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1. INLEIDING  

 

1.1. Cliëntenraad GZ : De verhalen van Tanya en Robert 
 

Tanya: Mijn verhaal 
‘’In 1993 ben ik in aanraking gekomen met een begeleidster van Pameijer. Ze zei ‘ga eens praten bij 
de ambulante ondersteuning van Pameijer'. Dit heb ik gedaan en toen werd ik gekoppeld aan een 
gedragsdeskundige en een gezinsondersteuner. Met hen heb ik nu nog steeds contact. Zij hadden 
veel geduld met mij. In datzelfde jaar ben ik Datawerk in de DC Viersprong in Ommoord gaan doen. In 
september van dat jaar ging Datawerk verhuizen naar Rotterdam Centrum. Ik werd toen aangenomen 
door een leer- en werkcoach en hij werkt er nog steeds en ik werk er ook nog steeds. Men vraagt wel 
eens aan mij ‘gaat het vervelen?’. Nee het gaat niet vervelen omdat elke dag is anders, andere colle-
ga’s. De begeleiding is ook leuk en aardig en zij zijn er altijd voor ons. 
En bij de ambulante ondersteuning gingen een paar jaar geleden ook dingen veranderen. Mijn bege-
leider ging met zwangerschapsverlof en toen werd ik gekoppeld aan een andere begeleider. Ook met 
haar heb ik nu nog steeds contact. 
Dat is zo bijzonder. 
 
Jaren later in 2015 kreeg ik van een oude begeleider te horen dat er in Capelle wat ging veranderen in 
de zorg. En ze stelde me voor om bij Buurtcirkel te gaan kijken. Ik vond het doodeng maar ging toch. 
Nou, daar heb ik tot januari 2019 bij gezeten; nu ga ik bij een andere Buurtcirkel. 
Wat heeft Buurtcirkel mij gebracht? Mij een stuk zelfstandiger gemaakt en niet alles hoeven vragen 
aan begeleiding maar ook aan andere deelnemers. En doordat er in de thuissituatie dingen gaan ver-
anderen zit ik in april weer bij de ambulante ondersteuning. Hoe gek kunnen dingen lopen. Ik kies er 
zelf voor. 
 
Wat ik echt niet kon hebben vroeger, dat ik iedere keer andere woonbegeleiding kreeg. In al die jaren 
dat ik bij de ambulante ondersteuning zat heb ik alle begeleiding die er werkte wel gehad. En doordat 
ik bij het hoofdkantoor werkte kende ik veel mensen en zij kennen mij. Ik kon niet tegen alle verande-
ringen die er toen waren. Maar uiteindelijk is het nu wel minder geworden. Ik kreeg zoveel verschillen-
de wooncoaches, niet omdat het aan mijzelf lag, nee omdat ze een andere baan kregen aangeboden 
binnen de stichting of er buiten.  
 
Ik ben tevreden over de hulp binnen de stichting of er buiten. Ik ben tevreden over de hulp van Pa-
meijer en blij dat ik bij deze organisatie mag horen.’’ 

 
Robert: 

‘’Centrale Cliëntenraad GZ 

Ik werk bijna 10 jaar in de centrale cliëntenraad GZ. We geven ook verzwaard advies. Ook gaan we 

op werkbezoek in de regio Rotterdam tot en met de Zuid-Hollandse eilanden.  

 

Pameijer Party 

Bij Pameijer Party waar mensen met een beperking kunnen dansen op muziek maak ik foto’s. Daar 

wordt discomuziek gedraaid en is het altijd gezellig, ook lekkere bitterballen en partymix.  

 

Jan Lasttoernooi 

Ik word gevraagd om foto’s van het voetbaltoernooi te maken en op de website te zetten, zodat men-

sen kunnen kijken. 

Volleybal 
Ik word gevraagd om foto’s van het volleybaltoernooi te maken en op de website te zetten, zodat 
mensen kunnen kijken.’’ 
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1.2. Bestuurslid: Arnold van Doorn 
Kwetsbare mensen hebben ondersteuning nodig in onze samenleving. Pameijer biedt hen de onder-

steuning die ze nodig hebben.  

 

De ondersteuning van Pameijer is gebaseerd op drie uitgangspunten: 

1) We gaan uit van de eigen talenten en vaardigheden van mensen. Door deze verder te helpen 

ontwikkelen, versterken zij hun eigen kracht. 

2) Cliënten - of hun wettelijke vertegenwoordigers - voeren zelf de regie over hun leven. Ze be-

palen zoveel mogelijk zelf hun doelen en welke ondersteuning daarbij past. 

3) De ondersteuning heeft een tijdelijk karakter. Dat wil zeggen dat we regelmatig met elkaar in 

gesprek gaan en evalueren om te beoordelen of de dienstverlening nog passend is. Klopt het 

nog wat we doen? Ook werken we toe naar oplossingen waarbij de cliënt niet afhankelijk is en 

blijft van de dienstverlening. 

We stimuleren ook dat mensen zich inzetten voor anderen wanneer ze daartoe in staat zijn. Zo 

dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet. 

 

 

Pameijer vindt het belangrijk dat er methodisch ondersteund wordt. Methodisch werken betekent dat je 

de stappen die je zet, steeds bewust kiest. De stappen volgen elkaar logisch op en zijn gericht op 

doelen die een cliënt met zijn begeleider afspreekt. Het oplossingsgericht werken geeft teams hand-

vatten om samen met de cliënt te kijken naar de krachtbronnen en doelen van de cliënt. 

 

De teams werken zelforganiserend. Teamleden zijn samen verantwoordelijk voor de dienstverlening. 

Zelforganisatie versterkt de kracht van teams om zelf signalen op te pikken en hiernaar te handelen. 

Door zelforganisatie kunnen we beter aansluiten bij de leefwereld van de cliënt en bij wat de op-

drachtgevers van ons vragen. 

Kortom: “Hou het simpel. Kijk naar wat er wel kan en leer zien wat de cliënt wil”. 

1.3. Leeswijzer 
In dit kwaliteitsrapport beschrijven wij de kwaliteit van onze dienstverlening op basis van de vier hoofd-

thema’s uit het meerjarenplan ’Pameijer Versterkt 2015-2020’: ondersteuning van cliënten, inzet van 

medewerkers, ontwikkeling van de organisatie en verspreiding van ons gedachtegoed. Deze rappor-

tage is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de inzet van Pameijer. 

 Hoofdstuk 3 beschrijft de voortgang en ontwikkelingen van de kwaliteit van dienstverlening, vanuit 

cliënten- , medewerkers- en organisatieperspectief. Wat is er gedaan, hoe is het aangepakt en 

wat heeft het opgeleverd? 

 Hoofdstuk 4 beschrijft wat we in 2019 willen verbeteren. 

 Hoofdstuk 5 beschrijft de bevindingen van de visitatie. 

Bijlagen: cliëntversie, informatiefolder en bronvermelding  

 

In het hele rapport zijn verhalen van cliënten en medewerkers toegevoegd. De cliëntverhalen laten 

iets zien over het dagelijks leven van cliënten, wat zij belangrijk vinden, welke moeilijkheden zij erva-

ren en welke mogelijkheden zij zien. De medewerkersverhalen geven een indruk van de dagelijkse 

werkzaamheden, de ontwikkelingen in het werk en hoe deze bijdragen aan de kwaliteit van dienstver-

lening. 
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1.4. Samenvatting: behaalde successen en ontwikkelingen 
2018 stond in het teken van het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze ondersteuning. 

Teams zijn zich steeds meer bewust van het belang hiervan en zien ook de effecten van verbeterin-

gen. Dit blijkt bijvoorbeeld bij het gebruik van cliëntdossiers. Er wordt regelmatiger en doelgerichter  

gerapporteerd en rapportages zijn beter bruikbaar bij evaluaties. Tegelijk constateren we dat teams 

vinden dat ze meer coaching en ondersteuning nodig hebben om zich hierin verder te ontwikkelen. 

In 2019 focussen wij ons op het slimmer organiseren van de dienstverlening en het nog meer toerus-

ten van medewerkers. In onze inzet voor cliënten staan de kwaliteit van bestaan en kwaliteit van 

dienstverlening te allen tijde centraal. 

 

   
Wat gaat goed  

   
Wat kan beter 

Zorgproces  - Coaching-on-the-job teams (kwaliteits 
verbetering van cliëntdossiers, training 
KOM MijnPlan) 
- Aandacht voor de risicotaxatie bij 
passend plaatsen 

- Oplossingsgericht werken 
- Inzet van ervaringsdeskundigen 

Zeggenschap - Versterken van de eigen regie 
- Centrale en lokale medezeggenschap 

- Ervaringen van cliënten, verwanten 
en medewerkers nog meer gebruiken 
om de dienstverlening te verbeteren 

Medewerkers - Aandacht voor (langdurig) ziektever-
zuim  
- Scholingsaanbod voor leren en ontwik-
kelen 

- Toerusten van medewerkers: resul-
taatgericht- en methodisch werken 
- Ruimte voor groei en teamreflectie 

Organisatie - Veiligheidsbewustzijn bij medewerkers 
en cliënten 
- Beschikbaarheid stuurinformatie  
(power-BI) 
 

- Interpretatie van stuurinformatie en 
het gebruik daarvan voor teamreflectie 
- Behouden en aantrekken van vakbe-
kwame medewerkers 
- Kwaliteitscyclus afmaken (wat zijn de 
effecten en wat leveren ze op?) 
- Doorontwikkeling zelforganisatie  
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2. INZET VAN PAMEIJER  

De missie van Pameijer: 

Pameijer ondersteunt mensen, ook de meest kwetsbare, 
bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. 

Hierbij betrekken we hun verwanten, 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. 

 

Onze uitgangspunten bij het ondersteunen van mensen zijn: talentontwikkeling, eigen regie en tijde-

lijkheid. We bieden diverse vormen van ondersteuning bij opgroeien, naar school gaan, werk vinden 

en houden, vrijetijd en wonen. Cliënt, verwant, medewerker of vrijwilliger: iedereen doet mee bij Pa-

meijer. Dit zijn de cijfers:  

 

In 2018 mocht Pameijer 5777 cliënten ondersteunen. Deze cliënten ontvangen ondersteuning voor-

namelijk vanuit de Wlz (1219) en de Wmo (3373) en in mindere mate de Jeugdwet (406), Justitie 

(238), ZVW (321) en overige financieringsstromen (220). Het aantal Wlz-verblijfscliënten is dit jaar 

ongeveer gelijk gebleven (gem. 610 cliënten), terwijl het aantal Wmo-verblijfscliënten is toegenomen 

van 957 naar 1031 cliënten. Er werken circa 2900 medewerkers en 700 vrijwilligers bij Pameijer. Met 

elkaar ondersteunen wij cliënten in Rotterdam-Rijnmond, de Zuid-Hollandse eilanden tot aan Gouda 

en Bergen op Zoom. 

De teams die cliënten ondersteunen zijn verdeeld in productgroepen:  

 Pameijer Plus ondersteunt cliënten bij hun ontwikkeling, herstel en zelfredzaamheid met trainin-

gen, individuele ondersteuning en supportgroepen. 

 Pameijer Groeit op ondersteunt (L)VB-jongeren bij leren, werken en wonen. 
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 Pameijer Werkt ondersteunt volwassenen bij het vinden en houden van werk, vrijwilligerswerk of 

bij dagbesteding. 

 Pameijer Woont ondersteunt cliënten bij wonen. 

 Pameijer Mozaïk ondersteunt cliënten met multiproblematiek door middel van specialistische am-

bulante behandeling. 

 

Ook werkt Pameijer met ervaringsdeskundigen SP/GZ. Dit zijn cliënten die intern opgeleid worden om 

hun ervaringen in te zetten om andere cliënten en de teams te ondersteunen. 

De standaard werkwijze van Pameijer is oplossingsgericht werken (OGW). Daarnaast zijn diverse 

methodieken beschikbaar die ingezet kunnen worden, afhankelijk van de individuele behoefte aan 

ondersteuning. 
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3. WERKEN AAN DE KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING  

Pameijer gelooft dat iedere stap die een cliënt zelf zet, hem sterker maakt. Wij kijken naar wat iemand 

wil en kan. Pameijer biedt diverse vormen van ondersteuning om de eigen regie te vergroten, op alle 

levensterreinen en passend bij de eigen behoefte. Naast individuele begeleiding biedt Pameijer ook 

mogelijkheden als trainingen, zelfhulpgroepen of cursussen. Zo werken we samen aan ontwikkeling 

en/of herstel. 

Bij de uitvoering van de missie gaat Pameijer uit van de ervaringen van cliënten en medewerkers. 

Deze ervaringen worden gebruikt voor interne verbeteringen en externe verantwoording. We hanteren 

hierbij het landelijk kwaliteitskader van VGN. Dit kader komt overeen met onze visie en sluit aan op 

onze manier van werken. 

Pameijer wil systematisch alle medewerkers van alle niveaus betrekken bij het leveren van kwaliteit. 

Stichtingsbreed worden elk jaar mijlpalen vastgesteld waar we ons op focussen. De voortgang op 

deze mijlpalen wordt gemonitord in de viermaandsrapportages. Deze rapportages komen tot stand 

door feedback/input op de mijlpalen door teams, medezeggenschapsraden en de ondersteunende 

afdelingen. Ze bestaan uit twee delen: een programmadeel (o.a. mijlpalen op gebied van kwaliteit en 

veiligheid) en een financieel deel. De rapportages wordt namens de raad van bestuur aan de Raad 

van Toezicht aangeboden en met de medezeggenschapsraden besproken. 

3.1 Individueel zorgproces  
Elke cliënt heeft een arrangeur. De arrangeur is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe cliënten en is 

er verantwoordelijk voor dat de cliënt een persoonljjk ondersteuningsplan (MijnPlan) krijgt. De arran-

geur betrekt vanaf het begin, als de cliënt daarmee instemt, ook verwanten van de cliënt. 

Bij het arrangeren van de dienstverlening zoekt de arrangeur één of meerdere teams die de cliënt 

gaan ondersteunen. De arrangeur introduceert de cliënt daar ook. Het uitgangspunt voor het selecte-

ren van de teams is passend plaatsen. De dienstverlening moet zo goed mogelijk aansluiten bij de 

ondersteuningsvraag van de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met groepssamenstelling, dyna-

miek en omgeving van de locatie. 

Tijdens de introductie in het team kunnen cliënten aangeven wat ze zoeken in een persoonlijk bege-

leider. Het team kijkt dan wie bij die wensen past. Na drie maanden wordt er samen met de cliënt be-

oordeeld of de match geslaagd is of dat de cliënt van persoonlijk begeleider wil wisselen. 

De arrangeur is degene die volgt hoe de ondersteuning van cliënten op langere termijn verloopt en 

zorgt er voor dat dit minstens één keer per jaar met alle betrokkenen geëvalueerd wordt. Het onder-

steuningsplan wordt uitgevoerd binnen de afgesproken opdracht, termijn en budget. 

 

De persoonlijke begeleider is in de dagelijkse gang van zaken aanspreekpunt voor de cliënt en voert 

de dienstverlening uit zoals afgesproken en vastgelegd in het arrangement. De afspraken worden 

uitgewerkt in het ondersteuningsplan (MijnPlan), in de vorm van doelen en acties. In het plan staat ook 

informatie over bijvoorbeeld de gezondheid van de cliënt en mogelijke risico’s waarmee men rekening 

moet houden. 

Als meerdere teams de cliënt ondersteunen, spreken ze af hoe ze het beste kunnen samenwerken. 

 

3.2 Cliënten  
 

Hieronder staat beschreven op welke wijze Pameijer in 2018 heeft gewerkt aan de persoonsgerichte 

zorg, het systematisch werken met de ondersteuningsplannen, in dialoog gaan met de cliënten, en 

voldoende aandacht voor de gezondheidsrisico’s van elke cliënt. Daarnaast wordt er ingezoomd op de 

relatie tussen cliënt, begeleiding en familie, de medezeggenschap en het versterken van het netwerk 

van de cliënt.  
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3.2.1 Wat ging er goed in het zorgproces rondom de cliënt?  
De persoonsgerichte zorg: systematisch werken met de ondersteuningsplannen 

Voor het systematisch werken met de ondersteuningsplannen is in 2018 gestart met teambezoeken 

(het project Kom MijnPlan). In deze teambezoeken ligt het accent niet langer op het toetsen van de 

plannen, maar op het in gesprek gaan over het zorgproces van de individuele cliënten. Teamleden, 

KOM-trainers en auditoren bespreken met elkaar wat er goed gaat er en wat er beter kan rondom het 

zorgproces. De teams hebben hierbij ook coaching-on-the-job ontvangen. 

 

In 2018 zijn er in totaal 65 teams bezocht. Door het combineren van de analyse van de dossiers én de 

coaching-on-the-job, ervaren de teams waarom het methodisch werken in MijnPlan een bijdrage levert 

aan de kwaliteit van de ondersteuning die zij bieden aan cliënten. Eind 2018 heeft er een evaluatie 

plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is besloten dat KOM MijnPlan samengevoegd wordt met 

oplossingsgericht werken (OGW). Oplossingsgericht werken geeft teams handvatten om samen met 

de cliënt het werkplan op te stellen en hierbij tevens te kijken naar de beschikbare krachtbronnen 

(netwerk) en doelen van de cliënt. Alle teams worden de komende jaren getraind in methodisch wer-

ken met KOM MijnPlan en OGW. 

 

Aandacht voor gezondheidsrisico’s van elke cliënt 

In het werken met cliënten kijken we met name naar hun ontwikkelmogelijkheden. Maar er kunnen ook 

risico’s zijn die het werken aan doelen belemmeren. Vanaf januari 2018 is het werkproces ten aanzien 

van de risico-inventarisatie aangepast. Risico’s worden nu beter beheerst en cliënten meer passend 

geplaatst. De cliëntenraden zijn hierbij actief betrokken geweest. 

 

De arrangeur die (nieuwe) cliënten plaatst bij Pameijer, controleert als eerste of er risico’s zijn en wat 

dit voor de plaatsing kan betekenen. Indien nodig kan het consultatieteam door de arrangeur ingezet 

worden om met cliënt en zijn omgeving in gesprek te gaan, zodat de risico’s gewogen kunnen worden 

(de risicotaxatie). In de overdracht van de arrangeur naar het team, wordt afgesproken op welke ma-

nier aan de risico’s wordt gewerkt. Zo nodig wordt een signaleringsplan gemaakt. De risicotaxatie 

wordt bijgesteld wanneer er sprake is van veranderend gedrag bij een cliënt. 

 

Een voorbeeld 
Kan iemand, bijvoorbeeld door middelengebruik, agressief reageren? Wanneer gebeurt dat dan? Hoe 
kan het risico zo klein mogelijk worden gehouden? Een oplossing kan zijn dat de begeleiding weke-
lijks met de cliënt hierover praat, zodat die steeds op tijd zijn verhaal kwijt kan.   

 

In de risico-inventarisatie is ook de ‘kindcheck’ verwerkt. Met deze vraag beoordeelt de medewerker of 

er risico’s zijn rondom het opgroeien van kinderen. Als dit risico wordt gesignaleerd, start ook het Pro-

tocol Meldcode. Vanaf 1 januari 2019 is dit protocol aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen. Teams 

kunnen leren werken met de nieuwe meldcode via een e-learning en kunnen ook praktische onder-

steuning krijgen. 

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

De vrijheid van cliënten weegt voor Pameijer heel zwaar. Elke vorm van vrijheidsbeperking wordt be-

sproken en overlegd met de cliënt, de ouders/verzorger(s), wettelijk vertegenwoordigers, arts en 

(hoofd)behandelaar. Als er geen instemming is, wordt er met elkaar (medewerkers en cliënten) ge-

zocht naar alternatieven. Afspraken over vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vastgelegd in het Pro-

tocol Onvrijwillige Zorg en Vrijheidsbeperking. Dit protocol wordt in 2019 geëvalueerd ter voorberei-

ding op de nieuwe wetgeving.  

 

Digitalisering dossiers  

Bij Pameijer hebben alle cliënten een digitaal dossier en kunnen cliënten die dat willen, ook zelf in hun 

dossier kijken en (mee)rapporteren. Het digitaliseren van dossiers is een middel om de dossiers toe-

gankelijker te maken en daarmee gemakkelijker met elkaar in gesprek te gaan over de ondersteuning. 
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In 2018 is het online startpunt ‘MijnPameijer’ voor cliënten ontwikkeld, waarbij cliënten toegang heb-

ben tot hun dossier. Teams kunnen ondersteuning aanvragen bij de e-Health adviseurs van Pameijer 

als zij digitale middelen willen toepassen. 

 

Eind 2018 zijn er 10 teams waarbij cliënten zelf toegang hebben tot hun dossier. De teams die Mijn-

Pameijer voor cliënten al inzetten geven positieve feedback. Dat cliënten online kunnen meelezen met 

de eigen doelen, acties en rapportages draagt bij aan kwaliteitsverbetering en meer betrokkenheid bij 

cliënten. Wel is gebleken dat het merendeel van de teams en cliënten meer tijd nodig hebben om mee 

te gaan in de digitalisering. In 2019 zal de digitale MijnPameijer-omgeving verder worden uitgebouwd.  

 

Ondersteuning op maat  

Om aan de variërende behoeften van cliënten en opdrachtgevers te kunnen voldoen, wil Pameijer 

iedere cliënt ondersteuning op maat bieden. Hiervoor kunnen teams allerlei producten inzetten, bij-

voorbeeld trainingen, vrijetijdsbesteding en administratieve ondersteuning etc. 

 

Door het aanbod van producten uit te breiden kan er beter worden aangesloten op de diverse hulp-

vragen en wensen. Zo is er specifieke dienstverlening ontwikkeld voor jongvolwassenen van 18+ tot 

27 jaar. De betrokken cliënten krijgen van drie Woont-teams voor volwassenen ondersteuning die is 

afgestemd op hun levensfase.  

 
Ervaringsdeskundigen 
Pameijer werkt met ervaringsdeskundigen SP/GZ. Dit zijn medewerkers die ook ervaring als cliënt 

hebben en intern opgeleid worden om hun ervaringen in te zetten om de teams en andere cliënten te 

ondersteunen. Deze ervaringsdeskundigen hebben zelf het een en ander meegemaakt en weten uit 

eigen ervaring welke stappen je (weer) kunt zetten om je doelen te bereiken. Een deel van hen is 

werkzaam in de teams, maar er zijn ook ervaringsdeskundigen die flexibel ingezet kunnen worden. Bij 

Pameijer werken ook familie-ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf mantelzorg verlenen en 

die worden ingezet om de samenwerking tussen cliënt, verwant en medewerker te versterken. 

 

In 2018 is verder gewerkt aan het opleiden en toerusten van de ervaringsdeskundigen. Daarnaast is 

onderzocht of teams wel of geen gebruik maken van de inzet van de ervaringsdeskundigen. Dit heeft 

geleid tot aanpassingen in de opleiding. De formatieruimte is verder uitgewerkt en de ervaringsdes-

kundigen zijn gestart met intervisiebijeenkomsten. Met het oog op ondersteuning op maat zal Pameijer 

de ervaringsdeskundigheid blijven ontwikkelen voor alle doelgroepen. 

 

Sommige teams maken geen gebruik van ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld als dat niet aansluit bij 

de behoefte van de doelgroep en het team. De teams die wel ervaringsdeskundigen inzetten, noemen 

als toegevoegde waarde onder andere: betere aansluiting bij cliënten, gelijkwaardigheid, brugfunctie 

tussen cliënt en medewerker, laagdrempeligheid, een frisse blik, een andere visie. Het inzetten van 

ervaringsdeskundigen is een bron van steun en hoop. 

 

In dialoog gaan met de cliënten 

De dialoog met de cliënten wordt op verschillende manieren en momenten gevoerd. We gaan met 

cliënten in gesprek tijdens de ondersteuning, in halfjaarlijkse evaluaties, huiskameroverleggen, the-

madagen, en ook naar aanleiding van klachten of cliëntervaringsonderzoeken. 

 

Om de dialoog tussen cliënten, verwanten en begeleiders te stimuleren kunnen de teams vanaf 2018 

gebruik maken van een hulpinstrument: de triadekaart. De triadekaart is ontwikkeld in afstemming met 

familie-ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigen GZ. Teams die de triadekaart gebruiken zijn 

positief, maar vinden het wel een grote investering. Het gebruik van de triadekaart zorgt ervoor dat de 

samenwerking met verwanten verbetert en levert mooie resultaten op, zoals: 
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 Zowel cliënt als verwant voelt zich gehoord en serieus genomen; 

 Er zijn onderwerpen besproken die nog niet eerder aan de orde waren geweest; 

 Er is er meer inzicht, begrip gekomen voor elkaars perspectief. 

Voorbeeld uit Woont-team: 
‘’Bejegening: kijken naar hoe we de positieve elementen uit een gesprek kunnen halen. Het eigenaar-
schap van problemen meer bij cliënten leggen: wat ga je er zelf aan doen? Duidelijke afspraken ma-
ken met cliënten en deze ook nakomen. Dat geeft de cliënt al meer rust.‘’ 

 
Relaties en medezeggenschap cliënt, medewerkers en familie 

Pameijer vindt het belangrijk dat verwanten van cliënten betrokken zijn bij hun ondersteuning. Bij het 

samenstellen van MijnPlan met de cliënt wordt besproken wat hij zelf gaat doen en wat zijn netwerk 

kan betekenen. Het aantal teams dat verwanten betrekt bij de start van dienstverlening is gegroeid. 

Teams vragen bij de intake aan cliënten of verwanten betrokken kunnen worden. Het is belangrijk dat 

de toegenomen aandacht voor dit onderwerp wordt vastgehouden ook als de cliënt al langere tijd 

wordt ondersteund. Om het betrekken van verwanten blijvend te stimuleren komt het onderwerp terug 

in de training OGW. 

 

Familieleden en (wettelijke) vertegenwoordigers van cliënten in de gehandicaptenzorg kunnen mee-

denken in lokale verwantenraden en in de centrale verwantenraad. Alle verwantenraden praten, den-

ken en beslissen mee met het bestuur. Bijvoorbeeld over het ondersteuningsplan. Of hoe de familie 

kan helpen bij de ondersteuning. 

 

3.2.2. Is het gelukt om de eigen regie van cliënten te vergroten? 

 

Wooncoach Hans over: ‘Ontwikkeling eigen regie Kromhoutstraat’ 

“In 6,5 jaar tijd is er veel veranderd op de Kromhoutstraat. Waar vroeger de voordeur om 22:00 uur 

dichtging en cliënten om 22:30 uur naar hun eigen kamer moesten, is er tegenwoordig meer oog voor 

individuele wensen en worden hier passende afspraken over gemaakt. Op deze manier kan gekeken 

worden of iemand verantwoord omgaat met vrijheden. Ook het laten logeren van een vriend of vrien-

din is bespreekbaar. Zo kan er in een gecontroleerde omgeving ‘geoefend’ worden met het onderhou-

den van relaties. Vaak is hierin nog sturing nodig als cliënten hun eigen grenzen of die van anderen 

niet goed herkennen. Huisregels zijn minder zwart-wit geworden en van begeleiding wordt gevraagd 

meer na te denken over noodzaak en haalbaarheid van regels. Dit is ergens spannend en zorgt voor 

onduidelijkheid en ongelijke afspraken, maar geeft cliënten meer ruimte om zich naar eigen kunnen te 

ontwikkelen.” 

Mevrouw Fischer verhuisde 4 jaar geleden van een beschermende woonvorm naar een appartement 
in een seniorenflat. Ze heeft een heel goed contact met de buren en is ook deelnemer van een 
Buurtcirkel. ‘’Zelfstandig wonen bevalt me prima. Ik wilde mijn eigen weg gaan. In het begin was het 
wel wennen. Aan de mensen, de nieuwe omgeving… Het is toch een grote omslag. Ik had in het 
begin elk week begeleiding, dan bespraken we alles goed.’’ 

 

Lokale medezeggenschap organiseren  

Bijna alle teams hebben de lokale zeggenschap op de voorzieningen georganiseerd. De adviezen die 

cliënten in deze periode hebben gegeven, gaan over aanpassingen van werk- of woonplekken, varia-

tie in (werk)activiteiten, het aannemen van personeel (inzet van begeleiders) en taxivervoer. 

Voorbeeld van de belangrijkste onderwerpen van een Woont-team: 

 Begeleider kiezen 

 Bij sollicitatiegesprekken wordt er een cliënt uitgenodigd 

 Meebeslissen over inrichting gezamenlijke ruimte 
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Ook als er geen lokale cliëntenraad bestaat, besteden teams aandacht aan de zeggenschap van cli-

enten. Bijvoorbeeld door middel van bewonersvergaderingen, gezamenlijke overleggen (GO), huiska-

meroverleggen, het inzetten van ervaringsdeskundigen of via de centrale cliëntenraden. ‘Zeggen-

schap’ wordt niet per se gezien als iets dat je op bepaalde tijden organiseert maar als een onderdeel 

van bejegening van cliënten.’ 

 

Cliënten hebben ook de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen waardoor ze sterker en zelf-

standiger worden. Dit kan via een training, een zelfhulpgroep of een cursus. En ze kunnen gebruik 

maken van digitale middelen (e-ondersteuning). De resultaten zijn vaak: meer zelfvertrouwen en as-

sertiviteit, je talenten ontdekken, nieuwe mensen leren kennen, meer eigen regie, minder terugval en 

meer structuur in het dagelijks leven. 

 

In 2018 is de campagne ‘dingen zelf doen is heerlijk’ gevoerd. In de campagne vertellen vijf mensen 

welke stappen zij zelf hebben gezet. Behalve online is de campagne ook op allerlei openbare plekken 

te zien geweest, zoals op straat, in bussen en op strategische locaties. 

 

Dingen zelf doen is heerlijk 

Iedere stap die je zelf zet, maakt je sterker. Daarom kijken we altijd naar wat je kan en wat je 

wil. Omdat wij geloven dat dit jou verder helpt, met ondersteuning van ons.  

Marren en Eduardo leerden zelfstandig wonen en werken. Jerry leerde met geld omgaan en Herman 

vond vrienden bij hem in de buurt. Gaby vertelt hoe ze weer rust in haar gezin kreeg. In de filmpjes 

delen ze hun tips met jou:  

https://pameijer.nl/dingenzelfdoen  

 

3.2.3. Is het gelukt om te leren van cliëntervaringen? 
 

Cliëntervaringsonderzoeken 

Pameijer hecht veel waarde aan de ervaringen van cliënten. Wij bespreken de uitkomsten van onder-

zoeken op drie niveaus: op cliënt-, team- en organisatieniveau. Teams gebruiken de ervaringen van 

hun cliënten om te reflecteren op wat er goed gaat en wat er beter kan in de dienstverlening. 

Bij het maken van verbeterafspraken betrekken zij de cliënten. Medewerkers en cliënten werken op 

deze manier samen aan kwaliteit. 

https://pameijer.nl/dingenzelfdoen
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Om alle cliënten te stimuleren mee te doen aan de cliëntervaringsonderzoeken is er door de voorzit-

ters van de cliëntenraden en een  lid van de raad van bestuur een oproep gedaan via PameijerTV. 

 

In 2018 zijn er 4 cliëntervaringsonderzoeken (CEO) uitgevoerd onder:  

- Volwassenen in forensische zorg: 

In samenwerking met de cliëntenraad Mozaïk is er een CEO onder justitiële cliënten uitgevoerd. De 

justitiële cliënten zijn tevreden over de ondersteuning van Pameijer/Mozaïk. Zij gaven als cijfer een 

7,8. Cliënten zijn vooral tevreden over de manier waarop zij behandeld worden door de behan-

delaar/begeleider. Ze zijn iets minder tevreden over de eigen ontwikkeling. Eén op de drie cliënten 

vindt niet dat ze steeds minder ondersteuning nodig hebben. Dat is een aandachtspunt. 

 

- WMO-volwassenen: 

In het CEO WMO geven cliënten Pameijer een 8,1 als rapportcijfer. Het meest 

tevreden zijn cliënten over de manier waarop zij bejegend worden door hun be-

handelaar/begeleider en de mate waarin cliënten zeggenschap hebben over de 

ondersteuning. Weinig cliënten zijn van mening dat de behandeling/begeleiding 

tijdelijk van aard is en dat ze steeds minder ondersteuning nodig hebben. Dit kan 

te maken hebben met de individuele problematiek en de mate waarin de hulp-

vraag structureel van aard is. 

 

- LVB-jongeren C-Toets:  

In samenwerking met stichting Alexander is een C-toets uitgevoerd onder LVB-jongeren die intramura-

le ondersteuning ontvangen en hun ouders. Het cijfer dat jongeren aan Pameijer geven is een 7,5. 

Ouders/verzorgers beoordelen de ondersteuning bij Pameijer met een 6,4. Door de lage respons van 

de ouders geeft deze score geen goed beeld. Het meest tevreden zijn jongeren en ouders/verzorgers 

over de begeleiders, de verblijfplek en het geïnformeerd over en betrokken worden bij de ondersteu-

ning en het behandelplan. De respons in dit onderzoek is lager dan bij vorige afnames, maar deze 

daling past in de landelijke trend bij vragenlijstonderzoek. 

 

- Volwassenen met een Wlz-indicatie  

Voor het uitvoeren van de CEO onder de volwassen Wlz-cliënten heeft Pameijer gekozen voor het 

instrument ‘Cliënten over Kwaliteit’ uit de VGN-Waaier. Bij dit instrument is er veel aandacht voor de 

dialoog met cliënten, zowel bij de uitvraag als later ook bij de terugkoppeling van de uitkomst. Uit het 

onderzoek zijn twee sterke punten naar voren gekomen: cliënten hebben een klik met de begeleiding 

en ze vinden hun woonomgeving prettig. Verbeterpunten zijn wensen rondom de invulling van (vrije) 

dagen en het samenleven met andere cliënten (of omwonenden).  

Gemiddelde rapportcijfers die gegeven zijn: Pameijer Woont 24-uurszorg: 8,5, Pameijer Woont ambu-

lante begeleiding: 8,8, Pameijer Werkt: 8,7. 

Er zijn 5 gesprekken met teams geweest om de uitkomsten van dit onderzoek te bespreken.  

Cliënten en begeleiders konden hun mening in die groepsgesprekken toelichten en met elkaar afspra-

ken maken.  

Teams gebruiken de uitkomsten van onderzoeken – en andere signalen en ervaringen - om de dienst-

verlening te verbeteren. Veel verbeterpunten die cliënten en hun verwanten aangeven, betreffen de 

begeleidingsrelatie, aanpassingen in het werkproces en (praktische) manieren om de zeggen-

schap/betrokkenheid van cliënt/verwant te vergroten. Soms is het wel lastig om algemene uitkomsten 

te vertalen naar concrete verbeteringen. 

Voorbeeld Werkt-team: 
‘’Cliënten weten soms niet bij wie ze terecht kunnen met vragen e.d. Sinds kort hebben wij een smoe-
lenbord met daarop de functies en taken van de medewerkers en vrijwilligers.’’ 

https://youtu.be/H-JCXZLGtGg
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Incidenten  

In 2018 is gestart met het verfijnen van het MRIC-proces (melden risico’s, incidenten en calamiteiten). 

De kern van MRIC is het registreren van incidenten om te leren van ongelukken of dingen die misgaan 

in het dienstverleningsproces. De uitkomsten geven handvatten voor feedback, ondersteuning en 

wenselijke acties. In 2018 is de focus verschoven van statistische registratie naar de verhalen achter 

de incidenten. We leren het meeste van cijfers door ze te analyseren op mogelijke causale verbanden. 

Eind 2018 is gestart met het inzichtelijk maken en bespreken van deze verbanden op teamniveau. Zo 

leren teams ook proactief (= op causaliteit) te kijken naar incidenten.  

 

Klachten 

In 2018 is een nadere analyse ‘leren van klachten’ uitgevoerd. Er is gekeken naar de meest voorko-

mende klachten, de redenen waarom cliënten en/of verwanten klachten indienen en naar factoren die 

het indienen van klachten kunnen voorkomen of juist oproepen. Klachten worden weliswaar reactief 

door de teams opgepakt, maar zij kunnen de informatie daaruit nog veel beter gebruiken om de on-

dersteuning en samenwerking te verbeteren. Ingediende klachten en de afhandeling ervan worden 

altijd inhoudelijk besproken met het bestuur. Met de cliëntenraden worden periodiek de trends en 

leerervaringen naar aanleiding van klachten besproken.  
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3.3. Medewerkers  
 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe Pameijer heeft gewerkt aan de betrokkenheid en vakbekwaamheid van 

medewerkers en hoe medewerkers de kwaliteit van het werk ervaren en reflecteren op de dienstverle-

ning om zich continu te blijven verbeteren.  

 

Bij Pameijer werken teams zelforganiserend. Teamleden  zijn samen verantwoordelijk voor het beha-

len van de afgesproken resultaten van de dienstverlening. Zij hebben de vrijheid en verantwoordelijk-

heid om hun ondersteuning naar eigen inzicht en kennis, voor en met cliënten, te organiseren.  

Pameijer ondersteunt haar medewerkers door gerichte training aan te bieden, hun betrokkenheid te 

stimuleren en te luisteren naar de ervaringen van medewerkers. De visie die Pameijer heeft op leren 

en ontwikkelen, was het uitgangspunt voor een opleidingsplan 2018. 

 

3.3.1 Wat hebben we gedaan aan leren en ontwikkelen?  

 
Inwerkprogramma 

In 2018 is, na evaluatie, een andere invulling gegeven aan het centrale inwerkprogramma voor nieuwe 

medewerkers. Het inwerkprogramma ondersteunt de nieuwe medewerker in de eerste 100 dagen met 

diverse leer- en inwerkactiviteiten. Het geeft nieuwe medewerkers noodzakelijke informatie en bruik-

bare tips. De activiteiten vinden plaats in het team, online via e-learning en via trainingen. Zo kan de 

nieuwe medewerker grotendeels zelf het tempo, de inhoud en de manier van leren bepalen. Op team-

niveau is afgesproken dat de nieuwe medewerker gekoppeld wordt aan een ‘maatje’. Hierdoor voelt 

de medewerker zich welkom en kan sneller ingewerkt worden. In 2019 blijven we de voortgang van 

het inwerkprogramma volgen en kijken we hoe effectief de aanpassingen zijn. 

Pameijer biedt interessante carrièremogelijkheden 
Uit onderzoek blijkt dat er vraag is naar medewerkers die hun expertise willen delen met anderen zo-

dat die hun functie kunnen verbreden. Hiervoor wordt een ‘talentenpool’ of een kennisnetwerk inge-

richt. In 2018 zijn diverse ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers in gang gezet. Zo kunnen niveau 

3-medewerkers door middel van een aangepaste opleiding een niveau 4-kwalificatie behalen, worden 

meer medewerkers ingezet bij deskundigheidsbevordering van collega’s en is er een ontwikkeltraject 

in de maak voor medewerkers die een staf- of managementrol ambiëren. Dit traject gaat in 2019 van 

start. 

Digitaal leersysteem 

In 2018 is er gewerkt aan een nieuwe digitale leeromgeving. Alle bestaande leeractiviteiten worden in 

de zogeheten ‘PaWijzer’ opgenomen. In oktober is de nieuwe digitale leeromgeving geïntroduceerd 

voor nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers geven aan dat ze het gebruiksvriendelijk en gemak-

kelijk vinden. 

De volgende groep medewerkers die met de Pawijzer gaat werken, zijn de wooncoaches A. Dit zal 

gerealiseerd worden in het eerste kwartaal 2019. Uiteindelijk zullen, gefaseerd, alle medewerkers 

toegang krijgen tot de Pawijzer. 

Consultatieteam 2.0  

In 2018 is het consultatieteam uitgebreid om de teams beter te kunnen ondersteunen. Het consultatie-

team 2.0 is multidisciplinair samengesteld. Ook de inzet van externe partners behoort tot de mogelijk-

heden. De cliëntenraad SP heeft deelgenomen aan de wervingsgesprekken voor het team. 

 

Het consultatieteam kan ingeschakeld worden voor acute vragen, consult en advies, coaching on-the-

job of overnemen van de begeleiding. Het doel hiervan is het vlottrekken van vastgelopen begelei-
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dings- en crisissituaties. Bij nieuwe cliënten wordt, op aanvraag, een risicotaxatie door het consultatie-

team gedaan. Zo kan direct passende zorg worden ingezet. 

 

3.3.2 Hoe leren wij van de ervaringen van medewerkers?  

 
Tevredenheid en ervaringen van medewerkers  

Net als cliënten willen medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen. In 2018 is een werkgroep 

gestart om een medewerkerstevredenheidsonderzoek te organiseren. Er is een digitale app in ontwik-

keling, waarbij medewerkers gedurende het jaar hun mening en ervaringen kunnen delen. Bij het ont-

wikkelen van de app is de ondernemingsraad nauw betrokken. Ook nemen medewerkers uit diverse 

productgroepen deel aan de testgroep. In 2019 zal het nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek 

van start gaan. Zowel op team- als organisatieniveau kan Pameijer met de uitkomsten van dit onder-

zoek aan de slag.  

In 2018 hebben er drie medewerkersdialogen plaatsgevonden. Dit is een gestructureerd reflectiege-

sprek tussen medewerkers en bestuur. Besproken onderwerpen zijn: veiligheid, communicatie en 

samenwerking, verbinding en zelforganisatie. De bevindingen van deze medewerkersdialogen zijn 

verwerkt in bestaande en/of nieuwe beleidsregels/richtlijnen, bijvoorbeeld in de richtlijn voor middelen-

gebruik. 

 

Ziekteverzuim 
Het gemiddelde percentage over 2018 was 6,3%. Voor de leeftijdscategorie 62 jaar en ouder is het 

afgelopen jaar een stijging zichtbaar. In de nabije toekomst wordt daarom de wenselijkheid van een 

generatiepact-regeling onderzocht. 

De raad van bestuur is in 2018 in gesprek gegaan met medewerkers die langduriger zijn uitgevallen 

(tussen de drie en twaalf maanden). Doel was om van elkaar te leren en te kijken hoe we medewer-

kers beter kunnen ondersteunen in het herstelproces. Na analyse van de uitkomsten zal de afdeling 

HRM verbeteracties uitwerken. 

 

Daarnaast werkt de afdeling HRM, samen met betrokkenen, aan diverse acties. Aan managers wor-
den bijvoorbeeld doorlopend workshops ziekteverzuim aangeboden en medewerkers kunnen sneller 
specialistische hulp ontvangen. 
 
In 2019 blijven we het verzuimpercentage monitoren om na te gaan of bovenstaande verbeteracties 

leiden tot een daling van het percentage.  

 

3.3.3 Hoe reflecteren de teams? 

 

Teamreflectie  
De meerderheid van de teams vindt dat er voldoende wordt gereflecteerd. Ze noemen verschillende 
vormen van reflectie, zoals intervisie, overlegmomenten na iedere dienst, en het bespreken van 
MRIC-meldingen, casussen en werkprocessen. Medewerkers die vaak alleen werken zoeken momen-
ten om samen in gesprek te gaan over de dienstverlening. Dit doen ze door onder andere aan te slui-
ten bij multidisciplinaire besprekingen of door collegiale coaching met collega’s. Een aantal teams 
maakt gebruik van het instrument dialoog-werkvormen. 
 
Teams geven aan dat reflecteren helpt bij de afstemming en verbetering van de kwaliteit van dienst-
verlening. Het vergroot de betrokkenheid en verbetert de samenwerking, waardoor minder fouten wor-
den gemaakt en taken en verantwoordelijkheden beter worden verdeeld. Teams kunnen voor reflec-
tiegesprekken gebruik maken van de ondersteuning van HRM-coaches en managers. In 2019 wordt 
het instrument dialoog-werkvormen geëvalueerd en bepaald of dit instrument verder wordt uitgerold 
om de teamreflectie te stimuleren.  
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Voorbeeld Werkt-team: 

‘’Het terugkijken op ons functioneren en dit ook met elkaar bespreken, kan soms tot een andere aan-
pak leiden. Vaak doen we dit niet op afgesproken momenten, maar bij het bespreken van MRIC’s of 
problematiek waar men tegenaan loopt. Bij een nieuw team hebben we recent teamcoaching ingezet, 
voor het verkennen en aanvullen van talenten’’. 

 

Voorbeelden Woont-teams: 

‘’We hebben eens per kwartaal een teamdag.  Een van de onderwerpen was eigen regie. We hebben 
uitgebreid gesproken over dit onderwerp, hoe kijkt iedereen naar eigen regie en wat doen we om  
cliënten zoveel mogelijk eigen regie te geven? Hierna is dit onderwerp meer gaan leven en zijn we er 
als team bewuster mee bezig.’’ 
‘’Het team heeft MBTI-training gevolgd, we zijn met elkaar in gesprek gegaan over de Tips en Tops 
van een ieder. Het team heeft training psychopathologie gevolgd. Hierdoor is onze kennis en kunde 
toegenomen.’’ 

 

Voorbeeld GO-team: 

‘’We hebben meerdere teamochtenden/middagen waarin gekeken word naar kwaliteiten en zwakkere 

punten binnen het team. Samen wordt gekeken hoe wij ons willen en kunnen verbeteren. Ook na de 

diensten word er gereflecteerd door middel van de dienst door aanspreken en feedback. Zo gaan wij 

als team aan de slag met oplossingsgericht werken om onszelf te verbeteren als team.’’ 

 
Reflectie zorgorganisatie  
Eind 2018 heeft er een evaluatie van zelforganisatie plaatsgevonden. Hieraan hebben nagenoeg alle 

teams, ondersteunende diensten en managers deelgenomen. De grote meerderheid van teams is 

positief over ‘eigen regie’, zelf besluiten kunnen nemen en zelf kunnen organiseren. Een verbeterpunt 

voor 2019 is de inzet van ondersteunende diensten (slimmer organiseren). 

 

De ontwikkeling van het zelforganiserend werken verschilt per team. Er zijn teams die meer onder-

steuning nodig hebben. De focus bij deze teams ligt (nog) meer op het organiseren van werk en min-

der op reflecteren en verbeteren van de dienstverlening. De rol van de manager heeft ook invloed op 

de ontwikkeling van de zelforganiserende teams. Sommige teams hebben behoefte aan een coa-

chende manager, andere hebben behoefte aan meer aanwezigheid van de manager.  
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3.4. Organisatie 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Pameijer heeft gewerkt aan de borging van veiligheid en aan 

ondersteuning bij veilig gebruik van medicatie en medische hulpmiddelen.  

3.4.1 Hoe borgen wij de veiligheid in zorg en ondersteuning? 
In 2018 is het veiligheidsbeleid van Pameijer verder ontwikkeld. Dit naar aanleiding van de complexe-

re doelgroep, de tijdelijkheid van indicaties, veranderde werk-/woonomgeving en calamiteiten. Er is 

voor de hele organisatie een actieplan gemaakt en uitgevoerd om de veiligheid en veiligheidsgevoe-

lens van cliënten en medewerkers te versterken. Ook zijn er richtlijnen en protocollen geëvalueerd en 

herschreven, zoals het protocol seksueel geweld en het protocol time-out en schorsing. Pameijer is 

ook NEN 7510 gecertificeerd, dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met de digitale informatie van 

cliënten. 

  

Daarnaast worden ook de brede veiligheidsaspecten opgepakt door middel van het instellen van vei-

ligheidsronden. De eerste 5 teams zijn (in een pilot) bezocht door vakspecialisten op het gebied van 

(brand)veiligheid, Arbo en informatieveiligheid. De veiligheidsronden geven een handvat om de veilig-

heid met het team te bespreken en te verbeteren. Ze vergroten het veiligheidsbewustzijn bij medewer-

kers en cliënten. Het stimuleert teams om opgedane kennis te delen en vragen te stellen over zaken 

waarin zij graag gefaciliteerd willen worden. 

In 2019 zal de programmanager de veiligheidsronden integreren in het geheel van beleid. 

Convenant GGZ 

Voor mensen die (langdurig) in een klinische setting verbleven hebben, is de overstap naar zelfstandig 

wonen groot. Daarom heeft Pameijer met enkele GGZ-aanbieders afgesproken om behandeling en 

begeleiding zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Deze samenwerking is vastgelegd in een 

convenant. In het convenant staan afspraken over een adequate, gezamenlijke inrichting van de zorg 

voor cliënten die terugkeren in de samenleving. 

Het belangrijkste is dat we onze dienstverlening zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld 

door het houden van ‘zorgafstemmingsgesprekken’ en gezamenlijke trainingen. Het doel is om nog 

meer partijen bij het convenant te betrekken. De uitvoering van het convenant is in 2019 als mijlpaal 

benoemd. 

Veilig gebruik van medicatie en medische hulpmiddelen 

In 2018 zijn de werkinstructies voor het toedienen van medicatie geëvalueerd en bijgesteld. Er is een 

abonnement afgesloten zodat de protocollen van Vilans (kennisorganisatie voor langdurige zorg) be-

schikbaar zijn. Deze zijn altijd up-to-date. 

  

Er loopt een pilot om medicatiebegeleiding via digitale middelen te organiseren, namelijk de medicijn-

dispenser (Medido). Hierdoor krijgen de cliënten meer regie over de eigen medicatie.  

Voor specifieke doelgroepen wordt continu getoetst wat er nodig is om verantwoord en veilig medicijn-
gebruik te bevorderen. 
 

Jolanda heeft zelf graag de touwtjes in handen. Voor haar medicijnen was ze een tijdje afhankelijk van 
de begeleiding. Maar nu heeft ze een handig apparaat in huis, de Medido. Met één druk op de knop 
haalt ze daar elke dag haar medicijnen uit. Haar begeleider vult één keer per week de medicijnen in 
de Medido bij. ‘’Het was in het begin wel spannend. Maar ik vind het geweldig, dat ik weer de baas 
over mijn medicijnen ben. En ik wil er heel graag mee doorgaan!’’ 
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Audits, stuurinformatie Power-BI, kwaliteitsbibliotheek en mijlpalen 

De ondersteunende afdelingen faciliteren teams door informatie afkomstig uit audits te verstrekken, 

het beschikbaar stellen van stuurinformatie in het dashboard Power-BI en het voorzien van actuele 

protocollen en richtlijnen in de bibliotheken. Teams gebruiken deze informatie bij het uitvoeren en 

bijsturen van hun dienstverlening. De overall monitoring van activiteiten vindt doorlopend plaats en is 

onder gebracht bij team Kwaliteit. Elke maand wordt er een training aangeboden over het gebruik van 

Power-BI. De Power- BI-portal wordt doorlopend onderhouden, verbeterd en aangepast. 

 

Uit de terugkoppeling van de teams, via de viermaandsrapportages, komt naar voren dat steeds meer 

teams de dashboard-informatie gebruiken om (bij) te sturen. Het openstellen van de BI-portal voor alle 

medewerkers heeft hieraan bijgedragen. Welke informatie teams gebruiken uit het dashboard, ver-

schilt. Er zijn teams die zich beperken tot informatie over ziekteverzuim en opleidingsplannen. Andere 

teams gebruiken informatie om  te sturen, zoals informatie over productie, aantal in te zetten fte’s, de 

status van ondersteuningsplannen en MRIC-meldingen. 

Slimmer organiseren  

In 2018 is de organisatiestructuur van de ondersteunende diensten geëvalueerd om te bezien of deze 

structuur nog voldoet en toekomstbestendig is. Daarbij is ook van belang dat we de ‘overheadkosten’ 

willen beheersen. In 2019 worden de ondersteunde diensten geherstructureerd. Er zal meer aandacht 

worden besteed aan het overstijgend samenwerken en verbinden van afdelingen en teams. 
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3.5. Gedachtegoed 

Wij delen ons gedachtegoed en maken daarmee de toegevoegde waarde van de Pameijer-visie zicht-

baar. Onze medewerkers dragen in hun contacten met de buurt, opdrachtgevers, koepelorganisaties, 

werkgeversorganisaties de Pameijer-visie en –werkwijze uit. Zo werken we aan een inclusieve samen-

leving. We willen ook goed zichtbaar zijn om ervoor te zorgen dat cliënten en opdrachtgevers ons 

kunnen vinden. 

 

In 2018 is een merkonderzoek door Pameijer uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 inwo-

ners van de gebieden waar wij ondersteuning bieden Pameijer kent (33%). De bekendheid van Pa-

meijer is toegenomen in Maassluis, Vlaardingen en in Schiedam en de Drechtsteden. In de overige 

regio’s is de bekendheid ongeveer gelijk gebleven Pameijer staat op nummer 5 van de meest beken-

de zorgaanbieders. Deze top 5 is niet veranderd in vergelijking met 2017. We werken doorlopend aan 

het vergroten van de naamsbekendheid van Pameijer. 
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4. DE FOCUS IN 2019  

In 2019 focussen wij ons op het slimmer organiseren van de dienstverlening en het toerusten van 
medewerkers. Pameijer zet zich in voor alle cliënten, waarbij de kwaliteit van bestaan en kwaliteit van 
dienstverlening te allen tijde centraal staat. Wij besteden specifieke aandacht aan de volgende onder-
werpen:  
 

Thema  Verbeteren:  Resultaat Gereed 

Zorgproces Medewerkers ondersteu-
nen cliënten methodisch bij 
het bereiken van doelen. 

Alle teams zijn gecoacht in het op-
lossingsgericht werken en passen 
dat toe. 
 
Door methodisch te werken verbetert 
de kwaliteit van dienstverlening.  

2021 

Samenspel 
zorg en onder-
steuning 

Dialoog bevorderen tussen  
cliënten, verwanten en 
medewerkers. Stimuleren-
de en resultaatgerichte 
dialoog helpt ons de 
dienstverlening te verbete-
ren. 

Ervaringen/informatie van cliënten en 
medewerkers worden gebruikt om de 
dienstverlening en samenwerking te 
verbeteren. 
Denk aan informatie uit incidenten, 
klachten, teamdialogen, cliënterva-
ringsonderzoeken en evaluatiege-
sprekken. 
 

Doorlopend.  
In 2019 ver-
diepen we de 
dialoog. 

Borging van 
veiligheid en 
ondersteuning 

Focus op het toerusten van 
medewerkers bij ontwikke-
lingen en innovaties. Naast 
het plannen van trajecten, 
dient meer aandacht be-
steed te worden aan de 
implementatie en borging 
ervan. 

 Slimmer organiseren van de 
ondersteunende diensten.  

 De teams meer betrekken bij de 
totstandkoming en implementatie 
van stichtingsbrede besluiten.  

 De bevindingen van de eerste 
veiligheidsronden gebruiken om 
veiligheidsbewustzijn bij mede-
werkers en cliënten te blijven 
prikkelen en vergroten en veilig-
heidsronden integreren in het 
geheel van beleid. 

2019-2020 

Betrokken en 
vakbekwame 
medewerkers 

Pameijer blijft een aantrek-
kelijke werkgever, met 
teams die goede kwalitatie-
ve ondersteuning aan onze 
cliënten bieden. 

Behouden van vakbekwame en be-
trokken medewerkers: 

 Opleiden, leren en ontwikkelen. 

 Ervaringen van medewerkers 
worden gebruikt om medezeg-
genschap te versterken. 

2020 
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5. REFLECTIE: SAMEN LEREN EN LEREN VAN ELKAAR 

Dit jaar heeft Pameijer de externe visitatie georganiseerd, zodat wij van twee deskundigen (‘critical 

friends’) kunnen leren. De Raad van Bestuur heeft twee externe partijen (inspirator regelarm van 

Stichting Philadelphia en voorzitter van Combinatie Apothekers vereniging Rijnmond) uitgenodigd om 

gezamenlijk te reflecteren op het kwaliteitsrapport. Aan dit gesprek namen vanuit Pameijer de be-

stuurder, een cliënt, twee medewerkers, een gespreksleider en twee adviseurs Kwaliteit deel. De visi-

tatie heeft op 10 april 2019 plaatsgevonden op woonlocatie Kromhoutstraat.  

 

Het programma: 

09.30 – 10.00 uur:  Opening , introductie en welkom 

10.00 – 11.00 uur:  Reflectiegesprek  

11.00 – 11.20 uur:  Rondleiding op de woonlocatie 

11.20 – 11.50 uur:  Reflectietijd externe leden 

11.50 -  12.30 uur:  Plenaire terugkoppeling en afsluiting  

12. 30 uur:       Lunch   

Bijlage 2 is een informatiefolder over opzet en het doel van de visitatie.  

 

5.1. Uitkomsten visitatie 
De eerste visitatie conform het Kwaliteitskader VGN is succesvol verlopen. Het was een inspirerende 

ochtend. Pameijer heeft van de commissieleden kritische feedback meegekregen, maar ook compli-

menten.  

De deelnemers vinden het bijzonder om deel te nemen aan de visitatie. De passie van Pameijer is 

duidelijk merkbaar aan tafel. 

Pameijer wordt uitgenodigd om bij Philadelphia deel te nemen aan de intercollegiale visitatie: Pameijer 

wil hier graag aan deelnemen. 

Samenvatting reflectiegesprek 

Gerrit (Inspirator regelarm, Philadelphia):  

Inzet van ervaringsdeskundigen is de kers op de taart voor wat betreft het vergroten van de zeggen-

schap. Ervaringsdeskundigen geven hoop en steun voor anderen “Dit zou ik ook kunnen bereiken”. 

Het narratieve element is erg belangrijk: de ervaringsdeskundige vertelt vanuit zijn eigen ervaringen. 

Welke belemmeringen er waren en hoe daar mee om te gaan. Het is de methode van hoop.  

Mark (Apotheker Dorpsweg Rotterdam):  

Onderzoek of Pameijer meer naar buiten kan treden met belangrijke informatie.  Voor wat betreft me-

dicatiegebruik kan je bijvoorbeeld denken aan het informeren van de apotheken over de doelgroepen 

en/of voorzieningen van Pameijer. De apotheek betekent meer dan uitgifte van medicatie. Je onder-

houdt contact met cliënten en begeleidt hen in (veilig) medicatiegebruik. Vanwege de medicatieveilig-

heid is het wenselijk dat een cliënt de medicatie slechts van één apotheek ontvangt. 

Als de apotheek meer informatie heeft over de doelgroepen of voorzieningen van Pameijer, helpt dit in 

het begeleidingsproces (veilig) medicatiegebruik. 

 

Maaike en Hans (wooncoaches voorziening Kromhoutstraat): 

Op de Kromhoutstraat gaan we uit van de hulpvraag van de cliënt. Er wordt een passende begeleider 

geselecteerd die deze hulpvraag kan ondersteunen. Daarnaast wordt voor de individuele cliënt ge-

zocht naar geschikt aanbod . De ene cliënt heeft bijvoorbeeld een jobcoach nodig terwijl een andere 

cliënt baat heeft bij een training van de mariniers. 

Teamreflectie: Het team reflecteert met elkaar op wat een passende manier van begeleiden is. Wat 

sluit goed aan bij de doelgroep? Eén begeleider, collega heeft een manier van begeleiden die goed 
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aansluit bij de doelgroep. Het team reflecteert met elkaar wat we hiervan kunnen leren qua werkwijze 

en benadering van de cliënten. Het team heeft maandelijks intervisie, waar ruimte is om met elkaar te 

reflecteren. 

Daarnaast let het team ook op de verschillende eigenschappen en culturele achtergronden van de 

begeleiders. Een mix van culturen sluit bijvoorbeeld goed aan bij de multiculturele achtergronden van 

de cliënten. Bij de werving van nieuwe collega’s worden cliënten betrokken bij de sollicitatieprocedure. 

Kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening staan voor de wooncoaches voorop. De balans in kwali-

teit van dienstverlening en het huishoudboekje vergt van de teams de nodige inspanning. De manager 

wil medewerkers die getraind zijn in het competentiegericht werken, behouden. Het team geeft aan 

dat er stichtingsbreed, vergeleken met de reorganisatie in 2016, nu meer ruimte is om nieuwe colle-

ga’s een vaste dienstverband aan te bieden en/of contracten te verlengen. Het behouden  van profes-

sionele medewerkers geeft het team meer rust, stabiliteit en behoud van kwaliteit. 

 

Jeroen (cliënt):  

Jeroen is actief op verschillende gebieden bij Pameijer. Hij is ervaringsdeskundige, deelt graag zijn 

ervaringen met anderen en maakt zich sterk voor de zeggenschap van cliënten. Hij is lid van de cliën-

tenraad GZ en neemt regelmatig deel aan projecten als ‘kies je eigen begeleider’ en ‘GoOV-app’ 

Bij de woonvoorziening Oosterse Tuin nemen de cliënten deel aan de sollicitatiecommissie en krijgen 

ze de gelegenheid om vragen te stellen aan de sollicitanten. Op deze manier hebben de cliënten  

zeggenschap in het aannamebeleid.  

Jeroen heeft op basis van zijn hulpvraag en behoeften zijn eigen begeleider uitgekozen. Hij vindt het 

bijvoorbeeld fijn dat de begeleider elke avond langskomt om te vragen hoe het met hem gaat. Hij krijgt 

ook ondersteuning bij zijn administratie.  

Conclusie reflectiegesprek voor wat betreft ondersteuning en zeggenschap cliënten: 

Bejegening is een heel belangrijke factor voor de zeggenschap van cliënten. Hoe benader je cliënten? 

Hoe luister je naar hen en welke vragen stel je ze? Hoe betrek je ze bij zaken? Het onderwerp beje-

gening wordt ook vaak genoemd in cliëntervaringsonderzoeken en klachten. De relatie tussen cliënt 

en begeleider begint bij de bejegening. 

Overige bevindingen en vragen van de commissieleden: 

Er is voldoende stuurinformatie beschikbaar bij Pameijer. Het dashboard Power BI wordt gebruikt als  

instrument voor teams om te kunnen sturen op de eigen resultaten. Binnen de teams is afgesproken 

wie verantwoordelijk is voor de monitoring van stuurinformatie. Veelal in samenwerking met de mana-

ger. Belangrijk hierbij is dat teams weten hoe zij de stuurinformatie moeten interpreteren. ‘Anders is 

het zinloos en niet meer dan het invoeren van data’. Dit geldt ook voor de terugkoppeling van de me-

dewerkers- en teamdialogen. Het team van de Kromhoutstraat geeft aan dat ze graag een actievere 

terugkoppeling op teamniveau van de viermaandsrapportage willen ontvangen. 

Er is nog ruimte voor verbetering en groei voor wat betreft teamreflectie. Bij Philadelphia wordt bij-

voorbeeld de methodiek ‘Waarderend Veranderen’ toegepast om de teamdialoog te bevorderen. 

Pameijer heeft in 2018 geen medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Er is een digitale app 

in ontwikkeling, waarbij medewerkers gedurende het hele jaar hun mening en ervaringen kunnen de-

len. Doorlopend meten van de tevredenheid van de medewerkers is geen momentopname maar biedt 

continu inzicht in de tevredenheid van medewerkers. Zo kan daar snel op worden ingespeeld. Deze 

nieuwe manier van meten vergt voorbereidings- en implementatietijd, het medewerkerstevredenheids-

onderzoek zal in 2019 van start gaan. 

Pameijer maakt gebruik van de inzet van ervaringsdeskundigen. De externe commissieleden vragen 

zich af hoe dit concept aansluit bij de complexere doelgroepen. Pameijer is bezig met het doorontwik-

kelen van ervaringsdeskundigheid voor ook de complexere doelgroepen. Voor sommige doelgroepen 
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moeten nog ervaringsdeskundigen worden gezocht of toegevoegd. Bijvoorbeeld voor justitiële cliënten 

met VG-problematiek. 

De arrangeur heeft een belangrijke rol in het zorgtraject, maar de meerwaarde van deze rol is niet 

voor iedereen zichtbaar. De persoonlijke begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse 

ondersteuning van cliënten. Een arrangeur werkt meer achter de schermen. De arrangeur is bijvoor-

beeld bezig met indicaties aanvragen, passende zorg arrangeren, overleggen met wijkteams en finan-

ciers.  

Op de Kromhoutstraat werkt het team intensief samen met een vaste arrangeur. Deze arrangeur kent 

de voorziening, de samenstelling van het team en is bekend met de omgeving. Het team zorgt in sa-

menwerking met de arrangeur dat er een juiste match tussen cliënt en voorziening is. Sommige cliën-

ten worden bijvoorbeeld in verband met de gepleegde delicten niet op de woonvoorziening Kromhout-

straat geplaatst omdat er een naastgelegen kinderdagverblijf aanwezig is. Ook werken zij nauw sa-

men met reclassering en behandelaars vanuit de forensische zorg om tot duidelijke afspraken, een 

volledig beeld en passende zorg te komen. 

De tops: 

 De inzet van ervaringsdeskundigen is de kers op de taart van vergroten zeggenschap. Een extern 

commissielid noemde dit de methode van hoop. 

 De zelforganisatie van teams ontwikkelt zich. Er is aandacht voor in de vorm van evaluaties, coa-

ching door de manager, en facilitering van de dienstverlening. 

 Kiezen van de eigen persoonlijke begeleider. Zoeken naar de juiste match en na 3 maanden eva-

lueren met cliënt of de begeleiding aan de verwachtingen voldoet. 

 De vraag van de cliënt, eigen regie, tijdelijkheid en talentonwikkeling staan centraal. 

 De ondersteuning van kwetsbare cliënten en werken aan duurzame oplossingen. 

De tips van de ‘critical friends’: 

 Uit de visitatie kwam naar voren dat we aandacht moeten houden voor het doorlopen en afmaken 

van de kwaliteitscyclus. We moeten niet alleen focussen op plannen maken en uitvoeren (pro-

cesmatig), maar ook op het evalueren en bijstellen. In de evaluatie kunnen we meer aandacht be-

steden aan de uitkomsten, wat heeft het ons opgeleverd? Pameijer onderschrijft dit en ziet dit ook 

als een uitdaging om op alle niveaus de cyclus af te maken door resultaten te evalueren, te reflec-

teren en kwaliteit continu  te borgen.  

Uitgangspunt is de kwaliteitscyclus (PDCA): 

1. Plan: Ideeën ter verbetering van de kwaliteit  

2. Do: Ideeën omzetten  naar de praktijk, uitvoeren van de ideeën. 

3. Check: Het proces/idee wordt geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten, wat heeft 

het opgeleverd? 

4. Act: Eventuele tekortkomingen worden bijgesteld. Verbeterprocessen worden doorgevoerd binnen 

de hele organisatie. 

 

 Houd voor ogen voor wie Pameijer dit rapport schrijft. Dit verhoogt de leesbaarheid. 

 Meer buiten de muren van de voorziening treden, samenwerken met ketenpartners. Bijvoorbeeld 

voorlichting van apotheken over doelgroepen en woonvoorzieningen. 

 Arrangeurs meer koppelen aan vaste (regio)voorzieningen zodat de afstemming tussen teams en 

arrangeurs, het vinden van de juiste match, geoptimaliseerd wordt. 

 Ruimte voor het verder ontwikkelen van teamreflecties en een optimaal leerklimaat.  
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5.2. Nawoord bestuurder 
 
Samen met de cliënten (en verwanten) en medewerkers gaan wij dit leerproces aan om onze dienst-

verlening te blijven verbeteren. We denken gezamenlijk na over de kwaliteit van dienstverlening (on-

dersteuning) en de kwaliteit van bestaan van cliënten, de manier waarop onze medewerkers groeien 

in hun vakmanschap en de (innovatieve) ontwikkelingen van Pameijer. 

Dit proces moet nader vorm krijgen binnen alle teams – en vraagt ook ontwikkeltijd en -vermogen. 

Pameijer streeft ernaar dat in alle lagen methodisch en reflecterend wordt gewerkt, dit is een basisaf-

spraak die is opgenomen in het Programma 2019. Reflectie gaat vooral over de relatie tussen cliënt 

en medewerker en over de samenwerking met elkaar. Reflecteren begint ermee dat we met elkaar in 

dialoog zijn en blijven. Maar het is meer dan alleen het voeren van een gesprek. De dialoog moet ook 

stimulerend, hoopgevend en resultaatgericht zijn. Reflecteren is een combinatie van leren, uitvoeren 

en totstandbrengen. 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: Cliëntversie 

Bijlage 2: Informatiefolder collegiale visitatie 

Bijlage 3: Overzicht gebruikte informatiebronnen  
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Bijlage 1: Cliëntversie  

 

 

HET KWALITEITSRAPPORT 2018 
SAMENVATTING VOOR CLIËNTEN 

 

 

Pameijer maakt elk jaar een kwaliteitsrapport. In het rapport staat welke afspraken we heb-

ben gemaakt over het geven van goede hulp. Er staat ook in wat we met elkaar hebben be-

reikt. Op de volgende pagina vind je een samenvatting van het kwaliteitsrapport voor 2018. 

  

 

 

 

 

Tanya 
Tanya kwam in 1993 ambulant wonen bij Pameijer. Ze heeft in de loop der tijd veel ambulante begeleiders gehad. Met sommi-

gen heeft ze nog steeds contact. ‘Dat is zo bijzonder.’ Wat ze wel vervelend vond, was dat er vaak wisselingen in de begelei-

ding waren. ‘Ik kon niet tegen al die veranderingen toen. Maar uiteindelijk is dat nu wel minder geworden.’ 
 

In 2015 hoorde ze dat er wat ging veranderen in de zorg in Capelle. Iemand wees haar op Buurtcirkel en ze besloot om daar 

eens te gaan kijken. ‘Ik vond het doodeng maar ging toch. Nou, daar heb ik tot januari 2019 bij gezeten. Buurtcirkel heeft mij 

een stuk zelfstandiger gemaakt. Je hoeft niet alles aan de begeleiding te vragen, je kunt ook bij andere deelnemers terecht.’ 

 

Omdat haar thuissituatie verandert, heeft ze ervoor gekozen om vanaf april weer ambulante ondersteuning te krijgen. Van 

Pameijer. ‘Ik ben tevreden over de hulp van Pameijer en blij dat ik bij deze organisatie mag horen.’ 

 

 

Robert 

Robert werkt al bijna 10 jaar in de centrale cliëntenraad GZ. De raad geeft vaak advies, ook verzwaard. En ze gaan regelmatig 

op werkbezoek bij lokale cliëntenraden. ‘In de regio Rotterdam tot en met de Zuid-Hollandse Eilanden.’ 

 

Robert wordt vaak gevraagd om foto’s te maken. Bijvoorbeeld  bij Pameijer Party. ‘Daar kunnen mensen met een beperking 

dansen op muziek. Er wordt discomuziek gedraaid en het is altijd gezellig. Met lekkere bitterballen en partymix.’ 

 

Ook bij andere activiteiten maakt hij foto’s. ‘Ik word gevraagd voor het voetbaltoernooi en voor het volleybaltoernooi. Mijn foto’s 

worden dan op de website gezet zodat mensen ze kunnen bekijken.’ 
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Wat hebben we met elkaar gedaan in 2018? 

 

 
 
 

  
Wat gaat goed in 2018 

   
Wat kan beter in 2019 

Ondersteuning 
van cliënten  

- 65 teams zijn op hun locatie getraind 
om de kwaliteit van de ondersteuning te 
verbeteren. Dit heette het KOM MijnPlan 
project.  
- Teams overleggen steeds meer met 
familie en het netwerk van cliënten.  
- Leren van klachten. 

-  Medewerkers werken oplossingsge-
richt. Zo kunnen ze cliënten het beste 
ondersteunen.   
-  Elke cliënt heeft toegang tot zijn eigen 
digitale dossier.  
- Alle cliënten weten  wat er in hun plan 
staat.  
- Inzet van ervaringsdeskundigen. 
 
 

Zeggenschap 

 

- Iedereen is welkom om mee te praten 
bij Pameijer. Je kunt op verschillende 
manieren je stem laten horen. Bijvoor-
beeld in een verwantenraad of een 
cliëntenraad. Maar het kan ook in een 
familie supportgroep of in een gezamen-
lijk overleg (GO). 

- Cliëntervaringsonderzoeken leveren 
veel informatie op. Ze vertellen ons wat 
er goed gaat en wat we beter kunnen 
doen. Van de ervaringen van cliënten 
willen we in 2019 nog meer leren. 

Inzet van me-
dewerkers 

 

- Medewerkers kunnen hun stem laten 
horen. Er wordt een app ontwikkeld om 
de tevredenheid van medewerkers te 
onderzoeken.  
- Het bestuur gaat met medewerkers in 
gesprek over de dienstverlening. 
- Er is aandacht voor (langdurig) ziekte-
verzuim. 
- Het scholingsaanbod voor leren en 
ontwikkeling is verbeterd.  

- Als er iets verandert in het werk, moe-
ten medewerkers daarin goed begeleid 
worden. Dit kan bijvoorbeeld door de 
ondersteunende diensten slimmer te 
organiseren.  

Organisatie 

 
 

- Er is een actieplan voor veiligheid ge-
maakt en uitgevoerd. Zo wil Pameijer 
iedereen een veiliger gevoel geven.  
- Medewerkers kunnen belangrijke in-
formatie vinden in de digitale biblio-
theek. Bijvoorbeeld hoe je veilig met 
medicijnen omgaat. 
- We werken goed samen met andere 
organisaties als huisartsen, thuiszorg en 
behandelaars.  

- We willen deskundige medewerkers 
behouden. 
- We bespreken en bekijken samen 
goed wat we voor de dienstverlening 
hebben bedacht. Werkt dat ook echt? 
Wat gaat er goed en wat kan beter? 
- We blijven de samenwerking met an-
dere organisaties opzoeken.  

 

Bron picto’s: www.sclera.be 
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Bijlage 2: Informatiefolder 
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Bijlage 3: Bronvermelding  
Dit kwaliteitsrapport is gebaseerd op interne rapporteren, waarin wordt gevolgd of de dienstverlening 

goed verloopt en waar we kunnen verbeteren. Pameijer bespreekt deze ontwikkelingen regelmatig 

met de medezeggenschapsraden. Zij geven er gevraagd en ongevraagd advies over. 

Overzicht gebruikte bronnen: 

- Het maatschappelijk jaarverslag 2018 

- Programmaplaat 2018, Pameijer Versterkt 

- Notulen programmaoverleg  

- De integrale viermaandsrapportages 2018 

- De  viermaandsrapportages van teams 2018 

- Verslagen cliëntenraden GZ, SP en OR 

- Cliëntervaringsonderzoekrapporten Justitie, WMO, C-toets en Wlz 

- Evaluatieverslagen KOM MijnPlan 

- Nieuwsbrieven ‘ertoe doen’ en ‘stap verder’ 2018 

- De notitie Zelforganisatie versie 1.3 

 

Extern: 

- Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, landelijk kader binnen de Wlz-zorg 

- Handreiking kwaliteitsrapport en externe visitatie 


