliënten, verwanten  

en medewerkers nog meer gebruiken  

om de dienstverlening te verbeteren.

 Ondersteunen 
vanuit de bedoeling

In 2020 werkt Pameijer aan

Gerealiseerd in 2019

• Betere doorstroming van cliënten  

naar zelfstandig wonen.

• Meer cliënten hebben een eigen  

netwerk, zinvol werk en alle cliënten 

hebben zicht op financiële stabiliteit.

• Meer cliënten krijgen digitaal toegang 

tot hun eigen dossier en zijn digitaal 

(zelf)redzaam.

• Verbetering van passend plaatsen.

• De cliënttevredenheid scoort  

gemiddeld minimaal een 8.

• Proeftuinen om innovaties eerst op  

kleine schaal grondig te testen.

In 2020 werkt Pameijer aan

• Ieder team een opleidingsplan,  

inclusief tijd en budget.

• De eerste 50% van de teams heeft  

de OGW-training gevolgd.

• De teams krijgen ondersteuning bij het 

werken met de Wet zorg & dwang en 

de Wet verplichte GGZ.

• Waardering voor een gezonde levens-

stijl en persoonlijke aandacht bij uitval.

• Ieder team de juiste kandidaat op  

iedere vacature.

• Protocollen waar je wat mee kunt.

• Acties om collega’s te vinden, binden, 

boeien en te laten groeien.

2.  
Gewaardeerd
vakmanschap

• Teams maken afspraken over reflec-

teren (waarover, wanneer, hoe)  

en voeren die afspraak uit.

• De verbinding tussen overleggen  

van bestuur, productgroepen en 

teams is vastgelegd. 

• Informatie over plannen en besluiten 

van bestuur en management wordt 

op tijd en eenvoudig beschikbaar  

gemaakt voor teams en afdelingen.

• Toerusten van medewerkers: resultaat-

gericht en methodisch werken.

• Ruimte voor groei en teamreflectie.

Gerealiseerd in 2019

Onze medewerkers zijn gewaardeerde, bevlogen vakmensen.
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Duurzaam  
faciliteren

Inclusief
samenleven

De organisatie is duurzaam, effectief en ondersteunend.
Wij dragen bij aan een 
inclusieve samenleving  
& vernieuwen van het  
sociaal domein.• Minder onnodige administratie  

voor gemeenten.

• Gebruiksgemak van de systemen.

• Praktische duurzaamheids-ideeën  

van teams.

• Eenvoudige sturingsinformatie  

voor ieder team voor reflectie  

en verbeter acties.

• Werken volgens duidelijke  

veiligheidskaders (brand, informatie  

en incidenten).

• Aansluiten bij sociale initiatieven  

rondom onze locaties.

• Vertalen van de visie op inclusie in 

praktische werkwijzen met teams.

• Besluiten met wie en hoe we  

samenwerken in de wijk en bij  

nieuwe aanbestedingen.

• Delen van onze kennis met  

ketenpartners.• Veiligheidsbewustzijn bij  

medewerkers en cliënten. 

• Beschikbaarheid stuurinformatie 

(power-BI).

• Delen van gedachtegoed om de  

toegevoegde waarde van de  

Pameijer-visie zichtbaar te maken.

• Doorlopend werken aan het  

vergroten van de naamsbekendheid  

van Pameijer.

3.  4.  

In 2020 werkt Pameijer aan
In 2020 werkt Pameijer aan

Gerealiseerd in 2019

Gerealiseerd in 2019
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Dit kwaliteitsrapport is 
gebaseerd op rapportages 
waarin wordt bijgehouden  
of de dienstverlening goed 
verloopt en waar we kunnen 
verbeteren. Pameijer  
bespreekt deze ontwikke- 
lingen regelmatig met de 
medezeggenschapsraden.  
Zij geven er gevraagd en 
ongevraagd advies over.  
In de kolom hiernaast  
een overzicht van  
gebruikte bronnen:

Intern
• Programmaplaat 2019 ‘Pameijer Versterkt’ 

• Notulen programmaoverleg ‘De integrale viermaandsrapportages 2019’

• De viermaandsrapportages van teams 2019

• Verslagen cliëntenraden GZ, SP en OR 

•  Cliëntervaringsonderzoekrapporten Wlz ‘Cliënten over Kwaliteit 2018-2019’

• Nieuwsbrieven ‘ertoe doen’ en ‘stap verder’ 2019 

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

• Jaarverslag ‘Klachten 2019’

• Stappenplan en uitvoeringsplan nieuwe organisatiestructuur  

ondersteunende diensten

• Jaarverslag centrale cliëntenraad GZ

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

• Handreiking kwaliteitsrapport en externe visitatie

Bronvermelding
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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
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