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Bijdragen  
aan goede  
zorg

Tijdens het schrijven van dit Kwaliteitsrapport hebben we nog 

volop te maken met corona� Dat is voor iedereen – cliënten, 

verwanten en medewerkers – moeilijk� Ik ben onder de indruk 

van de manier waarop medewerkers van Amerpoort in deze 

periode zich blijven inzetten voor kwaliteit van zorg� Ook 

ben ik onder de indruk hoe cliënten en hun verwanten het 

 afgelopen jaar zijn omgegaan met de beperkingen door deze 

pandemie� Geen of beperkt bezoek, geen of andere dag-

besteding� Het is hoopvol dat er nu vaccins beschikbaar zijn 

en dat cliënten en zorgmedewerkers zich kunnen laten vac-

cineren� Dat biedt weer de mogelijkheid om elkaar écht te 

ontmoeten� Cliënten kunnen niet zonder een arm om de 

schouder of steun in de rug�

Ik ben blij dat - ondanks alle belemmeringen door corona - de 

continuïteit van zorg gewaarborgd is. We hebben in het jaar dat 

achter ons ligt voor veel dilemma’s gestaan waar we antwoord 

VOORWOORD
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op moesten vinden, samen met cliënten en ver-

wanten. Er kwamen mooie, positieve ontwikke-

lingen uit voort. Niet alles kon in hetzelfde tempo 

doorgaan. Niet alle voorgenomen plannen konden 

worden uitgevoerd. Toch is er met inzet van  ieder-

een veel wel gerealiseerd. 

BOUWSTENEN EN SPEERPUNTEN

In het afgelopen jaar heeft iedereen weer een bij-

drage geleverd aan goede zorg. Zowel in de zorg 

als in de ondersteuning. In het kwaliteitsrapport 

kunnen we onmogelijk aandacht geven aan al die 

bijdragen. Net als vorige jaren hebben we ook nu 

weer een keuze gemaakt. Niet zomaar een keuze. 

Het zijn de bouwstenen van het kwaliteitskader 

van de gehandicaptenzorg. En daarnaast de 

speerpunten waarvoor we eerder, samen met de 

cliëntenraad, al hebben gekozen. We kijken in  

dit rapport terug hoe het staat met die onder-

werpen.

Bij die onderwerpen beschrijven we wat we in 

het afgelopen jaar hebben gedaan. Ook laten we 

zien wat we hebben geleerd en welk plan we 

hebben om het nog beter te doen. Beter kunnen 

doen betekent niet dat we het slecht hebben 

 gedaan of fouten hebben gemaakt. We kijken 

 kritisch terug en dan zien we waar we tevreden 

over kunnen zijn en waar we het (nog) beter 

 kunnen doen. Op deze manier blijft het kwaliteits-

rapport ons helpen om samen te blijven bouwen 

aan goede zorg voor mensen met een beperking.

DANK

Met elkaar mogen we trots zijn op de manier 

waarop we in het afgelopen jaar, ondanks alle 

 beperkingen, zo goed mogelijke zorg en onder-

steuning hebben geleverd. Ik ben iedereen 

enorm dankbaar voor de betrokkenheid, inzet, 

professionaliteit, creativiteit en het doorzet-

tingsvermogen. We hebben het samen gedaan!

Ik nodig je uit om naar aanleiding van het kwali-

teitsrapport met elkaar en met ons in gesprek te 

gaan. Je kunt je reactie met ons delen via 

 kwaliteitenveiligheid@amerpoort.nl 

Paul Willems

bestuurder Amerpoort

Bijdragen  
aan goede  
zorg
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De afspraken over de zorg rond een cliënt staan in het persoonlijk plan. 
Dit plan gaat over de ondersteuning die de cliënt nodig heeft, zijn of haar 
gezondheid en over zijn of haar veiligheid. In het plan staat ook wat de 
cliënt graag wil en aan welke doelen hij of zij werkt. 

De begeleider bespreekt het persoonlijk plan minimaal één keer per jaar 
met de cliënt en/of met de verwant. Dat hoort bij het cyclisch werken 
binnen Amerpoort. En het sluit aan bij onze visie ‘Samen werken aan 
een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.’ Praten 
over het persoonlijk plan hoort daarbij. In het gesprek kijken we of de 
doelen zijn behaald en spreken we nieuwe doelen af.

Als het persoonlijk plan ieder jaar is besproken met de cliënt en/of ver-
want en nieuwe afspraken zijn gemaakt, noemen we het plan actueel. 
We hebben afgesproken dat minstens 98 van de 100 cliënten een actueel 
persoonlijk plan moeten hebben. Nu willen we weten of dat gelukt is.

GEDAAN

Bij Amerpoort werken we met PlanCare, een elektronisch cliëntdossier waarin we het persoonlijk 

plan opslaan. Daaruit blijkt dat vrijwel alle cliënten een persoonlijk plan hebben. 

We weten dat begeleiders het persoonlijk plan regelmatig bespreken met de cliënt en/of de verwant. 

Zo zorgen we ervoor dat de zorgvraag van de cliënt duidelijk is en de doelen aansluiten bij wat de 

cliënt wil. Of begeleiders dat altijd op tijd doen, kunnen we niet automatisch uit het systeem halen. 

Als de plannen niet actueel zijn, dan weten begeleiders dat wel en hebben ze er aandacht voor. 

HOOFD
STUK 1

Zorg rond cliënt
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>  In het cyclisch werken zijn nog verbeteringen 

nodig: er wordt niet altijd een goed verslag 

 gemaakt van de gesprekken over de persoonlijke 

plannen. Dat geldt ook voor evaluaties en af-

spraken over begeleiding. 

>  Na het gesprek past de begeleider het persoon-

lijk plan aan. Dan gaat het naar de cliënt en/of 

verwant en die moeten het plan goedkeuren (of 

niet). Pas dan is het persoonlijk plan actueel. 

Die goedkeuring vastleggen wordt weleens 

vergeten.

>  Er zijn geregeld wisselingen van medewerkers 

in de teams. 

GEPLAND

Cyclisch werken is een belangrijk thema. In 2021 

brengen we in de managementrapporten in kaart 

hoeveel persoonlijke plannen actueel zijn. We 

gaan daarna in gesprek met de teams bij wie de 

persoonlijke plannen niet actueel zijn. We willen 

graag weten hoe dat komt en hoe we hen kunnen 

helpen.

In 2020 deden we een cliëntervaringsonderzoek. 

In hoofdstuk 2 vertellen we daar meer over. Een 

aantal vragen in dat onderzoek gaat over het 

persoonlijk plan. Hierboven zie je die vragen en 

hoeveel mensen een positief antwoord gaven. 

GELEERD

Een persoonlijk plan met daarin duidelijke af-

spraken tussen cliënt, verwant en Amerpoort 

draagt bij aan goede zorg. Daarom vinden we het 

plan ook zo belangrijk. Wat we geleerd hebben, 

is dat het soms moeilijk is om het plan actueel te 

houden en goed cyclisch te werken. Dit komt 

door:

>  Door corona was er meer verzuim onder mede-

werkers. Soms moesten medewerkers in qua-

rantaine en soms cliënten. Daardoor ging een 

aantal gesprekken niet door. Teams hebben 

 geprobeerd de gesprekken met cliënten en/of 

verwanten digitaal te doen, via de computer. 

Dat is toch moeilijker dan wanneer je bij elkaar 

aan tafel zit.

Cliëntervaringsonderzoek

Aantal mensen  
positief in 2020

Aantal mensen  
positief in 2016

Ik ben tevreden over mijn persoonlijk plan 87 van de 100 86 van de 100

Ik kan meepraten over veranderingen  
in mijn persoonlijk plan

76 van de 100 75 van de 100

Er wordt goed geluisterd naar mijn wensen 
bij het maken van een persoonlijk plan 

83 van de 100 86 van de 100

De afspraken in het persoonlijk plan 
 worden nagekomen

78 van de 100 74 van de 100
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INTER
VIEW

“Dankzij het videobellen konden al onze planbesprekin-

gen gewoon doorgaan. Het zijn gesprekken tussen cliënt, 

verwant en begeleider. We staan onder meer stil bij 

wat er goed gaat en waarin de cliënt zich wil ontwik-

kelen. Wanneer je beter weet welk doel iemand heeft, 

kun je hem of haar beter begeleiden. De kwaliteit van 

de zorg verbetert daardoor.

Wij hebben een gevarieerde groep bewoners. Sommigen 

vinden een bijeenkomst met veel aanwezigen soms 

best spannend. Met videobellen houd je letterlijk meer 

afstand. Ik merk dat ze zich daardoor meer op hun 

 gemak voelen. Soms is het even oefenen met verwanten 

die geen ervaring hebben met programma’s zoals 

Zoom of Microsoft Teams. Maar dat heeft ook weer 

zijn charme. En soms is het handig om een bewoner en 

een broer of een zus ‘echt’ bij elkaar te hebben. Dan 

Fleur de Graaf is coördinerend begeleider op 

 locatie Paladijnenweg in Amersfoort� De plan-

besprekingen met cliënten en verwanten verliepen 

dit jaar digitaal� Fleur ziet veel voordelen in 

 videobellen�

INTER
VIEW

MINDER  
GEIN, MEER 
AANDACHT
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Fleur

geven we ze de laptop van onze locatie. De bege-

leiders en de gedragsdeskundige zitten dan in een 

andere ruimte. Op die manier voelt de bewoner 

zich toch veilig.

Een ander voordeel van videobellen: een gesprek 

wordt overzichtelijker. Bij een echte bespreking 

flap je er sneller wat uit. Videobellen is wat zake-

lijker, je dwaalt minder af. Je denkt beter na over 

wat je zegt omdat het anders snel chaotisch wordt. 

Een geintje maken tijdens een echte bijeenkomst 

is natuurlijk wel leuk en goed voor de sfeer. Maar 

ik vind de voordelen van videobellen echt groter 

dan de nadelen. Dat geldt eigenlijk voor alle 

 besprekingen. Bewoners van ons die in de centrale 

cliëntenraad zitten, hoeven voor vergaderingen 

bijvoorbeeld niet naar Baarn. Ik heb afgelopen 

jaar eigenlijk geen nadelen kunnen ontdekken 

aan het videobellen. Volgens mij zullen we er ook 

na de coronapandemie vaker gebruik van maken. 

Binnenkort komen we bij elkaar voor een gesprek 

over teamreflectie. Dat vind ik prima, maar het 

zou me niets verbazen als Microsoft Teams hier-

voor net zo goed werkt. Tegen collega’s zou ik 

 willen zeggen: waardeer de positieve kanten van 

de digitale communicatiemiddelen. Corona geeft 

veel ellende, maar biedt ook nieuwe inzichten en 

mogelijkheden.”

Hoofdstuk 1  Zorg rond cliënten   9
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We willen graag weten wat cliënten vinden van de zorg en ondersteuning 
van Amerpoort. Daarom vragen we cliënten geregeld naar hun ervaringen. 

Amerpoort heeft ervoor gekozen om cliënten te vragen naar hun erva-
ringen in ‘Dit-vind-ik-ervan-gesprekken’ (DVIE). Voordeel van DVIE is 
dat dit een gesprek is tussen begeleider en cliënt. Als er iets anders of 
beter kan, kan de begeleider dat meteen doen. Nadeel is dat het lang 
duurt voor er met alle cliënten een DVIE-gesprek is gevoerd. En het is 
niet makkelijk om uit de gesprekken verbeterpunten te halen die voor 
een cluster, divisie of Amerpoort als geheel gelden.

In de afgelopen jaren hebben te weinig cliënten hun ervaringen kunnen 
delen in DVIE-gesprekken omdat nog niet alle begeleiders hierin 
 getraind zijn. Hierdoor geven de gesprekken nog te weinig inzicht in ver-
beterpunten voor Amerpoort. Daarom hebben we ervoor gekozen nog 
één keer een cliëntervaringsonderzoek te doen. Het bedrijf Customeyes 
heeft dat in januari 2021 voor Amerpoort gedaan. 

We vertellen in dit hoofdstuk eerst over Dit Vind Ik Ervan. Daarna vertellen 
we over het cliëntervaringsonderzoek. Als laatste vertellen we over de 
klachten, want dat zijn ook ervaringen van cliënten.

HOOFD
STUK 2

Ervaringen van
cliënten
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GEDAAN

In 2020 hebben 115 medewerkers de training 

voor DVIE gedaan. Er waren 208 inschrijvingen, 

maar veel trainingen konden door corona niet 

doorgaan. Er is daarom hard gewerkt aan digitale 

trainingen. Inmiddels zijn er 22 digitale trainingen 

gegeven, waarvan 6 aan een heel team. De 115 

deelnemers kwamen van 43 verschillende teams. 

Sinds de start in 2019 tot nu toe 412 medewerkers 

de DVIE-training gedaan. 

In 2020 zijn er 195 DVIE-gesprekken gevoerd met 

cliënten en 23 met verwanten. Met het jaar ervoor 

erbij opgeteld gaat het om 265 gesprekken met 

cliënten en 38 gesprekken met verwanten. 

Er is ook een vorm van DVIE voor cliënten die 

met gebaren communiceren. Die heet ‘Ik Toon’. 

Deze vorm is 4 keer gedaan. Er zijn in totaal dus 

307 gesprekken gevoerd.

Cliënten en verwanten kiezen bij DVIE zelf waar-

over ze willen praten. Voor wie dat niet zo goed 

DIT VIND IK ERVAN (DVIE)

gevoelgevoel

vrienden en kennissenvrienden en kennissenfamiliefamilielijflijf

doendoenhuishuismeedoenmeedoen

veilig voelenveilig voelenhulphulpkiezenkiezen
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en ‘Huis’ het belangrijkst. En daarna kwamen 

‘Gevoel’, ‘Hulp’, ‘Veilig voelen’ en ‘Lijf’. 

We vroegen verder bij welke onderwerpen ver-

andering nodig was. Dat zie je op pagina 13. Zo 

zie je dat 31 cliënten verandering willen bij het 

onderwerp ‘Lijf’, 60 cliënten willen dat niet. Als 

een cliënt aangeeft dat hij of zij een verandering 

wil, maken de begeleiders daar afspraken over 

met die cliënt. Dat wil niet zeggen dat het dan 

binnen heel Amerpoort anders moet. 

GELEERD 

We hebben geleerd dat het lastig is om de 

DVIE-gesprekken te voeren bij Amerpoort, zeker 

nu we niet bij elkaar kunnen komen en trainen 

dus lastiger is. 

weet, is er een lijstje van 10 onderwerpen. Dat 

kan helpen bij het gesprek. 

Hierboven zie je wat cliënten en verwanten in 

2020 vonden van deze 10 onderwerpen. Zo 

 hebben 90 cliënten bij het onderwerp ‘Gevoel’ 

voor ‘top’ (17) of ‘goed’ (73) gekozen, en 16 cliënten 

kozen ‘matig’. Dit kan aanleiding zijn om hierover 

door te praten. Niet alle onderwerpen moeten 

besproken worden. De cliënt en/of verwant beslist 

over welke onderwerpen ze willen vertellen. 

Daarom zie je ook vaak ‘geen antwoord’. 

We hebben aan cliënten en verwanten gevraagd 

welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden. 

De meesten zeiden: ‘Familie’ vind ik het belang-

rijkst. Daarna vonden ze ‘Vrienden en kennissen’ 

Ervaringen van cliëntenHOOFD
STUK 2
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In het voorjaar van 2021 gaan we de uitkomsten 

van de DVIE-gesprekken in 2020 met elkaar 

 bespreken. We gaan onderzoeken wat we ervan 

kunnen leren en hoe de gesprekken ons kunnen 

helpen om te verbeteren. Hierbij leren we ook 

van andere organisaties. In het voorjaar van 2022 

gaan we de resultaten van 2020 en 2021 met 

 elkaar vergelijken. Gaat het de goede kant op? 

Dit willen we ieder jaar gaan doen. 

We willen dat eind 2021 iedere cliënt de mogelijk-

heid heeft gehad om een DVIE-gesprek te voeren 

en hopen dat 8 op de 10 cliënten dat dan ook ge-

daan heeft. Dit bereiken we door van ieder team 

minstens 1 persoon te trainen. Dit betekent niet 

dat alle cliënten dan ook een DVIE-gesprek gehad 

hebben, omdat niet iedere cliënt dit wil. De resul-

taten van de gesprekken worden opgeschreven 

in PlanCare. Dit wordt gebruikt om te zien wat 

cliënten belangrijk vinden en of er verandering 

gewenst is.

We hebben geleerd dat het goed is om de 

DVIE-trainingen op maat te maken. Zo zijn er nu 

digitale trainingen en groepstrainingen. En is er 

een training die DVIE combineert met de Goed 

Leven Gesprekken uit de LACCS-methodiek. 

We hebben verder geleerd dat het belangrijk is 

dat teams nadenken en praten over de aandachts-

punten die uit de DVIE-gesprekken komen. Het is 

ook belangrijk dat duidelijk wordt wat die dingen 

betekenen voor heel Amerpoort.

GEPLAND

In 2021 gaan we verder met het invoeren van 

DVIE. We blijven de trainingen zo veel mogelijk 

op maat en in teamverband aanbieden. We willen 

dat van ieder team minimaal 1 persoon de training 

volgt, van de 220 teams in totaal. Ook gaan we 

gedragsdeskundigen en managers meer vertellen 

over DVIE.  
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 INTER
VIEW

Arjan van Dijk woont in Vinkenoord, een woon-

groep voor 15 jongvolwassenen met een licht tot 

matig verstandelijke beperking in Vinkeveen� Hij 

heeft het er enorm naar zijn zin� Met begeleider 

Francisca Rademakers voert hij ‘Dit-vind-ik-er-

van-gesprekken’�

HULP  
VRAGEN IS 
SOMS  
MOEILIJK
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De gesprekjes gaan ook over doelen stellen. Ik wil 

zoveel mogelijk zelf doen. Koken bijvoorbeeld. Ik zit 

in een kookclubje en heb pas nog bami gemaakt. 

En boerenkool met worst. Hartstikke leuk. Een 

 ander doel? Je was zelf doen, dat kan ik nu ook! 

Hulp vragen vind ik soms wel moeilijk. Ik heb een 

gevoelige huid, daardoor krijg ik soms puistjes en 

jeuk op mijn hoofd. Dan ga ik krabben en vergeet 

ik dat een zalfje of zoiets ook zou kunnen helpen. 

Van hulp vragen wil ik daarom ook een doel maken. 

De laatste tijd hebben we vooral gepraat over het 

verschil tussen verliefdheid en vriendschap, over 

verschillen tussen mannen en vrouwen, gevoelens. 

Dat is best moeilijk, maar ik heb een werkboek en 

dat helpt. De begeleiders zijn allemaal aardig. Als 

er iets is, kan je altijd bij iemand terecht.”

“Ik zal je wat kaarten laten zien. Die  gebruiken we 

bij onze gesprekjes als hulpmiddel. Er staan alle-

maal onderwerpen op, bijvoorbeeld ‘doen’, ‘hulp’ 

en ‘familie’. Dan kan ik makkelijker kiezen waar-

over ik wil praten. Andere kaarten helpen bij het 

vertellen wat ik ergens van vind: ‘goed’ of ‘slecht’ 

of ‘top!’ 

Ik ben een vrolijk iemand die zich nooit verveelt. 

Eigenlijk vind ik alles top. We hebben een gezelli-

ge groep, we doen vaak spelletjes. De voetbaltafel 

vind ik het leukst. Maar ik doe nog veel meer. Drie 

dagen per week ben ik conciërge op een school. En 

ik werkte twee dagen bij de Hema, maar dat kan 

door corona niet meer. Nu help ik daarom in 

 eetcafé De Haven. Vind ik ook top. 

Het is door corona afgelopen jaar wel wat stil 

 geworden. Ik heb een paar vrienden die niet hier 

wonen. Die kan ik nu niet zien. Dat vind ik jammer. 

Je moet gezond blijven, maar ik vind het fijn als 

alles weer mag. Daar praat ik ook over met mijn 

begeleider Francisca. 

Arjan
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Hoofdvragen

Opvallende scoresRespons

2571
Verstuurd

714
Ontvangen

27,8%
2016

2021

38,6%

Informatie Begeleiders Hulp begeleiders Woonruimte/
Logeerplek

Werk/Dagbesteding Persoonlijk plan

73.5 86.2 86.8 90.1 86.6 87.0

84.7

2021 n % positief

Het fijn vinden hier te wonen of te logeren 428 90,2

Tevredenheid woonruimte/logeerplek 435 90,1

Tevredenheid Persoonlijk Plan 563 87,0

n % positief

Goed contact met anderen 397 65,2

Weten aan welke activitieiten meegedaan kan worden 519 66,5

De woning is schoon en goed onderhouden 422 66,6

83.7

2016

Algemene tevredenheid

hoofdstukken vertellen we hier meer over. 

We hebben de resultaten van het onderzoek nog 

niet met elkaar besproken. Dat gaan we in het 

voorjaar van 2021 doen. 

KLACHTEN 

Soms zijn cliënten of verwanten niet tevreden 

over de zorg die wij geven. Dan is het goed om 

hierover te praten. Hierdoor kan Amerpoort de 

zorg verbeteren. Soms wil een cliënt of verwant 

een klacht indienen. Dit kan bij degene over wie 

Een van de vragen was: Ben je tevreden over de 

zorg en begeleiding van Amerpoort? 690 mensen 

hebben deze vraag beantwoord en 584 mensen 

zeiden ‘ja’. Dat zijn bijna 85 op de 100 mensen en 

dat is een hogere score dan bij het vorige onder-

zoek in 2016. 

Hieronder zie je welke scores opvielen, op een 

positieve en een negatieve manier. Ook zie je 

hoeveel van de 100 mensen positief reageerden 

op de hoofdvraag per onderwerp. In de andere 

Ervaringen van cliëntenHOOFD
STUK 2

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK  

In januari 2021 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd door Customeyes� Er zijn 

2�572 vragenlijsten verstuurd aan cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger� We kregen 

713 ingevulde vragenlijsten terug: 200 van cliënten en 513 van wettelijk vertegenwoordi-

gers� Dat zijn er minder dan we hoopten, maar het geeft wel een goed beeld� 
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Onderwerpen waarover mensen ontevreden 

waren of een vraag hadden:

Bejegening/omgang met cliënt/communicatie 10

Dwang/vrijheidsbeperking 9

Verblijf/woning  8

Persoonlijke zaken  6

Zorg/begeleiding  6

Organisatie, regels en veranderingen  5

Bejegening is het onderwerp waarover in 2020 

de meeste klachten waren, net als in 2019. 

je een klacht hebt, maar ook bij een andere bege-

leider of de cliëntvertrouwenspersoon. Als je niet 

tevreden bent over het gesprek of over de oplos-

sing, dan kun je praten met de clustermanager. 

Je kan ook praten met de klachtenfunctionaris 

van Amerpoort. Zij lost de klacht niet zelf op, 

maar kijkt of er met alle mensen die bij de klacht 

betrokken zijn, een oplossing gevonden kan 

 worden. Zij is onafhankelijk en kiest dus geen 

partij.  

Als je er met elkaar echt niet uitkomt, kun je  

naar de klachtencommissie van de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) gaan. 

GEDAAN 

Tot 2020 was de klachtenfunctionaris ook de ver-

trouwenspersoon voor cliënten. In 2020 hebben 

we apart van de klachtenfunctionaris een cliënt-

vertrouwenspersoon via Zorgstem aangesteld. 

Daarmee is de cliëntvertrouwenspersoon onaf-

hankelijk als het over onvrijwillige zorg gaat. 

Daar kunnen de cliënten terecht, wanneer zij 

met iemand willen praten als iets niet goed loopt. 

De klachtenfunctionaris vertelt over haar werk  

in de managementrapporten, zodat we binnen 

Amerpoort kunnen leren van de klachten.

In 2020 heeft de klachtenfunctionaris 44 klachten 

gekregen. Dat zijn er minder dan in 2019. Toen 

waren er 64 klachten. Van de 44 klachten in 2020 

kwamen er 23 van cliënten en 16 van verwanten. 

Er is 1 klacht ingediend door een medewerker.  

4 klachten kwamen van anderen, zoals om-

wonenden.

Klachtenfunctionaris Jolanda Spelten-Biro 
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HOOFD
STUK 2 Ervaringen van cliënten

De meeste klachten zijn besproken op de locaties 

waar het over ging. De klachtenfunctionaris was 

daarbij altijd aanwezig. Zij denkt mee over een 

oplossing die goed is voor iedereen. Samen met 

de cliënt en de begeleiders stelt ze daarna vast of 

de klacht is afgerond. 

In 2020 zijn 2 klachten voorgelegd aan de klachten-

commissie van de VGU. 

GELEERD

2020 was voor cliënten en verwanten een bij-

zonder en soms moeilijk jaar. Wat we geleerd 

hebben is dat heldere informatie heel belangrijk 

is. De informatie moet ook op tijd komen. Dat 

ging in het afgelopen jaar niet altijd goed. We 

hebben ook geleerd dat we met elkaar moeten 

blijven praten en naar elkaar moeten luisteren. 

Alleen zo kunnen we samen verder komen.  

Dat wisten we natuurlijk al, maar het is in het  

afgelopen jaar nog eens bevestigd.

GEPLAND

De nieuwe klachtenfunctionaris is in april 2020 

begonnen bij Amerpoort. Helaas kon zij door 

 corona niet langs locaties gaan om kennis te 

 maken met cliënten, medewerkers en verwanten. 

Dat kan hopelijk wel in 2021. 

 Bejegening gaat over hoe begeleiders of anderen 

met de cliënt omgaan. Als een cliënt daarover 

een klacht had, voelde hij of zij zich vaak niet 

 gehoord of niet serieus genomen. 

Bij het onderwerp dwang gingen klachten vooral 

over de coronamaatregelen. Daardoor hadden 

de cliënten minder vrijheid en konden ze soms 

niet doen wat ze wilden.  

Bij het onderwerp verblijf ging een aantal klachten 

over geluidsoverlast en overlast van elkaar. 

 Cliënten moesten door corona veel thuisblijven. 

Dat had invloed op de groepen in de woningen. 

Bij persoonlijke zaken noemen cliënten vaak 

eenzaamheid. Het is duidelijk dat zij hun familie 

en vrienden erg misten in de coronatijd. 

Bij zorg gingen de klachten over verschillen 

 tussen wat cliënten wilden en wat mogelijk was. 

Ook gaven cliënten aan dat begeleiders zich niet 

altijd aan afspraken hielden en dat de bege-

leiders soms moeilijk bereikbaar waren voor 

 cliënten en verwanten.

Klachten over de organisatie gingen vooral over 

de coronamaatregelen. Sommige cliënten en ver- 

wanten waren niet tevreden over de communi-

catie over de maatregelen. Deze was volgens hen 

niet duidelijk of niet op tijd.
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Wat vindt 
u van onze 

begeleiding?
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GEDAAN 

Door corona liepen de teamreflecties in 2020 niet altijd zoals gepland. Ze 

 moesten soms op een ander moment of op een andere manier, bijvoorbeeld 

met videobellen. Toch heeft corona niet alleen een slechte invloed gehad. 

Teams zijn in 2020 meer dan ooit met elkaar in gesprek gegaan. De meeste 

teams hebben op verschillende manieren aan teamreflectie gedaan. 

>  Eén van de manieren om teamreflectie te doen is coaching. Dat is in 2020 door 

meerdere teams gedaan, met een interne of een externe coach. Ook waren er 

coaching gesprekken tussen teamleiders, coördinerend begeleiders en bege-

leiders. 

>  Verschillende teams deden de teamreflectie in de teamvergaderingen. Teams 

gingen dan in gesprek over het team als geheel. Hoe gaan wij met elkaar om? 

Wat is nodig voor een veilige omgeving? Wat willen we als team bereiken? De 

leden van het team spraken ook over hun eigen houding en gedrag. 

>  Teamreflectie kan ook in een ‘Teamgesprek over Functioneren’ (TOF). Maar 

door corona gingen deze gesprekken vaak niet door. 

Teamreflectie is één van de bouwstenen van het kwaliteitskader. Het 
 betekent: nadenken en praten over hoe je team functioneert. Teams gaan 
daarvoor met elkaar in gesprek. Deze gesprekken gaan over de samen-
werking in het team, de samenwerking met cliënten en verwanten en 
over zorg en veiligheid. Collega’s bespreken met elkaar wat goed gaat en 
wat beter kan. Ze leren van hun eigen ervaringen. Daardoor worden ze 
een nog beter team dat nog betere zorg kan leveren. 

HOOFD
STUK 3

Teamreflectie
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team een visie hebben op de inhoud van het werk 

die past bij de visie van Amerpoort. Wat wil het 

team daarin bereiken? Teamreflectie kan ook 

gaan over hoe het team dingen organiseert, zoals 

de planbesprekingen en in- en doorstroom van 

medewerkers. 

Belangrijke thema’s die zijn besproken in team-

reflecties: 

>  MIC-meldingen (Meldingen Incidenten Cliënten)

>  Psychische problemen, psychiatrie en verslaving 

bij cliënten

>  Ouder wordende cliënten 

>  Regiogericht werken 

>  Digitalisering van het werk

>  Het effect van werkdruk en verzuim op de 

 kwaliteit van zorg

>  Belangrijk bij teamreflectie zijn de teamopgaven 

en de jaar- en scholingsplannen. Daarin staat 

wat de teams willen bereiken en wat daarvoor 

nodig is. 

>  Ook trainingen dragen bij aan teamreflectie, 

zoals weerbaarheidstrainingen en de training 

‘Systeemgericht werken’. 

>  Teamdagen zijn er speciaal voor teamreflectie. 

Deze konden door corona regelmatig niet door-

gaan. Soms was er een teamdag via video bellen. 

Bij teamreflectie gaat het om nadenken en  praten 

over het team. Daarbij is het belangrijk dat 

 iedereen in het team weet wat zijn of haar eigen 

talenten en leerpunten zijn. Verder moet het 

Samenwerking tussen wonen en dagbesteding, begeleider  

Hilmar Honigh met Erik op weg naar de dagbesteding
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aandacht was voor de teamdoelen. De teams 

 waren te druk met de zorg voor de cliënten. Er 

was veel werkdruk en overleggen gingen vaak via 

videobellen. Teams hebben de teamreflectie 

daardoor minder uitgebreid gedaan dan andere 

jaren. 

Maar we hebben ook gezien dat veel teams wel 

aan teamreflectie doen, maar dat niet altijd zo 

noemen of zich er niet bewust van zijn. Ze denken 

dan dat teamreflectie heel gepland en gestructu-

reerd moet. 

GEPLAND 

Om meer zicht te krijgen op de leerpunten nemen 

we in 2021 teamreflectie op in de management-

rapporten en in de gesprekken tussen directeur 

en clustermanagers. We schrijven op hoeveel 

teams aan teamreflectie hebben gedaan. Verder 

bekijken de clustermanagers de verslagen van de 

teamoverleggen en -reflecties: welke leerpunten 

staan erin? Welke verbeteracties heeft het team 

opgeschreven? 

>  Onderlinge samenwerking en hoe dit te ver-

beteren en te waarderen

>  Systeemgericht werken, samenwerking en com-

municatie in de driehoek

>  Taakverdeling

>  Onderlinge verwachtingen

>  Inwerken van nieuwe medewerkers

>  Samenwerking tussen wonen en dagbesteding

Corona en de maatregelen waren in 2020 natuur-

lijk vaak onderwerp van gesprek in de team-

reflecties. Hoe moet je je werk doen in tijden van 

corona? Welke zorgen zijn er rondom corona? 

Hoe houd je de balans tussen werk en privé? Ook 

is er gesproken over de vragen die cliënten heb-

ben over corona en over hoe we de dagbesteding 

in coronatijd kunnen invullen. Hoe kunnen we 

maatwerk bieden per cliënt? Hoe kunnen we het 

best communiceren met cliënten en verwanten 

over de maatregelen? 

GELEERD

Uit de managementrapporten blijkt dat opbreng-

sten van teamreflectie op hoofdlijnen zijn: 

>  inzicht in de werkzaamheden

>  praten over de samenwerking 

>  duidelijkheid over de zorgvraag 

>  goede werkafspraken 

We hebben geleerd dat het heel belangrijk is 

coaching en training op maat in te zetten. We 

 zagen dat door corona in de meeste teams weinig 

HOOFD
STUK 3 Teamreflectie
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R. “2020 was best een heftig jaar voor de Witte Ster. 

We hadden natuurlijk te maken met corona. Onder 

één Dak werd een noodopvang. De medewerkers werden 

op andere plekken ingezet. We hielden wel contact, 

maar hadden geen gesprekken over hoe we het doen 

als team.” 

M. “Daarna vertrokken in korte tijd een begeleider én 

twee coördinerend begeleiders. We hebben een half 

jaar lang helemaal zelfstandig gedraaid. In die periode 

groeiden we naar elkaar toe, we deelden lief en leed”.

R. “Dan merk je hoe belangrijk het is je mening te 

 geven. Dat is niet altijd makkelijk. Ik ben bijvoorbeeld 

wat te lief. Als iets volgens mij niet goed loopt, zet ik 

liever een stapje extra dan dat ik zeg wat me niet 

Vergaderen over hoe het in een team gaat is 

 natuurlijk belangrijk� Maar wat nog veel meer 

telt: maak vooral ook contact met je collega’s 

 tijdens het werk� Dat vinden Renate van den Dragt 

en Mellanie Pool� Ze zijn begeleiders van Witte 

Ster, onderdeel van kinderdagcentrum Onder één 

Dak�

OPEN EN  
EERLIJK 
ZIJN

INTER
VIEW
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 bevalt. Maar het gevaar is dat je jezelf voorbij-

loopt. En de kinderen voelen het wanneer je een 

slecht humeur hebt omdat je dingen opkropt. De 

zorg wordt echt beter wanneer je open bent naar 

elkaar.”

M. “Daarover praten tijdens een vergadering is 

belangrijk. Maar het begint al tijdens het contact 

dat je als collega’s onderling hebt. Met een praatje 

maken, met belangstelling tonen. Dan ontstaat er 

een veilige sfeer. Durf je sneller je mening te geven, 

ook als het over iets gevoeligs gaat.”

R. “Niemand is perfect, ook ons team niet. Iedereen 

kan een fout maken. Dat moet je niet vergeten. 

Maar in een veilige omgeving durf je elkaar sneller 

aan te spreken. Daar profiteert iedereen van.”

M. “En iedereen is anders. Je hoeft ook geen 

 vrienden te zijn om het werk goed te kunnen doen. 

Maar je moet wel professioneel zijn. Misschien 

zou jij een klusje op een andere manier doen dan 

jouw collega. Waardeer het dan dat die collega 

een vaardigheid heeft die jij misschien niet hebt. 

Of een andere voorkeur.”

R. “We hebben inmiddels weer een coördinerend 

begeleider. Dat betekent dat we weer zoeken  

naar een nieuwe balans. De zorg blijft steeds in 

 beweging, flexibel zijn is belangrijk.”

M. “En open en eerlijk blijven. Dat is de beste 

 manier om plezier te houden in je werk.”     

Renate

Mellanie
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Er zijn verschillende soorten incidenten. Een cliënt heeft zich bijvoorbeeld 

agressief gedragen. Of een cliënt is gevallen. In 2020 zijn dezelfde soort 

 incidenten gemeld als in 2019. Agressief gedrag kwam het meeste voor, 5742 

keer. Dit kan bijvoorbeeld verbale agressie zijn, zoals schreeuwen of vloeken. 

Of fysiek, zoals slaan of knijpen. 

1391 meldingen gingen over medicatie: soms maakten begeleiders daar fouten 

mee, soms weigerden cliënten medicijnen. 

VeiligheidHOOFD
STUK 4

Veiligheid en vertrouwen, dat zijn belangrijke waarden van Amerpoort. 
We willen een veilige omgeving voor cliënten en medewerkers om te leven 
en te werken. We werken op verschillende manieren aan veiligheid.

In dit hoofdstuk vertellen we eerst over incidenten en het melden van 
incidenten. Daarna vertellen we over sociale veiligheid in teams en hoe 
we bij Amerpoort zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. Ten 
slotte vertellen we over de nieuwe Wet zorg en dwang. Wat hebben we 
gedaan als we moesten kiezen tussen vrijheid en veiligheid? 

INCIDENTEN

Een incident is een onveilige situatie voor een cliënt of medewerker� Als er een incident is 

 geweest, meldt het team dat� Een MIC-melding heet dat: Melding Incidenten Cliënten�  Amerpoort 

vindt het belangrijk dat we leren van incidenten� In 2020 hebben we gekeken hoe de MIC-meldingen 

ons daarbij kunnen helpen�
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verwant niet tevreden was over de zorg of onder-

steuning. Vaak ging het erom dat er de cliënt niet 

blij was met veranderingen in de activiteiten. 

GEDAAN 

Teams en gedragsdeskundigen bekijken de 

MIC-meldingen. Samen bespreken ze hoe erg 

het incident was en wat ze kunnen doen om te 

zorgen dat het niet meer gebeurt. Als een team 

ineens veel meer incidenten meldt, kijken we 

hoe dat komt en wat we daar aan kunnen doen. 

Zo hebben we in 2020 soms medicatie veranderd 

en bij een aantal teams is een externe coach of 

In de eerste bovenstaande grafiek zie je dat er in 

2020 minder MIC-meldingen waren dan in 2019. 

In de tweede grafiek zie je waar de MIC-meldingen 

in 2020 over gingen.  

  

Wat opvalt: er waren in 2020 veel minder meldin-

gen van agressie en onheuse taal, zoals schelden. 

Ook waren er minder verkeersongevallen. Weg-

lopen of verdwalen en verslikken of verstikken 

kwamen minder voor. Ook kwam het minder 

voor dat een cliënt niet de juiste zorg kreeg. Wel 

waren er meer meldingen van ‘ongenoegen over 

dienstverlening’. Dat wil zeggen dat de cliënt of 

2016 2017 2018 2019 2020

Aantal meldingen 12226 12119 12793 11152 9993

Aantal cliënten op 1 januari 2414 2493 2393 2469 2447

Gemiddeld aantal meldingen per client 5,1 4,9 5,3 4,5 4,1
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Agressief gedrag Medicatie Vallen / struikelen Onheuse taal Ongenoegen cliënt over
dienstverlening

Niet (juist) geleverde
zorg

Verkeersongeval /
verdwalen / weglopen

Verslikken Ongewenste seksuele
contacten

Kindermishandeling /
huiselijk geweld

Anders

Tot. 2020



28   Kwaliteitsrapport 2020

We hebben nog iets anders gezien: Op sommige 

locaties waar meer MIC-meldingen zijn, waren 

coronabesmettingen geweest. Daardoor konden 

sommige medewerkers van die locaties niet 

 werken. We denken dat op die locaties de werk-

druk te hoog was. Het kan zijn dat daardoor op 

deze locaties meer MIC-meldingen waren. 

In het laatste kwartaal van 2020 was het aantal 

MIC-meldingen iets hoger dan in de maanden 

daarvoor. Er waren meer meldingen van agressie 

in december, vooral bij cliënten met moeilijk 

 verstaanbaar gedrag (MVG) en cliënten met  

een licht verstandelijke beperking en gedrags-

problematiek (LVB+). Dat is ieder jaar zo. De 

 cliënten zijn vaak wat gespannen rondom de 

feestdagen. Maar dit jaar was er extra onrust en 

spanning door de coronamaatregelen. Er was on-

zekerheid over de bezoekregeling en de  manier 

waarop cliënten en verwanten elkaar konden 

ontmoeten.

In deze periode waren er ook meer meldingen 

van ‘niet geleverde zorg’. We denken dat dit komt 

doordat meer medewerkers ziek waren dan 

 normaal en door de hoge werkdruk tijdens de 

tweede coronagolf.

Teams en managers willen graag een goed over-

zicht van het aantal en soort MIC-meldingen  

per doelgroep, zoals cliënten met een licht ver-

standelijke beperking, met moeilijk verstaanbaar 

een CCE-traject ingezet. Dat betekent dat het 

team begeleiding kreeg van het Centrum voor 

Consultatie en Expertise (CCE). 

De MIC-meldingen worden besproken in team-

overleggen. Cijfers over MIC-meldingen en een 

analyse daarvan wordt opgenomen in de manage-

mentrapporten. Verder besteedt het Manage-

mentteam hier geregeld aandacht aan. Zo zoeken 

we op alle niveaus naar leerpunten.

GELEERD

In 2020 waren in sommige teams meer incidenten 

door de coronamaatregelen. Door de lock- down 

verliepen de dagen en de dagbesteding soms 

 anders. Af en toe moest een cliënt of een team op 

locatie in quarantaine. Daardoor werden sommige 

cliënten onrustig, gespannen of teleurgesteld. 

En soms waren er daardoor incidenten, zoals 

weigeren van medicijnen of agressief gedrag.

In andere teams waren er juist minder incidenten 

door de coronamaatregelen. Door corona werd 

voor sommige cliënten het leven juist makkelijker. 

Ze hoefden minder heen en weer van woning 

naar dagbesteding. Verder was het rustiger in de 

woning doordat er geen bezoek mocht komen. 

De cliënten zaten in hun eigen kleine groep. Het 

is belangrijk dat begeleider, cliënt en verwanten 

samen kijken wat ze hebben geleerd van de 

corona tijd.

VeiligheidHOOFD
STUK 4
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gedrag of met een ernstig verstandelijke meer-

voudige beperking. Het lukt ons nu nog niet 

goed om dit overzicht te maken. In ons systeem 

staat nog niet bij iedere cliënt tot welke doel-

groep hij of zij behoort. 

GEPLAND 

We willen nog meer weten over het aantal en het 

soort MIC-meldingen. We gaan ervoor zorgen 

dat medewerkers weten hoe ze deze informatie 

uit het systeem kunnen krijgen.

We willen op organisatieniveau nog beter praten 

over de MIC-meldingen en zoeken naar verbeter-

punten. Wat kunnen we hier als organisatie van 

leren? En hoe kunnen we op organisatieniveau 

het verhaal achter deze cijfers duiden? 
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“Er zijn verschillende soorten incidenten. Het kan om 

een cliënt gaan die struikelt of iemand die vergeten is 

medicijnen in te nemen. Maar veel meldingen hebben 

te maken met agressie van een cliënt. Met behulp van 

de MIC-meldingen kun je nagaan of daar een patroon 

in zit. Ik denk met het team mee over mogelijke aan-

pakken. Wekelijks krijg ik zo’n drie of vier meldingen. 

Het aantal verschilt per locatie. Op sommige locaties 

kunnen het er meer dan tien per week zijn, op andere 

is eentje al veel.

Een voorbeeld van een agressieve melding gaat over 

een cliënt die zichzelf verwondingen toebrengt. Je 

weet niet wat de oorzaak is, maar wilt die persoon wel 

graag helpen. Dan spreken we af dat we consequent 

gaan melden. Op die manier krijg je het gedrag heel 

Darina van de Kamp is gedragsdeskundige bij 

Kwatrijn Soest� Tijdens teamoverleggen bespreekt 

ze MIC-meldingen: Melding Incident Cliënten� 

Dat levert waardevolle informatie op�

AGRESSIE  
IS NIET  
VANZELF-
SPREKEND

INTER
VIEW
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goed in beeld. Het hoeft niet automatisch te bete-

kenen dat het slecht gaat met een cliënt. De mel-

dingen zijn niet bedoeld om te achterhalen of ie-

mand goed in zijn vel steekt. De MIC-meldingen 

zijn een middel om iemand te helpen. 

Bij ieder teamoverleg bespreken we wat er precies 

is gebeurd. Is bepaald gedrag eenmalig geweest of 

niet? Hoe pakken we een melding op en zien we of 

daardoor iets verandert? De MIC-meldingen zijn 

belangrijk voor het leveren van de beste zorg. We 

bespreken ze, als dat kan, ook met de cliënt of ver-

wanten. Maar ook de begeleiders zijn onderdeel 

van het verhaal. We zijn geneigd het te vergeten, 

maar een incident doet ook iets met een begeleider. 

Vooral wanneer het om iets heftigs gaat zoals aan 

de haren trekken of een regelrechte aanval. 

De signalen van een cliënt zijn niet altijd duidelijk. 

We hebben het niet voor niks over moeilijk ver-

staanbaar gedrag. Soms is iemand al spanning 

aan het opbouwen zonder dat je het doorhebt. Als 

gedragsdeskundige lees ik de meldingen om na  

te gaan hoe het met de cliënt gaat. De directe 

 collega’s doen de eerste opvang van de mede-

werker. Bij een heftig incident voor een begeleider, 

informeert ook de manager hoe het gaat. Misschien 

heeft iemand wel nazorg nodig. Het is belangrijk 

dat we agressie niet vanzelfsprekend gaan vinden. 

We moeten dat elkaar blijven vertellen.” 

AGRESSIE  
IS NIET  
VANZELF-
SPREKEND

Darina
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Managers en gedragsdeskundigen hebben met 

elkaar gesproken over de vraag hoe zij teams 

kunnen helpen bij sociale veiligheid. Dit kan door 

het te benoemen als ze zien dat medewerkers 

onprettig met elkaar omgaan. En door hen te 

 helpen om hierover te praten in het team. Als het 

onveilig is in het team, bijvoorbeeld door pesten, 

kunnen managers coaching inzetten voor het 

team.

Er is een speciale training over sociale veiligheid 

in teams gemaakt voor managers en gedragsdes-

kundigen. Hierin leren zij: Hoe zie je dat iemand 

gepest wordt? Wat kun je doen tegen pesten?

Op het intranet van Amerpoort hebben we  

meer informatie gezet over sociale veiligheid in 

teams en ongewenst gedrag. Ook hebben we de 

informatie die er al was bij elkaar gezet, ingekort 

en eenvoudiger gemaakt. Hierdoor is informatie 

makkelijker terug te vinden voor medewerkers 

die een vraag hebben. 

In 2020 hebben 2 teams gebruik gemaakt van  

de Veilig Plus Aanpak. De Veilig Plus Aanpak is 

een programma om teams te leren praten over 

 gevoelens van veiligheid en onveiligheid.

GEDAAN 

Alle teams van Amerpoort hebben het boek ‘Grote 

mensen pesten niet’ gekregen. Bij het boek zat 

een brief van de bestuurder. Daarin wordt teams 

gevraagd om het onderwerp pesten met elkaar 

te bespreken. De teams zijn zich daardoor meer 

bewust geworden van pesten. Het boek helpt 

teams om te praten over pesten. 

Een aantal teams heeft in 2020 gepraat over 

 sociale veiligheid in teams. Ze deden dit in 1-op-1 

gesprekken of in gesprekken met het hele team. 

Soms werden die gesprekken begeleid door een 

procesbegeleider. Ook hebben teams over sociale 

veiligheid in teams gepraat als onderdeel van de 

teamreflectie, of bij het bespreken van de 

MIC-meldingen. 

Voorbeelden van onderwerpen die zijn besproken: 

hoe ga je om met roddelen binnen je team? Hoe 

blijf je ieders kwaliteiten zien? Hoe zorg je voor 

openheid binnen het team? En hoe geef en krijg 

je feedback op een veilige en opbouwende 

 manier?

SOCIALE VEILIGHEID IN TEAMS  

Medewerkers voelen zich niet altijd veilig in hun eigen team� Dit kan verschillende  

 oorzaken hebben� We willen dat medewerkers zich veilig voelen� Dat ze met een goed 

gevoel met elkaar en met de leidinggevenden kunnen samenwerken� Een gesprek over 

veiligheid en onveiligheid kan helpen� Het kan dan bijvoorbeeld gaan over pesten of 

 ander ongewenst gedrag�
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hier ook nog met elkaar over praten. We zorgen 

ervoor dat de teams aandacht houden voor dit 

onderwerp.

We gaan ervoor zorgen dat informatie over dit 

onderwerp nog makkelijker terug te vinden is op 

intranet. En dat nog meer stukken in begrijpelijke 

taal geschreven zijn. 

Managers en gedragsdeskundigen kunnen ook 

in 2021 een training over sociale veiligheid in 

teams volgen.

Teams kunnen in 2021 weer de Veilig Plus Aan-

pak gebruiken. 

We gaan het onderwerp sociale veiligheid in 

teams breder maken. We kijken niet alleen naar 

ongewenst gedrag, maar ook bijvoorbeeld naar 

de rol van de vertrouwenspersoon en naar de 

klokkenluidersregeling voor medewerkers die een 

misstand melden. En we kijken naar de manier 

waarop medewerkers een klacht kunnen indienen. 

We zijn met externe partijen aan het kijken of  

zij een klachtencommissie voor ons kunnen 

 vormen. 

GELEERD

We hebben geleerd dat ook bij Amerpoort soms 

gepest wordt of dat medewerkers onprettig met 

elkaar omgaan. Hierdoor ontstaat een onveilige 

sfeer. We hebben gezien dat het helpt om hier-

over in alle openheid met elkaar te praten. 

We hebben ook geleerd dat medewerkers soms 

heel verschillend tegen pesten aan kijken. Wat de 

één beschouwt als een geintje, ervaart de ander 

als pesten. Daarom is het goed om een open 

sfeer te creëren waarin dit bespreekbaar wordt 

gemaakt.

Verder hebben we geleerd dat het belangrijk is 

om alle informatie over veilig werken in teams zo 

eenvoudig mogelijk op te schrijven. Er was al veel 

informatie, maar die was soms moeilijk te vinden 

of moeilijk te begrijpen. Daardoor deden teams 

soms niet wat nodig was om de teams sociaal 

veiliger te maken.

GEPLAND 

We willen dat alle teams die dat nog niet gedaan 

hebben, in 2021 over sociale veiligheid in teams 

en ongewenst gedrag praten. De managers gaan 
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27 cliënten konden we beschermen met bijvoor-

beeld een band in de rolstoel, zodat ze in de rol-

stoel blijven zitten en zichzelf geen pijn doen. In 

2019 was dit bij 8 cliënten nodig. 

De begeleiders volgen bij onvrijwillige zorg een 

stappenplan. In de nieuwe wet staat dat ze met 

meer mensen en vaker moeten overleggen als ze 

onvrijwillige zorg geven. Dit kan bijvoorbeeld 

met een gedragsdeskundige of een logopedist of 

ergotherapeut of met iemand van een andere 

 organisatie. We hebben een praatplaat gemaakt 

zodat iedereen weet wanneer ze met wie moeten 

overleggen. Als begeleiders onvrijwillige zorg 

hebben gegeven, schrijven ze dit in het dossier 

van de cliënt.

Er zijn 13 Wzd-functionarissen aangewezen, in 

overleg met de centrale cliëntenraad. Het gaat 

om 11 gedragsdeskundigen en 2 artsen. De Wzd- 

functionarissen houden toezicht op onvrijwillige 

zorg. Ze kijken of er mogelijkheden zijn om onvrij-

willige zorg te voorkomen. Was onvrijwillige zorg 

toch nodig? Dan kijken ze of de juiste stappen 

zijn gezet en of de zorg wel goed gewerkt heeft. 

De Wzd-functionarissen hebben hiervoor samen 

GEDAAN 

In 2020 was bij 160 cliënten onvrijwillige zorg 

 nodig. In 2019 was dit nodig bij 93 cliënten. Het 

lijkt dus meer te zijn geworden, maar dat komt 

vooral doordat we maatregelen opnieuw hebben 

bekeken en aangepast. 

Sommige maatregelen vielen eerst niet onder 

onvrijwillige zorg, maar nu wel. Zoals de deur van 

de kamer van een cliënt dichtdoen. In 2020 

 deden we dat bij 89 cliënten en in 2019 bij 22 

 cliënten. We deden dit in 2019 eigenlijk vaker, 

maar noemden het toen nog niet altijd onvrijwil-

lige zorg. 

We moesten in 2020 69 cliënten tegenhouden of 

vasthouden, omdat ze anders zichzelf of anderen 

pijn zouden doen. In 2019 was dit bij 70 cliënten 

nodig. 

WET ZORG EN DWANG:  
TUSSEN VRIJHEID EN VEILIGHEID

Iedereen heeft recht op vrijheid, ook de cliënten van Amerpoort� Maar soms krijgt een 

cliënt een tijdje minder vrijheid, voor de veiligheid van de cliënt zelf of voor de veiligheid 

van anderen� Dat heet dan: onvrijwillige zorg� Op 1 januari 2020 kwam daarvoor een 

nieuwe wet: de Wet zorg en dwang (Wzd)� 

Jaar 2018 2019 220

Aantal cliënten met 
onvrijwillige zorg

84 93 160
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zorgvuldig mogelijk. Dit staat in ons beleidsplan. 

De centrale cliëntenraad heeft begin 2020 het 

beleidsplan bekeken en goedkeuring gegeven.

We kregen in 2020 de tijd om alles te regelen 

voor de Wet zorg en dwang. Maar door de corona-

maatregelen kon de scholing van begeleiders niet 

doorgaan. Wel hebben de gedragsdeskundigen 

de begeleiders verteld over de Wzd en hen de 

praatplaten gegeven.

We zijn ons door de nieuwe wet meer bewust 

 geworden van onvrijwillige zorg. We zijn beter 

gaan opschrijven wanneer er sprake is van onvrij-

willige zorg en we praten er vaker over met elkaar. 

Is onvrijwillige zorg echt nodig? Met wie moet er 

worden overlegd?

Het systeem waarin we alle maatregelen vast-

leggen helpt ons nog niet genoeg om alle maat-

regelen ook echt goed in beeld te krijgen.  

met collega’s van zorgorganisatie Sherpa scholing 

gevolgd. Ook overleggen zij regelmatig met 

 elkaar.

Voor onvrijwillige zorg bij cliënten thuis hebben 

we ook een stappenplan geschreven. Als bege-

leiders vinden dat ze onvrijwillige zorg moeten 

geven, overleggen ze met de verwanten. Ze ver-

tellen wat er aan de hand is en wat ze willen 

doen. Er is altijd overleg over de onvrijwillige zorg 

tussen begeleiders, verwanten en de gedrags-

deskundige. De begeleiders schrijven in het 

 dossier van de cliënt wat ze hebben afgesproken. 

Zo leggen we alle maatregelen vast in een systeem. 

GELEERD

Amerpoort wil zo min mogelijk onvrijwillige zorg 

geven. En als het toch nodig is, doen we het zo 

Ervaringsdeskundige Eline Stam geeft samen met gedagsdeskun-

dige Mariëtte Bruinsma binnen Amerpoort voorlichting over de 

nieuwe wet
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door het inzetten van deskundigen onvrijwillige 

zorg kunnen afbouwen. Hiervoor doen we mee 

met een onderzoek van de Vrije Universiteit 

 Amsterdam. 

We gaan ook kijken hoe het systeem waarin de 

maatregelen worden vastgelegd ons beter kan 

helpen bij het in beeld brengen van alle maa-

tregelen. 

GEPLAND 

In 2021 wordt alle onvrijwillige zorg nog een keer 

goed bekeken. We volgen hierin het stappenplan. 

Collega’s van binnen en buiten de organisatie 

 kijken mee. Zo hopen we dat we onvrijwillige 

zorg kunnen afbouwen, al is het maar in kleine 

stapjes.

Ook gaan we bij een aantal teams kijken of we 

Jaar ZZP5 ZZP6 ZZP7 ZZP8 Totaal

Totaal aantal cliënten 
Amerpoort 1 januari 2020

2447

Totaal aantal cliënten dat 
onvrijwillige zorg ontvangt

160

Aantal maatregelen 40 3 246 24 313

Meest voorkomende  
maatregelen

Toedienen van vocht en  
medicatie (3%)

Beperken van de bewegings

vrijheid (45%)

Insluiten (40%)

Uitoefenen van toezicht (8%)

Beperking eigen leven in  
te richten (5%)

Beperken van de bewegings-
vrijheid (100%)

Toedienen van  
vocht en medicatie (3%)

Beperken van de bewegings

vrijheid (42%)

Insluiten (34%)

Uitoefenen van toezicht (5%)

Onderzoek van woonruimte 
(5%)

Beperking eigen leven in  
te richten (6%)

Toedienen van vocht en  
medicatie (25%)

Beperken van de bewegings

vrijheid (50%)

Insluiten (20%)

Beperking eigen leven 
in te richten (5%)
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Jaar ZZP5 ZZP6 ZZP7 ZZP8 Totaal

Totaal aantal cliënten 
Amerpoort 1 januari 2020

2447

Totaal aantal cliënten dat 
onvrijwillige zorg ontvangt

160

Aantal maatregelen 40 3 246 24 313

Meest voorkomende  
maatregelen

Toedienen van vocht en  
medicatie (3%)

Beperken van de bewegings

vrijheid (45%)

Insluiten (40%)

Uitoefenen van toezicht (8%)

Beperking eigen leven in  
te richten (5%)

Beperken van de bewegings-
vrijheid (100%)

Toedienen van  
vocht en medicatie (3%)

Beperken van de bewegings

vrijheid (42%)

Insluiten (34%)

Uitoefenen van toezicht (5%)

Onderzoek van woonruimte 
(5%)

Beperking eigen leven in  
te richten (6%)

Toedienen van vocht en  
medicatie (25%)

Beperken van de bewegings

vrijheid (50%)

Insluiten (20%)

Beperking eigen leven 
in te richten (5%)
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PERSONEEL BEHOUDEN

Het is heel normaal dat medewerkers weggaan, wanneer ze een tijd bij een organisatie 

werken� Toch willen we graag dat medewerkers bij ons blijven� Cliënten bouwen een 

band met hen op� En voor teams is het goed als ze langer met elkaar samenwerken� 

 Daarom houden we enquêtes en interviews als mensen weggaan� We willen weten 

 waarom zij weggaan� Dit kan ons helpen personeel te behouden� 
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Voldoende personeel blijft een uitdaging in de zorg. En dus ook bij 
 Amerpoort. We willen graag meer nieuwe medewerkers. En we willen 
medewerkers zo veel mogelijk bij ons houden. Ook zou het goed zijn als 
minder medewerkers ziek worden. En sneller beter zijn. Zo zorgen we 
voor voldoende personeel. 

In dit hoofdstuk vertellen we eerst wat we doen om te zorgen dat mede-
werkers bij ons blijven. Daarna vertellen we over het inwerkprogramma 
voor nieuwe medewerkers.

HOOFD
STUK 5

Voldoende personeel
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GEPLAND 

We blijven goed volgen hoe snel en waarom 

mede werkers vertrekken. Dat kunnen we zien in 

de managementrapporten. 

Door de enquêtes komen we te weten waarom 

mensen vertrekken. Die informatie kan ons 

 helpen de uitstroom te beperken. Daarom willen 

we dat zoveel mogelijk mensen die we een uit-

nodiging sturen de enquête invullen. Verder 

 willen we vertrekkende medewerkers uitnodigen 

voor een interview, zodat zij ons nog meer kunnen 

vertellen. 

Over de uitkomsten van de enquêtes en inter-

views gaan we 2 keer per jaar een rapport maken. 

Als we weten waarom medewerkers vertrekken, 

kunnen we daar iets aan doen. Misschien blijven 

ze dan langer. Dat willen we graag voor de cliën-

ten. Daarom staan in het rapport ook verbeter-

punten.

Scholing is ook belangrijk om personeel te be-

houden. Hierover vertellen we meer in hoofd-

stuk 8 ‘Beter worden in je vak’. 

GEPLAND 

We blijven goed volgen hoe snel en waarom 

mede werkers vertrekken. Dat kunnen we zien in 

de managementrapporten. 

Door de enquêtes komen we te weten waarom 

mensen vertrekken. Die informatie kan ons 

 helpen de uitstroom te beperken. Daarom willen 

we dat zoveel mogelijk mensen die we een uit-

nodiging sturen de enquête invullen. Verder 

 willen we vertrekkende medewerkers uitnodigen 

voor een interview, zodat zij ons nog meer kunnen 

vertellen. 

Over de uitkomsten van de enquêtes en inter-

views gaan we 2 keer per jaar een rapport maken. 

Als we weten waarom medewerkers vertrekken, 

kunnen we daar iets aan doen. Misschien blijven 

ze dan langer. Dat willen we graag voor de cliën-

ten. Daarom staan in het rapport ook verbeter-

punten.

Scholing is ook belangrijk om personeel te 

 behouden. Hierover vertellen we meer in hoofd-

stuk 8 ‘Beter worden in je vak’. 

De instroom van medewerkers – het aantal nieuwe 

medewerkers – was in 2020 hoger dan de uit-

stroom. We kregen dus meer medewerkers, maar 

het aantal uren dat zij bij elkaar werken bleef 

 bijna gelijk. De uitstroom is in 2020 flink gedaald 

vergeleken met 2019. De uitstroom was wel hoger 

dan in 2018. Toch bleef ook hierbij het aantal 

uren ongeveer gelijk.

GEDAAN 

We hebben gekeken naar de uitstroom. Het valt 

op dat meer dan de helft van de mensen die weg-

gingen korter dan 3 jaar bij ons werkte. Het gaat 

hierbij ook om mensen met een tijdelijk dienst-

verband dat niet verlengd werd.

Alle medewerkers die zelf weggaan, sturen we een 

uitnodiging voor een enquête. In 2020 stuurden 

we 342 uitnodigingen. 133 mensen hebben de 

 enquête ingevuld. Van die 133 mensen werkten 

er 39 korter dan 3 jaar bij Amerpoort. 

GELEERD

Door de enquêtes kennen we nu de 3 belangrijkste 

redenen van vertrek. Meerdere antwoorden 

 waren mogelijk:  

>  Voor 59 mensen was dit ‘inhoud van het werk’ 

(medewerker vindt het werk niet leuk of niet 

interessant meer)

>  Voor 33 mensen was dit ‘doorstroommogelijk-

heden’ (medewerker kan niet makkelijk door-

groeien naar een andere functie)

>  Voor 44 mensen was dit ‘ontwikkelmogelijk-

heden’ (medewerker kan zich niet meer ont-

wikkelen in het werk)

Pauline Visser (l) doorliep een uitgebreid inwerkprogramma ‘bo-

ven bezetting’ bij Huydecoperlaan 4 op Nieuwenoord.
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Stagiare Maud Miessen zette een kookclub op bij Kinderdag-

centrum De Blauwe Vogel

GELEERD 

We hebben geleerd dat het belangrijk is om goed 

te kijken wat een nieuwe medewerker nodig heeft 

om te kunnen starten. En om een paar maanden 

GEDAAN 

De praktijkopleiders van Amerpoort hebben in 

2020 gekeken of teams weten hoe zij nieuwe 

 medewerkers en stagiairs goed kunnen inwerken. 

Sommige teams willen daar advies over. De prak-

tijkopleiders hebben hen hierbij geholpen.

GOED INWERKPROGRAMMA 

Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers meteen voelen dat ze welkom zijn bij 

 Amerpoort� Dat voorkomt dat ze weer snel vertrekken� Daarom hebben we een inwerk-

programma� Tijdens het programma maakt de medewerker kennis met de organisatie, 

de cliënten en verwanten� Onderdeel van het programma is de ‘Welkom bij-app’� In de 

app kunnen nieuwe medewerkers antwoorden vinden op hun vragen� De app helpt hen 

daardoor om zich snel thuis te voelen bij ons� De nieuwe medewerkers geven de app een 

8,5� Ze krijgen via de app meer beeld van Amerpoort en praktische informatie ter voor-

bereiding op hun eerste werkdag�
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Nina Paulus van Pauwvliet liep twee jaar geleden stage bij 

Amerpoort. Inmiddels heeft ze een vast contract als begeleider 

bij woning D van Vosseveld

effect heeft. Is er minder uitstroom? Wat vertellen 

de medewerkers die uitstromen over de inwerk-

periode?

Praktijkopleiders gaan onderzoeken hoe zij teams 

nog beter kunnen ondersteunen bij het inwerken 

van een nieuwe medewerker en het bespreken 

van de inwerkperiode met hem of haar. Ook gaan 

de praktijkopleiders hulpmiddelen voor teams 

ontwikkelen die zij kunnen gebruiken bij het 

 inwerken, zoals een inwerkschema en een hand-

boek voor werkbegeleiders en studenten.    

na de start te kijken hoe het dan met de nieuwe 

medewerker gaat en wat hij of zij op dat moment 

nog nodig heeft. 

GEPLAND

Amerpoort werkt vanaf 2021 met een aangepast 

inwerkprogramma op maat. In het programma is 

speciale aandacht voor de doelgroep waarmee 

de nieuwe medewerker gaat werken. Natuurlijk 

maakt de nieuwe medewerker in de inwerk-

periode ook kennis met zijn of haar team en de 

cliënten en verwanten van de locatie. 

In de methodiektrainingen is er aandacht voor 

inwerken van nieuwe medewerkers bij de ver-

schillende doelgroepen. Hierover lees je meer in 

hoofdstuk 8 ‘Beter worden in je vak’.

We meten de ervaringen met het aangepaste 

 inwerkprogramma in de ‘Werken bij’-app. Aan 

het eind van de inwerkperiode beantwoordt de 

medewerker in de app een aantal vragen. Ook 

kijken we of het aangepaste inwerkprogramma 
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“De zorg heeft me altijd getrokken. Omgaan met 

 andere mensen is boeiend. Ik begon aan een opleiding 

pedagogisch jeugdwerk, maar daar was ik toen nog 

niet klaar voor. Had alles nog niet goed op een rijtje. 

En ik wilde geld verdienen. Via een vriend kwam ik te-

recht bij een drankengroothandel in Amersfoort. Daar 

begeleidde ik mbo-stagiaires in het magazijn. Leuk, 

maar op een gegeven moment had ik het wel gezien. 

De vader van een vriend gaf me het telefoonnummer 

van Amerpoort. Ik kwam in gesprek mat manager 

 Richard Lek. Hij legde uit wat Amerpoort voor me zou 

kunnen betekenen. Ik kon een aantal dagen meelopen 

bij enkele groepen. Om sfeer te proeven, om te kijken 

of het werk me wat leek. Iedereen die ik sprak was 

 positief, ik kreeg echt een goede indruk. Ik solliciteerde 

een paar keer, maar mijn gebrek aan ervaring was 

steeds een struikelblok.

Samuel Boersen stapte over van een commer- 

ciële baan naar de zorg� Vorig jaar startte hij bij 

Amerpoort de opleiding voor assistent-begeleider� 

En dat was een goede keus� Inmiddels werkt hij 

aan de Isengardlaan 1 in Baarn�

DIRECT EEN 
KLIK

INTER
VIEW
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DIRECT EEN 
KLIK

Iedereen was eerlijk en direct, ik werd nergens aan 

het lijntje gehouden. Het waren fijne gesprekken 

en dat beviel me. En daarnaast kon ik steeds spar-

ren met Richard, ik voelde me ondersteund. Ik had 

ook nog contact met andere zorgorganisaties, 

maar wilde naar Amerpoort. Tijdens een meeloop-

dag in de woning aan de Isengardlaan 1 voelde ik 

al een klik. Dat gevoel klopte: in september kon ik 

beginnen aan een leer-/werktraject. 

Ter voorbereiding gebruikte ik een app van 

 Amerpoort. Daarmee kreeg ik uitleg over de werk-

wijze van de organisatie. Handig! Het traject 

duurt twee tot drie jaar, maar er zijn geen harde 

deadlines. Ik heb één lesdag per week, via Teams. 

Het werk is uitdagend. Er wonen zes jongvolwas-

senen met moeilijk verstaanbaar gedrag bij ons. 

Ze communiceren moeilijk, weten hun gevoel niet 

goed onder woorden te brengen. Je zoekt steeds 

naar signalen die kunnen betekenen dat het niet 

goed gaat met iemand. Scherp zijn is belangrijk. 

Ik werk in een heel betrokken team. Als ik ergens 

mee zit, kan ik altijd aan de bel trekken. Mijn 

 collega’s zijn er voor me. Ik heb het hier naar mijn 

zin. De drankengroothandel? Nee, die mis ik to-

taal niet.”

Samuel
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GEDAAN 

De afdeling Communicatie heeft onderzocht hoe de verschillende doelgroepen 

graag informatie krijgen. Ook hebben we onderzocht wat we geleerd hebben 

tijdens de eerste coronagolf, met name als het gaat om communicatie. 

In het cliëntervaringsonderzoek is een aantal vragen gesteld over het onderwerp 

‘Informatievoorziening’. Hieronder zie je die vragen en de antwoorden daarop. 

Hoe kunnen we medewerkers, cliënten en familie beter bereiken? Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat de communicatie met cliënten, 
 verwanten en medewerkers beter kan. Het gaat hierbij om overleg ‘in de 
driehoek’ over de zorg en ondersteuning van de cliënt en om de informatie 
aan cliënten, verwanten en medewerkers.

HOOFD
STUK 6

Communicatie

Aantal keer ‘ja’ als 
antwoord in 2020

Aantal keer ‘ja’ als 
antwoord in 2016

Informatie van Amerpoort  
is begrijpelijk

74 van de 100 66 van de 100

Begeleiders informeren  
mij goed

82 van de 100

Informatie over Amerpoort  
is gemakkelijk te vinden

70 van de 100

Ik krijg meer belangrijke  
informatie dan voorheen

68 van de 100



Hoofdstuk 6  Communicatie   45

taal schrijven, met name de 

pagina’s die voor cliënten 

bedoeld zijn.

We zorgen dat het adressen-

bestand van cliënten en hun 

verwanten actueel is en blijft. 

Ook zorgen we dat iedereen 

die het adressenbestand nodig 

heeft er makkelijk bij kan. In samen-

werking met de Zorgadministratie en de 

secretaresses maken we afspraken over 

het actueel houden van het adressen-

bestand.

De Zorgadministratie zorgt ervoor dat 

medewerkers weten of een cliënt een 

wettelijk vertegenwoordiger heeft, 

wie dat is en of het om een 

 mentor, curator of bewind-

voerder gaat. Als wettelijke 

vertegenwoordiging niet goed 

geregeld is, dan adviseren we verwanten om dit 

alsnog te doen.

 

In 2021 starten we met een nieuwsbrief voor 

 cliënten. Ze krijgen dan niet alleen belangrijke 

informatie via begeleiders, maar ook leuke en 

nuttige informatie van Amerpoort. 

We gaan het nieuws op MijnAmerpoort anders 

indelen, zodat het beter aansluit bij de behoefte 

van medewerkers.

GELEERD

Van het onderzoek hebben we geleerd dat 

de verschillende doelgroepen behoefte 

hebben aan verschillende communicatie-

middelen. 

Uit het onderzoek ‘Geleerde 

lessen tijdens corona’ blijkt dat 

medewerkers, cliënten en ver-

wanten sneller na de pers-

conferenties willen weten wat 

de nieuwe maatregelen zijn. En 

wat die voor hen betekenen. Die 

 informatie zetten we nu zo snel 

mogelijk na de persconferenties 

op MijnAmerpoort en de website. 

Een knelpunt in de communi-

catie met cliënten en verwan-

ten was dat er geen actueel 

adressenbestand was. Daar-

door ontvingen zij brieven en 

mails niet of te laat. Inmiddels is het adressen-

bestand bijgewerkt. We hebben ook geleerd dat 

we niet altijd weten wie de wettelijk vertegen-

woordiger van een cliënt is. Daarom weten we 

soms niet naar wie we bepaalde informatie moe-

ten sturen. Sommige punten moeten dus beter. 

GEPLAND

In 2021 gebruiken we de uitkomsten van de onder-

zoeken om zo goed mogelijk te communiceren 

met de verschillende doelgroepen, in begrijpelijke 

taal. Zo gaan we de website meer in begrijpelijke 

Nieuws voor cliënten in samenwerking met EdLoket
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INTER
VIEW

Een deel van het Persoonlijk Plan bekijken via de 

computer� Dat kunnen cliënten en verwanten sinds 

eind 2020 op meerdere locaties van Amerpoort� 

Barbara Knight, lid van de verwantenraad van 

 locatie Hoenderberg in Amersfoort, is blij met de 

geboden mogelijkheid� 

BETER OP  
DE HOOGTE 
DANKZIJ  
CLIËNTEN-  
EN  
VERWANTEN-
PORTAAL

“Ik hoef de telefoon niet meer te pakken om te infor-

meren hoe het met mijn zoon is. Dat vond ik weleens 

frustrerend. Je moest precies op het goede moment 

bellen, want de medewerkers zijn vaak druk. En je 

moest ook het geluk hebben om dan iemand met over-

zicht aan de telefoon te krijgen. 
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BarbaraBETER OP  
DE HOOGTE 
DANKZIJ  
CLIËNTEN-  
EN  
VERWANTEN-
PORTAAL

geen enkel probleem. De sfeer in Hoenderberg is 

heel open. Je kan altijd overal over beginnen. Het 

portaal maakt de communicatie met medewerkers 

makkelijker, want je bent beter op de hoogte. 

 Cliënten die dat kunnen, maken er ook gebruik 

van. Het is dus belangrijk dat iedereen begrijpelijk 

schrijft. 

Ik wil zelf ook weleens iets schrijven. Maar je kan 

zelf geen opmerkingen maken, alleen lezen. Ook 

dat begrijp ik wel. Je wilt bijvoorbeeld geen ver-

velend of ondeskundig commentaar zien. Het zou 

wel fijn zijn als er nog wat meer informatie op 

komt te staan. Ik mis nog een onderdeel ‘medisch’, 

waar onder meer laboratoriumuitslagen staan. 

Of een contact met een huisarts. Maar dat zijn 

kleine dingen. Het cliënten- en verwantenportaal 

vind ik een enorme aanwinst.”      

Ik maak vaak gebruik van het cliënten- en ver-

wantenportaal, zo’n beetje om de dag. Het is fijn 

dat alle rapportages en protocollen erop staan. 

Maar het gaat me toch vooral om het lezen van de 

dagelijkse rapportage. Dan ben je direct op de 

hoogte van de laatste stand van zaken. Alles is 

makkelijk te vinden, op één plek. 

Niet alles staat erin, dat begrijp ik wel. Het is voor 

medewerkers een tijdrovend klusje. Ze steken hun 

tijd en energie liever in de directe zorg. Logisch.  

En het rapportagesysteem is niet heel gebruiks-

vriendelijk. Inloggen kost even tijd. Maar ik ervaar 

de informatie als zeer waardevol. 

Je kan niet lezen wie iets heeft geschreven. Dus als 

je nog iets meer wil weten na het lezen van het 

dagelijkse verslag, moet je dat navragen. Dat is 
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GEDAAN 

Er waren in 2020 18 lokale cliëntenraden en 18 lokale verwantenraden. In deze 

raden praten cliënten en verwanten mee over dagelijkse dingen op de locatie. 

Er zijn 3 lokale verwantenraden meer dan in 2019 en 1 lokale cliëntenraad minder. 

Amerpoort vindt het belangrijk dat cliënten of hun vertegenwoordigers 
meepraten over de zorg. Dat heet medezeggenschap. Medezeggenschap 
staat in de wet. Cliënten en/of hun vertegenwoordigers moeten kunnen 
meepraten over het leven van cliënten. Daarom willen we dat er meer 
cliëntenraden en verwantenraden op de locaties komen. Die noemen we 
de lokale raden.

Daarnaast is er de centrale cliëntenraad, de CCR. Daarin bespreken 
 cliënten en cliëntvertegenwoordigers belangrijke zaken die over heel 
Amerpoort gaan. De CCR bestaat uit twee delen. In de deelraad cliënten 
zitten cliënten die voor zichzelf en voor andere cliënten kunnen opkomen. 
In de deelraad verwanten praten de vertegenwoordigers voor cliënten 
die dat niet zo goed zelf kunnen. 

Team medezeggenschap adviseert cliënten, verwanten, teams en 
 managers hoe ze medezeggenschap kunnen regelen. Dat kan in cliënten-
raden en verwantenraden, maar ook in huiskamer overleggen. Ook zijn 
er klankbordgroepen, waarin cliënten en verwanten met Amerpoort 
over bepaalde thema’s praten, zoals huisvesting en duurzaamheid. 
 Ervaringsdeskundigen praten ook vaak mee.

HOOFD
STUK 7

Medezeggenschap
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In 2020 wilden nog 4 locaties een lokale cliënten-

raad starten. Maar omdat we door corona niet bij 

elkaar konden komen, hebben we dat nog niet 

gedaan. Dit hebben we overlegd met de cliënten 

en begeleiders. Als iedereen weer makkelijk met 

elkaar in gesprek kan gaan, schrijven we verkie-

zingen uit voor deze nieuwe cliëntenraden.

Door de coronamaatregelen was het voor de 

 cliëntenraden niet makkelijk om samen te komen. 

We hebben in 2020 dan ook vooral gezorgd dat 

de medezeggenschap die er al was zou blijven. 

We zijn minder bezig geweest met uitbreiding 

van de medezeggenschap. Wel hebben we een 

werkgroep corona opgericht, voor de medezeg-

genschap rondom corona. Deze werkgroep stelt 

vragen en geeft advies aan het management over 

het coronabeleid. Er zijn al veel adviezen over-

genomen, zoals communiceren in begrijpelijke 

taal, ook met videobeeld. Verder zijn er borden 

gekomen bij de ingangen van bijvoorbeeld 

 Nieuwenoord en Vosseveld. Daarop staan de 

maat regelen waaraan het bezoek zich moet 

 houden.  

2017 2018 2019 2020

Lokale  
cliëntenraden

23 20 19 18

Lokale  
verwantenraden

25 18 15 18

WAAR PRATEN CLIËNTEN EN 
FAMILIE OVER?
Onderwerpen die cliënten en verwanten 
in lokale raden bespreken zijn: corona
maatregelen, veranderingen in de dag
besteding, huisdieren, feestdagen, een 
verbouwing of een verhuizing, gezonde 
voeding en zelf kiezen wat je wilt eten. 
Onderwerpen waarbij we de centrale 
 cliëntenraad om advies vragen zijn: Hoe 
gaan we om met onvrijwillige zorg?  
Hoe ziet het ideale Klantbureau eruit? 
Hoe meten we de ervaring van cliënten? 
Hoe gaan we om met bezoek tijdens 
 corona? 
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goed door kunnen werken. Cliënten pasten zich 

snel aan en leerden hoe ze via de computer 

 konden overleggen. Corona heeft hierin nieuwe 

kansen gegeven. Soms waren er te weinig com-

puters op de locaties. Dan was overleg wel lastig.

Op de locaties waar de medezeggenschap door-

ging, bleek hoe belangrijk dat was. Het was goed 

om met elkaar te praten over wat wel en wat niet 

kan tijdens corona. 

Nog niet op alle locaties denken cliënten mee 

over besluiten. De medezeggenschap kan op die 

locaties beter. 

Per woning is er een begeleider die zich speciaal 

bezighoudt met medezeggenschap. Dat is de 

taak houder medezeggenschap. Veel taakhouders 

organiseren huiskameroverleggen in de woningen. 

In 2020 heeft een team huiskamer overleggen 

gehouden over de onderwerpen van ‘Dit Vind Ik 

Ervan’. Het team vond het heel goed om op een 

andere manier met de bewoners te praten. De 

uitkomsten waren soms verrassend. 

Daarnaast is de afdeling huisvesting meer gaan 

samenwerken met de teams om te kijken hoe zij 

de nieuwe wet verder kunnen toepassen, bijvoor-

beeld bij de keuze van de kleur van de muren of 

de gordijnen. Op die manier willen we de mede-

zeggenschap van de cliënten op hun woning ver-

sterken.

Sinds 1 juli 2020 geldt de Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). 

Daarin staat dat cliënten zoveel mogelijk zelf de 

mogelijkheid moeten krijgen hun medezeggen-

schap uit te voeren. Als cliënten dat niet zelf 

kunnen, doen cliëntvertegenwoordigers het 

 namens hen. 

Amerpoort heeft zich in 2020 voorbereid op die 

nieuwe wet en onderzoek gedaan. We wilden 

antwoord op de vraag: Wanneer vinden wij 

 (cliënten, verwanten en Amerpoort) medezeg-

genschap goed? We hebben gezocht naar goede 

voorbeelden en naar verbeterpunten. 

Er is een werkgroep opgericht die bestaat uit  

 cliënten, verwanten, managers, de bestuur-

ssecretaris en het team medezeggenschap. Zij 

werken aan een medezeggenschapsregeling voor 

Amerpoort. Ze gaan daarbij uit van de regeling 

van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 

het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap en 

KansPlus.  

GELEERD

De coronaregels hadden veel invloed op het leven 

van cliënten. Door de regels was het moeilijk om 

daarover met elkaar te praten. Daardoor was er 

op sommige locaties geen medezeggenschap. 

Op andere plekken werden er juist nieuwe 

 vormen gevonden om met elkaar in gesprek te 

gaan. Een aantal raden heeft via videobellen 

HOOFD
STUK 7 Medezeggenschap
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een lijstje van eigenschappen die de mensen in 

de raden moeten hebben. Ook zorgen we dat er 

verschillende werkvormen zijn die de raden 

 kunnen gebruiken.

Contact met andere cliënten is voor cliënten-

raden nodig om hun werk te kunnen doen. Dat 

geldt voor de lokale raden en de centrale raad. 

De nieuwe wet stelt dit ook verplicht. In 2021 

 willen we raden daarbij ondersteunen met in-

strumenten die ook aan privacy-eisen voldoen.  

Volgens de Wmcz2018 moeten alle cliënten en/

of verwanten inspraak kunnen hebben op de 

leefomgeving van cliënten. Dat kan op allerlei 

manieren: in huiskamer overleggen, werkover-

leggen en klankbordgroepen, op de dagbeste-

ding en tijdens verwantenavonden en thema- 

avonden. De teams moeten laten weten wat ze 

met de inspraak hebben gedaan. Ook dat staat in 

de nieuwe wet.

GEPLAND

We bespreken de uitkomsten van het onderzoek 

naar medezeggenschap. De lessen daaruit nemen 

we mee in de plannen voor dit jaar. 

In 2021 brengen we de nieuwe Wet medezeggen-

schap cliënten zorginstellingen zoveel mogelijk in 

praktijk. Managers, teams, cliënten en verwanten 

praten verder over de vraag: hoe kunnen we de 

medezeggenschap dicht bij de cliënt organise-

ren? Daardoor gaan we allemaal meer hierover 

nadenken. Elke raad krijgt in 2021 een medezeg-

genschapsregeling. Daarin staan alle afspraken 

over medezeggenschap.

Team medezeggenschap gaat zorgen dat mede-

werkers, cliënten en verwanten meer weten over 

medezeggenschap. Verder gaan we in 2021 het 

makkelijker maken voor de raden om hun werk te 

doen. We zorgen dat ze instrumenten hebben, 

zoals een profielschets van de kandidaten. Dat is 
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“Wij zijn met negen mensen. Vóór corona vergaderden 

we één keer per maand in het hoofdgebouw, soms 

 vaker. Nu doen we het met videobellen, dat gaat ook 

goed. We hebben werkgroepen voor dingen waar we 

extra over willen praten. Over de plannen voor een 

muziekbus bijvoorbeeld. Daarin kun je naar muziek 

luisteren, maar ook zelf maken. Amerpoort heeft kort-

geleden helaas besloten dat die er niet komt. Maar we 

praten nog wel over andere plannen waarin een plek is 

voor muziek. Ik vind dat er meestal goed naar ons 

wordt geluisterd. Door onze inspanningen is het 

Raymond Kraan zit in de centrale cliëntenraad, 

deelraad cliënten� De stem van cliënten moet dui-

delijk worden gehoord, vindt hij� Zeker omdat 

Amerpoort zo groot is� 

NIET  
IEDEREEN 
KAN VOOR 
ZICHZELF  
OPKOMEN

INTER
VIEW
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 voedingsgeld omhooggegaan, een mooi resultaat. 

We hebben echt medezeggenschap. 

Vroeger kreeg je dingen makkelijker voor elkaar. 

De organisatie was niet zo groot, je stapte met 

een vraag gewoon op iemand af. Maar Amerpoort 

wordt steeds groter. Als je iets wilt bereiken,  kijken 

veel mensen mee. Dat heeft twee kanten. Beslis-

singen duren langer, maar er is ook meer tijd om 

na te denken. Een cliëntenraad is belangrijk, ook 

voor de aparte locaties. 

Maar niet iedereen durft altijd zijn mening te 

 geven. Sommigen zijn wat te voorzichtig. Dat 

vind ik weleens lastig. Ik wil altijd het naadje van 

de kous weten. Moeten we meebetalen voor het 

onderhoud van het zwembad? Dan vraag ik of er 

subsidie mogelijk is. En wanneer we ergens niet 

goed uitkomen, vraag ik gewoon een extra ver-

gadering aan. Soms fluiten de coaches die ons 

 begeleiden me terug. Dan stel ik te veel vragen, 

word ik iets te enthousiast. Maar ik wil zoveel 

 mogelijk voor elkaar krijgen. Niet voor mezelf. Ik 

woon in een huisje en als er iets is, stap ik naar 

mijn begeleider. 

In ons huisoverleg praatten we over alcohol 

 drinken. Hoe doe je dat, wanneer sommigen er 

moeite mee hebben? We vonden een oplossing, 

daarna bracht ik het onderwerp naar de cliënten-

raad. Onze ervaringen kunnen bruikbaar zijn 

voor anderen. En lang niet iedereen kan goed voor 

zijn eigen belangen opkomen. Dus is het goed dat 

er een cliëntenraad is. We overleggen ook met de 

deelraad verwanten. Dan kun je alles afstemmen. 

Dat maakt adviezen alleen maar beter!”

NIET  
IEDEREEN 
KAN VOOR 
ZICHZELF  
OPKOMEN

Raymond
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Leren stopt niet na de opleiding. Wij willen dat de kennis van onze mede werkers 

actueel blijft. Daarom geven we methodiektrainingen aan onze begeleiders. Zo 

blijven zij zich ontwikkelen en worden zij steeds professioneler.

Amerpoort heeft 5 expertiselijnen. Dit zijn onderwerpen binnen de gehandi-

captenzorg waar Amerpoort veel ervaring mee heeft. De 5 expertiselijnen zijn: 

>  Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 

>  Ernstig Verstandelijke en Meervoudige Beperking (EVMB) 

>  Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG)

>  Ouderen en Verpleegzorg 

>  Jeugd en Gezin  

Onze experts verzamelen zo veel mogelijk kennis over de expertiselijnen. Zij 

geven die kennis door binnen Amerpoort. De experts kijken welke kennis en 

vaardigheden onze medewerkers nodig hebben om de cliënten zo goed mogelijk 

te begeleiden. Per expertiselijn ontwikkelen ze samen met de afdeling Leren & 

Ontwikkelen scholing over de verschillende onderwerpen.

Scholing binnen de expertiselijnen noemen we methodiektrainingen. Deze 

Beter worden in je vakHOOFD
STUK 8

Hoe zorgen we dat we zo goed mogelijke zorg bieden aan de verschillende 
doelgroepen? In 2019 hebben we veel geleerd over hoe we mensen met 
psychische problemen beter kunnen ondersteunen. Begeleiders worden 
daarin nu goed getraind. In 2020 keken we hoe iedereen bij Amerpoort 
beter kan worden in zijn vak. Want goed opgeleide medewerkers kunnen 
betere zorg bieden. En goed opgeleide medewerkers staan steviger en 
met meer plezier in hun werk.
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Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Medewerkers die minder ervaren zijn met LVB 

kunnen een paar keer per jaar een scholing van 

drie dagen volgen. In deze scholing leren ze wat 

het werk op LVB-locaties inhoudt en wat de visie 

en werkwijze van Amerpoort zijn. Onderwerpen 

die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: gehecht-

heid, systeemgericht werken, psychische proble-

men en ontwikkeling. 

 bestaan meestal uit een basisleergang, verdie-

pende trainingen en trainingen over speciale 

onder werpen. Verder zijn er scholingsactiviteiten, 

zoals kenniscafés.  

In 2020 ging door de coronamaatregelen ruim 

een derde van de methodiektrainingen niet  

door. Scholing die echt nodig was voor zorg en 

veiligheid ging wel door, zoals training over 

 handelingen die risicovol kunnen zijn voor de 

 cliënt en handelingen die alleen professionals 

mogen doen, de training bedrijfshulpverlening 

(BHV) en de training fysieke weerbaarheid. Af-

gesproken is dat we de methodiektrainingen 

 uitstellen. Wanneer de coronamaatregelen ver-

soepelen, gaan we de trainingen opnieuw plan-

nen. In 2020 hebben we ook online en digitaal 

trainingen gegeven. 

2020 2019

Aantal uur scholing 
(intern en extern)

20.418 25.500

Aantal interne  
trainingen 

363 606

de vijf expertiselijnen van Amerpoort
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Ernstig Verstandelijke Meervoudige Beperking 

(EVMB)

Voor een goed leven voor cliënten met een ernstig 

verstandelijke meervoudige beperking (EVMB) 

zijn 5 gebieden belangrijk: Lichamelijk welzijn, 

Alertheid, Contact, Communicatie en Stimule-

rende tijdsbesteding (LACCS). Daarom werken 

we met het LACCS-programma. Veel organisa-

ties werken hiermee. Via de kenniskring LACCS 

van het EMG-platform wisselen we ervaringen uit. 

Het EMG-platform is een netwerk voor iedereen 

die betrokken is bij mensen met een ernstige 

verstandelijke meervoudige beperking.

Bij Amerpoort is een aantal mensen opgeleid om 

Hieronder zie je welke scholing over deze doelgroep we in 2020 hebben aangeboden en hoe vaak deze 

werd gevolgd. 

Beter worden in je vakHOOFD
STUK 8

Aanbod 2020 Aantal1 Toelichting

Leergang Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 40 Basisscholing

Systeemgericht werken 10 Verdieping

Gespreksvaardigheden bij LVB-cliënten met 
psychiatrische klachten

14 Verdieping

Praktijkcollege psychische zorgvraag - thema: 
grensoverschrijdend of risicovol gedrag

4 Verdieping

Algemene Veiligheidstraining 21
Basisscholing, gericht op  
weerbaarheid en agressie 

Systeemgericht werken (VGN Academie) 12 Basis e-learning

Licht Verstandelijke Beperking (VGN Academie) 30 Basis e-learning

Middelengebruik (VGN Academie) 16 Basis e-learning

Psychopathologie VGN Academie) 14 Basis e-learning

1  Dit gaat over het aantal medewerkers dat de scholing heeft afgerond. Door corona 

heeft een aantal medewerkers de scholing nog niet kunnen afronden. Deze hebben we 

dus niet meegeteld.
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de LACCS-scholing aan anderen te geven. We 

willen graag dat zij dat ook online kunnen doen. 

Daarvoor hebben we meegewerkt aan de leer-

gang EMB van de VGN Academie. 

Hieronder zie je welke LACCS-scholing we in 

2020 hebben aangeboden en hoe vaak deze werd 

gevolgd. Helaas ging veel scholing door corona 

niet door. 

Aanbod 2020 Aantal Toelichting

LACCS Basismodule (EVMB) 20 Basis

LACCS Verdiepingsmodule Alertheid 0 Verdieping

LACCS Verdiepingsmodule Communicatie 25 Verdieping

LACCS Verdiepingsmodule Contact 0 Verdieping

LACCS Verdiepingsmodule Lichamelijk welzijn 0 Verdieping

LACCS Verdiepingsmodule Ontwikkelingsdenken 0 Verdieping

LACCS Verdiepingsmodule Stimulerende  
tijdsbesteding 

0 Verdieping

Psychopathologie VGN Academie) 14 Basis e-learning
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Ouderen en Verpleegzorg 

Veel cliënten van Amerpoort vallen onder de 

doelgroep ouderen. Dat is bij mensen met een 

verstandelijke beperking vaak al vanaf 50 jaar. 

Medewerkers waren zich daarvan niet altijd 

 bewust. Daarom hebben we een training ‘Ouderen 

en verpleegzorg’ ontwikkeld. Deze training gaat 

over vragen als: wanneer behoort een cliënt tot 

de doelgroep ouderen, welke problemen kunnen 

cliënten in deze doelgroep hebben, met wie kan 

ik overleggen als een cliënt tekenen van ouder-

dom krijgt? 

 

Een belangrijk onderdeel van de training is de 

BALANCE-methode. Deze methode is door 

Amerpoort bedacht. Elke letter staat voor een 

domein: Betekenis, Alertheid, Lichaam, Autono-

mie, Netwerk, Cognitie, Emotioneel functione-

ren. Per domein kijken we welke krachten en las-

ten een cliënt ervaart. Hoe kunnen we de 

kwaliteit van leven vergroten? Naast deze trai-

ning houden we ook kenniscafés over deze doel-

groep. 

Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG) 

Bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag 

werken we met de methode ‘Spoor A’. Deze 

 methode is binnen Amerpoort ontwikkeld. Hier-

onder zie je welke scholing over deze doelgroep 

we in 2020 hebben aangeboden en hoe vaak 

deze werd gevolgd.

Beter worden in je vakHOOFD
STUK 8

Aanbod 2020 Aantal Toelichting

Leergang Spoor A 0 Basis

ARGOS - Hechting 7 Verdieping

Casuïstiekbespreking MVG 8 Verdieping

Verstoorde Gehechtheid (MVG - Spoor A) 6 Verdieping

Prikkelverwerking - Alertheid 26 Verdieping

Fysieke weerbaarheid 337 Basis

Psychopathologie VGN Academie) 14 Basis e-learning



Hoofdstuk 8  Beter worden in je vak   59

Hieronder zie je welke trainingen over deze doel-

groep we in 2020 hebben aangeboden en hoe 

vaak deze werd gevolgd. 

Jeugd en Gezin 

De doelgroep jeugdigen is heel divers. Er is dus 

ook niet 1 methodiek die we voor de hele doel-

groep gebruiken. We kijken per locatie of per groep 

welke scholing het best past. Veel jeugdigen 

 vallen onder één van de andere expertiselijnen. 

Daarvoor gebruiken we de methodiektrainingen 

van die expertiselijn. 

Toch hebben jeugdigen ook veel gemeenschap-

pelijk. Ze zijn vaak nog gericht op het gezin en  

de ouders. Daarom geven we trainingen over 

werken in de driehoek (cliënt-begeleider- ver-

want). Ook zijn er trainingen over de meldcode 

voor huiselijk geweld en kindermishandeling en 

over zaken als zindelijkheid. Vaak doen thera-

peuten of gedragsdeskundigen de trainingen op 

locatie. Ook geven we gezinscoaching.

Hieronder zie je welke coaching over deze doel-

groep we in 2020 aanboden en hoe vaak deze werd 

gevolgd. 

Aanbod 2020 Aantal Toelichting

Basistraining ouderen en verpleegzorg 0 Basis

Shantala-massage 5 Verdieping

Palliatieve zorg 2 Verdieping

Ouder wordende cliënt (VGN Academie) 20 Basis e-learning

Fysieke weerbaarheid 337 Basis

Psychopathologie VGN Academie) 14 Basis e-learning

Aanbod 2020 Aantal 

Gezinscoaching 9
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Divers

Naast de scholing binnen de expertiselijnen 

 geven we ook verdiepende scholing over bepaal-

de methodieken of syndromen zoals autisme of  

psychiatrische stoornissen. Hieronder zie je welke 

scholing we nog meer in 2020 hebben aange-

boden en hoe vaak deze werd gevolgd. 

Beter worden in je vakHOOFD
STUK 8

Aanbod 2020 Aantal 

Kenniscafé Geef me de vijf 64

Kenniscafé Traumaverwerking 18

Dit Vind Ik Ervan! 115

Autisme (e-learning VGN Academie) 64

GEPLAND

We willen dat medewerkers die met cliënten 

werken meer tijd kunnen besteden aan hun 

 scholing in 2021.  

We blijven onze scholing verder ontwikkelen. 

Daarbij houden we het onderscheid tussen basis-

scholing, verdieping en training in speciale onder-

werpen. In 2021 gaan we scholing en training ook 

weer online aanbieden. Daarnaast willen we ook 

andere vormen van scholing uitbreiden, zoals 

coaching on the job. 

In 2021 gaan we onderzoeken of we met LACCS- 

coaches of contactcoaches gaan werken. Zij 

 kunnen teams die werken met cliënten met 

GELEERD

Medewerkers konden door corona in 2020 minder 

tijd besteden aan scholing dan zij en wij wilden. 

Medewerkers kunnen zelf kiezen welke scholing 

ze volgen. Dat hoort bij ‘eigen regie’. Ze kunnen 

de scholing bij Amerpoort volgen, maar ook er-

gens anders. Ook kunnen ze zichzelf ontwikke-

len door bijvoorbeeld ‘gluren bij de buren’, waar-

bij de medewerkers bij een ander team of bij een 

andere organisatie gaan kijken. We hebben ove-

rigens geleerd dat medewerkers graag gebruik 

maken van ons eigen aanbod. 
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 scholingsplan, gericht op de vaardigheden die 

een gedragsdeskundige moet hebben. Zo moeten 

gedragsdeskundigen teamprocessen kunnen be-

geleiden en verdiepende gesprekken met ver-

wanten kunnen voeren. 

We brengen alle kennis onder in de kenniswijzer 

op het intranet van Amerpoort. Deze kennis-

wijzer helpt medewerkers een passende aanpak 

of begeleidingsvorm te vinden. Of een methode 

om de cliënt goed te ondersteunen. Het gaat  

om kleine praktische tips tot wetenschappelijk 

 bewezen methodes. 

EVMB helpen om volgens het LACCS- programma 

of contactprincipes te werken. We willen in het 

najaar van 2021 een kennisdag hierover organise-

ren voor begeleiders en verwanten. 

In 2021 maken we de leergang Spoor A voor 

 nieuwe medewerkers korter. Ze krijgen dan alleen 

les over de belangrijkste onderdelen. Andere 

 onderdelen bieden we aan als verdieping. Ook 

zijn er onderdelen die beter passen in een team-

training, zoals de fysieke weerbaarheidstraining 

en casuïstiekbespreking.

Gedragsdeskundigen gaan in 2021 verder met 

hun eigen programma om nog beter te worden in 

hun vak. Daarbij hoort ook een gezamenlijk 

Veel cliënten, medewerkers en verwanten bezochten het Kennisfesti-

val op NIeuwenoord waar kennis en leeraanbod van Amerpoort  

werd gepresenteerd. 
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“Onze cliënten worden gemiddeld steeds ouder. We 

hebben daardoor ook steeds meer te maken met de-

mentie en andere ouderdomsverschijnselen. Kennis 

daarover is belangrijk omdat de begeleiding van 

 ouderen een andere aanpak vraagt. In de vorige 

 training lag de nadruk op de theorie. Deelnemers 

moesten stampen, stampen en nog eens stampen. Voor 

de koppeling met de praktijk was minder ruimte. Dat 

wilden we anders. In de nieuwe training kwam veel 

meer aandacht voor de praktijk. De deelnemers krijgen 

opdrachten en ze sluiten de training af met een 

Werner Schwartz is praktijkopleider én trainer 

van de vernieuwde leergang ‘Ouderen en ver-

pleegzorg’� Corona zette een streep door de trai-

ningen� Maar bood ook nieuwe mogelijkheden�

OUDEREN-
ZORG  
VRAAGT OM 
APARTE  
AANPAK

INTER
VIEW
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 presentatie over zijn of haar cliënt. Er is natuurlijk 

nog wel ruimte voor theorie, maar de aandacht is 

verschoven. Deelnemers leren zelf te achterhalen 

waar ze informatie kunnen vinden. Maar uitein-

delijk gaat het om toepassen van kennis. 

Rode draad is de BALANCE: je kijkt niet naar een 

stukje van de cliënt maar naar de hele mens. Hoe 

houd je een leven in balans van iemand die ouder 

wordt en soms dementie krijgt? Wat is daarvoor 

nodig? Wat kan iemand nog? Hoe bewaar je een 

goed evenwicht tussen ontspanning en activitei-

ten? De training maakt deelnemers scherper in het 

signaleren. Het is vooral bedoeld voor begeleiders 

van bewoners die steeds ouder worden en dementie 

hebben of ontwikkelen. Maar het zou mooi zijn 

als we ook andere begeleiders handvatten kunnen 

geven. Hoe eerder je de kenmerken herkent, hoe 

sneller je kan beoordelen of iemand nog wel de 

juiste zorg krijgt.

Toen we net waren begonnen, brak de coronacrisis 

uit. We konden de eerste training daardoor helaas 

niet afmaken. Ik heb nog net één les kunnen geven 

over het ritme van slapen en waken, en lichame-

lijke klachten. Maar corona leverde ook nieuwe 

kansen op.  We zijn gaan kijken naar de mogelijk-

heden van lesgeven via de computer. De praktijk-

opleiders en andere collega’s zijn al gaan werken 

met Teams. De training ouderen en verpleegzorg 

wordt een combinatie. Digitaal onderwijs is voor-

al handig voor de theorie. Maar oefenen en met 

elkaar in discussie gaan, kan beter in de praktijk. 

We zijn door corona te druk geweest om die nieuwe 

training al te kunnen geven. Maar ik hoop dat we 

snel aan de slag kunnen!”

OUDEREN-
ZORG  
VRAAGT OM 
APARTE  
AANPAK

Werner
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AMERPOORT IN CIJFERS

CLIËNTEN

Aantal cliënten op 1 januari 2020: 2447

ZORGAANBOD

We bieden woonvormen, dagbesteding en vrije-

tijdsbesteding, logeermogelijkheden, onder-

steuning thuis en in de wijk, behandeling en 

medische zorg en expertise aan mensen met 

een verstandelijke beperking. Zo kunnen zij, 

net als ieder ander, meedoen aan het dagelijks 

leven en bijdragen aan de samenleving. We 

ondersteunen cliënten van elke leeftijd, van 

jonge kinderen tot volwassenen en ouderen. 

Daarbij werken we nauw samen met familie-

leden en anderen die bij de cliënt betrokken 

zijn.

DOELGROEPEN

Bij Amerpoort werken we met verschillende 

doelgroepen. Mensen met moeilijk verstaan-

baar gedrag (MVG), mensen met een matig of 

licht verstandelijke beperking en soms ook 

bijkomende problematiek zoals psychiatrische 

klachten of verslaving (MVB, LVB en LVB+) en 

mensen die ernstig verstandelijk meervoudig 

beperkt zijn (EVMB). Ook werken we, naast 

volwassenen, met cliënten in de doelgroep 

Jeugd en Gezin en de doelgroep Ouderen en 

Verpleegzorg. 

LOCATIES

Aantal locaties: 219 

Amerpoort werkt in: Almere, Amersfoort, Baarn, 

Blaricum, Bunschoten, Bussum, De Bilt,

Hilversum, Hoevelaken, Huizen, Laren, Leusden, 

Muiden, Naarden, Nieuwegein, Nijkerk, De 

Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, 

Vinkeveen, Woerden, Woudenberg en Zeist.

MEDEWERKERS

Aantal medewerkers: 2675 (exclusief stagiairs)

Aantal voltijdbanen (36 uur per week): 1782

Ziekteverzuim: 6,94% (branchetotaal: 7,08) 

Leeftijden personeel: (exclusief stagiairs):

25 jaar en jonger: 370

26 t/m 35 jaar: 675

36 t/m 45 jaar: 569

46 t/m 55 jaar: 532

56 jaar en ouder: 529

Aantal begeleiders: 2053

Aantal gedragsdeskundigen: 65

Aantal vrijwilligers: 736

STAGIAIRS

Stagiairs (school en stage – BOL): 361 in heel 2020

LEERLINGEN EN ZIJ-INSTROMERS

(deze cijfers betreffen het schooljaar 2019-2020)

Leerlingen (werken en leren – BBL): 39 

Zij-instromers (mensen uit een ander beroep  

die een verkorte opleiding volgen): 59 
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MELDINGEN OVER VEILIGHEID  

Aantal incidentmeldingen: 9.993

Aantal meldingen bij het Bedrijfsopvang Team 

(BOT): 20

Aantal meldingen bij het meldpunt voor  

(vermoedens van) Huiselijk geweld, seksueel

misbruik en kindermishandeling: 92

Aantal inspectiemeldingen: 0 

Kijk op 

www.amerpoort.nl/kwaliteitsrapport

Op de website van Amerpoort staat de 

digitale versie van dit kwaliteitsrapport. 

Ook eerdere kwaliteitsrapporten zijn daar 

te vinden.

MEER  
WETEN?

EVC-trajecten (Erkenning van eerder Verworven 

Competenties, voor mensen die al bepaalde 

kennis of ervaring hebben en geen hele opleiding 

meer hoeven volgen): 40 

Lerend medewerkers (vaste medewerkers die 

een opleiding volgen om door te stromen): 42

FINANCIEEL  

Jaaromzet: 169,6 miljoen euro

MEDEZEGGENSCHAP

Centrale cliëntenraad (CCR);  

deelraad verwanten en deelraad cliënten

Ondernemingsraad (OR)

Lokale cliëntenraden: 18  

Lokale verwantenraden: 18 

Daarnaast denken en praten cliënten ook nog 

op andere manieren mee, namelijk: 

Ervaringsdeskundige cliënten: 16

Ervaringsdeskundige familieleden: 15

Klankbordgroepen (verwanten): 2

Er zijn ook huiskamer overleggen.

KLACHTEN 

Aantal klachten van cliënten of verwanten, 

gemeld bij Amerpoort: 44

Aantal klachten gemeld bij de klachtencommissie 

van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht 

(VGU): 2 
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JAARBEELD 2020

Dit jaarbeeld gaat over nieuws en verande-
ringen in 2020. Voor elke maand hebben we 
een activiteit uitgekozen. 

Op de website van Amerpoort kun je meer 
lezen over ieder onderwerp. Kijk daarvoor op 
www�amerpoort�nl/jaarbeeld

Amerpoortfilm: goed leven?
In een nieuwe korte Amerpoortfilm gaven acht mensen 

antwoord op de vraag: Wat is voor jou een goed leven? 

De film laat in 4 minuten en 9 seconden zien waar Amer-

poort voor staat. Cliënten, ouders, begeleiders, een 

 gedragsdeskundige, een ervaringsdeskundige en een 

coördinator Evenementen vertellen hoe zij zich elke dag 

inzetten voor een goed leven.

Picto Bingo: 
volle bak en mooie prijzen
Eindelijk was het dan toch zo ver. Al wekenlang waren er 

cliënten die vroegen: “Wanneer is de Bingo ook alweer?” 

Na maanden van voorbereiding waren Joop en Jan er 

met al die trouwe vrijwilligers klaar voor. De deelnemers 

stroomden het Cultureel Centrum in Baarn binnen om een 

tafel te bemachtigen die al vol lag met wat cadeautjes, 

snoep en een kan met limonade. Met 140 deelnemers 

was het volle bak. Dan kon toen nog (net).

Januari

Februari



Jaaroverzicht   67

NLdoet, Familiedag en 
FLUOR festijn uitgesteld
Achter elkaar wordt er van alles afgelast vanwege de 

 corona-uitbraak. “De gezondheid van onze cliënten en 

mede werkers staat voorop,” zegt bestuurder Paul 

 Willems. “Hoe jammer het ook is dat we nu belangrijke 

evenementen voor cliënten moeten uitstellen. Daar 

staat tegenover dat er van alles online gebeurde: de 

 muziektherapeuten maken video’s en speciaal voor 

thuiszitters en medewerkers die zo hard aan het werk 

zijn worden Spotify muzieklijsten gemaakt

Leren en ontwikkelen, 
maar dan thuis
Gewoonlijk zien de cursisten van LeOn elkaar op maandag 

en dinsdag. Dagbesteding LeOn (Leren en Ontwikkelen) 

staat voor samen dingen doen en praten over wat je 

 bezighoudt. Hoe doe je dat in coronatijd? Met hulp van 

hun ouders maken de jongeren van LeOn er het beste van. 

En dat lukt eigenlijk heel goed, De docenten bieden het 

LeOn lesprogramma wordt zoveel mogelijk digitaal aan.

2500 bossen tulpen 
Alle begeleiders en schoonmakers van Amerpoort en 

Sherpa krijgen een bos tulpen namens alle verwanten. 

Het gaat om 2500 bossen. “Iedereen zet zich met volle 

energie in om onze familieleden goed door deze periode 

heen te loodsen,” zegt de CCR-V. “Daar zijn wij jullie 

meer dan ooit ongelofelijk dankbaar voor. Namens alle 

verwanten, heel hartelijk dank aan iedereen die zich  in-

zet voor de zorg!”

Maart

Mei

April
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Stikjaloers op begeleiders 
van dochter
Stikjaloers was Remca Burger op de begeleiders van 

Amerpoort die wel bij haar dochter Joosje (18 jaar) konden 

zijn, terwijl zij en haar gezin Joosje niet mochten bezoeken 

vanwege de corona-maatregelen. “Dat het goed ging 

met Joosje en dat zij het zo fijn had met haar begeleiders, 

heeft ons al die weken op de been gehouden.”

Corona kunst van Jaap Aalten
Kunstenaar Jaap Aalten van Jans Pakhuys werd door corona geïnspireerd tot 

originele ‘1,5 meter kunst’. Over het eerste kunstwerk schreef Jaap: “Iemand 

kreeg een injectie tegen corona. Hij kwam de spreekkamer binnen, klaar voor 

de injectie, maar dit moest op 1,5 meter afstand gebeuren. Gelukkig was de 

assistente lid van een dartsclub en kon zij goed gooien.”

Juni

Juli
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Verbouwing 
Cultureel Centrum
De verbouwing van het Cultureel Centrum liep volledig 

volgens planning. Er kwam een mooi nieuw restaurant 

en nieuwe, moderne zalen. Ondertussen stond er - als 

alternatief voor het gesloten restaurant – een foodtruck 

op het winkelplein bij het hoofdgebouw. Ook de keuken 

van het Cultureel Centrum bleef tijdens de verbouwing 

open.

Ouders regelen partytent 
voor De Elleboog
Op het terras van dagbestedinglocatie De Elleboog staat 

een grote partytent. Een fijne plek om je even terug te 

trekken met een kopje koffie, of om mee op een markt te 

staan. Ouders van cliënten van De Elleboog hebben de 

tent geregeld en zijn heel blij dat dat is gelukt. “Als ouders 

zijn we blij iets te kunnen bijdragen. Voor onze kinderen 

is De Elleboog super belangrijk. Ze misten het tijdens de 

11 coronaweken thuis dan ook heel erg.”

Kunst en ambacht in dag-
besteding De Elleboog
In de voormalige pastorie van de Elleboogkerk in Amers-

foort combineert Amerpoort verschillende vormen van 

dagbesteding tot een huis van kunst en ambacht. Dag-

besteding Multimedia en de beeldend kunstenaars van 

Jans Pakhuys verhuisden naar De Elleboog. De winkel 

van Jans Pakhuys aan de Grote Sint Jansstraat verhuisde 

naar de begane grond van De Elleboog. 

September

Augustus

Oktober
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Jerusalema Challenge van 
Amerpoort
De Jerusalema Dance Challenge staat wereldwijd bekend 

als symbool voor hoop en verbondenheid tijdens de 

 coronacrisis. Een toepasselijk thema in de tijd waarin 

 corona ook de Amersfoortse woonlocatie De Ontdekking 

door elkaar schudde. 2020 werd hiermee een jaar om 

nooit te vergeten. In geheel eigen stijl maakten begelei-

ders, manager, gedragsdeskundige, wijkagenten en de 

fantastische bewoners een typisch Ontdekking-filmpje.

December

Onder één Dak: ondanks alles toch 
opvang bieden
Wat doe je wanneer je met kwetsbare, jonge kinderen werkt en iemand van 

de collega’s raakt besmet met het coronavirus? Bij de Rode Ster, wisten ze 

het wel: we starten een quarantainegroep. De Rode Ster is een groep voor 

kinderen van 4 tot 10 jaar met een forse ontwikkelingsachterstand binnen 

Kinderdagcentrum Onder één Dak in Amersfoort. Toen één van de mede-

werkers corona kreeg, was de keus snel gemaakt.

November
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2020... Het jaar van corona
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De heer P. Willems 
Bestuurder Amerpoort 
 

 

 

 

 

    Centrale Cliëntenraad 
Deelraad Cliënten 
Nieuwenoordlaan 12 
3744 PA  Baarn 
Postbus 1020 
3740 BA  Baarn 
Tel. 035 647 5231 
www.amerpoort.nl 

 
 
 
 
 

Kenmerk: 21-06/CCRC/CvD     Baarn, 26 april 2021 

Gaat over: Kwaliteitsrapport 2020 

 

Geachte heer Willems, beste Paul, 

 
De CCR heeft het kwaliteitsrapport ontvangen. Het kwaliteitsrapport gaat over de zorg van Amer-

poort. Amerpoort vertelt in het rapport hoe het gaat met kwaliteit en veiligheid. 

 

Kwaliteit gaat over: wanneer de zorg voor cliënten goed gaat en goed geregeld is.  

Er staan dit jaar 8 onderwerpen in het rapport: 

 3 onderdelen uit het Kwaliteitskader 

 5 speerpunten van Amerpoort 

Bij elk onderdeel staat beschreven wat Amerpoort heeft ‘Gedaan, Geleerd, Gepland’. 

De CCR geeft elk jaar een reactie op het Kwaliteitsrapport. We hebben over de onderwerpen uit 

het rapport gepraat. We hebben vragen, opmerkingen en tips. Dat staat in deze brief. 

 

We hebben het rapport in een werkmiddag met elkaar gelezen en erover gepraat. Niet iedereen 

heeft alles gelezen: het rapport was lang en er stonden moeilijke woorden in. 

Wat is bijvoorbeeld ‘klantinclusief’? Gaat dat over ons? 

Tip: maak gebruik van het EdLoket bij het schrijven van het Kwaliteitsrapport. 

 
Van alle hoofdstukken hebben we een samenvatting gemaakt en besproken. Deze onderwerpen 

vonden we het belangrijkst: Persoonlijk Plan - Communicatie - Voldoende Personeel 
 
Persoonlijk Plan 
Dit is een spannend onderwerp, het gaat over jezelf en het is lastig altijd een doel te moeten heb-

ben. De CCR vraagt zich af waarom dat altijd moet. Dat is alsof je altijd moet blijven leren en 

nooit eens even vrij mag zijn. Mensen zonder beperking maken toch ook niet over alles een plan 

en een doel?  

REACTIE CENTRALE CLIËNTENRAAD - CLIËNTEN
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Wat zou het fijn zijn om zelf te mogen kiezen of je doelen wilt. Of een jaartje niet. Of voor droom-

doelen kan kiezen: iets wat je ooit in de toekomst zou willen doen. 

 

Vraag: heeft een cliënt bij Amerpoort een keuze om wel of niet aan een doel te werken? 

Waarom doen we wat we doen en kan dat ook anders? 

Tip: in plaats van altijd vooruitkijken, kijk eens terug: wat heb ik bereikt? Wat heb ik geleerd van 

het gewone leven. Dat staat niet stil als je geen doelen in je plan hebt staan. 

 

Communicatie 
De CCR vindt dat cliënten vaak veel informatie missen. Als lid van de CCR weet je wat er in de 

organisatie gebeurt. Andere cliënten krijgen weinig nieuws en informatie. Het hangt van begelei-

ding af of en wanneer je iets hoort. Dat moet anders.  

De CCR vindt dat cliënten zelf ook op intranet moeten kunnen. Of een deel van de website speci-

aal voor cliënten. Zodat zij zelf op zoek kunnen naar informatie.  

 

Tip: onderzoek bij cliënten of er belangstelling is voor een website of intranet voor cliënten. Bij-

voorbeeld met een luisterfunctie en begrijpelijke taal. Niet iedereen kan lezen.  

 

Voldoende personeel 
Dit onderdeel kiest de CCR ieder jaar. Het gaat nog niet goed genoeg. Vast personeel kent jou 

goed en weet wat je nodig hebt. Bij nieuwe mensen moet je steeds weer alles uitleggen. Soms 

gaat er begeleiding weg omdat het moet van de manager maar willen de cliënten het zelf niet.  

De CCR vindt het vreemd dat personeel alles over jou mag weten terwijl je zelf soms bijna niets 

weet over de ander. Dat draagt niet bij aan gelijkwaardigheid.  

 

Tip: onderzoek goed waarom iemand met tegenzin werkt en probeer dit op te lossen 

Tip: geef zoveel mogelijk vaste contracten en overleg met cliënten 

 

Bedankt voor het rapport. We hopen dat u de tips kunt gebruiken.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Centrale Cliëntenraad 

 
Cees van Keken - Voorzitter deelraad Cliënten 
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De heer P. Willems 
Bestuurder Amerpoort 
 
 

    Centrale Cliëntenraad 
Deelraad Verwanten 
Nieuwenoordlaan 12 
3744 PA  Baarn 
Postbus 1020 
3740 BA  Baarn 
Tel. 035 647 5231 
www.amerpoort.nl 

 
Kenmerk: 21-18/CCRV/GS/CK/AT/RD/CvD    Baarn, 30 april 2021 
Betreft:  CCRV reactie Kwaliteitsrapport 2020      
 
 
Geachte heer Willems, beste Paul, 
  
Het jaar 2020 werd in sterke mate bepaald door corona en alles wat daarmee samenhangt. Alle zorgme-
dewerkers verdienen een compliment voor de manier waarop voor onze verwanten is gezorgd, ondanks 
de moeilijke omstandigheden waarbinnen ze hun werk moesten doen. Daarmee blijkt maar weer eens dat 
kwaliteit staat of valt bij de inzet op de werkvloer. 
 
Het kwaliteitsrapport is, zoals ook voorgaande jaren leesbaar en in heldere taal geschreven.  
In het rapport komen veel thema’s aan bod, gekoppeld aan bouwstenen en speerpunten die eerder zijn 
vastgesteld. Zij zijn de rode draad in de kwaliteitsontwikkeling binnen Amerpoort en worden uitgewerkt in 
allerlei activiteiten die Amerpoort onderneemt.  
 
Helaas ontbreekt nogal eens het verband met eerdere kwaliteitsrapporten en het kwaliteitsverbeterplan. 
Daarin vind je tal van initiatieven en plannen die tot doel hebben betere kwaliteit te leveren en nieuwsgie-
rig maken naar de afloop. Het zou mooi zijn als je opeenvolgende rapporten naast elkaar zou kunnen leg-
gen en op die manier iets van de bereikte resultaten te zien. Dat is echter niet het geval. Onderwerpen 
die in eerdere rapporten zijn beschreven, inclusief gemaakte plannen komen niet altijd terug en/of de be-
reikte resultaten worden niet beschreven en kunnen niet worden geëvalueerd.  
 
Je zou mogen verwachten dat resultaten worden beschreven op basis van het kwaliteitsverbeterplan met 
(later geformuleerde SMART doelen) dat na veel overleg tussen Amerpoort en de CCR-V was afgespro-
ken. Dit kunnen wij niet terugvinden in het rapport. Dat vindt de CCR-V jammer en een gemiste kans. 
 
Het cyclisch werken, dat voor de zorg een vast uitgangspunt is, is niet terug te vinden in het kwaliteitsrap-
port. Het kwaliteitsrapport blijft daarmee beperkt tot een aardige bloemlezing over alles wat er gaande is 
binnen Amerpoort maar geeft de lezer net te weinig handvatten om tot een goed kwaliteitsoordeel te ko-
men. De voortgang opnemen in de managementrapporten is op zich lovenswaardig en zal ongetwijfeld 
binnen de organisatie worden gebruikt maar de lezer van het kwaliteitsrapport is daarmee niet geholpen. 
 
Een citaat uit het vorige kwaliteitsrapport: 
“Hiervoor gebruiken we cyclisch werken. Dat wil zeggen: eerst nadenken over wat de cliënt wil. Of over 
wat wij willen. Daarna een plan maken en het plan uitvoeren. En dan na een tijdje weer nadenken: zijn we 
goed bezig? Moeten we misschien iets anders doen? En dat leidt weer tot een nieuw of aangepast plan. 
Dat is cyclisch werken. Cyclisch werken doen we binnen heel Amerpoort, in alles wat we doen.” 
Het ontbreken van cyclisch werken geldt gelukkig niet voor alle onderwerpen. Er zijn ook onderwerpen 
die wel terugkomen. Wat dan nog wel meer aandacht mag krijgen is de evaluatie van datgene wat bereikt 
is en een antwoord op de vragen “zijn we goed bezig? Moeten we misschien iets anders doen?”. 
 
Onderstaand een korte reactie op de bouwstenen en speerpunten in de kwaliteitsontwikkeling. 
 
Hoofdstuk 1 - Zorgproces rond de individuele cliënt 
In opeenvolgende kwaliteitsrapporten staat dat 97 à 98% van de cliënten een persoonlijk plan heeft. Dat 
is mooi, maar niet bekend is of de plannen actueel zijn en voldoen aan de eisen die eraan gesteld mogen 
worden. In het kwaliteitsrapport 2019 draaide het om cyclisch werken. Daar zijn plannen voor gemaakt, 
maar de vraag hoe het daar nu mee staat, blijft onbeantwoord. 
In het rapport 2019 wordt uitgebreid ingegaan op het op te richten klantbureau, een goed voornemen met 
een duidelijk doel, te realiseren in 2020. Dit is gelukt, maar staat niet vermeld in het rapport 2020. 
 

REACTIE CENTRALE CLIËNTENRAAD - VERWANTEN
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Hoofdstuk 2 - Ervaringen van cliënten 
Het instrument “Dit vind ik ervan” vraagt veel inspanning om goed te implementeren, wat zich al in voor-
gaande jaren aftekende. De ambitie om in 2021 ieder cliënt in de gelegenheid te hebben gesteld in een 
gesprek is onzes inziens te optimistisch. Een meer reële inschatting, rekening houdend met de corona-
invloeden in 2021 lijkt op zijn plaats. 
 
Hoofdstuk 3 - Teamreflectie  
Eigenlijk is dit het enige hoofdstuk waar de beperkende rol van corona naar voren komt. Noodgedwongen 
blijft het hoofdstuk vrij algemeen. We hopen dat in 2021 concrete resultaten worden beschreven om daar-
mee het effect beter te kunnen evalueren.  
 
Hoofdstuk 4 - Veiligheid  
Bij de behandeling van de MIC meldingen komt naar voren dat de meeste MIC meldingen te maken heb-
ben met “agressie”. Omdat onder de noemer agressie veel verschillende gedragingen vallen, heeft de 
CCR-V al eerder gevraagd naar een onderverdeling in deze groep, maar dit is tot op heden niet gebeurd. 
Juist MIC meldingen lenen zich goed voor verbetertrajecten. Resultaten hiervan zijn niet te vinden in dit 
kwaliteitsrapport. 
 
Hoofdstuk 5 - Voldoende personeel 
In opeenvolgende kwaliteitsrapporten wordt beschreven, wat wordt gedaan rond in- en uitstroom van per-
soneel. Dat zijn nuttige acties, die hopelijk ook van invloed zijn. De vragen die echter niet beantwoord 
worden, zijn: 

 wanneer is er voldoende personeel; 
 in hoeverre zijn teams stabiel; 
 hoe groot is het gat tussen benodigde en beschikbare medewerkers?  

Dat gegeven in beeld brengen en daarover rapporteren, geeft een ander perspectief aan de verschillende 
in- en uitstroom inspanningen. 
 
Hoofdstuk 6 - Communicatie 
Het doet de CCR-V deugd, dat eindelijk het opbouwen van een volledig en correct adressenbestand vol-
doende aandacht krijgt. In dit hoofdstuk is verder een (interessant) interview geplaatst rond het cliënten- 
en verwantenportaal. Dit interview staat een beetje los van de omringende tekst en hoort misschien wel 
niet thuis in dit hoofdstuk. Het gaat ook om het recht het persoonlijk plan in te zien en nu langs digitale 
weg. Omgekeerd zou een portaal kunnen bijdragen aan twee-richting communicatie. Daaraan wordt ge-
werkt, maar hier niet genoemd. 
 
Hoofdstuk 7 - Medezeggenschap 
De discussie over de precieze vormgeving van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(WMCZ) binnen Amerpoort loopt nog. In dit hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op medezeggenschap van 
cliënten. Dat is uiteraard van belang voor cliënten, die in staat zijn hieraan mee te doen. Voor veel meer 
cliënten is het zo, dat medezeggenschap van de cliënt en van de cliëntvertegenwoordigers complemen-
tair zijn. En daarom vruchtbaar naast elkaar kunnen en moeten bestaan. Grote groeiende groepen cliën-
ten kunnen niet goed voor zichzelf opkomen, de positie van de cliëntvertegenwoordiger is voor hen van 
groot belang 
 
Tenslotte 
In het rapport 2019 was een heel hoofdstuk gewijd aan omgaan met psychische problemen. Dat is een 
actueel thema waar Amerpoort in toenemende mate mee te maken krijgt en daarom een speerpunt. In 
het rapport 2020 komt dit onderwerp niet terug.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Centrale Cliëntenraad 

 
Charles Knott  
Vicevoorzitter deelraad Verwanten 
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De heer P.G.M. Willems      

 
Kenmerk: AN/JH/LvdL/166/37 
Betreft:  Reactie kwaliteitsrapport Baarn, 29 april 2021 

 
 
Geachte heer Willems, beste Paul, 
 
Tijdens het lezen van het kwaliteitsrapport 2020 is de Corona-crisis nog niet voorbij. 
Nog steeds zijn er allerlei maatregelen van kracht, alhoewel er ondertussen gelukkig 
alweer meer mag dan een paar maanden geleden. Je zou haast denken dat de tijd 
heeft stil gestaan, maar dat is niet zo. Het kwaliteitsrapport laat zien dat de 
medewerkers en cliënten van Amerpoort er alles aan gedaan hebben om er samen 
toch een goed jaar van te maken. 
Er veranderde veel – de dagbesteding vaak op een andere plek, niet meer op 
bezoek kunnen en afstand houden van mensen die je lief zijn. En toch probeerde 
iedereen er het beste van te maken. Zo knap hoe cliënten, verwanten en 
medewerkers contact hielden en allerlei manieren zochten voor gezelligheid en 
plezier ook al was het vaak moeilijk. 
De plannen van Amerpoort werden doorgezet – niet allemaal maar wel veel. Er is 
meer aandacht voor het persoonlijk plan met duidelijke afspraken. En door Dit Vind Ik 
Er Van wordt gepraat over wat cliënten en verwanten vinden van de zorg en 
ondersteuning. Zij kiezen dan zelf waarover ze willen praten en bespreken wat er 
beter kan. Uit het tevredenheidsonderzoek bleek bovendien dat bijna 85 op de 100 
cliënten tevreden zijn over de zorg en begeleiding van Amerpoort, maar we willen 
natuurlijk dat iedereen tevreden is! 
De teams hadden het afgelopen jaar veel aandacht voor teamreflectie, ook al liep het 
door Corona niet helemaal zoals gepland. Nadenken en praten over hoe je als team 
met elkaar samenwerkt is belangrijk. Zowel om goede werkafspraken te maken als 
om te bespreken wat je samen wilt bereiken.  
Ook veiligheid was een belangrijk onderwerp – soms waren er meer incidenten door 
de Corona-maatregelen, maar soms ook minder. Dat zijn lessen voor de toekomst.  
Voor goede en veilige zorg blijft voldoende personeel een uitdaging. Dat geldt ook 
voor de communicatie met cliënten, verwanten en medewerkers bijvoorbeeld over 
Corona. De communicatie kan nog beter. 
In het kwaliteitsrapport staat wat er is gedaan, geleerd en gepland. En de cliënten, 
verwanten en medewerkers vertelden zelf over hun ervaringen. Wat vooral blijkt is 

Naam werklocatie  
Adres  
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Postcode  Plaats  
 Tel. Telefoon  
Fax. 
www
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rpoo
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dat de cliënt centraal staat ook tijdens Corona. Het is een spannend jaar geweest. 
Maar toch een jaar waarin we weer trots kunnen zijn op Amerpoort! 
 
 
 
Hartelijke groeten, 

 
 
 
 
Prof dr. Anna Nieboer 

 
 
 
 
Drs. Jajo Hellinga, arts 

Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit van Zorg 
en Veiligheid 

Lid Auditcommissie Kwaliteit van Zorg en 
Veiligheid 
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Hartelijke groeten, 

 
 
 
 
Prof dr. Anna Nieboer 

 
 
 
 
Drs. Jajo Hellinga, arts 

Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit van Zorg 
en Veiligheid 

Lid Auditcommissie Kwaliteit van Zorg en 
Veiligheid 

 
 
 
 



78   Kwaliteitsrapport 2020

 

Ondernemingsraad Amerpoort Nieuwenoordlaan 12 3744 PA  Baarn  Postbus 1020  3740 BA  Baarn 
ondernemingsraad@amerpoort.nl     www.amerpoort.nl   1 

 
Stichting Amerpoort 
Raad van Bestuur 
De heer Paul Willems 

Nieuwenoordlaan 12 
3744 PA Baarn 
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3740 BA Baarn 
ondernemingsraad@amerpoort.nl 
 

 
 
 
 
Ons kenmerk: 200429/or/ad 
 
 

 
 

         Baarn, 29 april 2021  
 
Onderwerp: Kwaliteitsrapport 2020  
 
 
 
Geachte heer Willems, Beste Paul, 
 
De Ondernemingsraad heeft het Kwaliteitsrapport van 2020 gelezen en bedankt de 
bestuurder en collega’s voor het mooie rapport.  
De Ondernemingsraad vindt het een volledig rapport met veel belangrijke onderwerpen. 
 
De Ondernemingsraad leest over het afgelopen Coronajaar. Dit was een moeilijk en intensief 
jaar voor cliënten en medewerkers. De Ondernemingsraad is ontzettend trots op iedereen 
die heeft gezorgd dat cliënten er zo min mogelijk last van hadden, hoe moeilijk dat ook was.  
De Ondernemingsraad vindt het erg belangrijk dat de medewerkers zich gewaardeerd en 
gezien voelen. Juist tijdens zo’n Corona periode, waarbij er soms veel harder gewerkt moet 
worden. De Ondernemingsraad hoopt dat Amerpoort de “geleerde lessen” tijdens Corona 
goed weet vast te houden.  
 
(Sociale) veiligheid voor medewerkers is een belangrijk thema voor de Ondernemingsraad. 
Het is goed om te lezen dat hier veel plannen voor zijn. Ook vindt de Ondernemingsraad het 
goed dat de scholing die al wordt gegeven, steeds weer wordt aangepast en vernieuwd. De 
Ondernemingsraad verwacht dat ook de plannen voor Teamreflecties een positieve invloed 
hebben op de (sociale) veiligheid van medewerkers en teams. 
 
De Ondernemingsraad rekent erop dat de verschillende programma’s en applicaties, zoals 
PlanCare, de begeleiders en medewerkers steeds meer en beter ondersteunen.  
Dit kan ook helpen bij het cyclisch werken. Zo hoopt de raad dat begeleiders in een nieuw 
ECD beter en gemakkelijker zorgplannen kunnen schrijven en evalueren. Daarnaast wenst 
de Ondernemingsraad dat het cyclisch werken binnen alle afdelingen van Amerpoort beter 
ondersteund zal worden door de verschillende programma’s die Amerpoort gebruikt of zal 
gaan gebruiken. 
Zo zou de Ondernemingsraad het mooi vinden dat het digitaal bellen van begeleiders met 
cliënten kan blijven bestaan en dat begeleiders en cliënten hierin goed ondersteund worden. 
 
De informatievoorziening is erg belangrijk, ook én vooral tijdens de Corona. De 
Ondernemingsraad vindt het goed om te lezen dat er veel aandacht is voor communicatie en 
dat Amerpoort plannen maakt om dit verbeteren.  
 
 
 
 

REACTIE ONDERNEMINGSRAAD

O N D E R N E M I NG S R A A D
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Ook in 2020 was er veel aandacht voor voldoende personeel. De Ondernemingsraad vindt 
het een goed idee dat er veel plannen worden gemaakt om medewerkers te behouden. Dit is 
goed voor cliënten maar ook voor Amerpoort. De Ondernemingsraad is benieuwd hoe 
medewerkers zich kunnen ontwikkelen en door kunnen stromen binnen Amerpoort. 

Wij vertrouwen erop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,
namens de ondernemingsraad
Stichting Amerpoort

Esther van Oosten 
voorzitter

O N D E R N E M I NG S R A A D
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Amerpoort  
t.a.v. dhr. P. Willems 
 
 
 
Zwolle, 13 april 2021 
 
Betreft: Kwaliteitsrapport 2020 
 
 
Geachte heer Willems, beste Paul,  
 
Op maandag 12 april heeft de visitatiecommissie van Frion samen met u en de 
visitatiecommissie van Amerpoort het Kwaliteitsrapport 2020 besproken. Vanwege corona 
vond deze digitaal plaats. We hadden graag meer medewerkers gesproken en 
organisatieonderdelen van Amerpoort willen bezoeken, maar dit was gegeven de 
omstandigheden niet mogelijk. Een fysiek bezoek geeft meer beeld en gevoel bij een 
organisatie. Desalniettemin hebben we digitaal een mooi gesprek kunnen voeren waarin we 
ervaringen hebben kunnen uitwisselen en van elkaar hebben kunnen leren.  
 
In deze brief leest u onze schriftelijke reactie op het rapport en de externe visitatie, waarbij 
we o.a. ingaan op de twee thema’s die tijdens de visitatie centraal stonden, namelijk:   
 

o Teamreflectie 
Hoe reflecteer je op je eigen en elkaars werk, zowel zorginhoudelijk als 
procesmatig?  

o Verbetercyclus 
Hoe integreer je het kwaliteitsrapport op een goede manier in deze cyclus en 
stel je goede doelen? 

We hebben bevlogen en enthousiaste betrokkenen van Amerpoort gesproken die ons goed 
mee konden nemen in hetgeen Amerpoort in 2020 bereikt heeft, wat in het rapport meer 
terug zou kunnen komen. Het beraden op wat er met het kwaliteitsrapport bereikt wil worden 
zou hierin kunnen helpen. Amerpoort mag trots zijn op zichzelf en wat ze in 2020, een 
bijzonder jaar, hebben gedaan. 
 
Teamreflectie 
Met elkaar hebben we stilgestaan op welke manieren in teams gereflecteerd wordt. In het 
rapport kwam dit soms ‘top down’ en planmatig over. Uit de gesprekken bleek juist dat het in 
de praktijk wel gevoeld wordt als bottom-up, en dat er juist veel gefaciliteerd wordt vanuit 
Amerpoort. We vonden de toelichting uit de gesprekken met de medewerkers van Amerpoort 
heel waardevol. Daaruit bleek ook hoe ieder team hier, dankzij of ondanks corona, creatief 
en laagdrempelig mee omgaat. En hoe cliënten en verwanten deel kunnen nemen en iets 
merken van de teamreflecties. 
  

REACTIE VISITATIECOMMISSIE FRION



Reacties   81

 

 

Verbetercyclus 
Het is herkenbaar dat het een kunst is om een goede balans te vinden hoe je het 
kwaliteitsrapport goed integreert in een verbetercyclus. De opbouw in het kwaliteitsrapport 
met ‘gedaan – geleerd – gepland’ helpt hier bij. Een aantal van ons vond dat het hierdoor wel 
een technisch verhaal werd en een weergave van de realiteit aan de hand van verhalen 
soms ontbrak. Ook leek er meer aandacht te zijn voor wat beter kon, in plaats van wat er 
allemaal wel gelukt is. Dit terwijl er ook veel successen zijn behaald in 2020 waar jullie zeker 
trots op mogen zijn. We adviseren om meer aandacht te hebben voor de ‘Check’ en ‘Act’ uit 
de PDCA-cyclus. Amerpoort is goed in het opstarten van nieuwe dingen. Daarbij is het 
belangrijk om ook aandacht te hebben voor een juiste afronding en te checken of beoogde 
resultaten zijn behaald.  
 
We hopen dat we jullie hiermee verder hebben geholpen en bedanken jullie voor je 
openheid.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens de visitatiecommissie van Frion 
 
Hugo Broekman 
Raad van bestuur 
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Reacties

De ondernemingsraad, beide deelraden van de 

centrale cliëntenraad, de auditcommissie Kwaliteit 

en Veiligheid en de externe visitatiecommissie 

reageerden met een brief op het kwaliteits-

rapport van Amerpoort. Deze reacties helpen 

ons om verder te verbeteren. We hebben de 

 reacties in het managementteam besproken. In 

dit nawoord vertellen we hierover.

Overeenkomsten en verschillen

Sommige reacties lijken veel op elkaar en op de 

reacties van vorig jaar. In de meeste brieven staat 

bijvoorbeeld dat we trotser mogen zijn op wat 

wel is gelukt. En dat we vaker kunnen vertellen 

welke doelen we hebben  behaald. Zo hebben we 

niet verteld dat het Klantbureau is gestart. Terwijl 

dat een mooi resultaat is.

De reactie van de deelraad cliënten vinden we 

heel treffend. De cliënten geven in hun brief ook 

een aantal bruikbare tips. Zij vragen bijvoorbeeld 

waarom mensen met een beperking altijd een 

doel moeten hebben. Mensen zonder beperking 

hebben toch ook niet altijd een doel? 

Ook zijn er grote verschillen tussen reacties op 

het kwaliteitsrapport. Net als voorgaande jaren 

wijkt de reactie van de deelraad verwanten op-

vallend af. Een voorbeeld: De externe visitatie-

commissie vindt het kwaliteitsrapport soms een 

technisch verhaal worden. En vindt dat de weer-

gave van de realiteit aan de hand van verhalen 

soms ontbreekt. Daartegenover staat de mening 

van de deelraad verwanten. De verwanten vinden 

dat het kwaliteitsrapport te veel een bloemlezing 

is over alles wat gebeurt bij Amerpoort. En dat het 

rapport geen handvatten geeft voor een oordeel 

over de kwaliteit van zorg. 

We vinden het lastig om met deze verschillende 

meningen en verwachtingen om te gaan. De 

 externe visitatiecommissie gaf ons een goede 

tip: Amerpoort moet zelf bepalen en duidelijk zijn 

over wat wij willen bereiken met het kwaliteits-

rapport en voor wie we het schrijven. 

NAWOORD

2020: een bijzonder jaar
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Onze visie op het kwaliteitsrapport

Met het kwaliteitsrapport geven we een beeld 

van de kwaliteit van zorg bij Amerpoort. Het 

kwaliteitsrapport is bestemd voor veel verschil-

lende doelgroepen: cliënten, verwanten, mede-

werkers, de raad van toezicht, het zorgkantoor 

en alle andere belangstellenden. We willen hen 

met het kwaliteitsrapport laten zien wat we het 

afgelopen jaar hebben bereikt en wat beter kan. 

Zelf gebruiken we het rapport om van te leren en 

de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De afgelopen jaren hebben we gezocht naar een 

goede balans tussen meetbare en merkbare in-

formatie in het kwaliteitsrapport. Tussen cijfers 

en verhalen. Wat ons betreft hebben we die 

 balans gevonden. 

Het kwaliteitsrapport is geen jaarverantwoording 

of integrale management-rapportage. Het is ook 

niet haalbaar om in het kwaliteitsrapport alles 

wat bij Amerpoort gebeurt te laten zien. Het 

aantal activiteiten en het aantal verschillende 

groepen met cliënten is daarvoor te groot. We 

moeten daarom steeds keuzes maken wat wel en 

niet in het kwaliteitsrapport past. Daarom voegen 

we ook het jaarbeeld toe aan het kwaliteits-

rapport.

Speerpunten

Uit de brieven blijkt dat veel speerpunten uit het 

kwaliteitsrapport 2019 nog steeds belangrijk zijn. 

Dat vinden wij zelf ook. Sommige speerpunten 

komen ook naar voren bij andere onderzoeken, 

bijvoorbeeld het cliëntervaringsonderzoek. We 

werken daarom in 2021 en 2022 verder aan de-

zelfde speerpunten:

1.  Veiligheid: We werken aan een veilige omge-

ving voor cliënten en medewerkers.

2.  Voldoende medewerkers: We willen dat mede-

werkers met plezier en op een gezonde manier 

bij Amerpoort (blijven) werken.

3.  Communicatie: We werken aan goede commu-

nicatiemiddelen om iedereen – cliënten, ver-

wanten en medewerkers - te bereiken. We 

communiceren begrijpelijk voor iedereen.

4.  Medezeggenschap: We werken aan medezeg-

genschap dichtbij het leven van de cliënt – zo 

lokaal mogelijk.

5.  Beter worden in je vak: We werken aan goed 

 opgeleide medewerkers, gericht op de ver-

schillende zorgvragen van cliënten. We werken 

aan ontwikkelkansen voor medewerkers. 
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Het kwaliteitsverbeterplan passen we wel aan. 

We kijken welke resultaten we hebben behaald 

en vermelden per speerpunt (nieuwe) SMART- 

resultaten. Op deze manier helpt ‘cyclisch’ wer-

ken bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Cyclisch werken blijft een belangrijk thema en 

onderdeel van ons dagelijks werk. Teams werken 

‘cyclisch’ door het persoonlijk plan regelmatig 

met cliënten en verwanten te bespreken en samen 

bij te stellen.

Hoe verder?

We reageren schriftelijk op alle brieven. We gaan 

met de medezeggenschapsraden en auditcom-

missie in gesprek over hun reactie, onze reactie 

in het nawoord en het verbeterplan.

We evalueren het kwaliteitsverbeterplan en 

 passen het aan. We nemen de geleerde lessen uit 

de coronatijd en de resultaten van het cliënt-

ervaringsonderzoek mee in het kwaliteitsve-

rbeterplan van 2021.

We bespreken dit plan met de medezeggenschap 

en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. 

We bespreken de voortgang van de activiteiten 

uit het verbeterplan geregeld in het manage-

mentteam. We rapporteren over de voortgang in 

de integrale managementrapportages.

Managementteam Amerpoort

Harry Bosma

Marieke van Dommele

Josy Hilkes - Muntendam

Gerard de Kruijk

Renate Lanjouw

Lineke van der Lee 

Leonie van Meeteren

Jan Willem Schuurman

Paul Willems
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Hoofdvragen

Opvallende scoresRespons

2571
Verstuurd

714
Ontvangen

27,8%
2016

2021

38,6%

Informatie Begeleiders Hulp begeleiders Woonruimte/
Logeerplek

Werk/Dagbesteding Persoonlijk plan

73.5 86.2 86.8 90.1 86.6 87.0

84.7

2021 n % positief

Het fijn vinden hier te wonen of te logeren 428 90,2

Tevredenheid woonruimte/logeerplek 435 90,1

Tevredenheid Persoonlijk Plan 563 87,0

n % positief

Goed contact met anderen 397 65,2

Weten aan welke activitieiten meegedaan kan worden 519 66,5

De woning is schoon en goed onderhouden 422 66,6

83.7

2016

Algemene tevredenheid

doendoen


