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Voorwoord  
 

Van de voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
Voor u ligt het maatschappelijk jaardocument van 2016 van Pameijer. Na het jaar van de grote 
stelselwijziging, 2015, was het afgelopen jaar het jaar waarin alle veranderingen die in gang zijn gezet 
langzamerhand allemaal moesten landen, het jaar waarin de puzzelstukken weer op hun plek 
moesten vallen. Voor het overgrote deel is dat gelukt en daar is door alle medewerkers maar zeker 
ook door cliënten, verwanten en andere betrokkenen aan bijgedragen. We zijn er echter nog niet. We 
wisten toen we aan deze transitie begonnen dat we wel enkele jaren bezig zouden zijn om het nieuwe 
portfolio, nieuwe processen en de daarbij horende nieuwe functies, om dat geheel echt te doorleven 
en te borgen. De eisen die dit alles ook stelt aan de ondersteuning, aan I&A, facilitair en vastgoed, de 
administratie en verantwoording zijn hoog, en ook op dat terrein is er nog veel te doen. Het 
belangrijkste was, is en blijft dat wij ons werk voor cliënten goed kunnen blijven doen. Dat is het 
afgelopen jaar in de meeste gevallen gelukt, maar helaas zijn er ook situaties geweest waarin wij het 
beter hadden kunnen doen. Vooral van die situaties moeten we leren, en in 2017 voortbouwen aan 
een solide organisatie die cliënten, ook de meest kwetsbare, op maat optimaal blijft ondersteunen.      

Linda Boot, 
voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht 
 
In de afgelopen jaren voltrok zich een ingrijpend decentralisatieproces. De verantwoordelijkheid voor 
grote delen van het werk dat Pameijer uitvoert ging van het Rijk naar de gemeente. Soms ook met 
minder budget. 
Voor Pameijer, voor de cliënten, de medewerkers en de organisatie, waren het spannende jaren. Kan 
de organisatie zich aanpassen, komt er geen cliënt tussen wal en schip, kunnen de medewerkers het 
aan? 
Omdat de wijzigingen hun schaduw vooruit wierpen, was Pameijer in een vroeg stadium begonnen 
met het inrichten van een nieuwe organisatie en de opleiding van medewerkers. Om cliënten niet de 
dupe te laten worden van de veranderingen en personeel tijd en ruimte te gunnen, werd er voor 2015 
een behoorlijk tekort begroot. Gezien onze financiële positie vond ook de Raad van Toezicht dit 
acceptabel. Bij het goed doorvoeren van de veranderingen en het opleiden en het adequaat 
herplaatsen van medewerkers zou Pameijer, zo was de verwachting, in 2016 weer break-even 
draaien. Daarbij werd ernstig rekening gehouden met een redelijke terugloop van de omzet.  
Het tekort viel mee, in 2016 was er weer een positief financieel resultaat en de omzet groeide. 
Nu we het 'slagveld' van deze twee jaar kunnen overzien en de mist is opgetrokken mogen we de 
conclusie trekken dat het veranderingsproces goed is verlopen, veel beter dan wij als Raad van 
Toezicht hadden mogen hopen. 
Daarvoor past veel dank aan de cliënten en hun verwanten die het mede mogelijk hebben gemaakt 
deze veranderingen door te voeren. En natuurlijk in het bijzonder ook dank aan de medewerkers die 
de veranderingen positief tegemoet zijn getreden. Zij hebben de flexibiliteit en de professionaliteit op 
kunnen brengen die Pameijer maakt tot wat Pameijer is: een geweldige organisatie, waar 
medewerkers, cliënten en alle andere betrokkenen trots op zijn.   
In dit verband past het ook de Ondernemingsraad en de centrale cliënten-  verwantenraden te 
noemen die altijd in staat en bereid waren positief mee te denken.  
En tenslotte de Raad van Bestuur. In 2015 was alleen de voorzitter in die functie actief, in 2016 
uitgebreid tot een driehoofdige Raad. Deze Raad, onder de bezielende leiding van de voorzitter, heeft 
Pameijer door deze periode geloodst, waaruit de organisatie sterker tevoorschijn is gekomen. 
 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
Simon van Driel, voorzitter 
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Uitgangspunten van de verslaggeving 
De Pameijer-organisatie is een enkelvoudige rechtspersoon in de vorm van een stichting en er wordt 
dan ook een enkelvoudige jaarrekening opgesteld.  
Binnen de jaarrekening wordt onderscheiden naar de diverse zorgsoorten en de daarbij behorende 
financieringsstromen. 
 
 
 
1 Profiel van de organisatie 
 

1.1 Algemene identificatiegegevens  
 

Stichting Pameijer   
Adres Crooswijksesingel 66 
Postcode 3034 CJ Rotterdam 
Plaats Rotterdam 
Telefoonnummer 010-271 00 00 
Identificatienummer Kamer van 
Koophandel  

24264945 

E-mailadres frontoffice@pameijer.nl 
Internetpagina www.pameijer.nl  
 
 
 
 
2. Structuur van de organisatie 
 
2.1  Juridische structuur 
Stichting Pameijer is een enkelvoudige rechtspersoon met een collegiale driehoofdige Raad van 
Bestuur, een Raad van Toezicht en totaal vier medezeggenschapsorganen in het kader van de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en een ondernemingsraad volgens de Wet op 
Ondernemingsraden (WOR). 

  Deze medezeggenschapsraden cliënten zijn:  
- Centrale Cliëntenraad Sociale Psychiatrie (Wmo); 
- Cliëntenraad Mozaïk (Zvw, Wmo); 
- Centrale Cliëntenraad Gehandicaptenzorg (Wmo, Wlz, Jeugdwet); 
- Centrale Verwantenraad Gehandicaptenzorg (Wmo, Jeugdwet, Wlz). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:frontoffice@pameijer.nl
http://www.pameijer.nl
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2.2  Schematische weergave juridische structuur 2016 
 

 
 
 
2.3  Besturingsmodel 
In 2016 is het besturingsmodel van de organisatie gewijzigd. Tot 2016 bestond die uit één bestuurder 
en drie statutair directeuren en drie titulaire directeuren. 
In 2016 is een nieuwe structuur ingevoerd die bestaat uit een driehoofdige Raad van Bestuur. 
De Raad heeft een voorzitter, een lid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering en een lid voor 
het primaire proces en de kwaliteit van dienstverlening. 
De directiefunctie is opgeheven op één titulaire directeur na. 
De Raad van Bestuur faciliteert 38 managers die op hun beurt ca. 125 teams faciliteren. 
 
2.4  Capaciteit 
Wet langdurige zorg (Wlz) 
In het kader van de Wet langdurige zorg heeft Pameijer een toegelaten capaciteit van 636 plaatsen 
voor verblijf, verdeeld over het Zorgkantoor Zilveren Kruis (521 plaatsen) en Zorgkantoor CZ met 115 
plaatsen. Aan 1095 cliënten wordt extramurale dienstverlening verzorgd. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Het aantal verblijfsplaatsen in het kader van de Wmo bedroeg in 2016 924, waarvan 583 in 
Rotterdam, 173 voor de Zuid-Hollandse Eilanden (centrumgemeente Spijkenisse) en 168 plaatsen 
Nieuwe Waterweg Noord (centrumgemeente Schiedam). 
Er is aan 2293 personen extramurale dienstverlening geboden. 
 
Jeugdwet 
In het kader van de Jeugdwet bestond de intramurale capaciteit over de verschillende gemeenten uit 
124 plaatsen, verdeeld over Rotterdam 97,  Zuid-Hollandse Eilanden 12, Nieuwe Waterweg Noord 6, 
Midden Holland 9. 
Er is aan 312 kinderen/jongvolwassenen extramurale dienstverlening geboden. 
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2.5  Medewerkers 
In 2016 zijn er 379 personen (personeel in loondienst) met 174,08 fte ingestroomd. 
Er zijn 289 personen (146,12 fte) uitgestroomd, waarvan 14 met pensioen. 
In 2016 zijn er 170 stagiaires ingestroomd. 
Gemiddeld waren er in 2016 1760 fte’s in dienst. 
 
Het ziekteverzuim over heel 2016 was 5,89%. 
 
 
2.6  Werkgebied 
Pameijer is hoofdzakelijk actief geweest in het Rijnmondgebied en de Zuid-Hollandse Eilanden, 
In de Gemeente Rotterdam zijn de meeste activiteiten georganiseerd. Daarnaast was de organisatie 
actief in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Gouda, 
Ridderkerk, Barendrecht, Sliedrecht, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en Middelharnis. 
Pameijer was ook actief in West-Brabant en Zeeland. 
In het kader van de Wlz was er gecontracteerd met de zorgkantoren Rotterdam (Zilveren Kruis-
Achmea), Zuid-Hollandse Eilanden (CZ), Nieuwe Waterweg-Noord (DSW) en Midden-Holland (VGZ). 
Mozaïk heeft een bovenregionaal werkgebied vanwege de specifieke doelgroep en de daarbij 
behorende samenwerkingsorganisaties, die veelal een landelijke functie hebben. 
Mozaïk heeft in 2016 gewerkt op basis van afspraken met de Zorgverzekeraars en middels 
subsidieregelingen van diverse gemeenten. Daarnaast werden er trajecten uitgevoerd in het kader 
van forensische zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 

 
2.7 Samenwerkingsrelaties  
Pameijer is actief in veel gemeenten en in diverse werkvelden (GZ, LVB, verslavingszorg en 
psychosociale problematiek) en werkt vanuit de visie dat de 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, etc. 
De samenwerkingen worden periodiek geëvalueerd. 

Het openbaar bestuur 
Er zijn veel relaties met de lokale en regionale bestuursinstanties. 
Op gemeentelijk niveau waren er in het werkgebied intensieve contacten met gemeenten en de 
verantwoordelijke portefeuillehouders. Deze contacten zijn in 2016 verder geïntensiveerd in het kader 
van de Wmo en de Jeugdwet. 
Mozaïk heeft structureel samengewerkt met de veiligheidshuizen van Rotterdam Rijnmond, Bergen 
op Zoom, Breda, Zeeland (Vlissingen) en Sittard-Geleen. 
 
 
Onderwijsinstellingen 
Met de ROC’s (Albeda, Zadkine en Da Vinci) in Rotterdam e.o. zijn overeenkomsten afgesloten 
inzake het leveren van stageplaatsen en het ontwikkelen van nieuwe curricula gericht op begeleiding 
vanuit nieuwe concepten. 
Met het basisonderwijs waren er samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen waarbij het 
gaat om het plaatsen en begeleiden van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs. 
Stichting Pameijer participeerde in de “brede school” De Wereld op Zuid, heeft  een  
samenwerkingsrelatie met de Mattheusschool. Met de onderwijstak van Yulius wordt intensief 
samengewerkt in het Multi Functioneel Centrum (combinatie van onderwijs en begeleiding). 
Met de diverse organisaties in het speciale onderwijs zijn er contacten die met name gericht zijn op 
het instromen van leerlingen in dagbestedings- en arbeidstrajecten. 
 
Met de Hogescholen in de regio zijn er structurele contacten die variëren van het bestuurlijk 
participeren in een adviesraad (Inholland) tot het participeren in projecten en het bieden van 
stageplaatsen voor leerlingen (Hogeschool Rotterdam, Inholland en Hogeschool Utrecht). Ook zijn 
cliënten werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. 
 
In 2016 is er samengewerkt met de Erasmusuniversiteit Rotterdam in het kader van onderzoek.  
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Welzijnsinstellingen 
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt er veel samengewerkt met het 
welzijnswerk.  
Met de Stichting Dock in Rotterdam wordt in verschillende projecten samengewerkt in het kader van 
de Wmo en op het gebied van welzijn.  
Verder wordt er op lokaal niveau met diverse organisaties op een praktische wijze samengewerkt om 
aansluitende zorg- en (maatschappelijke) dienstverlening en aansluiting met het welzijnswerk te 
realiseren. 
 
Ouderenzorg  
Met de ouderenzorgorganisaties Humanitas, Aafje en Laurens wordt samengewerkt op het gebied 
van huisvesting en dagbesteding voor ouderen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. 
Ook realiseren deze organisaties werkplekken in hun organisaties voor personen met een beperking. 
 
Woningbouworganisaties  
Met alle woningbouworganisaties in de regio worden contacten onderhouden op het gebied van 
huisvesting, zowel voor wonen als dagbesteding en werk. 
De organisatie heeft gekozen voor een koers waarbij er zoveel als mogelijk gebruikgemaakt wordt 
van reguliere huisvesting, ontwikkeld door de woningbouworganisaties in plaats van het zelf te 
ontwikkelen en bouwen. Het individueel huisvesten van cliënten vraagt om woningen die meer 
gespreid zijn in wijken en buurten, waarbij eigendom minder wenselijk is. Bovendien maakt deze vorm 
van huisvesting de organisatie meer flexibel en kan de aandacht gericht blijven op de kerntaak, 
namelijk het ondersteunen van kwetsbare personen. 
Met de woningbouworganisaties Vestia, Woonbron, Havensteder en MaasDelta zijn (intentie-) 
overeenkomsten gesloten om woonmogelijkheden in Rotterdam en Schiedam en op de Zuid-
Hollandse Eilanden te realiseren. 
 
Collega-instellingen  
Met diverse collega-instellingen wordt op het uitvoerende- en ook op het beleidsniveau 
samengewerkt. 
Met de psychiatrische instellingen (Antes, BavoEuropoort-Parnassia, GGZ Delfland en Yulius) worden 
contacten onderhouden met als doel de dienstverlening aan de cliënten binnen de keten te 
optimaliseren. Het gaat daarbij o.a. om consultatie, deskundigheidsbevordering en behandeling van 
cliënten in het kader van ketenbenadering. 
De contacten die onderhouden worden liggen dan ook op alle niveaus: van bestuurlijke overleggen tot 
operationele samenwerking rond individuele cliënten. 
Met de RIBW Arnhem, Veluwe Vallei en RIBW Brabant wordt nauw samengewerkt op het gebied van 
het opleiden van ervaringsdeskundigen binnen het curriculum Howie the Harp. 
Met RIBW Arnhem en Veluwe Vallei en Siza wordt samengewerkt op het gebied van Buurtcirkels. 
 
Binnen de sector Verstandelijk Gehandicaptenzorg liggen de contacten meer op het operationele 
gebied om afstemming van zorg- en dienstverlening rond de cliënt te optimaliseren. 
Met de ASVZ, Middin, Humanitas DMH en vele andere organisaties zijn er samenwerkingscontracten 
(zowel hoofd-, als onderaannemerschap) om dagbesteding voor cliënten te realiseren. 
Op bestuurlijk niveau wordt er geparticipeerd in het VGN-overleg Zuid-Holland Zuid. 
 
Thuiszorgorganisaties 
Voor de huishoudelijke verzorging binnen de functie verblijf geldt dat deze vaak ingekocht wordt bij de 
thuiszorgorganisaties. Met diverse thuiszorgorganisaties zijn dan ook contracten getekend voor 
dienstverlening.  
 
Zorgkantoren 
Met de Zorgkantoren Rotterdam (Zilveren Kruis-Achmea), CZ en Nieuwe Waterweg-Noord (DSW) en 
Midden-Holland (VGZ) vindt regelmatig overleg plaats over de productieafspraken, herschikkingen en 
het monitoren van de voortgang van de dienstverlening.  
Pameijer heeft in 2016 contracten afgesloten met drie zorgverzekeraars (Zilveren Kruis/Achmea, VGZ 
en Multizorg). 
 
Wmo 
In het kader van de welzijnsaanbestedingen binnen de Wmo heeft Pameijer, gezamenlijk met 
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Stichting Humanitas (ouderenzorg), Dock (welzijnswerk) en Flexus Jeugdplein een coalitie gevormd 
onder de naam Stichting Koers&Co, om met elkaar zo breed mogelijk op aanbestedingen in te 
kunnen schrijven en ervaring op te doen binnen dit kader van financiering. 
Met Het Goed – een organisatie gericht op het inzamelen en verkopen van gebruiksgoederen en 
kleding - is de gezamenlijke Besloten Vennootschap GoedGekleed opgericht die een winkel voor 
tweedehands kleding exploiteert, waarin cliënten van Pameijer actief zijn. 
In 2016 zijn er  32 contracten met gemeenten gesloten in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. 

 
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 
 
3.1 Normen voor goed bestuur 
De Zorgbrede Governancecode 2010 is volledig in de organisatie geïmplementeerd, zowel in de 
statuten en reglementen als in de verantwoordingscycli. 

 

3.1.1 Pameijer als maatschappelijke onderneming 
Pameijer gaat uit van de gerechtvaardigde wensen en behoeften van cliënten en van de samenleving 
en heeft dit in haar visie en missie als uitgangspunt voor de gehele organisatie opgenomen. 

 
Missie van Pameijer 
Pameijer ondersteunt mensen 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 dat kunnen- zich inzetten voor anderen. 
Dit draagt bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet. 
 
Kernbegrippen zijn: talent – eigen regie – tijdelijkheid - wederkerigheid 
 
3.1.2  Belanghebbenden 
Pameijer heeft in haar statuten de cliënten, verwanten en medewerkers benoemd als direct 
belanghebbenden en aan hun vertegenwoordigende organen het enquêterecht toegekend. 
Daarnaast opereert Pameijer in een breed maatschappelijk veld en heeft vele en diverse 
samenwerkingsverbanden. 
De organisatie is transparant in haar werkwijze en ontsluit intern alle besluiten en verantwoordt zich 
jaarlijks middels het maatschappelijk jaardocument. 
In 2016 heeft Pameijer actief en proactief overleg gehad met alle gemeenten waarmee contracten zijn 
gesloten over de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Met de Gemeente Rotterdam is het overleg 
zeer intensief geweest.  
Met de zorgkantoren is overleg geweest over de uitvoering van de Wet langdurige zorg en met een 
aantal zorgverzekeraars over zorg en behandeling volgens de Zorgverzekeringswet. 
Met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is er regelmatig overleg over de uitvoering van 
forensische zorg.  
De genoemde partijen worden als mede-belanghebbende gezien en hun standpunten hebben bij 
gedragen in de ontwikkeling van het beleid van de organisatie.  

 

3.1.3  Externe accountant 
De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat conform de statuten de externe accountant. De externe 
accountant wordt periodiek gewisseld. De huidige accountant – KPMG - is in 2013 benoemd. 
De accountant is tweemaal per jaar aanwezig bij de auditcommissie van de Raad van Toezicht voor 
de bespreking van de interim controle en de jaarrekening. De jaarrekening wordt ook, in 
aanwezigheid van de accountant, in een voltallige Raad van Toezichtvergadering besproken, waarbij 
het bestuur aanwezig is.  
In 2016 heeft de accountant in persoon geen adviezen aan de organisatie verstrekt. 
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3.1.4 Klokkenluidersregeling 
Pameijer kent een klokkenluidersregeling. 
Volgens deze regeling kan anoniem worden gemeld aan een onafhankelijke externe partij. Verder is 
er beschreven aan wie de melding vervolgens wordt doorgegeven, hetzij aan het bestuur hetzij aan 
de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

 

3.1.5 Bestemming financiële middelen 
Pameijer heeft in artikel 5.4 van haar statuten opgenomen dat de geldmiddelen ten goede dienen te 
komen aan de activiteiten van de organisatie. 
In artikel 21.5 is het volgende opgenomen:  

“Het bestuur bepaalt, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, de bestemming van een 
eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming –zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel 
van de stichting dient te zijn. Het zal bestemd worden ten behoeve van een algemeen nut beogende 
instelling met een soortgelijke doelstelling.” 
 

 

3.2  Bestuur en directie 
 
3.2.1  Raad van Bestuur 
In 2016 is Pameijer tot april bestuurd door één bestuurder, na april 2016 functioneert er een 
driehoofdige Raad van Bestuur. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van 
Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en in een door de Raad van Toezicht vastgesteld reglement.  

Raad van Bestuur van Stichting Pameijer 
Mevrouw drs. L.M.E. Boot, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Pameijer per 01-01-2016. 
De heer drs. A. van Doorn, lid Raad van Bestuur per 13-04-2016. 
De heer A.W. Vreugdenhil RA, lid Raad van Bestuur per 14-03-2016. 
 
De nevenfuncties van mevrouw Boot waren in 2016: 
- Bestuurslid Soft Tulip (onbezoldigd) 
- Bestuurslid ESPRi (onbezoldigd) 
- Lid Raad van Advies Inholland (onbezoldigd) 
- Voorzitter deRotterdamseZorg (onbezoldigd) 
- Lid Raad van Toezicht Intrakoop  
 

 
Nevenfuncties van de heer Van Doorn waren: 
- Lid Raad van Bestuur van Stichting Koers&Co (sinds 30-08-2016) 
 
Nevenfuncties van de heer Vreugdenhil waren: 
- Commissaris bij Sophia Revalidatie. 

 
 
De leden van de Raad van Bestuur zijn aangemerkt als topfunctionarissen, naast de leden van de Raad van 
Toezicht, in het kader van de Wet Normering Topinkomens 2. 
 
Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2) 
In 2016 is de Pameijer-organisatie als WNT-organisatie in klasse IV ingedeeld, conform de daarvoor geldende 
criteria. 
De daarvoor geldende maximale inkomensnorm voor topfunctionarissen bedraagt €165,000,= per jaar inclusief 
onkostenvergoeding en pensioenopbouw etc. 
 
 
3.2.2  Bestuursoverleg 
Sinds april 2016 is het driehoofdige bestuur compleet. Het bestuur overlegt wekelijks. Elke twee 
weken in de vorm van een formeel bestuursoverleg waar besluiten worden voorbereid en worden 
genomen.  
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Vanaf medio 2016 is de functie van programmamanager vervallen. De taken zijn verdeeld over de 
leden van het bestuur, een aantal managers van de ondersteunende diensten en de 
programmasecretaris. 
 
In totaal zijn er 25 bestuursoverleggen geweest. Ze vinden standaard plaats in aanwezigheid van de 
leden van het bestuur, de bestuurssecretaris en de programmasecretaris.  Daarnaast worden 
opdrachtnemers van grote projecten gevraagd aan te schuiven wanneer hun project en -resultaten 
besproken worden. Na elk overleg wordt een verslag op MijnPameijer (interne website van Pameijer) 
gepubliceerd.  
 
2016 stond in het teken van de organisatieverandering. De onderwerpen die tijdens het 
bestuursoverleg aan de orde kwamen zijn alle terug te leiden tot werken volgens het nieuwe portfolio, 
monitoring van teamvorming en aanpassing van de systemen.  
 
Onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen:  

- Het Ertoe doen-programma 
- Personeelsforecast 
- Ontwikkeling van productgroepen en bijbehorende producten.  
- Informatieveiligheid, veilig mailen 
- Inzet ervaringsdeskundigen 
- Kiezen nieuwe Stuurinformatie 
- De branding van Pameijer en de nieuwe website Pameijer 
- Medewerkerscommunicatie 
- Wachtlijsten 
- Inzet van onderaannemers 
- Kwaliteitsmanagementsysteem 
- Medicatiebeleid 
- Legionellapreventie 
- Deelname onderzoek Herstel mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen 
- Werven van cliënten met een PGB 
- Project ‘Kies je eigen begeleider’  
- Stakeholdersanalyse 
- MijnDrive digitaal platform voor cliënten 
- Evaluatie Harmony (personeelsinformatiesysteem) 
- Vervoersbeleid  
- Telefonie 
- Mozaik; werkwijzen 
- Forensische zorg 
- Pameijer Werkt: Werkt Beschermd Plus, Kreileroord 
- Arrangeurstool Formatie arrangeurs 
- App voor PlanCare2 
- Metingen, o.a. besluit ZRM 
- Bedrijfsauto’s 
- Portfolio; WMO-opdracht nachtopvang, Pameijer Plus, BC Kromhoutstraat, Buurtcirkel, 

Verbetering van dienstverlening aan jongeren met een LVB,  onderwijs & zorg. 
- De inzet van +Vijf 
- Inzet Office365 
- Werkproces inkomensbeheer 
- Protocol bepaling wilsbekwaamheid 
- Klachtenregeling cliënten 
- Pameijer Versterkt 2017 (strategisch beleid) 
- Rotterdamwet 
- Telecom voor cliënten  
- Begroting 2017  
- Kwaliteitsstatuut 
- Directiebeoordeling 
- Interne kwaliteitsaudit 
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Het bestuur bezoekt wekelijks de werklocaties van de organisatie teneinde een goede verbinding met 
het primaire proces te houden. 
 
 
3.2.3 Directie 
Binnen Pameijer waren in 2016 tot het einde van het eerste kwartaal drie statutaire directeuren actief. 
Een directeur voor Marketing, Innovatie en Verkoop en twee directeuren voor de ‘lijnorganisatie’, de 
operationele aansturing van managers en teams in het primaire proces. 
Daarnaast was er een directeur voor het onderdeel Mozaïk, een interim-directeur voor bedrijfsvoering 
– tevens programmamanager –en een CFO.  
Na april 2016 zijn de directiefuncties op een na vervallen.  
Per 1 april is de heer Alblas benoemd als titulair directeur voor de afdeling Plus Vijf, een afdeling die 
zich richt op innovatie van de zorg en het verspreiden van deze innovaties. 
 
Directie Stichting Pameijer tot 1 april 2016 
- Mevrouw drs. J.H. Ellenkamp MBA-H (statutair) 
- De heer J. Alblas MHA (directeur Marketing, Innovatie en Verkoop) (statutair) 
- De heer drs. A. van Doorn (statutair) 
- De heer M. Mucek MPM, directeur bedrijfsvoering a.i. en programmamanager 
- De heer A.J.A. van Kaam BA, directeur Mozaïk  

 
Nevenfuncties van de directieleden: 
 
Mevrouw drs. J.H. Ellenkamp, MBA-H 
- Bestuurslid van Stichting Bevordering van Volkskracht 
- Voorzitter Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof tot 4 juni 2014, daarna bestuurslid 
- Lid van de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie de Leeuw van Putten 
- Penningmeester Fonds Bijzondere Noden Rotterdam 

  
 

De heer J. Alblas 
- Bestuurslid Technologiefonds 
- Bestuurslid Link4All 
- Bestuurslid RIBW Alliantie 
- Lid Werkveld Advies Raad van Avans Hogeschool 
- Raad van Bestuur Koers & Co / tevens maat in Eigen Koers Hoogvliet (tot 30-08-2016) 
 
De andere leden van de directie hadden geen nevenfuncties. 
 

3.3 Raad van Toezicht 

Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft statutair tussen de vijf en negen leden en kent drie commissies: de 
auditcommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Selectie-, benoemings- en 
remuneratiecommissie. 
De Raad van Toezicht had op 31-12-2016 de volgende samenstelling: 

      Einde zittingsperiode 
De heer drs. S.J. van Driel, voorzitter   tot 24-09-2017, niet herbenoembaar  
De heer H.P.J. Gerla RA, vicevoorzitter  tot 02-07-2018, herbenoembaar 
Mevrouw drs. mr. C.M. Sjerps    tot 01-07-2018, niet herbenoembaar 
De heer drs. M. Snoeck    tot 17-12-2017, niet herbenoembaar 
Mevrouw mr. Gillis-Burleson   tot 01-03-2017, herbenoembaar 
De heer S. Kasmi    tot 29-06-2019, herbenoembaar 
 
Mevrouw mr. L.J.H.H.M. Vandeputte-Niemegeers is per 29 maart 2016 (het einde van haar eerste 
periode) afgetreden wegens persoonlijke omstandigheden. 
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Hoofd- en nevenfuncties 
 
De heer drs. S.J. van Driel 
- Voorzitter Raad van Toezicht Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (tot 01-09-
 2016) 
- Voorzitter Raad van Toezicht Media Pensioen Diensten. 
- Lid van diverse Raden van Advies  
- Directeur Koninklijke Schouwburg Den Haag (in deeltijd). 
 
De heer H.P.J. Gerla, RA 
- Lid Raad van Bestuur LUMC 
- Secretaris Stichting Curium 
- Secretaris Stichting Trombosedienst Leiden e.o. 
- Lid Raad van Commissarissen Sleutelnet B.V. 
- Lid Algemeen Bestuur Transmuralis 
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting BioPartner Academisch Bedrijvencentrum Leiden 
- Lid Raad van Commissarissen Genomescan 
- Lid Raad van Toezicht Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond 
- Lid Bestuur Stichting Gerard van Kleef 
 
Mevrouw drs. mr. C.M. Sjerps 
- Gemeentesecretaris Apeldoorn  
- Coördinerend functionaris in de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland  
- Lid Raad van Commissarissen Vidomes  
 
De heer drs. M. Snoeck  
- Lid van de Raad van Advies van de VVCS 
 
Mevrouw mr. W.L. Gillis-Burleson 
- Directeur Legato BV 
- Part-time bestuurder Stichting B for You 
- Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam 
- Lid Raad van Commissarissen stichting Woonplus 
- Bestuurslid Stichting ter Bevordering van Volkskracht  
- Bestuurslid Centrum voor Ambachtseconomie  
- Bestuurslid van de Mandelestichting en jury van de Mandelepenning 
- Lid stuurgroep Kansen voor Rotterdam, Gemeente Rotterdam 
 
De heer S. Kasmi 
- Statenlid provincie Zuid-Holland 
- Bestuurslid Stichting Happy 
- Bestuurslid Talentfabriek 010 
- Lid Landelijk Bestuur D’66 
- Directeur a.i. Landelijk Bureau D’66  
 
 
Mevrouw mr. L.J.H.M. Vandeputte-Niemegeers 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda 
- Auditor bij het Nederlandse Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ) 
- Vrijwilliger bij Child Focus (België) 
 

Beloning 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning. De beloning is conform het advies van 
de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg (NVTZ) en de Wet Normering Topinkomens 2 
(Wnt 2). 

In 2016 viel Pameijer in klasse IV van de Wet Normering Topinkomens volgens de criteria 2016. 
Voor 2017 zal de klasse V van toepassing zijn vanwege een wijziging van het criterium “meerdere 
financieringsstromen”. 
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De Raad van Toezicht heeft als uitgangspunt voor de honorering van de Raad van Toezicht de grens 
gesteld op 65% van de maximale norm. Dit ligt volledig in lijn met het advies van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders Zorg (NVTZ). Dit percentage zal in de tweede helft van 2017 worden 
gerealiseerd. 
 
Leden € 9.998,53, vanaf 1 april 2016  € 10.920,00 
Voorzitter  €11.998.28, vanaf 1 april 2016  € 14.875,00 

 
De Raad heeft de volgende reglementen/protocollen vastgesteld: 
• Reglement Raad van Toezicht 
• Reglement Auditcommissie 
• Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
• Reglement profiel Raad van Toezicht 
• Reglement honorering Raad van Toezicht 
• Reglement Raad van Bestuur 
• Regelement selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie 
• Informatieprotocol Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht is in 2016 zesmaal bij elkaar geweest. 
Twee van deze vergaderingen hadden een strategisch thema als onderwerp, nl. de e-health-
ontwikkelingen ten behoeve van de cliënten en de herijking van het strategisch beleid van de 
organisatie. Bij elke bijeenkomst waren diverse medewerkers en cliënten vanuit de organisatie 
betrokken.  
De overige vergaderingen hadden een reguliere inhoud. 
De belangrijkste onderwerpen van deze vergaderingen waren: 
- Jaarrekening en maatschappelijk jaardocument 2015; 
- Managementletter en interim managementletter; 
- Begroting 2017; 
- Verslagen van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid; 
- Verslagen van de auditcommissie; 
- (Problematiek rond) seksualiteit; 
- Benoeming leden Raad van Bestuur; 
- Reglementen Raad van Toezicht; 
- Opzet Plus Vijf (Pameijer Advies); 
- Honorering WNT 2; 
- Problematiek verwarde personen; 
- Experiment Wet langdurige zorg; 
- Verkoopplan 2017; 
- Integrale viermaandsrapportages; 

 
 
Informatievoorziening 
De Raad van Toezicht en de commissies hebben gebruikgemaakt van de rapportages van de externe 
en interne audits, de Maatstaf CIIO- certificeringsaudits, de accountantscontrole/managementletter, 
tevredenheidsonderzoeken, benchmarks en de interne informatievoorziening in de vorm van integrale 
viermaandsrapportages.  
De vergadering waarin de jaarrekening was geagendeerd werd bijgewoond door de externe 
accountant. 
 
Voorafgaand aan een vergadering van de Raad vindt er overleg plaats tussen de voorzitter van de 
Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur over de agenda. De vergaderingen tot mei zijn 
bijgewoond door de bestuurder, de bestuurssecretaris en concerncontroller en na mei 2016 door de 
leden van de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris.  
 

Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht een uitgebreide interne en externe evaluatie uitgevoerd naar 
zijn eigen functioneren. Deze evaluatie heeft in 2015 geleid tot het vaststellen van een visie op 
toezicht en een toezichtskader. Deze visie en het kader geven een duidelijk handvat om de taak ten 
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aanzien van het toezicht, de adviesfuntie, de vaststellende en goedkeurende bevoegdheden en het 
werkgeverschap van het bestuur goed en transparant uit te voeren.  

In het vervolg is de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht opgenomen in de jaarcyclus en zal elk 
jaar in februari plaatsvinden, aan het einde van elke jaarcyclus. De eerste evaluatie staat in februari 
2017 gepland. 
 
In 2016 hebben enkele leden van de Raad van Toezicht de artikel 24-vergadering van de 
Ondernemingsraad bijgewoond. 
 
Commissies 
De Raad van Toezicht kent drie statutaire commissies: 
 
• Auditcommissie 

leden: de heer H. Gerla (voorzitter) 
  mevrouw W. Gillis 
  de heer M. Snoeck 
 

• Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
leden: mevrouw I. Sjerps (voorzitter) 
  de heer S. Kasmi 
  vacature 
 

• Selectie-, benoemings en remuneratiecommissie 
leden: de heer S. van Driel (voorzitter) 
  mevrouw I. Sjerps 

 
Auditcommissie 
De auditcommissie is in 2016 viermaal bij elkaar geweest. 
De belangrijkste agendapunten waren: 
 
• Jaarrekening 2015 en managementletter 
• Integrale organisatiebrede viermaandsrapportages  
• (interim) managementletters 2015 en 2016 
• Verantwoordingsproblematiek Wmo en Jeugdzorg 
• Begroting 2017 
• Investeringen 
• ICT en informatiebeveiliging 
• Vervoer dagbesteding 

 
Van de commissievergaderingen worden verslagen gemaakt die inclusief de adviezen van de 
commissie aan de volledige Raad van Toezicht worden voorgelegd. 

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid  
Deze commissie is in 2016 vier keer bijeengekomen.  

 
De belangrijkste agendapunten waren: 
• Integrale viermaandsrapportages; 
• Uitgebreide overzichten meldingen incidenten en calamiteiten en de opvolging; 
• Onderzoeksverslagen in- en externe audits; 
• Correspondentie Inspectie o.a. inzake meldingen; 
• Seksualiteitsbeleid; 
• Integraal veiligheidsbeleid en monitoring veiligheid; 
• Ontwikkelingen Zelfredzaamheidsmatrix; 
• Jaarverslag Klachtencommissie;  
• Jaarverslag cliëntenvertrouwenspersonen; 
• Thema “Personen met verward gedrag”. 
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Van de vergaderingen van de commissie worden verslagen gemaakt die inclusief de adviezen aan de 
volledige Raad van Toezicht worden voorgelegd. 
 
Selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie 
De commissie heeft geen vaste vergadermomenten, maar heeft in 2016 de volgende zaken 
behandeld en ter advisering aan de volledige Raad van Toezicht voorgelegd”: 
• Werving en selectie twee leden Raad van Bestuur; 
• Honorering leden Raad van Bestuur; 
• Honorering leden Raad van Toezicht; 
• Werving en selectie lid Raad van Toezicht; 
• Voorbereiding evaluatie functioneren Raad van Toezicht. 
 
 
3.4 Bedrijfsvoering  
De organisatie werkt volgens een jaarlijkse “planning- en controlcyclus” in de vorm van een 
jaarprogramma en programmamanagement. De cyclus start met een evaluatie van het voorafgaande 
jaar (jaarverslaglegging en bestuursbeoordeling), de externe factoren op het gebied van politieke, 
economische, sociaal-culturele en technologische aspecten worden geanalyseerd en de sterkten en 
zwakten van de organisatie worden benoemd. Op basis van alle uitkomsten wordt een 
jaarprogramma opgesteld. De in het programma opgenomen programmadoelen zijn gericht op de 
implementatie van de strategie en op aanpassingen aan de externe en interne ontwikkelingen. 
Op basis van het programma maken alle organisatorische onderdelen een uitwerking voor het 
komende jaar. Na interne afstemming en het vaststellen van het financiële kader wordt het 
programma en de begroting vastgesteld en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. 

 
 
3.4.1 Risico- en kansenmanagement 
Pameijer heeft een actief beleid inzake risico- en kansenmanagement ontwikkeld. Elke vier maanden 
worden de rapportages en informatie uit de klachtencommissies, overzichten van alle meldingen over 
incidenten en calamiteiten, uitkomsten van audits en onderzoeken en financiële en personele 
overzichten gebundeld in een integrale rapportage.  
Op basis van gesignaleerde gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen worden kansen en risico’s 
besproken en benoemd, gewogen en geprioriteerd. 
Dit leidt tot een prioriteitenlijst die in het bestuursoverleg wordt besproken, waarna wordt vastgesteld 
wie er eigenaar wordt van de betreffende kans of het risico, met als doel hierop actie te ondernemen 
of beleid te ontwikkelen. De onderwerpen worden opgenomen in een verbeterregister.  
Onderwerpen waarop acties zijn uitgezet waren medicatiebeleid, ondersteuningsplannen, complexe 
dienstverlening. Deze onderwerpen zijn in 2016 geanalyseerd en verbeterd.  
 
 
3.5 Cliëntenraden 

 
3.5.1 De Centrale Verwantenraad GZ  
De samenstelling eind 2016 was:  
- de heer J. Koenraadt, voorzitter vanaf oktober 2016  
- de heer C. Louwerens, vice voorzitter 
- mevrouw E. Herbschleb-Voogt, secretaris 
- de heer H. Gardien, penningmeester 
- de heer H. Wols, lid 
- mevrouw H. Hooft, lid 
- mevrouw M.L. Nelen, lid 
 
De Centrale Verwantenraad heeft 8 keer intern overlegd, 7 keer met directie/bestuurder (3 keer met 
Marcel Mucek, 3 keer met Arend Vreugdenhil, 1 keer met Linda Boot) , over drie onderwerpen werd 
ook nog apart overleg met het bestuur geagendeerd.  
Verder was er 2 keer overleg met de Centrale Cliëntenraad GZ en 3 keer met de andere 
medezeggenschapsorganen. De raad heeft dit jaar nog 3 keer per deelgenomen aan een 
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transitieoverleg, 3 keer  aan een overleg over ouderenbeleid en 2 maal in een overleg over 
medezeggenschap op locatie.  
De raad heeft een werkbezoek afgelegd aan Werkt Beschermd Plus Minervaplein/ werkproject 
Wolfert van Borselen. Zij namen deel aan een oefensessie van Mijn Drive. 
De raad heeft in 2016 twee nieuwsbrieven voor alle verwanten uitgebracht.  
 
• De onderwerpen die aan de orde kwamen in het overleg met directie/bestuurder waren:   
• Arrangeurs 
• Mijn Drive (cliënten ICT) 
• Medezeggenschap op locatie   
• Van kas naar pas (overgang van kassen naar girale betaling) 
• Pameijer Werkt (met name beschermd plus) 
• Honorering Raad van Toezicht 
• Buurtcirkels 
• Teamvorming 
• Jaardocument 2015 
• Cliënt kiest eigen begeleider 
• Integrale viermaandsrapportages 
• Kwaliteitstraject transparantie Achmea 
• Pameijer Woont (inclusief thuishavens en vermenging doelgroepen) 
• Woonkaarten (inclusief waskosten) 
• Kaderbrief 2017 
• Pameijer advies/Plus 5 
• Prioriteiten Raad van Bestuur 
• Zorginkoop 
• Wachtlijsten 
• Radicalisering 
• Vervoersbeleid 

 
Voor de bespreking van de begroting, voor Pameijer Woont met name vermenging doelgroepen en 
voor Pameijer Advies/Plus5 werden aparte bijeenkomsten geagendeerd met een of meer 
bestuurders.  
Met twee leden van de Raad van Toezicht was overleg over de honorering van de leden van de Raad 
van Toezicht.  

 
 

3.5.2  De Centrale Cliëntenraad GZ 
De raad bestaat uit de volgende personen: 
- de heer Ronald Brasz (voorzitter, PR-groep) 
- mevrouw Maria Mendes (lid Dagelijks bestuur) 
- de heer Robert de Vries (Penningmeester / vice-voorzitter / PR-groep) 
- de heer Adrie Akkermans (lid, PR-groep) 
- mevrouw Cobie Mul (lid) 
- de heer Brian Wildschut  (lid) 
- de heer Jeroen van de Sluys (lid) 

 
Vanuit Pameijer wordt de raad ondersteund door twee ondersteuners. Mevrouw Gabrielle Moret is 
coach / ondersteuner voor 24 uur per week. Zij heeft een onafhankelijkheidsverklaring en daarmee 
een onafhankelijke positie en kan zo de raad ondersteunen bij zijn werkzaamheden. De raad is 
daarnaast extern ondersteund vanuit het LSR (gemiddeld 3 uur per week) door mevrouw Floor Van 
Kraaij. 
 
De leden van de raad bezoeken regelmatig locaties binnen de organisatie.  
De raad heeft gemiddeld één keer per maand overleg gehad met een lid van de Raad van Bestuur.  
Waar werkgroepen werden georganiseerd aangaande organisatievraagstukken heeft de raad 
deelgenomen.  
 
De advies- en verzwaard adviesaanvragen betroffen: 
Verzwaard advies  
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• Aanstelling mevrouw  Linda Boot als voorzitter van Raad van Bestuur. 
• Aanstelling de heer Arnold van Doorn als lid van Raad van Bestuur. 
•  Aanstelling de heer Arend Vreugdenhil als lid Raad van Bestuur 
• Rol coach ondersteuner centrale  cliëntenraden.  
• Werken Beschermd plus. 
• Protocol eenzijdige zorg beëindiging – zorgweigering  
• Kandidaat voor de vacature van de functie klachtenbemiddelaar. 
 Aanstelling lid klachtencommissie op voordracht.  
• Beleid thuis haven – wonen met langdurige zorg beschermd – begeleid wonen (woonkaart). 
• Vervoersbeleid 2016-2017.  
 
Ter advies  
• Woonvorm Barendrecht. 
• +Vijf. 
• Aanstellen Jan Alblas als directeur +Vijf   
• Mijn Drive (mijn Pameijer).  . 
 
Ongevraagd advies   
• Voedingsgeld/ontspanningsgeld.   
• Gratis koffie op elke locatie  
• Kwaliteitsverbetering  
 

 
3.5.3  De Cliëntenraad Sociale Psychiatrie 
Samenstelling van de Cliëntenraad in 2016: 
- de heer J. Bogarde (voorzitter; tot 20-10-2016)  

Na 20-10-2016 heeft de vicevoorzitter tijdelijk de voorzittersrol ingenomen.  
- de heer G. Kalkman (vicevoorzitter en secretaris) 
- de heer F. Pijnappels (algemeen dagelijks bestuurslid) 
- de heer P. Elfferich (lid) 
- de heer A. Dekker (lid) 
- de heer J. Baars (lid) 
- de heer H. El Amarnis (lid) 
- de heer D. Zwarts (lid) 
- de heer F. van Ravesteyn (lid) 
- de heer M. van der Straat (lid) 
- de heer V. Gonzalez (lid) 
- mevrouw M. Wolff (lid) 
- de heer R. Liersen (lid) 
- de heer T. Perdaems (lid) 
- de heer M. Tuin (lid) 
- mevrouw L. Doelarie (lid) 
- de heer M. Padmos (lid) 
 
De heer H.J.J. Poort (vrijwilliger; die taken penningmeesterschap uitvoert) 
 
gestopt - de heer W. vd Wolf  
Mevrouw L. Steenbrink en mevrouw L. Baardemans hebben de Raad in 2016 ondersteund. 

Er zijn door raadsleden regelmatig werkbezoeken afgelegd aan bewoners- en bezoekersraden op 
locatie. De Cliëntenraad SP heeft regelmatig contact gehad met gemeenten en adviesorganen van 
gemeenten, waaronder de Brede Raad van Rotterdam. 
De coach/ondersteuners hebben beiden een onafhankelijkheidsverklaring en kunnen ongebonden 
hun werkzaamheden uitvoeren.  
 
Er is 10 maal overleg met de directie/ bestuur geweest.  
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Er hebben 24 raadsvergaderingen plaatsgevonden, daarnaast heeft de Raad in diverse commissies 
gewerkt en heeft de Raad herhaaldelijk informatie verstrekt aan cliënten en medewerkers die een 
lokale raad wilden oprichten.  
Op 7 april en 3 november zijn er ‘lokale raden dagen’ door de centrale raad georganiseerd, die druk 
bezocht zijn. 
 
De volgende (verzwaarde) adviezen zijn gevraagd:  
• Cliëntmedezeggenschap op locatie (initiatief functionaris MZ + beleid en stappenplan) 
• Klachtenprocedure cliënten 
• CAV/2look 
• Aanstelling Linda Boot als voorzitter Raad van Bestuur  
• Aanstelling Arend Vreugdenhil als lid Raad van Bestuur  
• Aanstelling Arnold van Doorn als lid Raad van Bestuur 
• Forensische zorg 
• Begroting 2017 
• Rolbeschrijving ondersteuners cliëntenraden 
• Uitbreiding Woont Barendrecht 
• Koekjes bij de gratis koffie (initiatief) 
• Woonkaart 
• Uitbreiding Westvest 
• Werving en selectie 
• Website Pameijer 
• Verhuislijst (initiatief) 
• Prioriteiten Raad van Bestuur 
• Voordracht Klachtencommissieleden 
• Mijndrive/ MijnPameijer 
• Pameijer Advies/ P5 
• Bindende voordracht Raad van Toezicht lid op voordracht van de Cliëntenraad SP 

 
Ongevraagd advies 

•  (Ongevraagd advies) behouden begeleider 
• (ongevraagd advies) bereikbaarheid crisis 
•  (ongevraagd advies) kwaliteitsverbetering 

Brieven verstuurd aan VWS/ gemeenten: 
- Naar alle gemeente – toekomst BW-zorg-- 
- Naar gemeenten Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam – over toezicht gemeente door 
 GGD 
- Naar VWS – over de WMCZ 

 

3.5.4 De Cliëntenraad Mozaïk  
De Cliëntenraad Mozaïk bestond eind 2016 uit drie leden en één aspirant lid: 
- mevrouw. G. Immerzeel (voorzitter) 
- de heer E. Saaman (secretaris) 
- mevrouw K. op den Kelder (penningmeester) 
- de heer D. Meynand (aspirant lid)  
De Raad is ondersteund door mevrouw M. Mosheuvel. 
 
In 2016 is er één lid bijgekomen en ook weer weggegaan, één lid is vertrokken en van één lid is het 
lidmaatschap beëindigd. 
- de heer W. Voogd (voormalig secretaris) 
- de heer G. Witteveen (voormalig penningmeester) 
- de heer L. van Heemst  
 
Er zijn tien overleggen met de directie geweest en één met de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Verder is de Raad negentien maal op werkbezoek geweest. 
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De besproken onderwerpen in 2016 waren: 
- Werkruimte Cliëntenraad Mozaïk 
- Uren ondersteuner 
- Werkplan Cliëntenraad Mozaïk 2016 
- Begroting Cliëntenraad Mozaïk 2016 
- De viermaandelijkse rapportages  
- Ontslag raadslid 
- Vertegenwoordiging in klachtencommissie  
- Samenwerking andere raden 
- Huishoudelijk Reglement  
- Informatieveiligheid  
- Sollicitatieprocedures 
- Input en bereik achterban  
- Werving leden 
- Cliëntenraad Mozaïk folder 
- Cliëntenraad Mozaïk facebookpagina  
- Cliëntenraad Mozaïk huisstijl 
- Samenwerking Cliëntenvertrouwenspersonen  
- Jaardoelen verbeterplan Mozaïk 
- CQI uitslag (kwaliteitsmeting) 
- CQI respons verhoging 
- Informatiestroom vanuit Mozaïk verbeteren 
- Mydrive/MijnPameijer (cliënt ICT) 
- Tekst voor instructieblad ROM 
- Pameijer tv 
- Nietigverklaring besluit sollicitatie 
- Samenwerkingsovereenkomst 
- Functiebeoordeling ondersteuner 
- Maandplanningen  

 
De verzwaard en ongevraagde adviezen in 2016 betroffen: 
Verzwaard advies: 
- Begroting 2016 
- Manager op onze voorziening 
- Leerlijn Mozaïk 
- Procedure klachtenbemiddelaar 
- Benoeming Arnold van Doorn lid Raad van Bestuur 
- Benoeming Jan Alblas directeur Pameijer Advies/PlusVijf 
- CQI 
- Kwaliteitsstatuut Mozaïk 
- Klachtencommissie leden 
- Nietigheidsverklaring 
- Aanname van twee SPV’ers, locatie Rotterdam 
- Aanname van twee behandelaars, locatie Rotterdam 
- Aanname van twee begeleiders, locatie Bergen op  

 
Ongevraagd advies: 
- Vaste vergader/werkplek Raad 
- Werkuren ondersteuner 
- Visie op veiligheid 
- Verstrekking gevraagde beoordeelde documenten (van CIIO) 
- Jaardoelstellingen 2016 
 
 
3.6 Ondernemingsraad  
Dit jaar hebben er 10 overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad met de voorzitter van de Raad 
van Bestuur en de manager HRM plaatsgevonden. 
Er heeft 1 overleg plaats gevonden met de voorzitter van de Raad van Bestuur en een deel van de 
Raad van Toezicht.  
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De OR is met een deel van de Raad van Toezicht op bezoek geweest bij een aantal afdelingen/ 
teams, dit ter verkenning van de praktijk van de nieuwe organisatie. 
De Ondernemingsraad heeft als toehoorder deelgenomen aan de gesprekken tussen de vakbonden 
en bestuurder ten behoeve van het sociaal plan. 
Maandelijks was er overleg met de manager Personeelszaken.  
Per kwartaal is er overleg geweest met de medewerkersvertrouwenspersoon, bedrijfsarts en 
bedrijfsmaatschappelijk werk. 
Per kwartaal overleggen alle medezeggenschapsorganen met elkaar. 
Per kwartaal was er overleg met de concerncontroller en de manager Planning en Control, 
aangaande de kwartaalrapportages en begroting. 
De Ondernemingsraad heeft regelmatig zijn achterban geraadpleegd. Dit jaar vooral in verband met 
de nieuwe organisatie en de voortgang hiervan. 
Per maand geeft de Ondernemingsraad een presentatie bij de introductiecursus nieuwe medewerkers 
Nieuwe medewerkers ontvangen bij in diensttreden een mail ter kennismaking met de 
Ondernemingsraad 
 
De samenstelling van de Ondernemingsraad was tot de verkiezingen van 15 november als volgt:  
 
Dagelijks Bestuur 
Mevrouw M. Hulsker, voorzitter 
Mevrouw S. Hoekstra 
 
Coördinerend leden 
Mevrouw M. Hulsker,  
Mevrouw S. Hoekstra  
Mevrouw E. Verburg 
 
Overige raadsleden 
De heer J. Lankhaar 
De heer P. van Luijk 
Mevrouw M. Swart 
De heer M. Paak 
Mevrouw M. Hagtingius 
De heer P. van der Heiden 
Mevrouw L. Erkens 
Mevrouw H. Vosse  
Mevrouw M. Smithoek 
De heer C. Visser 
 
Vertrekkend raadslid  
Mevrouw L. Dettingmeijer (eerder in 2016) 
 
De OR 2016 - 2019 bestaat vanaf 15 november 2016 uit de volgende leden 
 
Dagelijks Bestuur (DB) (tijdelijk; in febr. 2017 wordt het DB gekozen) 
Mevrouw M. Hulsker, voorzitter 
Mevrouw M. Swart, vicevoorzitter 
 
Overige raadsleden 
De heer M. Paak 
Mevrouw M. Hagtingius 
De heer P. van der Heiden 
Mevrouw L. Erkens 
Mevrouw A. Belet 
De heer M. Moekestorm 
Mevrouw C. Bijl 
Mevrouw C. Versteeg 
Mevrouw S. Hoogendoorn- van Berkum 
Mevrouw J. de Rie 
De heer M. Windhorst 
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Mevrouw H. Visser 
Mevrouw I. de Doelder 
De heer de M. de Groot 
Mevrouw M. van Oudenaarden 
 
Ambtelijk Secretariaat 
Mevrouw P. Poelgeest (gestopt in maart 2016) 
Mevrouw L. Baardemans 
 
Aanvragen die ter advisering/ter instemming zijn ontvangen  
• Benoeming raad van bestuursleden; voorzitter en financieel bestuurder 
• Aanstelling financieel bestuurder 
• Aanstelling zorgbestuurder 
• Forensische zorg (initiatief) 
• Pameijer Advies/ P5 
• Leerlijnen (niet ingestemd) 
• Klachtenprocedure cliënten 
• Voordracht Klachtencommissieleden 
• Bedrijfsmaatschappelijk werk 
• Pesten op het werk (initiatief) 
• Prioriteiten raad van bestuur 
• Woont Barendrecht 
• Verzuim (initiatief) 
• Harmony (registratiesysteem) 
• Overzicht projecten (initiatief) 
• informatiebeveiliging 
• anti-agressie en geweld 
• begroting leerlijnen 
• spelregels en knelpunten plaatsingsproces 
• mijndrive 
• gesprekkencyclus (concept) 
• opleidingsmatrix (nog niet afgehandeld) 
• groeit op; LVB verbeterplan (nog niet afgehandeld) 
• begroting 2017 
• werkt beschermd plus  
• Woonvorm Westvest 
• Buurtcirkel (nog niet afgehandeld) 
 

 
3.7 Cliëntenvertrouwenspersonen 
De cliëntenvertrouwenspersoon heeft als taak het ondersteunen van de cliënt bij klachten en het 
beschermen van de rechten en de positie van cliënten in de organisatie. De 
cliëntenvertrouwenspersoon behartigt de belangen van cliënten. De cliëntenvertrouwenspersoon is 
onafhankelijk van de organisatie. De cliëntenvertrouwenspersoon gaat in op de casuïstiek en vraagt 
niet meer dan de noodzakelijke gegevens in verband met de privacy van de cliënt. Daarom is de 
financiering niet altijd duidelijk en wordt er derhalve slechts gesproken over Sociale Psychiatrie-, 
Gehandicaptenzorg- of Mozaïk-cliënten.  
Er zijn twee cliëntenvertrouwenspersonen beschikbaar; de heer F. van der Made voor met name 
cliënten van Pameijer Sociale Psychiatrie en Mozaïk en mevrouw M. Kuiper voor de 
Gehandicaptenzorg-cliënten. 
In 2016 hebben 97 cliënten met psychiatrische problematiek, 52 cliënten met een verstandelijke 
beperking en 14 Mozaïk-klanten contact opgenomen met de cliëntenvertrouwenspersonen.  
Er zijn vijf signalen doorgegeven aan de Cliëntenraad SP en drie signalen aan de Cliëntenraad GZ. 
De cliëntenvertrouwenspersonen hebben 9 keer voorlichting gegeven aan groepen cliënten.  
Beide cliëntenvertrouwenspersonen hebben maandelijks overleg met de Cliëntenraad SP en GZ om 
trends en signalen te bespreken. Ook hebben zij een keer per twee maanden overleg met de 
voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Vier maal per jaar is er regionaal overleg met leden van de beroepsgroep.  
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De cliëntenvertrouwenspersoon GZ heeft deelgenomen aan een studiedag van de beroepsgroep.  
De cliëntenvertrouwenspersoon Sp/Mozaïk heeft een leermodule Forensische Psychologie gevolgd. 
Er is 2 maal deelgenomen aan de lokale radendag van de Cliëntenraad SP. 
Een keer per kwartaal is er met de secretaris van de klachtencommissie en de klachtenbemiddelaars 
overleg. 
Een maal per jaar is er overleg met de Raad van Bestuur en de voorzitters van de 
klachtencommissie. 
De cliëntenvertrouwenspersonen worden ook benaderd voor informatie en/of ondersteuning bij het 
indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Vijf maal hebben zij cliënten bij de 
klachtenprocedure ondersteund. 
 
Vanaf 2015 zijn de kinderen en jeugdigen, die onder de Jeugdwet vallen, aangewezen op de 
vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachten Buro Jeugdzorg (AKJ). Dit hangt samen met het 
contract dat het AKJ met de gemeenten gesloten heeft. Om onduidelijkheid voor de doelgroep te 
voorkomen, heeft Pameijer met het AKJ afgesproken dat ook kinderen en jeugdigen die onder de Wlz 
vallen, een beroep kunnen doen op de vertrouwenspersoon van het AKJ. 
De cliëntenvertrouwenspersonen overleggen in voorkomende gevallen en tenminste eenmaal per jaar 
met de vertrouwenspersonen van het AKJ en met de familievertrouwenspersoon van het LSFVP. 
 
Signalen en trends  
De meeste klachten of onvrede van cliënten betreffen het zich niet gehoord of begrepen voelen door 
begeleiding, het niet eens zijn met of niet nakomen van begeleidingsafspraken, huisregels, of een 
conflict met medebewoners. 
In 2016 bleken veel cliënten last te hebben van de reorganisatie, omdat er wisselingen binnen en 
tussen teams waren zodat vertrouwde begeleiders vervangen werden. Ook werden cliënten 
regelmatig geconfronteerd met de inzet van flexibele medewerkers, waarmee cliënten geen 
vertrouwelijke gesprekken durven te voeren.  
Verder werden de cliëntenvertrouwenspersonen benaderd in verband met:  
• Niet de uren krijgen waar klanten volgens hun indicatie recht op hebben. Men heeft het idee de 

begeleiding te weinig en te kort te zien. 
• Financiële problemen of problemen met budgetbeheer. 
• Schorsingen die niet correct volgens het protocol verlopen. 
• De wijze van communiceren van begeleiding naar cliënten. Onvoldoende en/of onduidelijke 

informatie, waardoor verwarring ontstaat. 
• Afspraken die niet vastgelegd zijn in het ondersteuningsplan, ondersteuningsplan niet up-to-date 

of cliënten die niet op de hoogte zijn van hun eigen plan of hun arrangement. 
 
Voor een groeiende groep cliënten fungeert de cliëntenvertrouwenspersoon als een welkom contact, 
zeker nu de zorg veranderd is en er ook nog veel onduidelijkheid is. Hierdoor is er vaker telefonisch 
contact. 
De positie van de cliëntvertrouwenspersoon is nog niet voor alle medewerkers en cliënten duidelijk. 
Mede om die reden, en om de klachtenbemiddelaars en het vernieuwde klachtenreglement te 
introduceren, is er begin 2017 een informatiemapje naar alle cliënten gestuurd en zal er weer 
voorlichting bij locaties gegeven worden. Ook zullen er gesprekken met managers plaatsvinden om 
de rol nogmaals toe te lichten. 
 
 
3.8 Vertrouwenspersonen AKJ 
Het AKJ voert het vertrouwenswerk landelijk uit in opdracht van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Dat doet zij zoals dat is bepaald in de Jeugdwet en de bijbehorende 
Uitvoeringsbesluiten. St. Pameijer heeft ervoor gekozen dat ook de jongeren die onder de Wet 
Langdurig  Zorg vallen gebruik kunnen maken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het 
AKJ.    
Voor een uitgebreide terugkoppeling van de werkzaamheden en contacten van de 
vertrouwenspersonen binnen st. Pameijer over 2016 verwijst het AKJ naar haar Jaarrapport welke 
eind februari zal worden besproken met het bestuur van st. Pameijer. Na de bespreking van deze 
jaarrapportage 2016 zullen (aanvullende) afspraken gemaakt worden voor het komende jaar. Deze 
worden  indien van toepassing vastgelegd in de gespreksnotulen en zullen worden verwerkt in het 
werkplan AKJ-Pameijer 2017.  
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Afhankelijk van de woonvorm vinden er tweewekelijks tot 1 keer per 8 weken groepsbezoeken door 
een vertrouwenspersoon van het AKJ plaats.  De gezinshuizen worden minimaal 3 keer per jaar 
bezocht.  
Op 2 juni 2015 heeft er op bestuursniveau een eerste kennismaking plaatsgevonden tussen het AKJ 
en st. Pameijer.  Omdat de structuur en werkwijze van het AKJ nieuw is voor st. Pameijer is voor een 
zorgvuldige implementatie gekozen van bovenaf. Dit teneinde  het draagvlak op de groepen onder de 
medewerkers te kunnen waarborgen. Als gevolg van een interne  reorganisatie van het management 
binnen st. Pameijer heeft een eerste kennismaking met de managers pas plaats kunnen vinden op 12 
januari 2016. Vervolgens is gestart met een voorlichting  aan de verschillende teams, alvorens de 
groepsbezoeken daadwerkelijk zijn gestart. Vanuit het AKJ zijn er in totaal zes vertrouwenspersonen 
actief binnen st. Pameijer. 
Op 5 juli 2016 heeft er een overleg tussen de vertrouwenspersonen van het AKJ, de 
cliëntenvertrouwenspersoon GZ van Pameijer, de klachtbemiddelaar en ambtelijk secretaris van de 
klachtencommissie van st. Pameijer, de familievertrouwenspersoon en de bestuurssecretaris van st. 
Pameijer plaatsgevonden. Dit was een vruchtbaar overleg. 
De voorlichting aan de teams zijn goed verlopen en inmiddels zijn ook de jongeren en kinderen 
gewend aan de groepsbezoeken van de vertrouwenspersoon van het AKJ.  Voor een gedetailleerde 
terugkoppeling verwijst het AKJ u graag naar haar jaarrapport.  
 
 
3.9 Familievertrouwenspersoon 
Familievertrouwenspersoon Peter Brakel is sinds 1 mei 2015 werkzaam voor Pameijer. De heer 
Brakel is gedetacheerd vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. 
In 2016 heeft de familievertrouwenspersoon 15 verwanten bijgestaan. Met 4 van hen loopt het contact 
nog door in 2017.  
 
Het betrof daarbij: 

- zes maal een verzoek om steun/een luisterend oor. 
- eenmaal een vraag om informatie/advies. 
- zeven maal een vraag om bemiddeling. 
- eenmaal onvrede met de zorg/bejegening van de begeleiding. 
- eenmaal heeft het contact met naasten uitgemond in een formeel klachttraject. 
- een keer heeft familie besloten om de cliënt uit zorg te nemen en in het eigen huis onder te 

brengen. 
 

De familievertrouwenspersoon kon uit de verschillende hulpvragen geen meervoudige signalen 
destilleren.  
De familievertrouwenspersoon heeft prettig en constructief contact met personeel van de organisatie, 
op het niveau van  begeleidende personeel, management, bestuur, zorgbemiddelaars en deelnemers 
aan het project Family Support. 
Contacten met klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersonen, in het kader van afstemming over 
hulpvragen, zijn laagdrempelig en prettig. 
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4 Beleid, inspanningen en prestaties 
 
4.1 Meerjarenbeleid  
In 2015 is het strategisch beleid tot 2020 vastgesteld. Dit strategisch beleid wordt jaarlijks zo nodig 
herijkt. 
In het strategisch beleid zijn de belangrijkste doelen: 
• Doorontwikkelen van zelforganisatie en professionaliteit. 
• Goede randvoorwaarden in de vorm van efficiënte systemen en ondersteuning. 
• Verspreiding en doorontwikkeling van het gedachtengoed zoals verwoord in de visie en missie. 
• Een wendbare en flexibele organisatie in de vorm van een netwerk. 
• Continu verbeteren en innoveren van de dienstverlening en de facilitering daarvan. 
 
 
4.1.1 Speerpunten 2016 
Op basis van het strategisch beleid zijn de volgende programmadoelen benoemd: 
• De dienstverlening van Pameijer is toonaangevend en gaat uit van de talenten, de eigen regie en 

tijdelijkheid. 
• De medewerk(st)ers van Pameijer werken zelfstandig en met de juiste kennis en bevlogenheid. 
• De organisatie werkt efficiënt, is wendbaar en sluit lokaal aan bij de relevante initiatieven en 

dienstverleningsconcepten worden landelijk verspreid. 
 
Binnen deze thema’s waren er belangrijke onderwerpen die in 2016 veel aandacht hebben gekregen. 
Met name de verdere implementatie van het in 2015 ingevoerde dienstverleningsportfolio, het creëren 
van grotere teams, de invulling van de nieuwe arrangeursfunctie, de nieuwe rol van de managers en 
het opheffen van de directiefunctie en de installatie van een Raad van Bestuur zijn onderwerpen 
geweest die veel inspanning van de gehele organisatie hebben gevraagd. Ook de komende tijd zullen 
enkele van deze onderwerpen nog aandacht behoeven. 
Ondanks de grote impact van deze onderwerpen is de implementatie in 2016 in grote lijnen goed 
doorlopen, zoals ook uit de bestuursbeoordeling 2016 gebleken is. 
 
 
4.1.2  Meerjarenbeleid HRM 
Ook de komende jaren staan we voor grote veranderingen die voortkomen uit de stelselwijziging. 
Tevens vinden we het vanuit HRM passend om op een andere wijze te investeren in en bijdragen aan 
de ontwikkeling van medewerkers waardoor zij blijvend duurzaam aan het arbeidsproces kunnen 
deelnemen.  
Dat heeft gevolgen voor ons werk, voor cliënten, maar zeker ook voor medewerkers, voor de hele 
manier waarop we de dienstverlening organiseren. 
Het HRM beleid gaat over alle medewerkers, stagiaires, leerlingen, vrijwilligers en iedereen die 
bijdraagt aan de dienstverlening van Pameijer aan cliënten. Het meerjarenplan van HRM is 
gebaseerd op Pameijer Versterkt, het strategisch beleidsplan 2015 - 2020.  
 
Vanaf 2015 en doorlopend naar 2016 is met name aandacht besteed aan: 
• Medewerkers en wat nodig is om met hen de transitie tot 2018 te kunnen maken. Er is gedurende 
2015 een volledig “Ertoe Doen” programma uitgevoerd, dat de medewerkers van Pameijer 
ondersteunt bij het uitvoeren van het Pameijer portfolio en die heeft bijgedragen aan het vergroten 
van de  veranderkracht. Dit transitieprogramma bestond uit 2 deelprojecten: Ertoe Doen ‘Toerusten 
en Ertoe Doen ‘Toewijzen’. 
• Het project ‘Toerusten’ waarbij medewerkers, zowel uit het primaire als secundaire proces, 
ondersteund zijn om te gaan werken volgens het Pameijer portfolio. Daarvoor hebben medewerkers 
gebruik kunnen maken van een ontwikkel- en ondersteuningsaanbod dat bestaat uit een persoonlijke 
visie workshop en loopbaanadvies én (competentiegerichte) trainingen. 
• Binnen ‘Toewijzen’ zijn medewerkers conform spelregels Sociaal Plan, m.b.v. was-wordt lijsten en 
plaatsingscommissie per 1 november 2015 geplaatst en persoonlijk geïnformeerd over hun nieuwe 
functie. 
• Vanuit het nieuwe Pameijer portfolio zijn rolbeschrijvingen gemaakt met als resultaat een set van 
toekomstbestendige functies. 
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• Het maken van een personeelsforecast. Pameijer heeft in 2016/2017 structurele en tijdelijke 
formatieruimte. De personeelsforecast heeft als doelen om de formatie op peil te houden en het 
herplaatsen en tijdelijk inzetten van herplaatsingskandidaten. 
• Het nieuw opgerichte Pameijer jobcentrum, welk samenwerkt met het mobiliteitscentrum van “de 
Rotterdamse Zorg”, heeft uit het reorganisatieproces voortkomende herplaatsingskandidaten 
ondersteund. Uitgangspunt is dat samen met de herplaatsingskandidaat gezocht wordt naar een 
goede plaatsing, maatwerkoplossing, en/of andere levens/werkinvulling. 1 november 2015 waren er 
150 fte herplaatsingskandidaten. Gedurende 2016 zijn er 130 fte herplaatst en zijn er per 31 
december 2016 nog 20 fte herplaatsingskandidaat.  
 
De afdeling HRM heeft in 2016 vervolgens bijgedragen in realisering van onderstaande mijlpalen: 
• Teams werken volgens de uitgangspunten van zelforganisatie, waarin verantwoordelijkheid zo laag 
mogelijk in de organisatie ligt. 
• Teams zijn bekend met het nieuwe portfolio (2015) en werken vanaf 2016 volgens de 
uitgangspunten daarvan. 
•Teams hebben en houden hun dienstverlening op orde ( ondersteuningsplannen, kwaliteit 
dienstverlening, bezetting, ziekteverlof en continu verbeteren). 
• De inzet van ervaringsdeskundigheid is in alle teams concreet uitgewerkt; 
•Alle werkprocessen zijn vertaald in functies met bijpassende competenties. 
•Alle in 2016 vastgestelde competentieprofielen zijn eind 2016 geëvalueerd en aangepast op de 
ontstane realiteit. 
 
 

4.1.3 Financieel meerjarenbeleid  
 
De organisatie heeft een financieel meerjarenbeleid. In dit beleid is een aantal uitgangspunten 
geformuleerd, te weten: 

• Een eigen vermogen van minimaal 25% van de jaarexploitatie. 
• Het per productgroep (wonen, groeit op, werken, Mozaïk) in balans brengen en houden van de 

kosten en opbrengsten. 
• Een gerichte strategie om kosten binnen de organisatie te flexibiliseren, zodat alert op externe 

ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Het gaat hierbij met name om de personele kosten en de 
huisvestingskosten. Tevens dienen de gerealiseerde kapitaallasten volledig gefinancierd te 
worden uit de hiervoor beschikbare regelingen dan wel tarieven (derhalve geen substitutie met 
‘zorggeld’). 

• Het beheersen van management- en overheadkosten. 

In 2016 is een meerjarenomzetraming vastgesteld, welke vooruitblikt over de jaren 2017 tot en met 
2019. Begin 2017 wordt een nieuwe financiele meerjarenbegroting vastgesteld. De verwachting is dat 
daarbij aan de benoemde uitgangspunten zal worden voldaan. 

De liquiditeitsrapportage is een vast onderdeel van de maandelijkse managementinformatie. Het 
beleid van Pameijer is om de vaste activa te financieren met eigen vermogen en langlopende 
leningen. Dit is vastgelegd in een addendum van het Treasurystatuut. Dit beleid voorziet in een 
adequate beheersing van de renterisico’s en andere financieringsrisico’s. Hierbij wordt, conform het 
beleid en net als in voorgaande jaren, geen gebruikgemaakt van afgeleide financiële instrumenten. 
Risico’s worden voornamelijk afgedekt door in de leningenportefeuille zorg te dragen voor een zo 
goed mogelijke spreiding van renteherzieningsmomenten en aflossingen.  
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4.1.4 Meerjarenbeleid huisvesting 
 
Strategisch Vastgoed Beleid 
In 2015 is het Strategisch Vastgoedbeleid geactualiseerd. De ontwikkelingen in de zorg en de 
vastgoedmarkt vroegen om actualisering van het strategisch vastgoedbeleid. 
In het bijgestelde beleid zijn deze ontwikkelingen benoemd en beoordeeld op de gevolgen voor het 
vastgoed(beleid) van Pameijer. Dit heeft tot de volgende voorgestelde beleidsrichting geleid: 
• Pameijer bouwt de dagbestedingslocaties af of vormt ze om voor de implementatie van Pameijer 

Werkt, gericht op individuele werkplekken. 
• Pameijer optimaliseert het huisvestingsproces zodat woningen tijdig geleverd kunnen worden. 
• Pameijer verhoogt de veiligheid voor cliënten verder door middel van de risicogerichte 

benadering. 
  
Digitaal Beheren Vastgoed 
Pameijer gaat verder met het professionaliseren van het beheer van gebouwen. In 2016 is er een 
nieuw Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) geïmplementeerd en in 2017 wordt deze 
uitgebreid met extra modules. 
  
Veiligheid 
De basis is op orde en een hernieuwde aanpak zorgt voor een goede bewaking van de beheerstaken 
van de verschillende veiligheidsaspecten. 
  
Arbo 
Een groot aantal medewerkers binnen Pameijer is BHV geschoold en volgt ieder jaar een 
herhalingscursus. In 2017 zullen ook de flexpoolers de BHV-trainingen gaan volgen. 
  
Meerjarenonderhoudsplanning  
Het meerjarenonderhoud is binnen de begroting van 2016 uitgevoerd. Momenteel worden 
conditiemetingen voor eigendomspanden en bedrijfsonroerend goed uitgevoerd. 
Door het nieuwe Facilitair Management Informatie Systeem is er bredere managementinformatie 
beschikbaar, zijn de onderhoudskosten goed inzichtelijk en kan er beter worden bijgestuurd.  
  
Inkoop 
De inkoop is centraal georganiseerd. In 2016 zijn de raamcontracten met externe leveranciers herzien 
en verbeterd. Ten aanzien van onderhoud wordt gestuurd op minder leveranciers en bundelen van 
activiteiten. 
  
 
4.2  Algemeen kwaliteitsbeleid  
Het kwaliteitsbeleid krijgt voortdurend aandacht binnen de organisatie. Merkbaar is ook dat het 
kwaliteitsdenken binnen de organisatie steeds meer wordt gedragen. De effecten van deze inzet 
worden onder meer gemeten door middel van externe audits. In dat kader heeft de externe auditor 
van CIIO eind 2015 diverse locaties in de organisatie bezocht en begin 2016 de gehele organisatie 
gecertificeerd.  
De beide certificaten zijn verlengd en lopen door tot in 2018. Ook heeft het CIIO alvast gekeken in 
hoeverre wij voldoen aan de nieuwe norm ISO 9001:2015, welke bij de volgende certificering als 
norm zal gelden. Pameijer is getoetst aan het nieuwe kader en goed op weg. 
 
 
4.2.1  Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten: Audits /CIIO 
 
4.2.1.1 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2016 
Het meten van kwaliteit in de gehandicaptenzorg wordt onder meer ondersteund door de toepassing 
van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Door het cyclisch toepassen van in totaal drie 
meetinstrumenten verkrijgt Pameijer inzicht in de kwaliteit van zorg en ondersteuning en in de mate 
van tevredenheid van de GZ-cliënten.  
 
In 2016 hebben er twee metingen plaatsgevonden. De eerste meting heeft betrekking op 
kwaliteitsgegevens op organisatieniveau (pijler 1) en de tweede op kwaliteitsgegevens van 
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zorgvoorwaardelijke-  en veiligheidsthema’s op cliëntniveau (pijler 2A). de uitkomsten van deze 
metingen zijn in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar. 
 
 
4.2.1.2 Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) 
ZRM-metingen belegd bij arrangeur 
Vanaf 2014 tot medio 2016 zijn met name de wooncoaches van de teams van Pameijer Woont 
getraind zodat zij de Zelfredzaamheid-Matrix zouden kunnen toepassen voor een groot deel van de 
intramurale GZ- en GGZ-cliënten. Om daarmee minimaal te kunnen voldoen aan onze afspraken met 
het zorgkantoor en de gemeenten. 
Het aantal ZRM-metingen dat in 2016 op tijd en volledig werd gedaan bleef echter achter vergeleken 
met het aantal getrainde personeelsleden. 
De oorzaak hiervoor was de administratieve druk bij de Woont-teams, die in 2016 hoog was omdat de 
cliëntendossiers uit PlanCareDossier handmatig door de wooncoaches moesten worden overgezet 
naar het nieuwe PlanCare2. 
Medio 2016 nam het Bestuur de maatregel om de verantwoordelijkheid voor de afname van de ZRM 
te beleggen bij de arrangeurs. De arrangeurs zijn immers degenen die met cliënten spreken over hun 
totale ondersteuning, om het geheel te overzien. Nadat zij ten behoeve van al hun cliënten een 
arrangement hadden gemaakt, konden zij vanaf december 2016 aan deze nieuwe extra taak 
beginnen. 
Daartoe zijn de arrangeurs in de ZRM getraind. 
 
Van de 934 leerwerk-, wooncoaches en arrangeurs: 
387 ZRM-getraind 
8 bij Groeit Op 
58 bij Herkent 
1 bij Mozaïk 
37 bij Werkt 
283 bij Woont 
 
Effect van de maatregel 
Ten opzichte van het einde van het 1e halfjaar 2016 is het aantal tijdig verrichte ZRM-metingen aan 
het einde van het 2e halfjaar 2016 iets toegenomen met 217 tot 1.952. 
Deze lichte vooruitgang van 48% tijdige afnames is bemoedigend maar het is nog te vroeg om te 
kunnen vaststellen dat de maatregel om de verantwoordelijkheid voor regelmatige en tijdige afname 
bij de arrangeurs te beleggen een positief effect heeft op het aantal tijdige afnames én tevens heeft 
gezorgd voor een verminderde administratieve druk op de teams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentatie ZRM op de Power-BI 
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De ZRM als prestatie-indicator is geprogrammeerd en gepresenteerd in het nieuwe dashboard. 
Rekening is gehouden met de interne afspraak om voor alle 18+ cliënten een ZRM-meting te 
verrichten, exclusief de cliënten in behandeling (DBC- en DBBC-cliënten) en cliënten voor wie de 
ZRM-metingen in het online systeem van de Gemeente Rotterdam moeten worden verricht. Door 
deze informatie dagelijks actueel aan de teams en arrangeurs te presenteren, kunnen de betrokken 
medewerkers zelf sturen op tijdig en volledig meten van de zelfredzaamheid van hun cliënten. 
Voldoende zelfredzaam 
In 2016 was de gemiddelde ZRM-score voor alle 18+ cliënten 3,1 (op een vijfpuntsschaal). Van 
cliënten die door Pameijer ondersteund worden mag dat ook minimaal verwacht worden. Mede 
dankzij de formele- en informele hulp die hen geboden wordt, hebben zij een voldoende 
zelfredzaamheid (bereikt). Daar waar het cliënten betrof die ook de dagelijkse zorg voor kinderen 
hebben was de score op de domeinen van het ouderschapssupplement aanmerkelijk lager, namelijk 
een 2,3. Het gaat hier om gecompliceerde situaties waarin deze cliënten intensieve ondersteuning 
nodig hebben om hun zelfredzaamheid te vergroten. 
 
 
4.2.1.3 Externe Cliënttevredenheidsonderzoeken 
C-Toets intramuraal LVB 
In samenwerking met de Cliëntenraad GZ en Stichting Alexander is Pameijer in maart 2016 gestart 
met de voorbereidingen van een cliënttevredenheidsonderzoek onder jongeren en hun ouders. Bij de 
cliënten van de LVB-woonvormen zijn in mei/juni interviews afgenomen en ouder(s) en voogden zijn 
schriftelijk uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek.  
De uitkomsten zijn op 13 september 2016 gepresenteerd aan medewerkers, managers, Centrale 
Cliëntenraad GZ en de Raad van Bestuur.   
De respons onder jongeren was 71% en die van de ouders19%.  
Als rapportcijfer geven de jongeren een 7 en ouders een 7,3. 
 
 
4.2.1.4 Incidentmeldingen 
Incidenten worden gemeld om er van te leren en te verbeteren. Bij onderzoek kan er gebruik worden 
gemaakt van de PRISMA methode.  
In 2016 zijn er in totaal 5113 incidenten gemeld. Agressie en medicatie zijn de meest voorkomende 
meldingen. Het totaal aantal agressiemeldingen is 1873 (= 36,6% van alle meldingen), medicatie-
incidenten zijn 1882 keer gemeld (= 36,8% van alle meldingen).  
 
Constateringen en conclusies die voort zijn gekomen uit de analyses hebben geleid tot aanpassingen 
op het gebied van beleid, protocollering en opleiding en training voor zowel medewerkers als voor 
cliënten. 
 
Het jaar 2016 laat een stijging zien van 701 meldingen ten opzichte van het jaar 2015. De stijging die 
in de eerste periode van 2016 al zichtbaar werd, heeft zich voortgezet tot het einde van 2016. Uit het 
onderzoek “Stijging Meldingen” van juli 2016 is gebleken, dat de medewerkers elkaar meer dan 
voorheen stimuleren om te melden, waardoor het besef om incidenten te melden is toegenomen.  
 
 

Type incident 2015 2016 

Agressie 1587 1873 
Medicatie incident 1531 1822 
Signaal (Welzijn en Welbevinden) 302 427 
Privacy 93 122 
Valincident 205 204 
Vermissing 133 102 
Ongevallen /medische incidenten 162 154 
Criminaliteit  107 106 
Seksualiteit 106 134 
Suïcidepoging/suïcide 98 92 
Brand of brandalarm 55 54 
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Anders 2 0 
Arbeidsongeval 16 6 
Vervoer 12 11 
ICT 3 6 
Eindtotaal 4412 5113 
   
 
Deze cijfers hebben betrekking op 5673 cliënten in 2015 en 5798 cliënten in 2016. 
De wijzigingen in de zorg en dienstverlening  en de financiering daarvan brengt met zich mee dat zeer 
ernstige incidenten bij verschillende instanties moeten worden gemeld. Zo zijn er vier incidenten bij de 
gemeentelijke toezichthouders gemeld en vier bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Van deze 8 
meldingen zijn er vier naar tevredenheid afgerond, de overige vier zijn nog lopende.   
 
Aantal incidenten per classificatie 2015 2016 
Bijna-incident 805 968 
Minder ernstig incident 2326 2671 
Ernstig incident 1153 1323 
Zeer ernstig incident 24 14 
Fataal incident 9 9 
ICT/Privacy (heeft geen classificatie) 95 128 
Totaal 4412 5113 

 
 
4.3 Klachten  
 
4.3.1 Interne klachtencommissie cliënten en klachtbemiddeling  
Nieuwe wet 
Sinds 1-1-2016 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) van kracht. Volgens deze wet 
is iedere zorginstelling verplicht een klachtenfunctionaris in dienst te hebben. Het is niet meer 
verplicht vanuit deze wet een klachtencommissie te hebben. Pameijer heeft de keuze gemaakt om 
naast de functie van klachtenbemiddelaar (die vanaf maart 2016 is gestart) de klachtencommissie te 
handhaven. Wel is in oktober van 2016 de samenstelling veranderd en zijn de leden van de 
klachtencommissie niet in dienst of in dienstverlening van Pameijer. 
Zowel de klachtencommissie als de klachtenbemiddeling behandelen klachten van cliënten in het 
kader van de Wkkgz. In 2016 zijn inspanningen verricht om ervoor te zorgen dat de klachtenregeling 
van Pameijer in 2017 op alle gebieden voldoet aan de eisen van de Wkkgz. 
 
Samenstelling klachtencommissie tot oktober 2016 
 
Voorzitters 

• De heer mr. H. Bijlsma 
• De heer mr. G. E. van der Pols 
• Mevrouw mr. D. van der Heem 

 
Ambtelijk secretaris: 

• De heer H. Biesheuvel (tot 16 maart 2016, vanaf 16 maart inzetbaar als inval) 
• Mevrouw L. Dettingmeijer vanaf 16 maart 2016 (28 uur) 

 
Lid namens cliënten /verwanten (op voordracht Centrale Verwantenraad GZ) 

• Mevrouw H. van der Sluijs 
• Mevrouw E. Herbschleb 

 
Lid namens cliënten (op voordracht van de cliëntenraad GGZ) 

• De heer J. Visser 
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Lid namens cliënten op voordracht van de cliëntenraad Mozaik 
• De heer W. Voogd (teruggetreden 1 mei 2016) 
• De heer E. Saaman (vanaf 1 mei 2016) 

 
Lid vanuit de organisatie (namens medewerkers)  

• Mevrouw M. Peute 
• Mevrouw M. Hamer 
• De heer F. Heijnen,  
• Mevrouw C. van Leeuwen 
• Mevrouw M. Heijkoop 
• Mevrouw S. Engel 
• De heer D. van Luijk 

 
Samenstelling klachtencommissie vanaf 1 oktober 2016 
 
Voorzitters 

• De heer mr. G. E. van der Pols 
• Mevrouw mr. P.T.E. Lock 
• Mevrouw mr. C. Bol 

 
Ambtelijk secretaris: 

• De heer H. Biesheuvel 
• Mevrouw L. Dettingmeijer vanaf 16 maart 2016 

 
Lid namens verwanten op voordracht Centrale Verwantenraad GZ 

• De heer A.W. van der Harst 
 
Lid namens cliënten op voordracht van de cliëntenraad GGZ 

• Mevrouw I. v.d. Gevel 
• Mevrouw M. Hoeksema 
• Mevrouw D. v.d. Staaij 

 
Lid namens cliënten op voordracht van de cliëntenraad GZ 

• Mevrouw M. de Jong 
 
Lid namens medewerkers op voordracht van de ondernemingsraad 

• Mevrouw C. Bon 
 
Klachtenbemiddeling vanaf maart 2016 
 
Klachtenbemiddelaar: 

• De heer H. Biesheuvel (28 uur per week) 
• Mevrouw L. Dettingmeijer (8 uur per week) 

 
Aantal klachten in 2016 
 
Er zijn in 2016 zijn in totaal 45 klachten binnengekomen, waarvan 32 bij de klachtencommissie en 13 
bij klachtenbemiddeling. 
 
21 klachten van cliënten uit de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking 

• 11 klachten uit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel ondersteuning bij wonen 
volwassenen 

• 1 klacht uit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel vervoer volwassenen 
• 1 klacht uit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel arrangeur / toeleiding 
• 1 klacht uit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel consultatieteam 
• 1 klacht uit de WLZ, zorgkantoor ZHE, onderdeel ondersteuning bij wonen volwassenen 
• 2 klachten uit de WLZ, zorgkantoor Rotterdam, onderdeel ondersteunen bij wonen van 

cliënten met een licht verstandelijke beperking 
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• 1 klacht uit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel dagbesteding volwassenen 
• 1 klacht uit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel vervoer kinderen 
• 1 klacht uit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel arrangeur dienstverlening 
• 1 klacht uit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel ondersteuning  bij wonen volwassenen 

 
24 klachten van cliënten uit de doelgroep mensen met een psychiatrische beperking 

• 14 klachten uit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel ondersteuning bij wonen 
volwassenen 

• 1 klacht uit de WMO, gemeente Rotterdam, ondersteuning bij vrije tijd volwassenen 
• 1 klacht uit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel activeringscentrum volwassenen 
• 1 klacht uit de WMO, gemeente Rotterdam, onderdeel opleiding ervaringsdeskundigheid 
• 3 klachten, uit de Zvw, onderdeel behandeling Mozaïk 
• 1 klacht uit de WMO, gemeente Vlaardingen, onderdeel begeleid werken 
• 2 klachten uit de WMO, gemeente Vlaardingen, onderdeel ondersteuning bij wonen 

volwassenen  
• 1 klacht uit de WMO, gemeente Schiedam, onderdeel ondersteuning bij wonen volwassenen  

 
Analyse 
Van alle klachten, die bij de commissie en bemiddeling zijn binnengekomen zijn er 10 klachten op 
verzoek van de cliënt gestopt of ingetrokken voor of nadat de behandeling gestart was.  
 
De 33 klachten die door de klachtencommissie zijn behandeld, bestaan uit 98 klachtonderdelen. Van 
deze klachtonderdelen zijn: 

• 3 klachtonderdelen deels gegrond en deels ongegrond, 
• 43 klachtonderdelen gegrond, 
• 32 klachtonderdelen ongegrond, 
• 9 klachtonderdelen ingetrokken en 
• 11 klachtonderdelen nog in behandeling. 

 
Ten opzichte van 2015 is het aantal klachten toegenomen. In 2015 zijn in totaal 36 klachten 
binnengekomen. Dit zijn er 45 in 2016. Er zijn met name meer klachten binnengekomen van 
cliënten/cliëntvertegenwoordigers uit de doelgroep van mensen met een (licht) verstandelijke 
beperking. Er is een toename te zien van 13%. Het aantal klachten uit de doelgroep van mensen met 
een psychiatrische beperking is in 2016 ongeveer gelijk gebleven aan het aantal in 2015.  
 
Aard van de klachten 
Eén klacht kan uit verschillende klachtonderdelen bestaan. De 45 klachten bestaan in totaal uit 137 
klachtenonderdelen.  
 
De klachtcategorieën die bij beide doelgroepen het hoogste scoorden waren: 

• Bejegening cliënt: Dit zijn klachten over hoe cliënten de manier waarop medewerkers  met 
hen omgaan ervaren en hoe zij door medewerkers benaderd worden.  

o Bij mensen met een psychiatrische beperking: in totaal 22 keer (van de 86). 
o Bij mensen met een verstandelijke beperking: in totaal 16 keer (van de 69). 

• Nakomen afspraken: Dit zijn klachten over het nakomen van datgene wat is                 
afgesproken of het nakomen van datgene waar de cliënt recht op heeft vanuit zijn indicatie. 

o Bij mensen met een psychiatrische beperking: in totaal 12 keer (van de 86) 
o Bij mensen met een verstandelijke beperking: in totaal 12 keer (van de 69). 

• Uitvoeren beleid ondersteuningsplan: Dit houdt in of dat wat is afgesproken in het 
ondersteuningsplan nageleefd wordt en / of dat de documenten uit de ondersteuningsmethode 
van de cliënt actueel gehouden worden en / of samen met de cliënt worden geëvalueerd. 

o Bij mensen met een psychiatrische beperking: in totaal 7 keer (van de 86). 
o Bij mensen met een verstandelijke beperking: in totaal 8 keer (van de 69). 

 
Verder is het opgevallen dat bij ongeveer 20% van de klachten onvrede en/of onduidelijkheid is over 
tijd die besteed wordt aan of beschikbaar is voor de ondersteuning aan de cliënt. 
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Klachtsignalen 
Naast de klachten die in behandeling genomen zijn door de klachtencommissie of de 
klachtenbemiddelaar, zijn ook de klachten geregistreerd die uiteindelijk niet doorgezet zijn naar één 
van de twee trajecten: de klachtsignalen. Er zijn in 2016 44 klachtsignalen geregistreerd. 
 
Deze 44 klachtsignalen gingen voornamelijk over de volgende klachtencategorieën: 

• Bejegening cliënt (13 keer): Dit zijn klachten over hoe cliënten de manier waarop 
medewerkers  met hen omgaan ervaren en hoe zij door medewerkers benaderd worden. 

• Organisatie / administratie (4 keer): Dit zijn klachten over hoe zaken georganiseerd zijn bij 
Pameijer en op de voorziening en hoe afspraken op elkaar afgestemd zijn.  

 
Klachtenbemiddeling 
Vanaf maart 2016 is Pameijer gestart met het inzetten van klachtenbemiddeling. Cliënten en 
medewerkers ervaren het als prettig als zij op een laagdrempelige manier in gesprek kunnen over de 
klacht. Zowel de cliënt als de medewerker vinden het prettig dat zij in het eerste gesprek alleen met 
de klachtenbemiddelaar in gesprek gaan over de klacht. Om bemiddeling naar tevredenheid af te 
ronden, is het nodig dat beide partijen in staat zijn naar hun eigen aandeel in de ontstane situatie te 
kijken. In de praktijk blijkt dat dat soms extra tijd vraagt, of niet haalbaar is. 
 
 
4.3.2 Klachtencommissie medewerkers 
De klachtencommissie medewerkers bestaat uit vijf externe leden, te weten mevrouw D. Westdijk en 
de heren F. van Dam, J. van Lankveld en C. van Veldhuizen en de heer mr. E.P. Jansen, voorzitter.  
Er zijn in 2016 geen klachten binnengekomen bij deze commissie. 
 
 

4.3.3 Adviescommissie Sociale Begeleiding Pameijer 
Samenstelling Commissie: 
Per 31 december 2016 is de Commissie als volgt samengesteld: 
J. Vermeulen (voorzitter) 
C.E. Hoeksma (op voordracht OR) 
M. Vos (op voordracht werkgever) 
 
Als ambtelijk secretaris fungeert mevrouw M. Kuiper. 
 
Sociaal Plan, artikel 6.8 verslaglegging: 
“De commissie brengt per boekjaar geanonimiseerd verslag uit over de verrichte werkzaamheden aan 
bestuur & directie, ondernemingsraad en de vakbonden voor 1 april van het volgende boekjaar”.  
 
Werkzaamheden:  
De commissie is door Pameijer in 2016 driemaal in woord en geschrift bijgepraat over de 
reorganisatie. 
 
De commissie heeft overeenkomstig artikel 6.5.5 van het Sociaal Plan 
een reglement opgesteld waarin tenminste is opgenomen welke werkwijze de commissie hanteert en 
hoe de commissie besluiten neemt. De commissie informeert de Ondernemingsraad en Pameijer over 
de inhoud van het reglement. 
 
Ingevolge van het rooster van aftreden heeft Pameijer afscheid genomen van de heer Vermeulen die 
per 31 december 2016 geen deel meer uitmaakt van de IBC. 
 
De commissie heeft in 2016 nóch op verzoek van Pameijer nóch een of meer medewerkers 
geadviseerd over de toepassing van het Sociaal Plan.  
 
 
4.3.4  Interne Bezwarencommissie FWG (IBC)  
Samenstelling IBC 
Per 31 december 2016 is de Commissie als volgt samengesteld: 
J. Vermeulen (voorzitter) 
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C.E. Hoeksma (op voordracht OR) 
M. Vos (op voordracht werkgever) 
 
Als ambtelijk secretaris fungeert mevrouw M. Kuiper. 
 
Reglement IBC FWG Stichting Pameijer, artikel 10.2 overig: 
“De IBC rapporteert elk jaar aan het bestuur en de OR, in geanonimiseerde vorm, over de dat jaar 
uitgebrachte adviezen”. 
 
Werkzaamheden: 
De IBC is door Pameijer in 2016 driemaal in woord en geschrift bijgepraat over het nieuwe 
functiegebouw en de functieprofielen. 
 
Ingevolge van het rooster van aftreden heeft Pameijer afscheid genomen van de heer Vermeulen die 
per 31 december 2016 geen deel meer uitmaakt van de IBC. 
Per 1 januari 2017 wordt hij opgevolgd door heer C. Ritzema. 
 
In het verslagjaar 2016 is geen bezwaar door een of meer medewerkers ingediend.  
 
4.4  Vertrouwenspersoon Klokkenluiden 
De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon van Winston & Partners zijn uitgevoerd 
conform het beleid van Pameijer ten aanzien van klokkenluiden. De vertrouwenspersoon rapporteert 
door middel van een verslag aan Pameijer over zijn werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar 
ten aanzien van de klokkenluidersregeling. 

In 2016 zijn twee meldingen over integriteitskwesties bij de vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen aan de orde gekomen. Deze vielen echter niet onder de definitie van vermoedens 
van een onregelmatigheid of misstand, zoals vermeld in de Klokkenluidersregeling van Pameijer. Het 
betrof onregelmatigheden die binnen de reguliere werkprocessen en/of met de manager opgelost 
konden worden. 

De vertrouwenspersoon Klokkenluiden heeft naar aanleiding van het invoeren in 2016 van de Wet 
Huis voor Klokkenluiders een update gemaakt van de huidige klokkenluidersregeling van Pameijer. 
Het concept genaamd ‘Regeling omgaan met melden vermoeden misstand en onregelmatigheid’ ligt 
intern bij Pameijer ter beoordeling. 

De vertrouwenspersoon heeft schriftelijke informatie geleverd voor intranet. Dit betrof informatie over 
het onderwerp ‘Integriteit’. 

 
4.5  Bedrijfsmaatschappelijk werk (bmw) 
Het bedrijfsmaatschappelijk werk binnen Pameijer is uitgevoerd door Marieke Brunings, Piera Bom en 
Jennie Gooris van Winston & Partners. 
In 2016 is er aan 160 medewerkers begeleiding geboden. 
 
De aard van de problematiek was in 26% van de gevallen privé-gerelateerd, 40% was werk-
gerelateerd en 34% was een combinatie van privé en werk. 
 
Op het gebied van werk-gerelateerde problemen en arbeidsinhoud kwamen de categorieën ‘te veel 
werk, tijdsdruk en tempo’ en  ‘gevaarlijk, emotioneel belastend’ (agressie/incidenten) het meest voor. 
Dit jaar is op het gebied van arbeidsverhouding de categorie ‘slechte relatie onderling werk’ 
toegenomen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden is de categorie ‘onzekerheid toekomst’ 
toegenomen. 
 
Op het gebied van combinatie werk/privé problemen waren ‘de hoge werkdruk’ in combinatie met 
‘geestelijke gezondheid’ het meest voorkomend. 
Op het gebied van privéproblemen is  een stijging  te zien van medewerkers die te maken hebben 
met ‘lichamelijke gezondheid’ en ‘combinatie zorg en arbeid’. 
 
De meeste aanvragen zijn afkomstig van de Productgroep Pameijer Woont, waar ook de meeste 
medewerkers werken. 
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Net als in 2015, hebben in 2016 de veranderingen binnen de organisatie invloed op het functioneren 
en welbevinden van medewerkers. Verschillende medewerkers ervaarden naast de hoge werkdruk en 
toename van verantwoordelijkheden, moeite met zelfsturing in het kader van de veranderende 
organisatie. 
 
Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft veelvuldig contact gehad met managers en de bedrijfsartsen 
zowel individueel als in smo’s en een bijdrage geleverd en geadviseerd op het gebied van psycho-
sociale problematiek en de aanpak van verzuim. 
 
 
4.6  Medewerkersvertrouwenspersoon 
De functie van Vertrouwenspersoon voor medewerkers wordt onafhankelijk uitgevoerd door Winston 
& Partners. De vertrouwenspersoon voert de werkzaamheden uit conform het arbobeleid van 
Pameijer ten aanzien van (on) gewenste omgangsvormen in brede zin. 

In 2016 zijn er 24 meldingen gedaan. 

De inhoud van de problematiek betrof onder meer: onheuse bejegening (10x), persoonlijk 
functioneren (3x), teamproblemen (2x), agressie en geweld (2x) en seksuele intimidatie (2x). 

Daarnaast waren er meldingen over teamproblemen en vragen over de rechtspositie. 

Alle meldingen, behalve een, zijn naar tevredenheid van de medewerker opgelost.  

Een derde van de meldingen had te maken met de reorganisatie bij Pameijer en betrof medewerkers 
die aangaven dat zij moeite hadden met de locatie waar zij gingen werken of veranderende 
arbeidsvoorwaarden. Maar ook gaven 3 medewerkers aan dat zij bang waren dat zij hun baan 
zouden verliezen. Communicatieproblemen en problemen in de relatie met manager of collega’s 
traden in deze situaties regelmatig op. Door in gesprek met elkaar te gaan kon men de problemen 
bespreken en veelal effectief aanpakken. 

Bij twee melders werden bestaande problemen in de werksituatie waar zij mee te kampen hadden, 
juist vanwege de veranderingen, als vanzelf naar hun tevredenheid opgelost. 

De vertrouwenspersoon heeft 2 maal schriftelijke informatie geleverd voor intranet. Dit betrof 
informatie over de onderwerpen ‘Het belang van complimenten” en ‘Hoe ga ik om met roddels?’. 

 
 
4.7  Veiligheid 
In 2016 is het integrale veiligheidsbeleid verder doorontwikkeld. 
Er is een integrale veiligheidsvisie ontwikkeld. 
Binnen het integrale veiligheidsbeleid zijn componenten opgenomen: 
• cliëntveiligheid; 
• medewerkersveiligheid; 
• gebouw- en omgevingsveiligheid; 
• informatieveiligheid. 
 
Per onderwerp is een overzicht gemaakt van alle informatie over dat onderwerp, zodat het een 
overzichtelijk geheel is. 
Alle onderwerpen zijn in het systeem van veilig melden opgenomen. 
 
Cliëntveiligheid 
In 2016 is er veel aandacht besteed aan medicatieveiligheid. Er is een nieuw medicatiebeleid 
geschreven en er worden duidelijke werkinstructies gemaakt. 
 
Medewerkersveiligheid 
Er zijn risico-inventarisaties uitgevoerd en de resultaten teruggekoppeld aan teams en de managers. 
 
Gebouwveiligheid 
Het gebouwveiligheidsbeleid was in 2016 geconcentreerd op brandveiligheid en legionellabeheersing. 
Aan de hand van een logboek kan worden bijgehouden of de installaties en andere ingezette 
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middelen op tijd zijn gecontroleerd op hun werking.  
 
Informatieveiligheid 
In verband met de toenemende digitalisering en het belang van privacybescherming zijn er in 2016 
veel stappen op dit gebied gezet. 
Er is een e-learningmodule informatieveiligheid ontwikkeld die iedere medewerker moet doorlopen 
alvorens een verplichte geheimhoudingsverklaring te kunnen ondertekenen. 
De functies van Information Security Officer en die van Functionaris Gegevensbescherming waren in 
geheel 2016 bezet. 
Verder zijn er veel voorbereidingen getroffen voor de NEN7510 certificering in 2017. 
 
Veilig melden  
In 2016 is er 5113 gemeld in het veilig melden systeem (zie ook paragraaf 4.2.1.4 Incidentmeldingen). 
Elke melding wordt opgevolgd door een terugkoppeling aan het betreffende team en de manager. 
Ernstige incidenten en calamiteiten worden direct doorgezet naar de Raad van Bestuur. 
De teams is gevraagd om minimaal 2 keer per jaar te reflecteren op de meldingen en ook zelf 
verbeterinitiatieven te nemen. 
 
 
4.8  Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
 
4.8.1 Kwaliteit van het werk  
 
Opleiden & Toerusten 
 
Ertoe doen 
Na ruim twee jaar is het Ertoe doen-project afgerond. Het toerusten van alle medewerkers is mede 
mogelijk gemaakt doordat het project voor 50% bekostigd werd door subsidie vanuit de sectorgelden. 
In deze periode, 2014-2016, zijn alle medewerkers door middel van het volgen van het 
basisprogramma in de gelegenheid gesteld om zich toe te rusten op werken in de nieuwe organisatie. 
Na het afronden van het basisprogramma in 2015 zijn er in 2016 acht leerlijn-pilots uitgevoerd. De 
acht leerlijnen betroffen de rollen: 
• Arrangeur 
• Wooncoach 
• Behandelcoördinator 
• Leerwerkcoach 
• Gezinsondersteuners 
• Pedagogisch medewerker naschoolse dagbehandeling 
• Mozaïk 
• Pedagogisch medewerker 

 
De evaluatie van het gehele project laat zien dat we véél bereikt hebben en dat het een goede stap is 
in het op een andere wijze toerusten van medewerkers. Zo hebben nagenoeg alle collega’s de basis 
van Ertoe doen gevolgd. Aan de acht leerlijnen hebben totaal 523 medewerkers deelgenomen.   
De pilotleerlijnen zijn geëvalueerd en een belangrijk leerpunt is bijvoorbeeld dat we afstappen van 
standaard leerlijnen. In plaats daarvan kunnen medewerkers hun eigen professionele 
Leer&Ontwikkelroute maken, een het team kan een Leer&Ontwikkelplan dat helpt om volgens het 
nieuwe portfolio te werken.  
Daarnaast zijn we in samenwerking met O&O de modules rondom methodieken aan het uitwerken. 
Verder worden de leerprincipes van toerusten verder doorontwikkeld en uitgewerkt.  
 
Dienend-Leiderschap 
Pameijer heeft gekozen voor Dienend-Leiderschap als middel voor de ontwikkeling van (persoonlijk) 
leiderschap. Naast de pilotleerlijnen waren de ontwikkeltrajecten Dienend-Leiderschap in de rol van 
leidinggevende, adviseur en bij de facilitaire ondersteuning een onderdeel van het project.  
In de project periode van 2014 tot en met 2016 hebben er: 58 leidinggevende; 124 adviseurs en 75 
medewerkers facilitaire ondersteuning een leertraject vanuit het concept Dienend-Leiderschap 
gevolgd. Daarnaast zijn er 12 adviseurs, werkende bij O&O en HRM, verdiepend opgeleid. Deze 
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trajecten zullen in 2017 een vervolg krijgen en uitgebreid worden voor alle medewerkers, passend bij 
de leerprincipes en de opleidingsmatrix.  
 
Opleidingsmatrix 
In het voorjaar van 2016 hebben opleidingsfunctionarissen de opdracht gekregen om de 
opleidingsmatrix te herzien. De opleidingsmatrix is een hulpmiddel om te komen tot Team 
leer&ontwikkelplan  en de  Professionele Leer& Ontwikkelroute van de medewerkers. De 
Opleidingsmatrix geeft inzicht in onderwerpen (verplicht of facultatief) en activiteiten die aansluiten bij 
de uitgangspunten en de dienstverlening van Pameijer. Het is een dynamisch Excelbestand dat mee 
verandert met alle ontwikkelingen. 
Hierbij zijn we uitgegaan van de leerprincipes binnen Pameijer. 
 
Leerling-medewerkers 
De afgelopen jaren zijn er geen nieuwe Pameijer-klassen gestart waardoor eind 2016 de “laatste” 
leerling-medewerker diplomeerde. In 2016 zijn er 16 leerling-medewerkers gediplomeerd. Er is één 
leerling-medewerker vlak voor haar examenperiode, op eigen verzoek, gestopt met de opleiding. 
Alle leerling-medewerkers zijn, na hun diplomering ,bij Pameijer aan het werk gebleven. 
 
EVC trajecten medewerkers 
Er werken binnen Pameijer medewerkers met veel ervaring in het werk maar zonder een afgeronde 
beroepsopleiding (in de zorg). Opdrachtgevers (gemeenten, zorgkantoren) vragen steeds 
nadrukkelijker om “gekwalificeerd” personeel. De meeste medewerkers zonder beroepsopleiding zijn 
gekwalificeerd maar kunnen dat niet aantonen. 
Voor deze medewerkers hebben we de mogelijkheid ontwikkeld om zich, via EVC (erkenning 
verworven competenties) trajecten, alsnog te kwalificeren. 
Er zijn 14 EVC trajecten gestart (11 voor assistent support medewerkers/support medewerkers A en 3 
voor jeugd& gezinscoaches). Ook liepen er nog een flink aantal  EVC trajecten door die in 2015 
gestart waren. 
Er hebben twee kandidaten deelgenomen aan de landelijke pilot, in samenwerking met Bureau 
STERK en Kwintus, van EVC en ervaringsdeskundigheid. Eén kandidaat heeft het inmiddels 
afgerond.  
 
Stagiaires   
Ook in 2016 hebben veel stagiaires vanuit beroepsopleidingen in de praktijk bij Pameijer geleerd. 
Instroom nieuwe stagiaires in februari 2016: 47, instroom nieuwe stagiaires in september 2016: 123. 
Het betreft stagiaires van MBO niveau 2 t/m 4, HBO en WO. 
We organiseerden 2 x een introductiebijeenkomst voor stagiaires.  
De stagiaires lopen mee met (een deel van) de verplichte introductie voor alle nieuwe medewerkers. 
Het stagefonds maakt het bieden van stageplaatsen en het zorgdragen voor werkbegeleiding 
mogelijk.  
 
Deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders  
Naast de individuele ondersteuning/ coaching op vraag van werkbegeleiders zijn er in het eerste deel 
van 2016 regio bijeenkomsten voor werkbegeleiders georganiseerd.  
De basistraining werkbegeleiding, die bestaat uit  2 dagen training en een individueel e-learning 
gedeelte, is driemaal gegeven. In het totaal volgden 29 werkbegeleider de basistraining. 
Binnen het middelbaarberoepsonderwijs zijn, i.v.m.  met de veranderingen, werkveld bijeenkomsten 
waar werkbegeleiders op geattendeerd worden. 
 
Ervaringsdeskundigen   
Pameijer organiseert de opleiding Howie the Harp om ervaringsdeskundigen op te leiden. In 2016 
hebben er  22 ervaringsdeskundigen in het primaire proces bijgedragen aan het verspreiden van het 
gedachtegoed en de werkwijze herstel ondersteunende zorg (HOZ).  
Sinds januari  2017 werken er 38 ervaringsdeskundigen in het primaire proces.  In 2017 zullen de 
functieprofielen geëvalueerd worden en zal de toerusting voor de ervaringsdeskundigen geborgd 
worden in de opleidingsmatrix.  
 
PIT (Pameijer inspiratie team)  
Pit bestond uit +/- 8 medewerkers die getraind waren om voorlichting/gastlessen te geven, 
voornamelijk aan het (voorbereidend) beroepsonderwijs.  
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Door de reorganisatieveranderingen hadden Pit medewerkers weinig ruimte/gelegenheid om hier 
actief mee aan de slag te gaan. 
Er wordt samenwerking gezocht met deRotterdamseZorg. 
 
Samenwerking onderwijs e.a. 
Vanuit Opleiden & toerusten is er gedurende het jaar regelmatig overleg met de onderwijsinstellingen 
DaVinci , Albeda, Zadkine, ID college, Inholland en Hogeschool Rotterdam. De belangenorganisaties 
VGN,  S-bb en met het voor EVC gecertificeerde Bureau Sterk. 
Met de GGZ -ecademy en Goodhabbitz hebben we contact over e-learning modules die als 
leeractiviteiten zijn opgenomen in de opleidingsmatrix. 
 
SROI verplichting 
Om te kunnen aantonen dat Pameijer voldoet aan de SROI verplichting die gemeenten stellen, 
worden nieuwe kandidaten die onder de doelgroepen vallen zoals vrijwilligers en stagiaires 
geregistreerd en gemeld bij de diverse gemeentelijke autoriteiten, waarmee contracten zijn gesloten.  
 
Kwaliteit van het werk 
De zorg voor arbeidsomstandigheden is op systematische wijze onder de aandacht gebracht en de 
risico’s zijn in beeld. In 2015 is Pameijer gestart met het uitzetten van een volledig Pameijer brede 
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze is in 2016 afgerond en er zijn slechts nog een beperkt 
aantal actiepunten die moeten worden uitgevoerd. Alle locaties en team beschikken over een 
(digitaal) plan van aanpak en zijn zich bewust van de risico’s in hun werk. Pameijer heeft hiermee 
duidelijk beeld verkregen van de mate waarin de diverse Arbo thema’s zijn geïmplementeerd in de 
organisatie en waar mogelijk nog aandacht nodig is.  
 
Teams worden regelmatig voorzien van informatie en nieuws op medewerkersportaal betreffende 
werkdruk en werkplezier, veiligheid, beroepsziekten, fysieke belasting en HACCP. Daarnaast worden 
de adviseurs Veilig en gezond werken en Arbo, regelmatig door teams uitgenodigd en bevraagd over 
hoe ze veilig en gezond kunnen werken. In 2016 is zorgvuldig gekeken naar de werkplekken van de 
arrangeurs en heeft er een inhaalslag plaatsgevonden in trainingen ‘omgaan met spanningsvolle 
situatie’, voor flexpool medewerkers. Ruim 120 flexpool medewerkers hebben de e-module en 
contacttraining “omgaan met spanningsvolle situaties” met goed gevolg doorlopen. 
 
 
4.9 Kwaliteit van dienstverlening 
 
Onderzoek en Ontwikkeling 
In 2016 is het voormalig kenniscentrum van Pameijer omgevormd naar een nieuwe afdeling O&O: 
onderzoek en ontwikkeling. Om te zorgen dat Pameijer blijft aansluiten bij het veranderende 
zorglandschap werkt O&O met interne en externe partners samen aan doorontwikkeling van de 
dienstverlening. Naast productontwikkeling worden innovatieve ideeën en producten in de vorm van 
pilots opgezet en de effectiviteit onderzocht.  
 
In- en externe samenwerking  
De interne samenwerking heeft veel aandacht gekregen. Het inregelen van alle veranderingen 
rondom het werken volgens het nieuwe portfolio heeft grote impact voor zowel ondersteunende 
diensten als het primaire proces. Vanuit O&O is daarbij geadviseerd, toegelicht, bijgesprongen en 
meegedacht. Naast interne samenwerking, is er extern veel interesse in het Pameijer Portfolio. 
Collega-organisaties, centrale en lokale overheden zijn bij Pameijer op bezoek geweest en hebben 
deelgenomen aan een presentatie en een rondleiding bij Pameijer Werkt. In het kader van de digitale 
ontwikkelingen is O&O actief in samenwerkingsverbanden met Het nieuwe zorgen, Koplopersgroep 
opschaling e-Health Rotterdam, e-Innovators GZ, Link4All en Scratch Smart Lap App Jungle(RIBW 
Alliantie). 
Extern samenwerken doet O&O met een breed scala aan collega-organisaties, gemeentelijke 
diensten, kennisplatforms, diverse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Op verschillende 
gebieden is er hernieuwde samenwerking gezocht met de Hogeschool Rotterdam. Door de start van 
de nieuwe onderwijsvorm in Social Work, wordt de samenwerking opnieuw bekeken en 
vormgegeven. Er is gestart met het ontwikkelen van een leerwerkgemeenschap waarbij het samen 
oplopen en leren (niet alleen van studenten, maar ook van docenten en medewerkers van Pameijer) 
vorm krijgt. Andere samenwerkingsverbanden zijn Groen verbindt: samenwerkingsverband tussen 
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SPIOR, Essalam moskee en ST-RAW (samen transformeren academisch werkatelier). Vanuit O&O 
nemen we deel aan het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Dit platform is op 9 
november officieel gelanceerd en richt zich de komende 2 jaar op het terugdringen van discriminatie 
op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en 
handicap en leeftijd. 
Vanuit ervaringsdeskundigheid is O&O betrokken bij het platform “Herstel voor iedereen”, Landelijke 
bijeenkomsten van ”De Nieuwe GGZ” en samenwerkingcontacten tussen BAVO en Pameijer. O&O 
ondersteunt Fonteyenburg bij coaching  en intervisie geven aan een aantal ervaringsdeskundigen en 
advies geven aan een kerngroep. 
 
Onderzoeken 
O&O neemt deel aan ESPRi. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit 
(afdeling psychiatrie), de Rotterdamse GGD en GGZ-organisaties. ESPRi start een vijfjarig onderzoek 
naar factoren die van invloed zijn op herstel bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. 
O&O is gevraagd aan dit onderzoek deel te nemen. Omdat het doel van het onderzoek goed aansluit 
bij onze werkwijze en doelstellingen, stemmen we hier mee in en leggen we het voorstel voor aan de 
Cliëntenraad SP. 
O&O is betrokken bij verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld het landelijke MOVE onderzoek, de 
impact van Buurtcirkels door onderzoekers van Risbo/Erasmus Universiteit Rotterdam, Landelijk WLZ 
onderzoek, vierjarig onderzoek “Participatieve kwaliteitsverbetering in complexe zorgrelaties in de 
langdurige zorg, een onderzoek naar arbeidsinclusie van kwetsbare groepen binnen de Hogeschool 
Rotterdam.  
 
Beleidsontwikkeling 
In 2015 – 2016 is door O&O gewerkt aan een integraal veiligheidsdenken en dat heeft geresulteerd in 
een document “Integrale Visie op Veiligheid” waarin cliënten en medewerkers centraal staan en 
derden betrokken zijn (veiligheid betreft gebouw- en omgevingsveiligheid, informatieveiligheid, 
veiligheid van derden, medewerkersveiligheid en cliëntveiligheid). Het document is vastgesteld in het 
bestuursoverleg en doorloopt nu het traject van medezeggenschap (OR,  cliëntenraden en 
verwantenraad). Op basis van de  ‘voorlopig’ vastgestelde visie, zal onder andere het  ‘Agressie 
protocol’ en het document vrijheidsbeperkende maatregelen worden herzien door O&O. 
Pameijer is netwerkpartner geworden bij het Centrum voor Seksueel Geweld in Rotterdam en heeft 
daar, middels de inzet van gedragswetenschappers, haar kennis over LVB en GZ kunnen inzetten. 
Een gedragswetenschapper is betrokken geweest bij het opleidingsplan voor het  team WV 
Kromhoutstraat (specifiek SGLVB doelgroep). De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
is door gedragsdeskundigen binnen Groeit op, Woont en Werkt uitgelegd in teams. Daarnaast is er 
voor GGZ-medewerkers een e-learning die gevolgd kan worden. Eind 2016 is afgesproken dat 
gedragsdeskundigen in 2017 opnieuw dit bespreken in teams. De meldcode wordt een verplicht 
onderdeel in de opleidingsmatrix. 
 
In 2016 is op veel verschillende plekken aandacht besteed aan het medicatiebeleid en verschillende 
zaken die gerelateerd zijn aan medicijngebruik. Zowel de commissie medicatiebeleid als de 
kennisdragers (lees hier voorheen aandachtsfunctionarissen) uit de regio’s zijn regelmatig 
bijeengekomen om te kijken wat er nodig is om het beleid en de werkinstructies zo in te richten dat 
het werkelijk bijdraagt aan wat er binnen de specifieke productgroepen nodig is om verantwoord en 
veilig medicijngebruik te bevorderen. In 2017 wordt de laatste slag gemaakt om het geheel van 
documenten op een gebruiksvriendelijke manier aan te bieden.  
 
O&O heeft samen met de lijn een beleidsadvies gemaakt over de borging van 
Ervaringsdeskundigheid, Empowerment en Familiesupport in de nieuwe organisatie. Deze ambities 
zijn vervolgens in een transitieproject belegd, zo ook de borging van Diversiteit. Er is een vertaling 
gemaakt door O&O van de Triadekaart (Ypsilon), naar de doelgroep(en) van Pameijer. Dit is een 
hulpmiddel om afspraken te maken tussen cliënt, verwant en hulpverlener over hoe de ondersteuning 
er uit gaat zien en wie daarin bepaalde taken doet. 
 
Consultatie en behandeling 
De transitie in de zorg  (van AWBZ naar Wmo, Jeugdwet en Wlz), waarin het gaat om meer eigen 
regie (lees verantwoordelijkheid voor de klant), tijdelijkheid (inzet van professionele hulp is in principe 
tijdelijk) en wat is goed genoeg, vraagt van alle zorgorganisatie een herijking van de dienstverlening. 
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In dat licht past ook de herijking van de inzet van behandeling en consultatie. Consultatie en 
behandeling alleen dan, als  alleen ondersteuning niet meer toereikend is. 
In het afgelopen jaar heeft O&O een start gemaakt met de doorontwikkeling van behandeling en 
consultatie; positie van behandeling in het totale pakket van ondersteuning, verantwoordelijkheid van 
behandelaren (professioneel statuut),  de visie op behandeling. Het afgelopen jaar heeft vooral in het 
teken gestaan van reorganiseren en voor alle behandelaren betekende dit een verandering van 
centraal naar decentrale positionering, dichterbij het primair proces. In het kader van ‘behandeling 
toevoegen daar waar nodig’ is gestart om dat proces en de kaders helder te beschrijven naar de 
huidige situatie. Dit zal in 2017 zijn beslag gaan krijgen. 
Het consultatieteam werd veelvuldig ingezet om bij complexe begeleidingsvragen extra advies en 
ondersteuning te bieden en was het consultatieteam betrokken bij  beoordeling dossiers forensische 
cliënten.   
 
Deskundigheidsbevordering vanuit O&O 
In 2016 is gestart met het implementeren van vijf basismethodieken binnen Pameijer. Hierbij is door 
O&O het toerusten van medewerkers de voornaamste activiteit. Doelstelling is dat elk team volgens 
minimaal één van de basismethodieken werkt. Voor een aantal methodieken is nadere uitwerking 
nodig. Dit zal in 2017 gebeuren, samen met de verdere deskundigheidsbevordering van 
medewerkers. Ook zijn in de eerste helft van 2016 pilots geweest van de leerlijnen van 8 rollen uit het 
Portfolio. In augustus is er een enquête uitgezet onder de betrokkenen en zijn er gesprekken geweest 
met leerlijntrekkers, module-ontwikkelaars en productontwikkelaars over de resultaten die de 
leerlijnen opgeleverd hebben. Dit is verwerkt in een eindverslag. Daarnaast heeft O&O een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoudelijke deskundigheidsbevordering in de transitie van 
PlanCare1 naar PlanCare2. 
 
Geld Telt 
Op het gebied van financiële ondersteuning en begeleiding van cliënten informeert, adviseert en 
verbindt Geld Telt vanuit O&O onder andere wooncoaches, managers, bestuur en overige afdelingen 
binnen Pameijer. In 2016 is er aandacht geweest voor de onderwerpen schuldenproblematiek en rol 
en deskundigheid van de wooncoach bij financiële ondersteuning. Er zijn verschillende producten en 
middelen ontwikkeld om de financiële ondersteuning makkelijker te maken (o.a. een tool voor 
budgetteren), werkprocessen verbeterd (inkomensbeheer, 2 Look) en is er een pilot met de 
Budgetkringen gedaan, begonnen met het herzien van beleid/ richtlijnen en processen (woonkaart, 
beleid Geld Telt, richtlijn financiële ondersteuning, inkomensbeheer). 
Intussen is er aan de hand van een plan van aanpak gewerkt aan de transitie van Geld Telt, waarbij 
bepaalde taken die voorheen door Geld Telt werden opgepakt terug zijn gelegd in de directe 
begeleiding en naar Pameijer Plus zijn overgegaan. Geld Telt heeft zich beziggehouden met het 
signaleren van trends en ontwikkelingen rondom financiën, schuldenproblematiek en armoede zowel 
binnen Pameijer als in de externe omgeving. Daar waar nodig zijn deze signalen/trends omgezet naar 
tools, richtlijnen en/of beleid. In- en externe netwerkcontacten zijn opnieuw aangehaald en Geld Telt 
heeft zich gepresenteerd. Er zijn samenwerkingsverbanden met CAV, stichting Lift en Stichting 
Samen 010. In 2017 ronden we het laatste stuk van de transitie af. We dragen de 
deskundigheidsbevordering definitief over aan HRM en zullen Geld Telt binnen O&O steviger 
positioneren.  
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4.10  Financieel beleid  
 
Resultaat 2016 
Voor Pameijer heeft het jaar 2016 in het teken gestaan van het verder uitvoering geven aan de in 
2015 doorgevoerde stelselwijziging. De gevolgen van deze stelselwijziging waren reeds zichtbaar in 
de jaarrekening 2015, binnen de omzet en de verdeling binnen de omzet en dat heeft zich voortgezet 
in 2016. 
De totale omzet bedraagt in 2016 € 150,8 mln., dit is circa € 4,7 mln. hoger dan vorig jaar. 
De stijging van de personeelskosten ten opzichte van 2015 wordt verklaard door de hoger liggende 
omzet. Om die te realiseren was meer inzet van personeel nodig. 
 
Op de balans is zichtbaar dat de Wlz op basis van voorschotten wordt gefinancierd, maar de Wmo en 
de Jeugdwet grotendeels niet. Want daarvoor geldt dat pas na afloop gedeclareerd kan worden 
(maandelijks of per CAK periode) en is de debiteuren / nog te ontvangen gelden positie van 
Pameijer  toegenomen ten opzichte van 2015. Een ontwikkeling die ook reeds in 2015 zichtbaar was. 
Ondanks het toenemen van de debiteurenpositie behoudt Pameijer een gezonde liquiditeitspositie.  
 
Het jaarresultaat 2016 bedraagt € 2,0 mln. positief inclusief incidentele en bijzondere posten (begroot 
was een negatief resultaat van € 1,6 mln.). 
De incidentele en bijzondere posten zijn onder andere de kosten die gemoeid waren met de 
implementatie van de nieuwe organisatie, structuur en het nieuwe dienstverleningsportfolio en een 
extra dotatie aan de voorziening Levensfasebudget, 
 
Ten opzichte van het voorgaande jaar is het resultaat gestegen met circa. €  5,8 mln. Met name de 
omzetstijging zorgt er voor dat het resultaat sterk is verbeterd. Daarnaast was er in 2015 sprake van 
extra kosten in verband met de stelselwijzingen in de zorg, deze extra kosten zijn in 2016 lager 
uitgevallen dan in 2015 voorzien.  

 
Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit van Pameijer zijn met een current ratio van 3,6 en een 
solvabiliteitsratio van 71.4% per eind 2016 als financieel gezond te bestempelen.  
 
Ontwikkelingen en risico’s 2017 en verder  
Pameijer verwacht in 2017 een positief resultaat van circa € 1,3 mln. Voor 2017 wordt een omzet 
verwacht welke slechts iets onder het niveau van 2016 ligt.  Voor de jaren daarna is er wel sprake van 
een aantal onzekere factoren, zoals nieuwe aanbestedingsrondes in de Wmo- en 
Jeugdwetsegmenten en de tariefontwikkelingen op alle segmenten. Het is  dus van belang om te 
zorgen voor een zekere mate van  flexibilisering van de personeelskosten en de materiële lasten. 
Beide dienen te zijn afgestemd op de omzetontwikkeling en moeten relatief snel aangepast kunnen 
worden. Hiertoe wordt maandelijks het verloop van het personeelsbestand en de materiële kosten 
vergeleken met de meest recente omzetramingen. 
 
In het kader van de landelijk aangekondigde prijskortingen en verwachte volumekortingen hield 
Pameijer in haar meerjarenbeleid rekening met, in ieder geval tot en met 2019, een daling van de 
omzet. Voor het jaar 2017 is de uiteindelijke begroting, ondersteund vanuit de zorgverkoop, hoger 
ingeschat dan eerst werd verwacht. Omdat de ontwikkelingen elkaar snel afwisselen wordt de 
omzetraming jaarlijks ingeschat. 
 
In de begroting 2017 is geen rekening meer gehouden met frictiekosten. Deze frictiekosten bestonden 
voornamelijk uit bovenformatief personeel ten opzichte van het reorganisatieplan en dat verschil is 
vrijwel geheel ingelopen. Wel wordt er de komende jaren rekening gehouden met een flinke post aan 
onderhoud in de komende jaren om het niveau van de huisvesting zowel kwalitatief als kwantitatief op 
orde te houden. 
Dankzij het gevoerde financiële beleid is Pameijer in staat geweest het verlies aan werkkapitaal 
vanwege de nieuwe wet- en regelgeving over 2015 in 2016 weer op te vangen. De liquide middelen 
kennen een stabilisatie. Daarmee is de financiële positie van Pameijer ook voor de nabije toekomst 
gezond te noemen. 
 
Doordat de verwachting is dat er sprake zal zijn van een relatief stabiele omzetontwikkeling, geldt 
voor 2017 dat eveneens voor de personeelsomvang. Bij een gelijkblijvende omzet zal de inzet in 
personeel op ongeveer het niveau van het jaar 2016 liggen. 
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Ieder jaar wordt binnen de begroting budget gereserveerd om te kunnen investeren. Deze 
investeringen liggen op het gebied van (her-)huisvesting, maar betreft inmiddels ook investeringen in 
de inzet van ICT en eHealth, als ondersteuning bij de dienstverlening. De meerjarenbegroting houdt 
rekening met jaarlijks een substantieel investeringsbedrag op deze gebieden. Vooralsnog ligt het niet 
binnen de verwachting dat hiervoor extern financiële middelen aangetrokken moeten worden. Bij het 
opstellen van de jaarlijkse begroting, wordt dit opnieuw beoordeeld. 
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Stichting Pameijer

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 8.000 24.000
Materiële vaste activa 2 32.578.101 34.571.132
Financiële vaste activa 3 38.598 40.000

Totaal vaste activa 32.624.698 34.635.132

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 1.093.055 968.806
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz 5 -                                 123.545
Debiteuren en overige vorderingen 6 16.192.478 13.854.045
Liquide middelen 7 38.325.305 37.001.742

Totaal vlottende activa 55.610.838 51.948.138

Totaal activa 88.235.536 86.583.270

Ref. 31-dec-16 31-dec-15
PASSIVA € €

Eigen vermogen 8
Kapitaal 346.041 346.041
Bestemmingsreserves 10.484.537 10.484.537
Bestemmingsfondsen 52.154.375 50.063.023

Totaal eigen vermogen 62.984.952 60.893.601

Voorzieningen 9 6.465.924 6.289.742

Langlopende schulden 10 3.364.571 4.472.528
 (nog voor meer dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Wlz 5 75.866 60.636
Overige kortlopende schulden 11 15.344.222 14.866.763

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 15.420.089 14.927.399

Totaal passiva 88.235.536 86.583.270
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Stichting Pameijer

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 14 141.122.689 135.014.498

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 15 6.335.189 7.299.082

Overige bedrijfsopbrengsten 16 3.395.054 3.808.021

Som der bedrijfsopbrengsten 150.852.931 146.121.601

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 102.298.125 101.397.441

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 3.615.625 3.817.921

Overige bedrijfskosten 19 42.611.441 44.532.783

Som der bedrijfslasten 148.525.191 149.748.145

BEDRIJFSRESULTAAT 2.327.741 -3.626.544

Financiële baten en lasten 20 -236.389 -198.269

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.091.352 -3.824.814

RESULTAAT BOEKJAAR 2.091.352 -3.824.814

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds Wlz 938.820 -466.789
Bestemmingsfonds Wmo 931.196 -1.414.378
Bestemmingsfonds ZVW incl justitie 56.750 35.091
Bestemmingsfonds Jeugdwet 164.586 -1.978.738

2.091.352 -3.824.814
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Stichting Pameijer

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

Ref. 2016 2015
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.327.741 -3.626.544
Waardeverandering (financiele) vaste activa -                 -200.000

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2 3.761.223 4.072.791
- mutaties voorzieningen 9 176.182 814.282

3.937.405 4.887.073

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 -124.249 1.405.614
- vorderingen 6 -2.448.662 -9.517.338
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 5 138.775 -2.529.403
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 11 622.455 -2.695.664

-1.811.680 -13.336.791
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.453.465 -12.276.262

Ontvangen interest 180.890 376.715
Betaalde interest 20 -345.577 -201.963

-164.688 174.752
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.288.777 -12.101.510

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -1.752.192 -2.245.805
Desinvesteringen materiële vaste activa -                 201.731
Aflossing leningen u/g 3 15.000 55.670
Investeringen in overige financiële vaste activa 3 -                 -200.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.737.192 -2.188.404

Nieuw opgenomen leningen -                 -               
Aflossing langlopende schulden 10 -1.228.022 -154.212

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.228.022 -154.212

Mutatie geldmiddelen 1.323.563 -14.444.124

Stand geldmiddelen per 1 januari 37.001.742 51.445.866
Stand geldmiddelen per 31 december 38.325.305 37.001.742
Mutatie geldmiddelen 1.323.563 -14.444.124

Toelichting:
Er is gebruikgemaakt van de indirecte methode.

De opvallende mutaties zijn, de versnelde aflossing van langlopende leningen en de toename van de vorderingen als 
gevolg van stelselwijziging in de bekostiging.
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Stichting Pameijer

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen 

Algemene gegevens 
Stichting Pameijer is statutair (en feitelijk) gevestigd te Rotterdam, op het adres Crooswijksesingel 66, 
3034CJ. Stichting Pameijer staat ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 24264945. 
 
De belangrijkste activiteiten zijn ondersteuning van mensen (zowel kinderen als volwassenen) met 
een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek en van mensen met psychiatrische 
en/of verslavingsproblematiek of combinaties daarvan. De ondersteuning richt zich op wonen, werken 
en vrijetijdsbesteding. 
 
Halverwege 2016 heeft Stichting Pameijer het eenhoofdig bestuur gewijzigd in een driehoofdig 
bestuur bestaande uit mevrouw drs. L.M.E. Boot, de heer drs. A. van Doorn en de heer A.W. 
Vreugdenhil 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2016. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door 
zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen 
 

Continuïteitsveronderstelling  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:  
 
Stelselwijziging 
In de jaarrekening 2015 heeft stichting Pameijer nog gebruik gemaakt voor een voorziening groot 
onderhoud. Voor de jaarrekening 2016 is besloten om  door middel van een stelselwijziging afscheid 
te nemen van deze voorziening. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht 
van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. 
De reden voor deze stelselwijziging is gelegen in de verbetering van het inzicht dat de jaarrekening 
geeft, aangezien de nieuwe waarderingsgrondslag meer in overeenstemming is met de 
bedrijfseconomische normen. De stelselwijziging heeft een resultaat effect in 2015 van € 1.118.348 
en de invloed op het vermogen per 1 januari 2015 bedraagt € 2.263.746. De invloed van de 
stelselwijziging op volgende boekjaren is naar onze inschatting niet substantieel. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vergelijkende cijfers. 
De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans en winst- en verliesrekening van het voorgaande 
jaar zijn aangepast aan het nieuwe stelsel. 
De volgende vergelijkende cijfers 2015 zijn aangepast; 
- Bestemmingsfondsen, bestemmingsfonds WLZ. 
- Voorzieningen, voorziening onderhoud. 
- Kasstroom overzicht. 
- Overige bedrijfskosten, Dotaties en vrijval voorzieningen. 
- Resultaat, Resultaat bestemming WLZ. 
 
Verder zijn de cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 
mogelijk te maken.  

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 
Voorbeelden van posten met een schattingselement zijn: 
- voorzieningen 
- onderhandenwerk dbc 

 

Verbonden rechtspersonen 
De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen waarmee Stichting 
Pameijer niet consolideert in de jaarrekening: 
 
Het Goed Pameijer B.V statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te Emmeloord. 
De vennootschap is actief op het gebied van kringloopbedrijvigheid. Stichting Pameijer bezit 50% van 
de aandelen. De zeggenschap is gebaseerd op het aandelenbelang van 50. Deze deelneming is 
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde methodiek. Een negatief vermogen van de 
vennootschap leidt tot een nihil waardering van de vennootschap. 
Stichting Pameijer heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen waarmee Stichting 
Pameijer niet consolideert in de jaarrekening: op grond van artikel 7, lid 4 en lid 5 van de Regeling 
verslaggeving WTZI. 

• Stichting Vrienden van Pameijer, gevestigd te Rotterdam. De kernactiviteiten zijn: Het zo breed 
mogelijk steunen van activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, primair gericht op de Pameijer 
organisatie. Pameijer kan geen zeggenschap uitoefenen anders dan het geven van toestemming bij 
ontbinding. 

• Mr. J.J.H. van der Brug Stichting, gevestigd te Rotterdam. De stichting heeft ten doel het treffen van 
al die voorzieningen en maatregelen, waaronder mede begrepen het aanschaffen en verwerven van 
materialen, roerende en onroerende zaken, het ter leen verstrekken van gelden ten behoeve van 
personen die gebruik maken van de diensten van Pameijer. Pameijer kan geen zeggenschap 
uitoefenen anders dan het voordragen van leden van het bestuur. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Algemeen 
Activa en passiva worden tegen de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs, gewaardeerd, tenzij 
anders vermeld in de verdere grondslagen. 
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.  
 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen 
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop 
niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
 
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de instelling. 
 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht, voor zover mogelijk,  
zijn in de jaarrekening genummerd. 

Immateriële en materiële vaste activa 
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele uit te voeren impairment 
analyse en eventuele restwaarde. 

De afschrijvingstermijnen van (im)materiële vaste activa zijn gebaseerd op de economische 
levensduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de 
aanschaffingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
Bij gebouwen wordt tevens rekening gehouden met een restwaarde van 60% van de oorspronkelijke 
aankoop- of verkrijgingsprijs. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De volgende standaard afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 20% 
• Bedrijfsgebouwen en terreinen 0%, 2%, 5% en 10% 
• Machines en installaties 5% 
• Andere vaste bedrijfsmiddelen,10%, 20%, en 33,3% 
 
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
 
De uitgaven ter zake van materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële 
leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële 
leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige 
leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst 
ten laste van het resultaat gebracht. 
 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de 
nettovermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij 
het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. Bij de bepaling van de 
nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van stichting Pameijer gehanteerd. 
Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die 
volgens op de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies 
voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de 
deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatsbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de 
overdracht van vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van vaste activa wordt wel 
volledig verwerkt. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de 
onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, 
worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
Deelnemingen met een negatieve netto-vermogens-waarde worden op nihil gewaardeerd. Een 
aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het 
cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. 

Wanneer de stichting garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een 
voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van 
de deelneming. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming 
gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de 
deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de Stichting ten behoeve 
van deze deelneming.  

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.  

 

Verstrekte leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële 
waarde, daarna gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 
een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.  De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, 
wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de 
bedrijfswaarde zijnde de geschatte constante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het 
actief naar verwachting zal genereren. 

Pameijer ziet de activa in gebruik als één kasstroom genererende eenheid. Wanneer de boekwaarde 
van de activa in de kasstroom genererende eenheid hoger is dan de geschatte contante waarde van 
de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Voor de jaarrekening 2016 is geconstateerd dat geen (risico’s op) waardeverminderingen bestaan. 
Na analyse ziet Pameijer geen rede tot impairment. 
In de analyse zijn de volgende zaken meegewogen: 
- Pameijer heeft tot en met boekjaar 2013 relatief hoge financiële resultaten gekend. Met ingang van 
2014 is Pameijer gaan investeren in de transitie naar vergoedingen vanuit de WMO- en Jeugdwet. Dit 
zet zich door tot en met boekjaar 2016. Dit heeft tot gevolg dat het resultaat 2014 lager is uitgekomen 
en dat over 2015 een tekort bestond. Het jaar 2016 sluit met een positief resultaat. Daarnaast zijn de 
onderliggende operationele resultaten in 2015 en 2016 eveneens positief.  
- Pameijer stuurt de vastgoed organisatie centraal aan. Binnen wijken bestaat de mogelijkheid tot het 
verschuiven van productie.  
-Pameijer zet reeds een langere periode in op kortdurende huurcontracten in plaats van het bezit van 
vastgoed. Er is geen of beperkt leegstand 
-Pameijer kan de panden naar verwachting terugverdienen met de kapitaallastenvergoedingen. 

Vervreemding van vaste activa 
Buitengebruik gestelde vaste activa en voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengst-waarde. 
 

Financiële instrumenten 
In de jaarrekening van stichting Pameijer zijn financiële instrumenten opgenomen. Financiele 
instrumenten omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, Langlopende schulden, 
Kortlopende schulden en overlopende passiva.  
 
Initiële waardering 
Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en 
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter 
financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reëel waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, worden direct toerekenbare 
transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
 
Vervolg waardering 
De eerste waardering voor financiële instrumenten is de reële waarde. De vervolgverwerking is 
situatieafhankelijk en op de hierna beschreven manier gewaardeerd.  
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Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 
Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waarde wijzigingen in de 
winst-en-verliesrekening wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve 
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Deze 
objectieve aanwijzingen bestaan als zich, na de eerste opname van het actief, een gebeurtenis heeft 
voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat 
actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. 

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 
omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, 
of aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Van alle individueel significante vorderingen wordt 
beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.  

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante 
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 
rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van 
het actief.  

Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het 
herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname 
van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel 
opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 

Reële waarde 
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten benadert de boekwaarde 
daarvan. Pameijer heeft het beleid om langlopende leningen binnen de contractuele 
leningsvoorwaarden zo spoedig mogelijk af te lossen. De reële waarde van de langlopende lening 
benadert de boekwaarde. 

Onderhanden werk 
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengst-
waarde van de DBC / DBC-zorgproduct indien deze lager is. De  waarde van het onderhanden werk 
is bepaald door de openstaande verrichtingen (uren) te koppelen aan de DBC’s die ultimo boekjaar 
openstonden. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. 
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Eigen vermogen 
Als onderdeel van het eigen vermogen zijn zowel bestemmingsreserves als bestemmingsfondsen 
gevormd. Bestemmingsreserves zijn gevormd met als doel de verwachte extra kosten verband 
houdende met de transitie van de AWBZ naar Jeugdwet en WMO te kunnen opvangen. Indien het 
bestuur de beperktere bestedingsmogelijkheden heeft aangebracht is er sprake van een 
bestemmingsreserve. Bestemmingsfondsen worden gevormd indien een deel van het eigen 
vermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan 
gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is 
aangebracht. Met ingang van 2014 zijn naast het bestemmingsfonds WLZ (voorheen RAK) nieuwe 
bestemmingsreserves gevormd die direct samenhangen met de financieringsbron, te weten WMO, 
Zorgverzekeringswet/justitie en Jeugdwet. De saldi van deze bestemmingsfondsen sluiten aan op de 
resultaten van elk van de gesegmenteerde resultatenrekeningen. 

Voorzieningen (algemeen) 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en die het gevolg is van een gebeurtenis uit het verleden waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is voor de afwikkeling van die 
verplichting en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden in beginsel gewaardeerd tegen de 
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 
wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 1,5%, afhankelijk van de gemiddelde looptijd. 
De gehanteerde disconteringsvoet van 1,5% hebben wij bepaald aan de hand van de volgende 
berekeningsmethode, de risicovrije rentevoet + rente risico opslag. De risicovrije rentevoet bedraagt 
0,7%. Voor de rente risico opslag kunnen wij geen waarde bepalen aangezien deze informatie niet 
beschikbaar is. Aan de hand van bovengenoemde waarden hanteren wij een disconteringsvoet van 
1,5%. Argumenten hiervoor is dat Stichting Pameijer beperkt tot weinig risico loopt indien er sprake is 
van geleend geld, daarbij zijn de voorzieningen waarvoor deze disconteringsvoet wordt gehanteerd 
over het algemeen kortlopend zijn, waardoor het risico ook laag zal zijn. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 
worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 

Voorziening groot onderhoud 
In de jaarrekening 2015 heeft stichting Pameijer gebruik gemaakt voor een voorziening groot 
onderhoud. Voor de jaarrekening 2016 is besloten om per 1 januari 2016 door middel van een 
stelselwijziging afscheid te nemen van deze voorziening. Kosten voor periodiek groot onderhoud 
worden  ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. 

Voorziening uitgestelde personeelsbeloningen 
De voorziening uitgestelde personeelsbeloningen bestaat uit de voorziening persoonlijk budget 
levensfase en voorziening jubileumverplichtingen. 
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Voorziening persoonlijk budget levensfase  
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) resp. Levensfasebudget (LFB) betreft een 
voorziening uit hoofde van actuele Cao GZ/GZZ verplichting in het kader van de overgangsregeling 
45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De 
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De 
berekening is gebaseerd op de Cao-bepalingen, blijf kans en leeftijd. 

Voorziening jubileumverplichtingen 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 

Voorziening Langdurig zieken 
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verwachte salariskosten gedurende de langdurig 
periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid van zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen 
terugkeren in het arbeidsproces.  
 

Voorziening verlieslatende contracten  
Onder een verlieslatende contract wordt verstaan een overeenkomst waarin de onvermijdbare kosten 
om aan de contractuele verplichten te voldoen de verwachten voordelen uit de overeenkomst 
overtreffen. Bij het vaststellen of het om een verlieslatend contract gaat zijn de onvermijdbare kosten 
van het contract vergeleken met de verwachte economische voordelen daarvan. De onvermijdbare 
kosten zijn daarbij de laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan de verplichten en anderzijds 
de vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichting. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor 
het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. 

 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande 
van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden 
verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit 
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 
 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 
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Wettelijk budget WLZ 
Het wettelijk budget is bepaald door de productie en financieringsafspraken die gemaakt zijn met de 
diverse zorgkantoren waarmee Pameijer een relatie heeft. Alleen de feitelijk geleverde zorg, zoals 
deze ook in definitieve nacalculaties zijn opgenomen, is in het wettelijk budget opgenomen. Niet-
verrekenbare overproductie maakt hiervan geen deel uit. 
 

Opbrengsten wmo- en jeugdwetzorg 
De opbrengsten uit wmo- en jeugdwetzorg wordt bepaald door de productie en financieringsafspraken 
die gemaakt zijn met de diverse gemeenten. Indien productie niet aan de contractvoorwaarden 
voldoet is deze niet opgenomen. 

Opbrengsten uit onderhanden projecten Zorgverzekeringswet 
Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van onderhanden DBC-
zorgproducten, worden de opbrengsten en -kosten als opbrengsten en kosten in de winst-en-
verliesrekening verwerkt naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Onder opbrengsten 
wordt verstaan de in het contract met de zorgverzekeraar overeengekomen opbrengsten, indien en 
voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar 
kunnen worden bepaald. 

De mate waarin prestaties van een DBC-contract zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot 
de balansdatum gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte totale kosten van het contract. 
Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de 
projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte kosten dat waarschijnlijk kan 
worden verhaald. Verwachte verliezen op contracten worden onmiddellijk in de winst-en-
verliesrekening opgenomen. 

Overheidssubsidies 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra 
er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Pameijer zal voldoen aan de 
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Pameijer gemaakte kosten 
worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode 
als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van Pameijer voor de kosten 
van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de 
gebruiksduur van het actief. 
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Personele kosten 
De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de 
balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt 
het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling 
door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting. 

Pensioenen 
De aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de winst- en 
verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen 
premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Stichting Pameijer 
heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. 
Stichting Pameijer heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met einde van het boekjaar in 
de jaarrekening verantwoord. 
 
Stichting Pameijer heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Werknemers die 
hiervoor in aanmerking komen, hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat 
is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren waarin een werknemer bij 
Stichting Pameijer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die voorvloeien uit deze rechten van 
het personeel, zijn ondergebracht bij de bedrijfstak pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Pameijer 
stort hiervoor premies, waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door zijn 
financiële verplichtingen) dit toelaat. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
(PFZW) is in het 4e kwartaal van 2016 gedaald van 90,8% naar 90,1%.De actuele dekkingsgraad is 
gestegen van 89,2% naar 95,3%. 
De wettelijk vereiste dekkingsgraad is 127%. In het herstelplan staat welke maatregelen PFZW neemt 
om de dekkingsgraad in 12 jaar weer op het vereiste niveau krijgen. In het huidige herstelplan is geen 
verlaging van het pensioen nodig. Het doel van het plan is te laten zien hoe PFZW de financiële 
positie gaat versterken, zodat het ook op de langere termijn de pensioenen kan uitbetalen. 

Leasing 
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij 
de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel 
door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 
leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de 
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. 
 
Financiële leases  
Als de instelling optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee 
samenhangende verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de 
reële waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale 
leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de 
leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de 
impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet 
gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het 
leaseobject. 
 
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd 
Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de instelling eigenaar van een 
leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de 
kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object. 
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De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande 
leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elk 
periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over de resterende netto-verplichting 
met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de 
periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan. 
 
Operationele leases 
Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de 
winst- en verliesrekening gebracht. 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden en ontvangen (te ontvangen) en aan derden 
betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het 
resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen 
dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten. 

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering 
 
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de 
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: WLZ, Zorgverzekeringswet/justitie, 
WMO/Participatiewet, en Jeugdwet. 

Met ingang van de jaarrekening 2014 zijn de segmenten WMO en Jeugdwet toegevoegd 
vooruitlopende op de invoering van de WMO en Jeugdwet met ingang van 2015. 

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten 
van de onderliggende bedrijfsprocessen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen: 

- De omzet van elk van de segmenten sluit aan bij de verantwoorde omzet 2016 van elk van dit 
segment; separate subsidies van gemeenten anders dan in het kader van WMO en Jeugdwet zijn 
opgenomen onder het segment WLZ; 

- Alle directe en indirecte personeels-, materiele en vervoerskosten, alsmede alle (centrale) 
overheadkosten en kapitaallasten zijn toegerekend naar rato van de verantwoorde omzet per 
segment 

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
 
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft 
op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de 
mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide 
middelen. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Kosten van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 8.000 24.000

Totaal immateriële vaste activa 8.000 24.000

Het verloop in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €

Boekwaarde per 1 januari 24.000 40.000
Bij: investeringen -                     -                     
Af: afschrijvingen 16.000 16.000

Boekwaarde per 31 december 8.000 24.000

Aanschafwaarde 80.000 80.000
Cumulatieve afschrijvingen -72.000 -56.000

Totaal immateriële vaste activa 8.000 24.000

Toelichting:

Dit is de licentie Howie the Harp.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 
het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 26.699.617 28.047.634
Machines en installaties 3.299.094 3.409.883
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.391.234 2.828.036
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering op materiële vaste activa 188.156 285.579

Totaal materiële vaste activa 32.578.101 34.571.132

Het verloop in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €

Boekwaarde per 1 januari 34.571.132 36.382.121
Bij: investeringen 1.752.192 2.245.805
Af: afschrijvingen 3.599.625 3.801.922
Af: desinvesteringen 145.598 254.873

Boekwaarde per 31 december 32.578.101 34.571.132

Aanschafwaarde 71.314.086 71.243.569
Cumulatieve afschrijvingen -38.735.986 -36.672.437

Totaal materiële vaste activa 32.578.101 34.571.132

Toelichting:

t+1 t+ 2-5 t > 5
Minimale leasebetalingen 165.500 704.500 4.760.000
Contante waarde van leasebetalingen 133.000 506.000 2.013.000

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7. Voor een toelichting op de waardering van vaste activa wordt verwezen naar 
5.1.4.Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

De daling voor materiële vaste activa in 2016 is voor een gedeeltelijk het gevolg van het verhogen van de 
activeringsgrens per 01 januari 2016 van € 2.500 naar  € 5.000 waardoor er minder wordt geactiveerd. 

Onder de materiële vaste activa is 1 pand opgenomen, waarvan het huurcontract wordt kwalificeert als financial 
lease. De contante waarde van dit huurcontract bedraagt ultimo 2016 € 2.652.185 De financiering is onder de 
langlopende schulden verantwoord. Stichting Pameijer is geen juridisch eigenaar van dit pand.

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van EUR 240.000 (2015: EUR 1.457.279) als onderpand voor 
schulden aan kredietinstellingen.Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende 
leningen in bijlage 5.1.9.
Sinds 1 september 2016 heeft Pameijer geen leningen meer onder Rijksgarantie, en is uitgeschreven als WFZ-
deelnemer. 

Verplichtingen in jaren (t=2016)
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 13.598 -                     
Uitgeleend geld 25.000 40.000

Totaal financiële vaste activa 38.598 40.000

Het verloop in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €

Boekwaarde per 1 januari 40.000 95.670
Kapitaalstortingen -                     -                     
Resultaat deelnemingen 13.598 -                     
Verstrekte leningen -                     200.000
Aflossing leningen -15.000 -55.670
(Terugname) waardeverminderingen -                     -200.000

Boekwaarde per 31 december 38.598 40.000

Aanschafwaarde 101.098 87.500
Cumulatieve afschrijvingen -62.500 -47.500

Totaal financiële vaste activa 38.598 40.000

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ €

Het Goed Pameijer B.V. (2015) 0,50 50% 27.195 38.962

Toelichting:

Van de vorderingen onder de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 0 euro een looptijd korter dan 1 
jaar.

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.8.

Kernactiviteit

Er is sprake van een joint venture. Aangezien er geen meerderheid van zeggenschap is, is er gekozen voor het 
verwerken van Het Goed Pameijer B.V. als deelneming tegen de netto-vermogenswaarde.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt:
31-dec-16 31-dec-15

€ €

Onderhanden werk DBC's 985.354 908.080
Nog te factureren DBBC 107.701 60.726

Totaal onderhanden werk 1.093.055 968.806

Toelichting:

DBC's die afgesloten zijn in 2016 hebben gemiddeld 10,4 maanden open gestaan. Het OHW is gewaardeerd tegen 
een percentage van het Nza tarief wat is afgesproken met de zorgverzekeraar in het contract voor het van toepassing 
zijnde contractjaar, dan wel restitutiepercentage voor dat jaar. Het gemiddelde afgesproken restitutietarief over 2015 
en 2016 is € 87,41 ten opzichte van een gemiddeld NZa tarief van € 108,33
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde
 van financieringsoverschot

t/m 2013 2014 2015 2016 totaal
€ € € € €

Financieringstekort -                   -                 123.545 -                     123.545
Financieringsoverschot -287 -60.349 -                   -                     -60.636
Saldo per 1 januari -287 -60.349 123.545 -                     62.909

Financieringsverschil boekjaar -30.210 -30.210
Correcties voorgaande jaren 287 -                 -84.668 -                     -84.381
Betalingen/ontvangsten -                   60.349 -84.533 -                     -24.184
Subtotaal mutatie boekjaar 287 60.349 -169.201 -30.210 -138.775

Financieringstekort -                   -                 -                   -                     -                     
Financieringsoverschot -                   -                 -45.656 -30.210 -75.866
Saldo per 31 december -                   -                 -45.656 -30.210 -75.866

Stadium van vaststelling (per erkenning):
300-202 c c c a
300-207 c c c a
300-204 c c c a
300-205 c c c a
300-206 c c c a
300-208 c c c a
300-1538 c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-16 31-dec-15
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort -                     123.545
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 75.866 60.636

-75.866 62.908

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 56.338.846 57.181.291
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget (exclusief subsidies) 56.369.057 57.057.746

Totaal financieringstekort/overschot -30.210 123.545
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ACTIVA

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Vorderingen op debiteuren 13.074.167 11.393.782
Nog te factureren omzet DBC's 130.185 352.910
Vooruitbetaalde bedragen 1.418.951 1.753.054
Nog te ontvangen bedragen 1.303.983 231.875
Overige overlopende activa 265.193 122.424

Totaal debiteuren en overige vorderingen 16.192.478 13.854.045

Toelichting:

Debiteuren 14.729.044 12.792.923
Af: Voorziening dubieuze debiteuren 1.654.877 1.399.141

Totaal vorderingen op debiteuren 13.074.167 11.393.782

In de debiteuren en overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 0 (2015: € 0 ) met een resterende looptijd 
langer dan 1 jaar. 

In de debiteuren postie is zichtbaar dat in de WMO en de Jeugdwet eerst geleverd en pas daarna gedeclareerd kan 
worden.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt  € 1.654.877 (in 2015 € 1.399.141)

Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen en langlopende schulden aan banken is € 0 van de
vorderingen verpand.
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ACTIVA

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Bankrekeningen 37.961.303 36.557.708
Bankrekeningen locaties 268.466 300.494
Kassen 95.537 143.540

Totaal liquide middelen 38.325.305 37.001.742

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Kapitaal 346.041 346.041
Bestemmingsreserves 10.484.537 10.484.537
Bestemmingsfondsen 52.154.375 50.063.023

Totaal eigen vermogen 62.984.952 60.893.601

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Kapitaal 346.041 -                   -                     346.041

Totaal kapitaal 346.041 -                   -                     346.041

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve transitie/zorginnovatie 5.519.537 -                   -                     5.519.537
Bestemmingsreserve vervroegde afschrijvingen 4.965.000 -                   -                     4.965.000

Totaal bestemmingsreserves 10.484.537 -                   -                     10.484.537

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
WLZ 56.789.877 938.820 -                     57.728.697
WMO -3.179.148 931.196 -                     -2.247.952
ZVW incl justitie -1.233.516 56.750 -                     -1.176.766
Jeugdwet -2.314.190 164.586 -                     -2.149.604

Totaal bestemmingsfondsen 50.063.023 2.091.352 -                     52.154.375
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PASSIVA

8. Eigen vermogen

Toelichting:

Bestemmingsreserve Transitie/Zorginnovatie:

Bestemmingsreserve Vervroegde afschrijvingen:

Bestemmingsfondsen naar wet

Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze 
reserve uitsluitend aan een bepaald doel te mogen besteden. 

Deze reserve is gevormd om de kosten van vervroegde afschrijvingen van investeringen in verband met de 
extramuralisering van cliënten (scheiden wonen en zorg), in de periode 2014 - 2020 te kunnen opvangen. Het betreft 
met name investeringen in verband met verbouwingen en inventarissen die de afgelopen jaren zijn gedaan.

AWBZ; betreft de Reserve Aanvaardbare Kosten, gevormd uit positieve exploitatiesaldi uit awbz gefinancierde zorg.
WMO en Jeugd; als gevolg van de invoering van beide wetten met ingang van 2015 zijn in 2014 aanloopkosten aan 
beide wetten toegerekend.
ZVW/Justitie betreft het resultaat van Mozaik (t/m 2013) incl. de resultaten behaald uit contracten afgesloten met het 
Ministerie van Justitie. 

Deze reserve is bedoeld ter dekking van de kosten die Pameijer verwacht de komende jaren (t/m 2020) te moeten 
maken in verband met de overgang van de AWBZ naar WMO, Jeugdwet en participatiewet. Daarnaast zullen 
zorginnovatietrajecten uit deze reserve worden bekostigd.
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PASSIVA

9. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
1-jan-2016 31-dec-2016

€ € € € €

Onderhoud -                   -                 -                   -                     -                     
Jubilea 1.662.500 264.400 101.800 -                     1.825.100
Transitievergoeding, 244.072 89.785 158.657 -                     175.200
Verlieslatende contracten -                   238.524 -                   -                     238.524
Levensfasebudget 4.383.170 -                 844.270 -                     3.538.900
Langdurig zieken -                   688.200 -                   -                     688.200

Totaal voorzieningen 6.289.742 1.280.909 1.104.727 -                     6.465.924

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.012.100
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 5.453.824
Hiervan > 5 jaar 2.873.800

Toelichting per categorie voorziening:

Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar 5.1.4.Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling.

In de jaarrekening 2015 heeft stichting Pameijer nog gebruik gemaakt voor een voorziening groot onderhoud. Voor 
de jaarrekening 2016 is besloten om door middel van een stelselwijziging afscheid te nemen van deze voorziening.
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PASSIVA

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Schulden aan banken 225.000 1.324.455
Financiële lease 3.139.571 3.148.073

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 3.364.571 4.472.528

Het verloop van de schulden aan banken is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €

Stand per 1 januari 1.457.280 1.590.103
Bij: nieuwe leningen -                     -                     
Af: aflossingen 1.217.280 132.823

Stand per 31 december  240.000 1.457.280

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 15.000 132.824

Stand langlopende schulden per 31 december 225.000 1.324.456

Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden aan banken als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 15.000 132.824
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 225.000 1.324.456
Hiervan > 5 jaar 165.000 793.159

Toelichting:

Per 1 september 2016 heeft Pameijer geen leningen meer onder Rijksgarantie, en is Pameijer uitgeschreven als 
WFZ-deelnemer.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.9 overzicht langlopende 
leningen.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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PASSIVA

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Het verloop van de financiële lease is als volgt weer te geven: 2016 2015
€ €

Stand per 1 januari 3.173.522 3.194.910
Bij: nieuwe leningen -                     -                     
Af: aflossingen 10.743 21.388

Stand per 31 december  3.162.779 3.173.522

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 23.208 25.449

Stand langlopende schulden per 31 december 3.139.571 3.148.073

Toelichting in welke mate (het totaal van) de financiele lease als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 23.208 25.449
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 3.139.571 3.148.073
Hiervan > 5 jaar 2.938.788 2.991.458

Toelichting:

Onder de materiële vaste activa is 1 pand opgenomen, waarvan het huurcontract gekwalificeert als financial lease. 
De contante waarde van dit huurcontract bedraagt ultimo 2016 € 2.652.185. De financiering is onder de langlopende 
schulden verantwoord. Stichting Pameijer is geen juridisch eigenaar van dit pand.
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PASSIVA

11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Crediteuren 2.854.568 2.078.480

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 38.208 158.273

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.190.148 4.229.984
Schulden terzake pensioenen 870.540 982.383

Nog te betalen salarissen 9.463 48.663
Vakantiegeld 3.187.699 2.939.660
Vakantiedagen 3.420.000 2.004.450

Nog te betalen kosten 555.150 2.028.097
MSA Spaarverlof 57.893 72.396
Vooruitontvangen opbrengsten 160.555 324.377

Totaal overige kortlopende schulden 15.344.222 14.866.763

Toelichting:

De looptijd van de kortlopende schulden zijn korter dan 1 jaar. 

De stijging van de vakantiedagen is als volgt te verklaren, de voltooing van de invoering van Harmony zorgde voor 
een complete administratie van het saldo vakantiedagen per jaareinde.
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12. Financiële instrumenten

Het renterisico kan worden weergegeven door volgende rentetypische vervalkalender:

In jaren (t=2016) t+1 t+ 2-5 t>5

Verstrekte vastrentende leningen 25.000 -                 -                   
Opgenomen vastrentende leningen 38.208 208.114 3.156.548

Per saldo 63.208 208.114 3.156.548
Afgeleide instrumenten -                   -                 -                   

Per saldo rentepositie 63.208 208.114 3.156.548

Indien de rente op 31 december met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen constant blijven, zal de rentelast 
met EUR 0,04 miljoen stijgen in 2016, (2015: EUR 0,04 miljoen).

Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet 
er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de stichting te kunnen 
voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft.

Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, debiteuren en 
overige vorderingen, liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de instelling loopt bedraagt EUR 55,2 miljoen. 
Het kredietrisico is voor circa 38 miljoen bij de ING, ABN AMRO en Rabobank geconcentreerd. Daarnaast is een 
kredietrisico aanwezig op debiteuren voor circa EUR 15,8 miljoen. De vorderingen zijn met name op gemeenten voor 
de productie van WMO en Jeugdwet. Tot slot is er een kredietrisico van EUR 1,0 miljoen met als tegenpartij 
zorgverzekeraars. Met deze partijen zijn contracten ten aanzien van zorg- en/of dienstverlening overeengekomen. 
Blootstelling aan kredietrisico uit hoofde van de Zorgverzekeringswet (ZVW) wordt hoofdzakelijk bepaald door het 
niet standaard tekenen van akte van sessie van afzonderlijke afnemers. Kredietrisico uit hoofde van de WMO en 
Jeugdwet zijn gelegen in het voor een deel van de cliënten niet beschikken over een zorgindicatie of beschikking 
door of onder verantwoordelijkheid van gemeenten Daarnaast houdt het management ook rekening met het risico op 
wanbetaling van verschillende soorten debiteuren.

Rente- en kasstroomrisico
Het beleid van de stichting is om haar financieringen volledig aan te trekken met vastrentende leningen, derhalve 
loopt de stichting geen renterisico over deze financiering. De stichting loopt renterisico bij de herfinanciering van 
bestaande financieringen. 

Toelichting van risico’s van financiële instrumenten
Stichting Pameijer maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 
stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen 
heeft de Raad van Bestuur van de stichting een Treasury statuut vastgesteld waarin het financieringsbeleid is 
vastgelegd. Hierin is onder andere vastgelegd dat het – anders dan met expliciete toestemming van de Raad van 
Toezicht - niet toegestaan is om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken. Daarnaast beschikt de stichting over 
meerjaren liquiditeits- en investeringsbegrotingen.
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t+1 t+2 t+ 3-5 t>5

Leningen 15.000 15.000 45.000 165.000
Leaseverplichtingen 23.208 23.390 119.724 2.991.458
Huurverplichtingen 1.623.351 174.566 523.699 523.699
Handels- en overige verplichtingen 11.429.416 2.768.866  1.238.571    -                     

Totaal 13.090.975 2.981.822 1.926.994 3.680.157

Vorderingen 17.285.533
Liquide middelen 38.325.305

Totaal 55.610.838

Saldo per 31-12-2016 -42.519.863

13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

t+1 t+ 2-5 t > 5

13.053.000 4.706.000 524.000

Door de Stichting Pameijer zijn garanties afgegeven ten bedrage van ca. € 420.000.

Sinds 1 september 2016 heeft Pameijer geen leningen meer onder Rijksgarantie en is uitgeschreven als WFZ-
deelnemer.

Verplichtingen in jaren (t=2016)

Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen 

Per 31 december 2016 bedragen de contractuele betalingsverplichtingen:

Mitigerende maatregelen
De stichting ziet er op toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om gedurende een periode van 90 dagen de 
verwachte operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hierin is geen 
rekening gehouden met het eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden 
voorspeld, zoals natuurrampen. 

Reële waarde
De reele waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiele instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, 
liquide middelen, kortlopende en langlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is in het bovenstaande 
overzicht terug te vinden.

Contractuele betalingsverplichtingen 
in jaren (t=2016)
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Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde 
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde 
productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn geen 
verplichtingen opgenomen in de balans. 

Kredietfaciliteit.
Er is geen kredietfaciliteit in rekening-courant bij banken.

Macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het 
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het 
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke 
gezondheidszorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond 
vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van 
de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de 
Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is 
gecommuniceerd. 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2016. 
Pameijer is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende 
verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de 
balans van de stichting per 31 december 2016.

ORT over vakantie uren.
Medewerkers die recht hebben op onregelmatigheidstoeslag over gewerkte uren krijgen deze op grond van de 
huidige cao nu niet toegekend over vakantiedagen. In de afgelopen maanden hebben rechters in verschillende zaken 
uitspraak gedaan in een geding waarin uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag is gevorderd gedurende vakantie 
in de periode voorafgaand aan 2015 door medewerkers van een ziekenhuis. Die vorderingen zijn beide toegewezen. 
De VGN is van mening dat uit deze rechterlijke uitspraken geen generieke verplichtingen kunnen worden afgeleid, 
omdat de uitspraken betrekking hebben op heel specifieke situaties. Pameijer heeft daarom geen voorziening 
gevormd. 
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VPB in de jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten
contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de
wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 2015) -meer dan
voorheen- tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.
Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal
geen beroep meer kunnen doen op het zogenoemde ‘subsidie-besluit’, omdat niet meer wordt voldaan
aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt naar verwachting (veel) sneller aangenomen dat
jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) een onderneming in fiscale zin drijven met
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg.
Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog
andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te
voorkomen. Hierbij valt onder meer te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de
vennootschapsbelasting.
Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën
en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de hierboven geschetste fiscale
problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke
voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks
bekend.
Om voornoemde reden heeft Pameijer geen rekening gehouden met een eventuele
vennootschapsbelastingplicht in de jaarrekening.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-
richting en en rechten van goodwill die talingen op
uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa
€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde -                         -                         80.000 -                             -                        80.000
- cumulatieve afschrijvingen -                         -                         56.000 -                             -                        56.000

  
Boekwaarde per 1 januari 2016 -                         -                         24.000 -                             -                        24.000

Mutaties in het boekjaar
- afschrijvingen -                         -                         16.000 -                             -                        16.000

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                         -                         -16.000 -                             -                        -16.000

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde -                         -                         80.000 -                             -                        80.000
- cumulatieve afschrijvingen -                         -                         72.000 -                             -                        72.000

Boekwaarde per 31 december 2016 -                         -                         8.000 -                             -                        8.000

Afschrijvingspercentage 20,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde 47.662.727 5.783.303 17.511.960 285.579 -                        71.243.569
- cumulatieve afschrijvingen 19.615.093 2.373.420 14.683.924 -                             -                        36.672.437

 
Boekwaarde per 1 januari 2016 28.047.634 3.409.883 2.828.036 285.579 -                        34.571.132

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 484.356 279.509 988.327 -                             -                        1.752.192
- afschrijvingen 1.832.373 390.298 1.376.954 -                             -                        3.599.625

- desinvesteringen
- aanschafwaarde 207.901 11.458 1.364.892 97.423 -                        1.681.674
- cumulatieve afschrijvingen 207.901 11.458 1.316.717 1.536.076
  per saldo -                         -                         48.175 97.423 -                        145.598

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.348.017 -110.789 -436.802 -97.423 -                        -1.993.031

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde 47.939.182 6.051.354 17.135.395 188.156 -                        71.314.087
- cumulatieve afschrijvingen 21.239.565 2.752.260 14.744.161 -                             -                        38.735.986

Boekwaarde per 31 december 2016 26.699.617 3.299.094 2.391.234 188.156 -                        32.578.101

Afschrijvingspercentage 2-10% 5-15% 20-33,3% -                           -                      
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op
Deelnemingen grond van

Overige compensa- Overige Totaal
effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 0,50 -                         40.000 40.000,50

Resultaat deelnemingen 13.597,50 -                         -                           13.597,50
Ontvangen dividend / aflossing leningen -                         -                         -15.000 -15.000

Boekwaarde per 31 december 2016 13.598,00 -                         25.000                 -                             -                        38.598,00

Toelichting:

Er is in 2015 geld geleend aan WijZijnRotterdam tegen 0%. Het Goed Pameijer B.V. tegen 3,95% per jaar en een looptijd van 18 maanden vanaf 1-12-2014.
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever Afsluit-
datum Hoofdsom

Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2015

Nieuwe 
leningen 
in 2016

Aflossing 
in 2016

Restschuld 
31 december 

2016

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2016

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 
2017

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

BNG-429* 20-feb-97 222.727 33
Hypothecaire 
lening 4,00% 84.484 84.484 -                   -                    -                  Linear 0 G4849

BNG-429 * 20-feb-97 899.097 33
Hypothecaire 
lening 4,00% 423.104 423.104 -                   -                    -                  Linear 0 G4867

BNG-290 * 12-dec-97 677.539 26
Hypothecaire 
lening 4,65% 225.846 225.846 -                   -                    -                  Linear 0 G4858

BNG-204 * 15-sep-03 1.172.114 19
Hypothecaire 
lening 4,85% 468.846 468.846 -                   -                    -                  Linear 0 G4854

INGBbank-575 1-okt-02 450.000 29 Lineair 4,03% 255.000 15.000 240.000 165.000 16 Linear 15.000
Hypotheek 
pand

Totaal 1.457.280 -               1.217.280 240.000 165.000 15.000

Per 1 september 2016 heeft Pameijer geen leningen meer onder Rijksgarantie, en zijn wij uitgeschreven als WFZ-deelnemer.
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Wlz
2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 57.988.531 59.493.185

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 6.335.189 7.299.082

Overige bedrijfsopbrengsten 3.395.054 3.808.021

Som der bedrijfsopbrengsten 67.718.774 70.600.288

Personeelskosten 45.922.234 47.423.934

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.623.075 1.844.672

Overige bedrijfskosten 19.128.528 21.702.675

Som der bedrijfslasten 66.673.837 70.971.281

BEDRIJFSRESULTAAT 1.044.937 -370.993

Financiële baten en lasten -106.116 -95.796

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 938.820 -466.789

RESULTAAT BOEKJAAR 938.820 -466.789

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds WLZ 938.820 -466.789

938.820 -466.789
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Wmo
2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 67.168.825 61.071.731      

Subsidies (exclusief Wlz en Jeugdwet) -                      -                       

Overige bedrijfsopbrengsten -                      -                       

Som der bedrijfsopbrengsten 67.168.825 61.071.731      

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 45.549.296 42.605.370

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.609.894 1.595.706        

Overige bedrijfskosten 18.973.184 18.202.166      

Som der bedrijfslasten 66.132.374 62.403.243

BEDRIJFSRESULTAAT 1.036.451 -1.331.511

Financiële baten en lasten -105.255 -82867

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 931.196 -1.414.378

RESULTAAT BOEKJAAR 931.196 -1.414.378

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Wmo 931.196 -1.414.378

931.196 -1.414.378
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT ZVW incl justitie
2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 4.093.456 3.802.313

Subsidies (exclusief Wlz, Wmo en Jeugdwet) -                      -                       

Overige bedrijfsopbrengsten -                      -                       

Som der bedrijfsopbrengsten 4.093.456 3.802.313

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 2.775.902 2.554.106

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 98.111 99.348

Overige bedrijfskosten 1.156.279 1.108.608

Som der bedrijfslasten 4.030.292 3.762.063

BEDRIJFSRESULTAAT 63.164 40.250

Financiële baten en lasten -6.415 5.159-               

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 56.750 35.091

RESULTAAT BOEKJAAR 56.750 35.091

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds ZVW incl justitie 56.750 35.091

56.750 35.091
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5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT Jeugdwet
2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 11.871.877 10.647.269

Subsidies (exclusief Wlz en Jeugdwet) -                      -                       

Overige bedrijfsopbrengsten -                      -                       

Som der bedrijfsopbrengsten 11.871.877 10.647.269

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8.050.694 8.814.030

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 284.544 278.196

Overige bedrijfskosten 3.353.450 3.519.334

Som der bedrijfslasten 11.688.687 12.611.560

BEDRIJFSRESULTAAT 183.189 -1.964.291

Financiële baten en lasten -18.603 -14.447

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 164.586 -1.978.738

RESULTAAT BOEKJAAR 164.586 -1.978.738

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds Jeugdwet 164.586 -1.978.738

164.586 -1.978.738
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5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2016 2015
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT Wlz 938.820 -466.789
SEGMENT Wmo 931.196 -1.414.378
SEGMENT ZVW incl justitie 56.750 35.091
SEGMENT Jeugdwet 164.586 -1.978.738

2.091.352 -3.824.814

Resultaat volgens resultatenrekening 2.091.352 -3.824.814

Toelichting:

Voor een toelichting op de segmentatie wordt verwezen naar 5.1.4.Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling.
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BATEN

14. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 986.534 1.438.638

Wettelijk budget Wlz (exclusief subsidies) 56.338.846 57.181.291
Wlz voorgaande jaren -84.381 611.088

Opbrengsten Jeugdwet 11.871.877 10.647.269
Opbrengsten Wmo 67.168.825 61.071.731
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 3.106.922 2.363.675

Overige zorgprestaties
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 953.484 851.880
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 780.582 848.926

Totaal 141.122.689 135.014.498

Toelichting:

15. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Subsidies Wlz-zorg 2.506.648 4.389.672
Subside WLZ voorgaande jaren 43.363 -                    
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 2.282.812 2.178.491
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 1.502.366 730.919

Totaal 6.335.189 7.299.082

Toelichting:
De subsidies WLZ zijn beduidend lager door het wegvallen van o.a subsidies zorginfrastructuur.

Bij de ZWV komt de daling van de opbrengsten voort uit substitutie. Een deel van de cliënten van Mozaik die 
voorheen grotendeels uit de ZVW werden gefinancierd, worden nu gefinancierd via de WMO of via een overige 
opbrengst (bijvoorbeeld een toeleiding subsidie). De stijging van de opbrengsten voor Justitie doet zich 
voornamelijk voor bij de producten Verblijf GGZ C en ambulante begeleiding.

De daling van de omzet WLZ wordt grotendeels veroorzaakt door een afname van extramurale begeleiding, 
behandeling, en dagbesteding JLVG, en een lagere vergoeding voor kapitaalslasten.
De stijging van de WMO concentreert zich bij het contract van de gemeente Rotterdam. De tarieven voor deze 
gemeente zijn medio 2016 met 1,8% gestegen. Ook is sprake van een toename van de extramurale productie 
binnen de gemeente. De rest van de groei doet zich voor bij de contracten Nissewaard en het contract Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis.
De stijging bij de Jeugdwet komt o.a. voort uit het gunnen van het hoofdaannemerschap aan Pameijer voor de 
productie van CityKids.
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Toelichting:

De door de Gemeente Nissewaard gegeven subsidie met kenmerk SUB1500207 d.d. 14 maart 2016 t.b.v. AC/ 
Inloop GGZ 2016 ad. € 225.896 is voor het volle bedrag benut voor het doel waarvoor het bestemd was.

De door de Gemeente Ridderkerk gegeven subsidie met kenmerk 1029699 d.d. 18 december 2015 t.b.v. een 
project inloopcoach in gemeente Ridderkerk 2016 ad. € 94.115 is voor €89.461,20 benut. Het restant van de 
subsidie zal na vaststelling teruggestort worden.

De door de Gemeente Vlaardingen gegeven subsidie met kenmerk 1337645 d.d. 18 december 2015 t.b.v. een 
inloopfunctie in gemeente Vlaardingen 2016 ad. € 208.761 is voor het volle bedrag benut voor het doel waarvoor 
het bestemd was.

De door de Gemeente Goeree-Overflakkee gegeven subsidie met kenmerk Z-15-51390/71628 d.d. 22 januari 
2016 t.b.v. bemoeizorg in de gemeente Goeree-Overflakkee 2016 ad. € 22.806,40 is voor een bedrag van € 
3.372,97 benut voor het doel waarvoor het bestemd was.

De door de Gemeente Schiedam gegeven subsidie met kenmerk  SUB1500105 d.d. 24 december 2015 t.b.v. 
deelname aan wijkondersteuningsteams en/of ondersteuningsteams scholen in Schiedam 2016 ad. € 353.687 is 
voor het volle bedrag benut voor het doel waarvoor het bestemd was.

De door de Gemeente Nissewaard gegeven subsidie meat kenmerk SUB1500214 d.d. 17 december 2015 t.b.v. 
Bemoeizorg 2016 ad € 19.813,06 is voor het volle bedrag benut voor het doel waarvoor het bestemd was.

De door de Gemeente Nissewaard gegeven subsidie met kenmerk SUB1500212 d.d. 2 november 2015 t.b.v. 
(Professionele) hulp bij thuisadministratie 2016 ad. € 43.065 is voor het volle bedrag benut voor het doel waarvoor 
het bestemd was.

Van de volgende subsidies verlangt de subsidiegever een specifieke vermelding in de jaarrekening.

De door de Gemeente Nissewaard gegeven subsidie met kenmerk SUB1500208 d.d. 14 maart 2016 t.b.v. 
Coördinatie, begeleiding en deskundigheidsbevordering 2016 ad. € 24.104 is voor het volle bedrag benut voor het 
doel waarvoor het bestemd was.

De door de Gemeente Schiedam gegeven subsidie met kenmerk SUB1600026/16UIT06705 d.d. 01 augustus 
2016 t.b.v. nazorg veelplegers in Schiedam 2016 ad. € 102.060 is voor het volle bedrag benut voor het doel 
waarvoor het bestemd was.

De door de Gemeente Vlaardingen gegeven subsidie met kenmerk 1331869 d.d. 18 december 2015 t.b.v. Nazorg 
ex-gedetineerden in Vlaardingen 2016 ad. € 57.942 is voor het volle bedrag benut voor het doel waarvoor het 
bestemd was.

De door de Gemeente Goeree-Overflakkee gegeven subsidie met kenmerk Z-15-55942/69997 d.d. 24 december 
2015 t.b.v. een inloopfunctie in gemeente Goeree-Overflakkee 2016 ad. € 80.000 is voor het volle bedrag benut 
voor het doel waarvoor het bestemd was.
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Toelichting:

juli 2015 tm maart 2016
De door de Gemeente Nissewaard gegeven subsidie met kenmerk SUB1500284 d.d. 30 juli 2015 en kenmerk 
SUB 1600011 d.d. 28 juni 2016 t.b.v. groepsbijeenkomst Poortproces aanvraag levensonderhoud juli 2015 tot en 
met maart 2016 ad. € 20.000 is voor een bedrag van € 9.305,37 (jul tm dec 2015: € 3.954,93 en jan tm mrt 2016 
€ 5.350,44) benut voor het doel waarvoor het bestemd was.

april tm december 2016
De door de Gemeente Nissewaard gegeven subsidie met kenmerk SUB1600011 d.d. 28 juni 2016 t.b.v. 
groepsbijeenkomst Poortproces aanvraag levensonderhoud april tot en met december 2016 ad. € 26.250 is voor 
een bedrag van € 19.583,73 benut voor het doel waarvoor het bestemd was.

De door de Gemeente Schiedam gegeven subsidie met kenmerk SUB1600299 d.d. 18 november 2016 t.b.v. het 
inrichten en verbouwen van een opvangvoorziening voor dak- en thuisloze mensen in gemeente Schiedam ad. € 
80.000 is voor € 79.335 benut voor het doel waarvoor het bestemd was. Het restant van de subsidie ad. €665 zal 
worden teruggestort na vaststelling.

De door de Gemeente Schiedam gegeven subsidie met kenmerk SUB1600325 d.d. 19 december 2016 t.b.v. het 
opvangen en begeleiden van dak- en thuisloze mensen in de gemeente Schiedam ad. €171.791 is voor €171.791 
benut voor het doel waarvoor het bestemd was. Het benutte bedrag van € 171.791 is inclusief een toevoeging 
aan de egalisatiereserve Schiedam ad. € 17.179,10 en vooruit ontvangen subsidie ad € 65.684,96 t.b.v. opvang in 
2017.

Van de volgende subsidies verlangt de subsidiegever een specifieke vermelding in de jaarrekening.
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BATEN

16. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Overige dienstverlening en overige opbrengsten
(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Opbrengsten activiteiten 591.794 604.791
Detachering 125.605 228.946
Diversen 2.677.655 2.974.285

Totaal 3.395.054 3.808.021

Toelichting:

Er is in 2016 beduidend minder personeel gedetacheerd, de diverse opbrengsten bevatten onder andere de 
opbrengsten van het project Howie the Harp.
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LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Lonen en salarissen 69.582.599 70.354.283
Sociale lasten 11.399.265 11.121.080
Pensioenpremies 5.969.751 5.942.632

Andere personeelskosten:
- Onregelmatigheidstoeslag 2.167.738 2.029.005
- Overige personeelkosten 6.066.035 6.267.258
- Ontvangen ziekengelden -930.989 -1.192.166

Subtotaal 94.254.399 94.522.092

Personeel niet in loondienst 8.043.726 6.875.349

Totaal personeelskosten 102.298.125 101.397.441

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
Stichting Pameijer 1.760 1.805

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.760 1.805

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is -                    -                    

Toelichting:

De stijging van de kosten personeel niet in loondienst is te verklaren door een nieuw onderaannemersschap 
contract (€ 0,5 mln) en extra inzet voor automatisering, facilitaire en administratieve projecten.

Het gemiddeld aantal personeelsleden betreft de gemiddelde inzet van personen met een arbeidsovereenkomst, 
inclusief nul-uren contracten en tijdelijke contracten. De gemiddelde FTE's kunnen niet naar segment worden 
ingedeeld omdat alle medewerkers in principe in alle segmenten kunnen worden ingezet.

De totale personeelskosten zijn toegenomen, wat in lijn ligt met de gestegen omzet. De toename personeel niet in 
loondienst wordt grotendeels verklaard door een tijdelijk lagere inzet van eigen personeel. Niet alle functies 
konden direct met eigen personeel worden ingevuld. Daarnaast is er sprake van een verschuiving in de 
functiemix, naar gemiddeld iets lager liggende schalen. De gemiddelde salariskosten liggen derhalve iets lager in 
vergelijking met het voorgaande jaar.
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LASTEN

18. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 16.000 16.000
- materiële vaste activa 3.599.625 3.801.921

Totaal afschrijvingen 3.615.625 3.817.921

Toelichting:

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 10.532.371 10.211.731
Algemene kosten 12.644.413 13.466.735
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4.991.725 5.521.059

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 2.830.114 2.939.800
- Energiekosten 2.004.804 2.276.315

Subtotaal 4.834.919 5.216.115

Huur en leasing 9.431.831 9.302.861
Dotaties en vrijval voorzieningen 176.182 814.282

Totaal overige bedrijfskosten 42.611.441 44.532.783

Toelichting:

De stijging van voedingsmiddelen is te verklaren door de gestegenproductie van verblijfsdagen.

De afschrijvingskosten dalen o.a. door het verhogen van de activeringsgrens naar € 5.000 waardoor er minder 
wordt geactiveerd.

De patïent en bewonersgebondenkosten zijn lager door oa effciënter gebruik en inzet van vervoersmiddelen.

De algemene kosten gedaald na de piek in 2015 voor advieskosten vanwege de overgang naar een nieuwe 
organisatie.

De energiekosten dalen door verdere professionalisering van de inkoop.
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LASTEN

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Rentebaten -70.660 -202.757
Resultaat deelnemingen -13.598 -                    

Subtotaal financiële baten -84.258 -202.757

Rentelasten 320.647 201.026
Waardeveranderingen financiële vaste activa -                    200.000

Subtotaal financiële lasten 320.647 401.026

Totaal financiële baten en lasten 236.389 198.269

Toelichting:

De stijging van de rentelasten wordt veroorzaakt door een boete wegens vervroegde aflossing van leningen.

De daling van de rentebaten wordt veroorzaakt door het lage rentepercentage. Bedroeg de rente ultimo 2015 nog 
0,53%, ultimo 2016 is dit 0,16%
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21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Bezoldiging topfunctionarissen
L.M.E. Boot A.W.Vreugdenhil A.van Doorn

Voorzitter RvB Lid RvB Lid RvB
1-jan 14-mrt 13-apr

31-dec 31-dec 31-dec
1,0 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris nee nee nee
(fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja
Individueel WNT-maximum 165.000 132.090 118.566

148.092 114.014 98.609
Belastbare onkostenvergoedingen 6.071 7.783 4.298
Beloningen betaalbaar op termijn 10.837 8.628 7.737
Subtotaal 165.000 130.425 110.644
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

165.000 130.425 110.644

nvt nvt nvt

Gegevens 2015

1-jan nvt nvt
31-dec nvt nvt

1,0

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

161.658 nvt nvt

Aanvang en einde functie
vervulling in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

vervulling in 2016

Beloning

Totaal Bezoldiging 2015

Wat is de samenstelling van het bestuur of 
de directie? Driehoofdig met voorzitter

Eindverantwoordelijk raad van bestuur met raad van toezicht

Functionaris

Aanvang en einde functie

Beloning

Totaal Bezoldiging

Verplichte motivering indien 
overschrijding

Omvang dienstverband (in fte)

Functienaam

Welk bestuursmodel is van toepassing op 
uw organisatie?
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Toezichthoudende topfunctionarissen

S.J.van Driel M Snoeck W.L. Gillis- 
Burleson C.M.Sjerps

Voorzitter 
RvT

Lid en commissie-
lid RvT

Lid en 
commissie-lid 
RvT

Lid en 
commissie-lid 
RvT

1-jan 1-jan 1-jan 1-jan
31-dec 31-dec 31-dec 31-dec

Individueel WNT-maximum 24.750 16.500 16.500 16.500
14.156 10.690 10.690 10690

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 14.156 10.690 10.690 10.690
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

14.156 10.690 10.690 10.690

nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2015

1-jan 1-jan 1-jan 1-jan
31-dec 31-dec 31-dec 31-dec
11.998 9.999 9.999 9999

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

11.998 9.999 9.999 9.999

vervulling in 2015
Beloning

Totaal Bezoldiging 2015

Beloning

Totaal Bezoldiging

Verplichte motivering indien 
overschrijding

Functionaris

Aanvang en einde functie

Functienaam
Aanvang en einde functie
vervulling in 2016

92



Stichting Pameijer

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toezichthoudende topfunctionarissen

L.J.H.M 
Vandeputte- 
Niemegeers

H.P.J. Gerla S. Kasmi

Lid en 
commissie-lid 
RvT

Lid en commissie-
lid RvT

Lid en 
commissie-lid 
RvT

1-jan 1-jan 1-jan
31-mrt 31-dec 31-dec

Individueel WNT-maximum 4.426 16.500 16.500
2.500 10.690 10.690

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 2.500 10.690 10.690
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

2.500 10.690 10.690

nvt nvt nvt

Gegevens 2015

1-jan 1-jan 29-jun
31-dec 31-dec 31-dec

9.999 9.999 9.999
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

9.999 9.999 9.999

Verplicht toevoegen eigennaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders 
of leden van de raden van toezicht):

Vanaf 2016 geldt voor de zorgsector (zorg en jeugdhulp) een klassenindeling onder de WNT2-norm. De 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Pameijer van toepassing zijnde regelgeving: 
Het WNT-maximum voor de zorg 2016, totaalscore 11 en klasse IV. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor 
Pameijer is € 165.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Uitzondering hierop 
is het WNT-maximum voor de leden van de raad van toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de 
overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 
ingang van 01 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur 
van de opdracht als voor het uurtarief.
Naast de hierboven vermelde topfuntionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 
2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen 
ontslaguitekeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of 
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Beloning

Totaal Bezoldiging 2015

Beloning

Totaal Bezoldiging

Verplichte motivering indien 
overschrijding

Aanvang en einde functie
vervulling in 2015

Functionaris

Functienaam
Aanvang en einde functie
vervulling in 2016
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22. Honoraria accountant 2016 2015
€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 72.300 91.150
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 94.500 92.850
3 Fiscale advisering -                    -                    
4 Niet-controlediensten -                    -                    

Totaal honoraria accountant 166.800 184.000

23. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar 
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Pameijer heeft de jaarrekening 2016 opgesteld op 
en vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2017.

De raad van toezicht van de Stichting Pameijer heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd
in de vergadering van 29 maart 2017.

 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

 Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
Mevrouw drs. L.M.E. Boot,
voorzitter Raad van Bestuur

W.G. W.G.
De heer A.W. Vreugdenhil RA, De heer drs. A. van Doorn,
lid Raad van Bestuur lid Raad van Bestuur

W.G. W.G.
De heer drs. S.J. van Driel De heer drs. M. Snoeck

W.G. W.G.
Mevrouw mr. W.L. Gillis-Burleson De heer H.P.J. Gerla RA

W.G. W.G.
Mevrouw drs. mr. C.M. Sjerps De heer S. Kasmi

5.2.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op pagina 98.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
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Stichting Pameijer

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Nevenvestigingen

Stichting Pameijer heeft geen nevenvestigingen.

5.2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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