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• Vervolgens	staat	in	hoofdstuk 3	hoe	Pameijer	de eigen 

organisatie, de systemen en de veiligheid	heeft	 

geregeld	om	de	dienstverlening	mogelijk	te	maken	 

voor	cliënten	en	medewerkers.	

•  Hoofdstuk 4	gaat	over	inclusief	samenleven	en	 

samenwerking met partners om samen de dienst

verlening	vorm	te	geven	en	te	verbeteren.

• Het rapport eindigt met de focus op 2021 en een  

toelichting op de jaarrekening 2020.	

Door	het	hele	rapport	staan	verhalen	en	voorbeelden	uit	

de	praktijk.	Cliënten	en	naasten	vertellen	hoe	zij	de	

dienstverlening	van	Pameijer	ervaren	en	medewerkers	

vertellen	over	de	ontwikkelingen	in	hun	werk	en	hoe	zij	

bijdragen	aan	kwaliteit.	

Leeswijzer
Met	het	kwaliteitsrapport	doet	Pameijer	elk	jaar	verslag	

over	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening.	In	dit	rapport	

staan	de	ontwikkelingen	en	prestaties	van	2020.	 

De	basis	hiervoor	is	het	meerjarenplan	‘Samen	Vindingrijk 

2020-2023’.	

Wat vind je waar?
• Het	rapport	begint	met	een inleiding, de cijfers,  

de cliëntenraden en naasten en de voor woorden van 

het bestuur en de raad van toezicht  

en	tot	slot	een	verslag	van	de visitatiecommissie

• In	hoofdstuk 1	lees	je	wat	Pameijer	aan	dienst-

verlening	doet	voor	en	samen	met	cliënten.	

• Hoe	Pameijer	medewerkers	ondersteunt	om	die	

dienstverlening	zo	goed	mogelijk	uit	te	voeren,	 

lees	je	in	hoofdstuk 2. 
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UitgangspuntenSamen Vindingrijk
Elke dag ergens voor opstaan, mensen ontmoeten op school,  
op werk of in de buurt. Omgaan met gewoontes. Wat voor de  
een vanzelfsprekend is, is voor de ander een opgave. Pameijer 
ondersteunt mensen, ook de meest kwetsbare, bij het versterken 
van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen.  
Dit doen we samen met de cliënten, naasten, vrijwilligers en  
de lokale omgeving. Wij stimuleren dat mensen - zodra zij  
dat kunnen - zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een 
inclusieve samenleving waar iedereen ertoe doet. 

Doordat	de	samenleving	steeds	ingewikkelder	wordt,	nemen	de	complexe	

ondersteunings	vragen	van	kwetsbare	mensen	toe.	Door	samen	vindingrijk	te	werken,	 

geven	we	cliënten	weer	het	vertrouwen	in	zichzelf.	Vindingrijk	werken	doen	we	door	 

creatief	te	zijn	in	oplossingen,	de	hoop	niet	op	te	geven,	aan	te	sluiten	bij	cliënten	en	 

door	samen	te	werken.	Wij	geloven	dat	je	iedere	dag	een	stapje	verder	kunt	komen,	 

en	dat	de	veerkracht	om	dat	te	kunnen	in	iemand	zelf	zit.	Het	zijn	de	kleine	stapjes	die	

het	begin	zijn	van	verandering.	Kleine	overwinningen	kunnen	tot	iets	groters	leiden.

Talent
	 	 We	gaan	uit	van	ieders	eigen	krachten	en	talenten.	Door	die	te	 

versterken	krijgen	mensen	meer	grip	op	hun	leven,	komen	sterker	in	het	 

leven	te	staan	en	worden	minder	afhankelijk	van	anderen.

	 	 	 		Periodiek	bespreken	we	of	de	ondersteuning	nog	aansluit	 

op	de	behoefte.	We	zijn	er	als	het	nodig	is.	Zo	licht	en	zo	kort	mogelijk,	 

maar	ook	zo	intensief	en	zo	lang	als	nodig.

	 	 	 		Voor	iedere	ondersteuningsvraag	bieden	wij	een	passende	

oplossing.	Wat	kan	én	wil	iemand	zelf?	De	inzet	van	professionele	 

ondersteuning	stemmen	we	hierop	af.

Tijdelijkheid

Eigen regie

In en met de samenleving
	 	 	 	 	 	 	 We	betrekken	zoveel	mogelijk	het	eigen	netwerk	

van	mensen	–	familie,	vrienden	en	bekenden	–	bij	de	ondersteuning	en	we	

sluiten	aan	bij	initiatieven	in	de	lokale	omgeving,	de	eigen	wijk.	Een	inclusieve	

samenleving,	waarin	iedereen	ertoe	doet,	begint	in	de	eigen	omgeving.
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1			Het	totaal	aantal	cliënten	is	in	2020	 
toegenomen	vergeleken	met	2019	(6.129).	De	groei	
is	vooral	te	zie	bij	cliënten	met	Wmo-indicatie.

2			In	2020	vond	minder	dienstverlening	plaats	o.b.v.	
overige	financieringsstromen	zoals	 
subsidies	(632	in	2019).

3			Aantal	WLZ-cliënten	met	woonondersteuning	was	
vorig	jaar	620.

4			Aantal	WMO-verblijfscliënten	was	vorig	jaar	1.127.
5			Verzuimpercentage	bij	Pameijer	was	in	2020	
vergelijkbaar	met	het	landelijke	beeld.
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Cliëntenraden en naasten
weten wat er leeft bij  
alle cliënten
De cliëntenraden van Pameijer en naasten zijn goed op de hoogte 
van wat er leeft bij cliënten. Regelmatig spreken zij daarover met 
het bestuur en geven hun advies.

De	centrale	cliëntenraden	Sociale	Psychiatrie	en	Gehandicaptenzorg	bezoeken	 

regel	matig	bijeenkomsten	van	cliënten.	Ze	hebben	contact	met	de	lokale	cliëntenraden	 

en	doen	onderzoek	naar	de	tevredenheid	onder	cliënten.	Zo	zijn	ze	goed	geïnformeerd	

om	cliënten	bij	Pameijer	te	kunnen	vertegenwoordigen.

Met	een	vol	programma	beloofde	2020	een	druk	jaar	te	worden	voor	de	raden.	 

Door	corona	werd	het	nog	drukker	en	veel	liep	anders	dan	gepland	en	werd	 

het	belang	van	een	eigen	netwerk	in	deze	tijd	nog	duidelijker.	Hoe	hebben	zij	 

dit	bijzondere	jaar	ervaren?	En	wat	is	hun	advies	voor	de	organisatie?	 

Ze	vertellen	het	zelf.
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Corona	zorgde	er	voor	dat	veel	ondersteuning	en	activitei

ten	tijdelijk	zijn	stopgezet	of	online	plaatsvonden.	Probeer	

toch	altijd	te	kijken	naar	wat	wel	kan.	Cliënten	hebben	fy

siek	contact	nodig	om	aan	te	kunnen	geven	wat	ze	nodig	

hebben.	Als	het	echt	niet	kan,	is	online	contact	een	goed	

alternatief.	Blijf	medewerkers	en	cliënten	daarom	helpen	

om	steeds	meer	digitaal	vaardig	te	worden.

 

Ook	voor	sommige	plannen	en	ontwikkelingen	binnen	de	

organisatie	was	door	corona	minder	of	geen	aandacht.	

We	snappen	dat	maar	we	maken	ons	daar	wel	zorgen	

over.	Als	alles	te	lang	stil	ligt,	gaan	cliënten	vanzelf	merken	

dat	er	geen	voortgang	en	verbetering	is.	Bijvoorbeeld	bij	

oplossingsgericht	werken	(OGW)	waar	cliënten	graag	mee	

willen	doorpakken.	Om	OGW	te	laten	slagen,	is	inspraak	

van	cliënten	belangrijk,	want	dat	doe	je	samen.	

Medezeggenschap	is	voor	cliënten	sowieso	een	belangrijk	

onderwerp.	We	hopen	dat	de	nieuwe	wet	medezeggen

schap	er	voor	gaat	zorgen	dat	bij	Pameijer	nog	meer	van	

beneden	naar	boven	wordt	gewerkt.	We	hebben	hierover	

gesproken	met	het	bestuur	en	deze	wens	uitgesproken.	We	

waren	dan	ook	erg	blij	dat	we	als	cliëntenraad	ruim	op	tijd	

zijn	betrokken	bij	het	vaccinatieprogramma	voor	cliënten	te

gen	corona.	

 

Pameijer	is	goed	in	het	maken	van	plannen	en	kaders.	Maar	

de	uitvoering	binnen	teams	en	het	bijstellen	kan	beter.	Ons	

advies	aan	de	organisatie	is	om	langer	betrokken	te	blijven	

bij	het	realiseren	van	de	plannen.	Ondersteun	teams	daarbij.	

Zorg	dat	ze	onderling	goede	voorbeelden	kunnen	delen	om	

van	elkaar	te	leren.	Dat	is	belangrijk	om	de	dienstverlening	

continu	te	verbeteren.	Nieuwe	wetten	en	beleid	worden	dan	

overal	op	de	juiste	en	dezelfde	manier	toegepast.

 

Cliëntenraad Sociale Psychiatrie
‘In het lastige coronajaar 2020 had Pameijer de dagelijkse dienstverlening 
goed voor elkaar. 

Corona	heeft	duidelijk	laten	zien	hoe	belangrijk	communi

catie	voor	cliënten	is.	De	aanpak	verschilt	soms	per	team.	

Als	raad	adviseren	we	te	investeren	in	goede	communica

tie	en	goed	na	te	denken	waar	je	cliënten	rechtstreeks	kunt	

bereiken	en	hoe	je	dat	doet.’

‘Probeer  
altijd te kijken  
wat wel kan.’

De Cliëntenraad Sociale Psychiatrie met Ton Haddeman 
(linksboven), Wessel Hartman (rechtsboven), Frans Pijn
appels (linksonder) en Erik van den Heuvel (rechtsonder).
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‘Corona heeft er flink ingehakt in 2020. De ondersteuning  
bleef goed overeind maar ineens ging veel communicatie en 
begeleiding online. 

Dat	maakte	het	zwaar	voor	iedereen.	Onze	cliëntengroep	is	kwetsbaar	en	heeft	een	 

luisterend	oor	nodig.	Als	je	alleen	bent	dan	loop	je	het	risico	op	isolatie	en	depressie.	 

Er	was	angst	om	vergeten	te	worden,	vooral	als	je	ambulant	woont.	Niet	iedereen	heeft	

voldoende	digitale	vaardigheden	en	middelen.	We	hebben	daar	met	het	bestuur	over	

gesproken	en	voorgesteld	om	cliënten	daar	goed	bij	te	ondersteunen.	Bijvoorbeeld	door	

computers	beschikbaar	te	stellen	en	cursussen	aan	te	bieden.	Met	wat	hulp	van	 

begeleiders	gaat	het	elke	keer	makkelijker	en	kunnen	cliënten	steeds	meer	zelfstandig.	

Online	lijkt	het	nieuwe	normaal	te	worden.	Dat	is	niet	altijd	en	voor	iedereen	goed.	 

Fysiek	ontmoeten	blijft	belangrijk	om	je	verhaal	kwijt	te	kunnen.	We	gunnen	iedereen	een	

goede	begeleider	die	tegen	ze	zegt:	‘Kom,	we	gaan	naar	buiten.’	Gelukkig	is	de	zorg	in	de	

tweede	lockdown	minder	afgeschaald	en	we	zagen	dat	er	meer	buiten	werd	afgesproken	

met	cliënten.	Daarnaast	werd	in	die	periode	beter	uitgelegd	wat	de	maatregelen	waren	

en	wat	dat	betekende	voor	de	ondersteuning.	We	zijn	goed	ingelicht	over	corona.	

Cliëntenraad Gehandicaptenzorg Communicatie	is	één	van	de	belangrijkste	punten	voor	cliënten.	Er	wordt	nog	vaak	 

ingewikkelde	taal	gebruikt	en	laat	gecommuniceerd.	Rondom	corona	ging	het	met	 

de	communicatie	juist	heel	goed.	Cliënten	werden	op	tijd	geïnformeerd	in	begrijpelijke	

taal.	Ons	advies	aan	het	bestuur	is	om	de	goede	communicatieaanpak	over	corona	 

door	te	trekken	voor	alle	communicatie	vanuit	Pameijer.	

In	februari	2020	zijn	we	als	nieuwe	cliëntenraad	begonnen.	Ook	al	hebben	we	elkaar	

vooral	via	de	computer	leren	kennen,	we	zijn	toch	een	hecht	team	geworden.	 

2020	was	misschien	een	rotjaar,	maar	het	is	fijn	dat	de	dingen	die	wel	door	konden	

gaan,	toch	zijn	gebeurd.	Dat	wordt	gewaardeerd.’	

Sofie de Reus

Naduni Perera

Brian Wildschut

Cliëntenraad Gehandicaptenzorg

Eelco Joosten

‘Met wat hulp van begeleiders gaat het elke keer makkelijker en kunnen cliënten steeds  meer zelfstandig’



Pameijer Kwaliteitsrapport 2020   |  9

Naasten
‘We zien dat de medewerkers van Pameijer 
hard en met toewijding werken met en 
voor cliënten. Daar wordt door naasten met 
veel waardering over gesproken. 

We	zien	ook	dat	er	veel	nieuwe	projecten	en	trajecten	zijn	

om	het	nog	beter	te	doen.	Veel	projecten	en	trajecten	heb

ben	meer	tijd	nodig	om	ze	goed	in	de	praktijk	te	borgen.	

Kijk	daarom	goed	hoe	je	dat	in	de	praktijk	uitvoert.	Boven

dien	zorgen	veel	nieuwe	projecten	voor	extra	werkdruk.	

Het	risico	is	dat	te	veel	hooi	op	de	vork	terecht	komt,	wat	

ten	koste	gaat	van	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening.	

De	visie	‘Tijdelijkheid,	Eigen	Regie	en	Talentontwikkeling’	

lijkt	te	veel	op	de	tekentafel	tot	stand	te	komen	en	te	 

absoluut	gesteld.	Er	is	veel	aandacht	voor	de	voorlopers	

en	innovatie.	Dat	is	mooi,	maar	verlies	daarbij	het	 

alledaagse	leven	van	een	cliënt	met	een	verstandelijke	

beperking	niet	uit	het	oog.	Als	naasten	zijn	we	benieuwd	

of	de	uitwerking	van	de	visie	in	samenspraak	met	cliënten 

en	verwanten	is	gegaan.	En	sluit	de	visie	werkelijk	en	

volledig	aan	bij	wat	zij	vragen?	Voor	ouders	van	een	 

cliënt	met	een	indicatie	voor	langdurige	zorg	kan	 

‘tijdelijkheid’	als	pijnlijk	worden	ervaren.	Dat	roept	dan	

‘Veel geleerd van onze gesprekken’
Angelique	is	moeder	van	Angelo	(26),	die	tot	een	half	

jaar	geleden	nog	bij	haar	thuis	woonde.	Ze	heeft	een	

moeilijke	tijd	achter	de	rug,	onder	andere	door	het	 

overlijden	van	haar	eigen	moeder.	Een	familie	

ervaringsdeskundige	hielp	haar	om	Angelo	los	te	laten.	 

Zodat	hij	zelfstandig,	met	ondersteuning	van	Pameijer,	

kan	wonen	en	werken.	Lees meer 

het	gevoel	op	dat	structurele	behoefte	aan	zorg	ter	 

discussie	wordt	gesteld.	Elke	cliënt	is	anders.	Ga	in	 

gesprek	met	cliënten	en	naasten	om	uit	te	vinden	wat	 

zij	belangrijk	vinden	in	het	dagelijkse	leven	en	hoe	ze	 

zich	daarbij	voelen.	Dan	gaat	de	visie	steeds	beter	 

aansluiten	bij	de	praktijk.	

We	adviseren	Pameijer	om	de	rol	van	naasten	meer	 

aandacht	te	geven	bij	het	bepalen	en	uitvoeren	van	de	

dienstverlening.	Een	naaste	kent	een	cliënt	het	beste	en	

is	een	constante	factor	in	zijn	leven.	De	meeste	hulp-

verleners	maken	cliënten	meestal	tijdelijk	mee.	Maak	

werk	van	de	samenwerking	in	de	driehoek	van	cliënt, 

medewerker en naaste.	En	vergeet	daarbij	de	familie- 

ervaringsdeskundigen	(FED)	niet,	zij	kunnen	ook	een	 

belangrijke	bijdrage	leveren.	Met	elkaar	kunnen	we	 

werken	aan	betere	dienstverlening	voor	iedereen.’

Henny van der Sluijs (Centrale Verwantenraad en moeder  
cliënt Pameijer), Adri Kleibeuker (moeder cliënte Pameijer),  
Mirjam Giphart ((familie)ervaringsdeskundige) en Neeltje  
Andeweg (gespreksleider en naaste van twee Pameijer-cliënten)

https://pameijer.nl/verhalen/angelique
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/clienten-naasten-en-beghttps-pameijer-nl-contents-textcontent-repositoryname-zakelijk-sitename-pameijer-nl-zakelijk-foldername-nieuwsberichten-folder-nieuwsberichten-fullname-nieuwsberichteneleiders-vertellen-hun-verhaal
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/clienten-naasten-en-beghttps-pameijer-nl-contents-textcontent-repositoryname-zakelijk-sitename-pameijer-nl-zakelijk-foldername-nieuwsberichten-folder-nieuwsberichten-fullname-nieuwsberichteneleiders-vertellen-hun-verhaal
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‘We ondersteunen mensen - ook de  
meest kwetsbare - bij het versterken van 
hun eigen kracht en het omgaan met 
belem meringen om mee te kunnen doen  
in de samenleving. 

Dit	is	zoals	dr.	J.H.	Pameijer	het	in	1926	heeft	bedacht.	 

In	die	95-jarige	geschiedenis	krijgt	2020	een	bijzondere	

plek.	Corona	had	een	ongekende	impact	op	de	hele	 

samenleving,	dus	ook	op	ons.	Door	samenwerking,	 

veerkracht	en	vindingrijkheid	lukte	het	cliënten	en	 

medewerkers	om	de	dienstverlening	stevig	overeind	te	

houden.	Een	geweldige	prestatie	waar	iedereen	 

ontzettend	trots	op	kan	zijn.	

Corona	kleurde	2020	sterk	en	had	veel	gevolgen	voor	 

cliënten.	Onzekerheid	over	hun	eigen	veiligheid,	omgaan	

met	ziekte	en	soms	verlies	en	steeds	opnieuw	moeten	

aanpassen	aan	nieuwe	maatregelen	en	andere	vormen	

van	(digitale)	dienstverlening.	Medewerkers	stonden	 

voor	dezelfde	grote	uitdagingen.	Daarnaast	moesten	

medewerkers	ineens	zoveel	mogelijk	thuiswerken	en	in	

veel	gevallen	werk,	thuisonderwijs	en	mantelzorg	 

combineren.	Op	geen	enkel	moment	hebben	we	de	moed	

opgegeven.	De	focus	lag	op	de	veiligheid	van	cliënten	 

en	medewerkers.	Alles	stond	in	het	teken	van	het	 

continueren	van	de	dienstverlening	waarbij	de	teams	 

zo	min	mogelijk	belast	werden	met	andere	zaken.	

Het	was	fantastisch	om	te	zien	dat	cliënten	en	

medewerkers	samen	tot	veel	meer	in	staat	waren	dan	ze	

dachten.	Creatieve	ideeën	hielden	de	dienstverlening	op	

gang	en	het	contact	met	elkaar	in	stand.	Het	lukte	

cliënten,	begeleiders,	medewerkers	en	naasten	steeds	

vaardiger	te	worden	met	digitale	middelen.	Iedereen	

leerde	van	elkaar	door	het	gewoon	te	doen.	Ook	de	

fysieke	en	mentale	gezondheid	van	de	ander	werd	 

extra	goed	in	de	gaten	gehouden	op	de	locaties	en	

tijdens	wandelingen.	 

De bedoeling van dr. J.H. Pameijer
95	jaar	geleden	bedacht	dr.	H.J.	Pameijer	dat	

mensen,	ook	de	meest	kwetsbare,	ondersteund	

moesten	worden	bij	het	versterken	van	hun	eigen	

kracht	en	het	omgaan	van	belemmeringen	om	mee	

te	kunnen	doen	in	de	samenleving.	

Bekijk	hier	de	geschiedenis	van	Pameijer. 

Voorwoord van het bestuur

https://www.youtube.com/watch?v=qLzU6ydX8YQ
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Datzelfde	gebeurde	bij	de	vele	online	bijeenkomsten	 

zoals	de	digitale	huiskamers,	informele	koffie-uurtjes	 

en	pubquizzen.	We	hebben	elkaar	op	afstand	misschien	

wel	beter	leren	kennen	dan	ooit.

 

We	startten	2020	met	het	ambitieuze	programma	Samen  

Vindingrijk.	Al	snel	zijn	door	corona	enkele	projecten	 

uitgesteld	en	aan	sommige	mijlpalen	is	minder	aandacht	

besteed.	Toch	lukte	het	om	veel	programmadoelen 

verder	te	brengen.	De	corona-aanpak	in	de	praktijk	 

en	onze	koers	Samen	Vindingrijk	liggen	in	elkaars	 

verlengde.	We	speelden	snel	en	flexibel	in	op	wat	ons	

overkwam	en	vonden	vindingrijke	alternatieven	om	 

onze	doelen	alsnog	te	bereiken.	De	aandacht	bij	de	 

ondersteuning	verschoof	vooral	naar	lichamelijk	en	 

sociaal	welbevinden.	Met	deze	focus	op	de	kwaliteit	 

van	leven	van	cliënten	bleven	we	vasthouden	aan	de	 

ingezette	koers	en	daarmee	aan	de	bedoeling.

We	zetten	de	koers	Samen	Vindingrijk	onverminderd	

voort.	In	het	programma	2021	maken	we	met	onze	 

doelen	nog	meer	de	verbinding	met	de	bedoeling	zoals	

dr.	Pameijer	die	95	jaar	geleden	voor	ogen	had.	 

We	gaan	er	vol	positieve	verwachtingen	tegenaan.’

Aimee Heijdenrijk, Arnold van Doorn en  

Arend Vreugdenhil - raad van bestuur Pameijer

• De zorg continueren met alternatieve 

dienstverlening.

• Versnellen van digitalisering en medewer-

kers en cliënten digitaal vaardig maken.

• Prioriteit geven aan:

1. crisismanagement

2. minimale belasting teams

3. maximale veiligheid voor iedereen.

• Communicatie van coronamaatregelen 

aan cliënten.

De grootste corona-
uitdagingen in 2020
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werkt.	Dat	stelt	ons	in	staat	nog	beter	accenten	te	leggen 

op	het	toezicht.	Ook	voor	medewerkers	maakt	de	

aangescherpte	koers	duidelijker	waar	Pameijer	aan	

werkt	en	hoe	zij	hun	bijdrage	kunnen	leveren.	De	slagen	

die	worden	gemaakt	met	de	meerjarenkoers	‘Samen	 

Vindingrijk’	zijn	veelbelovend.	Een	vergelijkbare	

vooruitgang	zien	wij	op	het	gebied	van	de	kwaliteit	van	

de	dienstverlening.	Het	Consultatieteam	en	de	Kwaliteit-

ondersteunende	kring	ondersteunen	de	teams	zo	goed	

mogelijk	bij	kwaliteitsvraagstukken	als	dat	nodig	is.	

Het	financiële	resultaat	eindigt	met	een	licht	verlies	 

voor	Pameijer.	Daar	werd	al	rekening	mee	gehouden	

vanwege	de	bijzondere	omstandigheden	in	2020.	 

Dankzij	het	verstandige	beleid	van	de	afgelopen	jaren	is	

een	stevige	buffer	opgebouwd	om	dit	op	te	vangen.	 

Het	is	ons	duidelijk	dat	Pameijer	de	financiën	goed	onder	

controle	heeft.	Dat	is	ook	nodig	met	het	oog	op	de	lange	

termijn.	Vergoedingen	van	financiers	dreigen	steeds	 

minder	aan	te	sluiten	bij	de	CAO-afspraken.	Daarom	

gaat	Pameijer	in	2021	met	projecten	aan	de	slag	om	de	

financiële	situatie	nog	robuuster	te	maken.	Een	positieve	

ontwikkeling	waar	we	met	tevredenheid	naar	kijken.	

De	raad	van	toezicht	heeft	er	alle	vertrouwen	in	dat	ook	

2021	een	succesvol	jaar	wordt	voor	en	samen	met	alle	

medewerkers,	cliënten	en	ketenpartners.’

 

R. Wondolleck - Voorzitter

Raad van toezicht
‘Bewondering en waardering hebben  
wij als raad van toezicht voor het 
aanpassingsvermogen van de organisatie 
en alle medewerkers van Pameijer in 2020. 
Dankzij ongekende inzet en vindingrijkheid 
lukte het om ook in het coronajaar hoge 
kwaliteit dienstverlening te bieden. 

2020	was	een	intensief	jaar	voor	cliënten	en	medewerkers.	

Corona	had	grote	impact	op	de	dagelijkse	dienstverlening. 

Ondanks	de	soms	heftige	maatregelen	is	de	ondersteuning	

kwalitatief	en	structureel	overeind	gebleven.	De	vinding-

rijke	manier	waarop	deze	uitdaging	in	alle	lagen	van	de	

organisatie	is	opgepakt,	is	iets	om	trots	op	te	zijn	en	

geeft	vertrouwen	in	de	kracht	en	cultuur	van	Pameijer.

In	2020	zijn	ook	goede	stappen	gezet	met	het	programma-

management.	De	koers	voor	2021	is	nog	duidelijker	 

omschreven	met	heldere	prioriteiten	waar	Pameijer	aan	

Het bestuur van Pameijer heeft de raad van toezicht 

om goedkeuring gevraagd voor relevante onderwerpen 

als financiën, huisvesting en kwaliteit.
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Één keer per twee jaar organiseert Pameijer een visitatie met 
externe partijen om aan de hand van het kwaliteitsrapport in 
gesprek te gaan over de dienstverlening. 

Voor	‘de	blik	van	buitenaf’	gingen	directeur	van	Woonbron	Zakaria	El-Khetabi	en	 

directeur	van	MEE	Rotterdam	Rijnmond	Richard	Scalzo	online	in	gesprek	met	bestuurs-

leden	Aimee	Heijdenrijk	en	Arnold	van	Doorn.	De	externe	visitatie	geeft	antwoord	op	 

de	vraag	hoe	Pameijer	kwaliteit	van	zorg,	kwaliteit	van	bestaan	en	bijbehorende	 

verbeteracties	duidt	en	onderbouwt	in	het	kwaliteitsrapport	2020.	

De	externe	partijen	hebben	het	kwaliteitsrapport	enkele	weken	voor	de	visitatie	 

ontvangen.	Beide	bestuurders	van	Pameijer	gaven	tijdens	de	dialoog	nog	een	korte	 

toelichting	op	de	inhoud	van	het	rapport	om	vervolgens	met	elkaar	te	reflecteren.	 

De	visitatiecommissie	vindt	dat	het	kwaliteitsrapport	een	goed	en	mooi	beeld	geeft	over	

de	activiteiten	van	Pameijer.	Het	is	duidelijk	dat	veel	doelstellingen	uit	het	meerjarenplan	

zijn	gerealiseerd	ondanks	de	bijzondere	uitdagingen	in	2020.	De	voorbeelden	in	het	 

rapport	laten	zien	hoe	vindingrijk	en	veerkrachtig	cliënten,	medewerkers	en	omgeving	 

in	het	coronajaar	waren	om	de	dienstverlening	overeind	te	houden.	De	snelheid	van	 

digitalisering	daarbij	is	indrukwekkend.	

Visitatiecommissie
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Datzelfde	zegt	de	commissie	als	het	in	het	rapport	gaat	over	inclusief	samenleven.	 

Juist	Pameijer	is	diep	geworteld	in	de	stad	en	regio	en	altijd	op	zoek	naar	de	leefwereld	

van	cliënten,	bijvoorbeeld	in	buurtcirkels.	Het	is	duidelijk	dat	dit	onderwerp	in	2020	 

ondergesneeuwd	is	geraakt	en	er	weinig	concreets	te	vertellen	is.	De	visie	nog	eens	goed	

neerzetten	is	daarom	des	te	belangrijker.	Pameijer	is	altijd	op	zoek	naar	oplossingen	en	

bouwt	samen	met	partners	aan	een	inclusieve	samenleving	op	basis	van	vertrouwen.	

Dat	is	volgens	de	visitatiecommissie	het	hart	van	Pameijer.	

De	visitatiecommissie	is	goed	op	de	hoogte	van	de	onderscheidende	aanpak	en	kracht	

van	Pameijer.	In	het	rapport	doet	Pameijer	zich	tekort	door	soms	teveel	over	processen	 

te	praten	terwijl	‘de	bedoeling’	met	de	uitgangspunten	talent,	tijdelijkheid,	eigen	regie	en	

inclusie	best	meer	mag	worden	benadrukt.	Dit	is	een	bijzonderheid	die	uit	het	oog	lijkt	te	

zijn	verloren	omdat	het	binnen	de	organisatie	zo	vanzelfsprekend	is.	Dat	is	het	niet.	 

Pameijer	mag	daarom	nog	meer	uitstralen	wat	Pameijer	is	en	maakt.

Medewerkers	worden	bijzonder	goed	toegerust.	De	visitatiecommissie	vindt	het	door-

lopende	medewerkeronderzoek	een	mooi	initiatief	en	is	nieuwsgierig	naar	het	Monitoring	

Programma	2021	dat	afgelopen	jaar	werd	ontwikkeld.	Het	onderling	lerend	vermogen	

tussen	teams	en	medewerkers	mag	meer	aandacht	krijgen.	Naast	kennis	en	kunde	 

gaat	dat	ook	over	‘hoe’	je	dingen	doet.	Tot	slot	mag	Pameijer	trots(er)	zijn	op	de	parels	

‘Consultatieteam’	en	‘Kwaliteitsondersteunende	kring’	die	inmiddels	echt	tot	wasdom	 

zijn	gekomen.	

Duurzaamheid	gaat	volgens	de	visitatiecommissie	in	de	breedste	zin	over:	een	even-

wichtige	samenleving,	hoe	we	met	elkaar	omgaan	en	de	uitdagingen	daarbij.	 

Pameijer	implementeert	duurzaamheid,	leefbaarheid	en	veiligheid	heel	breed.	 

Bijvoorbeeld	met	zijn	bijdrage	aan	en	aanwezigheid	in	wijken.	Met	een	klassieke	 

invulling	van	duurzaamheid	doet	Pameijer	zich	tekort	in	het	rapport.	

Het bestuur van Pameijer is de visitatie-

commissie dankbaar voor hun tijd, moeite 

en waardevolle input. De feedback is waar 

mogelijk nog verwerkt in dit rapport en 

wordt gebruikt om de dienstverlening 

verder te verbeteren.
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1.  Ondersteunen  
vanuit de bedoeling

Onze	dienstverlening	is	integraal	en	gaat	uit	van	talenten,	
tijdelijkheid,	eigen	regie,	in	en	met	de	samenleving.
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>  1.1    Medezeggenschap: ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie

>  1.2    Betekenisvol leven leiden in de samenleving

>  1.3    Meedoen in de digitale samenleving

Versterken van eigen kracht en omgaan met belemmeringen. 
Daar ondersteunt Pameijer mensen bij. Zodat zij mee kunnen 
doen in de samenleving om een betekenisvol leven te leiden. 
Pameijer sluit aan bij wat de ander nodig heeft en gaat 
samen met cliënten op zoek naar hun persoonlijke 
krachtbronnen. Pameijer ondersteunt cliënten bij het gebruik 
van deze krachtbronnen. Om te kunnen bouwen aan een 
eigen netwerk, stabiele financiën, een zinvolle dagbesteding 
en een passende woonsituatie. Waarbij alles in verbinding 
staat met hun omgeving. Ook in een samenleving die steeds 
complexer wordt door digitalisering. Meedoen in de 
samenleving begint pas als we samen leven.
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De teams die cliënten ondersteunen zijn verdeeld in groepen:

ondersteunt	cliënten	bij	hun	ontwikkeling,	herstel	en	

zelfredzaamheid	met	trainingen,	individuele	

ondersteuning	en	supportgroepen.	

ondersteunt	cliënten	bij	wonen.	

ondersteunt	cliënten	met	multiproblematiek	door	

middel	van	specialistische	ambulante	behandeling.ondersteunt	(L)VB-jongeren	bij	leren,	werken	en	wonen.

ondersteunt	volwassenen	bij	het	vinden	en	houden	van	

werk,	vrijwilligerswerk	of	bij	dagbesteding.

Pameijer Plus Pameijer Woont

Pameijer Mozaïk 

Pameijer Groeit op

Pameijer Werkt
Tot	slot	werkt	Pameijer	met	ervaringsdeskundigen.	

Dit	zijn	cliënten	die	zijn	opgeleid	om	hun	eigen	 

ervaringen	in	te	zetten	om	andere	cliënten	en	de	

teams	te	ondersteunen.
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‘ Na een periode van 
eenzaamheid en opname, 
gebruik ik mijn stem weer: 
in het koor, achter de balie 
en tijdens (sollicitatie)
gesprekken. Ik voel dat ik 
er weer toe doe.’ 
 
Ton
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Oplossingsgericht werken (OGW)  
geeft zelfvertrouwen
Meedoen	in	de	maatschappij	vraagt	

zelfvertrouwen.	Met	OGW	ontstaat	positieve	

energie	omdat	het	uitgaat	van	eigen	kracht-

bronnen.	Door	creatieve	oplossingen	aan	te	

reiken,	ontdekken	cliënten	waar	hun	kracht	ligt.

Medewerkers	van	Pameijer	helpen	cliënten	hierbij.	 

Zij	geloven	in	de	kracht	van	mensen,	houden	van	een	uit-

daging	en	denken	in	mogelijkheden.	Om	medewerkers	hier	bij	te	ondersteunen,	is	het	

toerustingstraject	OGW	gestart.	Van	alle	teams	binnen	Pameijer	doen	er	120	mee	aan	

OGW-trainingen.	Inmiddels	hebben	25	teams	het	OGW-traject	afgerond.	Ook	al	is	nog	

niet	iedereen	klaar	met	de	trainingen,	het	is	alle	teams	gelukt	om	cliënten	in	de	corona-

crisis	op	vindingrijke	manieren	te	ondersteunen.	Door	te	denken	in	mogelijkheden	en	te	

kijken	naar	de	krachtbronnen	van	cliënten	bleef	de	zorg	overeind.

Pameijer	blijft	investeren	om	alle	teams	mee	te	krijgen	en	het	OGW-traject	zo	snel	 

mogelijk	af	te	ronden.	Omdat	corona	vertragingen	bij	lopende	OGW-trainingen	 

veroorzaakte,	is	het	traject	verlengd	tot	1	januari	2022.

1.1 
Medezeggenschap:  
ruimte die cliënten hebben op 
het gebied van eigen regie

Pameijer ondersteunt cliënten in het versterken van hun kracht. 

Medezeggenschap van cliënten en verwanten is daarvoor  

belangrijk en vanzelfsprekend. Pameijer geeft cliënten een stem. 

Door goed naar hen te luisteren, leren teams van de ervaringen  

van cliënten. En door ze bij hun eigen dossier te betrekken en  

eigen regie te geven, werken cliënten samen met medewerkers  

oplossingsgericht aan hun ontwikkeling. Pameijer faciliteert cliënten, 

naasten en teams in het versterken van lokale medezeggenschap. 

Iedereen moet  
mee kunnen doen

 
We kijken naar  

de kracht van cliënten

En samen bedenken we  
vindingrijk oplossingen

Stap voor stap ontstaat 
meer (zelf)vertrouwen
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Vernieuwde Wet medezeggenschap  
cliënten zorginstellingen (Wmcz)
Inspraak	en	medezeggenschap	van	cliënten	zorgen	ervoor	

dat	de	dienstverlening	goed	aansluit	bij	de	behoefte.	1	juli	

2020	is	hiervoor	de	vernieuwde	Wet medezeggenschap

cliënten zorginstellingen	(Wmcz)	ingegaan.	Pameijer	

vindt	het	belangrijk	om	volgens	deze	wet	te	werken.	Het	

leidt	tot	echte	gesprekken,	luisteren,	verplaatsen	in	elkaar,	

respect	tonen,	doorvragen	en	doorpraten.	Net	zolang	

totdat	je	het	met	elkaar	eens	bent.	

 

In	de	zomer	van	2020	heeft	Pameijer	onderzocht	hoe	

(mede)zeggenschap	en	inspraak	georganiseerd	waren	

bij	de	locaties	en	welke	behoefte	er	leefde.	Cliënten,	

naasten	en	begeleiders	van	46	van	de	75	woonlocaties	

hebben	meegedaan	aan	dit	onderzoek.	De	belangrijkste	

uitkomsten	zijn	opgenomen	in	deze samenvatting.	

Door	de	vernieuwde	Wmcz	moeten	de	afspraken	met	 

de	medezeggenschapsraden	worden	aangepast.	 

De	uitkomsten	van	het	onderzoek	zijn	verwerkt	in	een	

voorstel.	Daarin	staat	hoe	Pameijer	(mede)zeggenschap	

en	inspraak	in	’21	verder	gaat	versterken.	

Dienstverlening moet  
aansluiten bij de behoefte

 
We luisteren naar  

de behoefte van cliënten
 

En samen worden we het  
eens over wat kan

 
Zodat de dienstverlening  

steeds beter aansluit  
bij de behoefte

We zijn samen 
vindingrijk

Door	de	coronacrisis	moest	Pameijer	op	een	andere	

manier	werken.	Cliënten	en	medewerkers	lieten	zien	

hoe	vindingrijk	ze	zijn	door	te	denken	in	mogelijk-

heden.	Samen	hebben	ze	veel	oplossingen	bedacht.	

Bekijk	hier	de	film	van	Pameijer	over	corona 

https://pameijer.nl/nieuws/medezeggenschap-en-inspraak-bij-pameijer
https://pameijer.nl/nieuws/medezeggenschap-en-inspraak-bij-pameijer
https://pameijer.nl/Cms_Data/Contents/clienten/Media/Nieuws/Samenvatting-onderzoek-over-inspraak-en-medezeggenschap.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PfGrsExVf7s
https://www.youtube.com/watch?v=PfGrsExVf7s
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Inspraak en medezeggenschap  
bij Woont Maassluis
Bekijk	deze video	met	5	tips	voor	goed	georgani-

seerde	inspraak	en	medezeggenschap	van	cliënten.

Vanzelfsprekend	hadden	cliënten	vragen	over	de	nieuwe	

wet.	Ze	konden	daarmee	terecht	bij	de	vertrouwens-

persoon	van	Pameijer.	In	het	belang	van	cliënten	is	ook	

een	extern	vertrouwenspersoon	aangetrokken	en	heeft	

Wet zorg en dwang (Wzd)
Teams	zijn	geïnformeerd	over	de	nieuwe	wet.	 

Het	uitgangspunt	van	de	wet	-	namelijk	geen	

onvrijwillige	zorg,	behalve	bij	ernstig	nadeel	-	sluit	aan	 

bij	de	bedoeling	van	Pameijer.	De	ondersteuning	 

gaat	uit	van	eigen	regie,	talentontwikkeling	en	

tijdelijkheid.	Onvrijwillige	zorg	past	daar	niet	bij.	

Daarvoor	werkt	Pameijer	samen	met	partners.

Pameijer	geen	separatieruimte.	In	de	tweede	helft	van	

2020	is	de	expertise	vergroot	voor	situaties	met	ernstig	

nadeel.	Gedragsdeskundigen	zijn	ingezet	om	complexe	

situaties	te	beoordelen	waar	mogelijk	onvrijwillige	zorg	

nodig	was.	Samen	met	cliënt	en	naasten	wordt	gezocht	

naar	de	lichtste	en	kortste	maatregelen	om	resultaat	 

te	boeken.

We ondersteunen  
zoveel mogelijk op vrijwillige  

basis en vanuit eigen regie
 

We zoeken samen naar alternatieve 
vormen van vrijwillige zorg

  
En bedenken passende oplossingen 

Met als doel onvrijwillige  
zorg te voorkomen.

Visie van Pameijer op Wzd
Arnold	van	Doorn	vertelt	in	deze video op een  

heldere	manier	over	de	visie	van	Pameijer	op	 

de	Wet	zorg	en	dwang	en	de	Wet	verplichte	 

geestelijke	gezondheidszorg.

https://www.youtube.com/watch?v=NIfjPvDt8pw
https://www.youtube.com/watch?v=NIfjPvDt8pw
https://www.youtube.com/watch?v=3ptBV7CF7H8
https://www.youtube.com/watch?v=3ptBV7CF7H8
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Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz)
Onvrijwillige	zorg	of	opname	van	cliënten	met	een	 

psychische	beperking	moet	veilig	en	goed	gebeuren.	

Voor	deze	cliënten	geldt	de	Wvggz.	Pameijer	neemt	 

zelf	geen	cliënten	verplicht	op.	Dat	gebeurt	door	

samenwerkingspartners	zoals	Antes	en	GGZ	Delfland.	

Deze	partners	behandelen	de	sociale	psychiatrie	(SP)	

cliënten	terwijl	Pameijer	de	begeleidende	zorgaanbieder	

blijft.	Daarom	hebben	wij	met	deze	partners	aanvullende	

samenwerkingsafspraken	gemaakt.

Cliëntervaringsonderzoek om van te leren
De	mening	van	cliënten	over	de	dienstverlening	is	 

belangrijk	voor	Pameijer.	Om	die	mening	op	te	halen,	 

zijn	1.000	cliënten	uitgenodigd	om	mee	te	doen	aan	het	

cliëntervaringsonderzoek	(CEO).	Kijk	hier	voor	de	volledige 

uitkomst	van	het	cliënt	ervarings	onderzoek	2020.

Gemiddeld geven  
cliënten de dienst - 
verlening een  
 

De	uitkomsten	van	het	onderzoek	worden	gedeeld	met	

de	teams.	Zij	kunnen	er	met	elkaar	op	reflecteren	en	zo	

hun	ondersteuning	verder	versterken.	In	2021	willen	 

we	één	vragenlijst	gebruiken	voor	alle	doelgroepen	die	

ondersteund	worden.

Sinds	de	nieuwe	wet	heeft	Pameijer	een	breder	beeld	

gekregen	van	onvrijwillige	zorg	en	ervan	geleerd	dat:

 

• 	met	de	beschikbaarheid	van	een	Wzd-functionaris	op	

de	juiste	plek	expertise	en	supervisie	altijd	dichtbij	is.

• kennis	over	onvrijwillige	zorg	in	sommige	situaties	

beter	kan	(aanpassingen	zijn	gedaan	in	het	

toerustingsplan).

• op	het	snijvlak	van	Wzd	en	Wvggz	complexe	situaties	

kunnen	ontstaan	(samenwerkingsafspraken	met	GGZ-

partners	zijn	verbeterd).

Pameijer	blijft	in	2021	cliënten	en	medewerkers	betrekken	

bij	de	uitgangspunten	van	de	wet.	Zo	gaan	zij	steeds	

beter	begrijpen	wat	de	wet	voor	hen	betekent,	kunnen	ze	

met	elkaar	het	gesprek	hierover	voeren	en	samen	werken	

aan	de	kwaliteit	en	veiligheid	van	zorg.	Met	aanvullende	

stuurinformatie	over	dit	onderwerp	ontstaat	een	groeiend	

en	overkoepelend	beeld	over	onvrijwillige	zorg	om	van	te	

leren	en	te	verbeteren.

Verplichte zorg  
moet veilig en goed zijn

 
We kijken wie kan  

en mag helpen
 

En werken samen  
met de juiste partners

 
Samen groeien we  

naar vrijwillige zorg

8,1

https://pameijer.nl/vrijwilligezorg
https://pameijer.nl/Cms_Data/Contents/Pameijer/Media/Nieuws/Clientervaringsonderzoek-2020.pdf
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Klachten gehalveerd in 2020
Net	als	een	mening	is	ook	een	klacht	een	bron	van	 

informatie	om	de	dienstverlening	te	verbeteren.	Daarom	

maakt	Pameijer	serieus	werk	van	de	klachten	van	 

cliënten	en/of	belangenbehartigers.	In	2020	zijn	 

77	klachten	ontvangen;	een	halvering	vergeleken	met	 

de	138	klachten	het	jaar	ervoor.	De	meeste	klachten	

kwamen	van	doelgroep	SP	en	daarna	van	GZ.	Vanuit	

LVB,	Mozaïk	en	Justitie	was	het	aantal	klachten	beperkt.	 

 

Net	als	de	voorliggende	jaren	hadden	de	meeste	 

klachten	(22%)	betrekking	op	de	bejegening	van	cliënten.	 

14%	van	de	klachten	ging	over	het	uitvoeren	van	het	 

ondersteuningsplan.	Ook	14%	ging	over	onzorgvuldig	

handelen	door	medewerkers.	Teams	gebruiken	de	 

klachten	om	met	elkaar	en	de	cliënten	te	reflecteren.	 

 

De	klachtenbemiddelaars	en	klachtencommissie	zijn	 

kort	na	de	eerste	coronamaatregelen	succesvol	

begonnen	met	digitale	gesprekken	en/of	hoorzittingen.	

De meeste dossier zijn op orde
Een	aantal	jaren	werkt	Pameijer	nu	aan	het	verbeteren	

van	rapportages.	Medewerkers	evalueren	tenminste	twee	

keer	per	jaar	de	plannen	met	cliënten.	Het	op	orde	hebben	

van	dossiers	is	direct	verbonden	met	oplossingsgericht	

werken	en	de	kwaliteit	van	dienstverlening.	Ook	in	2021	

blijft	Pameijer	aandacht	houden	voor	goed	rapporteren	 

en	halfjaarlijks	evalueren.

Cliënten worden  
betrokken bij eigen  

dienstverlening
 

Meningen halen we op met  
cliëntervaringsonderzoek

 
En teams reflecteren 

 over resultaten
 

Om zichzelf te ontwikkelen  
en cliënten beter te  

ondersteunen

Cliënten werken  
met ontwikkeldoelen 

Doelen en voortgang  
verzamelen we in dossiers

En we rapporteren aan en met  
cliënten over hun ontwikkeling. 

Steeds meer complete dossiers  
zorgen voor betere  

resultaten.
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Housing First
De	begeleiding	bij	Pameijer	is	er	op	gericht	om	cliënten	zo	zelfstandig	mogelijk	te	laten	 

wonen.	Met	Housing	First	is	de	volgorde	van	begeleiding	naar	een	woning	omgedraaid.	 

De	eerste	stap	is	hier	het	beschikbaar	stellen	van	een	woning.	Vanuit	die	basis	krijgen	 

cliënten	verdere	ondersteuning	naar	steeds	meer	zelfstandigheid.	In	Bergen	op	Zoom	 

en	Rotterdam	was	Pameijer	al	actief	met	Housing	First.	In	2020	startte	een	tweede	 

pilotgroep	in	Rotterdam.	

1.2 
Betekenisvol leven leiden
in de samenleving

Sociale contacten, een veilige 

woonplek, zinvolle dagbeste-

ding of werk en een stabiele 

financiële situatie zijn belang-

rijk om een betekenisvol leven 

te kunnen leiden. Daarom levert 

Pameijer integrale onder-

steuning op al deze gebieden. 

Door corona in aangepaste 

vorm, maar altijd aansluitend 

op wat cliënten nodig hebben.

Wij gaan door met Housing First 
‘ Een cliënt hier in Bergen op Zoom leefde al lange tijd op straat. Hij kwam niet  
verder en liep tegen een taalbarrière aan. In overleg met de gemeente hebben we 
met succes Housing First ingezet zodat hij met een schone lei kan beginnen.  
We doen er samen met de ketenpartners alles aan om deze cliënt weer perspectief 
te bieden. Een nieuwe start en een mooi succes in deze tijden. Wij gaan door met 
Housing First!’
 (Mozaïk)

Inclusief wonen  
geeft meer  

zelfstandigheid 
 

Pameijer biedt  
woonondersteuning 

 
En samen met verwanten 

 wordt ondersteuning ingericht  

Dat biedt steeds meer  
uitzicht op zelfstandig  

wonen.
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Zelfstandig wonen bij zorgconcept  
Welschen II
In	Rotterdam	Overschie	wordt	gewerkt	aan	zorgconcept	

Welschen II.	Hier	komen	32	van	de	285	woningen	

beschik	baar	voor	cliënten	van	Pameijer.	Zij	kunnen	hier	

met	begeleiding	zelfstandig	gaan	wonen.	Welschen	II	

maakt	verbinding	tussen	beschermd	wonen,	aanbod	van	

preventie,	signalering	en	ondersteuning	voor	reguliere	

huurders	die	steun	kunnen	gebruiken.	Pameijer	is	 

aanwezig	in	de	wijk	om	de	werkzaamheden	vanuit	een	

servicepunt	te	coördineren	en	het	zorgconcept	tot	een	

succes	te	maken.	Voor	alle	bewoners	wil	Pameijer	een	

duurzame,	leefbare	en	veilige	woonomgeving	realiseren.	

Inclusief wonen voor EMB-volwassenen
Pameijer	maakt	in	Capelle	aan	den	IJssel	inclusief	wonen	

mogelijk	voor	(jong)volwassenen	met	een	ernstig	meer

voudige	beperking	(EMB).	Samen	met	de	gemeente	en	

woningcorporatie	is	de	voorbereiding	van	een	integrale	

herontwikkeling	van	het	gebied	gestart,	met	onder	ande

re	woningen,	werk/dagbesteding	en	logeerplekken,	een	

kind-	en	gezondheidscentrum,	een	Huis	van	de	Wijk	en	

een	stadspark.	Zo	werken	we	aan	een	inclusieve	wijk,	

waar	kinderen	en	volwassenen	prettig	kunnen	opgroei

en,	wonen	en	werken.	Bekijk	hier	de	video 

Ouderen
Ook	voor	ouderen	geldt:	hoe	langer	ze	zelfstandig	wonen	

met	de	juiste	dienstverlening,	hoe	beter	ze	hun	netwerk	

actief	houden	en	mee	kunnen	blijven	doen	in	de	samen

leving.	Met	uitwisseling	van	kennis	en	ervaring	binnen	 

de	organisatie,	verbetert	Pameijer	de	kwaliteit	van	de	

dienstverlening	aan	ouderen.	In	2020	zijn	verbeterplan

nen	opgesteld.	In	2021	worden	deze	verder	uitgevoerd.	

In	samenspraak	met	cliënten	en	naasten,	onder	andere	

vertegenwoordigd	in	het	Platform	Ouderen	van	Pameijer.
Impressie Welschen II

‘Luisterend oor is zo belangrijk’
Wooncoach	Patrick:	‘Als	mensen	ouder	worden,	

nemen	sociale	contacten	vaak	af.	Bel	daarom	eens	

spontaan	of	ga	een	bakkie	doen!’	Lees meer 

https://www.woonstadrotterdam.nl/welschen2
https://youtu.be/6sqdRlc0Eec
https://www.youtube.com/watch?v=1Af1bYpQAsA
https://pameijer.nl/verhalen/patrick-wooncoach-pameijer
https://pameijer.nl/verhalen/patrick-wooncoach-pameijer
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JIM-methode
De	JIM-methode	(Jouw	Ingebrachte	Mentor)	geeft	 

jongeren	de	gelegenheid	om	mentoren	te	kiezen	uit	 

hun	eigen	netwerk.	De	mentoren	ondersteunen	hen	 

en	hun	ouders.	Dit	kan	een	oom,	vriendin	of	buurman	

zijn.	Zo	versterken	cliënten	hun	eigen	netwerk	en	 

wordt	het	een	alternatief	voor	uithuisplaatsing.	

Cliënten zoeken  
elkaar op in de wijk  

waar ze wonen
 

Pameijer helpt cliënten  
eigen netwerken te bouwen

 
En in de Buurtcirkels  

vinden cliënten elkaar 
 

Zo groeit hun  
zelfstandigheid

Mentor uit eigen netwerk
‘ Bij JIM draait het allemaal om de kracht van het 
eigen netwerk. We vragen aan de jongeren:  
wie vertrouw jij en wie kan met jou meedenken  
over wat goed is voor jou? De jongeren hebben 
bijna altijd wel iemand in het netwerk waar zij  
een speciale band mee hebben.’ 

 Gabrielle (Gezinsondersteuner)

Buurtcirkel
Dankzij	Buurtcirkel	leerde	Sylvia	nieuwe	mensen	

kennen.	En	helpt	ze	anderen	met	dingen	waar	ze	 

zelf	goed	in	is.	Lees meer 

Buurtcirkels
Cliënten	die	zelfstandig	wonen,	kunnen	elkaar	opzoeken	

in Buurtcirkels.	Dit	is	een	netwerk	van	mensen	die	bij	 

elkaar	in	de	wijk	wonen.	Ze	kunnen	elkaar	helpen	en	 

samen	leuke	dingen	doen.	Fysieke	buurtcirkels	waren	 

in	2020	vanwege	corona	nauwelijks	mogelijk.	 

Het	is	Pameijer	gelukt	de	ondersteuning	vanuit	de	Buurt

cirkels	snel	aan	te	passen	naar	digitaal	contact	en	elkaar	

buiten	ontmoeten.	De	volgende	uitdaging	is	nu	om	de	

Buurtcirkels	eerder	in	te	zetten	en	meer	cliënten	ervan	 

te	laten	profiteren.	

https://pameijer.nl/verhalen/sylvia
https://pameijer.nl/verhalen/sylvia
https://www.youtube.com/watch?v=JTpnMZE4J6w
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ABCDate
Zelf	een	sociaal	netwerk	opbouwen,	is	niet	voor	iedereen	

even	makkelijk.	Voor	cliënten	met	een	(licht)	verstandelijke 

beperking	is	Pameijer	daarom	in	2020	met	de	pilot	 

‘ABCDate’	gestart.	Dit	(dating)platform	helpt	cliënten	

hun	sociale	netwerk	te	versterken;	fysiek	en	online,	 

coronaproof	en	veilig.	ABCDate	helpt	cliënten	om	met	

mensen	buiten	hun	eigen	netwerk	in	gesprek	te	komen.	

Zo	ontstaan	nieuwe	sociale	contacten	en	wordt	het	 

eigen	netwerk	groter.	Zo’n	60	cliënten	doen	samen	 

met	hun	begeleiders	mee	aan	de	pilot.	In	2021	worden	

de	ervaringen	opgehaald	en	bepaalt	Pameijer	of	het	als	

standaardmiddel	wordt	ingezet	bij	de	ondersteuning.	

Zinvol werk en dagbesteding
Zinvol	werk	en	dagbesteding	helpen	om	cliënten	een	 

bijdrage	te	laten	leveren	aan	de	samenleving.	

In	2020	zijn	veel	werk-	en	dagbestedingsprojecten	 

(gedeeltelijk)	door	corona	stilgelegd	of	met	een	halve	 

bezetting	opgepakt.	Door	de	lockdown	moesten	cliënten	

vooral	thuisblijven.	Pameijer	heeft	vrijetijdscoaches	en	

leerwerkcoaches	ingezet	om	alternatieve	diensten	te	 

bieden	waarmee	cliënten	hun	dag	zinvol	konden	 

Pilot ABCDate groot succes
Deelnemer:	‘Ik	vond	echt	alles	super	leuk!	Het	was	

gezellig	en	ik	heb	veel	nieuwe	mensen	ontmoet.	Het	

was	al	een	tijdje	geleden	dat	ik	echt	iets	leuks	had	om	

naar	toe	te	gaan.’			Lees	meer	en	bekijk	de	video Jaarcontract
Na	twee	jaar	dagbesteding	tekende	Abigail	 

een	jaarcontract	bij	Bakkerswerkplaats	Rotterdam.	

Super	goed	dat	het	is	gelukt!	Lees meer 

besteden.	Deels	gebeurde	dat	ineens	digitaal.	In	korte	 

tijd	hebben	cliënten	en	medewerkers	de	kracht	ervaren	

van	de	combinatie	van	off-	en	online	dienstverlening.	 

Pameijer	noemt	dit	‘blended	dienstverlening’.

https://pameijer.nl/nieuws/startfeest-abcdate-groot-succes-
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/-abigail-heeft-betaalde-baan-bij-bakkerswerkplaats-rotterdam-
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/-abigail-heeft-betaalde-baan-bij-bakkerswerkplaats-rotterdam-
https://pameijer.nl/nieuws/startfeest-abcdate-groot-succes-
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Samen Online

‘Het dagelijks leven ziet er door corona anders uit. 
Dat is aanpassen. Gelukkig sta je er niet alleen 
voor. We zijn nu ‘Samen Online’ om te zorgen dat 
we met elkaar in contact blijven. En samen deze 
periode zo goed, prettig en creatief mogelijk 
invullen. En daar helpen we jou graag bij. Met tips, 
verhalen, activiteiten en dingen om thuis te doen.’ 
Bekijk hier Samen Online 

Samen Online
Corona	zorgde	ervoor	dat	cliënten	de	mensen	uit	hun	 

eigen	netwerk	minder	of	zelfs	helemaal	niet	meer	konden	

ontmoeten.	Kort	na	het	uitbreken	van	corona	zette	 

Pameijer	samen	met	ervaringsdeskundigen	Samen	Online 

op.	Op	dit	platform	kunnen	cliënten	en	hun	netwerk	 

elkaar	toch	ontmoeten.	Bijvoorbeeld	in	de	Digitale  

Huiskamer.	Daarnaast	is	de	livestream	Goedemorgen 

Pameijer	gestart	om	cliënten	wekelijks	te	entertainen	 

en	informeren.	Op	het	Samen	Online	wordt	digitale	 

dagbesteding	aangeboden	en	cliënten	kunnen	kennis-

maken	met	ervaringsdeskundigen.	Ruim	300	cliënten	 

zijn	lid	geworden	van	de	speciale	Facebookpagina.	

Zowel	bij	cliënten	als	medewerkers	hebben	online	 

ondersteuning	en	dienstverlening	een	ongekende	vlucht	

genomen.	Er	zijn	voorbeelden	dat	cliënten	hun	netwerk	

juist	hebben	uitgebreid.	Deze	ontwikkeling	heeft	veel	

kennis	opgeleverd,	bijvoorbeeld	hoe	cliënten	online	 

komen	en	ondersteuning	op	afstand	ervaren.	

Financiële redzaamheid en stabiliteit
Pameijer	heeft	er	in	2020	extra	op	ingezet	om	cliënten	 

te	helpen	een	stabiele	financiële	situatie	te	creëren.	 

En	dit	zo	te	houden.	Financiële	stabiliteit	draagt	bij	aan	

zelfstandig	kunnen	functioneren	en	ontwikkelen.	

Het	is	belangrijk	dat	de	teams	het	beleid	‘Geld	Telt’	 

kennen	om	cliënten	goed	te	kunnen	ondersteunen.	 

Pameijer	investeert	in	2021	om	hun	kennis	te	vergroten.	 

Ook	kunnen	teams	straks	rekenen	op	extra	inzet	van	de	

adviseur	Geld	Telt	en	het	delen	van	praktijkvoorbeelden.	

‘ Alle cliënten hebben dezelfde  
behoefte: contact’
‘	Binnen	ons	groepje	is	online	een	nieuwe	vriendschap	

ontstaan.	Dat	willen	we	behouden.	We	maken	al	

plannen	om	met	de	groep	bij	elkaar	te	komen	als	dat	

straks	weer	kan.’	Lees meer 

https://pameijer.nl/samenonline
https://pameijer.nl/samenonline/open-huis
https://pameijer.nl/samenonline/open-huis
https://www.youtube.com/channel/UC37olGMB7IhzCHZueV7wPUw
https://www.youtube.com/channel/UC37olGMB7IhzCHZueV7wPUw
https://www.facebook.com/groups/samenonline/
https://pameijer.nl/verhalen/ronald
https://pameijer.nl/verhalen/michel
https://pameijer.nl/verhalen/michel
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‘ Ik gaf geld uit als een 
intercity. Door gesprekken 
met mijn wooncoach en 
ervaring in de supermarkt, 
kan ik sparen. Ik zie mezelf 
in de toekomst al zitten in 
mijn eigen mooie huis met 
een hond.’ 
 
Sanderjason

Wlz met behandeling
Voor	sommige	cliënten	is	langdurige	zorg	nodig.	 

Pameijer	onderzocht	in	2020	de	mogelijkheid	om	 

volwassenen	met	een	verstandelijke	beperking	een	

Wlz-behandeling	(Wet	langdurige	zorg)	aan	te	bieden.	

Voor	jongeren	met	een	verstandelijke	beperking	gebeurde 

dit	al.	De	pilot	‘Wlz	met	behandeling’	is	succesvol	 

afgerond	voor	volwassen	cliënten	met	een	zorgzwaarte	

7	en	8.	Om	in	de	toekomst	cliënten	met	deze	indicaties	

een	Wlz-behandeling	aan	te	kunnen	bieden,	 

zijn	inmiddels	nieuwe	afspraken	gemaakt.	

Toegang GGZ-cliënten tot Wlz
Pameijer	ondersteunt	cliënten	die	24	uur	per	dag	nabije	

geestelijke	gezondheidszorg	(GGZ)	of	toezicht	nodig	

hebben.	In	2020	was	er	de	mogelijkheid	om	voor	hen	

toegang	tot	de	Wlz	aan	te	vragen.	Deze	cliënten	komen	

dan	in	aanmerking	voor	langdurige	zorg	die	beter	 

aansluit	bij	hun	ondersteuningsbehoefte.	Pameijer	heeft	

voor	ruim	500	cliënten	succesvol	een	aanvraag	gedaan	

bij	het	Centrum	Indicatiestelling	Zorg.	

Financiële stabiliteit door: 
• inzicht in inkomsten en uitgaven
• een geordende administratie
• schuldhulpverlening (waar nodig) 
• voorkomen van nieuwe schulden

Dat zorgt voor:
• minder geldzorgen
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• meer zelfstandigheid 
• financiële zelfredzaamheid
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Digitale ondersteuning
Dat	de	digitalisering	van	onze	samenleving	in	2020	zo’n	grote	vlucht	nam,	 

kon	niemand	voorspellen.	Cliënten	werden	ineens	geconfronteerd	met	meerdere	 

vormen	van	dienstverlening	die	noodgedwongen	digitaal	werd	aangeboden.	

 

De	noodzaak	heeft	geholpen	om	het	proces	van	digitalisering	te	versnellen.	Aan	het	eind	

van	2020	combineerde	de	meerderheid	van	de	teams	fysieke	en	digitale	vormen	van	

1.3 
Meedoen in de digitale  
samenleving

De samenleving wordt steeds meer digitaal. Om mee te blijven doen, 

zijn digitale vaardigheden nodig. Pameijer ondersteunt cliënten hierbij. 

Onder begeleiding van een regieteam worden verschillende  

initiatieven ontwikkeld en uitgerold om het digitaal werken en  

samenwerken te versterken.

samen	werken.	Beeldbellen	is	het	meest	gebruikte	 

middel,	naast	WhatsApp	en	Signal.	Het	is	 

zaak	deze	ontwikkeling	vast	te	houden.

Online	dienstverlening	vraagt	om	digitale	 

vaardigheden	bij	cliënten	en	medewerkers.	 

Nog	niet	iedereen	heeft	die	voldoende	en	het	

gaat	niet	vanzelf.	Met	het	oog	op	de	toekomst	in

vesteert	Pameijer	daarom	in	het	ontwikkelen	van	de	

digitale	vaardigheden	van	cliënten	en	medewerkers	door	

hen	samen	aan	dit	doel	te	laten	werken.	Ook	zijn	het	scholings

aanbod	en	de	instrumenten	uitgebreid	om	medewerkers	goed	toe	te	rusten.

Nu	digitalisering	bij	de	ondersteuning	van	cliënten	toeneemt,	worden	ook	de	voordelen	

beter	zichtbaar.	Teams	geven	aan	dat	er	vaker	en	laagdrempeliger	contact	is	met	 

cliënten	en	hun	netwerk	dankzij	digitale	ondersteuning.	Toch	blijft	het	maatwerk	en	 

is	geregeld	fysiek	contact	nodig.	Naast	Jouw	Omgeving	(zie	hierna)	en	Samen	Online	

geldt	dit	voor	producten	als:

• Kies	je	koers:	een	programma	op	tablet	of	computer	voor	(L)VB	jongeren	die	 

alledaagse	keuzes	willen	leren	maken.

Cliënten zijn  
onderdeel van de  

digitale samenleving 
 

Ook wij bieden dienstverlening  
digitaal aan 

 
En we leren iedereen  
digitale vaardigheden

 
Met elkaar worden  

we steeds vaardiger.

https://pameijer.nl/diensten/kies-je-koers
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• GooV:	een	app	op	de	smartphone	die	cliënten	helpt	

zelfstandig	en	veilig	te	reizen	met	het	openbaar	vervoer.

• Belevenistafels:	grote	tablets	die	beweging	stimuleren,	

kennisniveau	ontwikkelen	en	voor	meer	plezier	 

en	saamhorigheid	zorgen.	

Jouw Omgeving geeft eigen regie
Als	cliënten	toegang	hebben	tot	hun	dossier	en	er	in	 

kunnen	werken,	krijgen	ze	meer	regie	over	hun	eigen	 

ondersteuning.	Daarom	heeft	Pameijer	gezorgd	dat	elke	

cliënt	die	dat	wil	toegang	heeft	tot	zijn	eigen	digitale	

dossier in Jouw Omgeving.	Samen	met	hun	begeleider	

kunnen	ze	online	hun	doelen	bekijken,	aanpassen	en	

nieuwe	doelen	toevoegen.	Ze	kunnen	hun	rapportages	

lezen	en	hierop	reageren.	Als	cliënten	iemand	uit	hun	

persoonlijke	netwerk	willen	betrekken,	dan	kan	dat.

Pameijer	gelooft	dat	juist	kleine	stapjes	leiden	tot	een	

groot	resultaat.	Door	samen	ervaringen	vast	te	leggen	 

in	het	dossier,	kunnen	begeleiders	gelijk	het	gesprek	 

voeren	hoe	een	cliënt	een	dag	heeft	beleefd.	Dat	levert	

veel	informatie	op,	waarmee	ze	samen	vindingrijke	 

oplossingen	kunnen	bedenken.	Zo	krijgen	cliënten	 

meer	inzicht	in	hun	eigen	krachtbronnen.	En	kunnen	ze	

steeds	beter	meedoen.	

Nieuwe digitale initiatieven
Nieuwe	digitale	initiatieven	kunnen	de	wereld	van	 

cliënten	verrijken.	Voorwaarde	is	dat	ze	goed	aansluiten	

bij	wat	mensen	nodig	hebben.	Daarom	test	Pameijer	

nieuwe	initiatieven	zorgvuldig	samen	met	cliënten	en	

medewerkers.	Pas	als	uit	een	test	blijkt	dat	een	initiatief	

Belevenistafels verbinden
Faiza	en	Diana:	‘Dankzij	de	inzet	van	de	

Belevenistafel,	constateerden	we	na	een	maand	al	

dat	cliënten	meer	in	zich	hebben	dan	wij	dachten.	

Binnen	een	maand	was	het	een	vast	onderdeel	van	

ons	dagprogramma.’	Lees	meer	en	bekijk	de	video 

Eigen regie met Jouw Omgeving
Ginger:	‘Het	is	hartstikke	leuk.	In	Jouw	Omgeving	 

werk	je	met	je	begeleider	veel	opener	aan	je	doelen.	 

Je	vult	samen	in	hoever	je	al	met	je	doelen	bent.’	 

Bekijk	de	video 

https://pameijer.nl/diensten/goov
https://pameijer.nl/nieuws/Pameijer-stelt-Belevenistafel-beschikbaar-voor-Aafje-zorghotel
https://pameijer.nl/jouwomgeving
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/digitale-belevenistafel-levert-binnen-1-maand-zichtbaar-resultaat-op
https://www.youtube.com/watch?v=JdclNkS0UmM
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/digitale-belevenistafel-levert-binnen-1-maand-zichtbaar-resultaat-op
https://www.youtube.com/watch?v=JdclNkS0UmM


aantoonbaar	toegevoegde	waarde	biedt,	wordt	

het	ingevoerd.	In	2020	is	vanwege	corona	met	

name	gefocust	op	het	doorontwikkelen	en/of	 

implementeren	van	bestaande	initiatieven.	Nieuwe 

initiatieven	starten	pas	als	er	veel	vraag	naar	is.	

Hakim: ‘Ik hou wel van techniek’
Iedereen	doet	steeds	meer	digitaal.	

Boodschappen	doen,	dingen	regelen,	reizen	 

met	het	OV.	Pameijer	ondersteunt	cliënten	in	

hun	digitale	vaardigheden.	Lees meer 
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https://pameijer.nl/verhalen/hakim
https://pameijer.nl/verhalen/hakim
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>  2.1    Vakkennis en vaardigheden op peil brengen en houden

>  2.2   Aantrekkelijke werkgever

>  2.3    Versterking professionele handelingsruimte

2.  Gewaardeerd vakmanschap
Onze	medewerkers	zijn	gewaardeerde,	bevlogen	vakmensen.
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Een organisatie waar vakmanschap  
voorop staat, doet meer. Teams en  
medewerkers kunnen hun eigen leertraject 
samenstellen. Oplossingsgericht werken 
(OGW) heeft daarbij hoge prioriteit. Net als 
het regelmatig reflecteren om zo de dienst-
verlening te verbeteren. Om professioneel 
handelen te versterken, voeren teams hun 
eigen regie en kunnen ze rekenen op goede 
ondersteuning bij de invoering van nieuwe 
wetten in de zorg. Tegelijk zorgt Pameijer 
voor het vinden, binden en inzetbaar  
houden van gewaardeerde collega’s.
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Investeren in opleiding
Goede	dienstverlening	voor	cliënten	moet	meegroeien	met	de	ontwikkelingen	in	de	zorg	

en	maatschappij.	Pameijer	investeert	blijvend	in	opleidingen	en	geeft	medewerkers	de	

ruimte	om	hun	deskundigheid	te	ontwikkelen.	Teams	geven	aan	dat	de	uitvoering	van	

hun	opleidingsplan	door	corona	niet	volgens	plan	is	verlopen	omdat	de	ondersteuning	

van	cliënten	voorrang	kreeg	en	veel	opleidingen	zijn	uitgesteld.	In	2021	worden	de	plan

nen	weer	opgepakt	en	uitgevoerd.

Intern	onderzoek	naar	‘leren	en	ontwikkelen’	wees	uit	dat	medewerkers	voldoende	gele

genheid	ervaren	om	hun	eigen	leer-	en	ontwikkeltraject	vorm	te	geven.	Tegelijk	bleek	dat	

er	meer	aandacht	moet	komen	voor	verdieping	van	kennis,	in	de	praktijk	leren	van	elkaar	

en	reflecteren.	Hiermee	is	in	2020	een	start	gemaakt.	

Corona	heeft	het	‘reguliere’	leren	en	ontwikkelen	in	2020	zo	goed	als	stilgelegd.	Mede

werkers	en	cliënten	hebben	vooral	in	de	praktijk	veel	geleerd.	Door	met	elkaar	naar	 

creatieve	oplossingen	te	zoeken.	Zich	aan	te	passen	en	nieuwe	ervaringen	op	te	doen.	 

En	door	het	delen	van	ervaringen.	

2.1 
Vakkennis en vaardigheden  
op peil brengen en houden

Goed vakmanschap is onmisbaar voor goede dienstverlening.  

Pameijer rust medewerkers toe voor nieuwe wetten en regelingen. 

Medewerkers krijgen opleidingen aangeboden om specifieke  

kennis op te doen, zoals digitale vaardigheden en calamiteiten-

onderzoek. Teams en medewerkers leren van elkaar door  

ervaringen te delen. 
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Digitale leeromgeving PaWijzer 
In	maart	2020	was	de	nieuwe	digitale	leeromgeving	 

PaWijzer	beschikbaar	om	medewerkers	optimaal	toe	 

te	rusten.	Hier	vinden	medewerkers	alle	opleidingen	 

en	cursussen	die	ze	moeten	of	kunnen	volgen.	

Het	aantal	verplichte	opleidingen	is	teruggebracht,	 

zodat	meer	ruimte	ontstaat	om	met	en	van	elkaar	te	 

leren	in	de	praktijk.	Met	de	nu	nog	verplichte	opleidingen	

voldoen	medewerkers	aan	de	minimale	eisen	om	 

bevoegd	te	zijn	en	te	blijven.	

Iedereen digitaal vaardig
Meedoen	in	een	samenleving	die	steeds	digitaler	wordt,	

vraagt	veel	van	mensen.	Corona	maakte	dat	in	2020

nog	duidelijker.	Om	cliënten	te	ondersteunen	in	deze	 

digitale	wereld,	moeten	medewerkers	zelf	ook	digitaal	

vaardig	zijn.	Van	elk	teamlid	wordt	sinds	2020	een	 

digitaalbasisniveau	gevraagd.	Pameijer	helpt	iedereen	

om	dit	niveau	te	halen.	We	hebben	een	ICT	Academy	

waar	cliënten	terecht	kunnen	met	al	hun	computervragen.	

DigiPameijer: overal en snel
Pameijer	wil	cliënten	altijd	en	overal	kunnen	ondersteunen. 

Dat	kan	als	elke	medewerker	ook	altijd	en	overal	digitaal	

kan	werken.	Thuis,	onderweg,	op	kantoor	of	bij	een	 

cliënt.	Dit	wordt	steeds	beter	mogelijk	met	DigiPameijer:	

een	systeem	dat	medewerkers	gemakkelijk	toegang	

biedt	tot	digitaal	werken	(mail,	documenten	bewerken	

enz.)	en	samenwerken	(chatten,	beeldbellen	enz.).	 

DigiPameijer	is	samen	met	medewerkers	die	dagelijks	

cliënten	ondersteunen,	ontworpen.	De	officiële	uitrol	 

start	in	2021.

Nieuwe calamiteitenonderzoekers erbij 
Zorgvuldig	onderzoek	van	een	calamiteit	is	noodzakelijk	

om	er	van	te	leren.	15	Medewerkers	met	verschillende	

functies	en	achtergronden	zijn	in	2020	opgeleid	tot	inter

ne	calamiteitenonderzoekers.	Ze	zijn	in	staat	om	met	een	

brede	blik	een	calamiteit	te	bekijken,	te	bespreken	en	te	

beoordelen.	Hun	verbeteradviezen	sluiten	daardoor	beter	

aan	bij	de	dagelijkse	praktijk.

Medewerkers in de frontlinie 
leren van elkaar
Vanuit	de	frontlinie	in	de	zorg	ondersteunen	 

medewerkers	de	cliënten	in	coronatijd.	Vele	 

vindingrijke	en	mooie	initiatieven	zijn	ontstaan.	

Medewerkers	delen	graag	hun	verhaal	om	 

een	beeld	te	geven	van	de	impact	van	corona	 

en	om	van	elkaar	te	leren.	 

Bekijk	hier	alle	inspirerende	verhalen 

Trainers helpen cliënten digitaal  
vaardig te worden
Monique	en	Priscilla	van	Pameijer	Plus:	‘In	het	begin	

was	het	even	zoeken	en	wennen.	Niet	iedereen	was	

even	handig	met	een	computer.	Maar	na	een	paar	

keer	oefenen,	is	iedereen	eraan	gewend.’	 

Bekijk	de	video 

https://pameijer.nl/corona/indefrontlinie
https://www.youtube.com/watch?v=rFowjIwmwhc
https://www.youtube.com/watch?v=rFowjIwmwhc
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Toepassen van wets- en stelselwijzigingen
Op	1	januari	2020	zijn	de	Wet	zorg	en	dwang	(Wzd)	en	

de	Wet	verplichte	ggz	(Wvggz)	ingegaan.	De	kern	van	

de	wetten	is	‘geen	verplichte	zorg,	tenzij	er	kans	op	ern

stig	nadeel	voor	de	cliënt	of	zijn	omgeving	is’.	Het	werken	

volgens	de	nieuwe	wetten	is	in	2020	voorbereid.

Omdat	Pameijer	zelf	geen	verplichte	zorg	levert,	zijn	er

samenwerkingsafspraken	met	ggz-partners	gemaakt.	 

In	het	belang	van	cliënten	en	vanuit	de	rol	als	begeleider

wil	Pameijer	een	krachtige	en	gelijkwaardige	positie	in	de	

samenwerking	met	de	GGZ	als	behandelaar.	Invoering	

van	de	Wvggz	wordt	ook	opgenomen	in	projecten	 

voor	ondersteuning	aan	specifieke	doelgroepen	(zoals	

ouderen	of	cliënten	Wlz	met	behandeling).	Er	worden	 

bijvoorbeeld	gedragsdeskundigen,	fysiotherapeuten	en	

GGZ-behandelaren	toegevoegd	aan	de	teams	om	 

deskundigheid	bij	medewerkers	te	helpen	versterken.

Medewerkers	moeten	de	juiste	en	gerichte	toerusting

krijgen	op	de	Wzd	of	Wvggz	en	goed	kunnen	beoordelen	

wanneer	er	sprake	kan	zijn	van	onvrijwillige	zorg.	Met	de	

cliëntenraden	en	gedragsdeskundigen	zijn	gesprekken	

gevoerd	over	hun	rol	die	ze	hier	samen	met	de	woon-

coaches	in	hebben.	Omdat	teams,	ondernemingsraad	 

en	cliëntenraden	vanaf	het	begin	betrokken	zijn,	is	de	

verwachting	dat	de	invoering	straks	goed	aansluit	bij	 

de	praktijk.

Nieuwe wetten  
worden ingevoerd in het  

belang van cliënten 

Wij passen nieuwe regels toe  
op onze processen

Ondersteunen medewerkers bij  
de toepassing in de praktijk

Zodat de dienstverlening aansluit 
bij wat cliënten en medewerkers 

nodig hebben.
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Fysieke en mentale gezondheid
Vitale	medewerkers	leveren	de	beste	zorg.	Corona	legde	extra	druk	op	de	zorg	en	 

daarom	ging	veel	aandacht	van	Pameijer	uit	naar	de	fysieke	en	mentale	gezondheid	van	

medewerkers.	Met	een	gemiddelde	van	6,37%	is	het	verzuim	in	2020	vergelijkbaar	met	

het	landelijk	gemiddelde.	Managers	zijn	voortdurend	ondersteund	met	informatie	om	

aandacht	te	kunnen	besteden	aan	de	inzetbaarheid	van	teams	en	medewerkers.	In	2021	

wordt	nog	gerichter	aandacht	besteed	aan	vitaliteit	en	het	voorkomen	van	verzuim.

2.2 
Aantrekkelijke werkgever Werving en selectie verbetert

De	ondersteuning	voor	het	invullen	van	reguliere	vacatures	is	in	2020	verbeterd	 

met	de	inzet	van	jobcoaches.	Met	hun	hulp	is	beter	te	beoordelen	of	een	kandidaat	 

geschikt	is	en	welke	eigenschappen	en	ervaring	een	team	nodig	heeft.	Daarnaast	zijn	

trainingen	beschikbaar	gesteld	om	medewerkers	te	leren	hoe	ze	sollicitatiegesprekken	

kunnen	voeren.	

Corona	zorgde	er	in	2020	voor	dat	extra	vacatures	en	diensten	moesten	worden	 

ingevuld.	In	bijna	alle	gevallen	is	het	Jobcenter	daarin	geslaagd.

Pameijer wil nieuwe en huidige medewerkers blijvend binden, 

boeien en vasthouden. Daarom wordt goed gelet op de gezondheid 

van medewerkers, gaat veel aandacht uit naar werving, selectie en 

inwerken van nieuwe medewerkers en luistert de organisatie goed 

naar de mening van medewerkers.

Vitaal blijven in quarantaine
Wooncoach	Niels	moest	10	dagen	in	

thuisquarantaine.	Mede	dankzij	zijn	

laptop	en	telefoon	van	Pameijer	en	

bewust	bewegen	en	ontspannen	 

kwam	hij	deze	periode	goed	door.	 

Bekijk	de	video 

https://www.youtube.com/watch?v=YXax8hm0jEo
https://www.youtube.com/watch?v=YXax8hm0jEo
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100-dagen programma  
‘Startende Pameijer-professional’
Hoe	sneller	nieuwe	medewerkers	kunnen	meedraaien	

om	cliënten	te	ondersteunen,	hoe	beter.	Het	100-dagen

programma	om	nieuwe	collega’s	goed	in	te	werken	blijft	

in	ontwikkeling.	Een	nieuw	programma	wordt	in	2021	

gelanceerd.	Naast	het	centrale	inwerkprogramma	wor

den	nieuwe	medewerkers	ook	ingewerkt	voor	de	dage

lijkse	praktijk	die	voor	elk	team	anders	is.	Dit	gebeurt	met	

een	eigen	teamprogramma	op	de	werkvloer.	Pameijer	

ondersteunt	teams	hierbij	met	een	handige	checklist	

‘handleiding	inwerken’.

Pameijer-klas voor zij-instromers
Zij-instromers	nemen	deel	aan	de	Pameijer-klas.	 

In	februari	startte	hiervoor	de	werving	en	selectie.	 

Met	ruim	100	kandidaten	was	er	veel	belangstelling.	 

Na	een	voorselectie	bleven	72	kandidaten	over	die	 

worden	opgeleid	tot	nieuwe	medewerkers.	

‘Samen Vindingrijk’ centraal in  
arbeidsmarktcommunicatie
Pameijer	is	bezig	om	de	arbeidsmarktcommunicatie	aan	

te	laten	sluiten	bij	de	werkgeversbelofte	en	de	centrale	

boodschap	‘Samen	Vindingrijk’.	Door	corona	heeft	dit	 

proces	in	2020	vertraging	opgelopen.	De	verdere	 

uitwerking	is	doorgeschoven	naar	2021.

Medezeggenschap medewerkers en  
medewerker ervaringsonderzoek
Medewerkers	zien	elke	dag	in	de	praktijk	hoe	het	gaat	met	

dienstverlening	aan	cliënten,	of	collega’s	goed	kunnen	 

(samen)werken	en	of	alles	goed	is	georganiseerd.	 

Pameijer	hoort	daarover	graag	hun	mening.	Met	de	 

Mijn	Mening-app	kunnen	medewerkers	het	hele	jaar	door	

en	op	elk	moment	hun	meningen	en	ervaringen	delen.	 

Uitgangspunt	van	dit	doorlopende	ervaringsonderzoek	is	

dat	medewerkers	zich	gehoord	en	gewaardeerd	voelen	 

en	invloed	kunnen	uitoefenen	op	de	gang	van	zaken	 

binnen	Pameijer.	

Medewerkers voeren  
dagelijks onze dienstverlening  

uit in de praktijk 
 

Hun meningen halen we op met  
medewerker ervaringsonderzoek 

 
Teams voelen zich gewaardeerd en 
gehoord en praten over de uitkomst 

 
Dit helpt de  

dienstverlening te ontwikkelen  
en verbeteren.
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Het	doel	van	het	medewerkeronderzoek	is	tweeledig.	 

Ten	eerste	ontstaat	een	betere	dialoog	binnen	teams	 

over	ontwikkelen	en	verbeteren,	zodat	de	kwaliteit	 

van	de	dienstverlening	toeneemt	en	medewerkers	 

gelukkig	en	gezond	aan	het	werk	zijn.	Ten	tweede	brengt	

het	de	ontwikkel-	en	verbeterpunten	op	organisatieniveau	

in	kaart.	

Hoe	meer	medewerkers	de	Mijn	Mening-app	gebruiken,	

hoe	waardevoller	en	duidelijker	de	uitkomsten	zijn.	

Elke	vier	maanden	krijgt	de	organisatie	een	terugkoppe

ling	van	de	resultaten	uit	het	onderzoek	en	wat	daarmee	

wordt	gedaan.	Ook	op	teamniveau	worden	de	resultaten	

anoniem	teruggekoppeld	om	er	vervolgens	mee	aan	de	

slag	te	kunnen.

• Belangenbehartigers/Bedrijfsmaatschappelijk	werk

• Afd.	Verkoop	&	Productontwikkeling/Servicegericht

• Belangenbehartigers/Klachtencommissie

• Kolf-/rust-/meditatie/gebedsruimte/privacy/Geluidsdichtheid

• Spreek-behandelkamer/Privacy/Geluidsdichtheid

• Tablet/	Aantal	storingen

Top 3 beoordeelde aspecten Bottom 3 beoordeelde aspecten

Overzicht van de drie hoogst en de drie laagst beoordeelde aspecten in 2020 (schaal 1 t/m 5).

4,6 1,9

4,3 2,1

4,3 2,1
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Reflectie waardevol instrument voor zelforganisatie
Pameijer	hecht	veel	waarde	aan	reflectie	binnen	teams.	Daarmee	kunnen	ze	de	kwaliteit	

van	hun	dienstverlening	aan	cliënten	behouden	en	verbeteren.	De	meeste	teams	hebben	

afspraken	gemaakt	over	reflecteren.	Reflectie	gaat	in	bijna	alle	teams	vooral	over	onder

steuning	van	cliënten.	Daarnaast	gaat	het	over	de	samenwerking	en	persoonlijke	ontwik

keling	van	medewerkers.	

De Monitor Programma 2021 als waarderend instrument
Medewerkers	ondersteunen	mensen	-	ook	de	meest	kwetsbare	-	bij	het	versterken	van	

hun	eigen	kracht	en	het	omgaan	met	belemmeringen.	Dit	is	de	bedoeling.	Hoe	weten	me

dewerkers	nu	of	ze	wel	de	goede	dingen	doen?	En	of	ze	de	dingen	goed	doen?	Daarvoor	

is	de	‘Monitor	Programma	2021’	ontwikkeld.	Alle	medewerkers	gaan	hiermee	in	2021	

aan	de	slag	bij	de	uitvoering	van	het	Programma	2021	Samen	Vindingrijk.	Het	doel	van	

de	Monitor	is	om	de	oplossingskracht	in	de	organisatie	te	versterken,	zodat	teams	opti

maal	kunnen	bijdragen	aan	de	bedoeling.	

2.3 
Versterking professionele  
handelingsruimte

Teams werken zelfstandig binnen eigen kaders en zijn  

resultaatverantwoordelijk. Medewerkers hebben en voelen de  

verplichting om dienstverlening te versterken en beter te maken 

en om goede kwaliteit te leveren en te onderhouden. Alles op een 

efficiënte manier. Organiseren op basis van vertrouwen in plaats 

van regels vraagt groot commitment en professionaliteit.  

Leidinggevenden geven medewerkers ruimte en nodigen uit  

tot het nemen van initiatieven die een positieve bijdrage leveren 

aan de uitvoering van de kernactiviteiten.
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De	Monitor	is	een	waarderend	instrument.	Dat	betekent	

dat	het	is	ingericht	om	de	dingen	die	goed	gaan	vooral	te	

versterken	en	te	delen	met	andere	teams	en	collega’s.	

Tegelijkertijd	is	de	Monitor	ondersteunend	voor	de	dingen	

die	beter	kunnen.

PDCA-cyclus, een continu proces van  
verbeteren
Het	verbeteren	van	de	dienstverlening	aan	cliënten	is	

een	doorlopend	proces.	Voor	de	Monitor	Programma	

2021	wordt	daarom	het	proces	van	Plan,	Do,	Check,	Act	

gebruikt;	de	PDCA-cyclus.	Deze	cyclus	helpt	teams	om	

zelf	hun	eigen	resultaten	te	bepalen	op	de	mijlpalen	van	

het	programma	Samen	Vindingrijk	2020-2023	en	regel

matig	op	hun	eigen	voortgang	te	reflecteren.	Die	reflectie	

gebeurt	in	elk	geval	via	enquêtes	die	elke	vier	maanden	

plaatsvinden.	Deze	viermaands	enquêtes	geven	inzicht	 

in de dingen die goed gaan en de dingen waar nog  

gerichte	verbetering	en	ondersteuning	nodig	is.

De	rapportages	die	uit	de	enquêtes	volgen,	worden	 

gebruikt	binnen	de	PDCA-cyclus	op	organisatieniveau.	

De	verzamelde	informatie	wordt	benut	om	de	kracht

bronnen	binnen	Pameijer	-	de	teams	-	te	versterken	 

en	daarmee	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening.

Plan
Ideeën	voor	 
betere	 
kwaliteit

PDCA
Kwaliteitscyclus

Check
Evalueren
proces/idee;
wat	heeft	het	
opgeleverd?

Do
Uitvoeren  

van de
ideeën

Act
Eventueel	 
bijstellen	en	 
verbeteringen	 

doorvoeren

Medisch Team leerde razendsnel  
in de praktijk
Inge	en	Didi	van	het	Medisch	Team	dat	razendsnel	

werd	opgezet	toen	corona	uitbrak:	‘Toen	we	

begonnen,	wisten	we	niet	wat	we	moesten	

verwachten.	We	leerden	razendsnel	in	de	praktijk	en	

hebben	onze	aanpak	continu	bijgesteld	tot	steeds	

duidelijkere	richtlijnen.’	Bekijk	de	video 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr4cmOyO6W4
https://www.youtube.com/watch?v=Xr4cmOyO6W4
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Kwaliteitsondersteunende kring helpt
De	Kwaliteitsondersteunende	kring	bekijkt	voortdurend	

waar	ze	kan	helpen	om	de	dienstverlening	voor	cliënten	

te	verbeteren.	Dat	doet	de	kring	door	oorzaken	van	 

incidenten	en	onderlinge	relaties	daartussen	in	beeld	 

te	brengen.	Het	bundelen	en	duiden	van	verschillende	 

informatiebronnen	leverde	in	2020	positieve	resultaten	

op.	Praktische	adviezen	zijn	gegeven	over	valincidenten,	

weigeren	van	medicatie,	verslaving,	agressie	en	 

financieel	beleid.	Teams	zijn	concreet	met	deze	adviezen	

aan	de	slag	gegaan.	De	kring	hielp	ook	bij	het	maken	

van	beleid,	het	bijstellen	of	ontwikkelen	van	dienst-

verlening	en	het	Programma	2021	Samen	Vindingrijk.	

De	Kwaliteitsondersteunende	kring	heeft	de	aanpak	 

eind	2020	geëvalueerd	en	bijgesteld	en	gaat	in	2021	

door	met	het	volgen	van	de	vastgestelde	thema’s.	 

De	methodische	cyclus	is	hiermee	geborgd.	De	kring	is	

alert	op	nieuwe	signalen	en	trends,	pakt	door	en	blijft	 

dit	oplossingsgericht	doen.	

Consultatieteam staat klaar bij  
complexe situaties
Voor	cliënten	die	zijn	vastgelopen	in	complexe	situaties,	

staat	het	consultatieteam	(CT)	klaar.	Dit	is	een	groep	 

gedragsdeskundigen	die	deze	cliënten	met	hun	kennis	 

en	ervaring	kunnen	helpen.	Teams	kunnen	zelf	het	CT	in

schakelen.	Het	CT	gebruikt	onder	andere	informatie	over	

incidentmeldingen	vanuit	de	Kwaliteitsondersteunende	

kring	om	teams	zelf	te	benaderen	en	te	adviseren.	

78%	van	de	medewerkers	waardeert	het	CT	hoog	met	

gemiddeld	het	cijfer	8.	Medewerkers	voelen	zich	gezien	

en	gehoord,	zijn	tevreden	over	de	concrete	adviezen,	 

de	praktische	ondersteuning	en	over	de	interventies.	 

In	2020	is	gewerkt	aan	het	nog	beter	inzetten	van	het	 

CT	in	2021.

Cliënten in 
complexe situaties  

moeten worden geholpen 

We hebben daarvoor  
het Consultatieteam

Medewerkers krijgen concreet  
advies en hulp van het team 

Cliënten die zijn vastgelopen,  
worden daardoor steeds beter  

geholpen.

Kwaliteitsondersteunende kring
‘Als	iets	werkt,	doe	er	meer	van.	Als	iets	niet	werkt,	

stop	er	dan	mee	of	doe	iets	anders.’
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>  3.1    Faciliteren medewerkers

>  3.2   Duurzaamheid onderdeel werkzaamheden

>  3.3    Veiligheid

3.  Duurzaam faciliteren
De	organisatie	is	duurzaam,	effectief	en	ondersteunend.
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Zo veel mogelijk tijd voor cliënten en zo min mogelijk 
bezig zijn met randzaken. Pameijer ondersteunt  
medewerkers om dat mogelijk te maken. De juiste 
(stuur) informatie moet snel te vinden zijn, systemen 
moeten makkelijk werken en de administratieve lasten 
moeten omlaag. Duurzaamheid, veiligheid en aan-
dacht voor de leefbaarheid van cliënten, medewerkers, 
informatie en gebouwen raken steeds meer vervlochten 
in het werk bij Pameijer. Voor de komende jaren ligt er 
een stevige en mooie opgave om hier verder invulling  
aan te geven. 
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Vereenvoudiging stuurinformatie
Teams	hebben	stuurinformatie	nodig	om	hun	dienstverlening	aan	cliënten	te	kunnen	 

verbeteren.	Dankzij	het	dashboard	Power	BI	is	stuurinformatie	beschikbaar	binnen	 

Pameijer.	Ruim	driekwart	van	de	teams	maakt	gebruik	van	stuurinformatie	over	dienst

verlening,	medewerkers	en	bedrijfsvoering.	Ze	gebruiken	de	informatie	om	hun	resultaten	

te	monitoren	en	te	bespreken.

3.1 
Faciliteren medewerkers

Het verminderen van administratieve last en het efficiënter maken 

van de interne werkprocessen is noodzakelijk om zoveel mogelijk 

tijd met en voor cliënten te kunnen werken. In 2020 zijn verschil-

lende initiatieven genomen om tijdrovende interne werkafspraken 

- waar mogelijk - weg te nemen of te verminderen. 

In	2020	stonden	acties	gepland	om	de	stuurinformatie	en	het	gebruik	ervan	te	 

vereenvoudigen.	Door	de	impact	van	corona	op	de	organisatie	is	het	niet	gelukt	alle	 

verbeterpunten	op	te	pakken.	In	2021	gaat	Pameijer	hiermee	verder.

Leveranciersbeoordeling voor betrouwbare partners 
Pameijer	gaat	zorgvuldig	om	met	het	uitgeven	van	zorggeld	aan	de	inkoop	van	diensten.	

Leveranciers	moeten	goede	en	betrouwbare	partners	zijn.	Met	een	leveranciersevaluatie	

brengt	Pameijer	in	beeld	of	dat	het	geval	is.	In	2020	

heeft	de	eerste	volledige	leveranciersevaluatie	

plaatsgevonden.	Hieruit	bleek	dat	zorggeld	 

inderdaad	wordt	uitgeven	aan	betrouwbare	

partners	én	er	wordt	voldaan	aan	het	 

kwaliteitskeurmerk.	Naar	aanleiding	van	

de	evaluatie	is	een	aangepast	proces	 

uitgewerkt	voor	samenwerking	met	 

leveranciers.	Daar	horen	ook	nieuwe	 

afspraken	bij	waarover	Pameijer	met	zes	 

leveranciers	een	gesprek	heeft	gevoerd.	

Zorggeld is bedoeld  
om cliënten te helpen 

We controleren of we zorgvuldig 
met het geld omgaan

En we geven het uit aan  
betrouwbare en goede partners

Zo krijgen cliënten de beste en 
maximale ondersteuning. 
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Gebruiksgemak systemen neemt toe
Het	gebruiksgemak	van	systemen	bij	Pameijer	is	 

in	2020	verbeterd.	Onder	andere	door	te	investeren	in	

betere	of	andere	afspraken	met	leveranciers.	Teams	 

geven	aan	wat	in	de	praktijk	prettig	werkt	en	wat	beter	

kan.	Samen	met	leveranciers	worden	telkens	kleine	 

verbeterstappen	gezet.	

Minder administratieve druk
Minder	administratie	betekent	meer	tijd	voor	cliënten.	 

In	2020	stond	door	corona	de	continuïteit	van	dienst-

verlening	en	aandacht	voor	cliënten	meer	dan	ooit	 

voorop.	De	teams	moesten	zo	min	mogelijk	worden	 

belast	met	andere	zaken.	Samen	met	medewerkers	 

is	gekeken	welke	interne	procedures	en	activiteiten	 

toegevoegde	waarde	leveren	en	welke	niet	noodzakelijk	

zijn.	Dit	heeft	geleid	tot	minder	administratieve	lasten.

Tijdschrijven teruggebracht waar  
mogelijk
Tijdschrijven	is	één	van	de	administratieve	lasten	 

die	ten	koste	gaat	van	aandacht	voor	de	cliënt.	Per	 

1	januari	2021	stopt	het	tijdschrijven	voor	cliënten	uit	 

de	Rotterdamse	‘extramurale	contracten’.	Tijdrovende	 

urenverantwoording	hoort	daarmee	tot	het	verleden.	

Eén handtekening bespaart tijd
Het	ondertekenen	van	gewijzigde	arrangementen	is	nog	

zo’n	administratieve	handeling	die	veel	tijd	vraagt.	Alle	

betrokkenen	-	van	cliënt	tot	arrangeur	-	geven	aan	dat	

het	telkens	opnieuw	ondertekenen	van	een	wijziging	 

niet	bijdraagt	aan	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening.	

Pameijer	sprak	hierover	met	gemeenten	die	deze	 

handeling	verplichten.	In	een	schrapsessie	met	de	 

gemeente	Rotterdam	is	besloten	hiermee	te	stoppen.	

Andere	gemeentes	hebben	inmiddels	hetzelfde	besluit	

genomen.	Vanaf	januari	2021	hoeft	elke	cliënt	nog	maar	

één	keer	te	tekenen	voor	de	dienstverlening.	Dit	bespaart	

tijd	en	versimpelt	het	werkproces.

Cliënten verdienen  
de aandacht die ze  

nodig hebben

Administratieve last  
brengen we in kaart

En onnodige last halen we  
weg bij medewerkers

Zo is er meer tijd  
voor cliënten. 
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3.2 
Duurzaamheid onderdeel 
werkzaamheden

3.3 
Veiligheid

Pameijer werkt mee aan de Green Deal-zorg om een bijdrage te  

leveren aan de verduurzaming in de zorg. Met praktische maat-

regelen worden cliënten en medewerkers bewust gemaakt van 

duurzaamheid en de effecten van een gezond leef- en werkklimaat.

Pameijer werkt aan een veilige (werk)omgeving voor cliënten en  

medewerkers. Voortdurend gaat de aandacht uit naar de veiligheid 

en leefbaarheid in de gebouwen en wijken en naar informatieveilig-

heid. Met het CIIO-kwaliteitscertificaat laat Pameijer zien over een 

efficiënt en effectief kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken. 

Het	thema	duurzaamheid	heeft	in	2020	minder	aandacht	gekregen	dan	voorgenomen	

door	de	coronacrisis.	De	geplande	stappen	in	de	routekaart	voor	duurzaamheid	voor	 

de	hele	organisatie	zijn	niet	volledig	gerealiseerd.	Datzelfde	geldt	voor	het	delen	en	 

verbreden	van	duurzaamheidsideeën	door	de	teams.	Wel	zijn	voor	de	komende	tien	jaar	

verduurzamingsmaatregelen	opgenomen,	zodat	Pameijer	kan	voldoen	aan	de	49%	 

energie-reductie	in	2030.	In	2021	wordt	duidelijk	hoe	dit	belangrijke	thema	verder	wordt	

gebracht.

Brandveiligheid goed geregeld
Goed	geregelde	brandveiligheid	heeft	invloed	op	het	gevoel	van	veiligheid	bij	cliënten	en	

medewerkers.	In	2020	is	het	beleid	voor	de	brandveiligheid	geactualiseerd.	De	nieuwe	

adviseur	brandveiligheid	van	Pameijer	bezoekt	regelmatig	teams	om	ze	te	informeren	

over	de	brandveiligheid.	Hij	beoordeelt	dan	meteen	de	lokale	situatie	en	bekijkt	of	 

eventueel	extra	aandacht	nodig	is	om	zaken	te	verbeteren.	Deze	aanpak	op	maat	 

wordt	gewaardeerd	door	de	teams.	
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Medicatiebeleid actueel
Medicatiebeleid	voor	cliënten	gaat	over	preventie,	 

voorbehouden	handelingen	en	risicovolle	handelingen.	

Medewerkers	moeten	bevoegd	en	bekwaam	zijn	om	te	

mogen	handelen	binnen	het	medicatiebeleid.	Pameijer	

besteedt	veel	aandacht	aan	de	toerusting	van	 

mede	werkers.	In	2020	zijn	het	medicatiebeleid	en	 

de	gerelateerde	documenten	geactualiseerd.	Het	 

Instituut	Verantwoord	Medicijngebruik	is	hierbij	om	 

advies	gevraagd.	Alles	voldoet	weer	aan	de	huidige	 

wet-	en	regelgeving.	

Incidenten afgenomen
Het	aantal	MRIC-meldingen	(melding	en	registratie	van	

incidenten	en	calamiteiten)	is	in	2020	met	3,1%	gedaald	

vergeleken	met	het	jaar	ervoor.	In	totaal	zijn	er	6.495	

meldingen	gedaan,	waarbij	enkele	verschuivingen	van	

type	incidenten	opvielen.	Het	aantal	agressie-incidenten	

daalde	met	447.	Het	aantal	meldingen	met	het	label	 

‘signaal’	is	met	251	gestegen.	Signaalmeldingen	 

betreffen	vooral	ontoelaatbaar	gedrag,	overlast,	 

verdovende	middelen,	vervuiling	en	verwaarlozing.	 

De	meeste	meldingen	zijn	gemaakt	tussen	de	eerste	en	

tweede	coronagolf.	Pameijer	heeft	in	die	periode	ingezet	

op	meer	fysieke	ontmoetingen	met	cliënten,	waardoor	

signalen	eerder	werden	gezien	en	gemeld.	

Cliënten en medewerkers  
moeten zich veilig voelen

We hebben daarom  
een veiligheidsbeleid

We houden dat bij en voeren  
het met elkaar uit

Zo kan iedereen zich  
ontwikkelen en werken in  

een veilige omgeving.

Veilige leefomgeving zorgt voor rust
Wooncoach	Corné:	‘In	het	begin	had	Ruud	bij	veel	

dingen	ondersteuning	nodig.	Zoals	wakker	worden,	

medicijnen	innemen.	Inmiddels	doet	hij	alles	

zelfstandig.’	Lees meer 

https://pameijer.nl/verhalen/passende-leefomgeving
https://pameijer.nl/verhalen/passende-leefomgeving
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Crisismanagement corona voorkwam  
isolement cliënten
De	daling	van	het	totaal	aantal	MRIC-meldingen	is	 

mogelijk	een	neveneffect	van	de	coronamaatregelen.	 

De	teams	van	Pameijer	waren	in	2020	extra	gefocust	 

om	cliënten	in	beeld	te	krijgen	en	te	houden.	Het	grootste	

risico	was	isolement.	Daar	is	aandacht	voor	geweest.	 

Medewerkers	werden	door	het	Consultatieteam	 

geadviseerd	om	-	waar	mogelijk	-	cliëntcontacten	fysiek	

te	laten	plaatsvinden.	Bijvoorbeeld	door	samen	te	 

wandelen	en	gesprekken	te	voeren	op	1,5	meter	afstand.	 

Centraal	stuurde	Pameijer	op	een	combinatie	van	online	

en	offline	dienstverlening.	Zonder	uit	het	oog	te	verliezen	

wat	het	beste	past	bij	een	cliënt	en	indien	nodig	maat

werk	te	bieden.	

Corona-gerelateerde incidenten
2,6%	van	de	incidentmeldingen	zijn	specifiek	te	relateren	

aan	de	coronamaatregelen.	De	situatie	was	nieuw	en	 

de	maatregelen	deden	een	beroep	op	het	aanpassings-

vermogen	van	cliënten.	De	nieuwe	situatie	leidde	ook	tot	

positieve	effecten.	Sommige	cliënten	waren	bijvoorbeeld	

tot	meer	in	staat	dan	verwacht.

Calamiteiten
In	totaal	werden	in	2020	vijf	incidenten	gemeld	bij	de	

Wmo-toezichthouder.	Deze	incidenten	zijn	door	een	 

interne	commissie	onderzocht.	Pameijer	benut	incidenten	

om	te	reflecteren	en	van	te	leren.	Een	algehele	conclusie	is	

dat	samenwerking	en	afstemming	in	de	keten	nog	beter	

kan.	Als	partijen	in	de	keten	steeds	beter	met	elkaar	 

samenwerken,	voorkomen	we	versnippering	van	de	zorg.

Verbeteringen opgepakt met partners
De	incidenten	en	interne	onderzoeken	in	2020	waren	 

voor	Pameijer	aanleiding	om	contact	te	leggen	met	 

de	gemeente	Rotterdam	en	GGZ-partners.	Samen	is	 

gesproken	over	de	dienstverlening	van	Pameijer,	de	 

onderlinge	werkafspraken	en	welke	trends	Pameijer	 

binnen	de	eigen	organisatie	en	in	het	zorglandschap	 

ziet.	De	behoefte	aan	een	intensiever	partnerschap	met	

gemeente	en	behandelaren	is	groot.	Dit	is	nodig	om	in	 

de	toekomst	sneller	te	schakelen	bij	ondersteuning	van	

cliënten	en	om	informatie	met	elkaar	te	delen.	

‘We zijn er achter gekomen dat dingen 
echt anders kunnen’
Wooncoach	Tineke:	‘Corona	heeft	ons	een	nieuwe	kijk	

op	begeleiding	gegeven.	Laten	we	creatief	blijven	

nadenken	hoe	we	dingen	anders	kunnen	aanpakken	

als	straks	alles	voorbij	is.’	Bekijk	de	video 

https://www.youtube.com/watch?v=jDwvzfem0qo&t=22s&ab_channel=Pameijer
https://www.youtube.com/watch?v=jDwvzfem0qo&t=22s&ab_channel=Pameijer
https://www.youtube.com/watch?v=jDwvzfem0qo&t=22s&ab_channel=Pameijer
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Informatieveiligheid audit levert  
certificaat op
Cliënten	en	andere	betrokkenen	zoals	naasten,	 

gemeenten,	verwijzers	en	verzekeraars	moeten	er	op	

kunnen	vertrouwen	dat	zorgvuldig	met	privacygevoelige	

cliëntinformatie	wordt	omgegaan.	In	2020	is	een	

NEN-certificeringsaudit	uitgevoerd	voor	Groeit	Op	en	 

de	ondersteunende	diensten.	Het	nieuwe	NEN7510- 

certificaat	is	toegekend.	De	certificering	is	een	basis	om	

van	daaruit	het	niveau	van	informatieveiligheid	te	blijven	

verbeteren.	De	verbeterpunten	uit	de	audit	en	een	 

nieuwe	e-learning	voor	Groeit	Op	en	de	ondersteunende	

diensten	worden	begin	volgend	jaar	gepubliceerd.	In	mei	

2021	volgt	een	nieuwe	NEN7510-audit	voor	andere	 

productgroepen.	

Kwaliteitscertificaat als waardering voor 
aanpak coronacrisis
Pameijer	heeft	een	CIIO-kwaliteitscertificaat	dat	geldig	is	

tot	september	2021.	Vanwege	de	omvang	van	Pameijer	

en	de	diversiteit	van	de	dienstverlening	vindt	het	 

certificeringsonderzoek	verspreid	over	enkele	jaren	

plaats.	Elk	jaar	worden	de	resultaten	en	afspraken	van	

de	laatst	uitgevoerde	audit	getoetst.

De	audit	in	2020	was	positief.	Voor	het	eerste	sinds	2009	

heeft	het	CIIO	na	een	audit	geen	kanttekeningen	of	 

afwijkingen	genoteerd	voor	Pameijer.	Het	CIIO	heeft	

waardering	voor	de	manier	waarop	Pameijer	op	de	 

coronacrisis	heeft	gereageerd	en	geacteerd	door:

 

• Goed	te	kijken	welke	dienstverlening	voortgezet	 

kon	worden

• Afspraken	te	maken	met	financiers

• Op	verschillende	manier	contact	te	houden	met	 

cliënten

• Versneld	te	digitaliseren
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>  4.1    Verbindende partner

>  4.2   Kennis delen en vernieuwen sociaal domein

4.  Inclusief samenleven
Wij	dragen	bij	aan	een	inclusieve	samenleving	 
en	vernieuwing	van	het	sociaal	domein.
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Volwaardig meedoen betekent ook  
omkijken naar een ander. Pameijer vraagt 
cliënten om die stap te zetten en zelf bij te 
dragen aan de leefbaarheid van de buurt 
rondom de locaties. Samenleven betekent 
ook samenwerken. Met ketenpartners  
worden afspraken gemaakt in het belang 
van doorlopende dienstverlening aan  
cliënten. In het sociaal domein worden  
antwoorden gezocht om zorg en welzijn 
anders te organiseren. Pameijer draagt 
hieraan bij door het delen van kennis en 
samenwerking met gemeenten, woning-
corporaties, welzijn en onderwijs. 
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4.1 
Verbindende partner

Samenwerken in netwerken zorgt voor verbinding. Door het  

delen van kennis voorziet Pameijer ook andere instellingen van  

informatie die hun dienstverlening sneller vooruit kan helpen.

Visie op inclusie
In	een	inclusieve	samenleving	doet	iedereen	ertoe,	kan	iedereen	meedoen	en	doen	 

mensen	dingen	met	en	voor	elkaar.	Met	verschillende	lokale	initiatieven	draagt	Pameijer	

actief	bij	aan	die	inclusieve	samenleving	en	werkt	daarvoor	samen	met	zorg,	onderwijs,	

welzijn	en	gemeentes.	Aan	de	hand	van	praktijkervaringen	ontwikkelt	Pameijer	een	visie	

op	inclusie	en	formuleert	doelen	en	diensten.	Voor	het	bepalen	van	de	eigen	rol	wordt	

antwoord	gezocht	op	de	vraag:	hoe	kan	Pameijer	vanuit	de	locaties	bijdragen	aan	 

leefbaarheid	en	inclusie	in	de	wijken?	

In en voor de wijk
Werkcoach	Molle:	‘Vijf	jaar	geleden	zijn	

we	begonnen	met	dit	wijk-restaurant	en	

inmiddels	hebben	we	gemiddeld	zo’n	60	

bezoekers	per	avond.	Veel	mensen	zijn	

vaste	klant	bij	ons,	ze	vinden	er	een	stukje	

gezelligheid.’	Lees meer 

Iedereen doet er toe,  
iedereen doet mee

We nemen initiatieven

Samen met onze partners

Zo realiseren we  
een leefbare inclusieve  

samenleving voor iedereen.

https://pameijer.nl/verhalen/molle
https://pameijer.nl/verhalen/molle
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Partnerstrategie met focus  
op inclusie
Pameijer	werkt	aan	een	partnerstrategie	en	combineert	

dit	met	de	visie	op	inclusie.	De	voorbereiding	van	 

de	partnerstrategie	is	gestart,	maar	is	door	corona	 

vertraagd.	Corona	zorgde	er	ondertussen	wel	voor	dat	

de	samenwerking	met	partners	in	2020	versnelde	en	 

extra	impuls	kreeg.	Iedereen	stond	voor	nieuwe	 

uitdagingen	en	deed	in	hoog	tempo	nieuwe	ervaringen	

op.	Door	kennis	met	elkaar	te	delen	ontstaan	sneller	 

betere	oplossingen.	Juist	tijdens	de	coronacrisis	was	dit	

hard	nodig.	

Pameijer	zette	zich	in	om	speciale	samenwerkings-

initiatieven	te	realiseren.	Bijvoorbeeld	voor	tijdelijke	 

gezamenlijke	opvang	voor	cliënten	die	vanwege	corona	 

op	een	andere	locatie	specifieke	ondersteuning	nodig	 

hadden.	Voor	cliënten	die	zich	moeilijk	aan	quarantaine-

regels	kunnen	houden,	is	op	korte	termijn	een	cohort-

afdeling	ingericht	met	Antes.	Met	Aafje	wordt	samen-

gewerkt	bij	het	corona-zorghotel.	Daarnaast	heeft	

Pameijer	haar	preventiemaatregelen	en	corona-aanpak	

gedeeld	met	collega-instellingen	en	de	gemeente.	 

Samen	met	partijen	in	de	wijk	hebben	de	teams	zich	 

ingezet	om	een	leefbare	situatie	te	creëren	voor	cliënten	

tijdens	corona.

Het	is	zaak	om	de	versnelling	in	de	samenwerking	met	

partners	om	te	buigen	naar	structurele	effectieve	samen

werking	in	de	reguliere	dienstverlening.	In	2021	wordt	 

aan	een	nieuwe	vereenvoudigde	aanpak	gewerkt	om	de	

samenwerking	beter	aan	te	kunnen	sturen.

Samenwerking voor tijdelijke opvang 
coronapatiënten bij Charloisse-Lagedijk
In	april	heeft	de	tijdelijke	woonlocatie	aan	de	

Charloisse-Lagedijk	in	Rotterdam	de	deuren	geopend	

om	psychiatrische	cliënten	met	het	coronavirus	op	te	

vangen,	totdat	ze	klachtenvrij	zijn.	Bekijk	de	video 

https://www.youtube.com/watch?v=z64_VUyZnAw&ab_channel=Pameijer
https://www.youtube.com/watch?v=z64_VUyZnAw&ab_channel=Pameijer
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Teams bouwen lokale netwerken
De	teams	bij	Pameijer	hebben	in	kaart	gebracht	of	en	 

hoe	zij	op	buurtniveau	met	andere	partijen	kunnen	

samen	werken	en	bijdragen	aan	sociale	inclusie.	In	de	

meeste	gevallen	is	het	logisch	om	hiervoor	een	lokaal	 

netwerk	te	bouwen	met	partners.	Wat	in	2020	opviel	 

in	de	samen	werking	met	partners,	is	hoe	verschillend	

de	gevolgen	van	corona	werden	ervaren.	

Aan	de	ene	kant	waren	er	veel	locaties	die	op	een	 

creatieve	manier	met	de	wijk	hebben	samengewerkt.	 

Zo	werden	afhaalmaaltijden	klaargemaakt	voor	de	 

wijk.	Welzijnspartijen	boden	zich	collectief	aan	om	laag

drempelige	diensten	te	verlenen	zoals	boodschappen

hulp	en	telefonisch	gespreksmaatje.	De	situatie	zorgde	

ervoor	dat	cliënten	en	medewerkers	gebruik	gingen	 

maken	van	deze	dienstverlening,	wat	onder	normale	 

omstandigheden	niet	eerder	was	gebeurd.

Aan	de	andere	kant	waren	er	teams	die	zich	juist	 

‘terugtrokken’.	Een	klein	aantal	Woont-teams	vindt	lokaal	

samenwerken	voor	hun	situatie	of	cliënten	niet	direct	van	

toepassing.	Pameijer	gaat	onderzoeken	wat	daarvan	de	

reden	is	en	vervolgens	bedenken	hoe	deze	teams	toch	 

inspiratie	kunnen	opdoen	van	collega’s	die	juist	profiteren	

van	samenwerking	met	anderen.	Lokaal	samenwerken	is	

belangrijk	om	cliënten	in	staat	te	stellen	echt	mee	te	

doen	in	hun	buurt	of	wijk.	

Lokaal	samenwerken	heeft	raakvlakken	met	samenwerken 

in	ketens.	Uit	de	incidenten	en	signalen	die	in	2020	 

binnenkwamen,	blijkt	dat	samenwerking	in	ketens	nog	 

beter	kan.	Pameijer	wil	bijvoorbeeld	dat	de	samenwerking	

met	Antes	voor	behandeling	van	cliënten	beter	wordt.	 

De	positieve	ervaringen	die	de	samenwerking	met	 

GGZ	Delfland	opleverde,	kunnen	hiervoor	worden	benut.

Afhaalmaaltijden voor de wijk
Leerwerkcoach	Veronica:	‘Het	is	lastig	nu	cliënten	en	

wijkbewoners	niet	zo	maar	binnen	kunnen	lopen.	

Maar	sinds	kort	is	gestart	met	maaltijden	die	cliënten	

kunnen	afhalen.	Zo	krijgen	ze	een	goede	maaltijd	en	is	

er	ook	even	kort	contact.	De	cliënten	zijn	blij	met	dit	

initiatief.’	Bekijk	de	video 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZPsjoF6MM&ab_channel=Pameijer
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZPsjoF6MM&ab_channel=Pameijer
https://www.youtube.com/watch?v=jDwvzfem0qo&t=22s&ab_channel=Pameijer
https://www.youtube.com/watch?v=jDwvzfem0qo&t=22s&ab_channel=Pameijer
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Kennisdeling met ketenpartners
Delen	van	kennis	is	waardevol	om	dienstverlening	aan	cliënten	te	kunnen	verbeteren.	 

Dit	gebeurt	standaard	bij	de	samenwerking	met	verschillende	partners.	Daarnaast	 

deelt	Pameijer	op	nog	meer	manieren	haar	kennis.	In	de	academische	werkplaats	 

Disability	Studies	wordt	een	onderzoeksvoorstel	gemaakt	over	deelname	van	 

ervaringsdeskundigen	aan	het	arbeidsproces.	Hiervoor	wordt	samengewerkt	met	de	 

VU	Amsterdam,	Orion,	Kentalis,	Stichting	Phusis	en	ASVZ.	Het	onderzoek	moet	onder	

andere	in	kaart	brengen	wat	de	invloed	is	van	betaald	werk	op	de	sociale	kwaliteit	van	

4.2 
Kennis delen en vernieuwen 
sociaal domein

Pameijer ziet veel waarde in het delen van kennis met derden 

en doet dat op verschillende (academische) plekken.

leven	van	ervaringsdeskundigen.	Pameijer	voegt	expertise	toe	vanuit	de	dagelijkse	prak

tijk	en	Howie	the	Harp.	Daarnaast	werkt	Pameijer	mee	aan	een	extern	onderzoeksrap

port	over	het	effect	van	Buurtcirkels.

‘Dankzij Howie the Harp 
kwamen mijn verborgen 
kwaliteiten naar boven’
Ervaringsdeskundige	Ton:	‘Het	was	

fantastisch	om	te	leren	hoe	ik	mijn	

ervaringsdeskundigheid	in	kon	zetten	om	

niet	alleen	mijzelf	maar	ook	anderen	te	

helpen.’	Lees meer 

https://disabilitystudies.nl/over-ons
https://disabilitystudies.nl/over-ons
https://howietheharp.nl/
https://pameijer.nl/verhalen/ton
https://pameijer.nl/verhalen/ton
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Pameijer	is	in	2020	gestart	met	het	driejarige	programma	

‘Samen	Vindingrijk’.	Dit	programma	maakt	de	organisatie	

wendbaar	om	goed	te	kunnen	inspelen	op	veranderingen.	

Dat	meteen	in	het	eerste	jaar	van	het	programma	de	 

gezamenlijke	vindingrijkheid	zo	belangrijk	werd	door	 

corona,	had	niemand	op	1	januari	2020	kunnen	 

vermoeden.	De	prioriteit	lag	bij	het	continueren	van	de	

dienstverlening,	waardoor	we	van	het	programma	zijn	

afgeweken.	Omdat	de	omstandigheden	uniek	waren,	

heeft	Pameijer	alle	doelstellingen	en	mijlpalen	in	het	plan	 

tussentijds	geëvalueerd.	Nieuwe	inzichten	zijn	eind	2020	

verwerkt	in	het	‘Programma	2021	Samen	Vindingrijk’.

In	het	volgende	overzicht	staan	de	concrete	doelen	voor	

2021.	Deze	doelen	zijn	verdeeld	over	de	vier	pijlers.	 

In	het	overzicht	staat	bij	elke	pijler	ook	de	vooruitgang	

die	in	2020	is	gerealiseerd	en/of	waarmee	Pameijer	in	

2021	verder	aan	de	slag	gaat.	

De maatschappij wordt  
steeds complexer, waardoor 

het steeds moeilijker is voor 
cliënten om mee te (blijven) 

doen. Pameijer blijft hen onverminderd 
ondersteunen in het omgaan met 
belemmeringen en het versterken van 
eigen kracht. Door een waardevolle 
daginvulling. In verbinding met hun 
sociale netwerk. Om zo een betekenisvol 
leven te kunnen leiden. Want samenleven 
begint bij samen leven. In 2021 ligt de 
aandacht daarom nog meer dan voorheen 
op het contact met cliënten in hun  
eigen omgeving.

‘We gaan over naar een andere tijd’ 
Na	een	korte	terugblik	op	2020	vertelt	Arend	

Vreugdenhil	waar	Pameijer	op	focust	in	2021	en	 

wat	vindingrijkheid	voor	hem	betekent.	Bekijk	de	

video	van	het	interview	met	Arend.

Bekijk	de	video 

De focus in 2021

https://www.youtube.com/watch?v=2UIIJbB7YZ0
https://www.youtube.com/watch?v=2UIIJbB7YZ0
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1.  

Een betekenisvol leven leiden 
in de (digitale) samenleving.  
In een steeds complexere 
samenleving gaat dat niet 
vanzelf. Het begint bij cliënten 
kennen en in contact zijn in  
en met hun eigen omgeving.

• Betere	doorstroming	cliënten	

naar	zelfstandig	wonen

• Meer	cliënten	hebben	een	 

eigen	netwerk,	zinvol	werk	en	

alle	cliënten	hebben	zicht	op	 

financiële	stabiliteit

• Meer	cliënten	krijgen	digitaal	

toegang	tot	hun	eigen	dossier	

en	zijn	digitaal	(zelf)redzaam

• Verbetering	van	passend	

plaatsen

• De	cliënttevredenheid	scoort	

gemiddeld	minimaal	een	8

• Proeftuinen	om	innovaties	eerst	

op	kleine	schaal	te	testen

 Ondersteunen 
vanuit de 
bedoeling

Vooruitgang in 2020 In 2021 werkt Pameijer aan

Teams

• kennen	de	leefwereld	van	de	cliënt	en	met	iedere	cliënt	wordt	goed	 

gerapporteerd	op	doelen	en	ieder	half	jaar	geëvalueerd

• ondersteunen	cliënten	bij	het	versterken	van	hun	netwerk

• ondersteunen	cliënten	met	financiële	stabiliteit

• ondersteunen	cliënten	digitaal	vaardig	en	mediawijs	te	worden

• organiseren,	ondersteunen	en	betrekken	lokale	medezeggenschap

Ondersteunende diensten

• optimaliseren	passend	plaatsen	&	wachtlijstbeheer

• ontwikkelen	en	ondersteunen	digitale	dienstverlening

• realiseren	goede	dienstverlening	voor	de	ouder	wordende	cliënt

• ontwikkelen	innovatieve	dienstverlening	voor	cliënten	met	LVB

• ontwikkelen	volwaardige	vrijetijd,	dagbesteding	en	werk	passend	bij	 

de	1,5	m	samenleving
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• Ondersteuning	van	de	teams	bij	het	

werken	met	de	Wet	zorg	&	dwang	

en	de	Wet	verplichte	GGZ

• Waardering voor een gezonde  

levensstijl	en	persoonlijke	aandacht	

bij	uitval	(tijdens	corona)

• Ieder	team	de	juiste	kandidaat	op	

iedere	vacature

• Acties	om	collega’s	te	vinden,	 

binden,	boeien	en	te	laten	groeien

• Teams	maken	afspraken	over	 

reflecteren	(waarover,	wanneer,	

hoe)	en	voeren	die	afspraken	uit

• De	verbinding	tussen	overleggen	

van	bestuur,	productgroepen	en	

teams	is	verbeterd

• Informatie	over	plannen	en	besluiten	

van	bestuur	en	management	wordt	

op	tijd	en	eenvoudig	beschikbaar	

gemaakt	voor	teams	en	afdelingen

In 2021 werkt Pameijer aanVooruitgang in 2020

Teams

• werken	oplossingsgericht,	herstelondersteunend	en	methodisch

• versterken	ieders	digitale	vaardigheden

• reflecteren	regelmatig	en	bespreken	elkaars	kwaliteiten	en	 

verbeterpunten

• bespreken	en	bevorderen	elkaars	vitaliteit	en	veerkracht

• zorgen	voor	het	binden	van	nieuwe	medewerkers:	ontvangen	ze	goed	

en	delen	kennis

Ondersteunende diensten

• weten	wat	nodig	is	voor	werkgeluk	van	medewerkers	en	zetten	 

het	in	om	ze	te	behouden

• zorgen	dat	ontwikkelen	en	leren	beter	aansluit	bij	de	behoefte	van	

teams	en	medewerkers

• ondersteunen	de	complexe	zorgvragen	van	teams	en	ontwikkelen	

behandeling

2.  
Gewaardeerd
vakmanschap

Onze medewerkers zijn het 
‘goud van de organisatie’.  
We blijven investeren in 
waardering, vakmanschap en 
vindingrijkheid. En werken 
aan een organisatie waarin 
medewerkers veilig, gezond, 
met plezier naar hun werk 
gaan en zich gewaardeerd 
voelen.
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Duurzaam  
faciliteren

Inclusief
samenleven

Zo veel mogelijk tijd kunnen 
besteden aan cliënten is de 
insteek. Een goede organisatie, 
onze spullen op orde en heldere 
kaders geven meer ruimte 
waarbinnen iedereen als 
professional zijn werk kan doen.

We ondersteunen cliënten om 
mee te doen in de wijk en om te 
kijken naar een ander. We dragen 
bij aan de leefbaarheid rondom 
onze locaties en werken samen 
met ketenpartners, gemeenten  
en andere organisaties.

Teams

• brengen	brandveiligheid	op	orde

• brengen	informatieveiligheid	op	orde

• houden	woningen,	werkplekken	

en	ruimtes	veilig,	schoon	en	goed	

georganiseerd

Ondersteunende diensten

• blijven	de	teams	ontzorgen	bij	 

het	omgaan	met	corona

• zorgen	voor	goed	werkende	 

telefonie	en	internet

• blijven	zelforganisatie	en	interne	

samenwerking	doorontwikkelen

• maken	goede	keuzes	bij	de	 

vervanging	van	het	ECD	en	 

ondersteunen	dit

• realiseren	heldere	en	vindbare	

protocollen	en	kaders

• blijven	inzetten	op	verminderen	

administratieve	lasten	en	versim

peling	van	de	financiële	sturing

Teams

• zorgen	dat	locaties	een	goede	

en	actieve	buur	zijn	in	de	wijk

Ondersteunende diensten

• maken	een	handreiking	voor	

onze	rol	in	de	inclusieve	samen

leving:	nu	en	in	de	toekomst	

• kiezen	organisaties	waarmee	

we	voor	een	lange	periode	 

samenwerken	en	verbeteren	 

de	keten-samenwerking	

• verbeteren	de	organisatie	van	

hoofd-	&	onderaannemerschap

• Minder onnodige administratie

• Gebruiksgemak	van	systemen

• Praktische	duurzaamheids-ideeën	van	teams

• Eenvoudige	sturingsinformatie	voor	ieder	

team	voor	reflectie	en	verbeteracties

• Werken	volgens	duidelijke	veiligheidskaders	

(coronacrisis,	brand,	informatie	en	incidenten)

• Aansluiten	bij	sociale	initiatieven	 

rondom	onze	locaties

• Aandacht	voor	met	wie	en	hoe	we	 

samenwerken	in	de	wijk	en	bij	nieuwe	

aanbestedingen

• Delen	van	kennis	met	ketenpartners

3.  4.  In 2021 werkt Pameijer aan In 2021 werkt Pameijer aan

Vooruitgang in 2020 Vooruitgang in 2020
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Toelichting jaarrekening 2020
Het bestuur kijkt met voldoening terug op de resultaten die 
cliënten en medewerkers met elkaar hebben geboekt in het 
hectische jaar 2020. 

Ondanks	de	beperkingen	door	corona	keken	cliënten	en	medewerkers	vooral	naar	wat	

wél	mogelijk	was.	Met	digitale	creativiteit,	alternatieve	en	volwaardige	dienstverlening	 

en	1-op-1	begeleiding	werd	het	onmogelijke	vaak	toch	mogelijk	gemaakt.	Met	trots	kijkt	

Pameijer	terug	op	de	manier	waarop	met	de	uitdagingen	is	omgegaan.

Ook	in	financieel	opzicht	werd	vindingrijkheid	gevraagd	van	Pameijer.	Het	aanbieden	 

en	vastleggen	van	alternatieve	vormen	van	dienstverlening	vroeg	om	vindingrijkheid	 

én	wederzijds	vertrouwen	tussen	zorgorganisaties	en	financiers.	Hier	is	prioriteit	aan	 

gegeven	door	snel	een	financieel	coronateam	op	te	zetten.	Omdat	de	onzekerheid	 

rondom	corona	aanhoudt,	blijft	deze	structuur	in	2021	nog	in	stand.	

Resultaat 2020
Het	jaarresultaat	2020	is	€	-0,8	mln.	Een	negatief	resultaat	is	niet	gebruikelijk	maar	was	

vanwege	corona	wel	de	verwachting.	De	organisatie	heeft	voldoende	reserve	om	dit	op	

te	vangen.	Datzelfde	geldt	voor	een	eventueel	negatief	resultaat	in	2021.	Pameijer	is	 

volledig	met	eigen	middelen	gefinancierd.	De	gevolgen	van	corona	stelt	Pameijer	wel	

voor	de	opdracht	om	zorgvuldig	na	te	denken	over	de	toekomst,	zowel	inhoudelijk	als	 

financieel.	

Omzet
De	totale	omzet	in	2020	komt	uit	op	€	181,6	mln.	Dit	is	circa	€	9,4	mln.	hoger	dan	het	

voorgaande	jaar.	De	subsidie	voor	de	zorgbonus	draagt	hier	voor	€	4,3	mln.	aan	bij.	

Kosten 
De	totale	kosten	stegen	met	€	11,8	mln.	waarvan	€	11,3	mln.	personeelskosten.	De	 

kosten	voor	de	zorgbonus	dragen	hier	voor	€	4,3	mln.	aan	bij.	De	afschrijvingskosten	 

stijgen	met	€	1,1	mln.	door	de	verkoop	van	een	pand,	hogere	verbouwingskosten	en	het	

activeren	van	grootonderhoud	in	eigendomspanden.	De	overige	bedrijfskosten	daalden	

met	€	0,6	mln.	
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Balans
De	vaste	activa	daalden	met	€	1,3	mln.,	onder	andere	door	de	verkoop	van	vastgoed.	 

De	liquide	middelen	stegen	€	6,4	mln.	door	ontvangsten	voor	de	zorgbonus	en	 

ontvangsten	WMO	en	Jeugd	uit	voorgaande	jaren.	De	debiteurenpositie	nam	af	met	 

€	0,5	mln.	vanwege	de	financiële	afwikkelingen	van	oude	jaren	en	nog	te	ontvangen	 

corona-omzetcompensatie	en	meerkosten.	

Aan	de	passiva-zijde	van	de	balans	stijgen	de	kortlopende	schulden	met	€	6,1	mln.	 

Dit	is	deels	te	verklaren	door	het	overschrijden	van	de	vrije	ruimte	WKR	als	gevolg	van	

de	betaalde	zorgbonus.	Het	tegoed	aan	vakantie-uren	steeg	met	€	1	mln.,	waarvan	een	

deel	wordt	veroorzaakt	door	niet-opgenomen	uren	als	gevolg	van	corona.

Een korte vooruitblik op resultaat 2021
In	2021	verwacht	Pameijer	een	omzetgroei	hoewel	dit	afhankelijk	is	van	de	aard	en	de	

duur	van	de	coronamaatregelen.

Accountantsverklaring
De	jaarrekening	is	een	overzicht	van	de	financiële	situatie	van	het	afgelopen	

boekjaar	van	Pameijer	inclusief	een	toelichting	daar	op.	Accountants	hebben	de	

jaarrekening	gecontroleerd	en	een	positieve	verklaring	afgegeven	over	de	juistheid	

en	onderbouwing	van	de	cijfers.
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Dit kwaliteitsrapport is 
gebaseerd op rapportages 
waarin wordt bijgehouden  
of de dienstverlening goed 
verloopt en waar we kunnen 
verbeteren. Pameijer bespreekt 
deze ontwikkelingen regel-
matig met de medezeggen-
schapsraden. Zij geven er 
gevraagd en ongevraagd 
advies over. In de kolom 
hiernaast een overzicht  
van gebruikte bronnen.

Intern
• ‘Pameijer	Vindingrijk’,	onze	koers	voor	2020-2023	en	het	programma	2020	

• Programma	2021	Samen	Vindingrijk	

• Notulen	programmaoverleg	‘De	integrale	viermaandsrapportages	2020’	

• De viermaandsrapportages van teams 2020

• Verslagen	cliëntenraden	GZ,	SP	en	OR	

• Cliëntervaringsonderzoekrapporten	2020

• Cliëntennieuwsbrieven	‘ertoe	doen’	en	‘stap	verder’	2020

• Jaarverslag	‘Klachten	2020’	

Extern
• Kwaliteitskader	Gehandicaptenzorg	2017-2022,	landelijk	kader	binnen	 

de	Wlz	

• Handreiking	kwaliteitsrapport	

• Verslag	Visitatiecommissie

Bronvermelding



Dit	kwaliteitsrapport	is	een	uitgave	 

van	Pameijer.	©2021

Voor	meer	informatie	over	dit	kwaliteitsrapport	 

kunt	u	contact	opnemen	met:	

Afdeling	Control

Adviseurs	Kwaliteit

Nicole	van	de	Haar

Michelle	Ho

Pameijer 

Postbus	22406	

3000	DK		Rotterdam

088	271	00	00

www.pameijer.nl
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