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2018 

DE ERVARINGSDESKUNDIGE
MARJO VAN LEEUWEN

Allemaal  
fantastisch
“We zijn veel weggeweest de laatste tijd. Op 

het ROC in Utrecht heb ik samen met twee an-

deren een gastles verzorgd. Mijn onderdeel 

ging over eigen regie. De studenten moesten 

van mij vijf dingen opschrijven die ze heel be-

langrijk vonden. Daarna moesten ze het briefje 

doorgeven aan hun buurman of buurvrouw. En 

die konden dan drie dingen doorstrepen die zij-

zelf niet belangrijk vonden. Daarna moesten ze 

het briefje teruggeven.
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2018 

DE ERVARINGSDESKUNDIGE
MARJO VAN LEEUWEN

Zo konden ze het gevoel krijgen hoe het is om in de zorg  

je eigen regie kwijt te raken. Dat iemand anders zomaar  

kan zeggen: wat jij belangrijk vindt, vind ik helemaal niet 

belangrijk. Zo lieten we de studenten voelen hoe het is als 

er iets van je afgepakt worden. Nou, dat kwam wel binnen. 

Eerst waren ze heel rumoerig, maar daarna werden ze in 

één keer stil. Een meisje bijvoorbeeld had op het briefje 

 geschreven: mijn vriend. En haar buurvrouw had dat zomaar 

doorgestreept. Dan denk je: wat is dit?!

Zelf zou ik wel weten welke vijf dingen ik op het briefje zet. 

Mijn zelfstandigheid. En mijn moeder, mijn tweede vader 

Charles en mijn broer. Dan heb ik er al vier. En dat ik kan 

blijven zorgen voor mijn poes Sophie. Eigen regie betekent 

voor mij dat je zo veel mogelijk je eigen zelfstandigheid 

blijft behouden. En dat je je niet laat betuttelen.

Afgelopen zaterdag zijn we op een bijeenkomst geweest 

met alle zorginstanties uit de regio. Daar hebben we pitches 

gegeven. Dat was best wel veel achter elkaar. Omdat ik de 

laatste tijd erg veel last van een ontsteking in mijn buik heb, 

ben ik eerder naar huis gegaan. Ik had mijn pillen niet bij 

me. En omdat ik nog steeds niet helemaal fit ben, ga ik 

woensdag ook niet naar de sollicitatiegesprekken voor 

nieuwe ervaringsdeskundigen. Dat wordt namelijk een 

beetje teveel, omdat ik diezelfde avond samen met een 

coach van Vosseveld voor het eerst hier in Paladijn een 

avond voor medebewoners verzorg. Ook dan gaat het over 

eigen regie. 

Ja, ik ben er wel druk mee. Naast de vaste cursus op Vosseveld 

staan er veel andere afspraken in mijn agenda. Mijn coach 

zei dat we over een tijdje ook naar een bijeenkomst in 

 Almere-Poort kunnen gaan. Maar toen zei ik: ‘Nou, dan heb 

ik een leuk nieuwtje voor je, want mama heeft op de app 

gezegd dat ik op vakantie ga.’ Ze vindt dat ik echt moet aan-

sterken, dus naar die bijeenkomst in Almere-Poort kan ik 

niet. Dan zit ik lekker in de Provence.

Ik leer er veel van. Ik ben een stuk zelfstandiger geworden. 

En assertiever, zegt mijn moeder altijd. Ik leer voor mezelf 

opkomen. Niet overal maar ja op zeggen, maar ook een 

keertje nee durven zeggen. Ik zie soms nog wel erg tegen 

het reizen op. Dat vind ik spannend en vermoeiend. Maar ik 

doe het wel. Want de training op Vosseveld en die andere 

bijeenkomsten geven me veel energie. Waar ik ook heen ga, 

ik vind het allemaal fantastisch.

Ik heb ook al verschillende keren bij sollicitatiegesprekken 

hier in huis gezeten. Dan vraag ik bijvoorbeeld aan een 

nieuwe begeleider: hoe zou je mij beter kunnen leren 

 kennen? Als je net nieuw bent, moet je me niet de les gaan 

lezen. Dan moet je eerst een beetje moeite doen om me te 

leren kennen en in het zorgplan te lezen hoe er met me 

 gewerkt wordt. Eerst je huiswerk doen en dan naar me toe 

komen.” 
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Ontwikkeling  
inhalen
“Het gaat goed met Tamara. Ze heeft in 

de woning aan de Vijverlaan helemaal 

haar plekje gevonden. We merken ook 

dat ze zich veel beter ontwikkelt. Sinds 

anderhalf jaar zijn we bezig met het af-

bouwen van de medicatie vanwege epi-

lepsie. Door die medicatie werd ze te-

gengehouden in haar ontwikkeling, 

blijkt dus nu. De begeleiders in de wo-

ning en de dagbesteding merken dat 

ook en spelen daar heel goed op in.

2018 

DE VERWANT

KLAAS VAN DEN BURG
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Ze gebruikte die medicatie al van jongs af aan. We hadden 

voor het eerst een gesprek met een neuroloog die gelieerd 

is aan Amerpoort. Die man zei: ‘Ik schrik een beetje van de 

medicatie die Tamara heeft. Die is veel te zwaar voor haar.’ 

Dat verbijsterde ons. Ze is dus al die jaren gedrogeerd, zou ik 

haast willen zeggen. Gelukkig hebben we dat nu afgebouwd. 

En ze heeft ook geen epileptische aanval meer gekregen – 

die mazzel hadden we ook.

Maar ze is daardoor al die tijd dus wel tegengehouden in 

haar ontwikkeling. Dat is ze nu aan het inhalen. Ze was altijd 

redelijk passief, ondanks het feit dat wij als ouders van alles 

willen. Dat hele afwachtende is er nu zo’n beetje wel uit. Dat 

is ook niet altijd handig, hoor. Als wij één kant op willen en 

zij wil naar de andere kant, dan laat ze dat heel duidelijk 

 weten. Dan werkt ze tegen. Ze neemt niet zomaar voor lief 

wat wij haar aanbieden, ze wil ook zelf keuzes maken. Wij 

genieten daar wel van, want we zien een grote groei.

Die eigen wil wordt steeds sterker. Voorheen gaven wij haar 

een beker met drinken en dronk ze die leeg; nu kijkt ze in de 

beker en denkt ze: nee, dat wil ik niet, want dat heb ik niet 

zelf uitgekozen. Als ze niet naar bed wil, gaat ze ook niet. We 

kunnen dan wel proberen haar richting de trap te krijgen, 

maar als ze niet wil, draait ze zich gewoon om en gaat terug 

naar de bank. Dat zijn hele positieve ontwikkelingen voor 

haar en voor ons.

De kwaliteit van haar leven neemt daardoor enorm toe. Dat 

is dan geen rechtstreeks gevolg van de Dialoog over kwaliteit, 

maar misschien heeft het er toch wél mee te maken. Want 

de begeleiding is ook enorm bezig met haar ontwikkeling. 

Omdat we tijdens de Dialoog zo intensief met elkaar in 

 gesprek zijn geweest, is er over en weer een groot vertrou-

wen. Wij vertellen veel aan de begeleiders en zij vertellen 

veel aan ons, ook als Tamara of wij iets verkeerd hebben ge-

daan. Door alle gesprekken over van alles en nog wat is er 

een grote openheid ontstaan.

De begeleiders zijn nu aan het kijken of Tamara zelfstandig 

vanuit de woning naar de dagbesteding  De Eend kan lopen. 

Ze weet de weg al exact, maar is alleen nog een beetje laks 

met het doorlopen. Daar zijn de begeleiders nu druk mee. 

Dat betekent weer een extra stukje zelfredzaamheid voor 

haar. Bij De Eend weten ze dat Tamara eraan komt. Ze kan 

zelf de deur met een grote knop open drukken. Nou, dat 

hadden we anderhalf jaar geleden nooit kunnen denken.”



2018 
DE VRIJWILLIGER
HANS WALET

‘ Dinsdag, dus Hans komt’ 
“Ik ben nog de enige vrijwilliger op De Wissel in Amersfoort. De ene man is 

verhuisd, de andere – Peter Bevers – heeft een vaste baan gekregen. Ik werk 

niet zoals hij op de houtgroep, maar vervoer industrieel inpakwerk werk 

vanuit De Wissel heen en weer naar de Binnenhof op Nieuwenoord en naar 

drie adressen voor dagbesteding in Vathorst. Er rijden altijd twee cliënten 

mee.

6 Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
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Als ik wat op vervoersgebied kan doen, vind ik dat prettig. 

Ik ben net terug van een ochtend rijden met de Seniorenbus 

in Baarn. En morgen ga ik weer aan de slag voor Amerpoort. 

Stukjes rijden met de auto, overal wat spulletjes afleveren 

– ja, dat spreekt me wel aan. Zeker als er dan ook nog een 

paar cliënten kunnen meerijden.

Ik weet niet meer precies hoe ik er bij Amerpoort ingerold 

ben. Begin 2012 kreeg ik behoorlijk wat gezondheids-

problemen, waardoor ik gestopt ben met werken. Ik had 

een eigen bedrijf in training en coaching, en het was nog de 

tijd dat de economische crisis volop woedde. Mijn moeder 

werd dement en mijn vader kon dat helemaal niet aan. Ik heb 

toen samen met mijn vrouw de keus gemaakt om mantel-

zorger voor mijn ouders te worden. Maar daarnaast wilde ik 

graag vrijwilligerswerk doen.

Op een gegeven moment zocht Amerpoort een chauffeur 

om vanuit de apotheek in Baarn Christophorus van medi-

catie te voorzien. Dat was mijn allereerste klus. Daarna zei 

iemand tegen me: ‘Hé, jij komt altijd op de fiets hiernaar-

toe, vind je het leuk om met een van de cliënten die zijn 

energie kwijt moet af en toe een eindje te gaan fietsen?’ 

Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Daarna kwam ik bij De 

Wissel.

Ik het iets met verstandelijke gehandicapten. Wat precies, 

kan ik niet zo makkelijk onder woorden brengen. Maar ik 

vind het een groep die het waard is om je voor in te spannen. 

Dat geldt ook voor de mensen die voor hen zorgen: die voor 

de groepen staan en cliënten mee op sleeptouw nemen. Ik 

heb echt ontzettend veel respect voor al die begeleiders. Ik 

denk dat je grote dosis geduld moet hebben, en dat terwijl 

je aan alle kanten aangepakt wordt, of het nou in de voor-

zieningen of in je salaris is.

Voor het omgaan met zwaar gehandicapten mis ik de vaardig-

heden. Maar met de mensen die op dagbestedingen rond-

lopen, met in meerdere of mindere mate een eigen willetje, 

bouw ik graag contactjes op. Als ik die smoeltjes zie als ze 

mee in de auto mogen, ben ik hartstikke blij. Dat zijn toch 

kleine beloninkjes. Er gaat weleens een zwaar autistische 

jongen mee. Hij zegt onderweg helemaal niks. Ik geef hem 

instructies en hij doet wat ik vraag. Achteraf hoor ik van de 

begeleiding: die jongen had de dag van zijn leven.

Omdat mijn andere vrijwilligerstaken wat afnemen, ga ik 

misschien meer werk zoeken bij Amerpoort. Het is een 

 perfecte reden om gewoon om 7 uur voor uit je bed te 

 komen. Je bent nuttig voor de club en voor de cliënten. Het 

contact met hen zet je weer even met beide benen op 

 aarde. En het is toch prachtig als je elke keer met open 

 armen ontvangen wordt? Er staan er ’s morgens altijd al 

twee te wachten. Ze weten: het is dinsdag, dus Hans komt.”
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Normaal of  
bijzonder
“Menslievende professionalisering, ja, daar word 

ik nog steeds warm van. De relatie tussen cliënt 

en begeleider, daar gaat het wat mij betreft om. 

Je kunt allerlei mooie plannen maken en een 

hoge kwaliteit nastreven, maar uiteindelijk gaat 

het erom dat de ander – de cliënt, de bewoner of 

hoe je hem ook noemt – gezien en gekend wordt, 

zich veilig voelt.

2018 
DE GEDRAGSDESKUNDIGEHENRI KOELEWIJN
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We hebben daar afgelopen jaar bij Amerpoort veel beleids-

dagen aan gewijd. Deze kijk op zorg past goed bij onze 

 missie: samen werken aan een goed leven voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Je kunt er natuurlijk ook niet 

tegen zijn. Sommige begeleiders zeggen: het is toch normaal 

dat het in ons werk draait om het contact met de cliënt? Je 

kan ook zeggen dat het best wel bijzonder is: als iemand 

heel ingewikkeld gedrag vertoont of je misschien afstoot, 

hoe kun je daar dan doorheen kijken? Hoe zorg je ervoor 

dat je niet alleen maar kijkt naar wat hij doet, maar vooral 

naar wie hij is?

De vraag is hoe je die aandacht professioneel kunt inbedden 

in de zorg en dat begeleiders er de tijd voor nemen of mogen 

nemen. Ik zie dat begeleiders zich vaak verlegen voelen met 

hun tijd. Voor je het weet gaat die tijd op aan administra-

tieve druk: ik moet aan een plan werken, ik moet op tijd de 

verslagen inleveren. Ik hoop dat zij zich nu zekerder zullen 

voelen en zeggen: nee, ik mag ook tijd inzetten om samen 

met mijn cliënt gewoon even naar The Voice of Holland te 

kijken. 

Ik wil geen pleidooi houden voor een nonchalante houding. 

Je moet nog steeds je werk goed kunnen verantwoorden. 

Maar misschien kan dat effectiever. En misschien hebben 

andere zaken op een gegeven moment grotere prioriteit. Ik 

hoop dat begeleiders met die administratieve druk relaxter 

kunnen omgaan en zich daarbij ook gesteund weten door 

het management. Ik hoop dat het gedachtengoed van de 

Menslievende professionalisering ze helpt om de tijd die ze 

voor de cliënt nemen, beter te legitimeren en professioneel 

te onderbouwen.

Naast veel andere zaken hebben we ons afgelopen jaar 

 binnen het kernteam MVG, een club van gedragsdeskundigen 

die cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag bijstaan, bezig-

gehouden met de vraag hoe we beter kunnen omgaan  

met crisissituaties. Soms zien we teams worstelen met het 

complexe gedrag van een cliënt. Meestal komt dat wel 

goed, maar een paar keer per jaar kan het uit de bocht 

 lopen. Dan kan er een situatie ontstaan waarin niemand 

meer goed weet hoe het verder moet. Tot nu toe hebben we 

daar steeds ad hoc op gereageerd. Dat kon beter en sneller. 

Als een team in zo´n crisissituatie belandt, is het goed om 

ergens terecht te kunnen met dringende vragen. Daarom 

zijn we begonnen met een consultatieteam MVG, waarin 

twee gedragsdeskundigen en enkele begeleiders zitten. Als 

het team er niet uitkomt, kunnen zij meedenken. Als dat 

nog niet helpt, kunnen we iemand coachend op de werk-

vloer laten meekijken of de zorg laten overnemen. Zo voor-

komen we dat de cliënt ontspoort en het team uitgehold en 

opgebrand raakt.” 



2018
DE BEGELEIDERIRENE WOERTMAN

Verandering: prima
“Verandering was vorig jaar wel zo’n beetje de rode draad. Zowel in het 

team als in de cliëntenpopulatie. En eind 2018 heb ik zelf, na zeven jaar, 

ook een switch gemaakt naar een andere groep. 

Meerjarenbeleidsplan 2017-202010
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Op de Prins Bernhardlaan kregen we vier nieuwe bewoners, 

op een totaal van twaalf. De nieuwe cliënten hebben een 

heel andere hulpvraag en komen uit een minder stabiele 

omgeving. Dat zorgde voor een andere dynamiek en uit-

dagingen in de groep. Dingen die jarenlang op een bepaalde 

manier gingen, werkten opeens niet meer.

Sommige cliënten aten niet meer dagelijks mee in de groep, 

maar op hun eigen kamer. Als we iets organiseerden voor 

ouders, bleven er een paar weg. Als we een barbecue hielden, 

deden een paar bewoners niet mee, omdat ze er geen 

 behoefde aan hadden. Ook met Kerst of op andere momen-

ten in het jaar – groot of klein – liepen we daartegenaan.

In het team moesten we kijken hoe we met die verandering 

zouden omgaan. We hebben geaccepteerd dat het is zoals 

het is. Je kunt mensen niet dwingen om mee te doen; het is 

hun goed recht om het anders te doen. Dat neemt niet weg 

dat het soms jammer is, zeker voor medebewoners en 

 sommige ouders. Die dachten: hé, leuk, er komen nieuwe 

bewoners, dat is gezellig. Als dan blijkt dat het Einzelgänger 

zijn, pakt het anders uit. Maar zoiets moet je accepteren.

Verandering is prima. We werden erdoor aan het denken 

gezet, en dat is alleen maar goed. Op een gegeven moment 

ga je sommige dingen op de automatische piloot doen. Nu 

moet je elkaar weer bevragen: we deden het altijd op die 

manier, maar hoe doen we het nu? In het begin vonden we 

het zelf ook wel lastig, want het ging toch allemaal prima? 

Maar al vrij vlot was duidelijk dat andere cliënten ook andere 

behoeften hebben.

Zelf heb ik een paar maanden de tijd genomen om te be-

denken wat ik anders zou willen met mijn werk. Ik had het 

nog wel naar mijn zin en was nog niet aan het vastroesten, 

maar ik vroeg me af: haal ik na zeven jaar op deze groep nog 

steeds voldoende energie en plezier uit mijn werk? Daar-

naast wilde ik graag weer wat gaan leren.

Ik heb een verzoek ingediend om op de nieuwe woongroep 

in Vinkeveen te gaan werken, die ik zelf heb helpen op-

starten. Dat is gelukt. Het is een vrij jong team. Ik kan leren 

van de frisse kijk van collega’s en andersom kunnen zij van 

mijn ervaring leren. Er is afgelopen jaar een goede basis 

 gelegd; nu moeten we puntjes op de i zetten. Soms kunnen 

we nog best wat beter reflecteren op ons eigen handelen: 

hoe heb ik dat gedaan, en had het ook anders gekund?

Bovendien is de groep jonge bewoners wat meer gemêleerd. 

De ene keer kun je het met een cliënt hebben over Bassie en 

Adriaan, de andere keer praat je over verslaving en geweld 

– nou ja, je wilt het soms niet weten allemaal. Dat verschil 

in niveau en de dynamiek vind ik superleuk.”
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2018 
ADVISEUR RECRUITMENT EN ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIEBIANCA VAN HEEREN 

 Neem je passie mee
“De nieuwe arbeidsmarktcampagne van Amerpoort is dit jaar live gegaan. Met een vernieuwende 

aanpak. We hebben er dit keer bewust voor gekozen om niet de cliënt centraal te stellen, maar de 

medewerkers. Zodat nieuwe medewerkers zich in hen kunnen herkennen en interesse krijgen in 

een functie bij Amerpoort.
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Tijdens onze brainstormsessies kwamen we erachter dat 

veel medewerkers bij Amerpoort in hun vrije tijd een passie 

hebben die ze op een of andere manier meenemen naar hun 

werk. Het kan om allerlei passies gaan. Een medewerker die 

thuis graag kookt, doet dat ook geregeld met cliënten in 

een woning. Iemand die van sporten houdt, daagt cliënten 

uit om in beweging te komen. ‘Mijn passie, mijn werk’ is het 

thema van de campagne. De eerste vier vlogs staan online, 

binnenkort volgen er nieuwe. Over mede werkers die muziek 

maken of tuinieren bijvoorbeeld. Er is ook iemand die altijd 

zijn hond meeneemt naar het werk.

Het is vrij uniek dat je die passie kunt meenemen naar je 

werk. Er zijn niet veel andere banen waar dat kan. Het gaat 

in de gehandicaptenzorg vooral ook om de kleur die je als 

persoon meebrengt. Hopelijk prikkelen we daarmee nieuwe 

medewerkers. We hebben voortdurend nieuwe mensen 

 nodig. We hadden aan het begin van dit jaar zelfs een piek 

van 100 vacatures, maar het gemiddelde ligt rond de 80. 

We moeten dus steeds nieuwe mensen werven. We hebben 

zelfs het voornemen om boven formatie te werven. Dat 

 betekent dat we boven het vastgesteld aantal fte voor een 

team gaan zitten om de werkdruk te verlagen en mede-

werkers meer ruimte te geven om anderen in te werken. 

Dat is voor het team fijn, maar ook voor de nieuwe mede-

werker. Zo hopen we te voorkomen dat mensen weer vroeg 

uitstromen.

Ondertussen verbeteren we ons recruitmentproces. Op dit 

moment is dat heel erg versnipperd. Teams bepalen nu 

 helemaal zelf wat voor mensen ze zoeken en wie ze wel of 

niet aannemen. Maar als je niet bij het ene team past, is er 

misschien wel een klik bij een ander team. Daarom investe-

ren we nu in centraal recruitment. Zo krijgen we overzicht 

over alle vacatures. We kunnen zien waar de nood het 

hoogst is en aangeven waar als eerste een kandidaat naar-

toe kan.  

Ja, de arbeidsmarkt is overspannen. Ik denk dat dat alleen 

maar erger wordt. De vergrijzing in de regio neemt toe, er 

zijn minder inschrijvingen voor zorgopleidingen. Maar 

Amerpoort heeft een goede naam als werkgever. We bieden 

veel extra’s aan: allerlei trainingen en andere mogelijkheden 

om je te ontwikkelen, maar bijvoorbeeld ook een cultuur-

abonnement en gratis yoga.

Voor Amerpoort liggen er grote kansen bij de zij-instromers. 

Er is veel animo van mensen die willen omscholen. Vorig jaar 

zijn er zestig zij-instromers gestart. Zij krijgen een passend 

opleidingstraject aangeboden dat gemiddeld twee jaar 

duurt. Dat is best wel een pittig traject, zeker voor mensen 

die al een gezin hebben. Het salaris is geen vetpot. Maar de 

nieuwe medewerkers hebben dat er voor over. Ze hebben al 

de nodige levenslessen geleerd en kiezen nu voor werk 

waarvan ze denken gelukkig te worden.”


