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Elke dag ergens voor opstaan, mensen 
ontmoeten op school, op werk of in  
de buurt. Omgaan met gewoontes.  
Wat voor de één 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 cliënten, naasten, 

vrijwilligers en organisaties in de omgeving. 

En als het even kan, moedigen we iedereen aan 

zich in te zetten voor een ander. Een samenleving waarin 

iedereen ertoe doet en iedereen meedoet.

Samen vindingrijk zijn betekent creatief zijn in  

oplossingen, de hoop niet opgeven, aansluiten bij  

cliënten en samenwerken. Wij geloven dat je iedere dag 

een stapje verder kunt komen. Dat de kracht om dat  

te kunnen in iemand zelf zit. Kleine stapjes zijn het  

begin van verandering. Kleine overwinningen kunnen  

tot iets groters leiden. Cliënten krijgen zo steeds meer 

vertrouwen in zichzelf. 

Hoe beter de kwaliteit van onze dienstverlening is,  

hoe beter cliënten zich kunnen ontwikkelen. Elk jaar 

maakt Pameijer plannen om de kwaliteit te verbeteren. 

Na afloop van elk jaar wordt in het kwaliteitsrapport  

opgeschreven wat er van die plannen terecht is  

gekomen. Op de volgende pagina’s lees je een  

samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van  

het Kwaliteitsrapport 2020. 

Op pagina 8 en 9 lees je hoe de centrale cliëntenraad 

Sociale Psychiatrie en de centrale cliëntenraad Gehandi-

captenzorg het bijzondere jaar 2020 hebben ervaren. 

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

Kwaliteitsrapport 2020
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Pameijer ondersteunt cliënten bij het versterken van hun 

kracht. Inspraak en medezeggenschap spelen daarbij 

een belangrijke rol. In 2020 is de wet hiervoor vernieuwd. 

Pameijer is meteen met de voorbereiding begonnen om 

de wet zo goed mogelijk toe te passen. Door goed naar 

cliënten te luisteren, leren de teams van de ervaringen 

van cliënten. Samen met medewerkers werken cliënten 

oplossings gericht aan hun ontwikkeling. Ze hebben 

daarbij zelf de regie en worden betrokken bij hun  

eigen dossier.

Pameijer ondersteunt cliënten zodat ze vanuit hun kracht 

kunnen werken aan stabiele financiën, zinvolle dag

besteding en een passende woonsituatie. En zodat  

cliënten kunnen bouwen aan hun persoonlijke netwerk. 

Door corona is in 2020 een gezond eigen netwerk nog 

belangrijker geworden. Cliënten zijn hierbij geholpen  

met initiatieven als Buurtcirkels en ABCDate.

Digitale vaardigheden zijn nodig om mee te blijven doen 

in de samenleving. Ook dat werd in het coronajaar 2020 

extra duidelijk. Onder andere dankzij beeldbellen en  

Samen Online kon de ondersteuning doorgaan. En op 

afstand bleef ook contact met familie en vrienden  

mogelijk. Pameijer ondersteunt cliënten bij het ontwikkelen 

van hun digitale vaardigheden om digitaal werken en  

samenwerken te versterken. Cliënten en medewerkers 

hebben in deze tijd samen de kracht ervaren van de 

combinatie van fysieke en digitale ondersteuning. 

1. Cliënten ondersteunen vanuit hun eigen kracht

‘ Alle cliënten hebben dezelfde  
behoefte: contact’ Lees meer 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

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

https://pameijer.nl/verhalen/michel
https://pameijer.nl/verhalen/michel
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Pameijer wil nieuwe en bestaande medewerkers  

voortdurend blijven binden, boeien en vasthouden.  

Om dat voor elkaar te krijgen, wordt goed naar  

de mening en ideeën van medewerkers geluisterd.  

In 2020 is extra goed gelet op de gezondheid van  

medewerkers vanwege corona.

Goed opgeleide medewerkers zijn onmisbaar voor goede 

ondersteuning. Veel opleidingen gingen in 2020 door  

corona helaas niet door.  De ontwikkeling van Oplossings-

gericht werken (OGW) liep hierdoor ook vertraging op. 

Het lukte medewerkers wel om OGW toe te passen en 

cliënten in de coronacrisis op vindingrijke manieren te  

ondersteunen. Teams en medewerkers leerden veel van  

elkaar door kennis en ervaringen te delen en te bespreken.

Teams bij Pameijer werken zelfstandig. Vanuit de  

organisatie krijgen ze de ruimte om nieuwe dingen  

te bedenken die aansluiten bij de behoefte van cliënten. 

Daardoor was het in 2020 bijvoorbeeld mogelijk om snel 

een medisch team op te zetten toen corona uitbrak.  

2. Vindingrijke medewerkers luisteren en leren van elkaar

Trainers helpen cliënten digitaal  
vaardig te worden
Monique en Priscilla van Pameijer Plus: ‘Na een  

paar keer oefenen, is iedereen eraan gewend.’   

Bekijk de video 

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

toen corona uitbrak: ‘We wisten niet wat we konden 

verwachten. Gelukkig leerden we snel en veel in de 

praktijk.’ Bekijk de video 

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=rFowjIwmwhc
https://www.youtube.com/watch?v=rFowjIwmwhc
https://www.youtube.com/watch?v=Xr4cmOyO6W4
https://www.youtube.com/watch?v=Xr4cmOyO6W4
https://www.youtube.com/watch?v=YXax8hm0jEo
https://www.youtube.com/watch?v=YXax8hm0jEo
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In een veilige leef en werkomgeving voelen cliënten en 

medewerkers zich prettiger. Aandacht voor veiligheid 

geldt voor gebouwen, wijken en persoonlijke informatie 

over cliënten. Pameijer besteedt hier continu aandacht 

aan. In 2020 is dat beloond met certificaten.

Medewerkers van Pameijer willen vooral met en voor  

cliënten bezig zijn. In 2020 is de manier van werken  

simpeler gemaakt. Ook is zo veel mogelijk administratief 

werk verminderd of weggehaald. Zodat medewerkers  

zo veel mogelijk tijd overhouden voor direct contact  

met cliënten.

Pameijer is aangesloten bij de Green Dealzorg om  

te helpen de zorg in Nederland groener te maken.  

Met verschillende maatregelen ervaren cliënten en  

medewerkers steeds meer de voordelen van een  

gezond leef en werkklimaat. 

3. Meer tijd in een veilige en gezonde omgeving

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.

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. 

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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Meedoen in de samenleving betekent ook omkijken  

naar anderen. Zo helpt Pameijer samen met cliënten om 

de buurten rondom de locaties leefbaar te houden. 

Samenleven is ook samenwerken. Daarom worden  

afspraken gemaakt met andere organisaties over de 

dienstverlening aan cliënten. In 2020 is de samen

werking versneld. Corona zorgde voor nieuwe  

uitdagingen. Samen los je die sneller en makkelijker  

op door nieuwe ervaringen te delen.

In het coronajaar 2020 gebeurde en veranderde veel.  

Pameijer heeft er veel van geleerd. De organisatie deelt 

haar kennis, ervaring en visie graag met anderen.  

Hiermee leverde Pameijer een waardevolle bijdrage  

aan de kwaliteit van de zorg in Nederland.

4. Samen leven, werken en kennis delen

Iedereen doet er toe,  
iedereen doet mee

We nemen initiatieven

Samen met onze partners

Zo realiseren we  
een leefbare inclusieve  

samenleving voor iedereen.

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 

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=z64_VUyZnAw&ab_channel=Pameijer
https://www.youtube.com/watch?v=z64_VUyZnAw&ab_channel=Pameijer
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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De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Meedoen in de samenleving dus ook.  

Cliënten, medewerkers, naasten en partners hebben in het coronajaar samen de zorg 

kunnen voortzetten. De basis hiervoor was het 3-jarige programma ‘Samen Vindingrijk’ 

dat in 2020 van start ging. Pameijer heeft laten zien dat deze ingezette koers de juiste is 

voor de toekomst. Daarom wordt het programma in 2021 voortgezet en aangevuld  

met nieuwe vindingrijke ideeën.

Klaar voor de toekomst met  
‘Samen Vindingrijk’

Wil je weten wat er nog meer in het 
volledige kwaliteitsrapport staat?

Klik dan hier. Het staat vol met filmpjes en verhalen van 

cliënten en medewerkers van Pameijer. 

https://pameijer.nl/Cms_Data/Contents/Pameijer/Media/Nieuws/Pameijer_Kwaliteitsrapport_2020.pdf
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Corona zorgde er voor dat veel activiteiten tijdelijk zijn 

stopgezet of online plaatsvonden. Probeer toch altijd te  

kijken naar wat wel kan. Cliënten hebben fysiek 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 tegen 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 uitvoeren van de plannen.  

Ondersteun teams daarbij. Zorg dat ze onderling  

goede voorbeelden kunnen delen om van elkaar te leren.  

Dat is belangrijk om de onder  steuning steeds te ver-

beteren. Nieuwe wetten en beleid worden dan overal op 

de juiste en dezelfde manier toegepast.

Centrale 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 communi-

catie. 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 ging 
door maar ineens ging veel 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 wordt ondersteund. 

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 afge-

sproken 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. 

Centrale 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 

Postbus 22406 

3000 DK  Rotterdam

088 271 00 00

www.pameijer.nl

http://www.pameijer.nl
https://pameijer.nl/
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