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2017 
DE ERVARINGSDESKUNDIGE

MARJO VAN LEEUWEN

‘ Heel eng, maar ik stond er wel’
“Er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Ik ben naar Amersfoort geweest, waar allemaal zorg

instanties waren, Philadelphia en Amerpoort en zo. Door middel van een soort van bingo gingen  

we met elkaar in gesprek en na de pauze gingen we speeddaten. We moesten informatie bij elkaar 

inwinnen, zodat de verschillende organisaties elkaar beter leerden kennen.
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2017 
DE ERVARINGSDESKUNDIGE

MARJO VAN LEEUWEN

Veel spannender was in Utrecht bij het LFB. Daar heb ik 

 verteld wat je als ervaringsdeskundige allemaal doet. Ik 

moest wel even voor zestig mensen staan. Heel eng, zoveel 

mensen, ik was heel zenuwachtig. Ik ben meer van het 

kleinschalige. Maar ik ben er wel gaan staan en ik wist 

 precies wat ik ging zeggen. Alleen had ik bij de introductie 

alles al verteld. Toen later iemand van het LFB me ging 

 interviewen, heb ik dat maar gewoon herhaald.

Ik ben afgelopen jaar veel sterker geworden, ik sta steviger 

in mijn schoenen. Dat zeggen mijn coaches ook. Tijdens het 

reizen ben ik minder in paniek. De LFB-training is gestopt 

en is door Amerpoort overgenomen; we hebben nu cursus 

bij Vosseveld in Soest. Ik ben degene die het verst reist. Ik 

moet eerst met de bus naar het station in Almere, dan moet 

ik met twee treinen, dan weer met de bus.

Het is best zwaar hoor, ook door de combinatie met dat 

 reizen. En dan moet je ook nog je aandacht bij de cursus 

houden. Je krijgt heel veel informatie, en die moet je wel 

allemaal in je opnemen. Soms zeg ik weleens tegen mijn 

moeder: waar ben ik aan begonnen? Maar de coaches 

 zeggen: zo moet jij niet denken, want je doet het heel goed. 

En ik krijg er zelf ook veel energie uit.

Oh, weet je waar ik trouwens ook geweest ben? Dat was 

ook heel groot. Bij de Hogeschool Utrecht. Daar had ik een 

– hoe heet dat – gastles met de eerstejaars studenten. Over 

mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ik hoefde 

niks te vertellen, het was puur een les. Met een echte 

 docent en in de pauze samen lunchen. Dat vond ik zo stoer! 

Normaal gesproken kom je daar nooit, in onze situatie. En 

nu loop je daar zo rond, met allemaal studenten. 

Daar ga ik dit jaar nog een paar keer heen, misschien ook 

om een korte presentatie te geven. Om te vertellen hoe het 

is om een beperking te hebben. Dat het bijvoorbeeld een 

probleem is als ik veel dingen tegelijk moet. Dan gaat mijn 

concentratie afnemen. Dus één voor één graag. Twee 

 dingetjes gaat soms ook nog wel, maar daarna heb ik het 

overzicht niet meer.

Weet je wat ook mooi is? Op 7 juni gaan we naar de Tweede 

Kamer voor de Beleidssprokkel. Hier, lees maar in de 

 folder… Ik heb het nog niet bestudeerd, maar we gaan praten 

met mensen van ministeries en gemeenten en bedrijven. Ze 

zeggen allemaal dat het nogal pittig is, maar we gaan het 

wél doen. Ik ga zeggen dat ze meer geld moeten uittrekken 

voor de zorg. Ik vind dat dat wel mag. 

Verder zijn we ook aan het kijken of ik hier in het Paladijn 

meer kan doen. Ik ben nu één keer bij een sollicitatie-

gesprek geweest voor een nieuwe begeleidster C. Ik was 

wel tevreden: ze had overwicht, ze had veel ervaring. Maar 

toen ze een dag had proefgedraaid, is ze het toch niet 

 geworden. Ik wil wel vaker bij zo’n gesprek zijn. En ik wil 

misschien ook wel een keer een presentatie geven voor de 

begeleiders.”



Meerjarenbeleidsplan 2017-2020   interviews 20174

‘ Persoonlijk  
verbonden met  
elkaar’

“Aan het begin van het jaar hebben we voor de tweede 

keer meegedaan aan de Dialoog over kwaliteit, nu in 

Tamara’s nieuwe woning aan de Vijverlaan. Ook daar 

zijn we aardig druk mee geweest. In vergelijking met 

andere verwanten zijn wij nog redelijk jong, en ook 

onze dochter is nog jong. We willen graag meedenken, 

om er samen met anderen iets moois voor Tamara en de 

andere bewoners van te maken.

2017 
DE VERWANTKLAAS VAN DEN BURG
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De animo bij de verwanten en ook de begeleiders was groter 

dan in Tamara’s eerste woning. De begeleiders willen meer 

uit de cliënten halen. Ze zijn wat meedenkender en wel-

willender. Ze denken niet: laat maar zitten, zo doen we het 

al tien jaar en zo zal het nog wel tien jaar gaan. Wij zijn daar 

zelf als ouders ook wat kritischer in, omdat we vooruitgang 

willen voor onze dochter. 

Voor de zomervakantie hebben we het traject afgerond. Op 

de slotbijeenkomst was er nog steeds voldoende animo, 

ook van verwanten. Ik heb in een aantal groepen gezeten. 

Van februari tot juni kwamen we bijna wekelijks met een 

groepje bij elkaar. Ja, was best wel heftig. Het is heel leuk 

hoor, zo’n dialoog, maar het kost veel tijd en energie. Je bent 

er met recht constant mee bezig. Maar goed, we hebben 

het ervoor over, we doen het voor een goed doel.

Het mooie is dat we daardoor nu veel makkelijker met elkaar 

praten. Er wordt meer gezegd, meer gevraagd, ook als  dingen 

in de woning niet lekker lopen. Omdat we veel met elkaar in 

gesprek zijn geweest , raak je meer persoonlijk verbonden 

met elkaar. We zijn nu alweer zo’n driekwart jaar verder  

en je merkt dat het nog steeds leeft. In de gang hangt een 

formulier met daarop probleempjes die we tegen komen en 

hoe we die kunnen oplossen. Af en toe zet iemand daar nog 

wat nieuws op.

Een belangrijke uitkomst was dat de begeleiding vaker ver-

wanten kan inschakelen. We hebben een hoop kennis en 

vaardigheid in huis, waar ze best een beroep op kunnen 

doen. Als er in huis iets gerepareerd of opgehangen of 

schoongemaakt moet worden, zijn er onder de verwanten 

wel klussers die dat kunnen en willen doen. Als ze het maar 

weten. Dat gebeurt nu ook. Als er iets moet gebeuren, 

 krijgen we een oproep in onze nieuwsbrief.

We hebben ook betere afspraken gemaakt, bijvoorbeeld 

over de bezetting in het weekend. Er zijn drie bewoners die 

om het weekend naar huis weggaan. We hebben afgesproken 

dat ze dat allemaal in hetzelfde weekend doen. Dat scheelt 

uren die de begeleiding kan opsparen voor de drukkere 

weekends waarop iedereen in huis is. Daardoor kan er nu 

makkelijker een begeleider even met een paar cliënten 

wandelen of met iemand een stukje fietsen. 

Het idee om in het weekend ook na half tien ’s avonds nog 

iets samen met de bewoners te doen, blijft nog toekomst-

muziek. Dat past qua rooster echt niet, helaas. Voor de 

 komende periode hoop ik dat begeleiders Tamara nog meer 

uitdaging kunnen geven. Zodat ze vaker uit zichzelf van de 

bank af komt, om iets anders te gaan doen. Uit haar comfort-

zone. Dat zou voor haar, voor ons een volgende stap kunnen 

zijn – een stukje zelfredzaamheid.” 



2017 
DE VRIJWILLIGERPETER BEVERS

‘ Altijd rustig 
blijven, diep 
ademen’ 

“Sinds het begin van dit jaar werk ik 

twee dagen per week op De Wissel. 

Dat bevalt me heel goed. De op

leiding tot meubelmaker was afge

lopen, dus ik had een dag extra be

schikbaar. Intussen heb ik ook weer 

een betaalde baan, voor anderhalve 

dag in de week, in Oss. Als technisch

onderwijsassistent, het vak dat ik 

22 jaar lang gedaan heb, op een 

school voor mavo en havo. 

6 Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
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Ik was alweer even uit dat werken met jongeren en sowieso 

een aantal jaren uit het officiële werkproces. Ik vroeg me 

dus wel af: hoe zal dat gaan, het contact met de leerlingen? 

Hoe reageer ik op hen, hoe reageren ze op mij? In mijn laatste 

functie heb ik op een heel ander niveau gewerkt.

Ik heb gemerkt dat ik daarbij gebruik maak van mijn ervaring 

op De Wissel. Heel belangrijk is dat je je rust bewaart, je 

niet laat opjagen, niet drammerig of boos wordt. Gewoon 

in alle rust mensen blijven bijsturen, corrigeren, in kleine 

hapjes. Dan kom je er ook, misschien niet vandaag, maar 

volgende week zijn we er. Dat geldt in Oss, maar net zo 

goed hier in de houtwerkplaats. Als ik me er niet aan hou, 

kunnen cliënten zich opwinden en rare dingen doen.

Het afgelopen jaar heb ik meer overzicht gekregen over het 

hele proces, van het ruwe hout tot het kant-en-klare eind-

product. Ik weet beter welke stappen we daarvoor moeten 

zetten en handelingen we moeten verrichten. Zodat de 

 cliënten het werk leuk blijven vinden en actief meedoen en 

we samen iets moois maken. Ik heb dat hele proces beter in 

mijn hoofd en kan het samen met de cliënten stapje voor 

stapje uitvoeren.

Om dat goed te kunnen doen, hoef ik niet al te veel van ze 

te weten. Toevallig zat ik een paar weken geleden bij een 

profielbespreking van een cliënt die zich nogal kan opwinden. 

Ik kreeg op papier zijn gedrag in vijf fasen. Eerlijk gezegd 

weet ik dat liever niet, het remt me af. Dan moet ik aan de 

werkbank opeens gaan denken: in welke fase zit hij nu? Wat 

moet ik doen om hem rustig te krijgen? Ik heb die vijf  

A-viertjes doorgelezen en al snel gedacht: die theorie gaat 

me belemmeren. In de praktijk blijf ik gewoon op mijn 

 gevoel werken, op intuïtie.

Hoe dat werkt? Zoals ik al zei: altijd rustig blijven, diep 

 ademen, niet te snel reageren, gewoon rustig blijven aan-

spreken. Geen commando’s geven, maar steeds proberen in 

overleg te blijven. Niet zeggen: jij moet dit, jij moet dat. 

Natuurlijk denk ik dat weleens, maar ik zég het niet. Dat is 

te dwingend. Met overleg krijg ik ze ook wel waar ik ze wil 

hebben.  Misschien zit dat in mijn persoon, of in mijn stem, 

ik weet het niet.

Ik heb het hier goed naar mijn zin, ik voel me prettig en de 

cliënten voelen zich prettig bij mij. Vorige week kwam mijn 

zoon me ophalen. Hij liep wat rond en zag me nog even aan 

het werk. Hij zei meteen: ‘Ik begrijp wel waarom jij het zo 

leuk vindt hier.’ Ik merk het zelf ook. Ik voel het in mijn lijf. 

Ik had de laatste jaren in mijn werk maag- en darmklachten 

opgelopen. Achteraf denk ik: dat is allemaal stress geweest. 

Nu voel ik me innerlijk rustig en ontspannen. Daar heeft het 

werk op De Wissel veel bij geholpen. Het is voor mij ook 

een stukje therapie geweest.”
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‘ Een stukje menswaardig 
contact’ 

“De zorg wordt steeds complexer. Daarmee zeg ik niks nieuws;  

het is een landelijke trend die al veel langer gaande is. Ik merk dat 

we er bij Amerpoort steeds beter een antwoord op hebben. Binnen 

onze eigen vakgroep van gedragsdeskundigen zijn we voortdurend 

op zoek naar het vergroten van expertise op dit gebied. Zo hebben 

we afgelopen jaar teamdagen gehad over psychiatrische problema

tiek: hoe herken je die, welke behandelingen zijn er specifiek voor 

onze doelgroep? Dat is pionierswerk. 

2017 
DE GEDRAGS-DESKUNDIGEHENRI KOELEWIJN
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Het betekent niet alleen dat er meer cliënten zijn met een 

complexe hulpvraag, maar ook dat we er veel meer oog 

voor hebben dan vroeger. Lange tijd hadden we het bijvoor-

beeld niet over psychiatrische problemen bij mensen met een 

verstandelijke beperking. Dat beeld hebben we inmiddels 

wel bijgesteld. Ook zij hebben last van trauma’s. Vaak heb-

ben ze op jonge leeftijd al heel veel stress, omdat ze niet 

begrepen worden door hun omgeving en er veel met ze 

 gedokterd is. Bij sommigen zie je in het gedrag daar de 

 gevolgen van. De een reageert de agressieve kant op, de 

ander sluit zich juist af. 

Het is mooi dat we daar bij Amerpoort steeds meer oog 

voor hebben. Het Expertisecentrum timmert op dat punt 

aardig aan de weg. Het begint zich sterker te organiseren, 

het netwerk van therapeuten wordt groter. Het centrum 

zoekt goed mee als je een geschikte therapeut wilt hebben. 

Soms wil ik wel dat het nog wat sneller gaat, maar er is zeker 

verbetering. Een aantal jaren geleden moesten we daarvoor 

nog lange formulieren invullen, nu zijn de lijnen korter.

De ontwikkeling van een methodiekenboek is een mooie 

stap vooruit. Dat wordt een digitale plek op het intranet 

van Amerpoort, waar je expertise op bepaalde gebieden 

kan vinden, gekoppeld aan locatie en personen. We hebben 

binnen Amerpoort veel kennis en ervaring in huis, maar 

 weten dat vaak niet van elkaar. De organisatie is groot, we 

hebben allemaal onze eigen focus. Daardoor kun je weleens 

het idee krijgen dat we allemaal op een eilandje zitten.

In mijn eigen werk ben ik voortdurend op zoek naar echt 

contact met kinderen en jongeren. Het gaat erom dat bege-

leiders door alle moeilijke hulpvragen en rookgordijnen van 

gedrag heen het kind zelf zien en daarmee een persoonlijke 

band opbouwen. Als ik dat kan bereiken met mijn teams, 

word ik heel blij. Ik heb veel met ingewikkeld gedrag te 

 maken; we hebben daar allerlei goede methodieken en 

mooie ontwikkelingsplannen voor. Maar het warmst word ik 

als ik merk: hé, daar zie ik een stukje menswaardig contact. 

Daardoor voelt een kind zich veilig en geborgen. Vandaaruit 

gaat het zich ontwikkelen, daar ben ik heilig van overtuigd.

In dit verband is het nog wel aardig om te vertellen dat we 

vanuit het Expertisecentrum contact hebben met Tranzo in 

Tilburg. Dat is een wetenschappelijk centrum dat een visie 

op ‘menslievende professionalisering’ ontwikkelt. Een mooi 

woord hè, menslievend. Daar word je warm van hè. Het geeft 

al aan dat we in de zorg niet moeten doorslaan naar de 

technische kant, met grote nadruk op allerlei stoornissen of 

de hoogte van het IQ. Daarmee leer je iemand niet kennen. 

Natuurlijk moet je die kennis ook niet overboord gooien. 

Maar wil je iemands leven echt verrijken, dan moet de 

 relatie tussen cliënt en begeleider centraal staan. Daar ben 

ik het helemaal mee eens.”



2017
DE BEGELEIDER
IRENE WOERTMAN

‘ Blijven reflecteren op ons eigen handelen’ 
Overal binnen Amerpoort maken teams de omslag naar een taakvolwassen manier van werken. Dat kost het ene 

team meer moeite dan het andere. Irene Woertman (44), begeleider (wonen, dagbesteding, ambulant) van jong

volwassenen in Vinkeveen, vertelt dat haar team vijf jaar geleden eigenlijk al de eerste stappen zette.

Meerjarenbeleidsplan 2017-202010
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“Vorig jaar zijn we als team begonnen met het onderzoek 

Prettig wonen, althans zo noemen wij dat. Het kwam in de 

plaats van een soort tevredenheidsonderzoek dat we voor-

heen voor cliënten en verwanten deden. Nu proberen we 

samen met de cliënten uit te zoeken: hoe woon je nou 

 eigenlijk prettig? Daar praten we open en eerlijk over, aan 

de hand van thema’s als eten, veiligheid,  begeleiding, taak-

verdeling. 

Ik vind het een heel leuke, creatieve manier om weer eens 

anders met elkaar te praten, aan de hand van verschillende 

methodes. Zo bleek het voor cliënten een eyeopener om te 

horen dat wij het als begeleiders ook vervelend vinden als 

er geen koffie is om te zetten, zoals zij het zelf irritant vinden 

als er onvoldoende wasmiddel is om te kunnen wassen. Oh, 

bij jullie verloopt dus ook niet alles vlekkeloos, zag je ze 

denken. Ik krijg daar wel energie van.

Ondertussen hebben we wat wisselingen onder cliënten 

gehad, en ook in het team. Dat is voor ons nog steeds even 

wennen en zoeken. We hebben ruim zes jaar met vrijwel het-

zelfde team en dezelfde twaalf cliënten gewerkt en gewoond. 

Dat is sinds december veranderd. We moeten dus opnieuw 

kritisch naar het team kijken, en naar onze eigen rol daarin. 

Hoe gaan we met de veranderingen om? Doen we het nog 

wel goed? 

Dat is zeker nodig omdat er ook wat perikelen zijn ontstaan 

met een paar ouders. Dat leidt ertoe dat je in de waan van de 

dag leeft, met als risico dat andere taken naar de achtergrond 

verdwijnen. Ik probeer dat de situatie met een helicopter-

view te bekijken, maar dat valt niet altijd mee. Ik zou willen 

dat we als team wat minder meegaan in de waan van de 

dag, maar gewoon een stabiel team kunnen zijn dat blijft 

reflecteren op zijn eigen handelen. Het zou mooi zijn als we 

daar komend jaar aan kunnen werken.

Ik vind het ook nog steeds een goede zaak om binnen het 

team beter zicht te hebben op de geldstromen. Maar ik heb 

op dat punt afgelopen jaar weinig vooruitgang gezien. Er zijn 

wel twee mensen binnen het team die iets meer informatie 

krijgen. Eerlijk gezegd heeft het onderwerp ook niet echt 

mijn prioriteit gehad. 

    

Wel heb ik op de achtergrond meegeholpen om de nieuwe 

woongroep Vinkenoord op te starten. Er is jaren hard 

 gewerkt aan de voorbereiding van deze woongroep voor 

vijftien jongeren en jongvolwassenen. De woongroep zit in 

een verzorgingshuis. In de ene vleugel van het bestaande 

gebouw wonen de ouderen, in de andere vleugel de jonge-

ren. Er ontstaat een mooie samenwerking: de jongeren 

doen een paar uur per week klusjes voor de ouderen. Ik ben 

benieuwd hoe dat komend jaar gaat lopen.”
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2017 

DE MEDEWERKER P&O

FENJAL RIEDEWALD 

‘ Eén baan, verschillende beroepen’
“De afgelopen jaren heb ik op heel veel groepen van Amerpoort gewerkt, als vaste kracht en als 

flexwerker. Ik ben bijna tien jaar geleden begonnen als leerling, in een woning op Nieuwenoord. 

Daarna de Paladijnenweg in Amersfoort. Vervolgens dagbesteding voor mensen met moeilijk ver

staanbaar gedrag. Nu werk ik met mensen met een licht verstandelijke beperking; die groep heeft 

mijn hart. Het is wat meer begeleiden op afstand. Soms kun je echt stappen maken met deze cliënten 

en succesmomentjes vieren.
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Sinds september combineer ik dat met Sterk in je werk. Drie 

dagen per week houd ik me bezig met campus recruitment. 

Dat is iets nieuws wat je bij bedrijven en in de zakenwereld 

ook veel ziet: het werven van nieuwe talenten, stagiaires en 

trainees. In mijn geval gaat het vooral om stagiaires die een 

opleiding in de zorg volgen. Door middel van het organiseren 

van gastlessen en stagemarkten en veel, heel veel contact 

met scholen probeer ik jongeren te interesseren voor werken 

bij Amerpoort.

Dat is hard nodig, want de zorg loopt leeg. Er is heel weinig 

instroom bij de zorgopleidingen. Elke organisatie doet z’n 

best om de jongeren te bereiken: dit zijn wij, dit doen wij, kom 

kennismaken, kom stage lopen, kom bij ons werken! Het 

belangrijkste is dat ze ook echt voor de zorg kiezen. Nog 

mooier is het als ze bij ons komen. Maar je kunt natuurlijk 

niemand dwingen. Wel kun je steeds kritisch blijven kijken 

naar manieren om mensen binnen te halen en binnen te 

houden.

Dat is een vrij ingewikkeld proces. Er zijn veel mensen die  

er wat over te zeggen hebben. De taakvolwassen teams 

 bepalen zelf wat ze willen en wie ze aannemen. Bij bedrijven 

bijvoorbeeld neemt de campus recruiter mensen aan die 

vervolgens ergens binnen de organisatie aan het werk gaan. 

Bij ons ligt het wat lastiger. Ik krijg een stagiaire binnen en 

zoek voor hem of haar een plek binnen Amerpoort. Ik ga 

daarvoor in overleg met een locatie, maar uiteindelijk 

 bepaalt het team wat er gebeurt. 

Ik zou het mooi vinden als we de leerlingen die we binnen 

de organisatie opleiden ook gegarandeerd een baan kunnen 

geven. Nu kunnen ze zomaar weer verdwenen zijn, ook de 

pareltjes die je graag wilt behouden voor Amerpoort. Ik zou 

willen dat mensen meer kansen krijgen en dat ze niet afhaken 

als een manager of een team niet verder met ze wil.

Verder zijn we druk bezig om zij-instromers binnen te halen. 

We organiseren netwerkborrels, waar iedereen op af kan 

komen. We proberen veel exposure voor  Amerpoort te 

 genereren. Het is allemaal nodig om personeelstekort weg 

te werken. Er zijn nu zestig open vacatures. De vijver is 

groot en er zijn weinig vissen. De zorg is niet sexy genoeg. 

Je kiest ervoor omdat je een zorghart hebt. Ik zou graag 

zien dat werken in de zorg ook als een echte carrière voelt, 

waarin je kunt doorgroeien, stappen maken.

Wat ik zelf mooi vind? Dat je als begeleider eigenlijk ver-

schillende beroepen hebt. De ene keer ben je advocaat, de 

andere keer kok of verpleger. Je hebt in je werk verschil-

lende petten op. Je kunt politieagent spelen, maar even 

 later ben je secretaresse of mediator. Heel veelzijdig werk, 

dat veel meer mensen  zouden moeten doen.”


