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binding met de omgeving. Zo begeleiden we cliënten naar 

een plek die beter past bij hun talenten. Het uitgangspunt 

is samenwerking met andere organisaties en bedrijven. 

Hierdoor ontstaat nog meer dan nu wederkerigheid en 

staat meedoen naar vermogen voorop. 

Ontwikkelen
Het is mooi om te merken dat de visie Buitenste Binnen 

gedragen wordt in de organisatie. Medewerkers herkennen 

de missie, klant- en werkwaarden en de vertaling daarvan 

in het Kompas en staan over het algemeen positief ten  

opzichte van taakvolwassen werken. 

Na jaren van veranderingen ervaar ik dat er een nieuwe  

periode is aangebroken, een fase van opbouw. De uitkomsten 

van de Sterk in je Werk scan in 2016 bevestigen mij daarin. 

Medewerkers van Amerpoort scoren hoog op bevlogen-

heid, betrokkenheid en tevredenheid. Veel medewerkers 

geven aan open te staan voor ontwikkeling en vinden dat ze 

de kans krijgen om zich bij Amerpoort te ontwikkelen. De 

balans werk-privé is nog een aandachtspunt. Daarnaast 

krijgen we signalen van medewerkers dat de beweging  

naar taakvolwassen werken en de vele projecten druk ver-

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een 

verstandelijke beperking; de missie van Amerpoort vormt 

het hart van ons werk en van de visie Buitenste Binnen. 

In de afgelopen drie jaar hebben medewerkers hard  

gewerkt om handen en voeten te geven aan de visie en 

missie van Amerpoort. 

In de tijd die achter ons ligt, is veel veranderd door de nieuwe 

organisatiestructuur, de bezuinigingen en de beweging naar 

taakvolwassen werken. Ik realiseer me dat de ingezette koers 

veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt van ieder-

een die daarbij betrokken was en is. Dat geldt voor cliënten, 

verwanten, vrijwilligers en medewerkers.

 

We hebben goede stappen gezet. Bijvoorbeeld in de vorm-

geving van het Expertisecentrum, zichtbaar in het Ontwik-

kelplan Expertisecentrum, het benoemen en opleiden van 

ervaringsdeskundigen, Kennisfestivals, onderzoek en het 

invulling geven aan de expertiselijnen. 

Een ander voorbeeld is de vermaatschappelijking van dag-

besteding en werk voor cliënten. De komende jaren staan 

in het teken van het creëren van meer zingeving en ver-
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De evaluatie Buitenste Binnen (link) geeft concrete aan-

knopingspunten hoe we kunnen anticiperen op interne 

ontwikkelingen. 

Daarnaast kijken we naar externe trends en ontwikkelingen 

om te bepalen hoe Amerpoort daar proactief op kan inspelen. 

De hoofdlijnen daaruit hebben we samengevat in een  

analyse van onze sterke en zwakke kanten en van kansen 

en bedreigingen. 

Op basis hiervan bepalen we waar Amerpoort in 2020 wil 

staan. Dat doen we door een toekomstperspectief en onze 

ambities te schetsen. De vraag ‘Wat heeft de cliënt hier-

aan’ is daarbij leidend voor alles wat Amerpoort doet en 

ontwikkelt. 

Inspireren
Het meerjarenbeleidsplan eindigt met onze klant- en werk-

waarden in beeld en in interviews. Met medewerkers, een  

cliënt, een verwant en een vrijwilliger over hun betrokken-

heid en ambities voor de komende jaren. Ik hoop dat 

‘Buitenste Binnen: Werk in uitvoering 2017-2020’, de inter-

views en de beelden jullie inspireren in je werk. Ook moedig 

ik je aan het Kompas van Amerpoort te blijven benutten 

om de waarden handen en voeten te geven. Samen kunnen 

wij de visie waarmaken.

Paul Willems,

Bestuurder Amerpoort

oorzaken. De beweging die we maken kost tijd, we zijn  

zoekende hoe we de goede dingen kunnen doen in de juiste 

balans. We gaan ervan uit dat de verdere invoering van 

taakvolwassen werken uiteindelijk extra tijd oplevert en 

dat de werkdruk vermindert. 

Leren
We zijn een lerende organisatie en maken een leerproces 

door waarin we de kans krijgen om te groeien, los te laten 

en ruimte te geven. Het is een ontwikkeling die we samen 

maken. Dat is onze kracht. Iedereen wordt betrokken:  

medewerkers, cliënten en hun verwanten. Het traject  

Dialoog over Kwaliteit versterkt het leerproces. Een ver-

want die deelnam aan Dialoog over Kwaliteit formuleerde 

het als volgt: ”Ga deelnemen met een positieve blik, kijk 

oprecht met elkaar waar je samen verder in wil komen. 

Maar wees ook eerlijk naar jezelf en kijk wat je in kan brengen 

ter verbetering. We zien dat dit traject nu al zijn vruchten 

afwerpt. Doordat alle partijen aan tafel zitten, kunnen de 

eenvoudige knelpunten meteen worden aangepakt.”

In de evaluatie van Dialoog over Kwaliteit hebben cliënten, 

medewerkers en verwanten verbeterpunten aangedragen, 

die we ter harte nemen en doorvoeren in het vervolg. Het is 

de kunst om de dialoog blijvend te gebruiken en in te zetten 

in ons werk. 

 

Continueren, versterken en verankeren
Samen gaan we door op de ingeslagen weg van Buitenste 

Binnen. De uitdaging is om de komende jaren de huidige 

koers te continueren, te versterken en te verankeren in onze 

manier van werken. Dat vraagt tijd en zorgvuldigheid. Om 

te bepalen hóe we dat doen, hebben we de inbreng van veel 

medewerkers, verwanten en externe stakeholders gebruikt. 

Je vindt hun input terug in de opzet van dit plan.



EVALUATIE 
BUITENSTE BINNEN
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In 2014 is de visienota Buitenste Binnen van Amerpoort 

verschenen. De transities en stelselwijzigingen in de 

langdurige zorg waren belangrijke aanleidingen voor 

onze koerswijziging. In de visienota hebben we verwoord 

waar Amerpoort voor staat en in welke richting wij ons 

willen ontwikkelen. Dit document vormt daarmee de  

basis voor de beweging die wij sindsdien hebben ingezet. 

Om stil te staan bij wat we inmiddels bereikt hebben en 

daar met recht trots op te zijn, voeren we jaarlijks een  

evaluatie uit in 2016, 2017 en 2018. We hebben voor de  

eerste evaluatie medewerkers en verwanten gevraagd naar 

hun ervaringen, lessen, resultaten en aandachtspunten. Die 

nemen we mee in de volgende jaren.

Wat verdient aandacht?
Hieronder benoemen we de belangrijkste aandachtspunten 

en geleerde lessen die nodig zijn om de koers te continueren, 

te versterken en te verankeren. 

Houding en gedrag
Amerpoort heeft gekozen voor een manier van werken die 

ruimte, regie en verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij 

de cliënt organiseert: taakvolwassen werken. We constateren 

dat medewerkers achter deze beweging staan en dat die 

vraagt om doorontwikkeling en aandacht. Aandachtspunten:

>  Continueren van het ontwikkelproces: ruimte bieden 

voor de dialoog, samen experimenteren en leren, het  

delen en benutten van ervaringen. Amerpoort zorgt voor 

meer werkbare kaders, naast bestaande kaders. Zoals de 

matrix die teams helpt om hun opgave te formuleren.  

Het is een gezamenlijk zoekproces waar naast het ook 

van belang is om maatwerk oplossingen te bieden. 

>  Het versterken van cliëntgericht werken vanuit het idee 

dat cliënten, net als ieder ander, meedoen in de samen-

leving. Amerpoort stimuleert en begeleidt hen daarbij;

>  Er is aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, 

van teams en de samenwerking in de organisatie;

>  Verdere vormgeving van samenwerking met cliënten en 

verwanten door middel van de dialoog over kwaliteit en 

het verder versterken van de medezeggenschap.

Transities
We zijn er in geslaagd zijn om in te spelen op de stelsel-

wijzigingen en decentralisaties. We hebben de cliënten die 

we vanaf 1 januari 2015 niet meer konden ondersteunen  

- vanwege de overheveling van taken naar gemeenten - op 

een zorgvuldige manier kunnen begeleiden en over dragen. 

Amerpoort blijkt een gewaardeerde samenwerkings partner 

te zijn voor lokale partijen. Aandachtspunten:

>  Verankering van de expertise en de organisatie van onze 

dienstverlening voor kinderen en jongeren; 

>  Aanpak van de hoge administratieve belasting voor de 

Wmo en Jeugdwet;

>  Zicht houden op veranderende zorgvragen en blijvend 

vernieuwen van het zorgaanbod.
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Structuur en ontwerp
We hebben structuuraanpassingen doorgevoerd in de orga-

nisatie om Amerpoort toekomstbestendig en slagvaardiger 

te maken. Aandachtspunten: 

>  Verdere invulling van rollen, taken en verantwoordelijk-

heden in de zorgteams en het onderlinge samenspel tussen 

teams in de zorg en Serviceorganisatie;

>  Ontwikkeling van ondersteunende diensten naar een  

Serviceorganisatie en het doorlopen van de processen 

om die meer klantgericht te maken;

>  Vormgeving van Concern control in de taakvolwassen  

organisatie;

>  Doorontwikkeling van het Expertisecentrum.

Taakstellingen
De verwoorde taakstellingen in de visienota Buitenste  

Binnen hebben we grotendeels gerealiseerd. Op sommige 

punten hebben we er bewust van afgeweken. Een voorbeeld 

is de bezuiniging van 500.000 euro die we aanvankelijk 

hadden voorzien op informele zorg. We hebben het advies 

van de CCR overgenomen om informele zorg als visie te 

verankeren en te voorkomen dat de bezuiniging een doel 

op zich zou worden.

We hebben vooral bezuinigd in de aansturing en onder-

steuning; het aantal managers en directeuren is verminderd 

en ook het aantal FTE in de ondersteunende diensten is  

verminderd. Daardoor is het gelukt om de zorg grotendeels 

te ontlasten. De juiste verhouding tussen de zorg en de  

ondersteuning blijft een aandachtspunt. De Dialoog over 

Kwaliteit-trajecten in de Serviceorganisatie leveren hier 

een bijdrage aan.

Door te werken met financiële scenario’s konden en kunnen 

we - ook in de komende jaren - steeds inspelen op externe 

en interne ontwikkelingen. We verwachten dat structurele 

taakstellingen niet meer nodig zijn. Vanuit de Dialoog over 

Kwaliteit kijken we hoe we ons werk zo effectief mogelijk 

organiseren.

We hebben de afgelopen jaren positieve financiële resultaten 

laten zien. Die kwamen grotendeels uit andere resultaten 

dan die van de zorg, zoals bijvoorbeeld de huisvesting van 

Amerpoort. We hebben een methodiek ontwikkeld waar-

door het uiteindelijke resultaat zo veel mogelijk ten goede 

komt aan waar het om draait: samen werken aan het goede 

leven van de cliënt. 
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TRENDS EN EXTERNE  
ONTWIKKELINGEN 
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Na een intensieve periode als gevolg van de transities 

vanuit de overheid, is er beleidsmatig een vrij stabiele 

situatie ontstaan. We verwachten dat die rust op het  

gebied van wet- en regelgeving ook de komende jaren 

aanhoudt. 

We hebben trends en externe ontwikkelingen die van bete-

kenis zijn voor Amerpoort in kaart gebracht door: 

>  Diverse gesprekken met externe stakeholders waarin we 

hen vroegen hoe zij tegen Amerpoort aan kijken en welke 

kansen zij zien;

>  Een analyse van de huidige cliëntpopulatie binnen  

Amerpoort en de leeftijdsontwikkeling van cliënten;

>  Thema’s en trends die directeuren en managers hebben 

aangedragen;

>  Afstemming met het Zorgkantoor over trends en ver-

wachtingen binnen de sector. Het zorgkantoor heeft een 

regioanalyse gemaakt over de huidige situatie en trends;

>  De ‘Sterk in je werk scan’ die inzicht geeft in de betrok-

kenheid, gezondheid en ontwikkeling van medewerkers. 

Het onderzoek laat zien hoe we medewerkers nog beter 

kunnen faciliteren;

>  Het Kwaliteitskader: Amerpoort zet in op het herijken en 

aanscherpen van haar kwaliteits- en veiligheidsbeleid en 

bijpassende instrumenten. De VGN komt in 2017 met 

haar nieuwe kwaliteitskader. De ontwikkeling binnen 

Amerpoort past in die lijn. Het nieuwe kwaliteitskader 

geeft een extra stimulans voor de ontwikkeling van het 

goed organiseren en verankeren van kwaliteit en veiligheid 

binnen de organisatie;

>  Marktonderzoek: In hoeverre speelt Amerpoort in op de 

behoeften van bestaande en potentiële cliënten? Het 

rapport geeft inzicht in tot nu toe onbekende behoeften 

en een overzicht van verbetermogelijkheden en mogelijke 

uitbreiding van het dienstenaanbod. Gesprekken met 

medewerkers en de uitkomsten van het cliëntenonder-

zoek vormen onder meer de basis van dit onderzoek. 

>  Actiepunten en aandachtspunten, geformuleerd door 

medewerkers van Amerpoort, naar aanleiding van de 

kwaliteitsagenda van Staatssecretaris Van Rijn: ‘Samen-

werken aan een betere gehandicaptenzorg’.

Op basis daarvan zien we de volgende punten die de  

komende jaren van invloed zijn op Amerpoort:

>  Versterken (mede)zeggenschap cliënten en verwanten. 

Onder andere door een betere toegang tot informatie en 

het verder versterken van de dialoog.

>  Levenslang leren: gericht op het blijven prikkelen en uit-

dagen van cliënten om hun ambities te ondersteunen.

>  Verdere vermaatschappelijking: meer mogelijkheden  

bieden voor cliënten in de samenleving.

>  Een steeds grotere behoefte aan flexibiliteit, het bieden van 

maatwerk, inspelen op specifieke behoeften van cliënten, 

zoals:

 l Ondersteuning cliënt

 l Inzet van medewerkers

 l Huisvesting

>  Gezond leven: aandacht voor gezonde voeding, beweging 

en gezondheidszorg.
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>  Versterken ervaringsdeskundigheid: meer ervaringsdes-

kundigen (cliënten en verwanten) die we inzetten om het 

leereffect te vergroten en de verbetering van de dienst-

verlening te realiseren.

>  Veiligheid medewerkers en cliënten.

>  Versterken methodisch werken en methodiekontwikkeling.

>  Informele zorg: verbeteren van samenwerking met ver-

wanten en het versterken van samenwerking met vrij-

willigers, bedrijven, buren en zorgorganisaties.

>  Ontstaan van kansen binnen verschillende specifieke 

doelgroepen zoals: ouder-kind, jongeren LVB, particuliere 

initiatieven, forensisch etc.

>  Ontwikkeling demografie: vergrijzing van populatie,  

toename complexiteit bij ouder wordende cliënt en ver-

andering samenstelling doelgroepen. We zien tevens ver-

grijzing bij verwanten op met name de terreinen, dit is 

ook van invloed op hun informele zorg en vraagstukken 

als huisvesting. Om de cliënt goed te ondersteunen is het 

ook va belang rekening te houden met de directe om-

geving. 

>  Toename complexe ondersteuningsvragen bij verschil-

lende doelgroepen.

>  Ontstaan van een lacune in zorgaanbod in de gehele sector 

voor doelgroep met combinatie van psychiatrische pro-

blematiek en verstandelijke beperking.

>  Anders denken over inzet van digitale technologie en de 

toegevoegde waarde voor de medewerkers en cliënten 

binnen Amerpoort:

 l  Technologie wordt steeds sneller, slimmer, krachtiger, 

eenvoudiger en goedkoper;

 l  Steeds meer samen ontwikkelen, van elkaar leren, ook 

vanuit andere sectoren;

 l  Betere en flexibelere ondersteuning van cliënten, ver-

wanten en medewerkers.

>  Ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en instrumenten, in 

lijn met onze ambitie kwaliteit, de kwaliteitsagenda van 

Staatssecretaris van Rijn en het nieuwe kwaliteitskader;

>  Arbeidsmarkt: er ontstaat schaarste op de arbeidsmarkt 

als het gaat om specifieke functies in de zorg (bijvoor-

beeld de functie van coördinerend begeleider) waardoor 

sterkere concurrentie ontstaat tussen organisaties om 

geschikt personeel te krijgen en te binden.

>  Vraagstukken op het gebied van privacy en informatie-

veiligheid.

>  Spanning tussen voldoen aan centrale systemen, generieke 

regels versus behoefte aan maatwerk.

>  Blijvende druk op betaalbaarheid van de zorg.
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Op basis van de trends, externe en interne ontwikkelingen 

hebben we een analyse gemaakt. Deze analyse is tot 

stand gekomen op basis van de evaluatie van Buitenste 

Binnen, de beschreven trends en ontwikkelingen en de 

inbreng van interne en externe betrokkenen. We hebben 

bekeken op wat voor manier de genoemde punten van 

invloed zijn op het werk van Amerpoort. 

In de analyse benoemen we:

>  Sterkten: interne aspecten die onderscheidend én richting-

gevend zijn voor de toekomst van Amerpoort;

>  Zwakten: interne aspecten die de organisatie in de weg 

kunnen staan. Deze aspecten vragen extra aandacht; 

>  Kansen: externe ontwikkelingen die helpen de ambities 

van de Amerpoort te realiseren en nieuwe mogelijkheden 

bieden;

>  Bedreigingen: externe ontwikkelingen die het realiseren 

van onze ambities in de weg staan. 

ANALYSE
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Sterkten (intern): 

>  Cliënten en verwanten zijn in algemene zin tevreden 

over Amerpoort, zo blijkt uit het cliëntonderzoek in 

2016.

>  Amerpoort is een aantrekkelijke samenwerkingspart-

ner op het gebied van kennisontwikkeling. 

>  Amerpoort is financieel gezond. Hierdoor heeft 

Amerpoort ruimte om de kwaliteit van zorg verder te  

versterken door te investeren op trajecten zoals de 

Dialoog over Kwaliteit.

>  Amerpoort is in staat vormen van zorgaanbod te  

leveren, passend bij de wens van cliënten en verwanten 

zoals in de vorm van particuliere initiatieven.

>  Amerpoort stelt zich open en samenwerkend op: we 

werken veel samen met andere (maatschappelijke) 

organisaties.

>  Binnen Amerpoort is een cultuur die taakvolwassen 

werken ondersteunt.

>  De dialoog om samen met cliënten, verwanten en  

medewerkers de kwaliteit van zorg te verbeteren, 

krijgt ruimte en aandacht. 

>  De expertise van Amerpoort wordt gewaardeerd,  

benut en gedeeld.

>  Er ontstaat rust in de organisatie na een intensieve 

periode van transitie en herontwerp. Dit geeft ons de 

ruimte om meer te focussen op de inhoud, de koers te 

continueren en samenwerking te versterken. 

>  Medewerkers zijn betrokken, bevlogen en onder-

schrijven de koers. 

>  Teams krijgen meer ruimte en verantwoordelijk-

heden. Hiermee komt meer focus te liggen op de  

kwaliteit van zorg voor cliënten.

>  Imago van Amerpoort is sterk bij stakeholders/ 

samenwerkingspartners.

Zwakten (intern): 

>  Medezeggenschap wordt (lokaal en centraal) niet vol-

doende als sparringpartner benut.

>  Amerpoort is nog onvoldoende in staat om in te spelen 

op nieuwe technologische trends. 

>  Amerpoort is nog te vaak terughoudend als het gaat 

om slagvaardigheid en ruimte voor ondernemerschap. 

>  Amerpoort kent een steeds ouder wordende cliënt-

populatie, met een (binnen divisie 1) onevenwichtige 

opbouw in leeftijden. 

>  Binnen specifieke doelgroepen staat veiligheid van 

medewerkers en cliënten soms te veel onder druk.

>  Cyclisch werken is binnen Amerpoort niet vanzelf-

sprekend. Het is van belang dit te verankeren om 

daarmee de kwaliteit verder te versterken.

>  De match tussen woningaanbod, doelgroep en oplos-

sing voor het individu is een vraagstuk: Amerpoort is 

sterk doelgroep georganiseerd waardoor individuele 

oplossingen niet altijd mogelijk zijn.

>  Doorstroom van cliënten is binnen Amerpoort niet 

altijd mogelijk. 

>  Werk-privé balans onder medewerkers is niet altijd 

goed. Ook ervaren medewerkers soms druk in de  

balans tussen tijd die ze aan cliënten kunnen besteden 

en tijd die ze aan bijvoorbeeld administratie, overleg 

en projecten besteden. Tot slot is het in de ontwikke-

ling naar taakvolwassen werken zoeken naar het  

beroep dat medewerkers wel of niet kunnen doen op 

managers die nu op grotere afstand staan. 

>  De neiging bestaat op veel plaatsen in de organisatie 

om terug te vallen op hiërarchische patronen.

>  Interne versnippering op het domein Jeugdwet,  

onvoldoende samenhangend beleid.
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Kansen (extern):

>  Er is vraag naar dienstverlening voor doelgroepen die 

Amerpoort momenteel niet bedient maar waarvoor 

we wel interessante expertise in huis hebben.

>  Er zijn kansen voor Amerpoort binnen diverse (speci-

fieke) bestaande doelgroepen, zoals: kinderen, ouder-

kind, jongeren met een licht verstandelijke beperking, 

particuliere initiatieven en forensische zorg. 

>  Kennisontwikkeling en kennisdeling worden steeds 

belangrijker, onder meer in samenwerking met op-

leidingen, kennisinstituten en andere zorgorganisaties.

>  Mensen willen meer regie hebben over de zorg. Er is 

een groei van particuliere initiatieven en financiering 

via PGB.

>  Ontwikkeling van nieuw zorgaanbod zoals flexibel 

wonen. 

>  Toenemende vraag naar gespecialiseerde zorg en  

ondersteuning voor complexe meervoudige proble-

matiek.

Bedreigingen (extern): 

>  Arbeidsmarktontwikkeling: de gemiddelde leeftijd van 

medewerkers is hoog en ze moeten langer door-

werken. Beschikbare, competente, nieuwe mede-

werkers worden schaarser. 

>  Concurrentie neemt toe door ontstaan van meer  

kleinere, flexibele aanbieders voor bijvoorbeeld  

logeren en dagbesteding en door versterf/afnemende 

vraag in een geografisch gebied met vier grote zorg-

organisaties.

>  Er is licht een afnemende vraag en de verwachting is 

dat deze trend de komende jaren doorzet. 

>  Externe regeldruk en verantwoording neemt toe.

>  Wlz-indicaties worden minder afgegeven, met name 

bij jeugd.

>  Externe kaders, wetgeving en financiering die flexibi-

liteit in aanbod beperken.



MONITORING
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We kunnen niet van alle trends en ontwikkelingen aan-

geven in welke mate ze de komende jaren een rol spelen en 

wat dat van Amerpoort vraagt. We kiezen ervoor om deze 

ontwikkelingen actief te monitoren om erop in te kunnen 

spelen waar nodig en mogelijk. We hebben het dan over 

trends als:

>  Arbeidsmarktontwikkeling: beschikbaarheid van poten-

tiële medewerkers met de juiste competenties;

>  Doelgroepontwikkeling: veranderingen in de zorgvraag 

van bestaande doelgroepen, ontwikkelingen in de preva-

lentie van doelgroepen en mogelijke nieuwe doelgroepen 

die zich aandienen;

>  Demografie: leeftijdsontwikkeling cliënten, verwanten en 

medewerkers;

>  Marktontwikkeling: toenemend aantal aanbieders in  

kleiner wordende markt.

Het managementteam bespreekt de externe ontwikkelingen 

en trends en de mogelijke betekenis hiervan. Waar nodig 

werken we de scenario’s uit inclusief de financiële gevolgen 

en de betekenis voor huisvesting/vastgoed. Deze aanpak 

was ook succesvol in de periode van 2014 tot en met 2016. 

Een voorbeeld daarvan is het logeeraanbod. We hebben 

lang gedacht dat het niet meer rendabel voor Amerpoort 

zou zijn om logeren aan te bieden. Tegelijkertijd was er nog 

onduidelijkheid bij beleidsmakers. Uiteindelijk hebben veel 

concurrenten het logeeraanbod vroegtijdig afgestoten,  

terwijl Amerpoort het heeft behouden. Dit heeft een  

strategisch voordeel opgeleverd omdat door ons logeer-

aanbod nieuwe cliënten en verwanten kennis konden en 

kunnen maken met Amerpoort.

Scenario’s
Amerpoort werkt in de komende jaren, net als in de afgelopen 

drie jaar, met financiële scenario’s om de trends en ontwik-

kelingen te vertalen naar mogelijke effecten voor Amer-

poort. 

Ambities
We benoemen ambities voor de periode 2017-2020, voort-

vloeiend uit de visie en de evaluatie Buitenste Binnen en  

de analyse. Deze ambities worden in jaarplannen nader  

geconcretiseerd en tot specifieke doelen ondergebracht in 

projecten. Per kwartaal bespreekt het MT de voortgang en 

resultaten. 

In het volgende hoofdstuk schetsen we door middel van 

een toekomstbeeld waar Amerpoort in 2020 wil staan. 

Daarna lichten we de ambities voor de periode 2017-2020 

nader toe. 



TOEKOMSTBEELD:  
SAMEN WERKEN IN 2020
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Met dit meerjarenbeleidsplan geven we verder vorm aan 

onze missie ‘Samen werken aan een goed leven voor 

mensen met een verstandelijke beperking’. Hoe ervaren 

cliënten en verwanten de zorg in 2020? Hoe geven teams 

vorm aan taakvolwassen werken? In dit toekomstbeeld 

schetsen we wat we bereikt willen hebben in 2020. 

Cliënt & Kwaliteit
De buitenwereld herkent Amerpoort als een open organisatie 

waar mensen met een verstandelijke beperking, hun familie 

en vrienden, vrijwilligers en bedrijven zich welkom voelen. 

Cliënten, verwanten en medewerkers ervaren dat teams, 

managers en MT naar hen luisteren. Amerpoort stimuleert 

(mede)zeggenschap in diverse vormen en benut CCR, OR 

en lokale medezeggenschap als kritische sparringpartners. 

Dialoog over Kwaliteit versterkt die beweging: alle teams 

werken met cliënten en verwanten samen aan de kwaliteit 

van zorg. Dit vanuit het besef dat samen werken het goede 

leven van de cliënt verbetert.

Cliënten, verwanten en medewerkers worden optimaal 

onder steund door middel van digitale technologie en  

e-health, gericht op het vergroten van zelfstandigheid, het 

vergemakkelijken van contact met de omgeving en het  

ondersteunen van werk. 

Cliënten voelen zich veilig en wonen en werken in een voor 

hen vertrouwde omgeving. Tegelijkertijd dagen we hen uit 

om te kijken op welke manier ze - zo mogelijk zelfstandig - 

kunnen meedoen in de samenleving. Voor de een betekent 

dat een wandeling in de omgeving met zijn begeleider, voor 

de ander zelfstandig op de fiets van huis naar dagbesteding 

en voor een derde is het een betaalde baan met begeleiding 

op afstand. Ze krijgen daarbij steun van mensen die voor 

hen belangrijk zijn. Samen onderzoeken we ambities en 

mogelijkheden en maken we afspraken over hoe we die het 

beste kunnen realiseren. Daardoor zijn we in staat om 

maat werkoplossingen te creëren.

Team & medewerker
Taakvolwassen werken: Een team heeft veel regelvrijheid 

om zelf de kwaliteit van zorg vorm te geven. Iedereen binnen 

het team heeft hetzelfde doel voor ogen en voelt zich ver-

antwoordelijk voor het zo goed mogelijk ondersteunen van 

de cliënt. Binnen het team heeft ieder zijn eigen rol en taak. 

Medewerkers werken intensief met elkaar samen, hebben 

oog voor elkaars talenten en benutten die. Ze nemen ver-

antwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.

Amerpoort staat bekend om goed opgeleide medewerkers, 

de kennisuitwisseling en -ontwikkeling. Door cyclisch en 

methodisch te werken, bieden we cliënten de zorg en  
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ondersteuning die zij vragen en waar ze recht op hebben. 

Ervaring en kennis die we opdoen, delen we met andere  

partijen door onze expertise gericht in te zetten. Daarnaast 

ontwikkelen we kennis door samen te werken met andere 

zorgorganisaties, kennisinstellingen en andere stake-

holders.

We ondersteunen medewerkers en teams met digitale  

middelen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Bijvoor-

beeld door sensoren in kleding van cliënten die signalen 

geven hoe de cliënt reageert (op basis van zweet, hartslag 

etc.), slimme systemen om kennis te halen en te delen en 

actuele informatie over bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering
Amerpoort staat bekend als een goede en aantrekkelijke 

werkgever. Medewerkers zijn er trots op dat ze bij  

Amerpoort werken. Wij faciliteren medewerkers om vanuit 

hun eigen kracht en talent nieuwe initiatieven te ontwik-

kelen en ondernemerschap vorm te geven. 

Wij spelen in op arbeidsmarktontwikkelingen en weten  

huidig personeel te binden en nieuw personeel te werven.

Amerpoort biedt werkplekken voor mensen met een ver-

standelijke beperking in de eigen organisatie. In de regio 

zijn we voorloper als het gaat om de uitvoering van de  

Participatiewet. 

Teams in de zorg, Expertisecentrum, Serviceorganisatie en 

Concern control werken optimaal samen om de beste  

kwaliteit voor cliënten te realiseren. Door slim te werken 

met portalen en systemen vindt een medewerker snel de 

benodigde informatie en ondersteuning. 

Elke cliënt krijgt de zorg die hij/zij verdient. Dit doen we 

door, binnen de middelen, de juiste zorg en begeleiding in 

te zetten en samen met de cliënt en het netwerk te kijken 

naar de beste mogelijkheden. 

Netwerk & Omgeving
Deskundige medewerkers zoeken nieuwe kansen om de 

leefwereld van cliënten te vergroten en halen de buiten-

wereld naar binnen. Zij werken als partners samen met de 

cliënt en zijn netwerk aan een goed en gewoon leven.  

Medewerkers creëren kansen en mogelijkheden voor  

cliënten zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de samen-

leving. Gasten zijn van harte welkom op de terreinen van 

Amerpoort die beschut én open zijn voor de buitenwereld. 

Gemeenten, samenwerkingspartners en scholen zien 

Amerpoort als expert op het gebied van vernieuwende  

behandel- en begeleidingsmethodieken. Op basis van onze 

expertise kunnen we cliënten binnen Amerpoort, gemeen-

ten of andere organisaties optimaal ondersteunen.

Amerpoort werkt samen met financiers en opdrachtgevers 

om te zorgen voor een goede kwaliteit van zorg binnen de 

kaders, wat zorgt voor een duurzame gezonde bedrijfs-

voering.
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ONZE AMBITIES
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Medewerkers van Amerpoort hebben meegedacht welke taken en verantwoorde

lijkheden teams helpen in hun ontwikkeling naar taak volwassen werken. Op basis 

van hun adviezen hebben we een matrix met vier resultaat gebieden ontwikkeld.  

De matrix helpt teams om hun opgave te formuleren door middel van resultaat

afspraken. We gebruiken de matrix ook om de ambities van Amerpoort op 

organisatie niveau te verwoorden.

DE MATRIX

CLIËNT & 
KWALITEIT

TEAM &
MEDEWERKER

BEDRIJFS-
VOERING

NETWERK &
OMGEVING
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CLIËNT EN 
KWALITEIT 

>  Cliënten kijken samen met hun begeleiders en verwanten 

welke leer- of werkplek het beste bij hem of haar past. 

Amerpoort daagt cliënten daarbij uit hun talenten te ont-

dekken, in te zetten en te ontwikkelen. Daarvoor zetten 

we loopbaan- en jobcoaches en ervaringsdeskundigen in. 

In 2017 verankeren we de inzet van de ervaringsdeskun-

digen (cliënten en verwanten). Daarnaast scholen we  

minimaal drie nieuwe cliënten als ervaringsdeskundige. 

Op basis van de evaluatie van de inzet en de scholing  

bepalen we het beleid voor de periode 2018-2020. 

>  Teams nemen hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van zorg en veiligheid van cliënten, samen met de gedrags-

deskundige, medewerkers van ondersteunende diensten 

en het Expertisecentrum. Amerpoort ondersteunt hen 

daarbij met passend beleid en instrumenten, in lijn met 

onze ambitie kwaliteit, de kwaliteitsagenda van staats-

secretaris Van Rijn en de implementatie van het kwaliteits-

kader van de VGN in de periode 2017-2019. Deze uit-

gangspunten voor kwaliteit en veiligheid zijn ook leidend 

in de afspraken die we maken met andere partijen zoals 

zorgkantoor en gemeenten. We werken in 2017 aan het 

vergroten van het veiligheidsbesef bij medewerkers en 

versterken de borging van integrale veiligheid met bij-

passende instrumenten.

>  Teamleden bevragen elkaar, cliënten en verwanten en zijn 

nieuwsgierig naar hoe de kwaliteit van leven van de cliënt 

verbeterd kan worden. Samen werken zij met cliënten en 

verwanten aan een goed leven. Dialoog over Kwaliteit 

versterkt die samenwerking. In 2020 hebben alle teams 

een DoK-traject doorlopen en geeft ieder invulling aan 

het continue verbeteren van de zorg. Ook lokaal stimu-

leren we nog meer participatie en medezeggenschap om 

gezamenlijk hieraan te werken.

>  Cliënten krijgen de beste zorg en begeleiding. Het Expertise-

centrum nodigt medewerkers daarom uit te blijven leren 

en stimuleert kennisontwikkeling, kennisdeling en vak-

manschap. Conform het ontwikkelplan van het Expertise-

centrum, werken we onder meer aan ontwikkeling van 

expertise als het gaat om complexere zorg voor doel-

groepen en ouder wordende cliënten.

>  Cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers begrij-

pen de communicatie vanuit de organisatie. Om dit te 

bereiken werken medewerkers, Communicatie en cliënten 

samen aan heldere en eenvoudige teksten en bijpassende 

beelden. De start van Ed@loket in 2017 levert hier een bij-

drage aan. Daarnaast worden medewerkers getraind om 

eenvoudiger te communiceren. 

 

>  Ouders, kinderen, jongeren en gemeenten maken meer 

gebruik van onze diensten doordat Amerpoort zich sterker 

profileert met het aanbod voor kinderen en jongeren. Het 

kindernetwerk van Amerpoort zal zich in 2017 sterker  

organiseren, brengt de markt in onze regio in kaart en 

peilt wat de vraag is en waar kansen liggen zodat we ons 

aanbod maximaal kunnen afstemmen op de behoeften 

van jonge cliënten en hun verwanten. Met als resultaat 
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meer zorg voor jonge cliënten vanaf 2017. Daarbij geven 

we vorm aan de opgave ‘jong voor oud’.

>  Teams werken cyclisch met het persoonlijk plan, waarmee 

de kwaliteit van zorg verder verbetert. In 2017 geldt dat 

voor 70% van de persoonlijk plannen, in 2018 voor 80% en 

in 2019 voor 95%. Plancare 2.0, dat in 2017 wordt geïmple-

menteerd, ondersteunt dit. Coördinerend begeleiders 

Wonen en Dagbesteding benutten hierbij de werkwijze  

‘1 cliënt, 1 plan’. Zo worden wonen en werken van cliënten 

nog beter op elkaar afgestemd waardoor de cliënt betere 

dienstverlening ervaart.

>  Cliënten ervaren een goed/beter leven door de onder-

steuning van innovatieve e-Health toepassingen. Het 

veranderplan ‘zelfredzame cliënt’ geeft hieraan invulling 

en realiseert verbeteringen die de cliënt zelfredzamer 

maken en bijdragen aan de kwaliteit van leven.

>  In 2017 gaat een proeftuin van start om te experimenteren 

met toepassingen binnen locaties. Op basis daarvan  

bekijken we welke toepassingen we kunnen gebruiken en 

implementeren. Aan de hand van de ervaring in de proef-

tuin concretiseren we de ambitie voor 2018. Eind 2017 

heeft iedere cliënt op zijn/haar woon- en/of dagbeste-

dingsplek toegang tot internet.

>  De terreinen van Amerpoort zijn in verbinding met hun 

omgeving. Daardoor ontstaat nog meer aansluiting met 

de wereld om de terreinen heen. Dit creëert kansen voor 

samenwerking om de kwaliteit van leven van cliënten 

verder te verbeteren.

>  Amerpoort breidt het project ‘Zinnig en Zuinig met psy-

chofarmaca’ verder uit. Samen met Sherpa zet Amerpoort 

zich in voor afbouw of vermindering van deze medicijnen 

voor psychische problemen, zoals angst, depressie en 

psychose. Tot nu toe bleek bij 50% van de cliënten volle-

dige afbouw of optimalisatie mogelijk. Cliënten zijn  

alerter, levendiger, maken meer contact, tonen meer 

emotie en functioneren zelfstandiger. 

MEDEWERKER 
& TEAM 

>  Teams werken in 2020 taakvolwassen, onder meer dankzij:

 l  Hun ontwikkelplan op basis van de gemaakte teamfoto;

 l  Ondersteuning van procesbegeleiders in hun ontwikke-

ling. 

 l  Te werken aan hun geformuleerde resultaten in de matrix;

 l  Het nemen van eigenaarschap en de verantwoordelijk-

heid voor hun eigen ontwikkeling;

 l  Het benutten van ruimte en het nemen van verantwoor-

delijkheid binnen heldere kaders vanuit de organisatie. 

Teams geven het aan als kaders en regels belemmerend 

werken; 

 l  Scholing, coaching en intervisie voor medewerkers, 

teams en managers;

 l  Door ontwikkelen taakvolwassen leiderschap bij MT en 

managers.

We monitoren ontwikkelingen rond het taakvolwassen 

werken. Dit gebeurt door de dialoog met managers, mede-
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werkers en medezeggenschap waarin we hun beelden en 

signalen ophalen. Op basis hiervan stellen we een ontwik-

kelplan op met gerichte acties op thema’s die op dat  

moment aandacht nodig hebben. Dit ontwikkelplan stellen 

we halfjaarlijks bij.

>  Medewerkers gaan in gesprek over de verschillende rollen 

door het: 

 l  Verder vormgeven van samenwerking tussen het team, 

de coördinerend begeleider, manager en gedragsdes-

kundige;

 l  Door ontwikkelen van de functies van begeleider, assis-

tent begeleider en ondersteunend medewerker binnen 

de taakvolwassen teams. We bieden een passend  

scholing- en ondersteuningsaanbod om voor iedere rol 

de ontwikkeling te ondersteunen; 

 l  Aanpassen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden 

en mandatering van de verschillende rollen, passend bij 

taakvolwassen werken;

 l  Verder vormgeven van samenwerking tussen de zorg, 

Expertisecentrum, Concern control en Serviceorganisatie.

>  Amerpoort versterkt het methodisch handelen vanuit het 

Expertisecentrum. We gaan hierbij uit van basismetho-

dieken zoals systeemgericht werken, LACCS en Spoor A. 

De basismethodieken zijn in 2018 geïmplementeerd. 

Daarnaast bieden we andere methodieken om in te zetten 

bij specifieke ondersteuningsvragen van cliënten.

>  Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de 

toekomst, dat noemen wij ‘sterk in je werk’ staan. Een mede-

werker die regie neemt op persoonlijke ontwikkeling, 

loopbaan en vitaliteit, heeft plezier in het werk en levert 

uiteindelijk de beste zorg. P&O faciliteert medewerkers 

zoveel als mogelijk hierin. In 2017 werken we aan een actie-

programma naar aanleiding van de uitkomsten van de Sterk 

in je Werk scan. De volgende Sterk in je Werk scan voeren 

we uit in 2019, tenzij het nodig is om dit eerder te doen. 

>  Teams krijgen ondersteuning in de begeleiding van  

cliënten door middel van digitale technologieën waar-

mee het werk sneller, handiger en/of efficiënter gedaan 

kan worden. We betrekken medewerkers bij de ontwikke-

ling en invoering van technologieën zodat die maximaal 

aansluiten op de behoefte van de gebruiker.

>  De Serviceorganisatie heeft de ambitie om zich te ver-

binden aan cliënten en medewerkers in de zorg en zo aan 

te sluiten op hun behoeften. Teams krijgen zo goed  

mogelijk op elkaar afgestemde en integrale ondersteuning 

vanuit de Serviceorganisatie, Concern control en het  

Expertisecentrum. Los van elkaar werken de diensten ook 

naar verdere optimalisatie. 

 l  De Serviceorganisatie en Concern control gaan in 2017 

in gesprek met alle teams om in beeld te brengen wat zij 

nodig hebben aan ondersteuning. In 2018 vertalen zij 

dat in passende kaders. 

 l  Het Expertisecentrum implementeert in 2017 het ont-

wikkelplan en trekt daarin samen op met de Service-

organisatie voor de optimale ondersteuning aan het 

primair proces. 
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BEDRIJFS
VOERING 

> Teams hebben inzicht in en nemen verantwoordelijkheid 

voor hun bedrijfsvoering. In teams spreken medewerkers 

met elkaar over de bedrijfsvoering en de stappen die ze 

daarin zetten. De Serviceorganisatie en Concern control 

kunnen hen daarbij begeleiden. 

> Per cliënt is helder welke middelen beschikbaar zijn. Op 

basis daarvan organiseren we de zorg en begeleiding en 

krijgt iedere cliënt de zorg waar hij of zij recht op heeft. 

Om het inzicht hierop te vergroten, ondersteunen we een 

team met de volgende systemen:

 l  Plancare 2.0: invoering in 2017, begin 2018 in werking;

 l  ZZP-tool: het instrument dat inzicht geeft in budget en 

zorgvraag. Op basis daarvan kunnen teams de inzet  

bepalen. Dit instrument ontwikkelen we verder zodat we 

het voor iedere cliënt kunnen inzetten. Eind 2017 is er 

voor elke financieringsvorm een methodiek om de inzet 

van de zorgvraag ten opzichte van de opbrengsten voor-

af te kunnen ramen. Op die manier kunnen teams sturen 

op inzet ten opzichte van opbrengsten, op basis van de 

indicatie.

> Concern control zorgt ervoor dat teams de verantwoorde-

lijkheid voor bedrijfsvoering kunnen nemen, door instru-

menten zoals BI en een planningssysteem, die inzicht  

geven in de juiste informatie zodat teams weten waar ze 

op kunnen sturen. 

 l  Concern control houdt overzicht over de financiële  

situatie van de totale organisatie en is verantwoordelijk 

voor het inzichtelijk maken en mede beoordelen van de 

risico’s op gebied van financiën, personeel, kwaliteit en 

veiligheid.

 l  Medewerkers spreken elkaar aan op elkaars handelen. 

De werkwaarden – open, ondernemend, samenwerkend 

en nieuwsgierig – geven daarbij richting aan hun gedrag 

en communicatie (soft controls). 

> De Serviceorganisatie faciliteert teams in de onder-

steuning van de cliënt, door middel van goede systemen 

en instrumenten en werkt aan doorontwikkeling van de 

dienstverlening. Voorwaarde hiervoor is dat de basis op 

orde is. Enkele voorbeelden van ontwikkelingen zijn:

 l  Bedrijfsinformatie: de Serviceorganisatie gaat in gesprek 

met teams en managers om te bekijken hoe bedrijfs-

informatie het beste kan aansluiten bij de behoefte. 

Naar aanleiding daarvan vindt doorontwikkeling plaats.

 l  De afdeling Huisvesting ontwikkelt, samen met zorg-

medewerkers en gedragsdeskundigen, een werkwijze 

waarbij cliënten, verwanten en medewerkers zoveel  

mogelijk samen goede huisvesting voor cliënten vorm-

geven.

 l  Amerpoort werkt samen met Carante Groep aan de ver-

dere versterking en ontwikkeling van digitale technolo-

gie voor Amerpoort. Allereerst door efficiënte ontwik-

keling van en ondersteuning door organisatiebrede 

systemen die schaalvoordelen opleveren. Verder biedt 

Carante Groep een platform om in kleine coalities inno-

vaties te ontwikkelen. 
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 l  In 2017 stelt Amerpoort een vernieuwd portefeuilleplan 

huisvesting op. Op basis van de trends en ontwikkelingen 

kijken we naar het bestaande huisvestingsaanbod in 

combinatie met de verwachte vraag. Dit plan actualiseren 

we jaarlijks. 

> Amerpoort staat bekend als aantrekkelijke werkgever. In 

2017 brengen we in kaart wat de impact is van ontwikke-

lingen op de arbeidsmarkt voor onze organisatie. Op basis 

daarvan stellen we in 2018 ons strategische personeels-

beleid vast waarin we bepalen hoe we personeel kunnen 

binden en nieuw personeel kunnen werven. Om in te  

spelen op toenemende schaarste in de arbeidsmarkt  

intensiveert Amerpoort de samenwerking met opleidings-

instituten. 

NETWERK EN 
OMGEVING 

>  Het team is medeverantwoordelijk voor het vormgeven 

en faciliteren van het netwerk van de cliënt. Supporters 

informele zorg ondersteunen teams zodat nog meer  

verwanten en vrijwilligers het leven van cliënten kunnen 

verrijken. In 2017 heeft 50% van de teams en in 2018 alle 

teams hun actie bepaald om de informele zorg verder te 

versterken. 

>  Clusters en teams onderzoeken in samenspraak met  

cliënten en verwanten op welke manier zij de lokale  

medezeggenschap verder kunnen versterken. De metho-

diek van Dialoog over Kwaliteit kan ondersteunend zijn 

bij het vormgeven van medezeggenschap.

>  Teams grijpen kansen aan in hun omgeving zodat cliënten 

kunnen meedoen in de wijk en om samen te werken met 

lokale, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De 

teams worden hierin ondersteund, onder meer met een 

toolkit, een digitale ontmoetingsplaats voor vrijwilligers 

en goede praktijkvoorbeelden. De supporters informele 

zorg ondersteunen teams daarbij, wanneer gewenst.

>  Medewerkers werken aan goede relaties met collega’s 

van andere organisaties zodat we over en weer weten wat 

we voor elkaar en elkaars cliënten kunnen betekenen. 

Het Expertisecentrum maakt het mogelijk dat we onze 

kennis en ervaring intern en extern met elkaar delen.

>  Zorgvraag: we volgen de marktontwikkelingen en actuali-

seren de (interne) marktanalyse jaarlijks, op basis van de 

laatste ontwikkelingen en trends. Teams signaleren  

ontwikkelingen rond zorgvragen bij de cliënten die zij bege-

leiden en geven deze informatie door. Deze informatie 

wordt verwerkt in de scenario’s die we tweemaal per jaar 

actualiseren.

>  In 2017 leveren we een Customer Relations Management-

systeem (CRM) op dat teams, managers en MT onder-

steunt in het onderhouden en versterken van onze  

externe relaties.
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HET 
KOMPAS 

VAN 
AMERPOORT

Het kompas van Amerpoort 
beschrijft de missie,  

de klant- en werkwaarden  
en een beeld van de toekomst. 

Samen vormen deze elementen 
de visie van Amerpoort.  

Het kompas is bedoeld om 
medewerkers richting te geven 

aan hun werk, gedrag en  
communicatie.

Bij ieder project, plan en  
beleidsstuk is het kompas te 
gebruiken als richtinggever.
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Kleurrijk

Ik mag zijn wie ik ben, met mijn  
beperking, eigen levensbeschouwing,  
opvattingen en gewoonten.

Welkom

Ik voel me welkom,  
ik voel me gezien en gehoord. 

De klantwaarden moeten direct  
herkenbaar zijn voor cliënten en  
iedereen die met ons samenwerkt. 

KLANT- 
WAARDEN

Dennis Vedder  
werkt in Grand Café 
De Lindenhof in Soest. 

Sylvia van der Wolf bij  
dagbesteding Mengelmoes op 
locatie Nieuwenoord in Baarn.
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Veilig & vertrouwd

Ik wil zo veilig mogelijk leven in een  
vertrouwde omgeving. Ik krijg daarbij steun van 
Amerpoort en mensen die voor mij belangrijk zijn. 
Samen maken we afspraken over wonen en 
werken, privacy, vrijheid en eventuele risico’s.

KLANT- 
WAARDEN

Meedoen

Ik wil net als ieder ander mens meedoen  
in de samenleving. Amerpoort ondersteunt mij 
daarbij en daagt me uit mijn talenten te 
ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen.Renate van Basten  

werkt bij supermarkt  
Hoogvliet in Amersfoort  
en heeft onlangs een  
halfjaarcontract gekregen.

Begeleider Rita met  
cliënten Michelle en  
Martine bij logeerhuis  
Kakelbont in Achterveld. 



Samenwerkend

Ik zoek de samenwerking met cliënten en mensen die 
voor hen belangrijk zijn. Als partners werken we aan 
een zo goed en gewoon mogelijk leven. Dit doen we 
vanzelfsprekend samen met collega’s en organisaties 
binnen en buiten de zorg.
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Open

Ik treed cliënten, mensen uit hun netwerk  
en mijn collega´s open en onbevooroordeeld 
tegemoet. Ik verplaats me in hun beperking, 
achtergrond, levensbeschouwing, gewoontes  
en vragen. Ik ga zorgvuldig en respectvol met  
hen om. Ik kom gemaakte afspraken na.

WERK- 
WAARDEN
De werkwaarden geven richting aan het 
gedrag van medewerkers. We moedigen 
teams aan geregeld te bespreken hoe zij 
invulling geven aan de werkwaarden: wat 
gaat goed, wat kan beter? 

Ellen Hak, coördinator 
peuterdaggroepen in 
Amersfoort, in gesprek  
met ouders Laura en  
Chris Geertsma.

Cliënten, verwanten en 
medewerkers van Amerpoort 
en Reinaerde in dialoog over 
het werk van Informatisering 
& Automatisering van beide 
organisaties.
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Nieuwsgierig

Ik ben nieuwsgierig naar mijn omgeving, die groter  
is dan Amerpoort. Ik neem als professional mijn vak 
serieus en zoek naar vernieuwing. Ik ben transparant 
in mijn handelen. Iedereen kan mij daarop aan spreken 
en ik spreek mijn collega’s aan.

Ondernemend

Ik kijk met een frisse blik naar de  
mogelijkheden van cliënten. Ik richt me  
steeds op hun ont wikkeling. Ik zoek nieuwe 
kansen om hun leef wereld te vergroten en  
onze ondersteuning te verbeteren. Ik kijk  
daarbij vooral naar de directe omgeving,  
de wijk en bedrijven in de buurt.

WERK- 
WAARDEN

Jessica van Kooi woont bij 
Amerpoort en draait al vier 
jaar mee met de kookclub  
bij wijkcentrum De Nieuwe 
Sleutel in Amersfoort. 

Van links naar rechts:
Voor: Joost van Leeuwen, 
Belinda Rouhof, Rien Heuver 
en Maarten Vermeulen. 
Achter: Robin Korndewal, 
Annet Prommenschenckel  
en Gemma Klomp.

Joost van Leeuwen, coach 
weerbaarheidstraining, 
traint begeleiders die werken 
met cliënten met moeilijk 
verstaanbaar gedrag op het 
Kwatrijn in Soest

Priscilla Bitterling, 
coördinator wijkgericht 
werken, zet dit soort 
vrijetijdsactiviteiten op  
in de wijk en betrekt 
vrijwilligers daarbij. 
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2016 

DE ERVARINGSDESKUNDIGE

MARJO VAN LEEUWEN

Sterker worden 
Vijf cliënten van Amerpoort volgden afgelopen jaar, samen met een 

coach, de training Samen sterk van het LFB, de belangenvereniging 

voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Marjo van 

Leeuwen (49) uit Paladijn in Almere deed eraan mee en mag zich nu 

ervaringsdeskundige noemen.
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“Ik heb het diploma in mijn kast, ik kan het straks wel even 

laten zien. Ik ben nu officieel ervaringsdeskundige. Dat  

betekent dat ik een pitch kan geven, een presentatie.  

Bijvoorbeeld op een school of bij een zorgkantoor. En dat ik 

bij een sollicitatie van een nieuwe begeleider kan zitten, 

om daar heel gerichte vragen te stellen en mijn ervaringen 

over te brengen.

Veel oefenen
Het was 10 keer, ik ben in totaal 9 keer geweest. Op de  

Printerweg in Amersfoort. We hebben geleerd om feedback 

en een pitch te geven. En heel veel geoefend. Steeds samen 

met een coach, zodat je in principe ondersteund werd. Mijn 

presentatie ging over mijn levensloop. Dat komt omdat ik 

best al veel levenservaring heb in mijn jonge leventje.

Ik heb eerst verteld dat ik zelfstandig ben gaan leren wonen 

bij een oom en tante thuis. Daar heb ik ook een opleiding 

gevolgd en nog even in een bejaardenhuis gewerkt. Daarna 

ben ik gaan samenwonen en toen ben ik getrouwd. Omdat 

het door omstandigheden niet goed is gegaan met het  

huwelijk ben ik na 15 jaar weer bij mijn ouders gaan wonen. 

Daarna in een penthouse dat ze voor mij hadden gekocht.

In die tijd bleek uiteindelijk dat mijn beperking meer op  

de voorgrond kwam, terwijl die altijd op de achtergrond 

was geweest. Ik liep op mijn tenen. Ik kreeg een lichte  

psychose en een depressie. Daardoor kreeg ik de keus hier 

naar de Paladijn te gaan, vier jaar geleden. Ik ben inmiddels 

weg bij de GGZ en slik alleen nog depressietabletten ter 

bescherming.

Lichtpuntjes zoeken
Aan het eind van mijn presentatie heb ik ook een bood-

schap. Het leven gaat in fases, nooit zoals je verwacht. 

Maar blijf lichtpuntjes zoeken, dan komt er altijd weer iets 

positiefs op je pad. Dat heb ik iedereen meegegeven. Ik heb 

tegen mijn coach gezegd dat presenteren niet mijn sterkste 

kant is. Maar mijn moeder zei: ‘Iedereen vindt juist dat je 

het heel goed gedaan hebt, dus dat moet je niet zeggen’.

De training was best pittig; heel veel informatie. Ik heb er 

veel van geleerd. Dat ik toch meer mogelijkheden heb dan 

ik had verwacht van mezelf. Dat ik dingen kan overbrengen 

en emoties kan tonen. Ik ben sterker geworden, veel  

sterker. Ik kreeg er veel positieve energie van. En ik heb ook 

weer leren reizen met de trein. Dat vond ik in het begin heel 

erg eng, nu gaat het stukjes beter. De cursusleidster zag 

een hele ontwikkeling, en mijn moeder ook. Ik kwam een 

beetje ineengevouwen binnen en ging steeds verder open. 

Ze zeiden dat ik een soort van roos was, en dat er elke keer 

een blaadje verder openging.

Mijn coach zegt dat ik er misschien een daginvulling van 

kan maken, twee dagdelen per week. Om mijn eigen ver-

haal te vertellen en duidelijk te maken dat mensen met een 

lichte verstandelijke beperking wel degelijk veel mogelijk-

heden hebben. Dat wil ik wel op scholen vertellen. En binnen-

kort mag ik voor het eerst hier in huis bij een sollicitatie-

gesprek zitten. Dan kijk ik of die persoon me wel aanspreekt. 

Of hij open is. En of hij wel capaciteit heeft voor de slaap-

dienst, ja daar ga ik echt wel even serieus op letten. Ik wil 

het nu allemaal graag in de praktijk brengen. Dat lijkt me 

echt leuk - en tegelijk ook een beetje eng.”
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Meedenken en meepraten
Diverse locaties van Amerpoort deden afgelopen jaar mee aan de pilot Dialoog over kwaliteit. 

Cliënten, verwanten en begeleiders bedenken gezamenlijk hoe de kwaliteit van zorg beter 

kan. Klaas van den Burg (58) uit Vreeland deed mee op de Huydecoperlaan (Nieuwenoord) 

en schuift in januari weer aan op de nieuwe woonplek van zijn dochter Tamara

2016 

DE VERWANT
KLAAS VAN DEN BURG
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“Tamara woont sinds december 2014 bij Amerpoort, nadat 

ze eerst bij andere organisaties heeft gewoond. Vanaf haar 

twaalfde woont ze niet meer thuis; ze is inmiddels 34. Ze is 

begonnen op de Huydecoperlaan op Nieuwenoord. Maar 

daar zat ze in een groep met allemaal 60-plussers, waar de 

zorg erg veel aandacht opslokte. Daardoor bleef er geen 

tijd over voor andere activiteiten. Voor de rest van de groep 

was dat geen probleem, voor Tamara wel.

Het was duidelijk niet haar plek. Daarom hebben we bij de 

locatiemanager aangegeven dat we een andere woning 

voor haar zochten. Dat is gelukt. Sinds 19 augustus, haar 

verjaardag, woont ze op de Vijverlaan. Dat is een locatie 

waar ook jongere cliënten wonen en wat meer reuring is. 

De bewoners vragen, als ze dat kunnen tenminste, ook zelf 

om eruit te gaan. En daar is ruimte voor. Tamara heeft het 

naar haar zin, dat zien we.

Het beste willen
Aan het begin van het jaar deed de Huydecoperlaan mee 

aan de pilot Dialoog over kwaliteit. Mijn vrouw en ik waren 

op de eerste bijeenkomst, en nog een paar verwanten. Alle 

begeleiders en de manager waren erbij. Er was een klaag-

muur, waarop daadwerkelijk ook klachten werden neer-

gezet. We konden op een open en eerlijke manier allerlei 

zaken oprakelen. Dat vond ik heel positief. Er ontstond een 

mooie discussie. We gingen eigenlijk met niks naar de  

bijeenkomst toe, maar zo’n drie uurtjes later waren er toch 

een heleboel dingen geroepen en opgeschreven en konden 

er een paar werkgroepen aan de slag.

Het was voor ons meteen duidelijk dat we eraan mee zouden 

doen. Wij zijn steeds kritische ouders geweest, die het beste 

voor onze dochter willen. Alles wat vanuit Amerpoort zelf 

komt aan initiatieven om de kwaliteit te verbeteren, daar 

moet je toch in meedenken. Ik heb op de klaagmuur iets 

gezegd over de drukte van de begeleiders, waardoor ze 

geen tijd hebben om andere dingen te doen dan alleen 

maar zorgen - de reden dus waarom Tamara inmiddels  

verhuisd is.

Zelf heb ik meegedraaid in het werkgroepje voor meer  

digitalisering. Andere werkgroepen gingen over beter dele-

geren in het team en over betere samenwerking tussen  

begeleiders en verwanten. Heel opmerkelijk vond ik dat 

een broer van een bewoonster die al zo’n 50 jaar op Nieu-

wenoord woont, voor het eerst begreep dat verwanten ook 

kunnen meehelpen en meedenken. Hij is een techneut en 

heeft direct een kapotte elektrische fiets gerepareerd.  

Als er weer klusjes gedaan moeten worden, kan hij gebeld 

worden.

Dichter bij elkaar
Zo kom je als verwanten en begeleiders toch dichter bij  

elkaar. We kunnen natuurlijk wel heel leuk een nieuwjaars-

receptie houden, maar dat is voor de gezelligheid. Bij zo’n 

dialoog kom je echt in gesprek, en dat gaat twee kanten op. 

Nu Tamara is verhuisd, kan ik zo verder naar de volgende 

dialoog: op 14 januari begint die ook op de Vijverlaan. Ik hoop 

dat we daar voor elkaar krijgen dat er voor de bewoners een 

mooi weekendprogramma komt. Dat ook zij merken dat het 

vrijdag of zaterdag is. Dat ze niet om half tien plat moeten, 

maar nog lekker met een zak chips op de bank kunnen  

zitten of een spelletje doen.”



2016 

DE VRIJWILLIGERPETER BEVERS

Werken met hout  
èn mensen 
Supporters informele zorg zijn op zoek naar vrijwilligers 

die cliënten kunnen begeleiden – en ze vinden die ook  

geregeld. Zo vond begeleider Anke van Weert via een  

advertentie Peter Bevers (58) uit IJsselstein, die sinds  

begin 2016 als vrijwilliger in de houtwerkplaats van De 

Wissel in Amersfoort werkt.
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“Na 33 jaar vaste dienst zei mijn werkgever eind vorig jaar: 

‘Helaas, wij zien geen toekomst meer voor jou, je kunt 

gaan.’ Ik werkte in het onderwijs, als arbo-en milieuadviseur 

bij Hogeschool Utrecht. Tja, wat dan? Hout is mijn hobby, ik 

heb thuis altijd kastjes gemaakt en zo. Dus ik besloot mijn 

passie te volgen en de opleiding tot ambachtelijk meubel-

maker te doen. Daar ben ik nu mee bezig, bij De Schrijn in 

Langbroek. 

Dingen combineren
Op een gegeven moment zag ik daar een advertentie  

hangen: vrijwilliger gezocht, iemand die graag met hout en 

met mensen werkt. Bij Amerpoort; ik wist totaal niet wat  

ze daar deden. Maar met mensen werken, dat heb ik mijn 

hele leven gedaan in het onderwijs. Kennis overdragen aan 

jongeren. Ik dacht: nu kan ik mooi dingen combineren en ik 

kan me ook bezighouden met het grotere machinewerk.

Ik heb vrij snel een afspraak gemaakt en ben op bezoek  

geweest bij Anke, de coördinator. Ik heb de werkplaats  

bekeken. Grote cirkelzaagmachine, een vlak-van-diktebank, 

kolomboormachines, een figuurzaagmachine – er staat van 

alles. En ik legde het eerste contact met cliënten en voelde 

meteen: dat zit wel goed. Ik had vroeger in de kennissen-

kring wel een paar mensen met een beperking, dus was er 

niet helemaal onbekend mee. Maar in zo’n groep is het toch 

wel wat anders.

Leren doorgronden
Nog diezelfde dag hoorde ik van Anke dat ik aan de slag 

kon. Het was duidelijk dat ze een vrijwilliger goed konden 

gebruiken. Het is toch wel handig om met z’n tweeën op 

zo’n groep te lopen en toezicht te houden op de machines. 

Ook wel prettig is dat ik in moeilijke situaties rustig blijf. 

Dat heb ik van nature. Als iemand agressief wordt, doe ik 

rustig een stappie terug. Even laten uitrazen, dan komen de 

meesten vanzelf weer met hun voetjes op de aarde.

Ik geniet van de verschillende personen, van hun reacties. 

Ik vind het mooi om hun doen en laten te leren door-

gronden. Van elke cliënt leer ik weer wat anders. En ieder-

een moet je anders benaderen. Ik maak meestal grapjes 

tussendoor; daar gaan ze allemaal in mee. Het is mooi dat 

de cliënten hun dag zinnig, nuttig doorbrengen. ‘Wij produ-

ceren voor klanten’, zeggen ze. Nou, dat is toch prachtig. Ik 

ben blij dat ik dat mag ondersteunen.

Zo nu en dan kijk ik met Anke achteraf terug op de dag. Ik 

vertel wat er is gebeurd, hoe ik heb gereageerd in een  

bepaalde situatie en vraag aan haar of ik dat goed deed.  

Zo probeer ik een stukje zelfreflectie uit te voeren. Ik kom 

dan wel niet helemaal vanaf nul, ik heb natuurlijk geen  

opleiding gehad.

Ik heb niet echt een doel, ik wil gewoon plezierig met  

mensen werken. Ik wil met mijn handen bezig zijn. Geen 

stress, geen tijdsdruk – dat heb ik de laatste tijd in mijn 

werk genoeg gehad. Ondertussen wil ik me komend jaar 

wel verder ontwikkelen in het begeleiden van cliënten. Stel: 

er is een incident en de professionele kracht is even elders. 

Kan ik dat dan zelf oplossen? Dat zou mooi zijn.”
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Ontwikkeling stimuleren 

Op het gebied van zorg en begeleiding van kinderen en jongeren heeft Amerpoort  

veel expertise in huis. Maar het kan op sommige punten nog wel wat beter, zegt Henri 

Koelewijn (44), gedragsdeskundige op locatie Christophorus in Bosch en Duin.

2016 

DE GEDRAGSDESKUNDIGE
HENRI KOELEWIJN
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Een thuis bieden
De kinderen hebben zeer uiteenlopende achtergronden.  

De een komt bij ons wonen omdat er binnen het gezin iets 

heftigs is gebeurd en de rechter heeft bepaald dat profes-

sionals de zorg van de ouders moeten overnemen. De ander 

heeft een zo complexe zorgvraag dat het voor ouders te 

intensief is geworden. Ook dit kind komt vaak uit een  

gestreste situatie, waarin ouders oververmoeid zijn van het 

zoeken en uitproberen en moeten erkennen: wij redden het 

niet meer. Het is fijn als voor het kind de rust zo snel moge-

lijk hersteld wordt en de ouders weer ontspannen in hun 

ouderrol kunnen komen.

Typerend voor onze zorg is dat we het kind echt een thuis 

willen bieden. Begeleiders gaan een persoonlijke verbinding 

aan met het kind. Wat we nog wel beter kunnen doen, is: 

erkennen dat sommige problemen zo gecompliceerd zijn 

dat ze niet enkel met langdurige zorg zijn te behandelen. 

We zouden er soms sneller een therapeut of psychiater bij 

kunnen betrekken om een trauma of stoornis te behandelen. 

Die hebben we inmiddels binnen het Centrum voor diag-

nostiek en behandeling, als onderdeel van het Expertise-

centrum, ook in eigen huis.

Samenhang in behandeling
Het zou ook goed zijn als die specifieke behandeling onder-

deel gaat uitmaken van het persoonlijk plan van een kind of 

jongere. Daardoor komt er veel meer samenhang in de  

totale behandeling en begeleiding. Nu bedanken we een 

therapeut na een aantal behandelingen voor de moeite en 

gaan we vrolijk verder. Een therapie is vaak nog ad hoc en 

op zichzelf staand. Het zou veel mooier zijn als we vanuit 

verschillende disciplines van elkaar weten waar we op lange 

termijn naartoe werken en er verbinding ontstaat tussen 

therapie en dagelijkse zorg.

Amerpoort biedt zorg aan mensen in alle levensfasen. Dat 

kan al beginnen op een peuterdagcentrum, daarna kinder-

dagcentrum, logeren, wonen, dagbesteding. Ook op dit 

punt kan de organisatie wat mij betreft nog een flinke slag 

maken. Er zou meer samenhang en continuïteit in de zorg in 

verschillende levensfasen moeten komen. 

Soms zitten kinderen bijvoorbeeld al op een kinderdag-

centrum en komen ze door een crisis thuis bij ons wonen. 

Dan komt het nog weleens voor dat we van elkaar niet goed 

weten wat er allemaal is gebeurd op de andere locatie. Bij 

de overdracht gaat veel informatie verloren, waardoor we 

soms helemaal opnieuw moeten beginnen. Andersom geldt 

dat ook bij verhuizing van onze woonlocatie naar een plek 

voor volwassenen. Daar zit ook zo’n hobbel. Ik zou het mooi 

vinden als de doorstroming wat soepeler verloopt en we 

kinderen en verwanten meer continuïteit kunnen bieden.”

2016 

DE GEDRAGSDESKUNDIGE
HENRI KOELEWIJN



2016 

DE BEGELEIDER
IRENE WOERTMAN

Een beetje  
pionieren 

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, ambu-

lant) van jongvolwassenen in Vinkeveen, 

vertelt dat haar team vijf jaar geleden  

eigenlijk al de eerste stappen zette.
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“Vijf jaar geleden zijn we begonnen op deze locatie. We 

hebben toen als team de taken al strak verdeeld. Op die 

heldere basis borduren we nog steeds voort. Je weet bij wie 

je voor een bepaald onderwerp terecht kan; cliënten en hun 

ouders weten dat ook. We hebben een klein, redelijk hecht 

team (8). We kunnen veel tegen elkaar zeggen, ook in team-

vergaderingen.

Ruimte krijgen
We zijn er als team voor verantwoordelijk dat de locatie 

goed draait, dat wil zeggen dat de cliënten fijn wonen in 

Vinkeveen. De coördinerend begeleiders zetten de lijnen 

uit, bijvoorbeeld voor het jaarplan. Ze betrekken de anderen 

daarbij en vragen om opmerkingen, aanvullingen. Daardoor 

wordt het iets van ons allemaal. De coördinerend bege-

leiders geven ons de vrijheid om binnen bepaalde kaders 

dingen te doen.

Die ruimte krijgen we ook van de manager. Ze vertrouwt 

ons. Als we er zelf niet uitkomen, weet zij dat we haar weten 

te vinden. Maar we kunnen veel zelf. Zo heb ik samen met 

een collega een paar jaar geleden dagbesteding opgezet. 

Door allerlei vervoersbezuinigingen kwamen de busjes niet 

meer, terwijl de cliënten toch ergens naartoe moesten.  

We hebben toen een plan opgesteld, waarmee we naar de 

manager gingen. We hebben offertes opgevraagd, een  

lokaal gezocht en ingericht.

Zelf aan de slag
Dat heeft voor mij veel met taakvolwassenheid te maken. Je 

kan wel heel erg leunen op de manager of – in dit geval – de 

afdeling huisvesting, maar uiteindelijk moet je ook zelf aan 

de slag. Ik vind het prettig om binnen de kaders die ik krijg, 

iets te regelen. Als het dan ook nog lukt, geeft dat een goed 

gevoel. Als we in de krant iets tegenkomen waarvan we 

denken dat het wat is voor de cliënten of het team, dan praten 

we erover, maken een opzetje en lichten de manager in.

Een mooi voorbeeld is de Beursvloer, waar bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties met elkaar gematcht worden. 

Ik wilde bijvoorbeeld graag een werkbank voor de dag-

besteding hebben en heb daar aan een bedrijf de vraag  

gesteld of ze konden helpen. Daar doe je dan ook iets voor 

terug, dat niet helemaal in waarde overeen hoeft te komen. 

Het kan iets kleins zijn: een taart bakken of een schilderij 

maken. 

Daarmee geven we ook de locatie Vinkeveen bekendheid 

en dragen we de naam van Amerpoort uit. Je kunt daar  

namelijk niet slecht voorbereid voor de dag komen; dat is 

een beetje lullig. Dan sta je er niet goed op. Je moet je aan je 

afspraken houden, je moet contacten met bedrijven onder-

houden. Mensen moeten je kunnen vinden; daarom zijn we 

ook actief op Twitter. Zo zorgen we er als team voor dat 

Vinkeveen een gezonde locatie is. 

Wat dat betreft zou het mooi zijn – en dat begint nu wel een 

beetje te komen – dat we beter zicht hebben op de geld-

stromen. We kunnen bijvoorbeeld wel zeggen dat we het  

‘s avonds te druk hebben en een man extra personeel willen. 

Maar dat heeft dan ook gevolgen. Als je ziet dat zoiets niet 

kan, zul je het anders moeten organiseren. Moeten we dan 

allemaal op andere tijden gaan werken bijvoorbeeld? Ik vind 

dat wel leuk: uitvogelen hoe het anders kan, een beetje  

pionieren. Nieuwe dingetjes, daar ben ik wel van.”
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DE MEDEWERKER P&O
LOTTE KOK

Lekker in je vel zitten
Uit de ‘Sterk in je werk scan’ die Amerpoort afgelopen jaar liet uit-

voeren, blijkt dat de medewerkers hoog scoren op het gebied van 

betrokkenheid en bevlogenheid. Maar dat heeft ook een keerzijde, 

zegt Lotte Kok (29), adviseur arbeidsmarktcommunicatie en Sterk 

in je werk.
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“Bij Amerpoort vinden we duurzame inzetbaarheid van het 

personeel heel belangrijk. Maar die term is vervelend, echt 

een P&O-woord. Het gaat erom dat de mensen binnen de 

organisatie op hun plek zitten en zo goed mogelijk hun 

werk doen. Daar hebben ook de cliënten het meest aan: 

medewerkers die goed in hun vel zitten en sterk in hun 

werk zijn. Daarom spreken wij liever van Sterk in je werk.

Balans vinden
Natuurlijk wilden werkgevers dat in het verleden ook. Maar 

het is nu veel belangrijker geworden. Dat komt bijvoor-

beeld doordat de zorgvragen van cliënten steeds complexer 

worden. Het komt ook door factoren van buitenaf: door 

verhoging van de pensioenleeftijd moeten we langer door-

werken en door opkomst van sociale media vinden we het 

vaak lastiger de goede balans te vinden tussen werk en 

privé.

Daardoor is het extra belangrijk dat je je werk goed kunt 

volhouden. Trek ik dit nog wel tien jaar of moet ik iets anders 

gaan doen? Moet ik bijscholen, een stapje omlaag of juist 

doorgroeien? Wil ik minder werken, meer sporten? Dat is 

per persoon verschillend. Vaak gaat het ook om de vraag: 

vind ik mijn werk leuk, ben ik er goed in, voeg ik nog waarde 

toe?

Uit de Sterk in je werk scan van afgelopen jaar blijkt dat 

medewerkers van Amerpoort enorm hoog scoren op het 

gebied van betrokkenheid en bevlogenheid. Dat is heel mooi. 

Het heeft ook een keerzijde: als het gaat om de combinatie 

van werk en privé is de score een stuk lager. Dat komt mede 

door het taakvolwassen werken: medewerkers voelen zich 

sterker verantwoordelijk en nemen meer initiatief – ook 

buiten werkuren.

Horizon verbreden
Uit de scan hebben we enkele thema’s voor de komende 

jaren gehaald. De hoge werkdruk en de balans tussen werk-

druk en privé horen daar zeker bij: hoe zorg je er met  

alle verantwoordelijkheden, onregelmatige werktijden en 

moderne technologieën voor dat je het goed doet? Als  

individu en als team, zonder jezelf over de kop te werken? 

Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling zijn andere 

thema’s. Ook ongewenst gedrag, door cliënten of collega’s, 

vraagt aandacht. Niet veel mensen hebben ermee te maken, 

gelukkig, maar als dat wel het geval is, kan het van grote 

invloed zijn op de vraag of je sterk in werk staat. 

Een laatste thema is mobiliteit binnen de organisatie. Veel 

medewerkers geven aan dat ze dat niet zo belangrijk vinden. 

Maar wij wel. Je hoeft niet per se om de zoveel jaren van 

plek te veranderen. Maar als je wél een keer je horizon wilt 

verbreden of naar een ander team wilt, moet daar geen  

taboe op rusten. Dat moet dan gewoon bespreekbaar zijn. 

Zo zou ik het ook heel mooi vinden als een standaardvraag 

op elke teamagenda is: voelt iedereen zich oké en zo niet, 

hoe kunnen we elkaar helpen om dat te veranderen? Ik 

denk dat we nu nog niet vaak eerlijk durven te zijn op dat 

punt. Maar er is niks stoms aan zeggen dat je niet lekker in 

je vel zit. Collega’s zouden dat juist dapper moeten vinden.”

2016 

DE MEDEWERKER P&O
LOTTE KOK
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