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Dit is een samenvatting van het kwaliteitsrapport 2021. 
Je leest daarin hoe het is gegaan in 2021 en wat wij voor 
onze cliënten hebben gedaan. Pameijer is trots op alles 
wat we met elkaar hebben bereikt in het afgelopen jaar. 
Hoe hebben we bijvoorbeeld onze dienstverlening beter 
aangepast op wat cliënten nodig hebben? En hoe gaan we 
daar in de toekomst mee verder? 

Pameijer viert feest
Pameijer staat al meer dan 95 jaar klaar  

voor haar cliënten. Ons vertrouwen in wat  

zij kunnen, zorgt er dan ook voor dat ze  

elke dag een stapje verder komen. 

Vorig jaar ging het jubileumfeest niet door, 

maar dit jaar gaan we het wél vieren:  

met cliënten en medewerkers! 

Bestuurder Arend en cliënt Timothy  

 - die ook medewerker van Pameijer  

Media is -bezoeken het huis waar  

Pameijer ooit de eerste beschermde 

woonvorm opende. Zij voeren samen  

een gesprek over de geschiedenis en  

de toekomst van Pameijer.  

Bekijk hier hun gesprek.  

De geschiedenis en de  
toekomst van Pameijer

Op de volgende pagina’s lees je de belangrijkste  
onderwerpen van het kwaliteitsrapport 2021. 

https://pameijer95.nl/verhalen/arend-en-timothy


Wij helpen cliënten om te leren vertrou-

wen op wat ze zelf kunnen, zodat ze 

weer mee kunnen doen. Met creatieve 

oplossingen moedigen we onze cliënten 

aan. En dat doen we samen. Want het 

beste resultaat bereiken we door samen 

te werken met de cliënten, hun familie, 

de buurt en partners. Daarbij geven we 

nooit op.

Als Pameijer geloven we dat je elke dag 

verder kunt komen door de kracht in  

jezelf te gebruiken. Kleine stapjes zijn  

het begin van echte veranderingen.  

Misschien lijken het soms kleine  

over winningen, maar uiteindelijk  

leiden ze tot iets veel groters!

We zien dat Ton door te zingen 

zijn stem weer heeft gevonden. 

Hoe werken Sylvia een thuis 

biedt. En dat Sanderjason nu hij 

zijn geldzorgen bespreekt, weer 

aan zijn toekomst bouwt.

Iedereen doet ertoe!

Lees hier hoe Ton door  
te zingen zijn stem weer 
heeft gevonden. 

Wat bij de een vanzelf gaat, kan voor de ander best moeilijk zijn. 
Zoals elke dag opstaan met een duidelijk doel. Of mensen  
ont moeten op school, thuis, op je werk of in de buurt.  
Ook omgaan met gewoontes die we hebben en die het leven  
niet altijd makkelijker maken, kan een uitdaging zijn. 

Lees hoe werken  
Sylvia een thuis 
biedt. 

Lees hier waardoor  
Sanderjason weer aan zijn 
toekomst kan bouwen. 
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In ons werk kijken wij naar de cliënt als persoon. Hoe houdt hij  
zelf de touwtjes van zijn leven in handen? Wij helpen daarbij  
door te zoeken naar het talent in de persoon én dat te benutten. 

Wij kijken dan niet alleen naar het eigen talent van de cliënt, maar ook naar dat  

van zijn vrienden, familie en de omgeving. Zodra het kan, stimuleren we cliënten  

om zelf bij te dragen ín en mét de samenleving. Dit is mogelijk dankzij het vakman-

schap van onze medewerkers. Ook geloven wij dat de beste hulp, tijdelijke hulp is.  

Daarom bespreken we met regelmaat of onze begeleiding nog past bij de situatie. 

En ’vieren’ we de resultaten die de client zelf heeft behaald. 

Hoe helpen wij?



Het jaar 2021 was net als het jaar daarvoor een coronajaar. Maar ook  
nu ging ons werk voor de cliënten gewoon door. In 2021 was er meer 
contact mogelijk dan daarvoor: we konden gelukkig weer bij elkaar langs!

We bleven zoveel mogelijk met elkaar in 

contact, terwijl we ook veilig en gezond 

samenwerkten. Daarnaast zetten we 

stappen in een betere ondersteuning  

en samenwerking via computers en  

het internet. Ook stonden we stil bij  

wat er in de toekomst nog te doen is.  

Zo zal de ondersteuning van cliënten 

verbeteren, als de kennis en kundigheid 

van onze medewerkers nog verder  

wordt ontwikkeld. 

Samen met de verschillende afdelingen 

en teams werkten we in 2021 aan  

de nieuwe opzet van onze plannen voor  

het volgende jaar. Die hebben we  

op geschreven in het ‘jaarprogramma  

Pameijer Vindingrijk’. In 2022 passen we 

deze plannen toe. 

Wat waren onze uitdagingen in 2021? 
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Waaraan is in 2021 gewerkt?
Wij geloven dat cliënten kunnen groeien, met de kracht die in hen zit.

Daarom hebben we gewerkt aan:

Een eigen plek voor onze cliënten. 
Een plek waar zij prettig kunnen wonen met de juiste  

ondersteuning. Verandert er iets aan de levenssituatie? 

Dan helpen wij bij het zoeken naar een passende  

nieuwe woning.

 
Financiële stabiliteit. 
Als je financieel stabiel bent, helpt dat om zelfstandig  

te wonen en te groeien. 

Een zinvolle dagbesteding en/of werk. En aan  
het onderhouden van sociale contacten. 
We hielpen cliënten om zinvol bezig te zijn en/of te  

werken. Voor cliënten was het dit jaar vanwege de  

coronamaatregelen lastiger dan normaal om sociale  

contacten te onderhouden. Ook naar school of naar  

het werk gaan was niet vanzelfsprekend. 

Een vorm van onderwijs voor ieder kind. 
Samen met scholen, gemeenten en ouders bieden we  

elk kind onderwijs dat goed bij hem past.

Ontwikkeling van digitale dienstverlening. 
Digitale hulpmiddelen zoals computers, helpen de  

cliënt in het dagelijks leven. Daarom maken we deze  

beschikbaar voor zowel cliënten als medewerkers.  

Het gebruik ervan maken wij begrijpelijk voor iedereen, 

door het stap voor stap uit te leggen.



Ons werk moet passen bij de ondersteuning die de cliënt 
nodig heeft. Dat kan met inspraak en medezeggenschap. 

Op de meeste locaties is er een manier gevonden waarop de cliënt zeggenschap heeft. 

Dit past bij de vernieuwde wet Wmcz.1 Wij vroegen onze medewerkers de lokale raden 

te betrekken bij de coronamaatregelen. Lokale medezeggenschap maken wij zo helder 

mogelijk voor iedereen. Met elkaar praten wij over de inhoud. Door ons meer in elkaar te 

verplaatsen, worden we het samen eens.

Cliëntervaringsonderzoek:  
cliënten geven ons gemiddeld het cijfer

Pameijer vindt de mening van cliënten over hoe wij ons werk doen, belangrijk. Uit  

onder zoek blijkt dat cliënten tevreden zijn over de klik met hun begeleider. Ook de kwaliteit  

van de gesprekken en de bereikbaarheid van de leerwerkcoach krijgen waardering. 

Wat kan er beter? Cliënten noemen hier bijvoorbeeld het leren van nieuwe dingen.  

En aandacht voor minder eenzaamheid en verveling in de avonden en weekenden.

Vrienden en familie van cliënten geven ons een

Wij vinden samenwerken met het netwerk, de buurt en verwanten van cliënten  

belangrijk. Daarom deden we ook daar onderzoek naar. Het resultaat? Voor de  

samenwerking gaven vrienden en familie van cliënten ons een 7,5!8,3

Lokale medezeggenschap

Carola is cliënt bij Goedgekleed. Zij heeft in de lokale cliëntenraad  

meegedacht, geadviseerd en mensen bereikt. Haar verhaal lees je hier: 

In de video hiernaast zie je 

hoe we cliënten betrekken 

bij de ontwikkeling van 

nieuwe woonlocaties.  

Bekijk hier de video. 

Bezoek aan fabriek De Meeuw

1 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

7,5

Ben je benieuwd hoe de cliëntenraden terugkijken op 2021? 
Je leest het op pagina 10 en 12.
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Versterken van gewaardeerd vakmanschap. 

Goed opgeleide medewerkers zijn onmisbaar om goede ondersteuning te kunnen bieden. Dankzij hun talent en  

betrokkenheid doen onze medewerkers ertoe. Wij blijven dan ook werken aan hun vaardigheden, vitaliteit en werkgeluk.  

• Terugkijken met elkaar: wat gaat goed en  

wat kan beter? 

• De thema’s vitaliteit en veerkracht centraal 

bespreken binnen de organisatie en in de teams 

(corona en de stijgende verzuimcijfers). 

• Aandacht hebben voor veiligheid en 

duurzaamheid: dit zijn allebei vaste onderdelen 

van Pameijer Woont en Pameijer Werkt. 

• Ervoor zorgen dat teams voldoende 

medewerkers hebben en dat zij blijven leren en 

ontwikkelen. 

• (Nieuwe) ervaren collega’s vinden én ervoor 

zorgen dat zij bij  Pameijer willen blijven werken.

• Werken volgens een vaste methode:  

Cliënten werken samen met medewerkers  

aan hun ontwikkeling.   

Ze hebben de regie en worden betrokken bij  

hun eigen dossier. We maken gebruik van 

ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf 

bekend zijn met de problematiek. Zo begrijpen 

wij de ervaring en kennis van de cliënt, passen 

deze toe en moedigen deze aan. Dit heet bij 

Pameijer ‘oplossingsgericht en herstel-

ondersteunend werken’. In 2022 krijgen cliënten 

een nieuw digitaal cliëntendossier. Daarmee 

kunnen zij nog beter werken aan hun 

ontwikkeling.

• Versterken van de samenwerking met 

behandelaars, gemeenten, scholen, 

woningcorporaties, zorginstellingen  

en zorgkantoren.
‘ Dankzij onze ketensamenwerking  
is er veel meer stabiliteit en rust.’ 
Lees hieronder meer over de samen werking  

tussen Trudy (Antes) en Astrid (Pameijer)    

Zo doen wij dat met elkaar: 
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Hoe hebben de cliëntenraden  
het jaar 2021 ervaren?  
Wat ging er goed en wat kan er beter? Zij vertellen het graag!

2021 was  

een spannend 

jaar!

Plannen zijn soms te  ingewikkeld voor cliënten

Pameijer was 
flexibel en  
vindingrijk

De communicatie 
en lokale  

medezeggenschap
kan beter

Een jaar  
met mooie  

initiatieven!

Het hebben van  

digitale middelen en  

vaardigheden is heel  

belangrijk geworden
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Over één ding zijn we zeker: er was 
vooruitgang in 2021. En dat terwijl  
het weer een jaar met corona was. 

Er werd beter aan cliënten uitgelegd wat we van plan 

zijn en met hen meegedacht over lastige situaties.  

Bijvoorbeeld hoe ze kunnen omgaan met vragen als:  

‘Ik voel me niet lekker, wat nu?’ 

De ondersteuning vanuit Pameijer ging door en dat 

bracht meer rust en stabiliteit. Zo was er vaker contact 

en hadden cliënten één vaste begeleider.

Communicatie en samenwerking
Het bestuur was beter zichtbaar dankzij vlogs en 

werkbezoeken. Ook zijn de bestuurders beter te  

benaderen en denken ze mee met cliënten.  

Tip: houd dit vast, ook na corona!

• De communicatie rondom corona gaat goed  

en dit zie je nu meer terug in alle communicatie 

bij Pameijer.

• Een communicatieadviseur ondersteunt de 

cliëntenraad. Wij zijn tevreden over deze 

samenwerking. Hierdoor denken we samen  

beter na over de impact van bepaalde zaken  

op de cliënten. 

Digitale vaardigheden
• Voor het aanschaffen van computers en het leren 

hoe deze te gebruiken, konden cliënten terecht bij 

de ICT-academy Servicedesk. Dit werkt goed.

• De raad ging op werkbezoek bij de ICT-academy. 

Tip: maak het voor cliënten en medewerkers 

makkelijker om geholpen te worden. Bedenk 

manieren om ze dichtbij huis of op het werk  

te ondersteunen. 

• Omdat het belangrijker is geworden om een 

computer te hebben en om daarmee om te 

kunnen gaan, diende de raad vragen in voor  

het LSR  cliëntenervaringsonderzoek:

 – Heb je een computer, laptop of tablet?

 – Kun je met een computer werken? Bijvoorbeeld 

e-mails lezen en versturen, een brief in Word 

schrijven of iets op internet opzoeken?

 – Wat zou je nog willen leren op de computer?

De Centrale Cliëntenraad Gehandicaptenzorg blikt terug 

Cliëntenraad Gehandicaptenzorg

Wat ging goed in 2021?

Sofie de Reus
Brian Wildschut

Eelco Joosten
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Wat kan er beter in 2022? 

Ondersteuning
• Het is niet altijd mogelijk om je eigen begeleider te 

kiezen. Dat komt bijvoorbeeld door een tekort aan 

begeleiders of veel wisselingen van begeleiders. 

• Een cliënt moet wennen aan een nieuwe  

begeleider: er moet een klik ontstaan. Ook moet er 

ruimte zijn voor een cliënt om duidelijk te maken 

dat hij moet wennen. 

• De tips aan begeleiders zijn:

 – Laat de cliënt uitpraten. Geef hem de tijd om  

na te denken over een antwoord. Kijk mee, 

maar kauw niet te veel voor. Help als dat  

nodig is, want dat geeft rust.  

 – Cliënten hebben begeleiders nodig die  

signaleren en doorvragen. Wees bijvoorbeeld 

alert als een cliënt aangeeft dat het goed gaat. 

Ga het gesprek aan en vraag door. 

Medezeggenschap
• Cliënten hebben behoefte aan duidelijke afspraken. 

De afspraken bij sollicitatieprocedures waarbij  

cliënten aanwezig zijn, wijzigen steeds. Cliënten 

willen meer inspraak bij het aannemen van een 

kandidaat. De raad is met Jobcentre in gesprek 

om de verwachtingen en afspraken te verbeteren.

• Soms zijn plannen lang en ingewikkeld. In dat  

geval willen we graag een samenvatting van  

de stukken. Op die manier kan de raad beter  

adviseren over de plannen en voorstellen.

Veiligheid
• Veiligheid blijft een belangrijk thema voor cliënten. 

Blijf hen bij dat onderwerp betrekken. De raad 

denkt mee over de veiligheidsrondes die in  

2022 starten. 

Tip: vergeet daarbij de ambulante cliënten niet.  

Geef bijvoorbeeld uitleg over brandgevaar,   

het gebruik van magnetron en brandmelders  

en organiseer brandoefeningen. 
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Centrale Cliëntenraad Sociale Psychiatrie:  
een terugblik op 2021

Wat ging goed in 2021?

De Cliëntenraad Sociale Psychiatrie met Ton Haddeman 
(linksboven), Wessel Hartman (rechtsboven) en  
Erik van den Heuvel (rechtsonder).

Ondersteuning
• Pameijer gaat intern en met cliënten in gesprek over de kwaliteit van de dienstverlening. 

• Iedereen heeft zijn best gedaan om cliënten te blijven helpen ondanks corona.  

Tip: geef begeleiders ook de tijd om begeleiding te bieden en zorg dat zij zich minder hoeven 

bezighouden met andere werkzaamheden binnen de organisatie.

• Pameijer betrekt de centrale raad bij verschillende vraagstukken. Hoewel dit nog niet altijd  

(op tijd) gebeurt, vinden wij het fijn dat Pameijer met ons in gesprek gaat. Dit willen we graag  

ook op lokaal niveau.
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Wat kan er beter in 2022? 

Wat de raad verder wil meegeven: 
• De organisatie kan langer betrokken blijven 

bij het realiseren van de plannen en aan zijn 

eigen afspraken vast blijven houden. Als iets 

niet wordt uitgevoerd, dan moet daarop 

worden aangesproken en bijgestuurd.  

• Haal lokale adviezen op en deel goede  

voorbeelden. Daar kan de hele organisatie 

van leren. 

• Laat aan de cliëntenraad zien welke  

adviezen je hebt overgenomen en waar  

deze worden toegepast.

Communicatie en lokale medezeggenschap
• Vanuit de organisatie is er veel communicatie  

over verschillende onderwerpen. Helaas worden 

daarbij niet alle cliënten bereikt.

• Medezeggenschap is niet alleen het zenden van 

informatie. Cliënten krijgen informatie van het 

team en de begeleiders, maar de manier waarop 

is per team erg verschillend. Als er een gezonde 

lokale medezeggenschap is georganiseerd,  

gaat de communicatie ook beter. Cliënten willen 

graag geïnformeerd worden, meedenken en 

inspraak hebben.

• Het is belangrijk dat begeleiders zich bewust zijn 

van de manier waarop zij cliënten benaderen.  

Dit kan bijvoorbeeld door te vragen: hoe wilt u 

worden behandeld? 

• Reflecteer op lokale medezeggenschap. Denk 

samen met de cliënten na over de inhoud:  

waar willen cliënten over praten en wanneer 

willen zij zeggenschap? Dat kan bijvoorbeeld zijn 

over het wel of niet aannemen van een  

nieuwe medewerker.

Digitale vaardigheden
• Bied cliënten hulp en ondersteuning bij het 

gebruik van de computer en doe dit eenvoudig  

en laagdrempelig. Ook zouden we graag  

ICT-service op locatie zien. Cliënten hoeven  

er dan niet zelf naartoe te gaan. 

• Begeleiders die goed met computers kunnen 

omgaan, kunnen de cliënten beter helpen.  

Betrek hen door samen te rapporteren  

en oefenen. 

• Betrek de raden en cliënten in een vroeg stadium 

bij veranderingen van ICT systemen (zoals het 

ontwikkelen van het nieuwe ECD of van het 

nieuwe programma voor volgend jaar).  

Houd daarbij rekening met privacyaspecten 

(inzage dossier).

 



Dit kwaliteitsrapport is een uitgave van Pameijer. ©2022.  

Voor meer informatie over dit kwaliteitsrapport  

kunt u contact opnemen met: 

Afdeling Control 

Adviseurs Kwaliteit: 

Nicole van de Haar 

Michelle Ho 

Pameijer 

Postbus 22406 

3000 DK Rotterdam 

088 271 00 00

www.pameijer.nl

https://pameijer.nl/
https://pameijer.nl/

	Kwaliteitsrapport 2021 Versie voor cliënten
	Inleiding
	Iedereen doet ertoe!
	Hoe helpen wij? 
	Wat waren onze uitdagingen in 2021? 
	Waaraan is in 2021 gewerkt?
	Medezeggenschap
	Versterken van gewaardeerd vakmanschap.  
	Hoe hebben de cliëntenraden  het jaar 2021 ervaren?
	De Centrale Cliëntenraad Gehandicaptenzorg blikt terug 
	Centrale Cliëntenraad Sociale Psychiatrie:  een terugblik naar 2021

	Start hier!: 
	Volgende pagina 6: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 7: 

	Vorige pagina 21: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 7: 

	Volgende pagina 8: 
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 

	Vorige pagina 23: 
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 

	Volgende pagina 7: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 

	Vorige pagina 22: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 



