
 

 

 
 

Jaarverslag Centrale Verwantenraad Pameijer 2020 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Verwantenraad Pameijer.  
De Centrale Verwantenraad (CVR) heeft, conform haar taak, in 2020 gevraagd en 
ongevraagd adviezen gegeven aan de Raad van Bestuur van Pameijer. 
Bij de adviezen welke de CVR geeft, gaat de CVR altijd uit van een optimale zorg,- 
en leefomgeving voor de GZ-cliënten van Pameijer. 
 
De CVR had het nobele streven om in 2020 met de achterban, de verwanten van de 
cliënten van Pameijer, contact te hebben door middel van nieuwsbrieven (dit is 
slechts 1 keer gelukt), het brengen van werkbezoeken op locaties en het bezoeken 
van lokale Verwantenraden. 
Dit alles is niet gerealiseerd, enerzijds door de Corona-pandemie en anderzijds door 
het ontbreken van een goed en up-to-date adressenbestand van geïnteresseerde 
verwanten en Lokale Verwantenraden. 
De discussies hieromtrent lopen op dit moment nog. Er zijn functionarissen binnen 
Pameijer die er van uitgaan dat zo’n adressenbestand niet mag volgens de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Wij als CVR zijn daarentegen van mening dat het hebben van een adressenbestand, 
met het uitsluitende doel om informatie te verstrekken, volgens diezelfde AVG wel is 
toegestaan (de zgn. “grondslag gerechtvaardigd belang”, art. 6, lid 1 sub F van de 
AVG).  
Mede doordat u zélf aangeeft dat u door de CVR en/of Pameijer geïnformeerd wilt 
worden.  
 
De verzending per post van de Nieuwsbrieven en/of berichten op papier zal medio 
2022 gestaakt worden. Dit vanwege de hoge kosten en het vele werk.  
De Nieuwsbrieven en/of berichten moeten repro-klaar worden gemaakt, daarna 
moeten ze geprint, gevouwen en in enveloppen gestoken worden. Daarna moeten de 
enveloppen voorzien worden van adresstickers en postzegels. Vervolgens wordt de 
brief door Post.NL bezorgd. U begrijpt dat berichten via E-mail sneller en goedkoper 
zijn. 
 
Ook gaat Pameijer zelf digitale Nieuwsbrieven aan geïnteresseerden versturen.  
De eerste is in februari 2021 verzonden en is een speciaal themanummer over 
vaccinatie voor cliënten en hun verwanten. Wilt u deze nieuwsbrieven in de toekomst 
ook ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de link 
www.pameijer.nl/nieuwsbrief. 
Voor Nieuwsbrieven en informatie van de Centrale Verwantenraad, verwijzen wij 
naar de tekst onderaan dit Jaarverslag. 
 

https://pameijer.us3.list-manage.com/track/click?u=961b4e5a6a2d287c532eb3d75&id=078dc1fec3&e=0442cb7708


 

 

Doel van de CVR  
Het doel van de CVR van Pameijer is het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de GZ-cliënten en hun verwanten. De CVR adviseert de Raad van 
Bestuur van Pameijer, gevraagd en ongevraagd, over alle wezenlijke veranderingen 
en ontwikkelingen binnen Pameijer. Hiertoe zijn wij gelegitimeerd door de WMCZ 
2018, de Wet Medezeggenschap Clienten in de Zorg, welke in 2019 in werking is 
getreden. 
 
De CVR Pameijer bestaat uit onderstaande leden met daarachter de functies en 
aandachtsgebieden die zij behartigen. 
 
Naam:   Functie:    Aandachtsgebied(en): 
Huub Gardien Voorzitter    Financiën 
Gerrit Westerhof Secretaris/Penningmeester Vervoer en Gez.Pameijer raden 
Hannie Hooft  Lid     Gezondheid en Ouderenbeleid 
Hans Wols  Lid     Werkt *) en Woont 
Dragan Vrhovac      Lid              Werkt *) en Gez.Pameijer raden 
Jamie van Aalst Lid vanaf 01-06-2020  Groeit op   
Henny v.d. Sluis Lid vanaf 01-06-2020  Woont en Kwaliteit 

*) = (Incl. Werkt+, Dagbeste-
ding, Atelier Herenplaats en 
Theater Babel) 

 
 

Vergaderingen 
De CVR vergadert periodiek 6 keer per jaar en heeft 6 keer per jaar een overleg met 
een bestuurslid. Alsdan kunnen openstaande vragen worden gesteld aan het 
bestuurslid en verder overleg ter verduidelijking van bestaand beleid en informatie 
over toekomstig beleid.  
Eénmaal per jaar bezoekt een lid van de Raad van Toezicht onze vergadering voor 
overleg met de CVR. 
Ook vergadert de CVR met de gezamenlijke raden (de cliëntenraden GZ, Sp en 
Mozaïek en de Ondernemingsraad) 4 keer per jaar. 
Door de Corona-pandemie zijn veel vergaderingen in 2020 fysiek niet doorgegaan, 
maar via het internet en telefoon hebben we toch overleg kunnen voeren en ons 
werk als CVR kunnen doen. 

 



 

 

Adviezen 
De CVR heeft in 2020 advies afgegeven op onderstaande onderwerpen: 

• Naastenbeleid 

• Identificatie bij Cliënten 

• Begroting 2021 

• Beleid Brandveiligheid 

• Cliënten ITT  (Internet, Televisie en Telefoon) 

• Identificatie mogelijkheden medewerkers 

• Jaarplan Plus 2021 

• Verzwaard advies meldformulier incidenten (MRIC) 

• Programmaplaat 2020 

• Samenvoegen locaties Vrije Tijd Capelle en Vrije Tijd Prinsenland  

• Taser gebruik 

• Voordracht leden Klachtencommissie op voordracht van de CVR 

• Projectplan Wet Langdurig Zorg 

• Projectplan  Kleurrijk Grijs / Ouder wordende cliënten 

• Wet zorg en dwang 

• Dienstverlening aan jongvolwassenen 

• Evaluatie 1e fase corona  

• Opleidingsplan managers   

• Plan Welschen   

• Programmaplaat 2021 “Pameijer Vindingrijk”    

• Verlenging Medewerkers onderzoek   

• De viermaadsrapportage.   
                   
Verder hebben wij twee reacties aan het bestuur gericht op stukken welke ons ter 
informatie zijn gegeven, betreffende: 

• Onderzoek woonvorm Geeranja  

• Uitgangspunten huisvesting 2019-2022 
 
In het kader van de WMCZ 2018 heeft de CVR haar Huishoudelijk Reglement 
aangepast.  
Dit stuk kunt u op aanvraag, via Natasja.de.Schepper@pameijer.nl,digitaal 
ontvangen. 
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Zoals eerder vermeld zal de verzending per post van de Nieuwsbrieven op papier 
medio 2022 gestaakt worden. 
Indien u in de toekomst Nieuwsbrieven en informatie van de Centrale Verwantenraad 
wilt ontvangen, dan gaarne onderstaande gegevens verzenden naar 
Natasja.de.Schepper@pameijer.nl  
 
Gegevens betreffende woonvorm, dagbesteding et cetera hebben wij nodig om 
informatie te geven of in te winnen voor een specifieke locatie. Indien u dit niet 
wenst, geeft u deze gegevens niet door. 
 
Naam Client                        :…………………………………………… 

Naam/Adres woonvorm client  :…………………………………………… 

Naam/Adres dagbesteding client :…………………………………………… 

Naam/Adres school/dagverblijf client :…………………………………………… 

 

Naam Contactpersoon/ Verwant  :…………………………………………… 

Relatie tot client                  : vader – moeder – broer – zus - kennis 

Woonadres Contactpersoon/ Verwant:…………………………………………… 

Postcode                             :……   … 

Woonplaats                         :……………............................................ 

E-mail adres                        :……………………………………………. 

Doelgroep                            : VG of  GZ  

 

 
 
 
 

Van     Naar    
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