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Jaardocument 2014 
 

I  Maatschappelijk verslag  

Voorwoord  
 
2014 heeft in het teken gestaan van voorbereiding op de grootste stelselwijziging in de afgelopen 
decennia. Pameijer heeft in de aanloop naar 2015 de portfolio, alle vormen van ondersteuning die we 
leveren, vernieuwd en alle werkprocessen opnieuw, en daarbij helderder en eenvoudiger ontworpen. 
De rollen en taken die uit de werkprocessen voortkomen zullen de basis vormen voor de nieuwe 
organisatie van Pameijer die we in de loop van 2015 gaan inrichten.  
We zijn gestart met een groot scholingsprogramma, het Ertoe doen programma, waarmee we beogen 
alle medewerkers toe te rusten voor de snel veranderende eisen die de omgeving aan hen stelt. Alle 
managers nemen daarnaast deel aan het MD programma, gericht op dienend leiderschap, en alle 
adviseurs van ondersteunende diensten worden geschoold in dienend adviseren. Op tal van 
manieren proberen we onze mensen klaar te stomen voor zelforganisatie en resultaatgericht en 
efficiënt werken. De basis op orde, de kwaliteit van de huidige dienstverlening aan cliënten op orde 
houden en verder verbeteren, is ook in 2014 een belangrijk aandachtsveld gebleven. Het aantal 
ondersteuningsplannen dat op orde is en het ziekteverzuim zijn binnen onze ambitieuze norm 
gekomen.  
We merken ook dat buiten de regio en de sector de belangstelling voor ons werk en onze aanpak 
groeit. De samenwerking bij de opzet van Howie the Harp opleidingen in Arnhem en Brabant en de 
belangstelling voor een concept als buurtcirkel laten dat duidelijk zien. 
Er is dus in het voorbije jaar wederom hard gewerkt. Door cliënten, door medewerkers overal op 
voorzieningen en binnen de ondersteunende diensten. Wat tot stand is gebracht, is hun verdienste. 
 
 
Mede namens de directie, 
 
Linda Boot, 
bestuurder 
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Uitgangspunten van de verslaggeving 
In 2014 was Pameijer een groep (concern) van Stichtingen die bestuurd werd door Stichting Pameijer 
Bestuurscentrum. In 2014 is het besluit genomen om de juridische structuur te vereenvoudigen en 
door middel van een juridische fusie te komen tot één rechtspersoon. 
Deze juridische fusie is gerealiseerd door de Stichting Pameijer Sociale Psychiatrie, Stichting Mozaïk 
en Stichting Pameijer Bestuurscentrum (de verdwijnende stichtingen) te laten opgaan in Stichting  
Pameijer Gehandicaptenzorg (de verkrijgende stichting) die sinds 1 januari 2015 Stichting Pameijer 
heet. 
Een van de gevolgen van deze fusie is dat de financiële gegevens betreffende het vermogen van de 
verdwijnende stichtingen met ingang van 1 januari 2014 worden verantwoord in de jaarrekening van 
de verkrijgende stichting. Er is derhalve sprake van een enkelvoudige jaarrekening. 
De niet-financiële gegevens zullen zo veel mogelijk op concernniveau worden verantwoord zodat er 
een goede aansluiting met de jaarrekening is.  
 
 

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  

24294421 

E-mailadres frontoffice@pameijer.nl 
Internetpagina www.pameijer.nl  
 
2. Structuur van het concern 
 
2.1 Juridische structuur 
In 2014 bestond Pameijer uit vier rechtspersonen: : 
- Stichting Pameijer Bestuurscentrum (bestuursstichting) 
- Stichting Pameijer Gehandicaptenzorg 
- Stichting Pameijer Sociale Psychiatrie 
- Stichting Mozaïk  
 

Voor de stichtingen Pameijer was in 2014 één groepsondernemingsraad actief. Voor Stichting Mozaïk 
geldt dat er gewerkt werd met een eigen ondernemingsraad.  
De Stichting Pameijer SP had een Centrale Cliëntenraad en de Stichting Pameijer GZ een Centrale 
Verwantenraad en een Centrale Cliëntenraad, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ). Binnen Mozaïk is sinds 2012 ook een cliëntenraad actief. Zowel binnen de 
stichtingen Pameijer GZ en Pameijer SP zijn op voorzieningenniveau medezeggenschapsraden actief 
in de vorm van cliëntenraden c.q. bewonersraden, of verwantenraden. 
In 2015 wordt de cliëntmedezeggenschap op dezelfde wijze voortgezet.  
 

De stichtingen Pameijer GZ, Pameijer SP en Mozaïk  kennen een klachtencommissie cliënten en voor 
de hele groep is er een klachtencommissie medewerkers. Ook deze commissies worden in 2015 op 
dezelfde wijze voortgezet.  
 
 

  

mailto:frontoffice@pameijer.nl
http://www.pameijer.nl
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2.2. Schematische weergave juridische structuur 2014 

 
 

Schematische weergave juridische structuur 2015 
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2.3 Besturingsmodel 
 
Gedurende 2014 was Stichting Pameijer Bestuurscentrum als rechtspersoon de formele bestuurder 
van de drie andere Stichtingen binnen de groep. Binnen de Stichtingen Pameijer Sociale Psychiatrie 
en Pameijer Gehandicaptenzorg waren 2 statutair directeuren benoemd die voor onderdelen van de 
uitvoerende organisatie verantwoordelijk waren en een statutair directeur belast met Marketing 
Innovatie en Verkoop. 
Binnen Stichting Mozaïk waren tot 1 november 2014 twee directeuren actief, waarvan één statutair. 
Na november 2014 bestond de directie uit één niet-statutair directeur.  
In de Stichting Pameijer Gehandicaptenzorg was tot februari 2014 één statutair directeur belast met 
de uitvoering van de bedrijfsvoering van de gehele groep. Vanaf februari 2014 is dit door twee 
directeuren a.i. overgenomen. 
De gehele organisatie telde in 2014 150 teams en 53 managers in het primaire proces en de 
ondersteunende organisaties. 
 
 

2.4 Toelatingen 

Stichting Pameijer Gehandicaptenzorg (GZ) 
Voor de functie verblijf (AWBZ) voor mensen met een verstandelijke beperking is de stichting op 31 
december 2014 toegelaten voor totaal  636 plaatsen. 
Deze plaatsen zijn als volgt verdeeld: 
Zorgkantoor Rotterdam (Achmea) 521 plaatsen 
Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden (CZ) 115 plaatsen. 
 
Voor de functie verblijf (AWBZ) voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is er een 
toelating voor 124 plaatsen per 31 december 2014. 
Zorgkantoor Rotterdam (Achmea) 97 plaatsen 
Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden (CZ) 12 plaatsen 
Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord 6 plaatsen 
Zorgkantoor Midden-Holland 9 plaatsen. 
 
 
Stichting Pameijer Sociale Psychiatrie 
Voor de functie verblijf (AWBZ) voor mensen met psychiatrische problematiek is de stichting op 31 
december 2014 toegelaten voor totaal 924 plaatsen. 
 
Zorgkantoor Rotterdam (Achmea) 583 plaatsen 
Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden (CZ) 173 plaatsen 
Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord 168 plaatsen 
 
 
Stichting Mozaïk  
Stichting Mozaïk had per 31 december 2014 een toelating als instelling voor medisch specialistische 
zorg. Aan Stichting Mozaïk zijn geen verblijfplaatsen verbonden. 
 
Per 1 januari 2015 zijn alle toelatingen overgezet naar Stichting Pameijer.  
 
 
2.5 Kernactiviteiten 
 
2.5.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
 

Functie GZ LVB* SP Mozaïk  
Persoonlijke verzorging Ja Ja Ja Nee 
Verpleging  Nee Ja Nee Nee 
Ondersteunende begeleiding Ja Ja Ja Nee 
Activerende begeleiding Ja Ja Ja Nee 
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Behandeling Ja Ja Nee Ja  
Verblijf op grond van de AWBZ Ja Ja Ja Nee 
  
 

De functie GZ (gehandicaptenzorg) en LVB (licht verstandelijk beperkten) zijn uitgevoerd binnen de 
Stichting Pameijer Gehandicaptenzorg. De functies in het kader van de GGZ waren ondergebracht in 
Stichting Pameijer Sociale Psychiatrie en Stichting Mozaïk. Binnen Pameijer GZ werden diensten 
verleend aan personen met een verstandelijke beperking in alle levensfasen (kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen) op de levensterreinen wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en 
onderwijs. 
Binnen de Pameijer SP zijn diensten verleend aan jongvolwassenen, volwassenen en ouderen op het 
gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en educatie. Ook werd ondersteuning 
en verblijf verzorgd in het kader van forensische zorg. 
 
Het ging bij beide instellingen zowel om extramurale ondersteuning als om de functie verblijf. 
Binnen deze dienstverleningsvormen wordt een breed pakket aangeboden om zoveel mogelijk aan te 
sluiten op de vragen van cliënten, zodat een toegankelijke dienstverlening wordt geboden. 
 

Binnen Stichting Mozaïk zijn diensten verleend aan (jong) volwassenen met psychiatrische 
problematiek, vaak in combinatie met verslaving en/of ernstige sociale problematiek en/of een (licht) 
verstandelijke beperking. De diensten bestonden uit behandeling en ondersteuning op het gebied van 
wonen, werken, dagbesteding en financiën. Het gaat hierbij om Zorgverzekeringswet activiteiten, 
vaak in combinatie met andere financieringsstromen, zoals Wmo en (gemeentelijke) specifieke 
subsidies. 
Ook Mozaïk heeft in 2014 forensische zorg geleverd.  
 
Nadere typering GGZ-instellingen  

Typering Ja/nee 
Ambulante behandeling Ja 
Klinische behandeling Nee 
Deeltijdbehandeling Nee 
Ambulante forensische behandeling  Ja 
Klinische forensische behandeling Nee 
Indien ja: justitiële FPC dan wel FPK met tbs-plaatsen  
Kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen) Ja 
Begeleid Zelfstandig Wonen / ambulante begeleiding Ja 
Dagactiviteiten Ja 
 

Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg 

Doelgroep Ja/nee 
Somatische aandoening of beperking Nee 
Psychogeriatrische aandoening of beperking Nee 
Psychiatrische aandoening Ja 
Lichamelijke handicap Nee 
Verstandelijke handicap  Ja 
Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Nee 
Psychosociale problemen Ja 
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2.5.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
 

Kerngegevens GGZ (voorheen Pameijer SP en Mozaïk) Aantal/bedrag 
  
Totaal aantal cliënten waaraan ggz wordt verleend  Aantal/bedrag 
Aantal pat iënten in zorg op 1 januari van verslagjaar (a) 1.836 

Aantal nieuw  ingeschreven pat iënten in verslagjaar (b) 191 

Totaal aantal pat iënten in zorg/behandeling in verslagjaar (c= a+ b) 2.027 

Aantal uitgeschreven pat iënten in verslagjaar (d) 255 

Aantal pat iënten/cliënten in zorg/behandeling op 31-12 van verslagjaar (e= c-d) 1.772 

Aantal ZorgZw aarte Pakket (ZZP)-pat iënten/cliënten in zorg/behandeling op 31-
12 van verslagjaar 

816 

  
Capaciteit Aantal/bedrag 
Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van 
opnames, verblijf  of  voor dagbehandeling. 

858 

  
Waarvan kleinschalig wonen 858 

  
Productie Zorgverzekeringswet Aantal/bedrag 

-zorgproducten op 1 januari van verslagjaar 436 

-zorgproducten op 31-12 van verslagjaar 389 

  

-zorgproducten  3.062.422 

  
Productie Forensische zorg (bekostigd door Min. v. Justitie) Aantal 

 15 

-12 van verslagjaar 11 

  Bedrag 
bedragen met verzekeraars) 73.823 

Aantal ZZP-dagen in verslagjaar forensische zorg in just it ieel kader 4.649 

  
Productie AWBZ Aantal/bedrag 
Aantal ambulante contacten in verslagjaar (AWBZ) 65.488 

Aantal ZZP-B dagen in verslagjaar 0 

Aantal ZZP-C dagen in verslagjaar exclusief forensische zorg in just it ieel kader 301.758 

Aantal geleverde dagdelen dagact iviteiten in verslagjaar 3.208 
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Kerngegevens gehandicaptenzorg (voorheen Pameijer GZ)  

Cliënten per einde verslagjaar Aantal/bedrag 
Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding 
(dagbesteding staat aan) 

1.462 

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding 
(dagbesteding staat uit) 

234 

Aantal cliënten met verblijf  op basis van volledig pakket thuis (VPT) 16 

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met dagbesteding voor zover 
niet opgenomen in een instelling) 

1.202 

  
Capaciteit Aantal 
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, 
inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen 

760 

  
Productie AWBZ gedurende het verslagjaar Aantal 
Aantal dagen zorg met verblijf  en dagbesteding (zie toelicht ing) 171.820 

Aantal dagen zorg met verblijf  zonder dagbesteding (zie toelicht ing) 82.000 

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket  thuis (VPT) 4.159 

Aantal dagdelen dagbesteding  303.265 

Aantal uren extramurale product ie 92.474 

 

Personeel 
 

  
Naar leeftijdcategorie   
0-19 6 0,25% 
20-25 244 10,16% 
26-30 392 16,33% 
31-35 312 12,99% 
36-40 267 11,08% 
41-45 286 11,91% 
46-50 270 11,20% 
51-55 273 11,37% 
56-60 245 10,20% 
61- 110 4,58% 

2403 100,00% 
 

 

Man-vrouwverdeling  
560 man  
1843 vrouw  
2403 totaal  

 

 
 
 
Instroom / uitstroom 
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In 2014 zijn er 309 mensen uitgestroomd en zijn er 386 medewerkers ingestroomd, waarvan 47 
stagiaires die een contract hebben gekregen. 

gemiddelde deeltijdfactor licht gedaald tot 0,71. 
 
 
2.6 Werkgebied 
De Pameijerorganisaties zijn hoofdzakelijk actief geweest in het Rijnmondgebied en de Zuid-
Hollandse Eilanden, 

In de Gemeente Rotterdam zijn de meeste activiteiten georganiseerd. Daarnaast waren de 
organisaties actief in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den 
IJssel, Gouda, Ridderkerk, Barendrecht, Sliedrecht, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en 
Middelharnis. Mozaïk was ook actief in West-Brabant, Zeeland en Haaglanden. 

In het kader van de AWBZ is er gecontracteerd met de zorgkantoren Rotterdam (Achmea), Zuid-
Hollandse Eilanden (CZ), Nieuwe Waterweg-Noord (DSW) en Midden-Holland. 

Stichting Mozaïk heeft een bovenregionaal werkgebied vanwege de specifieke doelgroep en de 
daarbij behorende samenwerkingsorganisaties, die veelal een landelijke functie hebben. 

Mozaïk heeft in 2014 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, de Wet maatschappelijke ondersteuning en specifieke subsidies en 
vergoedingen. 
 

 
2.7 Samenwerkingsrelaties 
Pameijer GZ, Pameijer SP en Mozaïk zijn actief in veel gemeenten en in diverse werkvelden (GZ, 
LVG, verslavingszorg en psychosociale problematiek) en zij werken vanuit een 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, werkgevers, woningbouwcoöperaties, etcetera. 
De samenwerkingen worden periodiek geëvalueerd. 

Het openbaar bestuur 
Er zijn diverse relaties met de lokale, regionale en landelijke bestuursinstanties. 
Op gemeentelijk niveau waren er in het werkgebied intensieve contacten met gemeenten en de 
verantwoordelijke portefeuillehouders. Deze contacten zijn in 2014 geïntensiveerd in verband met de 
invoering van de Wmo en de Jeugdwet in 2015. 
 
Onderwijsinstellingen 

leveren van stageplaatsen en het ontwikkelen van nieuwe leergangen gericht op begeleiding vanuit 
 

Met het basisonderwijs zijn er samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen waarbij het gaat 
om het plaatsen en begeleiden van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs. 

samenwerkingsrelatie met de Mattheusschool en de onderwijstak van Yulius. 
 
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). 
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. 
 
In 2014 is er samengewerkt met de Universiteit van Tilburg, de Erasmusuniversiteit Rotterdam en de 
Vrije Universiteit Amsterdam. 
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Welzijnsinstellingen 
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn er veel contacten gerealiseerd met het 
welzijnswerk.  
Met de Stichting Dock in Rotterdam wordt in verschillende projecten samengewerkt in het kader van 
de Wmo 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 te realiseren. 
 
Ouderenzorg  
Met de ouderenzorgorganisaties Humanitas, Aafje, SOR en Laurens wordt samengewerkt op het 
gebied van huisvesting en dagbesteding voor ouderen met een psychiatrische of verstandelijke 
beperking. 
Ook realiseren deze organisaties werkplekken voor personen met een beperking in hun organisaties. 
In samenwerking met deze organisaties worden ook initiatieven ter hand genomen om 
gemeenschappelijk wijksteunpunten in te richten, waar ouderen en mensen met een beperking elkaar 
kunnen ontmoeten en met hun vragen terecht kunnen zoals de Prinsenhof in de Alexanderpolder, een 
samenwerkingsproject tussen bewonersorganisatie, Pameijer en Woonstad. 
 
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. 
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 (Delta en Bouman GGZ, BavoEuropoort, 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 en Veluwe Vallei wordt nauw samengewerkt op het gebied van het opleiden 
van ervaringsdeskundigen binnen het curriculum Howie the Harp. 
 
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. 
 
Thuiszorgorganisaties 
Voor de huishoudelijke verzorging binnen de functie verblijf geldt dat deze vaak ingekocht wordt bij de 
thuiszorgorganisaties. Met diverse thuiszorgorganisaties wordt dan ook samengewerkt.  
 
Zorgkantoren 
Met de Zorgkantoren Rotterdam (Achmea), CZ en Nieuwe Waterweg-Noord en Midden-Holland  vindt 
regelmatig overleg plaats over de productieafspraken, herschikkingen en het monitoren van de 
voortgang van de dienstverlening.  
 

Wmo 
In het kader van de welzijnsaanbestedingen met betrekking tot de Wmo, vooruitlopend op de 
overheveling van de AWBZ naar die Wmo, heeft Pameijer, gezamenlijk met Stichting Humanitas 
(ouderenzorg), Dock (welzijnswerk) en Flexus Jeugdplein een coalitie gevormd onder de naam 
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Stichting Koers&Co, om met elkaar zo breed mogelijk op aanbestedingen in te 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 een gezamenlijke Besloten Vennootschap opgericht die een winkel voor  tweedehands 
kleding exploiteert, waarin cliënten van Pameijer actief zijn. 

Met de Stichting Laurens is een samenwerkingsverband, getiteld Tante Corrie, aangegaan gericht op 
het verlenen van diensten aan kwetsbare burgers , waarbij ook cliënten van Pameijer een actieve - al 
dan niet betaalde-  rol kunnen vervullen. In 2015 zal Tante Corrie zich verder ontplooien in meerdere 
Rotterdamse wijken waarbij sociaal-maatschappelijke ondernemers ingezet zullen worden. 

In 2014 zijn er 35 contracten met gemeenten gesloten in het kader van de stelselwijziging. Het gaat 
hierbij om de uitvoering van zorg- en dienstverlening in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 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. 
 

3.1.1 Pameijer als maatschappelijke onderneming 
Pameijer gaat uit van de gerechtvaardigde wensen en behoeften van cliënten 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. 
 

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 de aanloop naar de overgang van de dienstverlening van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatieweg zijn met name de gemeenten waarbinnen 
Pameijer actief is belangrijke belanghebbende geworden. In 2014 heeft Pameijer zich dan ook verder 
op deze nieuwe positie voorbereid door zich te presenteren, te participeren in adviesgroepen en 
samenwerkingsverbanden te organiseren om een zo optimale samenwerking voor te bereiden en 
vorm te geven. 
 

3.1.3  Externe accountant 

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat conform de statuten de externe accountant. De externe 
accountant wordt periodiek gewisseld.  

Jaarlijks bezoekt de externe accountant zowel de auditcommissie van de Raad van Toezicht als de 
Raad van Toezichtvergadering waarin de jaarcijfers ter goedkeuring voorliggen. Bij deze 
vergaderingen is de bestuurder van Pameijer aanwezig. 
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In 2014 heeft de accountant in persoon geen adviezen aan de organisatie verstrekt. 
 

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. 

 
3.2 Bestuur en directie 
 
3.2.1 Bestuur 
De groep werd bestuurd door de Stichting Pameijer Bestuurscentrum die optreedt als bestuurder van 
de Stichting Pameijer GZ (gehandicaptenzorg), Stichting Pameijer SP (sociale psychiatrie) en 
Stichting Mozaïk. Per 1 januari is dit gewijzigd en bestaat alleen nog Stichting Pameijer met een Raad 
van Bestuur.  
De taken van het bestuur zijn opgenomen in de statuten en in een door de Raad van Toezicht 
vastgesteld bestuurs- en directiereglement. 
 

Bestuur van Stichting Pameijer BC 
Mevrouw drs. L.M.E. Boot, bestuurder Stichting Pameijer BC  
De heer mr. J.P.M. Karstel, bestuurssecretaris 
 
De nevenfuncties (alle onbezoldigd) van mevrouw Boot waren in 2014: 
- Bestuurslid Soft Tulip  
- Bestuurslid sPRI 
- Lid adviesraad InHolland 
- de RotterdamseZorg  
 
De bestuurder is (in 2014) aangemerkt als enige topfunctionaris, naast de leden van de Rvt, in het kader van 
deWet Normering Topinkomens. 
De bestuurder was het gehele jaar in dienst van de organisatie (indiensttreding 01-12-2011).  
De toegepaste salarisregeling is die van de NVZD (BBZ categorie H). Het salaris, inclusief 
eindejaarsuitkering en vakantiegeld, bedroeg   
De belastbare variabele en vaste onkostenvergoeding bedroeg   
De werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies bedroeg .  
De pensioenpremie bedroeg , hiermee komt de totale bezoldiging uit op  
Het functioneren van de bestuurder werd in 2014 besproken en positief beoordeeld door de Raad van 
Toezicht.  
 
3.2.2 Programmaoverleg 
In 2014 is het aantal programmaoverleggen uitgebreid. Dit  w as nodig vanw ege de voorbereiding 
van de organisat ie op de decentralisat ie van de zorg, de ontw ikkeling van een nieuw  portfolio, 
de beschrijving van nieuw e w erkstromen en processen, het samenstellen van een 
opleidingsprogramma voor medew erkers (Ertoe doen-traject) en het voorbereiden van een 
nieuw e organisat ie-inricht ing vroegen om frequenter overleg. Hierom zijn na de zomer de 
programmaoverleggen en portfolio-overleggen ook samengevoegd. Op deze manier sluiten 
beleidsvorming en besluitvorming beter op elkaar aan.  
In totaal zijn er 14 programmaoverleggen gew eest. Ze vinden plaats in aanw ezigheid van de 
bestuurder, de directeuren, de programmamanager en de bestuurssecretaris. Na elk 
programmaoverleg wordt  binnen een week het verslag op het medewerkersportaal gepubliceerd.  
 
In 2014 is, naast de hierboven genoemde onderw erpen, onder andere het volgende aan de orde 
gekomen:  
 cliëntenvervoer 
 diversiteitsbeleid 
 leefstijl en vitaliteit 
 empowerment (o.a. Wellness Recovery Action Plan - WRAP) 
 ondersteuning van cliënten bij financiën: het project Geld Telt 
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 metingen naar cliënttevredenheid en ontwikkelresultaten  
 versterking cliëntmedezeggenschap op teamniveau 
 verbeteren van de Pameijer-ondersteuningsmethode  
 ondersteuning van verwanten én de inzet van verwanten bij de dienstverlening  
 opleiding en inzet van ervaringsdeskundigen in het primaire proces 
 diverse applicaties en vernieuwingen van ICT-voorzieningen voor zowel cliënten als 

medewerkers, zoals MijnPameijerConnect, e-Learning 
 rapportages in het kader van de PDCA-cyclus (o.a. de integrale viermaandsrapportages en de 

directiebeoordeling) 
 veiligheid: onder andere informatiebeveiliging, brandpreventie, legionellabestrijding 
 oprichting Stichting Vrienden van Pameijer 
 samenwerking met andere zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven (dat 

laatste vooral in het kader van Pameijer werkt) 
 professionalisering van projectmatig werken: Pameijer projectwerk 
 huisvesting van bijzondere doelgroepen 
 nieuwe vormen van woonondersteuning (Buurtcirkel, Thuishavens) 
 -trajecten 
 professionalisering van het inkoopbeleid 
 medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) 
 de begroting, jaarrekening en jaarverantwoording 
  in aanloop naar een nieuwe organisatie-inrichting in 2015 
 vereenvoudiging van de juridische structuur 
 gemeentelijke bestekken en aanbestedingen  
 ontwikkeling forensische zorg 
 werkkostenregeling 
 aanpassingen aan het functiegebouw  
 nieuw sociaal plan 

 
 

In 2014 zijn er vier bestuursdagen geweest. Deze dagen zijn bedoeld voor strategische 
beleidsvorming en -ontwikkeling. De deelnemers zijn bestuur, directie en interne en/of externe 
deskundigen op het betreffende beleidsterrein. 
Belangrijke onderwerpen die in het kader van beleidsontwikkeling aan de orde zijn geweest: 
- de ontwikkeling van het portfolio, met onder andere de samenst alle 

nieuwe Pameijer-producten en diensten bevat) en de bijhorende werkprocessen  
- samenwerking met BAVO Europoort 
- het Ertoe doen-programma, een opleidingsprogramma voor alle medewerkers om aan te sluiten 

bij de nieuwe vragen die gemeenten stellen 
- inzet van het transitiebudget (investeringstrajecten ten behoeve van de stelselwijziging) en de 

monitor van verkooptrajecten 
- hulpmiddelen om het portfolio uit te kunnen voeren, waaronder de digitale arrangeurstool (een 

middel om vraag en dienstverlening snel te matchen), de inzet van de Zelfredzaamheidsmonitor 
(ZRM) en de keuze van vijf in te zetten basismethodieken bij de ondersteuning van cliënten.  

 
 
3.2.3 Directie 
Stichting Pameijer GZ heeft sinds eind 2012 
directeur Marketing Innovatie en Verkoop en een directeur belast met de gehele 

waren tevens benoemd als directeur in de 
Stichting Pameijer SP en vormen zo een personele unie. 
De leden van de directie van Pameijer GZ en Pameijer SP hebben eigen aandachtsgebieden als 
directeur.  
De lijndirecteuren van Pameijer GZ en SP zijn ieder verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening 
in een regio. Binnen een regio kunnen alle vormen van dienstverlening door Pameijer GZ en SP 
worden verleend. 
Binnen de directie van Pameijer GZ en SP zijn er aandachtsgebieden: o.a. het optreden als 
gesprekspartner van de medezeggenschapsorganen, de koepelorganisaties en specifieke 
doelgroepsaangelegenheden. Per 1 januari 2015 zijn de directeuren benoemd in Stichting Pameijer 
met hetzelfde takenpakket.  
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De twee directeuren van Stichting Mozaïk (tot november 2014 en daarna één directeur) maakten 
geen deel uit van de personele unie tussen Pameijer GZ en SP. 
Stichting Mozaïk werkt intensief samen met Stichting Pameijer GZ en Pameijer SP, maar trad naar 
buiten in vele ketenrelaties vanuit een eigen identiteit. 
 
Directie Stichting Pameijer GZ 
- Mevrouw drs. J.H. Ellenkamp MBA-H (statutair) 
- De heer J. Alblas MHA (vanaf 01-01-2013 directeur Marketing, Innovatie en Verkoop) (statutair) 
- De heer drs. A. van Doorn (statutair) 
- De heer J. Meenderink RA, directeur Pameijer Bedrijfsondersteuning (tot 1 februari 2014) 

(statutair) 
- De heer M. Mucek MPM, directeur bedrijfsvoering a.i. en programmamanager (per 01-02-2014) 
- De heer H.J.M. van Leeuwen RA, CFO (per 01-02-2014) 
 
Directie Stichting Pameijer SP 
- Mevrouw drs. J.H. Ellenkamp MBA-H (statutair) 
- De heer J. Alblas MHA (statutair) 
- De heer drs. A. van Doorn (statutair) 
 
 
Directie Stichting Mozaïk  
- De heer drs. H.K. Swaters (tot 1 november 2014) (statutair) 
- De heer A.J.A. van Kaam, BA 

 
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 drs. A. van Doorn 
- Bestuurslid/penningmeester Stichting Vroeghulp Rotterdam 
- Voorzitter Stichting Wereld op Zuid 
 
De heer J. Meenderink RA 
- Penningmeester Stichting Vraagwijzer Rotterdam Overschie/ Schiebroek  Hillegersberg 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland  
 
De heer J. Alblas 
- Bestuurslid Technologiefonds 
- Bestuurslid Link4All 
- Raad van Bestuur Koers & Co / tevens maat in Eigen Koers Hoogvliet 
- Bestuurslid RIBW Alliantie 
- Lid commissie financiering & bekostiging GGZ Nederland 

 
De heer drs. H.K. Swaters 
- Adviseur van een tweetal adviescommissies van de RVZ  
 
Maandelijks vinden er bilaterale overleggen plaats tussen bestuurder en directie. 
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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. 
Vanwege de juridische fusie per 31 december 2014 zijn de statuten aangepast en voldoen hiermee 
aan de laatste governance vereisten conform de Wet toelating zorginstellingen.   
 
De Raad van Toezicht had op 31-12-2014 de volgende samenstelling: 
 
      Einde zittingsperiode 
De heer drs. S.J. van Driel, voorzitter   tot  24-09-2017, niet herbenoembaar  
Mevrouw J. Kiliaan, vicevoorzitter  tot 29-05-2015, niet herbenoembaar 
De heer H.P.J. Gerla RA   tot 02-07-2018, herbenoembaar 
Mevrouw mr. drs. C.M. Sjerps    tot 01-07-2018, niet herbenoembaar 
De heer drs. M. Snoeck    tot 17-12-2017, niet herbenoembaar 
Mw mr. L.J.H.H.M. Vandeputte-Niemegeers  tot 29-03-2016, herbenoembaar 
Mw mr. Gillis-Burleson    tot 01-03-2017, herbenoembaar 
 
 
Hoofd- en nevenfuncties 
 
De heer drs. S.J. van Driel 
- Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden. 
- Voorzitter Raad van Toezicht Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland. 
- Voorzitter Raad van Toezicht Media Pensioen Diensten. 
- Lid van diverse Raden van Advies   
- Partt ime verbonden aan de Koninklijke Schouwburg als lid van de direct ie. 
 
Mevrouw J. Kiliaan 
- Directeur Corporate Development Delta Lloyd NV 
- Lid Raad van Bestuur Stichting Pensioenfonds Hoogovens 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Notarieel Pensioenfonds 
- Voorzitter Visitatiecommissie Stichting Nedlloyd Pensioenfonds  
- Dagelijks Bestuur Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector 
 
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 Commissarissen MRDM 
- Lid Raad van Toezicht Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond 
- Lid Bestuur Stichting Gerard van Kleef 
 
Mevrouw mr. drs. C.M. Sjerps 
- Gemeentesecretaris Apeldoorn  
- Lid Raad van Commissarissen Vidomes  
 
De heer drs. M. Snoeck  
- Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (tot en met juli 2014) 
- Lid van de Raad van Advies van de VVCS. 
 
Mevrouw mr. L.J.H.H.M. Vandeputte-Niemegeers  
- Lid Raad van Toezicht Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda 
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- Voorzitter College Specialismen Verpleegkunde (tot 28 mei 2014) 
- Auditor bij het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ) 
 
Mevrouw mr. W.L. Gillis-Burleson 
- Directeur Legato 
- Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam 
- Bestuurslid Stichting ter Bevordering van Volkskracht  
- Bestuurslid van de Mandelestichting en jury van de Mandelepenning 
- Lid stuurgroep Kansen voor Rotterdam  
  
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 
(Wnt) 

 exclusief btw   inclusief btw 
leden  998,85     
voorzitter  11.998,28   14.517,92 
vicevoorzitter en  
commissieleden  9.998,53   12.098,23 
 
 
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 bestuur en directie 
 Regelement selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie 
 Informatieprotocol Raad van Toezicht 

 
De Raad van Toezicht heeft in 2014 zesmaal vergaderd.  
In de regel zijn de vergaderingen twee maanden na afloop van een kwartaal gepland zodat de 
uitkomsten van de rapportages kunnen worden voorgelegd. Deze integrale en organisatiebrede 
rapportages bevatten de relevante informatie met betrekking tot dienstverlenings-, exploitatie-, 

en de voortgang van het voorgenomen (strategisch) beleid en de diverse meerjarenbeleidsplannen.  
Een vergadering per jaar wordt er, naast de standaardagenda, een strategisch thema uitgediept. In 
2014 was het leidende thema de ontwikkeling van een nieuwe portfolio: een uitgebreide 
herontwikkeling van het dienstenpakket van de organisatie, om aan te sluiten bij de stelselwijziging 
van de zorg. Naast deze herontwikkeling van de dienstverlening is ook het ontwikkelen van een 
nieuwe organisatie-inrichting een belangrijk onderwerp van gesprek geweest.  
Deze nieuwe organisatie-inrichting zal eind 2015 worden ingevoerd. 
 
De Raad van Toezicht en de commissies hebben gebruikgemaakt van de externe en interne audits, 
de Maatstaf CIIO-audits, de accountantscontrole/managementletter, tevredenheidsonderzoeken, 
benchmarks en interne informatievoorziening.  
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 en de bestuurder over de agenda. De vergaderingen in 2014 zijn bijgewoond door de 
bestuurder, de bestuurssecretaris en de directeur bedrijfsondersteuning. 
 
Belangrijke agendapunten in 2014 waren: 
 Stelselwijziging AWBZ 
 Reorganisatie ondersteunende diensten 
 Verslagen van de commissies Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie 
 Integrale organisatiebrede viermaandsrapportage 
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 Inspectiezaken 
 Begroting 2015 (goedkeuring) 
 Jaarrekening 2013 en management letter 2013 (goedkeuring) 
 Accountantsverslag 2013 
 Financieel beleid 
 Het contracteren in het kader van Wmo, Wlz en Jeugdwet 
 Externe ontwikkelingen 
 Het nieuwe Portfolio dienstverlening 
 Scenariomodellen  in het kader van de stelselwijziging 
 Herbenoeming van de leden van de Raad  
 Externe audits. 

 

In 2014 heeft de Raad een uitgebreide externe en interne evaluatie naar haar eigen functioneren 
uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie is een heldere visie op Toezicht 
geformuleerd, als mede een kader op Toezicht. Deze visie en het toezichtskader geven een duidelijk 
handvat voor de Raad om hun taak in het kader van toezicht, adviseren, goedkeuren en 
werkgeverschap uit te voeren. 
 
In 2014 hebben enkele leden van de Raad van Toezicht de artikel 24-vergadering van de 
Ondernemingsraad bijgewoond. 
Auditcommissie 
Deze commissie bespreekt voorafgaand aan de Raad van Toezichtvergadering de financieel-
economische zaken en beheersaspecten van de organisatie en heeft aan de hand van verslagen en 
toelichtingen de Raad van Toezicht geïnformeerd en geadviseerd. Eind 2014 waren de heer Snoeck, 
mevrouw Gillis en de heer Gerla (voorzitter) lid van deze commissie. De commissie is in 2014 vijfmaal 
met de bestuurder, de bestuurssecretaris en directeur bedrijfsvoering bij elkaar geweest. 
 
De vergaderingen van de commissie vinden circa twee weken voor de Raad van Toezichtvergadering 
plaats en zijn zo gepland dat de viermaandsinformatie in de vorm van een uitgebreide integrale 
rapportage van de organisatie beschikbaar is. 
 
De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn in de commissie waren in 2014: 
 Jaarrekening 2013 en managementletter 
 Begroting 2015 
 Tussentijdse accountantscontrole 
 Zorginkoop en contractering 
 Integrale organisatiebrede viermaandsrapportages  
 Liquiditeits- en balanspositie van de organisatie 
 Uitkomsten risico- en kansenmanagement 
 Financiële toekomstscenario s in het kader van de stelselwijziging 
 Treasurybeleid 
 Reorganisatie ondersteunende administratieve diensten 
 Managementinformatiesysteem 
 Kasgeldbeleid 
 Diverse audits 

 
De externe accountant heeft de vergadering van de commissie bezocht waarin de jaarrekening werd 
besproken. 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid  
De commissie is in 2014 vijf keer bij elkaar geweest. In de commissie hebben zitting mevrouw Sjerps, 
mevrouw Vandeputte-Niemegeers en de heer Snoeck. 

Er wordt zowel overlegd op basis van kengetallen, in- en externe auditrapportages, alsmede op basis 
 en waarbij diverse medewerkers uit de organisatie zijn 

betrokken. Veelal worden de vergaderingen gecombineerd met een werkbezoek op een 
voorziening/locatie in een van de 
bestuurssecretaris en de directeur belast met het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid. 

Onderwerpen die in 2014 aan de orde zijn geweest: 
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 Rapportages inzake kwaliteit (MRIC-meldingen, klachtenoverzicht, kwaliteitsaudits) 
 Stichtingsbrede integrale viermaandsrapportages 
 Audit extramurale LVG dienstverlening, CQ-index en VGN kwaliteitskader 
 Inspectiemeldingen en Prismaonderzoeken (onderzoeksmethode bij calamiteiten) 
 Cliënttevredenheidsaspecten; 
 Routine Outcome Monitoring 
  
 Medicatiebeleid  

 
 

 

3.4 Bedrijfsvoering  
- 2014 is doorlopen.  

De planningscyclus start elk jaar met een evaluatie (jaarverslaglegging) van het voorafgaande jaar, 
de externe factoren op het gebied van politieke, economische, sociaal-culturele en technologische 
aspecten worden geanalyseerd en er wordt gekeken naar sterkten en zwakten van de organisatie en 
de kansen en bedreigingen. 

Dit proces leidt jaarlijks tot het vaststellen van het jaarprogramma. De programmadoelen zijn gericht 
op de verdere implementatie van het strategisch beleid en op aanpassingen aan externe 
ontwikkelingen (overheidsbeleid, verwachte zorginkoop, etc.). 
In het programma worden doelen geformuleerd gericht op de gewenste resultaten. 
De doelen worden opgenomen in een voorprogramma waarin ook de randvoorwaarden voor het 
beleid zijn geformuleerd. Deze randvoorwaarden komen voort uit het op diverse terreinen 
geformuleerde en vastgestelde meerjarenbeleid. 

Op basis van het programma stellen alle organisatorische onderdelen een uitwerking van dit 
programma op voor het komende jaar. Na interne afstemming en het vaststellen van het financiële 
kader worden programma en de begroting(en) vastgesteld. 
Na vaststelling van de begroting en het voorgenomen beleid wordt dit ter goedkeuring aan de Raad 
van Toezicht voorgelegd. 
De managementinformatie is dagelijks beschikbaar in een BI-portal. Maandelijks wordt een 
rapportage gemaakt waarin de relevante sturingsinformatie is opgenomen. 
Elke vier maanden worden uitgebreide integrale rapportages gemaakt die breed besproken worden 
en ook aan de Raad van Toezicht en de commissies worden gepresenteerd. 
Deze viermaandsrrapportages worden door Planning & Control opgesteld, mede op basis van 
informatie uit de lijnorganisatie en de programmamanager.  
 
 
3.4.1 Risico- en kansenmanagement 
Pameijer heeft een actief beleid inzake risico- en kansenmanagement ontwikkeld. Elke vier maanden 
worden de kwartaalrapportages en informatie uit de klachtencommissies, overzichten van alle 
meldingen over incidenten en calamiteiten, uitkomsten van audits en onderzoeken gebundeld en 
besproken. 

besproken en benoemd, gewogen en geprioriteerd. 
Dit leidt tot een prioriteitenlijst die in het Programmaoverleg wordt besproken, waarna wordt 
vastgesteld welke directeur eigenaar wordt van de betreffende kans of het risico, met als doel hierop 
actie te ondernemen of het beleid te ontwikkelen. 
Onderwerpen die als risico zijn geduid waren medicatiebeleid, ondersteuningsplannen, complexe 
dienstverlening. Alle vastgestelde verbeteringen uit diverse audits en het risico- en 
kansenmanagement worden in een verbeterregister opgenomen en gemonitord. 
 
In 2014 zijn alle relevante rapportages gebundeld in één stichtingsbrede integrale rapportage.  
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3.5 Cliëntenraden 

 
3.5.1 De Centrale Verwantenraad GZ  
De samenstelling in 2014 was:  
- De heer T. Blom (voorzitter) 
- Mevrouw H. Hooft 
- Mevrouw E. Herbschleb 
- De heer C. Louwerens 
- De heer H. Gardien 
- De heer J. Wols 
- Mevrouw M.L. Nelen (toegetreden in augustus 2014) 
  
De Centrale Verwantenraad GZ heeft in 2014 zeven maal intern overlegd, twee maal met het bestuur 
vergaderd en met de directie is in 2014 zeven maal overleg gevoerd.  
De Raad doet verslag in nieuwsbrieven. 
 
De advies- en verzwaard adviesaanvragen betroffen: 
 Richtlijnen cliëntenvervoer 
 Familysupport projectplan 
 Informatiebeleid 
 Woonkaart jongeren 
 Business case Theater Maatwerk en Atelier Herenplaats 
 Projectopdracht  en plan Pameijer werkt inzake de inrichting van dagbesteding naar werk 
 Intentieovereenkomst Rotterdams Centrum voor Theater 
 Begroting 
 Juridische fusie 
 Verhuizingen van verschillende woonvormen 
 Visie op Brandveiligheid 
 Evaluatie Buurtcirkel en vervolg voor de ontwikkeling van Buurtcirkels 
 Samenwerking Calibris 
 Woonkaart 18+ 
 Ervaringsdeskundigen, functieprofiel en beleidskader 

 
Maandelijks heeft de raad geparticipeerd in het transitieoverleg inzake de ontwikkeling van de nieuwe 
organisatie en de stelselwijziging. 

 
3.5.2  De Centrale Cliëntenraad GZ 
Vanuit Pameijer is er een coach ondersteuner aangesteld voor 24 uur per week. Zij heeft een 
onafhankelijkheidsverklaring en daarmee een onafhankelijke positie en kon zo de Raad ondersteunen 
bij haar werkzaamheden. 
De Raad heeft in 2014 externe ondersteuning gehad vanuit de LSR. 
 
 
- de heer R. Brasz (voorzit ter) 
- mevrouw  M. Mendes (vicevoorzit ter) 
- de heer R. de Vries (penningmeester) 
- de heer A. Akkermans (lid) 
- mevrouw  R. Spek (lid) 
- mevrouw  C. Mul (lid) 
- de heer J. Singh (lid) 
- mevrouw  G. Moret  (coach / ondersteuner) 
- mevrouw  D. Pardon (ondersteuner LSR) 
 
De leden van de Raad bezoeken regelmatig locaties binnen de organisatie en hebben zevenmaal met 
de directie overleg gehad. 
 
De volgende advies- en verzwaard adviesaanvragen zijn behandeld: 
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 Richtlijnen cliëntenvervoer 
 Familysupport projectplan 
 Informatiebeleid 
 Woonkaart jongeren 
 Business case Theater Maatwerk en Atelier Herenplaats 
 Bekendheid cliëntenvertrouwenspersonen (ongevraagd advies) 
 Projectopdracht  en plan Pameijer werkt inzake dagbesteding 
 Werkproces huisvesting bijzondere doelgroepen 
 Nieuwe manager Centrum Noord (ongevraagd advies) 
 Intentieovereenkomst Rotterdams Centrum voor Theater 
 Plan van aanpak PC voor cliënten(ongevraagd advies) 
 Begroting 
 Juridische fusie 
 Verhuizingen van verschillende woonvormen 
 Visie op Brandveiligheid 
 Evaluatie Buurtcirkel en vervolg ontwikkeling Buurtcirkel 
 Samenwerking Calibris 
 Woonkaart 18+ 
 Ervaringsdeskundigen, functieprofiel en beleidskader 

 

Maandelijks heeft de raad geparticipeerd in het transitieoverleg inzake de ontwikkeling van de nieuwe 
organisatie en de stelselwijziging. 
 

 
3.5.3  De Cliëntenraad Sociale Psychiatrie 
Samenstelling Cliëntenraad 2014: 
- de heer J. Visser (voorzit ter) / dhr J. Bogarde (voorzit ter i.o. per 1 -10-2014) 
- de heer G. Kalkman (secretaris) 
- de heer H.J.J. Poort (penningmeester) 
- de heer V. Gonzalez (lid) 
- de heer P. Elfferich (lid) 
- de heer F. Pijnappels (lid) 
- de heer W. vd Wolf (lid) 
- de heer A. Dekker (deeltijdlid met mevrouw Verschoor tot december 2014) 
- mevrouw A. Verschoor (deeltijdlid met de heer Dekker) tot december 2014 
- de heer F. Wakkers (lid tot november 2014)\ 
- de heer J. Baars (lid) 
- de heer T. van Oudheusden (lid) 
- de heer H. El Amarnis (lid) 
- de heer D. Zwarts (lid) 
- de heer F. van Ravesteyn (lid) 
- de de heer M. van der Straat (lid) 
- mevrouw M. Wolff (lid) 
- de heer S. Viergever (lid tot november 2014) 
- de heer R. Lierssen (lid) 
- Coach / Ondersteuners: mevrouw  L. Steenbrink, mevrouw  L. Baardemans  
Raadsleden hebben regelmatig bezoeken gebracht aan bewoners- en bezoekersraden op locatie. 
De coaches/ondersteuners hebben beiden een onafhankelijkheidsverklaring en kunnen zo 
ongebonden hun werkzaamheden uitvoeren. 
De raad is 20 keer bijeengekomen en er zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht. 
 
De volgende (verzwaarde) adviezen zijn gegeven: 
 Family Support projectplan 
 Informatiebeleid 
 Extramuralisatieplan 2014 
 Samenwerking Bavo Europoort 
 Bekendheid cliëntenvertrouwenspersonen (ongevraagd advies) 
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 Werkproces huisvesting bijzondere doelgroepen 
 Nieuwe manager Centrum Noord (ongevraagd advies) 
 Intentieovereenkomst Rotterdams Centrum voor Theater 
 Begroting 
 Juridische fusie 
 Borging empowerment 
 WRAP (wellness recovery action plan) 
 Verhuizing verschillende woonvormen 
 Visie Brandveiligheid 
 Buurtcirkel, evaluatie en vervolg 
 Stopzetten cultuurspecifieke dienstverlening 
 Samenwerking Calibris 
 Ervaringsdeskundigen, functieprofiel en beleidskader 
 Vrijwilligersvergoeding (ongevraagd advies) 

 
Maandelijks heeft de raad geparticipeerd in het transitieoverleg inzake de ontwikkeling van de 
nieuwe organisatie en de stelselwijziging. 

 

 

3.5.4 De Cliëntenraad Mozaïk  
De Cliëntenraad  bestaat steeds uit drie leden, mevrouw G. Immerzeel (voorzitter) de heer G. 
Legerstee is benoemd tot penningmeester; de heer W. Voogd is vicevoorzitter in afwezigheid van de 
voorzitter (het vicevoorzitterschap is ook opgenomen in het huishoudelijk reglement). 
De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren: 
 de samenwerking tussen de Raad en de directie 
 de samenwerkingsovereenkomst 
 het vinden van een geschikte ondersteuner voor de Raad 
 cursus voor medezeggenschap 
 interview medewerkers (aan de hand van PSA) 
 het werven van nieuwe leden 
 de juridische fusie 

 
 

3.6 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. 
Er zijn twee cliëntenvertrouwenspersonen beschikbaar; de heer F. van der Made voor met name 
cliënten van Pameijer SP en Stichting Mozaïk en mevrouw M. Kuiper voor de GZ-cliënten. 
In 2014 hebben 107 cliënten met psychiatrische problematiek, 48 cliënten met een verstandelijke 
beperking en 12 Mozaïk-klanten contact opgenomen met de cliëntenvertrouwenspersonen.  
Er zijn vijf signalen doorgegeven aan de Cliëntenraad SP en drie signalen aan de Cliëntenraad GZ. 
De cliëntenvertrouwenspersoon GZ heeft 12 keer voorlichting gegeven aan groepen cliënten.  
Beide cliëntenvertrouwenspersonen hebben maandelijks overlegd met de Cliëntenraad SP en GZ om 
trends en signalen te bespreken. Ook hebben zij een keer per twee maanden overleg met de 
bestuurder. 
Vier maal per jaar is er regionaal overleg met leden van de beroepsgroep.  
Een keer kwartaal is er met de secretarissen van de klachtencommissie overleg. 
Een maal per jaar is er overleg met bestuur, directie 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. Regelmatig ondersteunen ook zij cliënten bij de 
klachtenprocedure/klachtencommissie. 
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Signalen en trends  
De klachten of onvrede van cliënten betrof regelmatig het zich niet gehoord of begrepen voelen door 
begeleiding, het niet eens zijn met of niet nakomen van begeleidingsafspraken, huisregels, conflict 
met medebewoners. In enkele gevallen betrof het psychische, emotionele problematiek, waarna een 
gedragsdeskundige werd ingeschakeld. 
Voor een groeiende groep cliënten fungeert de cliëntenvertrouwenspersoon als een welkom contact, 
zeker nu de zorg verandert en er ook nog veel onduidelijkheid is. Hierdoor is er vaker telefonisch 
contact. 
De positie van de cliëntvertrouwenspersoon is nog niet voor iedereen duidelijk is. Er zal dan ook meer 
aan voorlichting worden gedaan, zodat cliënten in alle vrijheid contact met de 
cliëntenvertrouwenspersoon kunnen opnemen. 
Verder werden de cliëntenvertrouwenspersonen benaderd in verband met:  
 Niet de uren krijgen waar klanten volgens hun ZZP 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. 
 
3.7  Familievertrouwenspersoon 
Via detachering vanuit de landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen is mevrouw Judith van 
Nimwegen per 2014 beschikbaar. 
De familievertrouwenspersoon heeft 9 verwanten bijgestaan. 
 
Het betrof 3 maal een vraag om informatie, driemaal een vraag om bemiddeling, eenmaal onvrede 
met de begeleiding en twee maal verzoek om luisterend oor. De familievertrouwenspersoon kon uit 
de verschillende hulpvragen geen signalen destilleren. 
De familievertrouwenspersoon heeft voorlichting gegeven op enkele locaties en onderhoudt voor 
vragen contact met de cliëntenvertrouwenspersonen. Ook is er een goed contact met de leden van de 
Family Support groep. 
 

 
3.8 Ondernemingsraad  
Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2014 

Voorzitter:    mevrouw M. Hulsker 
Vicevoorzer:   mevrouw S. Hoekstra 
Leden:    mevrouw A. van Doren 
    mevrouw M. Hagtingius 
    de heer P. van Luyk 
    de heer M. Paak 
    mevrouw M. van Wijk 
    mevrouw L. Erkens 
    de heer P. van der Heiden 
    de heer J. Lankhaar 
    mevrouw J. van Oeveren 
    de heer N. de Wagenaar 
    mevrouw L. Dettingmeijer 
    mevrouw M. Smitshoek 

mevrouw E. Verburg 
de heer C. Visser 
 

Vertrekkende leden in 2014 mevrouw J. van Oeveren 
    mevrouw J. Derksen (ambtelijk secretariaat) 
 
Ambtelijk secretariaat:  mevrouw P. Poelgeest en mevrouw L. Baardemans 
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De advies- en instemmingsaanvragen in 2014 betroffen: 
 Informatiebeleid 
 Extramuralisatieplan 
 Inkoopscan 
 Samenwerking Bavo Europoort 
 Vakantieverlof   
 Beleid inzet medewerkers na AOW 
 opdracht Toewijzen inzake het Ertoe doen-programma 
 opdracht Toerusten inzake Ertoe doen-programma 
 Klachtencommissie medewerkers 
 Spelregels tijdelijke plaatsing in de organisatie 
 Juridische fusie 
 Pameijer werkt, projectplan inzake de dagbesteding 
 Eigen risicodragen ziektewet 
 Overall projectopdracht en structuur inzake Ertoe doen 
 Spelregels thuiswerken 
 Werkkostenregeling 
 Tijdelijke verhuizing locatie K.P. van de Mandelelaan van het Multi Functioneel Centrum 
 Samenwerking Stichting Calibris 
 Begroting 
 Ervaringsdeskundigen, functieprofiel en beleidskader e-HRM en You Force (initiatiefrecht) 

 
 
3.9 Ondernemingsraad Mozaïk 
Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2014 

Voorzitter mevrouw H. Vosse 
Secretaris mevrouw M. Venhorst 
  mevrouw T. Creebsburg (lid) 
  de heer B. Buis (lid) 
 
De adviesaanvragen in 2014 betroffen: 
 Juridische fusie 
 Officiële waarschuwingen (ongevraagd advies) 
 Overschot vakantie-uren 
 Uitkomsten MTO 

 
De OR overlegt elke zes weken met de directie en twee maal per jaar met de bestuurder. 
 
 
4 Beleid, inspanningen en prestaties 
 
4.1 Meerjarenbeleid  

beleid geeft tot 2015 de koers van de organisatie aan. Het beleid anticipeert op de stelselwijziging en 
de inrichting van de organisatie om de transitie goed op te vangen. Eind 2014 is gestart met de 
ontwikkeling van nieuw strategisch beleid voor de periode tot 2018.  
 
4.1.1 Beleid 2014 en verder  
Het beleid voor de komende jaren staat in het teken van het vertalen van de genoemde 
voorbereidingen inzake de stelselwijzigingen naar de uitvoering van nieuwe vormen van 
ondersteuning. Daarvoor wordt de organisatie anders ingericht: van een regio-indeling naar een 

ende teams 
krijgen meer eigen beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid.   
 
Vanaf 2015 worden de aangekondigde stelselwijzigingen doorgevoerd, die van invloed zijn op de 
bedrijfsvoering en ook het kwaliteitsmanagement van Pameijer. De aantoonbaarheid van het effect 
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van de dienstverlening wordt in de nabije toekomst cruciaal voor de legitimatie van onze 
dienstverlening.  
 
4.1.2 Meerjarenbeleid HRM 
De stelselwijziging heeft  gevolgen voor het werk, voor cliënten, maar zeker ook voor medewerkers.  
Het is duidelijk dat als het werk en de omgeving van de organisatie wijzigt, ook het personeelsbeleid 
verandert. Het personeelsbeleid gaat over alle medewerkers, ervaringsdeskundigen, stagiaires, 
leerlingen, vrijwilligers en iedereen die bijdraagt aan de dienstverlening van Pameijer aan cliënten. Op 
basis van het meerjaren HRM-beleid worden activiteiten uitgevoerd. 
Vanaf 2014 en doorlopend naar 2015 is met name aandacht besteed aan: 
 De transitie medewerkers 2014- ikkeld, dat 

de medewerkers van Pameijer ondersteunt bij het uitvoeren van het Pameijer portfolio. Dit 

 
 it het primaire als secundaire proces, 

ondersteunen om te gaan werken volgens het Pameijer portfolio. Daarvoor is een ontwikkel- en 
ondersteuningsaanbod ontwikkeld dat bestaat uit een loopbaancheck- en advies én 
(competentiegerichte) trainingen. 

 
mobiliteitsaanbod en het plannen en plaatsen van medewerkers in de nieuwe organisatie-
inrichting, het stelt de medewerkers in staat om: 

o zich te informeren over hun toekomstige werk(plek) in het Pameijer portfolio; 
o te bepalen of zij deze plaats willen en kunnen innemen; 

 Vanuit de nieuwe Pameijer portfolio zijn rolbeschrijvingen gemaakt met als resultaat een set van 
toekomstbestendige functies; 

 Arbeidsomstandigheden en risico-inventarisaties en  evaluaties; 
 Empowerment en de realisatie van diverse functieprofielen ervaringsdeskundigen en inzet van 

ervaringsdeskundigheid binnen het primaire proces. 

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

 Een reservepositie van minimaal 25%. 
 Het per dienstverleningscategorie (product marktcombinatie) 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.  

 Het ontwikkelen van een kostprijssystematiek die recht doet aan de nieuwe financieringsvormen. 
 Het beheersen van de overheadkosten. 

 
De liquiditeitsprognose is 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 

 
Er wordt hierbij, conform het beleid en net als in voorgaande jaren, geen gebruikgemaakt van 
afgeleide 
leningenportefeuille zorg te dragen voor een zo goed mogelijke spreiding van 
renteherzieningsmomenten en aflossingen. 
Het merendeel van de langlopende leningen is geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorgsector 
(WFZ). 

4.1.4 Meerjarenbeleid huisvesting 
Extramuraliseren cliënten 
Naar aanleiding van de afspraken met de zorgkantoren dienden er in 2014 Pameijerbreed 61 
plaatsen intramuraal afgebouwd te worden. De afdeling Facilitair Bureau Huisvesting (FBH)  heeft 
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deze extramuralisatie nauw gevolgd. Er is in 2014 een afbouw van 59 plaatsen gerealiseerd. De 
laatste twee plaatsen worden in 2015 omgezet.  
 
Vastgoedbeleid en vastgoedadvies 
In december 2014 zijn er de jaarlijkse regiobijeenkomsten met managers geweest om het vastgoed 
advies te bespreken; hierbij zijn de externe en interne ontwikkelingen meegenomen. In het 
verslagjaar werd de investeringsbegroting vastgesteld door directie en bestuur. 
Op deze manier wordt jaarlijks getoetst of het vastgoed nog aansluit bij de dienstverlening en wat 
daarin verbeterd kan worden. 
 
Veiligheid 
Eind 2014 is de Pameijer Visie Integrale Brandveiligheid vastgesteld in het Programmaoverleg. Aan 
de hand van deze visie is een Plan van Aanpak Implementatie en Beheer Brandveiligheid opgesteld, 
dat begin 2015 zal worden vastgesteld, zo ook het nieuwe legionellabeleid.. 
 
Programma Van Eisen gebouwen 
Vanuit externe toetsing is geadviseerd om een Programma Van Eisen (PVE) op te stellen 
algemeenheid de ruimtelijke en technische kwaliteiten vast te stellen. Het PVE is inmiddels opgesteld 
en gecontroleerd op de externe wet- en regelgeving.  
Tegen de achtergrond van de veranderingen in de zorg zijn nieuwe dienstverleningsconcepten 
opgesteld, .  
 
Meerjarenonderhoudsplanning 
Het meerjarenonderhoud is conform de planning uitgevoerd, waardoor er geen sprake is van 
achterstallig onderhoud en de kwaliteit van de huisvesting goed op peil blijft.. 
 
Het Inkoopbeleid is in 2014 verder aangescherpt. Naast de ontwikkeling van het Inkoophandboek, zijn 
ook de inkoopvoorwaarden van Pameijer opgesteld en zijn de inkoopprocessen en -procedures 
herschreven.  
 
In 2015 zal gestart worden met de inrichting van een contractbeheersysteem ten behoeve van. de 
gehele organisatie. 
 

4.2 Algemeen beleid  
In 2013 was het beleid, naast het realiseren van de afspraken met de zorgkantoren en het exploiteren 
binnen de vastgestelde begroting, met name gericht op het verder implementeren van het strategisch 
beleid.  
Gezien de ingrijpende voorgenomen overheidsmaatregelen zijn in 2014 alle processen  zowel het 
primaire proces als de ondersteunende processen  opnieuw geformuleerd binnen het kader van een 
nieuwe portfolio dienstverlening, waarin nieuwe concepten van ondersteuningsvormen zijn 
geformuleerd.. 

Belangrijke aandachtspunten in 2014 waren: 
 Het doorontwikkelen van de ondersteuningsmethode en vereenvoudigen van de 

 
 Het doorontwikkelen van de mate van autonomie van de teams en het beleggen van diverse 

rollen in de teams. 
 Wijkgericht werken en integrale dienstverlening. 
 Het verder ontwikkelen van marketing, innovatie en verkoop. 

 

4.3 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 in januari 2014  bezocht, alsmede het centrale kantoor. Positief beoordeeld 
werd de manier waarop het beleid gedragen wordt en de manier waarop onze communicatie een 
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uitnodigend beeld geeft van de missie en visie van Pameijer op de dienstverlening. Ook slaagt 
Pameijer er goed in om cliënten actief te laten participeren in de samenleving. Verbeterpunten lagen 
op het gebied van het omgaan met gereedschappen, het verder implementeren en monitoren van het 
medicatiebeleid. 
 

4.3.1 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten  

4.3.1.1  Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2014 
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 2014 hebben er twee metingen plaatsgevonden. De eerste 
meting heeft betrekking op kwaliteitsgegevens op organisatieniveau (pijler 1) en  de tweede op 

 
In 2015 wordt pijler 2B afgenomen, een verplicht onderdeel in het VGN Kwaliteitskader. Het betreft 
een cliënttevredenheidsonderzoek dat bestemd is voor 580 volwassen cliënten die in een woonvorm 
verblijven en in de WLZ vallen én voor 120 kinderen en jongeren die ondersteund worden in 
dagcentra van Pameijer.. 
 

4.3.1.2  Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)  
In 2014 is Pameijer met de invoering van de ZRM als beoordelingsinstrument gestart, waarbij de 
persoonlijk begeleider meet hoe zelfredzaam de cliënt is. Alle gegevens over diens persoonlijk 
functioneren worden uitgedrukt op de ZRM in een oordeel over de mate van zelfredzaamheid op dat 
moment. Ruim 200 medewerkers volgden hiervoor de training.  
Er zijn meer dan 500 geldige ZRM-metingen verricht. De analyse die gemaakt werd aan het begin 
van het laatste kwartaal van 2014, laat scores zien van tussen de 2,7 en 4,7 op een vijfpuntschaal 
met een gemiddelde van 3,6. Het is de bedoeling dat in het vervolgtraject de persoonlijk begeleider, 
samen met de cliënt, de uitkomsten gebruikt om de doelen in het ondersteuningsplan bij te stellen. 
Door periodiek te meten kan worden vastgesteld of er van voortgang sprake is op het gebied van 
zelfredzaamheid..  

Nr. Domeinen Zelfredzaamheid-
Matrix 

Gemiddelde 
score 
extramurale 
GZ-cliënten  

Gemiddelde 
score intra- en 
extramurale 
SP-cliënten  

Gemiddelde 
score 
intramurale 
GZ-cliënten  

Aantal verrichte ZRM-metingen 167 228 144 

1 Financiën 3,18 3,18 3,19 
2 Dagbesteding 2,83 2,73 2,80 
3 Huisvesting 3,99 4,22 3,99 
4 Huiselijke relaties 3,75 3,79 3,75 
5 Geestelijke gezondheid 3,41 2,77 3,49 
6 Lichamelijke gezondheid 3,92 3,80 3,97 
7 Verslaving 4,65 4,16 4,72 
8 Activiteiten Dagelijks Leven 3,20 3,37 3,22 
9 Sociaal netwerk 3,43 3,22 3,47 

10 Maatschappelijke participatie 3,47 3,19 3,47 
11 Justitie 4,75 4,61 4,76 

Verantwoordelijk als ouder 12 12 10 
12 Lichamelijke verzorging 4,58 3,75 4,60 
13 Sociaal-emotionele ondersteuning 3,83 2,58 3,90 
14 Scholing 4,33 4,08 4,50 
15 Opvang 4,00 4,00 4,10 
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Totaal van de gemiddelde score met 
peildatum 12-09-2014 3,63 3,50 3,66 

 

4.3.1.3 CQ-Index  
In de periode oktober -  december 2013 heeft de afname van de CQ-Index onder  SP-cliënten 
plaatsgehad. Het rapport heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd.  Deze punten zijn in maart 
2014 door de begeleiders van de desbetreffende voorzieningen met de cliënten besproken.  
Het gaat om de cliënten die in een 24-uurs voorziening wonen of die zelfstandig wonen en op basis 
van een indicatiestelling zorg en dienstverlening van Pameijer afnemen.  
 

4.3.1.4 Interne Cliënttevredenheidsonderzoek 
In 2014 zijn er 4 interne onderzoeken uitgevoerd. Het ging om onderzoeken die inzicht geven over 
wat de cliënt vindt van de dienstverlening op zijn of haar voorziening. De uitkomst was dat het 
merendeel van de cliënten tevreden is over de samenwerking met de persoonlijk begeleider. 

4.3.1.5  Incidentmeldingen 
Incidenten worden gemeld om er van te leren en te verbeteren. Bij onderzoek kan er gebruik worden 
gemaakt van de PRISMA en SAFER methode.  
In 2014 zijn er in totaal 4178 incidenten gemeld. Incidenten op het terrein van agressie en medicatie 
worden het meeste gemeld. Het totaal aantal agressiemeldingen is 1687 (= 40,4% van alle 
meldingen), medicatie-incidenten zijn 1401 keer gemeld (= 33,5% 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. Aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn er 7 incidenten gemeld, waarvan 4 GZ 
cliënten betreft en 3 SP cliënten. Deze incidenten zijn conform de richtlijnen van de Inspectie 
onderzocht en ter beoordeling aan de Inspectie voorgelegd. Op basis van deze onderzoeken heeft de 
Inspectie de meldingen afgesloten. 
 
 
4.4 Klachten  

4.4.1 Interne klachtencommissie cliënten 2014  
Samenstelling 
Pameijer, inclusief Mozaïk, kent twee interne Klachtencommissies voor Cliënten, te weten een 
commissie GZ en een commissie GGZ. Deze commissies zijn ingesteld door het bestuur. De 
commissies zijn belast met de behandeling van klachten overeenkomstig het bepaalde in de Wet 
Klachtrecht Cliënten Zorgsector. 
 
Voorzitters voor beide commissies: 
- de heer mr. H. Bijlsma 
- de heer mr. G. E. van der Pols 
- mevrouw mr. D. van der Heem (niet voor klachten van stichting Mozaik) 
 
Ambtelijk secretaris: 
- de heer  H. Biesheuvel 
- mevrouw D. van der Staaij  

 
Klachtencommissie Pameijer GZ  
Lid namens cliënten /verwanten (op voordracht Centrale Verwantenraad GZ) 
- Mevrouw H. van der Sluijs 
- Mevrouw  E. Herbschleb 
 
Lid vanuit de organisatie (namens medewerkers)   
- mevrouw N. Bunschoten (in de loop van 2014 teruggetreden als lid van de commissie) 
- mevrouw M. Peute,  
- mevrouw M. Hamer 
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Klachtencommissie Pameijer GGZ  
Lid namens cliënten (op voordracht van de cliëntenraad GGZ) 
- de heer  J. van Waesberge  
- de heer J. Visser 
 
Lid vanuit de organisatie (namens medewerkers)  
- de heer  F. Heijnen,  
- mevrouw C. van Leeuwen 
- mevrouw M. Heijkoop 
 
Klachtencommissie Mozaïk 
Lid namens cliënten (op voordracht van de cliëntenraad Mozaïk) 
 
- Mevrouw  B. Scholten (in de loop van 2014 teruggetreden) 
- De heer W. Voogd  
 
Lid vanuit de organisatie (namens medewerkers) 
De heer L. Geerinckx 
 
Aantal klachten in 2014 
Er zijn in 2014 zijn  in totaal 39  klachten binnengekomen, 35 klachten waren afkomstig uit Stichting 
Pameijer, 4 klachten waren afkomstig van Stichting Mozaik 

Ten opzichte van het 2013 is het aantal klachten sterk afgenomen.  
In de jaren 2012 en 2013 was een stijging te zien van het aantal klachten ten opzichte van de jaren 
daarvoor. Deze trend lijkt in 2014 te zijn doorbroken.  
 
De klachtencommissie doet verschillende inspanningen ervoor te zorgen dat het voor cliënten en hun 
vertegenwoordigers zo eenvoudig mogelijk is hun klacht kenbaar te maken. Sinds een paar jaar heeft 
de klachtencommissie een eigen emailadres, het secretariaat van de commissie is goed telefonisch 
bereikbaar en indien gewenst wordt de cliënt ondersteund bij het op papier zetten van hun klacht. 
Ook komen er soms klachten via de algemene website van Pameijer bij de klachtencommissie 
terecht. 
 
Als een signaal of klacht kenbaar gemaakt is reageert het secretariaat zo snel mogelijk, uiterlijk 
binnen 2 werkdagen, naar de klager. Er wordt uitleg gegeven over de klachtenprocedure.   

Nadere toelichting 
- 36 klachten zijn in behandeling genomen, waarvan er 1 in een oriënterend gesprek is behandeld. 
- 5 klachten zijn ingetrokken voor de geplande hoorzitting. 
- 3 klachten zijn niet doorgezet door de cliënt. 
- 1 klachten is ingetrokken nadat er een gesprek had plaatsgevonden met de manager. 
- 1 klacht is ingetrokken na het oriënterend gesprek.  
- 5  klachten uit december 2014 zullen worden behandeld in het 1e kwartaal in 2015. 
- 1 klacht is doorverwezen naar het bestuur omdat het een verzoek voor financiële vergoeding 

betrof. 
- 8 klachten zijn afgerond, die in december 2013 waren ingediend. 
- 15 klachten zijn met hulp van de secretarissen met de cliënt op papier gezet. 

Aard van de klachten 
Er is bij het indienen van een klacht vaak sprake van communicatieproblemen en/of problemen in de 
bejegening en afstemming. Cliënten en hun vertegenwoordigers voelen zich in die situaties niet altijd 
serieus genomen omdat de problematiek waar zij over klagen al langere tijd bekend is.  
 
Zowel cliënten als medewerkers ervaren het doorlopen van een klachtenprocedure als ingrijpend.  
Naar aanleiding van dit gegeven wordt vanuit het secretariaat zowel naar cliënten als medewerkers 
ondersteuning  en informatie gegeven hoe de klachtenprocedure verloopt en hoe zij zich zo goed 
mogelijk op de behandeling van de klacht kunnen voorbereiden.  
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Tevens is met alle leden van de klachtencommissie afgesproken dat aan het begin van de hoorzitting 
nogmaals uitleg wordt gegeven van de procedure en de criteria waaraan de commissie de klacht 
toetst. De commissie heeft geconstateerd dat deze werkwijze tot gevolg heeft dat zowel cliënten als 
medewerkers een duidelijker beeld hebben van de klachtbehandeling waardoor er meer rust ontstaat.  
 
Uit de klachten die ingediend zijn, zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen die volgens de 
commissie extra  aandacht behoeven binnen de organisatie. 
 
 Bejegening naar cliënten.  
 Betrekken en  informeren van- en bejegening naar cliëntvertegenwoordigers/verwanten, met 

name voor de doelgroep GGZ.  
 Nakomen- en vastleggen van afspraken in een duidelijk voor cliënt begrijpelijk behandel- en/of 

ondersteuningsplan. 
 Vastleggen van afspraken en belangrijke gegevens in het (elektronische)dossier van de cliënt.  
 Aandacht voor verbetering van vervoer, zowel ophaaltijden als bejegening van chauffeurs naar 

cliënten.  
 Extra aandacht voor duidelijke informatie naar- en afstemming met cliënten bij ingrijpende 

gebeurtenissen als de verhuizing van een locatie. 
 Aandacht voor veiligheid van cliënten binnen de locaties 
 Duidelijk beleid maken en voorwaarden stellen aan cliënten als zij ondersteuning wensen bij  

financiële problemen.  
 Actueel houden van samenwerkingsafspraken met ketenpartners, zodat er een eenduidig beleid 

naar cliënten gevoerd kan blijven worden.  
 Ondersteuning/scholing  van medewerkers in het omgaan met  ingewikkelde 

ondersteuningssituaties en/of medische problemen van een cliënt. 
 Transparantie naar cliënten/cliëntvertegenwoordigers over grenzen van ondersteuning. 
 Houding en acties rondom schorsing/opzeggen dienstverlening aan de cliënt nader onderzoeken.  
 Blijvend aandacht besteden aan het opzetten van medezeggenschapsorgaan/cliëntenraad, zodat 

cliënten hun bijdrage kunnen leveren in het beleid van de locatie.  
 

In 2015 zal de klachtenprocedure worden herzien en aangepast aan de nieuwe komende wetgeving. 
Tevens zal de functie van een klachtbemiddelaar worden ingevoerd, zodat er snel kan worden 
ingespeeld op uitingen van onvrede.  
 
4.4.2 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. 
In het vierde kwartaal 2014 zijn er twee klachten binnengekomen bij de Klachtencommissie 
medewerkers. Beide klachten zijn ontvankelijk verklaard en er heeft voor beide klachten een zitting 
plaatsgevonden.  
Het betrof een klacht inzake een interne sollicitatie en een klacht over de inhoud van het contract. 
De procedures zijn afgerond met een advies aan het bestuur. 
 
4.4.3 Commissie Sociale Begeleiding 
Per 31 december 2014 is de Commissie als volgt samengesteld: 
- De heer J. Vermeulen (voorzit ter) 
- De heer C.E. Hoeksma (op voordracht OR) 
- De heer T. de Maat (op voordracht w erkgever) 
 
Als ambtelijk secretaris fungeert mevrouw M.L. Kuiper. 
 
Uit hoofde van het in augustus 2011 tussen de werkgever en de organisatie van werknemers 
afgesloten Sociaal Plan 2011-
werkzaamheden periodiek verslag uit aan bestuur en directie en geanonimiseerd aan de 
onderneming  
 
Werkzaamheden 
De commissie heeft in 2014 noch op verzoek van Pameijer noch op die van een individuele 
werknemer geadviseerd over de toepassing van het Sociaal Plan.  
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4.4.4. Interne Bezwarencommissie 
Per 31 december 2014 is de Commissie als volgt samengesteld: 
- De heer J. Vermeulen (voorzit ter) 
- De heer C.E. Hoeksma (op voordracht OR) 
- De heer T. de Maat (op voordracht w erkgever) 
 

 
Als ambtelijk secretaris fungeert mevrouw M.L. Kuiper. 

 
Uit hoofde van het in oktober 2010 in werking getreden reglement Interne Bezwaren Commissie FWG 
Stichting Pameijer rapporteert de commissie elk jaar aan het bestuur en de OR, in geanonimiseerde 
vorm, over de dat jaar uitgebrachte adviezen. 
In 2014 is door geen enkele medewerker een klacht ingediend bij deze commissie. 
 
4.5 Vertrouwenspersoon Klokkenluiden 
Er zijn in 2014 geen meldingen gedaan met betrekking tot klokkenluiden. Er is wel een melding over 
een integriteitskwestie bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aan de orde 
gekomen. Deze viel echter niet onder de definitie van vermoedens van een onregelmatigheid of 
misstand, zoals vermeld in de Klokkenluidersregeling van Pameijer en is dan ook doorverwezen.  

Overige activiteiten 
In 2014 heeft de vertrouwenspersoon voor het intranet van Pameijer één maal informatie over  
vertrouwenspersoon en klokkenluiden  geleverd en één maal informatie over 
Vertrouwenspersoon omgangsvormen en klokkenluid . 

De vertrouwenspersoon heeft tevens geadviseerd over een concept-integriteitscode van Mozaïk. 
Het advies is gebruikt bij het vaststellen van deze code. 

Door het onderling delen en bespreken van dil s met betrekking tot integriteit, ontstaat een 
open en transparant werkklimaat. Managers en teamleden kunnen het onderwerp integriteit op de 
agenda van het werkoverleg plaatsen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Tevens kan de 
vertrouwenspersoon op verzoek van de manager op interactieve wijze binnen teams het onderwerp 
integriteit belichten en in het verlengde daarvan het klokkenluiden als thema aankaarten. Deze 
activiteiten kunnen een bijdrage leveren om te voorkomen dat integriteitskwesties ontaarden in 
klokkenluiderproblematiek. 

 
4.6 Bedrijfsmaatschappelijk werk 
In 2014 zijn er 108 aanmeldingen bij het bedrijfsmaatschappelijk werk gedaan, hiervan is 1 
aanvraag geannuleerd.  Er zijn in totaal 35 trajecten afkomstig uit 2013 afgerond in 2014. 
Daadwerkelijk is er dus begeleiding geboden in 2014 aan 142 medewerkers (107+35). 

 
Ter vergelijking: 
In 2013 waren er 111 aanmeldingen en 28 trajecten afkomstig uit 2013 afgerond in 2013: in totaal 
is er aan 139 medewerkers begeleiding geboden. 

In 2012 waren er 107 aanmeldingen bij bmw en 52 trajecten afkomstig uit 2011 afgerond in 2012: in 
totaal is er begeleiding geboden aan 159 medewerkers. 

Top 3 2014 
1. Combinatie werk/privéproblemen : hoge werkdruk en geestelijke gezondheid 
2. Hoge werkdruk : te veel werk, tijdsdruk en tempo 
3. Gevaarlijk, emotioneel belastend : agressie en incidenten 

 
Top 3 2013 
1. Combinatie van werk en privé problemen : hoge werkdruk en geestelijke gezondheid 
2. Hoge werkdruk : teveel werk, tijdsdruk en tempo 
3. Combinatie zorg en arbeid : balans werk en privé 
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Veranderingen in de zorg en in de organisatie 
Veranderingen in de zorg en in de organisatie kunnen voor medewerkers gevoelens van onzekerheid 
en onrust met zich meebrengen. Het bedrijfsmaatschappelijk werk signaleert over het algemeen 
echter een positieve en effectieve houding ten opzichte van het omgaan met de veranderingen en 
bijkomende onzekerheden. 

 
 
4.7 Medewerkersvertrouwenspersoon 
Er zijn 35 aanmeldingen binnengekomen in deze periode. Dat is drie meldingen minder dan in 2013. 
In 2014 zijn tevens 3 meldingen uit 2013 afgehandeld. De meeste personen hebben zich uit eigen 
beweging aangemeld. 
De vertrouwenspersoon verwees de melders in veel situaties naar de manager (14x). De 
vertrouwenspersoon adviseerde om in gesprek te gaan met de betreffende manager en hielp bij de 
voorbereiding daarvan. Het lukte in de meeste kwesties de problemen te bespreken en op te 
lossen. 1 Melding is niet opgelost en is in een juridisch traject uitgemond. Een andere melding is 
gedeeltelijk opgelost en de medewerker heeft vervolgens besloten af te wachten hoe de situatie 
zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. 1 Melding is nog niet afgehandeld. 
De melders gaven aan tevreden te zijn over de dienstverlening van de vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon heeft tevens als taak  medewerkers te ondersteunen wanneer zij een  
klacht bij de Klachtencommissie willen indienen. In 2014 zijn er 3 medewerkers geweest die 
overwogen een klacht in te dienen. 1 Daarvan heeft ervoor gekozen dat daadwerkelijk te doen en 
heeft daarbij ondersteuning gevraagd aan de vertrouwenspersoon. De melder was tevreden over 
het resultaat van de klachtbehandeling. 

Top 3 2014        Top 3 2013  

1. Onheuse bejegening (9x) 1. Persoonlijk functioneren (14x) 
2. Persoonlijk functioneren (8x) 2. Onheuse bejegening (12x) 
3. Teamproblemen (4x) 3. Teamproblemen (4x) 

 

4.8 Veiligheid  
 
Cliëntveiligheid en medewerkersveiligheid 
Agressie en ongewenste omgangsvormen zijn niet normaal. Toch worden cliënten in hun woon - en 
werkomgeving en medewerkers hiermee in hun werk vaak geconfronteerd. Het gevaar van 
ongewenste omgangsvormen is, dat er een glijdende schaal ontstaat van langzame gewenning.  
Dat betekent dat bejegening en ongewenste omgangsvormen op de agenda moeten staan.  
Want in een klimaat waarin ongewenst gedrag en huisregels aandacht krijgen en agressie 
bespreekbaar is, groeit het gevoel van veiligheid en onderling vertrouwen. Er ontstaat een open sfeer. 
In het kader van zorg voor veiligheid en bescherming (Arbowetgeving) zorgt de werkgever dat 

aan dat cliënten bescherming dient te worden geboden. Hiervoor zijn protocollen ontwikkeld voor 
personeel én cliënten. 

Er gebeurt veel op het gebied van veiligheid binnen Pameijer. In de organisatie zijn diverse 
activiteiten waarbij veiligheid een specifiek aandachtspunt is zoals onder andere in de 
dilemmabesprekingen in het kader van het ethiekbeleid, de MRIC&M meldingen, het cursusaanbod 
rondom agressietrainingen in samenwerking met Avans+, het consultatieteam seksuele intimidatie 
(CSI), de inzet van begeleidingsdeskundigen en de inzet van begeleidingsdeskundigen in teams naar 
aanleiding van incidenten.  
 
Gegevensbeveiliging 
Gegevens van cliënten en medewerkers in papieren dossiers worden verplicht in afsluitbare kasten 
bewaard en er is aangegeven wie geautoriseerd is met de gegevens te werken, een en ander 
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
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Voor geautomatiseerde bestanden is de toegang afgeschermd en alleen geautoriseerde personen 
kunnen met een persoonlijke toegangscode en wachtwoord bij de gegevens komen, waarbij in de 
autorisatie onderscheid wordt gemaakt tussen lezen, muteren en verwijderen. 
Ook voor dit onderdeel gelden de privacyreglementen conform de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. In 2015 zullen verdere verbeteringen worden ingevoerd , zodat aan de Nen-norm 
7510 wordt voldaan. 
 
 
4.9 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
 
4.9.1 Kwaliteit van het werk  
 
De zorg voor arbeidsomstandigheden is op systematische wijze onder de aandacht. Het strategisch 
Personeelsbeleid Pameijer 2014-2015 , waarin de diverse arbo- activiteiten zijn verwerkt, is hier 
leidend in. De systematische aandacht vindt o.a. plaats in de teams, met aandachtfunctionarissen 
Arbo. Deze functionarissen worden regelmatig middels bijeenkomsten, mailing en 
medewerkersportaal, voorzien van arbo informatie (bijv., Werkdruk, Veiligheid, Biologische Agentia, 
Fysieke belasting, HACCP ). 
Daarnaast worden de Arbo-adviseurs regelmatig door teams en individuele medewerkers uitgenodigd 
om over betreffende arbo- werkplekonderzoeken en 
werkplekinrichting komen daarbij veelvuldig aan de orde.  
De Bedrijfshulpverlening krijgt de nodige aandacht die nodig is om de bedrijfsveiligheid op orde te 
houden. 
 

 gestart met het uitzetten van een 
volledige Pameijer-brede risico-inventarisaties & evaluatie (RI&E). In april 2014 is gestart met het deel 

 
 

4.9.2 Werken & Leren 
Leerlingmedewerkers 
Net als in 2013 hebben we in 2014 geen nieuwe leerling-medewerkers  aangenomen waardoor het 
aantal eigen (Pameijer)  opleidingsklassen en leerling-medewerkers  verder is teruggelopen. In 
september 2013 waren er 52 leerling-medewerkers en in september 2014 nog 32.  
Elf leerling-
BGE leerling-medewerkers deden eveneens succesvol examen. Daarnaast hebben drie duaal 
leerling-medewerkers hun HBO-SPH diploma behaald.  
Elf leerling-medewerkers zijn, al dan niet na een verplichte onderbreking, na hun diplomering weer bij 
Pameijer aan het werk. 
 
EVC trajecten medewerkers 
Er werken binnen Pameijer veel medewerkers met veel ervaring in het werk maar zonder een 
afgeronde beroepsopleiding (in de zorg). Opdrachtgevers (gemeenten, zorgkantoren) vragen steeds 

waarin wordt aangegeven  welke opleiding noodzakelijk is bij welke functie (in het primair proces). De 
meeste medewerkers zonder beroepsopleiding zijn wel gekwalificeerd maar kunnen dat niet 
aantonen. 
Voor deze medewerkers is in 2013 de mogelijkheid ontwikkeld om zich, via EVC (erkenning 
verworven competenties) trajecten, alsnog te kwalificeren. Dit is verder uitgebouwd in 2014 en 58 
medewerkers hebben een EVC traject gedaan. Een aantal  trajecten wordt  in 2015 afgerond. 
Inmiddels zijn er  
 
In 2014 is ook gekeken naar de EVC mogelijkheden voor supportmedewerkers B die niet over een 
afgeronde beroepsopleiding op HBO niveau beschikken. We verwachten daarvoor de eerste trajecten 
in het 1e kwartaal van 2015 te kunnen starten.  Dit levert geen diploma op zoals dat mogelijk is op 
MBO niveau. Wel kan het leiden tot een branchecertificaat (op niveau 5 of D) waarmee medewerkers 
ook hun competenties/niveau van functioneren kunnen aantonen. 
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Stagiaires 
Ook in 2014 hebben veel stagiaires praktijkervaring opgedaan in het kader van hun (beroeps) 
opleiding. In april 2014 stonden er 150 stagiaires geregistreerd en in november 153. 
We organiseerden 2 x een introductiebijeenkomst voor stagiaires en workshops over de  

rg.  
In 2015 zal de introductie van stagiaires meelopen met (een deel van) de verplichte introductieweek 
voor nieuwe medewerkers. 
 
 
 
Deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders 

bijeenkomsten voor werkbegeleiders georganiseerd. Programma onderdelen waren: kwaliteit van 
beroepspraktijkvorming bij Pameijer, het nieuwe format Beroepspraktijkvormingsplan, wat betekent de 
stelselwijziging voor het bieden van stage plaatsen, en casuïstiekbespreking vanuit de praktijk.  
Vier maal  was er basistraining voor (totaal 48) werkbegeleiders. 
 
PIT (Pameijer inspiratie team) 
Pit bestaat uit +/- 18 medewerkers die getraind zijn om voorlichting/gastlessen te geven, voornamelijk 
aan het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Diverse scholen in ons werkgebied zijn bezocht. 
 
 
 
Samenwerking onderwijs e.a. 
Vanuit werken&leren is er gedurende het jaar regelmatig overleg met de onderwijsinstellingen 
DaVinci , Albeda, Zadkine, ID college, Inholland, Hogeschool Rotterdam. De belangenorganisaties 
VGN en Calibris en met, het voor EVC gecertificeerde, Bureau Sterk. 
 
  

4.9.3 Kenniscentrum Pameijer  
2014 stond voor het kenniscentrum in het licht van anticiperen op de transitie waar Pameijer voor 
staat. Vanuit de verschillende afdelingen werd er bijgedragen aan methodiekontwikkeling, product 
innovatie en toerusting van medewerkers om klaar te zijn voor de veranderingen die op de organisatie 
afkomen. Het nieuwe productportfolio van Pameijer is hierbij leidend voor de inhoudelijke 
ontwikkelingen binnen het kenniscentrum. 
 
Toeleiding 
Vanuit de centrale ingang zijn nieuwe klanten toegeleid en gematcht met locaties van Pameijer. 
Daarnaast geeft de Ingang voorlichting over de dienstverlening van Pameijer en  beantwoordt 
dagelijks veel cliëntgebonden vragen bij de Helpdesk Ingang. Een aantal medewerkers en de 
leidinggevende van de Ingang hebben bijgedragen aan het vormgeven van de productgroep Pameijer 
Herkent, aan de inrichting van de nieuwe rol van Arrangeur en de arrangeurstool. Dit alles gericht op 
aansluiting bij wijkteams in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. 
 
Consultatie en behandeling 
Het kenniscentrum is een thuishaven voor vakinhoudelijke uitwisseling van gedragswetenschappers, 
vakspecialisten, artsen en trainers. 
Kennis en expertise zijn ingezet t.b.v. beeldvorming, diagnostiek, indicaties en 
ondersteunings/behandelvragen van de klant in de regio. Vragen worden zoveel mogelijk 
multidisciplinair beantwoord.  Het kon hierbij gaan om directe behandeling (van 
gedragswetenschapper, logopedist, fysiotherapeut, vak- of speltherapeut) van klanten of mediatieve 
behandeling: een meer indirecte vorm waarin de behandelaar zich richt op ondersteuning van 
medewerkers en teams die op hun beurt behandelactiviteiten uitvoeren. Bij complexe vraagstukken is 
ondersteuning vanuit het Consultatieteam geboden.  
Naast de reguliere inzet zijn meerdere gedragswetenschappers betrokken geweest bij de inhoudelijke 
ontwikkelingen in de verschillende productgroepen; Pameijer Groeit op, Pameijer Woont en Pameijer 
Werkt. Dit ging om het schrijven van het visiedocument op behandeling, visiedocument op Wonen, 
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deelnemen aan ontwikkeling en schrijven van bouwstenen, deelnemen aan lean-sessies ten behoeve 
van de nieuwe werkprocessen. 
Gedragswetenschappers hebben een training Seksualiteit gehad en trainen teams in het omgaan met 
seksualteitsvraagstukken binnen de ondersteuning. 
Er is ook getraind in het omgaan met dementie, verslaving; het gebruik van meldcodes.  
Maatschappelijk werkers hebben samen met supportmedewerkers de leergang Contextueel werken 
gedaan en passen dit toe. 
 
Deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling 
In 2013 werd er een start gemaakt me Ertoe doen 

Ertoe doen programma heeft als doel in breedte medewerkers toe te rusten voor de 
veranderingen in de zorg. Hierbij gaat het enerzijds om ondersteuning bij de individuele 
veranderbereidheid en de vragen die dat medewerkers oproept. Anderzijds om het toerusten van de 
medewerkers in de nieuwe rollen in de dienstverlening als bijvoorbeeld arrangeur, gezinscoach of als 
wooncoach in een thuishaven. 
Het ontwikkelen en uitvoeren van de vierdaagse Basistraining Ertoe doen is in 2014 gestart en loopt 
nog door in 2015. Alle medewerkers van Pameijer zullen het programma volgen. 
Trainers van het kenniscentrum voeren dit programma uit. Het programma is verplicht voor alle 
medewerkers en gericht op het  van de medewerkers in de aangescherpte visie van 
Pameijer. Toerusting om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe portfolio is de kern. Er is 
aandacht voor omgaan met verandering en de eigen persoonlijke rol en positie hierin.  
Het ontwerpen van het vervolg van het Ertoe doen programma is ook in 2014 gestart. Deze 
onderdelen zullen iedere medewerker steeds specifieker toerusten voor de eigen taak in het nieuwe 
portfolio. Uiteindelijk zal de inhoud van dit programma de basis zijn voor deskundigheidsbevordering 
2.0 en een bron voor en aansluiten bij de opleidingsmatrix. 
 
Overige activiteiten en ontwikkelingen in 2014 
-Het vaststellen van actuele didactische uitgangspunten voor alle leer- en ontwikkelactiviteiten 
-Het inrichten van een planbureau ter ondersteuning van de organisatie en registratie van activiteiten 
met betrekking tot  deskundigheidsbevordering 
- E  
-Uitvoeren van de eerste twee leerlijnen: Arrangeur en Jeugd- en gezinscoach 
-Voorbereiding implementatie Plancare 2.0 
-Inzet van e-learning als vast onderdeel binnen deskundigheidsbevordering 
- Borging van deskundigheid op het gebied van Diversiteit en professionalisering van de inzet van 
contactfunctionarissen etnisch en culturele diversiteit 
 
Empowerment en ervaringsdeskundigheid 
Op dit terrein zijn klanten en medewerkers, zowel in de SP als in de GZ en de LVB, ondersteund bij 
het (her)vinden van eigen kracht, het bevorderen van herstelondersteunende en 
ontwikkelingsgerichte zorg en het promoten van (de inzet van) ervaringsdeskundigheid. Steeds meer 

(opleiding tot ervaringsdeskundige) hebben binnen Pameijer en ook 
in het kenniscentrum werkervaring opgedaan. Tevens is er bijgedragen aan het realiseren van Howie 
the Harp Arnhem  Er is gewerkt aan het door ontwikkelen van de taak, rol en positie van 
ervaringsdeskundigen Pameijer-breed door het ontwikkelen van functieprofielen die het werk en de 
positie van de ervaringsdeskundigen borgen. 
 
Na de zomer is de pilot ervaringsdeskundigheidsopleiding voor medewerkers  gestart. Vijftien 
medewerkers met eerdere klantervaring in de psychiatrie zijn deze opleiding gestart en zullen deze in 
april 2015 afronden. 
 
Zeven medewerkers met ervaringen hebben een HBO-leergang Ervaringsdeskundigheid gevolgd en  
in april 2014 afgesloten. 
Wellness recovery Action Plan (WRAP) en vele andere empowerment producten zijn als product is 
opgenomen in het Pameijer portfolio.   
 
In het kader van de activiteiten voor het project  Familiesupport zijn familie ervaringsdeskundigen bij 
Pameijer opgeleid om bij te dragen aan een betere samenwerking binnen de triade cliënt-verwant-
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medewerker. Voor het productportfolio zijn drie producten ontwikkeld voor de ondersteuning van 
mantelzorgers.  
 
Specialistische ondersteuning 
Op de kennisgebieden van Financiële Ondersteuning en Begeleiding Cliënten (FO&BC);  
Project Schuldhulpverlening; Servicedesk en Ambtelijk secretariële  ondersteuning van de 
klachtencommissie,stonden medewerkers van het kenniscentrum ter beschikking voor klanten, 

 
 
Beleidsontwikkeling 
Op diverse beleidsterreinen wordt door het kenniscentrum de ontwikkeling van nieuw beleid en/of 
protocollen geïnitieerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om medicatie, verslaving, seksualiteit, methodiek 
ontwikkeling, agressie en dwang en drang, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De werkwijze hierin is gericht op het ontwikkelen van gedragen beleid door dwarsdoorsneden van en 
belanghebbenden binnen de organisatie te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. 
Een belangrijke beleidsontwikkeling was het schrijven van een beleidsdocument waarin het landelijk 
EPA beleid (ernstig psychiatrische aandoeningen) vertaald is naar de Pameijer situatie. 
 
Verder is het project KOM (Kwaliteit Ondersteuningsmethode) in 2014 afgerond. Daarbij is, naast de 
aandacht voor toerusting van medewerkers, een inhoudelijk heringerichte ondersteuningsmethode 
opgeleverd. Deze 2.0 versie past bij de veranderde omgeving en eisen vanuit Rijk en gemeenten. In 
2015 zal deze versie geïmplementeerd worden in het nieuw in te voeren PlanCare 2 
registratiesysteem.. 
 
In- en externe samenwerking 
Binnen Pameijer is het kenniscentrum een samenwerkingspartner voor verschillende afdelingen en 
rond innovatieve ontwikkelingen.  
 
Met P E

opleidingsmatrix 
met daaruit voortvloeiend nieuw opleidingsbeleid. 
 
Rond productinnovatie is verder nauw samengewerkt met MIV.. 
Twee medewerkers van de Ingang participeren in de activiteiten van twee Vraagwijzers Rotterdam. 
 
Extern is de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam gecontinueerd en is er wederom een 

 
 
Diversiteit 
In 2014 is een plan van aanpak geschreven voor het project Borging diversiteit.  
Van begin af aan is  ingezet op een integrale aanpak in plaats van losse activiteiten. Diversiteit is een vast 
onderdeel in de leer-en ontwikkellijnen aan het worden die nu worden ontwikkeld. In de eerste twee 
(Arrangeurs en Gezinscoach) wordt "cliëntgericht en cultuursensitief werken" onderdeel van de modules. 
Ook in het MD traject zal  diversiteit een concrete plek krijgen. Zo is het onderwerp opgenomen In het 
verplichte meerdaagse programma met Greenleaf en in de facultatieve modules in de loop van 2015.     
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4.10 Financieel beleid 
 
4.10.1 Resultaat 2014 
 

3,3 mln. Dit is inclusief 
incidentele en bijzondere posten. 8,4 
mln en wordt veroorzaakt door een stijging van zowel de personeelskosten als de overige 
bedrijfskosten. De incidentele mee- 
1,0 miljoen) 
 
Totaal resultaat          
  
BIJ:  
Extra reservering /  onzekerheid financiering ZVW en  
extra afschrijvingen a.g.v. vervroegd afstoten panden   1,10 
 
 
AF: 
Nacalculaties voorgaande jaren      
Vrijval voorziening LFB      
Vrijval verplichting vakantiedagen    
Totaal           
 
         
 
Genormaliseerd resultaat        
 
 
Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste posten. 
 
Personeelskosten 

6,4 mln 8,3. De toename 
van de personeelskosten heeft enerzijds te maken met cao ontwikkelingen, anderzijds is de stijging 
veroorzaakt door meer inzet van FTE ten behoeve van de dienstverlening. De groei van de 
pensioenlasten en sociale lasten  is gerelateerd aan wijzigingen in de cao, wijzigingen in de wet- en 
regelgeving en aan de stijging in het aantal personeelsleden. Tevens is meer personeel niet in 
loondienst ingezet, zowel in het primaire proces als binnen de ondersteunende diensten. Dit  
vanwege extra werkzaamheden die nodig waren om de organisatie op zowel interne als externe 
ontwikkelingen voor te bereiden.  
 
Overige bedrijfskosten  

7,8 2,4 mln ten opzichte 
van het voorgaande jaar. De stijging heeft grotendeels te maken met een stijging in de 
vervoerskosten. In 2012 was een voorziening gevormd voor het verlieslatend contract voor vervoer. In 

). 
 
 
 
Ontwikkelingen 2015 & verder 

jaarresultaten van de afgelopen jaren. Het negatieve resultaat heeft betrekking op veranderingen in 
de bekostiging in de zorg. De prognose is dat de omzet circa 

- Verwacht 
wordt dat de werkelijke hoeveelheid geleverde zorg (in het begin van het jaar) nauwelijks lager zal zijn 
dan eind 2014. De organisatie heeft tijd nodig om de  kosten aan te passen aan de lagere vergoeding 
en deze zullen niet even snel dalen als de tarieven.. Het jaar 2015 zal daarmee een overgangsjaar 
zijn. 
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Ook wordt in de begroting 2015 rekening gehouden met enkele stichtingsbrede uitgaven zoals kosten 
voor de tijdelijke organisatie als opstart naar een nieuwe organisatie. Omstreeks het 4e kwartaal 2014 
is een aanzet gemaakt met het opzetten van de eerste contouren van de nieuwe organisatie met als 
doel in 2015 klaar te zijn om de nieuwe cliënten op te kunnen vangen. De portfolio is in 2014 geheel 
vernieuwd om zodoende aan al onze cliënten een nieuwe dienstverlening te kunnen aanbieden die 
aansluit op de externe ontwikkelingen. 
 
Pameijer heeft de afgelopen jaren een solide vermogenspositie opgebouwd om eventuele negatieve 
ontwikkelingen op te vangen in de komende jaren, waarin de sector-brede ontwikkelingen een grote 
mate van onzekerheid met zich meebrengen. Het is belangrijk om een goede vermogenspositie te 
behouden om de verdere ontwikkeling, zowel intern als extern,  te kunnen opvangen.  
 
Pameijer ververwacht de komende jaren geen grote investeringen te moeten doen. Eerder wordt 
verwacht dat als gevolg van de veranderingen in de zorg de intramurale capaciteit de komende jaren 
in zeker mate afgebouwd zal moeten worden en dat als gevolg daarvan een deel van de gedane 
investeringen versneld zal moeten worden afgeschreven. Om deze kosten te kunnen opvangen is 
reeds in de jaarrekening 2013 hiertoe een bestemmingsreserve  gevormd. 

Op personeelsgebied wordt verwacht dat de personeelsformatie in verband met de nieuwe 
organisatie én als gevolg van de verwachte daling van het zorgvolume aanpassingen zal ondervinden 
ten opzichte van de huidige. De personeelsmutaties die hiervan het gevolg zijn, zullen grotendeels 
opgevangen kunnen worden door benutting van de flexibele schil en natuurlijk verloop.  

Verder worden alle medewerkers toegerust voor de eisen die aan de nieuwe wijze van zorgverlening 
worden gesteld door hen een hierop toegespitst opleidingsprogramma aan te bieden; het 
management volgt een uitgebreid MD-programma dat reeds in 2014 is gestart maar doorloopt tot in 
2015.  

De overige meerkosten worden opgevangen door een eveneens voor dit doel gevormde 
bestemmingsreserve transitie/zorginnovatie. Uit deze laatste reserve zullen ook de (project)kosten 
worden gedekt voortkomende uit de aanpassingen die doorgevoerd moeten worden in de interne 
bedrijfsprocessen en systemen om deze ingericht te krijgen naar de wensen van de financiers van de 
Wmo en Jeugdwet (gemeenten). 

Het financieel beleid is erop gericht om ook de komende jaren een solvabiliteit (eigen vermogen ten 
opzichte van de totale omzet) van minimaal 25% te handhaven. Vooralsnog bestaat de verwachting 
dat de organisatie de extra kosten die te maken hebben met de transitie van de AWBZ naar Wlz, 
Wmo en Jeugdwet op kan vangen binnen de hiertoe reeds gevormde bestemmingsreserves.  
Aandachtspunt vormt de liquiditeit; om tijdig aan al haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen is 
Pameijer in toenemende mate afhankelijk van de snelheid waarmee gemeenten de door Pameijer 
ingediende declaraties valideren en tijdig betaalbaar stellen. 

 

 



Stichting Pameijer

5.1 JAARREKENING

40



Stichting Pameijer

INHOUDSOPGAVE Pagina

5.1 Jaarrekening 2014
5.1.1 Balans per 31 december 2014 42
5.1.2 Resultatenrekening over 2014 43
5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 44
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 45
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 53
5.1.6 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa 65
5.1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 66
5.1.8 Mutatieoverzicht financiële vaste activa 67
5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 68
5.1.10 Gesegmenteerde resultatenrekening 69
5.1.11 Toelichting op de resultatenrekening over 2014 74

5.2 Overige gegevens
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 85
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 85
5.2.3 Resultaatbestemming 85
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 85
5.2.5 Controleverklaring 86

41



Stichting Pameijer

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-14 31-dec-13
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 40.000 56.000
Materiële vaste activa 2 36.382.121 38.473.987
Financiële vaste activa 3 95.670 8.170
Totaal vaste activa 36.517.791 38.538.157

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 2.374.420 1.265.838
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 5 0 268.152
Overige vorderingen 6 4.510.665 6.108.151
Liquide middelen 7 51.445.866 49.024.111
Totaal vlottende activa 58.330.951 56.666.252

Totaal activa 94.848.741 95.204.409

Ref. 31-dec-14 31-dec-13
PASSIVA € €

Eigen vermogen 8
Kapitaal 346.041 346.041
Bestemmingsreserves-Bestemmingsfonds 60.990.280 57.690.161
Totaal eigen vermogen 61.336.321 58.036.202

Voorzieningen 9 9.895.094 10.743.012

Langlopende schulden (nog voor meer 10 4.638.403 4.785.015
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging 5 2.466.494 3.736.191
Overige kortlopende schulden 11 16.512.429 17.903.991

Totaal passiva 94.848.741 95.204.409
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014

Ref. 2014 2013
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 13 138.247.343 137.235.401
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC- 14 1.792.326 2.030.935
zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten 15 3.062.422 2.633.799
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 16 4.043.352 3.401.027
inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 17 2.085.240 3.594.759

Som der bedrijfsopbrengsten 149.230.682 148.895.921

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 18 98.257.573 91.892.944

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 19 4.279.018 4.501.579

Overige bedrijfskosten 20 43.564.004 40.890.647

Som der bedrijfslasten 146.100.595 137.285.170

BEDRIJFSRESULTAAT 3.130.087 11.610.751

Financiële baten en lasten 21 170.031 117.232

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 3.300.119 11.727.989

RESULTAAT BOEKJAAR 3.300.119 11.727.989

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds AWBZ 5.684.801 7.418.989
Bestemmingsfonds WMO -1.764.770
Bestemmingsfonds ZVW incl justitie -284.461 -191.000
Bestemmingsfonds Jeugdwet -335.452
Bestemmingsreserve transitie/zorginnovatie 2.812.500
Bestemmingsreserve vervroegde afschrijvingen 1.687.500

3.300.119 11.727.989
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2014 2013
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.130.087 11.610.751
Boekverlies 75.911

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 4.279.018 4.501.579
- mutaties voorzieningen -847.918 -3.646.254

3.431.100 855.325

Veranderingen in vlottende middelen:
-Onderhanden werk DBC's -1.108.582 551.703
- vorderingen 1.396.536 -812.238
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging -1.001.545 3.793.316
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 63.230 -3.907.815

-650.360 -375.034

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.986.739 12.091.042

Ontvangen interest 597.210 556.958
Betaalde interest -277.560 -439.726

319.651 117.232

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.306.389 12.208.274

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.679.967 -5.809.673
Desinvesteringen materiële vaste activa 432.908 3.659.445
Investeringen immateriële vaste activa 0
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Overige investeringen in financiële vaste activa -87.500 -316

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.334.559 -2.150.544

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden -1.550.074 -7.208.127

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.550.074 -7.208.127

Mutatie geldmiddelen 2.421.755 2.849.603

Stand geldmiddelen per 1 januari 49.024.111 46.174.508
Stand geldmiddelen per 31 december 51.445.866 49.024.111
Mutatie geldmiddelen 2.421.755 2.849.603

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen
In 2014 was Pameijer een groep (concern) van Stichtingen die bestuurd werd door Stichting Pameijer
Bestuurscentrum. In 2014 is het besluit genomen om de juridische structuur te vereenvoudigen en
door middel van een juridische fusie te komen tot één rechtspersoon. Deze juridische fusie is
gerealiseerd door de Stichting Pameijer Sociale Psychiatrie, Stichting Mozaïk en Stichting Pameijer
Bestuurscentrum (de verdwijnende stichtingen) te laten opgaan in Stichting Pameijer
Gehandicaptenzorg (de verkrijgende stichting) die sinds 1 januari 2015 Stichting Pameijer heet.

Een van de gevolgen van deze fusie is dat de financiële gegevens betreffende het vermogen van de
verdwijnende stichtingen met ingang van 1 januari 2014 worden verantwoord in de jaarrekening van
de verkrijgende stichting. Er is derhalve sprake van een enkelvoudige jaarrekening.

Toegepaste standaarden 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.

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. De wijze van segmentatie is aangepast, vooruitlopende op de invoering van de
Jeugdwet, WMO en Participatiewet met ingang van 2015 (zie verder 5.1.4.4 Grondslagen van
segmentering).

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 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.

Verbonden rechtspersonen

De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie
betrokken zijn:

Krachtens de zeggenschapsrelatie dienen de financiële gegevens van de volgend vennootschap
opgenomen te worden in de geconsolideerde jaarrekening. De betekenis van deze
groepsmaatschappij is te verwaarlozen op het geheel. Er wordt geopteerd voor de
consolidatievrijstelling op grond van lid 1 van artikel 2:407.

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.

Deze deelneming is gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde methodiek. Een eventueel
negatief vermogen van de vennootschap leidt tot een nihil waardering van de vennootschap.

Op grond van artikel 7, lid 4 en lid 5 van de Regeling verslaggeving VWTZI is de volgende stichting
buiten de consolidatie gebleven: Stichting vrienden van Pameijer.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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.

Financiële instrumenten
In de jaarrekening van stichting Pameijer zijn de volgende categorieën financiële instrumenten
opgenomen: Financiële vaste activa (verstrekte leningen), Vorderingen en overlopende activa,
Liquide middelen, 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.

Vervolg waardering
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

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.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
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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 verantwoord onder
kasmiddelen, kortlopende vorderingen en schulden e.d. 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 leningen is licht hoger dan de boekwaarde
eind 2014 (5-7%).

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 welke zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste
activa, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen. Zoals uit de toelichting op de balans blijkt
betreffen de vorderingen met name vorderingen op de diverse zorgkantoren, zorgverzekeraars en het
Ministerie van Justitie. Met deze partijen bestaat een lange relatie en zij hebben altijd aan hun
betalingsverplichtingen voldaan. Blootstelling aan kredietrisico uit hoofde van de Zorgverzekeringswet
(ZVW) wordt hoofdzakelijk bepaald door het niet standaard tekenen van akte van sessie van
afzonderlijke afnemers. 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. Het renterisico van de stichting is
beperkt: indien de rente per 31 december met 1% zou stijgen waarbij alle andere variabelen constant
blijven zal de rentelast met EUR 15.000 in 2015 stijgen.
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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 zo dat de stichting steeds binnen de gestelde lening
convenanten kan blijven voldoen.

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.

Daarnaast beschikt de stichting over een rekening-courantfaciliteit van EUR 4,5 miljoen, die ultimo
2014 volledig niet is opgenomen. Over deze faciliteit is met ingang van 1 juli 2014 een
bereidstellingsrente verschuldigd. Pameijer heeft de faciliteit per 1 maart 2015 opgezegd.

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.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschaffingsprijs
volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op
onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 20%
• Bedrijfsgebouwen en terreinen 2%, 5% en 10%
• Machines en installaties 5%
• Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn.en adm.uitrusting 10%-20%, 20% en 33,3%
• Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

De 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.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt
een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

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. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderings-
grondslagen van de stichting gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve netto-vermogens-waarde
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de stichting garant staat voor de schulden van de betreffende
deelneming wordt een voorziening gevormd. 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 duurzaam lagere bedrijfswaarde.
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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. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn,
wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde
van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief 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 2013 is een waarderingsanalyse uitgevoerd voor alle relevante gebouwen.
Hieruit zijn geen bijzondere waardeverminderingen gebleken. Voor de jaarrekening 2014 is eveneens
geconstateerd dat geen (risico’s op) waardeverminderingen bestaan.

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst-
waarde.

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 productie van het onderhanden werk
is bepaald door de openstaande verrichtingen (uren) te koppelen aan de DBC’s die ultimo boekjaar
openstonden.

Eigen vermogen

Als onderdeel van het eigen vermogen zijn bestemmingsreserves gevormd met als doel de verwachte
extra kosten verband houdende met de transitie van de AWBZ naar Jeugdwet en WMO te kunnen
opvangen. Deze reserves zijn per ultimo 2013 gevormd met AWBZ-middelen. Met ingang van 2014
zijn naast de bestemmingsreserve AWBZ (voorheen RAK) nieuwe bestemmingsreserves gevormd die
direct samenhangen met de financieringsbron, te weten WMO, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet. In
2014 zijn de aanloopkosten die gemaakt zijn ter voorbereiding van de invoering van de WMO en
Jeugdwet aan deze reserves toegerekend. De saldi van deze bestemmingsreserves 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 waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 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 1-2%, afhankelijk van de gemiddelde looptijd.

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
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud
van panden, installaties, e.d., gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan. In overeenstemming met
het voorgaande jaar is de dotatie aan de voorziening onderhoud gebaseerd op het niveau van de
kosten. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van de voorziening gebracht.
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Voorziening uitgestelde personeelsbeloningen
De voorziening uitgestelde personeelsbeloningen bestaat uit de voorziening persoonlijk budget
levensfase en voorziening jubileumverplichtingen.

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.

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.

Wettelijk budget
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.

Behandeling inhaalindex tarieven 2014
Het bestuur is van mening dat niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald wat de omvang is
van de inhaalindex in 2015 die aan 2014 moet worden toegerekend. Derhalve is bij de bepaling van
de bedrijfsopbrengsten voor 2014 hier geen rekening mee gehouden en is deze niet verwerkt in de
jaarrekening 2014.

Opbrengsten uit onderhanden projecten
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.
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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.

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. Per 1 januari 2014 moest het pensioenfonds een dekkingsgraad
van tenminste 104,5% hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe
berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk
schommelen.
Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht
hieraan te kunnen voldoen, en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.

Leasing

De onderneming 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 lease-
overeenkomst. 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.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

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:

- AWBZ (t/m 2013 het totaal van Pameijer GZ en Pameijer SP),

- Zorgverzekeringswet (voorheen Mozaik)

- WMO/Participatiewet

- Jeugdwet.

De segmenten WMO en Jeugdwet zijn toegevoegd vooruitlopende op de invoering van de WMO en
Jeugdwet met ingang van 2015. Subsidies met gemeenten in 2014 die mogelijk (deels) het karakter
dragen van WMO zijn in 2014 nog toegerekend aan de component AWBZ.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten
van de onderliggende bedrijfsprocessen. De aanloopkosten die reeds in 2014 zijn gemaakt ter
voorbereiding op de invoering van de WMO en Jeugdwet zijn aan de desbetreffende segmenten
toegerekend.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 40.000 56.000

Totaal immateriële vaste activa 40.000 56.000

2014 2013
€ €

Boekwaarde per 1 januari 56.000 72.000
Bij: investeringen - -
Af: afschrijvingen 16.000 16.000

Boekwaarde per 31 december 40.000 56.000

Aanschafwaarde 80.000 80.000
Cumulatieve afschrijvingen -40.000 -24.000

40.000 56.000

Toelichting:
Dit is de licentie  Howie the Harp.

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te 
geven:

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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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 29.025.885 30.176.898
Machines en installaties 3.440.157 3.635.875

3.449.950 4.427.298

466.129 233.916

Totaal materiële vaste activa 36.382.121 38.473.987

2014 2013
€ €

Boekwaarde per 1 januari 38.473.991 40.809.367
Bij: investeringen 2.679.967 5.809.673
Af: afschrijvingen 4.263.018 4.485.579
Af: desinvesteringen 508.819 3.659.445

Boekwaarde per 31 december 36.382.121 38.474.017

Aanschafwaarde 71.778.590 71.871.224
Cumulatieve afschrijvingen -35.396.469 -33.397.234

36.382.121 38.473.987

Toelichting:

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

Mutatieoverzicht  5.1.9. en 5.1.10 zijn niet opgenomen omdat Pameijer niet of nauwelijks nacalculeerbare activa
heeft.

Onder de materiële vaste activa is 1 pand opgenomen, waarvan het huurcontract kwalificeert als financial lease.
De contante waarde van dit huurcontract bedraagt ultimo € 2.987.929. De financiering is onder de langlopende
schulden verantwoord. Stichting Pameijer is geen juridisch eigenaar van dit pand.

De afname van de materiële vaste activa wordt o.a. veroorzaakt door het afschrijven van restant activa die in
2014 zijn afgestoten.

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te 
geven:
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 0 -
95.670 8.170

Totaal financiële vaste activa 95.670 8.170

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Boekwaarde per 1 januari 8.170 7.854
Kapitaalstortingen 0 -
(Terugname) waardeverminderingen 0 -7.854
Verstrekte leningen 87.500 8.170

Boekwaarde per 31 december 95.670 8.170

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 B.V. (2014) 0,50 50% -16.286 -22.229

Toelichting:

Er is in 2014 geld geleend aan Tante Corrie B.V.tegen een rentepercentage van 4% per jaar  en Het Goed
Pameijer B.V. tegen 3,95% per jaar met een looptijd van 18 maanden vanaf 1-12-2014.

De deelneming is gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde methodiek. Het negatief eigen vermogen
van de deelneming leidt tot een nihil waardering.

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

De verstrekte lening heeft grotendeels betrekking op een nieuw zorginitiatief (Tante Corrie) dat eind 2014 is
gestart. Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6,

Kernactiviteit

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

Uitgeleend geld
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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-14 31-dec-13
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 2.374.420 1.265.838

Totaal onderhanden werk 2.374.420 1.265.838

Toelichting:
De DBC's lopen gemiddeld 10,4 maanden tegen een uurtarief ad € 98,71. De toename van het onderhanden
werk DBC’s is te verklaren door extra interne kwaliteitsprocedures. Hierdoor is vertraging ontstaan in het 
afsluiten van dossiers. Verwachting is dat een groot deel van de langerlopende dbc’s begin 2015 afgesloten en 
gefactureerd zullen zijn.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort - 268.152

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging - 268.152

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2.466.494 3.736.191

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 2.466.494 3.736.191

t/m 2011 2012 2013 2014 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari -133.841 218.601 -3.552.798 -3.468.038

Financieringsverschil boekjaar -1.349.618 -1.349.618
Correcties voorgaande jaren 133.841 -5.793 306.336 434.384
Betalingen/ontvangsten -212.808 2.129.585 1.916.777
Subtotaal mutatie boekjaar 133.841 -218.601 2.435.921 -1.349.618 1.001.544

Saldo per 31 december - - -1.116.877 -1.349.618 -2.466.494

Stadium van vaststelling (per erkenning):
300-202 - c c a
300-207 c c c a
600-1620 c - - -
600-1621 c - - -
300-204 - c c a
300-205 - c c a
300-206 - c c a
300-208 - c c a
300-1538 - c c a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa 31-dec-14 31-dec-13

€ €
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort - 268.152
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2.466.494 3.736.191

-2.466.494 -3.468.039

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2014 2013
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 137.866.140 137.368.383
Af: ontvangen voorschotten 139.215.758 141.161.716
Totaal financieringsverschil -1.349.618 -3.793.333

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk
financieringsoverschot
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.376.422 2.030.478
Vooruitbetaalde bedragen 2.090.149 1.898.424
Nog te ontvangen bedragen 728.441 1.564.117
Overige overlopende activa 315.653 615.132

Totaal overige vorderingen 4.510.665 6.108.151

Toelichting:

Debiteuren 2.032.885 3.107.165
Af: Voorziening dubieuze debiteuren 656.463 1.076.687
Totaal vorderingen op debiteuren 1.376.422 2.030.478

Waarvan DBC's / DBC-zorgproducten
Debiteuren 1.664.834 2.047.687
Af: Voorziening dubieuze debiteuren 563.594 952.357

1.101.239 1.095.330

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Bankrekeningen 50.327.680 47.762.487
Bankrekeningen locaties 867.543 993.277
Kassen 250.643 268.347

Totaal liquide middelen 51.445.866 49.024.111

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht :

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar. De Stichting Pameijer heeft in rekening-
courant een kredietfaciliteit van € 4.500.000. Deze is per 01-03-2015 opgeheven.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 656.463
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Kapitaal 346.041 346.041
Bestemmingsreserves 13.142.745 19.101.590
Bestemmingsfonds 47.847.535 38.588.571
Totaal eigen vermogen 61.336.321 58.036.202

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014
€ € € €

Kapitaal 346.041 346.041

Totaal kapitaal 346.041 - - 346.041
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves-Bestemmingsfonds
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014
€ € € €

Bestemmingsreserve:
Bestemmingsreserve projecten 3.101.590 -2.868.055 233.535
Bestemmingsreserve transitie/zorginnovatie 10.000.000 -2.855.790 7.144.210
Bestemmingsreserve vervroegde afschrijvingen 6.000.000 -235.000 5.765.000
Subtotaal bestemmingsreserves 19.101.590 - -5.958.845 13.142.745

Bestemmingsfonds:
AWBZ 39.572.718 5.684.801 5.958.845 51.216.364
WMO - -1.764.770 -1.764.770
ZVW incl justitie -984.147 -284.461 -1.268.608
Jeugdwet - -335.452 -335.452
Subtotaal bestemmingsfonds 38.588.571 3.300.119 5.958.845 47.847.535

Totaal 57.690.161 3.300.119 - 60.990.280

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. Naar aanleding van overleg met partijen is
belsoten dat de reserve aanvaarbare kosten (RAK), die is gevormd op grond van de beleidsregels van de NZa,
kwalificeert als bestemmingsfonds.De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

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 miv 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.

Bestemmingsreserve Projecten:
Deze reserve is gevormd om hieruit alle extra projecten die reeds in 2013 zijn voorzien te kunnen dekken.

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.

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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per
te geven: 1-jan-2014 en vrijval 31-dec-2014

€ € € €

Onderhoud 3.003.930 1.757.337 1.379.173 3.382.094
Jubilea 1.218.346 409.615 138.861 1.489.100
Levensfasebudget 6.072.000 2.303.207 3.351.307 5.023.900
Reorganisatie 448.736 448.736 -

Totaal voorzieningen 10.743.012 4.470.159 5.318.077 9.895.094

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

31-dec-2014

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 2.077.299
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 4.677.369
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 3.140.426

Toelichting per categorie voorziening:

De verplichting uit hoofde van vakantiedagen is gedaald door invoering van een nieuw registratiesysteem en 
doordat medewerkers een groot deel van het resterend vakantietegoed hebben opgenomen.

Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar 5.1.4.Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Schulden aan banken 1.457.279 1.580.590
Financiële lease 3.181.124 3.204.425

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 4.638.403 4.785.015

Het verloop van de schulden aan banken is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Stand per 1 januari 3.130.662 8.265.954
Bij: nieuwe leningen - -
Af: aflossingen 1.540.559 5.135.290

Stand per 31 december 1.590.103 3.130.664

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 132.824 1.550.074

Stand per 31 december 1.457.279 1.580.590

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 132.824 1.550.074
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 1.457.279 1.580.590
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 925.983 1.058.809

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

In 2014 wordt van een tweetal leningen in Pameijer GZ de rente herzien. Naar aanleiding daarvan is er besloten
de leningen volledig af te lossen per rente herzieningsdatum.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.11 overzicht
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

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

Het verloop van de financiële lease is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Stand per 1 januari 3.204.425 6.131.300
Bij: nieuwe leningen - -
Af: aflossingen 9.515 2.926.875

Stand per 31 december 3.194.910 3.204.425

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 13.786 9.515

Stand per 31 december 3.181.124 3.194.910

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 13.786 9.515
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 143.637 117.639
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 3.037.487 3.077.272

Toelichting:

De financiële lease in 2013 is herzien daar een contract als operational lease gedefinieerd kon worden.

63



Stichting Pameijer

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Crediteuren 4.232.531 4.487.414
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 146.610 1.550.074
Belastingen en sociale premies 4.015.515 3.860.232
Schulden terzake pensioenen 1.080.076 1.053.375
Nog te betalen salarissen 15.738 25.288
Vakantiegeld 3.043.302 2.967.700
Vakantiedagen 286.130 1.559.197
Nog te betalen kosten 2.269.263 1.709.225
MSA Spaarverlof 115.901 120.335
Vooruitontvangen opbrengsten 1.307.362 571.151

Totaal overige kortlopende schulden 16.512.429 17.903.991

Toelichting:

12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichting (< 1 jr.) 4.960.000
Verplichting (> 1 jr.) 8.000.000
Verplichting (> 5 jr.) 1.740.000

De nog te betalen positie is hoger dan vorig jaar in verband met de conversie van Cura naar Exact.

De stijging van de vooruit ontvangen opbrengsten is te verklaren door een mogelijk te hoog ontvangen
bevoorschotting van overige zorgomzet.

Door de Stichting Pameijer zijn garanties afgegeven ten bedrage van ca. € 535.000.

Verder zijn er verplichtingen aangegaan inzake operational lease en vergelijkbare langlopende financiële
verplichtingen voor een bedrag van ca. €  14.700.000. Als volgt uitgesplits :

Als gevolg van geborgde leningen bij het Waarborgfonds Zorgsector heeft Pameijer een voorwaardelijke
verplichting aangegaan voor maximaal 3% over € 2.971.477 (hoofdsom borging) zijnde € 89.144.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-
richting en Kosten van en rechten van goodwill die talingen op
uitgifte van onderzoek en intellectuele van derden is immateriële Totaal
aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 80.000 80.000
- cumulatieve herwaarderingen -
- cumulatieve afschrijvingen 24.000 24.000

Boekwaarde per 1 januari 2014 - - 56.000 - - 56.000

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0
- herwaarderingen -
- afschrijvingen 16.000 16.000
- bijzondere waardeverminderingen -

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -
  .cumulatieve herwaarderingen -
  .cumulatieve afschrijvingen -

- desinvesteringen
aanschafwaarde -

  cumulatieve herwaarderingen -
  cumulatieve afschrijvingen -
per saldo - - - - - -

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

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde - - 80.000 - - 80.000
- cumulatieve herwaarderingen - - - - - -
- cumulatieve afschrijvingen - - 40.000 - - 40.000

Boekwaarde per 31 december 2014 - - 40.000 - - 40.000
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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- Machines techn. en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en en adm. op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 49.426.333 5.515.464 18.091.729 233.916 73.267.442
- cumulatieve herwaarderingen -
- cumulatieve afschrijvingen 19.249.431 1.879.589 13.664.431 34.793.451

Boekwaarde per 1 januari 2014 30.176.902 3.635.875 4.427.298 233.916 - 38.473.991

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 1.167.923 142.793 1.137.038 232.213 2.679.967
- herwaarderingen -
- afschrijvingen 1.834.172 344.972 2.083.874 4.263.018
- bijzondere waardeverminderingen -

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -
  .cumulatieve herwaarderingen -
  .cumulatieve afschrijvingen -

- desinvesteringen
aanschafwaarde 1.739.738 174.278 2.261.261 4.175.277

  cumulatieve herwaarderingen -
  cumulatieve afschrijvingen 1.254.970 180.739 2.230.749 3.666.458
per saldo 484.768 -6.461 30.512 - - 508.819

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.151.017 -195.718 -977.348 232.213 - -2.091.870

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 48.854.518 5.483.979 16.967.506 466.129 - 71.772.132
- cumulatieve herwaarderingen - - - - - -
- cumulatieve afschrijvingen 19.828.633 2.043.822 13.517.556 - - 35.390.011

Boekwaarde per 31 december 2014 29.025.885 3.440.157 3.449.950 466.129 - 36.382.121
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op
participanten en
op maatschappij-
en waarin wordt

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen
in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) vorderingen
€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2014 - 8.170 8.170
Kapitaalstortingen 0 -
Resultaat deelnemingen -
Ontvangen dividend -
Verstrekte leningen / verkregen effecten 87.500 87.500
Ontvangen dividend / aflossing leningen -
(Terugname) waardeverminderingen 0 -
Amortisatie (dis)agio -

Boekwaarde per 31 december 2014 0 - - - 95.670 95.670

Toelichting:
Er is in 2014 geld geleend aan Tante Corrie B.V.tegen een rentepercentage van 4% per jaar en Het Goed Pameijer B.V. tegen 3,95% per jaar en
een looptijd van 18 maanden vanaf 1-12-2014.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.12.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

SEGMENT AWBZ
2014 2013

€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 138.247.343 137.235.401

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC- 1.792.326 2.030.935
zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 0

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 2.380.087 1.819.681
inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 2.352.344 3.326.746

Som der bedrijfsopbrengsten 144.772.100 144.412.763

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 91.737.675 88.194.968

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4.257.973 4.480.629

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa - -

Overige bedrijfskosten 43.261.683 39.935.171

Som der bedrijfslasten 139.257.330 132.610.768

BEDRIJFSRESULTAAT 5.514.770 11.801.995

Financiële baten en lasten 170.031 117.074

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 5.684.801 11.919.069

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat - -

RESULTAAT BOEKJAAR 5.684.801 11.919.069

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds AWBZ 5.684.801 7.418.989
Bestemmingsreserve transitie/zorginnovatie 2.812.500
Bestemmingsreserve vervroegde afschrijvingen 1.687.500

5.684.801 11.918.989
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5.1.12.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

SEGMENT WMO
2014 2013

€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Omzet WMO - -

Som der bedrijfsopbrengsten - -

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.764.770 0

Som der bedrijfslasten 1.764.770 0

BEDRIJFSRESULTAAT -1.764.770 0

Financiële baten en lasten 0 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -1.764.770 0

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat - -

RESULTAAT BOEKJAAR -1.764.770 0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds WMO -1.764.770

-1.764.770 0

Toelichting:
De gemaakte kosten zijn aanloopkosten

70



Stichting Pameijer

5.1.12.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

SEGMENT ZVW incl justitie
2014 2013

€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten 3.062.422 2.633.799

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 1.663.264 1.581.346

Overige bedrijfsopbrengsten -267.105 268.013

Som der bedrijfsopbrengsten 4.458.581 4.483.158

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 4.419.676 3.697.976

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21.045 20.950
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa - -

Overige bedrijfskosten 302.321 955.470

Som der bedrijfslasten 4.743.042 4.674.396

BEDRIJFSRESULTAAT -284.461 -191.238

Financiële baten en lasten - 158

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -284.461 -191.080

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat - -

RESULTAAT BOEKJAAR -284.461 -191.080

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds ZVW incl justitie -284.461 -191.080

-284.461 -191.080
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SEGMENT Jeugdwet
2014 2013

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Omzet Jeugdwet - -

Som der bedrijfsopbrengsten - -

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 335.452 -

Som der bedrijfslasten 335.452 -

BEDRIJFSRESULTAAT -335.452 -

Financiële baten en lasten - -

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -335.452 -

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat - -

RESULTAAT BOEKJAAR -335.452 -

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds Jeugdwet -335.452 -

-335.452 -

Toelichting:
De gemaakte kosten zijn aanloopkosten
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5.1.12.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2014 2013
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT AWBZ 5.684.801 11.919.069
SEGMENT WMO -1.764.770 0
SEGMENT ZVW incl justitie -284.461 -191.080
SEGMENT Jeugdwet -335.452 0

3.300.119 11.727.989

Resultaat volgens resultatenrekening 3.300.119 11.727.989

Toelichting:
De daling van het resultaat laat zich vrijwel volledig verklaren door extra transitiekosten in verband met de 
invoering van de WMO en Jeugdwet en de noodzakelijk geachte voorbereidingen in de bedrijfsvoering. De 
extra kosten zijn voor bijna € 6,0 miljoen gedekt uit de reeds hiertoe gevormde bestemmingsreserves.
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BATEN

13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief kassiersfunctie) 137.812.959 137.235.401
AWBZ oude jaren 434.384 -

Totaal 138.247.343 137.235.401

Toelichting:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 137.866.140 137.368.380
Af: Kassiersfunctie 53.181 132.979
Totaal vorderingen op debiteuren 137.812.959 137.235.401

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 918.329 970.708
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 873.997 1.060.227

Totaal 1.792.326 2.030.935

Toelichting:

15. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten 3.062.422 2.633.799

Totaal 3.062.422 2.633.799

De aansluiting met de toelichting op de balans punt 5 is als volgt:

De kassiersfunctie is voor casussen Metronoom en Mozaik.

De PGB opbrengsten dalen met ongeveer € 0,2 mln.Het aantal klanten waaraan dienstverlening is geboden is licht
gedaald.
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BATEN

16. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 1.208.863 1.132.308

2.200.226 1.809.170
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 634.263 459.549

Totaal 4.043.352 3.401.027

Toelichting:

Re-integratie. Deze bedraagt € 214.222.

De door de Gemeente Schiedam gegeven subsidie SB1300098/13UIT27552 tbv Nazorg Veelplegers 2014 van € 
100.000 met datum 12 december 2013 is voor het volledige bedrag benut voor het doel waarvoor het bestemd was.

Door de Gemeente Rotterdam is een subsidie toegekend van € 138.605 met kenmerk SUB14.11.00050SBSA op 
de datum 20 november 2014. Het gehele subsidiebedrag is benut voor de kosten van vier bijzondere plaatsingen.

De post subsidies vanwege provincies en gemeente bevat o.a. de omzet in het kader van Sociale activering en

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke
hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en 
vrouwenopvang, verslageingszorg, OGGZ)

De door de Gemeente Spijkenisse gegeven subsidie IWIBP/SUB1300117 tbv Bemoeizorg 2014 van € 76.971,60 
met datum 24 januari 2014 is voor een bedrag van € 76.971,60 benut voor het doel waarvoor het bestemd was.

De door de Gemeente Spijkenisse gegeven subsidie IWZ&S/SUB1300116 tbv Hulp bij thuisadministratie 2014 van
€ 40.000 met datum 30 januari 2014 is voor een bedrag van € 39.193 benut voor het doel waarvoor het bestemd
was.

De door de Gemeente Spijkenisse gegeven subsidie IWZ&S/SUB1300118 tbv Inloop/activiteitencentrum 2014 van
€ 24.104 met datum 30 januari 2014 is geheel benut voor het doel waarvoor het bestemd was.
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BATEN

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Overige dienstverlening
Opbrengsten activiteiten 750.882 1.535.937

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor
 uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Detachering 157.866 207.532
Diversen 1.176.491 1.851.290

Totaal 2.085.240 3.594.759

Toelichting:

Bij de opbrengsten vanuit activiteiten heeft de daling van € 0,8 mln in de opbrengst te maken met de vrijval van de 
verpliching in 2013 voor het onbenutte deel van de intensiveringsmiddelen. Het onbenutte deel is ingezet ten 
behoeve van kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.
De diverse opbrengsten dalen ten opzichte van 2013 door eenmalige posten in 2013; teruggave energiebelasting,
en vrijval reservering mobiliteits budget.
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LASTEN

18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Lonen en salarissen 69.329.107 66.638.936
Sociale lasten 10.918.271 9.631.270
Pensioenpremies 6.107.610 5.843.900
Andere personeelskosten:
Onregelmatigheidstoeslag 1.982.993 1.923.650
Overige personeelkosten 3.961.545 3.322.849
Ontvangen ziekengelden -1.077.212 -1.474.855
Subtotaal 91.222.314 85.885.750
Personeel niet in loondienst 7.035.258 6.007.194
Totaal personeelskosten 98.257.573 91.892.944

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) :
Stichting Pameijer 1.696 1.677
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.696 1.677

Toelichting:

19. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 16.000 16.000
- materiële vaste activa 4.263.018 4.485.579

Totaal afschrijvingen 4.279.018 4.501.579

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 48.220 55.109

Toelichting:

Er is meer personeel niet in loondienst ingezet, zowel in het primaire proces als binnen de ondersteunende
diensten. Dit mede vanwege extra werkzaamheden die nodig waren om onze organisatie op zowel interne als
externe ontwikkelingen voor te bereiden.

De gestegen lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies zijn terug te voeren op een toename van het 
aantal medewerkers, cao-effecten en periodieken. De stijging van de de overige personeelskosten zijn te verklaren
uit extra trainingen en opleidingen van medewerkers in verband met de veranderring van de zorg.

De afschrijvingen betreffen de reguliere waardeverminderingen; ca € 235.000 heeft betrekking op versnelde
afschrijvingen op investeringen in panden die zijn afgestoten.
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20. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.162.929 9.144.436
Algemene kosten 15.050.890 12.947.293
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 6.129.362 6.372.083

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 2.727.513 3.373.954
- Energie 2.284.273 2.722.271
Subtotaal 5.011.786 6.096.225

Huur en leasing 9.056.954 9.104.409
Dotaties en vrijval voorzieningen -847.918 -2.773.799

Totaal overige bedrijfskosten 43.564.004 40.890.647

Toelichting:

21. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Rentebaten -396.261 -556.958
Subtotaal financiële baten -396.261 -556.958

Rentelasten 226.230 439.726
Subtotaal financiële lasten 226.230 439.726

Totaal financiële baten en lasten -170.031 -117.232

De daling in de vrijval van voorzieningen is grotendeels te verklaren door de vrijval van de voorziening vervoer in
2013 van €3.200.000.

De onderhoudskosten waren in 2013 hoger, er was meer planmatig onderhoud uitgevoerd.

De algemene kosten zijn gestegen, het zijn incidentele zaken die grotendeels te maken hebben met voorbereiding
op de verandering van zowel de externe omgeving als de interne omgeving.

De daling in energie is voornamelijk toe te wijzen aan een daling over de gehele linie door de warme winter in 2014. 
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23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is
als volgt:

L.M.E. Boot

1 1-12-2011

2 Ja

3

4

5 Bepaalde tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? BBZ
7 100%
8

147.781

9

10 6.738

11 8.995
12

16.290
13 Winstdelingen en bonusbetalingen
14

15 Totaal bezoldiging(8 t/m 14, excl. 8a & b) 179.804

Belastbare vaste en variabele onkosten-
vergoedingen
Werkgeversbijdrage sociale
verzekeringspremies

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande
jaren
Wat is de totale som van de eventuele
vergoedingen in natura (o.a. huisvesting,
auto (mede) voor privégebruik,
laagrentende leningen, etc.)?

Vanaf welke datum is de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog 
in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan 
dienen de gegevens over de bezoldiging
van deze gewezen bestuurder met
functienaam en eigennaam te worden
vermeld onderaan de WNT-tabel onder
26.)?

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw
organisatie? Eindverantwoordelijk raad van bestuur met raad van toezicht

a. Waarvan: verkoop verlofuren

Zo nee: tot welke datum was de persoon
als bestuurder werkzaam in uw
organisatie?

Wat is de aard van de 
(arbeids)overeenkomst?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de 

Uitkeringen in verband met beëindiging van
het dienstverband

Voorzieningen ten behoeve van beloning
betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Naam

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste
toelagen)

Maakt de persoon op dit moment nog 
steeds deel uit van het bestuur?

Eenhoofdig bestuur
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

S.J.van Driel J.Kiliaan M. Snoeck W.L. Gillis

1 24-9-2009 29-5-2007 17-12-2009 1-3-2013

2 Ja Nee Nee Nee

3
4

14.518 12.098 12.098 10.888
5

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8

9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 14.518 12.098 12.098 10.888

Toelichting:

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder
voor het eerst in de huidige functie van
toezichthouder werkzaam binnen de 
organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter
van de Raad van Toezicht geweest?

Nevenfunctie(s) *
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste
toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele
vergoedingen in natura (o.a. huisvesting,
auto (mede) voor privégebruik,
laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van beloning
betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van
het dienstverband

* voor de nevenfuncties verwijzen wij naar het jaardocument punt 3.3. Raad van Toezicht
* de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is inclusief BTW.
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

C.M. Sjerps H.P.J. Gerla LJHHM Vandeputte

1 1-7-2010 1-6-2014 29-3-2012

2 Nee Nee Nee

3
4

12.098 7.057 12.098
5

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8

9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 12.098 7.057 12.098

Toelichting:

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder
voor het eerst in de huidige functie van
toezichthouder werkzaam binnen de 
organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter
van de Raad van Toezicht geweest?

Nevenfunctie(s) *

Wat is de totale som van de eventuele
vergoedingen in natura (o.a. huisvesting,
auto (mede) voor privégebruik,
laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van beloning
betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van
het dienstverband

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste
toelagen)

* voor de nevenfuncties verwijzen wij naar het jaardocument punt 3.3. Raad van Toezicht
* de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is inclusief BTW.
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24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden,
is als volgt:

1 L.M.E. Boot S.J.van Driel J. Kiliaan M. Snoeck
2 1-dec-11 24-sep-09 29-mei-07 17-dec-09
3
4 100,00%
5

147.781 11.998 9.999 9.999
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6) 147.781 11.998 9.999 9.999

8 6.738
9

16.290
10

Totaal bezoldiging in kader v.d. WNT (7tm10) 170.809 11.998 9.999 9.999

11 Beloning 2013 162.677 11.754 4.898 9.794

1 W.L. Gillis C.M.Sjerps L.Vandeputte H.P.J. Gerla
2 1-mrt-13 1-jul-10 29-mrt-12 1-jun-14
3
4
5

8.999 9.999 9.999 5.832
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6) 8.999 9.999 9.999 5.832
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
9

10

Totaal bezoldiging in kader v.d. WNT (7tm10) 8.999 9.999 9.999 5.832

11 Beloning 2013 7.835 9.481 9.481 0

Bruto-onkostenvergoeding (vast en 
variabel)

Het bezoldigingsmaximum in 2014 is gebaseerd op klasse H, rekeninghoudend met de overgangsregeling. Het 
weergegeven toepasselijkse WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de de 
raad van toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond
van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen 
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Deeltijdfactor (percentage)

Deeltijdfactor (percentage)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste
toelagen)

In dienst tot (datum)

Functionaris
In dienst vanaf (datum)

Functionaris
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)

Uitkeringen in verband met beëindiging van
het dienstverband (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van
het dienstverband (in €)

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

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste
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25. Honoraria accountant 2014 2013
€ €

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 75.000 85.000
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 65.000 70.000
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten 45.000

Totaal honoraria accountant 185.000 155.000

26. 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 23.

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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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Pameijer heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld
de vergadering van 27 mei 2015.

De raad van toezicht van de Stichting Pameijer heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd
in de vergadering van 27 mei 2015.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

W.G.
Mevrouw drs. L.M.E. Boot, bestuurder

W.G. W.G.
De heer drs. S.J. van Driel Mevrouw J. Kiliaan

W.G. W.G.
Mevrouw mr. drs. C.M. Sjerps De heer drs. M. Snoeck

W.G. W.G.
Mevrouw mr. L.J.H.H.M. Vandeputte- Mevrouw W.L. Gillis-Burleson
Niemegeers

W.G.
De heer H.P.J. Gerla RA

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
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802775 15X00134552DHG KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder 
nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen 
die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een 
Zwitserse entiteit. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Aan: de Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting Pameijer 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2014 van Stichting Pameijer te Rotterdam 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de 
resultatenrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling 
verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellingen’.  

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico’s 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het 
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 



802775 15X00134552DHG 2 

Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Pameijer per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens WNT. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling 
bezoldigingsmaximum 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de brief van VWS van 20 februari 2015 
hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door de instelling als 
uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de 
totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden 
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 
2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.  

Verklaring betreffende het jaarverslag 
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Den Haag, 28 mei 2015  

KPMG Accountants N.V. 

E.P. van Driel RA 
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