
AMERPOORT
KWALITEITSRAPPORT 2017



bladzijde 2 - Titel verhaal/onderdeel2   Kwaliteitsrapport 2017

INHOUDSOPGAVE ...................................................................................... 2

VOORWOORD .............................................................................................. 4

IK  .................................................................................................................. 6
Arthur Frohn vertelt over zijn werk voor Amerpoort ........................................7

Cliënttevredenheid ................................................................................................................ 9

Gezonde levensstijl ................................................................................................................11

Beter Leven .......................................................................................................................... 13

Ervaringsdeskundigen ..........................................................................................................14

Ontwikkeling van de cliënt en het persoonlijk plan ................................................................ 16

IK EN MIJN FAMILIE ................................................................................ 18
Liesbeth en Charlotte Evers vertellen over hun contact  ................................. 19

Systeemgericht werken ......................................................................................................... 21

Vrijwilligers en project informele zorg ...................................................................................22

IK EN MIJN BEGELEIDERS ...................................................................... 24
Coördinerend begeleider Esther Riehl vertelt over kwaliteit in de zorg .......... 25

Dialoog over Kwaliteit ..........................................................................................................27

Veiligheid .............................................................................................................................28

Voldoende personeel ............................................................................................................ 31

Team reflectie........................................................................................................................ 33

INHOUDSOPGAVE



Titel verhaal/onderdeel - bladzijde 3Inhoudsopgave   3

IK EN AMERPOORT .................................................................................. 34
Henk van Luinen vertelt over medezeggenschap ........................................... 35
Medezeggenschap ................................................................................................................ 37

EdLoket ................................................................................................................................39

Moreel beraad  ..................................................................................................................... 40

IK EN DE SAMENLEVING ........................................................................ 42
Michiel van der Spa vertelt wat hij doet voorAmerpoort ................................43

Inkoop van zorg ....................................................................................................................45

Dagbestedings locaties midden in de samenleving ................................................................ 46

Ontwikkeling ambulante zorg .............................................................................................. 48

Academische werkplaats ...................................................................................................... 49

COLOFON ................................................................................................... 50

MEER WETEN ........................................................................................... 51

AMERPOORT IN CIJFERS ........................................................................ 51

REACTIES MEDEZEGGENSCHAP ........................................................... 52

NAWOORD ................................................................................................. 62



HOOFDSTUK
KOP
Hoofdstuk inleiding   

bladzijde 4 - Titel verhaal/onderdeel4   Kwaliteitsrapport 2017

De juiste begeleiding en zorg voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Meer dan 

2500 medewerkers van Amerpoort zetten zich 

daar elke dag voor in. Aan de kwaliteit van 

zorg werken we op verschillende manieren. 

Daarover gaat dit eerste Kwaliteitsrapport 

van Amerpoort. 

Niet perfect, maar beter

Ik ben steeds weer onder de indruk van de  

gedrevenheid van medewerkers. Zij kijken wat 

een cliënt nodig heeft. Ze zoeken hoe ze daar 

het beste bij kunnen aansluiten. We zullen het 

nooit perfect doen, maar we proberen wel het 

beter te doen. Dat past bij de ambities van 

Amerpoort. Een voorbeeld is dat we zoveel 

mogelijk begrijpelijke taal gebruiken. Daarom 

kiezen we voor één versie van het Kwaliteits

rapport. Zo kunnen we verantwoording af

leggen aan iedereen die betrokken is bij  

Amerpoort.

Samen met cliënten en familie

In 2017 zijn we nog meer gaan samenwerken 

met cliënten en familieleden. Een aantal van 

hen is aan de slag gegaan als ervarings

deskundige. Met hen werken we aan projecten 

en activiteiten. Het laat zien dat kennis niet 

alleen bij professionals zit. Alleen samen kun 

je werken aan goede kwaliteit. Verschillende 

mensen vertellen hun verhaal hierover in dit 

Kwaliteitsrapport.  

Praten over zorgen

Veel zorgorganisaties hebben te weinig per

soneel. Dat geldt ook voor Amerpoort. Wat 

betekent dit voor de kwaliteit van de zorg? 

Hoe zorgen we voor de veiligheid van mede

werkers en cliënten? Daarnaast zijn er steeds 

meer cliënten met psychische problemen.  

Dat vraagt andere vaardigheden van mede

werkers. Ook over de zorgen praten we met 

elkaar. Al is dat soms lastig. 

VOORWOORD

‘ Kwaliteit is 
maatwerk’
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Merkbaar en meetbaar

We willen leren van wat goed én wat fout 

gaat. Daarom geven we bij elk onderwerp in 

het rapport aan wat we hebben gedaan én wat 

we ervan leerden. Er is een verschil tussen 

merkbaar en meetbaar. Merkbaar gaat over 

hoe mensen de zorg ervaren. Als wij willen 

weten of we goede kwaliteit van zorg bieden, 

dan willen we vooral luisteren of in gesprek 

gaan. Ook zetten we manieren in om kwaliteit 

van zorg en veiligheid te meten. Ik vind dat er 

een goede balans moet zijn tussen meetbaar 

en merkbaar. We hebben in 2017 veel aan

dacht gehad voor het gesprek, de dialoog. In 

2018 werken we verder aan de juiste balans. 

Kaders en vrijheid

Het Kwaliteitsrapport past binnen het Kwali

teitskader. Dat is een gezamenlijk initiatief 

van de landelijke cliëntenorganisaties, de  

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

(VGN), het zorgkantoor en de inspectie voor 

de gezondheidszorg.  

Het is goed een kader te hebben om kwaliteit te 

beoordelen. Tegelijk zijn we vrij om te bepalen 

hoe we kwaliteit beoordelen, meten en ver

beteren. Die aanpak past bij Amerpoort. We 

maken kaders, maar geven ook vrijheid. Dat is 

een leerzame zoektocht.

Samen

Ik hoop van harte dat dit Kwaliteitsrapport helpt 

om met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteit. 

Zo kunnen we gezamenlijk blijven werken aan 

verbetering. Reacties op dit rapport zijn van 

harte welkom via communicatie@amerpoort.nl

Paul Willems

bestuurder 
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Arthur 
Frohn

IK

Ik voel me welkom. Dat is een 
van de waarden van Amerpoort, 
net als kleurrijk, meedoen, 
veilig & vertrouwd. Amerpoort 
ondersteunt cliënten onder
steunen en daagt hen uit.  
Op welke manier? Dat is voor 
iedereen anders. ‘Ik’ gaat over 
tevredenheid, gezond leven, 
eigen ideeën en persoonlijke 
ontwikkeling.   
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Arthur Frohn vertelt over zijn werk voor Amerpoort

Ik woon nu 6 jaar bij Amerpoort. Wat ik goed vind, is de structuur die de 

begeleiding mij geeft. De gesprekken gaan ook goed en dat is fijn. 

Ik ben hier gegroeid

Eerst ging het niet goed met me. Ik zat in een diep dal omdat ik graag naar 

mijn vader wilde. Die is 6 jaar geleden overleden. Alles zat tegen en ik had 

het niet naar mijn zin. Dan doe je soms dingen waar je later spijt van hebt. 

Ik zei dat het goed ging, maar het ging helemaal niet goed. Toen zei de  

begeleider: Tot hier en niet verder. Ik ben in therapie gegaan en ben nu 

rustig in mijn hoofd. 

Ik merk dat ik hier gegroeid ben. Ik doe mijn eigen dingen. Elke week werk ik 

4 dagen in de catering. Bij de NOS in Hilversum help ik mee met de lunch. 

Ik vul beleg aan en maak de bordjes op. Zo laat ik zien dat ik zelfstandig ben 

en echt op mezelf kan wonen. Dat staat als doel in mijn ondersteunings

plan.

‘ Ik help  
andere mensen 
door mijn  
ervaringen  
te delen’
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Aandacht voor homomensen

Ik werk ook als ervaringsdeskundige voor Amerpoort. Dat betekent dat ik andere  

mensen help door mijn ervaringen te delen. Ik geef begeleiders advies, maar ook  

studenten die een zorgopleiding doen. Ik doe rollenspellen. De student speelt een 

baas die tegen mij zegt: Je kunt hier niet meer werken. Ik speel dan dat ik schrik of dat 

ik boos word.

Verder werk ik met Mike, hij zit in het LISteam van Amerpoort. LIS staat voor  

Lichamelijkheid, Intimiteit en Seksualiteit. Mike en ik zetten ons in voor homomensen 

bij Amerpoort. Het is belangrijk dat er aandacht voor hen is. Dat iedereen zichzelf kan 

zijn. Ook moet duidelijk zijn waar cliënten terecht kunnen als ze homoseksueel zijn. 

Verder zou ik willen dat er meer activiteiten zijn voor homomensen.

ART’S broodjeszaak

Mijn grootste droom is een eigen broodjeszaak beginnen. Een plek waar je snel lekker 

belegde broodjes kunt halen. Hij moet heten: ART’S broodjeszaak. Als die droom uit

komt, zeg ik al het andere op.
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>  In 2016 was 85 procent van de familieleden 

tevreden. In 2013 was dat 83 procent. 

>  Bij cliënten scoorden we op gezond leven 

veel slechter dan in 2013. Amerpoort is daar

om aan de slag gegaan met project ‘Goud’ 

(Gezond OUDer worden).

>  Op de stelling ‘De cliënt maakt zelf keuzes’ 

scoorden we in 2016 bij familieleden slechter 

dan in 2013. Dit bevestigt dat Amerpoort 

meer de dialoog met cliënten en familie moet 

opzoeken, zodat cliënten nog meer mee  

praten over eigen keuzes. Cliënten geven in 

het onderzoek aan dat ze goed kunnen mee 

praten.

>  Bij familieleden én cliënten scoorden we in 

2016 beter dan in 2013 als het gaat over het 

contact dat cliënten met anderen hebben, 

We vragen cliënten en familieleden wat zij 

vinden van de zorg van Amerpoort. Daar  

leren we veel van. Zo weten we waarover  

zij tevreden zijn en waarover niet. We ont-

dekken wat beter kan en op welke plek. 

Gedaan
Vragenlijst

Amerpoort heeft in 2016 de cliënttevreden

heid gemeten. Het bureau Effectory heeft 

daarvoor een vragenlijst gemaakt. De vragen 

zijn beantwoord door cliënten en familie

leden. De tevredenheid was in 2016 ongeveer 

even groot als in 2013.

>  In 2016 was 75 procent van de cliënten tevre

den over de zorg. In 2013 was dat 76 procent. 

Cliënttevredenheid

>
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wanten en teams samen over de kwaliteit van 

zorg. Bijvoorbeeld door met elkaar te praten 

over de volgende vragen: Hoe tevreden zijn 

cliënten over de kwaliteit van zorg op een  

locatie? Hoe werk je goed met elkaar samen? 

Tijdens de bijeenkomsten leren begeleiders, 

cliënten en familieleden elkaar vaak beter  

begrijpen. Samen bepalen zij welke onder

werpen belangrijk zijn en waar wat moet  

gebeuren. Soms maken ze meteen afspraken 

over veranderingen en maatregelen. 

Voorbeeld: In een bijeenkomst van Dialoog 

over Kwaliteit vertelden cliënten dat zij graag 

meer zouden willen doen in hun vrije tijd.  

Familieleden hebben hier meteen iets mee 

gedaan. Medewerkers en familie spraken af 

dat ze samen activiteiten voor en met cliënten 

zouden organiseren. Sindsdien zoeken be

woners elkaar meer op en gaan ze er samen 

op uit.

In 2017 zijn 44 teams aan de slag gegaan met 

Dialoog over Kwaliteit.

 

Geleerd
We hebben ontdekt dat we tevredenheid bij 

cliënten en familie willen onderzoeken op een 

manier die beter past bij de leefwereld van  

cliënten en aansluit bij de ontwikkeling van 

Amerpoort. Cliënten kunnen zelf aangeven 

waar ze het over willen hebben. Dat geeft  

informatie over de tevredenheid van de cliënt. 

Bovendien kunnen begeleiders dan direct met 

de uitkomst de zorg en begeleiding verbeteren. 

We hebben de resultaten van het onderzoek 

in 2017 gedeeld met de teams. Die zijn met 

hun eigen uitslagen aan de slag gegaan. 

Een voorbeeld: bij een locatie gaven cliënten 

en familie in het onderzoek aan dat cliënten 

niet gezond leven. het team heeft dit met  

elkaar besproken. Nu bespreken begeleiders 

eens in de twee maanden met cliënten wat 

gezond leven betekent. 

Bij een ander team bleek dat cliënten niet  

tevreden waren over de dagbesteding. De  

begeleiders zijn samen met cliënten en familie 

op zoek gegaan naar dagbesteding die beter 

aansluit bij cliënten. 

Dit vind ik ervan

Amerpoort gaat de ervaring van cliënten op 

een nieuwe manier onderzoeken. Niet meer 

met een vragenlijst die voor iedere cliënt het

zelfde is. In plaats daarvan komt een persoon

lijk gesprek aan de hand van tien thema’s. Elke 

cliënt krijgt zo’n gesprek waarin hij zijn  

mening kan geven. Deze manier heet ‘Dit vind 

ik ervan’. Het is een gesprek tussen de bege

leider en de cliënt en/of familielid. In het  

gesprek kiest de cliënt zelf over welk thema 

hij wil praten. Er zijn tien thema’s, zoals familie, 

vrienden of eten. Begeleiders krijgen een  

training om de gesprekken goed te voeren. 

Dialoog over kwaliteit

Medewerkers gaan ook met elkaar in gesprek 

over tevredenheid bij het team. Dat is onder

deel van het traject Dialoog over Kwaliteit. 

Tijdens bijeenkomsten praten cliënten, ver
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Gezond leven is belangrijk. Als cliënten en 

begeleiders daar op letten, hebben cliënten 

een fijner leven en worden ze minder vaak 

ziek. Samen met cliënten werken we aan 

een gezonde levensstijl: meer bewegen en 

gezonder eten. Dat gebeurt vanuit het pro-

ject GOUD. Dat staat voor Gezond Ouder 

worden. GOUD ondersteunt alle cliënten, 

begeleiders en teams.

Gedaan
Gezond eten

Medewerkers van GOUD 

ondersteunen teams op 

de locaties. Bijvoor

beeld door samen 

na te denken over 

ideeën om ge

zonder te leven. 

Of door bege

leiders tips te  

geven voor het 

opstellen van lijst

jes met gezonde bood

schappen. Alle locaties 

van Amerpoort kunnen hier 

gebruik van maken. 

GOUD bereikt ook met projecten veel mensen: 

>  Gouden Start: een coach helpt teams om het 

voor cliënten leuk en makkelijk te maken  

gezond te leven. Al 27 teams, met ongeveer 

275 cliënten, hebben meegedaan.

>  Freshbox: In 2017 is een Freshbox ontwik

keld. Dit is een doos met eten om makkelijk 

een gezonde maaltijd klaar te maken.  

Sommige cliënten kunnen met de doos voor 

zichzelf leren koken. In 2018 gaan 10 teams 

met ongeveer 150 cliënten erva

ring opdoen met de Fresh

box. Het is de bedoeling de 

Freshbox na de proef aan 

meer mensen aan te bieden.

Beweging

Cliënten krijgen onder

steuning bij het kiezen 

van de sport die bij hen 

past. GOUD stimuleert 

begeleiders om op vaste 

dagen in de week met  

cliënten te sporten. 

Hulpmiddelen

Teams kunnen hulpmiddelen gebruiken 

die helpen om gezond te leven. Dat kan bij

Gezonde levensstijl

>
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Amerpoort kon in 2017 1 miljoen euro 

extra voor de cliënt investeren.  

Met een vragenlijst zijn de wensen en 

ideeën van cliënten, familie en mede-

werkers verzameld. Zij hebben goede 

ideeën over de zorg voor cliënten. In 

2017 is voor ruim 700.000 euro gebruik 

gemaakt van dit bedrag. Het geld dat 

over is besteden we in 2018. Mensen 

konden geld aan vragen bij de werk-

groep ‘Beter Leven’. Het ging om ideeën 

voor gezond leven, zelfstandig worden 

of iets nieuws leren. En om ideeën om 

de medezeggenschap op de locatie te 

verbeteren.

Gedaan 
Bij de werkgroep ‘Beter leven’ kwamen 

270 aanvragen binnen. Cliënten, familie

leden en begeleiders vroegen vooral 

geld aan voor:

>  Digitale middelen, bijvoorbeeld IPads.

>  Sportabonnementen en kookcursussen.

>  Vervoersmiddelen om de zelfstandig

heid te vergroten, bijvoorbeeld een 

scootmobiel.
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voorbeeld met de Amerpoort GO app. Met 

die app kunnen cliënten buiten spelletjes 

doen en bewegen. 

GOUD werkt ook samen met het Innovatielab. 

Daar werken mensen die nieuwe dingen  

bedenken om het leven van cliënten te ve

rbeteren.

Geleerd
Het ondersteunen van een gezonde levens

stijl is ook een taak van begeleiders. Niet  

iedereen dacht daar zo over. GOUD heeft 

door alle activiteiten hier extra aandacht voor 

gevraagd. Ook hebben begeleiders er tips 

voor gekregen. 

Teams hebben zelf veel goede ideeën over  

gezond leven. Het is belangrijk die te ver

zamelen. We gaan kijken hoe we de teams 

met deze ideeën kunnen ondersteunen. 

We hebben ontdekt dat het goed is dingen  

samen te doen. Met andere teams, maar ook 

met andere organisaties.

Beter   Leven



Titel verhaal/onderdeel - bladzijde 1212   Kwaliteitsrapport 2017 Titel verhaal/onderdeel bladzijde 13Ik   13

>  Het organiseren van een Winterbarbecue voor cliënten 

en familie. Medewerkers van de locatie vertelden 

daar ook over de plannen voor komend 

jaar. 

Geleerd
Door de aanvragen voor ‘Beter Leven’ 

kreeg de werkgroep inzicht in wat 

cliënten zelf belangrijk vinden. 

Dat gaat soms over andere  

onderwerpen dan we vooraf 

dachten. Uit de aanvragen haalden 

we bijvoorbeeld deze leerpunten: 

>  Vervoer voor cliënten is niet  

altijd goed geregeld. 

>  Begeleiders moeten gezond leven 

ook belangrijk vinden.

>  Cliënten die IPads of laptops gebruiken, 

hebben daarbij ondersteuning nodig.

>  Als een zorgvraag verandert, stelt dit 

andere eisen aan een huis.

We verbeteren onze manier van werken door onze 

ervaring bij Beter Leven. Amerpoort wil cliënten 

vaker laten meedenken over thema’s die voor 

hen belangrijk zijn. Ook willen 

we cliënten ondersteunen bij het 

vragen van geld voor plannen.

Beter   Leven
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zondere hond en huizen. Ik heb al vroeg  

geleerd voor mezelf te zorgen. Het geloof 

geeft mij steun, ik heb me nooit alleen of 

eenzaam gevoeld. Anderen kunnen leren 

van mijn ervaringen.’

>  Celeste over een training voor en door erva

ringsdeskundigen: ‘Ik vond het heel leuk om 

voor te bereiden. Ik heb zelf een werkvorm 

bedacht en uitgevoerd. We hebben een rollen

spel gedaan. Het leiden van het groep

sgesprek is best moeilijk. Je moet goed in de 

gaten houden dat mensen niet te lang praten 

en dat iedereen aan de beurt komt.’

>  Marjo over het geven van een presentatie bij 

een bijeenkomst met andere ervarings

deskundigen: ‘Ik heb een korte presentatie 

gegeven en enkele gasten geïnterviewd. Erg 

leuk, maar ook spannend om te doen. Lastig 

om een blaadje tekst en een microfoon vast 

te houden. Ook erg zinvol om andere ervaring

deskundigen te ontmoeten en ervaringen 

uit te wisselen.’

>  Adem: ‘Ik vond het bijzonder om bij de Hoge

school Utrecht met studenten op pad te zijn. 

Ik zou graag rechten willen studeren, maar 

dat is voor mij te moeilijk. Ik was blij dat ik 

hieraan mee kon helpen. Ook hebben we 

onder werpen besproken voor een les

programma. Dat kunnen studenten en erva

ringsdeskundigen samen geven en samen 

volgen.’

Amerpoort werkt met ervaringsdeskundige 

cliënten en familieleden. Een ervarings-

deskundige deelt zijn of haar levens ervaring 

met anderen. Mensen met en zonder  

beperking leren daarvan en krijgen nieuwe 

inzichten. 

Van de ervaringsdeskundigen leert de  

organisatie hoe cliënten en familieleden 

naar Amerpoort kijken. We kunnen daar-

door meer dingen doen waar zij echt iets 

aan hebben. 

De ervaringsdeskundige cliënten van  

Amerpoort hebben bij de LFB de opleiding  

tot ervaringsdeskundige gevolgd. Ze  

werken bijvoorbeeld mee aan voorlichting, 

trainingen en overleggen. 

Gedaan
Amerpoort heeft nu 13 ervaringsdeskundige 

cliënten met een diploma. Ze doen verschil

lende werkzaamheden. Hieronder een aantal 

voorbeelden en ervaringen. 

Ervaringsdeskundigen over hun werk

>  Miranda over het geven van voorlichting: ‘Ik 

mocht les mocht geven op hboniveau op de 

Hogeschool Utrecht. Ik vond het leuk dat 

studenten iets van mij kunnen leren.’

>  Betti over lotgenotencontact: ‘Ik heb veel 

verloren in mijn leven: mijn ouders, een bij

Ervaringsdeskundigen
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Medewerkers over ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen worden regelmatig uit

genodigd om mee te denken. 

>  Tonny Eibergen, stafmedewerker kwaliteit en 

veiligheid: ‘Bij de bijeenkomst ‘Dit vind ik  

ervan’ moesten we een instrument kiezen 

voor cliënttevredenheid. Enkele cliënten  

reageerden heel direct. Ze vroegen zich  

terecht af wat de bedoeling is. Iemand zei: 

‘Ik heb toch dagelijks een gesprek met mijn 

begeleider, waar is dit dan nog goed voor?’  

Ik vond het heel verfrissend.’

>  Barbara Stremmelaar, gedragsdeskundige: 

‘Ik gaf de Amerpoorttraining voor mensen 

met een licht verstandelijke beperking en 

nodigde een ervaringsdeskundige uit. Zijn 

inzet werd door de deelnemers als hoog  

gewaardeerd. Vooral omdat je van mens tot 

mens in gesprek bent met elkaar.’ 

Geleerd
Ervaringsdeskundige cliënten worden erkend 

en herkend. Ze krijgen meer zelfvertrouwen 

en kunnen zich verder ontwikkelen. Ze kunnen 

ook andere cliënten enthousiast maken om 

actief mee te denken. 

Ervaringsdeskundige cliënten en familie leren 

Amerpoort steeds meer over wat zij belang

rijk vinden. De belangrijkste les is dat we door 

samen te werken met cliënten en familie  

verder komen.

Diploma uitreiking aan eerste ervaringsdeskundigen in 2016
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kunnen we het zorgkantoor laten zien of we 

de doelen gehaald hebben. Voorbeelden van 

die informatie is:

>  Het percentage goede persoonlijk plannen. 

>  De data waarop persoonlijke plannen geëva

lueerd moeten zijn.

>  Het aantal meldingen van incidenten.

>  Het aantal aangepaste indicaties voor zorg

vragen. 

>  De GASscore. Dit is een score die laat zien of 

het ontwikkelingsdoel van een cliënt gehaald 

is. 

Voorbeeld: goede persoonlijke plannen

In 2017 heeft Amerpoort een afspraak gemaakt 

met het zorgkantoor over het percentage 

goede persoonlijk plannen. Afgesproken is 

dat 70 procent van de plannen goed moet zijn. 

Om te bekijken of een plan goed is, is een 

checklist gemaakt met meetbare punten. We 

hebben een steekproef van 200 persoonlijk 

plannen genomen. Van die plannen was 80 

procent goed. 

Er was veel discussie over de checklist. Er zijn 

verschillende ideeën over wat ‘goed’ betekent. 

Goede zorg en begeleiding voor de cliënt. 

Dat is de belangrijkste opdracht voor  

Amerpoort. Samen met cliënten, familie-

leden en het team zorgen we hiervoor. 

Cliënten die zorg en begeleiding krijgen, 

hebben een overeenkomst met Amerpoort. 

Daar staat in dat we elk jaar een persoonlijk 

plan maken met afspraken en doelen. De  

cliënt, een familielid en de begeleider  

maken deze afspraken samen. Het plan 

helpt begeleiders de juiste zorg te bieden 

aan de cliënt en zijn ontwikkeling te volgen. 

De ontwikkeling bespreken we met de  

cliënt en een familielid.

Gedaan
Informatie verzamelen

Het persoonlijk plan is de basis voor de dage

lijkse zorg en begeleiding. De afspraken uit 

het plan zijn alleen bekend bij de cliënt en de 

mensen om hem heen. Andere mensen hebben 

er niets mee te maken. 

Amerpoort verzamelt wel algemene informa

tie over het persoonlijk plan. Met deze cijfers 

Ontwikkeling van  
de cliënt en het  
persoonlijk plan
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Als de GASscore is ingevuld, is dat volgens de 

checklist ‘goed’. Maar het vertelt ons niet 

waarom een ontwikkeldoel van een cliënt wel 

of niet gehaald is. 

Geleerd
Meetbare informatie vertelt iets over het  

werken met het persoonlijk plan. Het laat niet 

zien hoe de cliënt zich ontwikkelt. Amerpoort 

vindt het belangrijk meer aandacht te hebben 

voor informatie over die ontwikkeling. 

Amerpoort werkt sinds vorig jaar met Plan

care 2.0, een nieuw systeem dat deze manier 

van werken ondersteunt. Ook kunnen cliënten 

en familie plannen inkijken. Hierdoor kunnen 

we elkaar nog beter op de hoogte houden hoe 

het gaat en van elkaar leren. 

Amerpoort gaat teams ook beter vertellen wat 

de wet en regelgeving is bij het persoonlijk 

plan. Dan begrijpen medewerkers beter wat ze 

zelf kunnen invullen om de goede informatie 

in het plan vast te leggen.

We willen kijken welke informatie over de 

kwaliteit van de zorg nuttig is. Dat kan meet

bare én merkbare informatie zijn. Merkbaar is 

bijvoorbeeld als medewerkers hun gedrag 

veranderen. 

Amy Heijmeskamp bij LeOn (Leren & Ontwikkelen), in gesprek met MBO-studenten
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Liesbeth 
en  

Charlotte 
Evers 

IK EN MIJN 
FAMILIE
Familieleden zijn voor veel 
cliënten  belangrijk. Cliënten, 
familie en begeleiders werken  
samen aan een goed leven.  
Dat betekent dat we goed met 
elkaar overleggen. We delen 
ervaringen en zijn nieuwsgierig 
naar de ander. ‘Ik en mijn familie’ 
gaat over kijken naar de omge
ving van de cliënt, de inzet van 
ervaringsdeskundigen en van 
vrijwilligers.



Liesbeth en Charlotte Evers 
vertellen over hun contact 

Charlotte: Ik woon in Vinkenoord in Vinkenveen. Om de week ga ik een 

weekend naar mijn ouders in Bilthoven. Doordeweeks bellen of appen we. 

In het weekend praten we echt bij. 

Liesbeth: Charlotte ging het huis uit toen ze 18 jaar was. Ik vind het wel 

lekker om tijd voor mezelf te hebben. Maar ik mis haar ook. Het is fijn dat 

Charlotte om het weekend bij ons is. Dan kan ik weer even voor haar zorgen.

Vermoeiend

Liesbeth: We hebben 2 keer per jaar een planbespreking met de begeleiders. 

We kijken hoe het is gegaan met de leerdoelen. We stellen ook nieuw doelen 

vast. Die gesprekken zijn vermoeiend voor Charlotte. Er gaat heel veel 

goed, maar we praten vooral door over dingen die beter kunnen. Dat zou ik 

ook vermoeiend vinden..

Charlotte: Het is belangrijk om bij elkaar te zitten. Maar ik praat liever niet 

te lang door. 

‘ Ik zei dat  
ik meer zelf  
wil doen’
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Brief aan vader en moeder

Liesbeth: De begeleiders bellen geregeld met ons. Zij vertellen weer andere dingen dan 

Charlotte. We hadden ook fijn contact met gedragsdeskundige Femke. Charlotte wilde 

meer zelfvertrouwen krijgen. Wij moesten als ouders leren om Charlotte wat meer los 

te laten.

Charlotte: Ik heb een brief aan mijn vader en moeder geschreven. Daarin zei ik dat ik 

meer zelf wil doen. Ze moeten eerst kijken of ik het zelf kan.

Liesbeth: Ik vond dat best lastig. Maar Femke heeft ons geholpen. Daardoor is de relatie 

met Charlotte alleen maar beter geworden.

Elkaar sneller begrijpen

Liesbeth: Ik help mee in de tuin van Vinkenoord. De tuin ligt er dan weer goed bij.  

Ondertussen leer ik de jongeren op de locatie beter kennen. Verder spreek ik de andere 

ouders en begeleiders vaker. Dat vind ik belangrijk, want dan begrijpen we elkaar sneller. 

Ook voor Charlotte is het fijn als iedereen het met elkaar kan vinden.

Charlotte: Ik kan met iedereen goed opschieten. Ik ben gelukkig hier. Het is een leuke 

groep met leuke begeleiders. Ik geef ze een 10.
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mee kunnen doen. Een begeleider en een 

gezinscoach vertellen erover:  

‘Bij een cliënt stonden heel veel spullen in 

de kamer. We hebben op allerlei manieren 

geprobeerd daar oplossingen voor te  

bedenken. Tot we er achter kwamen dat  

de cliënt ook in een rommelig huis is 

 opgegroeid en zich daar goed bij voelde. 

Toen werd het duidelijk. Nu zoeken we een 

oplossing die past bij het gezinssysteem, 

met zijn eigen regels en normen.’ 

‘De familie van een jonge moeder wil niet 

dat zij op zichzelf gaat wonen. Dan kan ik 

dat als gezinscoach nog zo graag willen, 

maar dan werkt het niet. De familie heeft 

haar eigen manieren en moeten zelf willen 

veranderen.’

Geleerd
Om cliënten beter te begrijpen, kijken we 

naar de cliënt én naar alle mensen rond de 

cliënt. 

Amerpoort had graag gewild dat alle teams 

in divisie 2 de training zouden volgen. Niet 

alle teams kozen voor de training. Nu is af

gesproken dat ieder team op een bepaald 

moment de training moet volgen. We maken 

een overzicht van teams die hebben mee

gedaan. 

Bij systeemgericht werken kijken bege-

leiders niet alleen naar de cliënt, maar 

ook naar zijn omgeving. Voorbeelden van 

vragen bij systeemgericht werken zijn:

>  Waar is de cliënt opgegroeid?

>  Hoe ziet de omgeving van de cliënt eruit?

>  Met wie gaat de cliënt om?

>  Hoe gaan vrienden en familie met de  

cliënt om? 

De vragen geven inzicht in het systeem 

van de cliënt. Dat helpt begeleiders en 

gedragsdeskundigen om in gesprek te 

blijven met de cliënt en de mensen die 

voor hem belangrijk zijn. Begeleiders  

leren zien hoe bijvoorbeeld een broer of 

een moeder invloed hebben op de manier 

waarop een cliënt reageert. Als je begrijpt 

hoe dat werkt, kun je betere keuzes  

maken. Je werkt dan vanuit de vraag van 

de cliënt en zijn systeem. Gedrags-

deskundigen hebben samen met bege-

leiders systeemgericht werken ingevoerd 

binnen Amerpoort.

Gedaan
Amerpoort heeft een training systeem

gericht werken voor teams ontwikkeld. Daar 

deden 39 teams aan mee. De deelnemers 

hebben geleerd wat ze er in hun eigen werk 

Systeemgericht 
werken
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Een vrijwilliger die op meerdere plaatsen 

helpt, zegt: 

‘Doordat ik ziek werd en tegelijk moest mantel-

zorgen, voelde ik mij buiten de maatschappij 

staan. Door mijn werk als vrijwilliger tel ik weer 

mee en help ik ook nog mensen. Beter kan niet.’

Op zoek naar meer vrijwilligers

We zijn op zoek naar meer vrijwilligers. Het 

project is niet verlopen zoals we hadden ver

wacht. Het aantal vrijwilligers is gedaald van 

800 naar 700. Amerpoort zoekt nu nog onge

veer 90 vrijwilligers. 

Het doel van het project is dus niet gehaald. 

Belangrijkste redenen daarvoor zijn: 

>  Eerst hadden we een vrijwilligerscoördinator. 

Nu moeten de teams zelf voor vrijwilligers 

zorgen. Dat vinden ze lastig en het kost veel 

tijd. Bovendien krijgen teams geen extra 

geld om vrijwilligers te begeleiden. Er is niet 

altijd een warm welkom voor de vrijwilligers. 

>  10 medewerkers helpen de teams bij het  

zoeken naar vrijwilligers. Deze medewerkers 

geven aan dat het moeilijk is om bij teams 

binnen te komen. Ze missen ook de onder

steuning van de managers. Die hebben vaak 

andere prioriteiten.

Vrijwilligers doen leuke en zinvolle dingen 

met en voor cliënten. Zo maken ze het leven 

van cliënten leuker. We zijn daarom heel blij 

met hun inzet. We vinden het ook belangrijk 

dat zij op een goede een zorgvuldige manier 

met cliënten omgaan. Daarom moeten zij 

ook een VOG (Verklaring omtrent gedrag) 

hebben en bespreken begeleiders geregeld 

met hen hoe het met hen gaat.

In 2017 zijn we gestart met het project  

informele zorg. Het doel was om meer vrij-

willigers te werven die iets willen doen voor 

en met cliënten.

Gedaan
Activiteiten vrijwilligers

Vrijwilligers doen veel verschillende dingen 

met en voor cliënten. Bijvoorbeeld:

>  Met een cliënt mee naar de kerk of samen 

een wandeling maken.

>  Helpen bij een avondsoos.

>  Helpen bij het koken van maaltijden.

>  Cliënten wegwijs maken op internet als 

computermaatje.

>  Helpen bij vaste activiteiten of evenementen 

in het Cultureel centrum op Nieuwenoord.

Vrijwilligers en project 
informele zorg
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Twee medewerkers zorgen voor de adminis

tratieve afhandeling van de werving van vrij

willigers. Ze hebben daar te weinig tijd voor. 

Zo zorgen ze onder meer dat iedereen een 

VOG heeft. 

Geleerd
Vrijwilligers kunnen teams ondersteunen en 

ze daardoor ook ontlasten. Toch geven teams 

aan dat ze te druk te zijn voor het werven en 

inzetten van vrijwilligers. We onderzoeken 

hoe we teams het beste kunnen ondersteunen 

bij het samenwerken met vrijwilligers. Het is 

belangrijk teams niet op te leggen hoe ze vrij

willigers aan zich kunnen binden. Het gaat om 

het vinden van een manier die bij het team 

past. 

Amerpoort moet op een andere manier pro

beren vrijwilligers te vinden en te behouden. 

Sjaak de Jong en vrijwilliger Fred Brandsen. 
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IK EN MIJN  
BEGELEIDERS
Begeleiders zijn verantwoorde
lijk voor hoe alles loopt op een 
locatie. Of begeleiders geven 
ondersteuning thuis, op school  
of werk. Amerpoort maakt een 
beweging naar taakvolwassen 
werken. Teams krijgen zelf de 
regie. Dat is voor het ene team 
een zoektocht en voor het andere 
team vanzelfsprekend. ‘Ik en mijn 
begeleiders’ gaat over dialoog  
en reflectie, over veiligheid en 
voldoende personeel. 

Esther 
Riehl 



‘ We willen  
allemaal  
hetzelfde:  
het beste  
voor de cliënt’

Coördinerend begeleider Esther Riehl 
vertelt over kwaliteit in de zorg

Vosseveld is nu ruim vier jaar open, ik werk hier vanaf het begin. Ik zorg 

samen met mijn team dat alles goed loopt in de woongroep. Voor de cliënten 

is Vosseveld hun thuis. En voor mij is het mijn tweede thuis. Ik ben hier zo 

vaak. Ik heb een heel bijzondere band met de cliënten. 

Onze cliënten kunnen met woorden niets duidelijk maken. Ze communiceren 

op een andere manier. Daarom moeten we extra goed kijken om te zien 

hoe cliënten zich voelen en wat ze willen. We willen graag dat ze genieten 

en zich comfortabel voelen. En als het kan ook dingen leren. Misschien 

kunnen ze zelf wel keuzes maken in plaats van dat wij alles overnemen. 

Titel verhaal/onderdeel   bladzijde 25Ik en mijn begeleiders   25



bladzijde 26   Titel verhaal/onderdeel26   Kwaliteitsrapport 2017 Titel verhaal/onderdeel   bladzijde 2626   Kwaliteitsrapport 2017

Meer zorg voor de groep

Vaak hebben de begeleiders het heel druk. We hebben dan niet veel tijd voor de cliënten. 

Daarom hebben we gepraat met mensen van Amerpoort en van het zorgkantoor. En 

met nog meer mensen. We hebben laten zien dat cliënten extra steun nodig hebben. 

Dat heeft geholpen. We krijgen nu groepsmeerzorg. Dat betekent: meer geld voor zorg 

op de groep. 

Genietmomentjes

Nu kan ik de cliënten meer aandacht geven. Om samen te fietsen of gewoon even op 

de bank te zitten. Of om de cliënt lekker in bad te doen en dan de voeten in te wrijven 

voor het slapengaan. Dat zijn genietmomentjes. Voor de cliënt, maar ook voor mij als 

begeleider. Tijd en aandacht zijn nodig om te begrijpen wat onze cliënten nodig hebben 

en fijn vinden. 

Met elkaar meedenken

We zijn als begeleiders veel bezig met kwaliteit. Daarom voeren we de Dialoog over 

Kwaliteit. Dat wil zeggen dat familieleden, cliënten en begeleiders samen praten. Hoe 

het gaat op de groep? Waar zijn we trots op? Wat kan beter? Dat bespreken we met 

elkaar. We denken met elkaar mee en dat is fijn. Want we willen allemaal hetzelfde: het 

beste voor de cliënt. 
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Uitspraak over medezeggenschap: ‘Op 

zondag avond, als iedereen in huis is,  

spelen we het spel ‘Samen praten en  

luisteren’. Een geweldige manier om er  

samen achter te komen waar het beter kan 

en wat de wensen en verlangens zijn. Over 

het eten maar ook over de gordijnen in de 

woonkamer.’

Uitspraak over communicatie: ‘De com

municatie tussen cliënten, familieleden en 

medewerkers is door de DOKbijeenkom

sten verbeterd en makkelijker geworden. 

Over en weer maar ook onderling. In dialoog 

met verwanten en cliënten, daar gaat het 

écht om!’

Uitspraak over werkdruk: ‘We hebben meer 

zaken sneller geregeld.’

Geleerd
>  Dialoog over Kwaliteit helpt teams om het 

werk beter te organiseren. Het vergroot 

de samenwerking tussen begeleiders,  

cliënten en familie.

>  Tijdens DOKtrajecten is gebleken dat 

voor teams niet altijd duidelijk is wat de 

kaders zijn waarbinnen ze taakvolwassen 

kunnen werken.

>  Sommige teams hebben aan procesbege

leiders gemeld dat ze niet starten met 

een DOKtraject omdat de werkdruk te 

hoog is

Bij Dialoog over Kwaliteit (DOK) gaan 

teams met cliënten en familieleden in  

gesprek over de kwaliteit van zorg. Door 

met elkaar te praten leren teams wat  

cliënten en familieleden belangrijk vinden. 

Ze ontdekken wat belangrijke punten 

zijn om aan te werken en krijgen meer  

begrip voor elkaar. DOK ondersteunt 

teams bij de ontwikkeling naar taakvol-

wassen werken. Een procesbegeleider 

begeleidt het team.

Gedaan
Aantallen

In 2016 hebben 10 teams meegedaan aan 

een proef Dialoog over Kwaliteit. In 2017 

zijn 44 teams gestart met Dialoog over 

Kwaliteit: 28 zorgteams en 16 stafafdelin

gen. In totaal zijn 54 teams met DOK aan 

de slag gegaan. Amerpoort streeft ernaar 

dat eind 2019 alle teams gestart zijn met de 

Dialoog over Kwaliteit.

Onderwerpen

De belangrijkste onderwerpen waarover 

cliënten, familieleden en medewerkers 

spreken: 

1.  Medezeggenschap van cliënten, ook be

trokkenheid en keuzevrijheid (44 procent)

2.  Communicatie binnen het team en tussen 

team en familie (28 procent)

3.  Werkdruk (22 procent)

Dialoog over Kwaliteit
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Gedaan
Meldingen

Bij Amerpoort melden we incidenten, zodat 

we kunnen leren over veiligheid. Medewerkers 

en cliënten kunnen meldingen doen op ver

schillende plaatsen:

>  bij het MIC (Meldingen Incidenten Cliënten):

>  In 2017 zijn er 1696 meldingen van mede

werkers binnen gekomen (1546 in 2016). 

>  bij het Bedrijfsopvang Team (BOT):

>  In 2017 heeft het BOT met 44 mensen  

persoonlijk contact gehad (26 in 2016).

>  bij het Meldpunt vermoedens van seksueel 

misbruik

>  Elk jaar verzamelen we de cijfers en kijken 

we welke actie nodig is. Uit de cijfers van 

2017 blijkt vooral dat er meer meldingen zijn 

gedaan bij het Meldpunt: 176 meldingen in 

2017 tegenover 129 meldingen in 2016. De 

stijging heeft te maken met de trainingen 

aan teams. Medewerkers hebben geleerd  

incidenten snel aan het Meldpunt door te 

geven.

>  bij de klachtenfunctionaris/vertrouwens

persoon: 

>  In 2017 zijn 2 klachten over Amerpoort inge

diend bij de klachtencommissie VGU; een 

over communicatie en een over onderzoeks

kosten die in rekening zijn gebracht.   

>  De vertrouwenspersoon/ klachtbehandelaar 

behandelde 72 kwesties vanuit cliënten of 

hun vertegenwoordigers. Daarvan ligt bij 23  

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor een 

veilige woon- en werkomgeving voor cliënten 

en begeleiders. De teams worden daarbij 

ondersteund door managers, gedrags-

deskundigen en ondersteunende diensten. 

Bij veiligheid horen veel verschillende onder-

werpen. Kunnen cliënten bij brand de woning 

snel verlaten? Hoe zorg je voor veiligheid in 

het werken met cliënten die agressief zijn? 

Hoe kun je ongelukken voorkomen, zoals 

vallen of het geven van verkeerde medi-

cijnen? Werken aan veiligheid vraagt om  

3 dingen: 

de risico’s zien, de risico’s bespreekbaar  

maken en verbetermaatregelen nemen. 

Amerpoort werkt op verschillende manieren 

aan veiligheid. 

Veiligheid

Medewerkers krijgen een weerbaarheidstraining
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situaties het accent op een vraag en bij 49  

situaties het accent op ontevredenheid/klacht.

Veiligplus

Veiligplus is een manier om binnen het team te 

leren praten over veiligheid en je veilig voelen.  

4 teams hebben in 2017 meegedaan aan een pilot. 

Ze hebben geleerd veiligheid bespreekbaar te 

maken in de groep. Dat werkt in stappen. Het  

begint met het benoemen van risico’s die binnen 

het team spelen. Daarna gaat het team over deze 

punten in gesprek. Een procesbegeleider helpt 

het team om de goede vragen te stellen. Daarna 

is er een veiligheidsronde. Het team nodigt daar

voor mensen uit die het team kunnen helpen. Bij

voorbeeld de bestuurder, familieleden of buurt

bewoners van de locatie. De teams zijn positief 

over de aanpak. Alle teams geven aan dat ze nu 

beter met elkaar over veiligheid kunnen praten. 

Een uitspraak na de pilot was: ‘We denken  

bewuster na over hoe veilig bepaalde situaties 

zijn. Bijvoorbeeld: waar ga je zitten als je alleen 

met een cliënt bent?’

Pythia

Pythia is een programma voor veiligheid op de 

locatie. Begeleiders brengen de risico’s van  

cliënten in kaart door het beantwoorden van  

vragen. Ze kunnen er daarna in het team over 

praten. De informatie helpt teams de juiste 

maatregelen te nemen om risico’s te verminde

ren op die locatie.

We hebben verschillende proeven gedaan met 

Pythia. De eerste ervaringen zijn positief. De  

vragen zijn makkelijk te beantwoorden en  

leiden tot gesprekken over veiligheid binnen 

het team. Amerpoort kan in Pythia ook infor

matie van locaties vergelijken. Voor het vervolg 

is het belangrijk om met teams te bespreken 

waarom Pythia het team en de cliënt kan  

helpen.

Voorbeeld: 

Met Pythia brengen teams risico’s in kaart:

 

De grafiek laat zien dat voor dit team het 

grootste risico is de zelfredzaamheid van  

cliënten bij brand. Het is nu aan het team om 

te onderzoeken of ze voldoende maatregelen 

hebben genomen om dit risico te beheersen.

Voorbeeld: Een team kwam er tijdens de  

bespreking van de resultaten achter dat  

sommige teamleden zich onveilig voelen als 

ze alleen staan met een bepaalde cliënt 

 wanneer die gespannen is. Het team heeft  >
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afgesproken dat voordat iemand weg gaat, er 

altijd eerst overlegd wordt of dat kan en  

diegene zich veilig genoeg voelt om alleen te 

blijven.

Risico-inventarisatie

Amerpoort gebruikt de risicoinventarisatie 

om over risico’s na te denken en te praten. Dat 

maakt het mogelijk de risico’s te beheersen. 

In 2017 zijn de risico’s besproken met de teams 

van de Serviceorganisatie. Ook de bestuurder 

en de directeuren hebben gesproken over de 

risico’s. Die hebben ze benoemd in het meer

jarenbeleidsplan. In de toekomst wordt ook 

met de andere stafafdelingen een risico 

inventarisatie gedaan. 

Voorbeeld: Amerpoort ligt in een gebied met 

veel bos. Er is daardoor bij droog weer meer 

risico op een bosbrand. De gemeente,  

Amerpoort en Sherpa hebben samen een  

risicoinventarisatie gedaan. De uitkomst was 

dat er we meer moesten doen om brand te 

voorkomen. In 2017 heeft Amerpoort een 

zorgcontinuïteitsplan opgesteld. Daarin staat 

het natuurbeheersplan met afspraken wat 

Amerpoort doet om brand te voorkomen. Ook 

staat in dit plan hoe Amerpoort handelt als er 

brand is.

Binnen de organisatie bleek dat niet alle teams 

een goede begroting maken. Dit risico is her

kend en is inmiddels aangepast. Amerpoort 

heeft hier nog wel wat in te doen.

Geleerd
Het melden van incidenten helpt bij het  

praten over veiligheid. Ook geeft het inzicht 

in veranderingen en trends. Maar cijfers  

alleen geven niet voldoende informatie over 

veiligheid. Daarom is het belangrijk met  

elkaar in gesprek te gaan. Dat is gebeurd op 

verschillende manieren. 

De methodes hebben ons vooral geleerd dat 

met elkaar in gesprek gaan resultaat oplevert. 

Het helpt mensen zich veiliger te voelen. Het 

helpt bij het vinden van oplossingen voor  

problemen met veiligheid. 

Bij nieuwe methodes als Pythia en Veiligplus 

is het goed te kijken wanneer en waarom we 

ze gebruiken. En daarbij goed te kijken wat 

moet van de wet en wat Amerpoort wil. Het is 

ook belangrijk dat teams zelf kunnen besluiten 

hoe ze aan veiligheid werken.

De risicoinventarisatie bij stafafdelingen staat 

wat verder af van de dagelijkse praktijk. Het is 

belangrijk ook deze risico’s goed te volgen.
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jaren zo blijft. Ook andere organisaties  

in de gehandicaptensector hebben dit  

probleem.  

Gedaan
Zorgen voor voldoende personeel

In 2017 heeft Amerpoort veel gedaan om te 

zorgen voor voldoende personeel. Dit houdt 

vooral in:

>  Voorkomen dat mensen ziek worden, o.a. 

door het aanbod ´Sterk in je werk´.

>  Ervoor zorgen dat mensen die ziek zijn  

geweest snel weer op een gezonde manier 

kunnen werken.

>  Ervoor zorgen dat mensen bij Amerpoort 

blijven werken.

>  Proberen zoveel mogelijk nieuwe mede

werkers te krijgen. 

Voldoende personeel is belangrijk. Als we te 

weinig begeleiders hebben, kunnen we  

cliënten niet de juiste zorg geven. Amerpoort 

heeft niet altijd voldoende personeel. Daar 

zijn verschillende redenen voor:

>  Bij ziekte van medewerkers is het soms 

moeilijk om invallers te regelen. Het nadeel 

van invallers is dat zij voor de cliënt onbe-

kend zijn. 

>  Het werk voor sommige cliënten of groepen 

is zo ingewikkeld dat we meer personeel 

willen inzetten. Vaak is daar niet voldoende 

geld voor. 

>  We hebben vacatures voor gespecialiseerd 

personeel. Dat is moeilijk te vinden op  

de arbeidsmarkt. Het is vooral lastig om 

nieuwe begeleiders te vinden voor locaties 

waar MVG-, EMVB- en LVB+-cliënten  

wonen. We verwachten dat dit de komende 

Voldoende personeel

>
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Werven nieuwe medewerkers

We werven zelf nieuwe medewerkers, maar 

werken ook samen met andere zorgorgani

saties. Ook zijn er mooie samenwerkings

verbanden, bijvoorbeeld met opleidingen. Zo 

kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen 

Amerpoort al vroeg leren kennen en bij ons 

willen komen werken. Sommige leerlingen 

krijgen bijvoorbeeld les op Nieuwenoord en 

helpen dan ook mee. 

Afwezigheid door ziekte

In 2017 waren bege leiders ongeveer even vaak 

afwezig door ziekte als in 2016. 

De ziektepercentages: 5,62 procent in 2017 en 

5,65 procent in 2016. Bij Amerpoort zijn bege

leiders iets minder vaak ziek dan bij andere 

organisaties. Het landelijke cijfer in de zorg is 

5,79 procent.

Managers proberen te voorkomen dat mede

werkers ziek worden. Ze zorgen er ook voor 

dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen 

werken. Amerpoort heeft een adviseur aan

genomen die de managers bij deze taken 

onder steunt. Naar aanleiding van het tevreden

heidsonderzoek voor medewerkers vindt 

Amerpoort het belangrijk dat medewerkers 

langer en gezonder bij Amerpoort kunnen 

werken.

Geleerd
We doen heel veel om voldoende personeel  

te hebben. Toch hebben we soms te weinig 

mensen. We blijven kijken naar kansen om dit 

op te lossen. 

We hebben goede informatie nodig over de 

behoefte van teams aan personeel: aan  

tijdelijke mensen en aan nieuwe vaste  

mensen. Het verzamelen en bekijken van die 

informatie moet beter. Dan weten we waar de 

problemen het grootst zijn en welke acties 

nodig zijn. 

We ervaren ook dat het belangrijk is dat bege

leiders langer voor Amerpoort blijven werken. 

Hier kunnen we aan werken door een goede 

werkgever te zijn. Als begeleiders weggaan,  

is het goed te weten waarom dat gebeurt. 

Ook dat helpt bij het zoeken van nieuwe  

begeleiders.
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Team
reflectie
Amerpoort stimuleert teams om te leren 

van hun eigen ervaringen. Hoe het team 

dat doet, bepaalt elk team zelf. Er zijn 

verschillende manieren: 

>  Dialoog over Kwaliteit: team in gesprek 

met cliënten en familieleden over kwa-

liteit.

>  Moreel beraad: medewerkers samen in 

gesprek over een lastige vraag.

>  Intervisie: begeleiders in gesprek over 

onderwerpen waar ze mee worstelen. 

>  Teamgesprek Over Functioneren (TOF): 

een methode met 6 manieren om samen 

te kijken hoe het team functioneert.

Teamreflectie zit daarnaast in het dage-

lijks werk. Bijvoorbeeld in teambespre-

kingen en in de ontwikkeling naar taak-

volwassen werken. Teams krijgen ook 

feedback als zij het persoonlijk plan  

bespreken met cliënten en verwanten. 

Als teams in gesprek gaan over hun erva-

ringen en feedback, kunnen ze hun werk 

verbeteren. Dit leidt tot meer kwaliteit 

in de zorg voor de cliënt. 

Gedaan
Teams bepalen zelf hoe zij leren van de  

eigen ervaringen. Ze kiezen daarvoor ook 

zelf een methode. In 2017 is de teams  

gevraagd met welke onderwerpen zij bezig 

zijn geweest. Dit zijn de belangrijkste 

 onderwerpen:

>  Teamontwikkeling.

>  Samenwerking.

>  Kennis en vaardigheden ontwikkelen.

>  Samenwerking met de cliënt en familie.

Geleerd
Teams kunnen gebruikmaken van veel  

verschillende manieren om te leren van de 

eigen ervaringen. Niet alle teams weten dit 

allemaal even goed te vinden. We willen 

onderzoeken welke manieren goed werken. 

En deze manieren beter bij teams onder de 

aandacht brengen.

Dialoog over kwaliteit afdeling I&A



Samen werken aan een goed 
leven. Dat vraagt om mede
zeggenschap en om begrijpelijke 
taal. Zo kunnen cliënten mee
praten en meebeslissen over 
wat er op hun woning gebeurt. 
Of meedenken met de plannen 
van Amerpoort. Samen werken 
aan een goed leven roept soms 
ook lastige vragen op. Bege
leiders kunnen daar in het team 
met elkaar over praten. Ik en 
Amerpoort gaat over mede
zeggenschap, EdLoket en het 
moreel beraad.
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Henk
van 

Luinen

IK EN 
AMERPOORT
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‘ Ik heb  
geleerd te  
laten horen  
wat ik vind’

Henk van Luinen vertelt over medezeggenschap

Ik heb lang bij mijn moeder gewoond, samen met mijn broer. Toen ze  

dement werd, moest ze naar een verpleeghuis. Ik ben toen bij Amerpoort 

gaan wonen. Dat is meer dan 25 jaar geleden, ik was 44 jaar.

Ik ben er altijd

Ik heb mijn eigen huis en doe veel zelf. Opruimen en weggooien van spullen 

vind ik nog moeilijk. Een slecht plan weggooien, dat kan ik wel. Bijvoor

beeld het plan waarin stond dat we allemaal in ons eigen huis moesten 

eten. Dat vond ik zo’n slecht idee. We hebben het in de inloopvergadering 

besproken. Nu koken en eten we samen. 

De inloopvergadering is iedere maand. Er zijn meestal 7 mensen en bege

leiding. Ik ben er altijd. Ik vind het zonde als ik er niet bij kan zijn. Van tevoren 

schrijf ik op waar ik over wil praten. Bijvoorbeeld over eten dat niet lekker 

is of over een deur die te hard dicht slaat.
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Voor andere bewoners 

Ik ben voorzitter van de lokale cliëntenraad. Hier praten we over moeilijkere dingen, 

zoals bezuinigingen. Het is lastig om voorzitter te zijn. Mensen willen soms niet stoppen 

met praten. Ik wil ze niet afkappen, maar ook niet tot twaalf uur vergaderen. Ik vind de 

lokale raad belangrijk. Sommige mensen kunnen niet zo goed zeggen wat ze vinden. 

Dat kan ik dan voor ze doen. 

Amerpoort praat meestal wel duidelijk met cliënten. Soms vertellen ze wel erg veel. Ik 

durf het nu te zeggen als ik iets niet snap. Bij een bijeenkomst gebruikte een familielid 

veel moeilijke woorden. We zijn geen fan van moeilijke woorden, zei ik. 

Zelf doelen bepalen

Ik ben altijd heel stil geweest. Ze zeiden tegen me: Je bent autistisch, je kunt niet met 

mensen omgaan. Dat deed me heel veel. 

Ik had niet eens een eigen plan, dat werd voor me gemaakt. Nu bepaal ik het zelf wat 

mijn doelen zijn. Daar hebben we met elkaar aan gewerkt.

Ik heb geleerd om te laten horen wat ik vind. Daarom doe ik dat nu.
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Er zijn ook onderwerpen waarover Amerpoort 

advies moet vragen aan de cliëntenraad. Dit 

is vastgelegd in de wet Medezeggenschap 

Cliëntenraden Zorgorganisaties. De cliënten-

raad geeft dan een advies over dat onder-

werp. 

Naast de officiële medezeggenschap in raden 

stimuleert Amerpoort het meepraten ook 

op andere manieren. Bijvoorbeeld in klank-

bordgroepen en huiskameroverleggen.

Gedaan
Nieuwe lokale raden

Amerpoort wil graag dat cliënten op alle loca

ties samen praten over wat zij belangrijk  

vinden. In 2017 zijn 4 nieuwe lokale cliënten

raden gestart. Er zijn nu 25 verwantenraden 

en 23 cliëntraden. Daarnaast is er de Centrale 

Cliëntenraad, met een deelraad cliënten en 

een deelraad verwanten. 

Meer medezeggenschap

In 2017 heeft Amerpoort van medezeggen

schap een speerpunt gemaakt. Het doel daar

van is meer medezeggenschap in de organisa

tie. Hierover heeft de bestuurder een stuk 

geschreven. Het heet: Bruggen bouwen in 

dialoog. 

We hebben ervoor gezorgd dat medewerkers 

van Amerpoort beter weten hoe ze met een 

raad kunnen samenwerken. Er zijn gesprekken 

Voor cliënten en familie is het belangrijk dat 

ze kunnen meepraten en meebeslissen.  

Zo helpen ze Amerpoort de goede dingen  

te doen voor cliënten. Veel locaties hebben 

lokale verwantenraden of cliëntenraden. 

Die raden praten met de manager over  

onderwerpen die voor de eigen locatie 

 belangrijk zijn.

Daarnaast zijn er twee centrale cliënten-

raden: een deelraad cliënten en een deel-

raad verwanten. Zij spreken maandelijks 

met de bestuurder. De centrale raden  

kunnen zelf aangeven welke onderwerpen 

ze belangrijk vinden. Ze mogen hierover  

adviezen geven als ze tips en ideeën hebben. 

Medezeggenschap

>

Lokale cliëntenraad voorzitter Mathijs Ruitenbeek
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over medezeggenschap geweest tussen  

cliënten, familie en medewerkers. Mede

werkers hebben een training gekregen over 

medezeggenschap. 

Speerpunten Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (verwanten) heeft 4 

speerpunten voor 2017 vastgesteld. De speer

punten zijn 2 keer per jaar in een vergadering 

besproken om te kijken of dingen beter gaan. 

De speerpunten waren: 

>  Visie op medezeggenschap binnen  

Amerpoort.

>  Cyclisch werken: Van plan tot evaluatie 

>  Betere communicatie tussen lokale  

verwantenraden, Centrale Cliëntenraad  

en bestuurder.

>  Inzet begeleiders en veiligheid op de  

groepen.

 

Onderwerpen Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad heeft een jaar

verslag. Daar staat in over welke onderwerpen 

de deelraden cliënten en verwanten hebben 

mee besloten. In 2017 waren belangrijke  

onderwerpen: 

>  De verandering van muziektherapie.

>  Het stoppen van Stichting Cliëntgelden 

(SCG Support).

>  De indexering van het voedingsgeld. 

>  De bezetting op de groep.

Voorbeeld muziektherapie:

Voor muziektherapie was er een lange wacht

lijst. Gekeken is hoe mensen die dat nodig 

hebben sneller therapie kunnen krijgen. De 

oplossing is verschil maken tussen twee soor

ten muziek: 

>  Therapie, om een probleem op te lossen.

>  Muziek op de groep, omdat het leuk is.

Mensen die therapie nodig hebben, krijgen 

voorrang. 

Voorbeeld lokale raad:

Een lokale cliëntenraad stelde veel vragen 

over de begroting van de locatie. Cliënten 

vonden de begroting moeilijk te begrijpen. 

Daarop is iemand van de financiële afdeling 

uitgenodigd, om samen met de cliënten en 

begeleider te kijken hoe de begroting beter 

leesbaar kan worden. Zodat cliënten makke

lijker kunnen mee praten over waar het geld 

van de locatie heen gaat.

Geleerd
>  Amerpoort wil graag meer lokale raden. We 

leren dat cliënten en familieleden dat vooral 

zelf ook moeten willen. 

>  De Centrale Cliëntenraad vindt het fijn om 

met speerpunten te werken. Volgend jaar 

gaat de raad de speerpunten bespreken als 

de bestuurder erbij is. Dan kunnen ze met 

elkaar in gesprek gaan over de speerpunten.

>  De deelraad verwanten en de bestuurder 

vinden het belangrijk om goed samen te 

werken. Toch is dat in 2017 niet altijd gelukt. 

Daarom kreeg de relatie extra aandacht. 

Ook zullen de deelraad verwanten en de  

bestuurder daar nog vaker met elkaar over 

praten.
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EdLoket
Bij EdLoket werken cliënten aan 

begrijpelijke en toegankelijke 

communicatie voor cliënten van 

Amerpoort. Begrijpelijke com-

municatie helpt cliënten om mee 

te doen bij Amerpoort en in de  

samenleving.

Het motto van EdLoket is: ‘Mee-

doen begint met begrijpen waar 

het over gaat.’ De medewerkers 

werken samen met de afdeling 

Communicatie aan het begrijpe-

lijker maken van teksten. Mede-

werkers kunnen ook bij EdLoket advies 

vragen. 

Gedaan
Werkzaamheden

Bij EdLoket werken 6 cliënten. Deze cliënten 

beoordelen teksten die medewerkers van Amerpoort  

maken. Ze kijken of de teksten goed te begrijpen zijn. Ze 

geven de medewerkers tips over goede teksten. Door dit 

werk leren de cliënten veel. Ze leren samenwerken, ver

gaderen en afspraken maken. Ze leren werken aan tekst 

en beeld op de computer. 

Samenwerken

De Hogeschool Ede zocht een studieopdracht. EdLoket 

bedacht 2 opdrachten: help ons EdLoket pro

moten en vertaal een beleidsnotitie naar een

voudige taal. Een cliënt van EdLoket heeft de 

studieopdrachten gepresenteerd aan de groep 
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Moreel 
beraad 
In een moreel beraad praten mede-

werkers en soms ook cliënten en ver-

wanten samen over een lastige vraag 

of een dilemma. Een gespreksleider 

zorgt ervoor dat het vraagstuk van 

meerdere kanten wordt bekeken. En 

dat iedereen zijn ideeën kan delen. 

Zo is het team beter in staat een  

op lossing te vinden voor lastige  

vragen. Bij een moreel beraad luistert 

iedereen naar elkaar: naar cliënten, 

familieleden en begeleiders. De eigen 

waarden van de deelnemers worden 

besproken. Zo wordt duidelijk waarom 

iemand iets op een bepaalde manier 

doet. Er ontstaat meer inzicht in wat 

goed is en wat niet goed is om te doen. 

Hierbij vormen de visie en waarden 

van Amerpoort een basis.

Gedaan
Moreel beraad

Iedereen binnen Amerpoort kan een 

moreel beraad aanvragen: cliënten, 

familie leden, begeleiders. Er zijn 44  

moreel beraden met teams geweest.  

In 5 teams is 2 keer een moreel beraad 

gehouden. De gesprekken zijn begeleid 

door 8 gespreksleiders. Zij hebben daar

voor een opleiding gehad. 

studenten. Voor elke opdracht ging EdLoket 

met 2 studenten aan de slag. De samen

werking met studenten van de hogeschool 

was een leerzame ervaring. 

Waardering

EdLoket heeft de publieksprijs ‘cliënt in beeld’ 

van de landelijke cliëntenraad (LCR) gewonnen. 

De prijs is voor een organisatie of raad die  

cliënten helpt de weg naar ondersteuning te 

vinden. 

Zomerschool

EdLoket heeft een zomerschool georganiseerd. 

Een groep cliënten maakte daar een nieuws

brief voor cliënten. De deelnemers leerden 

hoe ze eenvoudige taal kunnen gebruiken en 

wat een goede nieuwsbrief is. De mensen van 

EdLoket leerden nieuwe mensen kennen. Aan 

de zomerschool werkten mee: de afdeling 

Communicatie, ervaringsdeskundigen, bege

leiders en cliënten van LeOn. 

Geleerd
Cliënten hebben zelf gevraagd om begrijpelijke 

taal. Amerpoort heeft naar deze vraag geluis

terd. Zo is EdLoket ontstaan. 

Met eenvoudige taal kun je elkaar goed  

begrijpen. We kunnen medewerkers van 

Amerpoort leren dat begrijpelijke taal helpt 

om beter samen te werken. 

De cliënten van EdLoket leren hoe het is  

om samen te werken. Ze krijgen meer zelfver

trouwen en betere sociale vaardigheden



Titel verhaal/onderdeel   bladzijde 41Ik en Amerpoort   41

Moreel café

We organiseerden 16 keer een moreel café. 

Dat is een bijeenkomst om te praten over 

waarden en normen die bij het werk horen. 

Bijvoorbeeld: wat motiveert mij om te werken 

waar ik werk?

Voorbeeld: vraag over regie

Wat bepalen wij voor cliënten en wat mogen 

cliënten zelf bepalen? Begeleiders in een team 

merkten dat ze hier verschillend naar keken. 

In een moreel beraad zijn ze er samen over in 

gesprek gegaan. De vraag van het beraad:  

Onder welke voorwaarden kan ik de cliënt de 

regie ‘terug’ geven over zijn/haar leven?

Het moreel beraad heeft het team veel  

gebracht. Het was leerzaam om te kijken naar 

het eigen handelen. Daarbij bleek hoe lastig 

het is nieuwsgierig en zonder oordeel te zijn. 

Door het gesprek kwam het gemeenschappe

lijk doel weer goed in beeld: We gaan er met 

z’n allen voor om de cliënten een goed leven 

te geven.

Wat is afgesproken? 

>  Voor elke cliënt bekijken waar de grenzen 

precies liggen.

>  Verder onderzoeken hoe je nieuwsgierig en 

open kunt zijn in het contact met collega’s.

>  Elke teamvergadering tien minuten bespre

ken hoe de samenwerking gaat.

Geleerd
Teams leren door een moreel beraad op ver

schillende manieren kijken naar een lastige 

vraag of dilemma. Ze merken dat het helpt om 

echt goed naar elkaar luisteren. 

Van ieder beraad leert Amerpoort weer wat 

anders. Er zou een plek moeten zijn waar alle 

voorbeelden staan. Zo kunnen we nog meer 

van elkaar leren.



Amerpoort werkt graag en vaak 
samen met andere organisaties. 
Van ziekenhuis tot MBO, van 
kinderdagverblijf tot buurt
teams. Zo vinden cliënten hun 
plek midden in de maatschappij. 
We vinden het ook belangrijk  
om kennis te delen. Het Expertise
centrum van Amerpoort draagt 
daaraan bij. ‘Ik en de samen
leving’ gaat over samenwerking 
met gemeente en zorgkantoor, 
over nieuwe dagbestedings
locaties en de academische  
werkplaats.    
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Michiel 
van der Spa

IK EN DE 
SAMENLEVING
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‘ Ik praat  
steeds meer 
mee over 
kwaliteit’

Michiel van der Spa vertelt wat hij doet
voor Amerpoort

Ik werk voor het zorgkantoor. Ik maak afspraken met zorginstellingen. Dat 

doe ik voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, zoals de cliënten van 

Amerpoort. Vroeger was ik vooral aan het onderhandelen over geld. Nu 

praat ik steeds meer mee over kwaliteit. Wat gaat goed en wat kan beter in 

de zorg? Hoe kunnen we met elkaar oplossingen vinden? 

Kijken hoe het wel kan

Ik vind Amerpoort een mooie organisatie. Amerpoort biedt veel verschillende 

diensten. Zorg voor kinderen, voor ouderen, voor cliënten met moeilijk 

verstaanbaar gedrag – het is er allemaal. Verder zeggen ze bij Amerpoort 

niet snel: Nee, dat kan niet. Ze kijken liever hoe het wel kan. 

De vraag van cliënten wordt steeds ingewikkelder. Iedereen heeft zijn  

eigen wensen en iedereen wil op zijn eigen manier meedoen. Daarvoor 

moet Amerpoort veel verschillende oplossingen bedenken. Amerpoort 

doet al veel bijzondere dingen. Maar er is nog meer nodig, vooral voor 

mensen met een ingewikkelde zorgvraag.
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De zorg vooral in de praktijk zien

Met Amerpoort spreek ik over ontwikkelingen. Deze staan in het kwaliteitsrapport. 

Verder hoef ik niet veel rapporten te lezen. Ik wil de zorg bij Amerpoort vooral in de 

praktijk zien. Daarom vergader ik met het bestuur en de managers en praat ik met  

begeleiders en ervaringsdeskundigen. Ik bezoek ook locaties, dan hoor ik weer andere 

dingen.

Ik praat graag met de mensen van de cliëntenraden. Zij weten precies wat cliënten wel 

en niet willen. Als er klachten zijn of iemand de zorg wil stoppen, dan wil ik dat ook 

weten. Ik wil niet alleen de positieve verhalen horen, maar ook zaken die niet goed zijn 

gegaan. Dan kunnen we samen werken aan verbetering.

Communicatie is nooit klaar

Wat ik vaak hoor van cliëntenraden, is dat communicatie heel belangrijk is. Communicatie 

is nooit klaar, we moeten het aandacht blijven geven. Dat gebeurt ook bij Amerpoort. 

Iedereen doet zijn best elkaar te begrijpen. Dat is mooi. Goede communicatie is de 

basis van goede zorg.
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steld. De zorg van de cliënt wordt regel

matig besproken met cliënt en familie en 

aangepast aan de behoefte van de cliënt. 

Alles wordt vastgelegd in het persoonlijk 

plan.

>  Dialoog over Kwaliteit: bij het traject  

Dialoog over Kwaliteit gaan teams met 

cliënten en familie in gesprek over de 

kwaliteit van zorg (op een locatie). Dit 

traject ondersteunt teams bij de ontwik

keling naar taakvolwassen werken. 

De doelen en resultaten van deze vier  

projecten zijn gehaald. In de Eindproject

rapportage zorginkoop staat meer infor

matie. 

Geleerd
Voor Amerpoort was het prettig samen 

met het zorgkantoor afspraken te maken. 

Het was goed onderwerpen te kiezen  

die belangrijk zijn voor de cliënten van 

Amerpoort.

Voor alle projecten hebben we doelen  

bedacht die we kunnen meten. Tijdens  

de uitvoering ontdekten we dat deze infor

matie soms niet genoeg zegt. Dan is het 

beter om ook merkbare informatie te ver

zamelen. Dat vertelt meer over wat we  

belangrijk vinden.

Over de inkoop van zorg heeft Amerpoort 

in 2016 afspraken gemaakt met het zorg-

kantoor. Dit heeft geleid tot 4 projecten 

voor betere zorg voor cliënten. Projecten 

waar cliënten zelf iets aan hebben én  

die voor Amerpoort belangrijk zijn. Ze 

hebben te maken met meer aandacht, 

meer praten, meer betrekken en beter  

afstemmen. 

Gedaan
De projecten zijn in 2016 en 2017 uit

gevoerd en afgerond. De 4 projecten zijn:

>  Wijs met psychofarmaca: psychofarmaca 

zijn medicijnen voor de behandeling van 

psychiatrische aandoeningen en psycho

logische problemen. Vaak zijn deze medi

cijnen slecht voor de gezondheid of is het 

gebruik niet nodig. Bij 58 cliënten is het 

het gebruik van psychofarmaca opnieuw 

bekeken, bij 24 cliënten is de medicatie 

aangepast, gestopt of verminderd. 

>  Kennisdelen: dankzij het project Kennis 

delen kunnen medewerkers, cliënten en 

familie beter kennis met elkaar delen. Bij

voorbeeld door de inzet van ervarings

deskundigen. Zo werken we samen aan 

betere zorg. 

>  Cyclisch werken: met het project Cyclisch 

werken is een duidelijke werkwijze opge

Inkoop van zorg



bladzijde 46 - Titel verhaal/onderdeel46 - Kwaliteitsrapport 2017 Titel verhaal/onderdeel - bladzijde 4646   Kwaliteitsrapport 2017

Dagbestedings  
locaties midden in  
de samenleving

We ondersteunen cliënten bij het zoeken en 

houden van werk of dagbesteding. Het doel 

is werk dat goed past bij de cliënt en dat de 

cliënt ook echt leuk vindt. Passend bij de 

mogelijkheden van de cliënt en bij zijn  

wensen. We dagen hem ook uit zich te ont-

wikkelen. Dat kan in het werk, via stage en 

via scholing. We werken nauw samen met 

het netwerk van de cliënt. We gaan op zoek 

naar werk dat zowel de cliënt als de samen-

leving iets oplevert. Zo gaat meedoen ook 

over waarde toevoegen.

Gedaan
Meer cliënten hebben werk en dagbesteding 

op locaties midden in de samenleving. Voor

beelden hiervan zijn de werkplekken bij MBO 

Amersfoort, verpleeghuis De Lichtenberg en 

Meander Medisch Centrum. 

Een loopbaancoach ondersteunt cliënten in 

het vinden van dagbesteding dat bij de cliënt 

past. Ook via job coaching vinden cliënten 

steeds vaker een plek om te werken. 

Bij MBO Amersfoort zijn drie verschillende 

dag bestedingsgroepen. Lokaal 010 is een dag
Nick Schenk in Meander Medisch Centrum
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bestedingsplek voor jong volwassenen met 

een ernstige verstandelijke meervoudige  

beperking. Atelier de Nieuwe Stempel is een 

werkplek waar jongeren met een matig tot 

lichte verstandelijke beperking dagelijks  

producten drukken en verkopen. En cursisten 

met een beperking leren en ontwikkelen zich 

twee dagen per week bij LeOn. Elke dinsdag 

hebben zij samen met mbostudenten les.

Geleerd
Cliënten zijn trots op een baan in de samen

leving. Ze worden gewaardeerd en leveren een 

bijdrage aan de maatschappij. Ook bedrijven 

zijn enthousiast over de same n werking met 

cliënten. Meedoen in de samen leving leidt tot 

mooie ontmoetingen tussen verschillende 

groepen. Bijvoorbeeld tussen studenten en 

cliënten. Het belangrijkste wat we steeds op

nieuw ontdekken: cliënten kunnen meer dan 

je denkt!

Aandachtspunt is de balans tussen een 

gevarieerd aanbod en de grootte van een 

nieuw dagbestedingsproject. In het begin 

start een project klein, voor de lange termijn 

is het belangrijk dat het project kan groeien.

Dagbestedingsgroep Lokaal 010 - MBO Amersfoort
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Met ambulante begeleiding onder-

steunen we cliënten in hun eigen omge-

ving. Zo kunnen mensen langer en beter 

in hun eigen omgeving wonen, werken en 

recreëren. Op die manier kunnen zij mee-

doen in de samenleving. De gemeenten 

betalen de ambulante begeleiding. Elke 

gemeente heeft hier eigen afspraken en 

regels voor. 

Gedaan
Steeds meer cliënten vragen Amerpoort 

om ambulante begeleiding. Dat is anders 

dan verwacht. We dachten dat de overgang 

van verantwoordelijkheden naar de  

gemeenten juist tot minder vragen zou  

leiden. 

Amerpoort ondersteunt 745 mensen die 

door de gemeente betaald worden. Dit is 

meer dan een kwart van de 2591 cliënten 

van Amerpoort. Het bedrag dat Amerpoort 

krijgt voor dit werk, is ongeveer 4 procent 

van de totale omzet. 

We krijgen van de gemeente veel minder 

geld dan we gewend waren vanuit de Wet 

langdurige zorg (WLZ). Toch willen we deze 

belangrijke ondersteuning aan cliënten 

blijven bieden. Samen met gemeenten en 

wijkteams kijken we hoe we de onder

steuning verder kunnen ontwikkelen. Het 

vraagt om slimmer werken en om kijken 

naar andere mogelijkheden. Ook over

leggen we met gemeenten over het geld 

dat nodig is om dit goed te doen.

 

Geleerd
We zien dat de vraag van de gemeente aan 

Amerpoort om zorg te bieden toch groter 

is dan verwacht. Daarom gaan we meer  

afspraken maken met de gemeenten. Wij 

willen dat iedereen met een verstandelijke 

beperking goede zorg krijgt, of je nu betaald 

wordt door de gemeenten of door de Wlz. 

We gaan ook zelf kijken hoe we de begelei

ding en ondersteuning beter en goedkoper 

kunnen regelen. Begeleiders zijn nu bij

voorbeeld veel tijd kwijt met reizen. Dat 

kunnen we misschien beter organiseren.

Ontwikkeling  
ambulante zorg

Ambulant begeleider op pad
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Gedaan
Meer dan 10 zorgorganisaties werken samen 

met onderzoekers van de academische werk

plaats. Amerpoort doet mee aan een onder

zoek naar de LACCSmethode. LACCS staat 

voor werken op 5 gebieden: lijf, alert zijn, con

tact, communicatie en stimulering. Doel is het 

vergroten van de belevingswereld van men

sen met ernstige verstandelijke en meervou

dige beperkingen. Dit kan helpen bij een goed 

leven. 

Door nieuwe kennis kunnen wij betere zorg 

aan cliënten leveren. Daarom willen we het 

weten als er nieuwe, slimme ideeën zijn  

bedacht. We werken samen met de acade-

mische werkplaats ‘Leven met een verstan-

delijke beperking’. De werkplaats is bij  

Tranzo, een onderdeel van de Universiteit 

van Tilburg. Bij Tranzo onderzoeken we ons 

eigen werk en kijken we of het beter kan.  

Op die manier brengen we nieuwe kennis 

naar Amerpoort. Die gebruiken we om ons 

werk beter te doen.

Academische  
werkplaats

>

Tommie Kreeftmeijer wordt begeleid via de LACCS-visie

L = LICHAMELIJK WELZIJN

A = ALERTHEID

C = CONTACT

C = COMMUNICATIE

S = STIMULERENDE TIJDSBESTEDING

ONTWIKKELINGSFASEN

EVMB
GOED LEVEN!

Een goed leven voor mensen met 
EVMB betekent dat het “goed voor elkaar” 

is op alle 5 verdiepingen.
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In het onderzoek wordt gekeken of het ook 

echt werkt. Dit is belangrijk omdat Amerpoort 

deze methode gebruikt.

Geleerd
We leren dat we veel dingen niet weten. Vaak 

is niet onderzocht of wat we doen ook echt 

werkt, bijvoorbeeld een methode van bege

leiden. Dat moet in de toekomst meer gaan 

gebeuren. We willen werken met methodes 

waarvan we weten dat ze werken. Methodes 

dus waarnaar onderzoek is gedaan. 

We willen wetenschappelijke kennis verbinden 

met de dagelijkse praktijk. Het lukt ons nu  

onvoldoende om vragen uit de praktijk te  

gebruiken voor kennisontwikkeling. 

Het is belangrijk open te staan voor ideeën en 

kennis van anderen. Wat je zelf bedenkt is niet 

altijd het beste. We moeten er soms ook aan 

wennen kennis van anderen aan te nemen.

INTERVIEWS: 
Astrid van den Berg 

REDACTIE: 
Amerpoort

EINDREDACTIE: 
Monica Boschman

VORMGEVING:
Mark van Herpen

FOTOGRAFIE: 
Ineke Oostveen 

COLOFON
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Aantal cliënten: 

2768

Aantal medewerkers: 

2679

Aantal FTE: 

1708

Aantal vrijwilligers: 

700

Amerpoort werkt in: 

Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten,  

Bussum, De Bilt, Hilversum, Hoevelaken, Huizen, 

Laren, Leusden, Muiden, Naarden, Nieuwegein, 

Nijkerk, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, 

Utrecht, Woerden, Woudenberg, Zeist.

Jaaromzet Amerpoort 2017: 

€141.259.772,

AMERPOORT 
IN CIJFERS

MEER  
WETEN?

Kijk op 
www.amerpoort.nl/ 
kwaliteitsrapport

Achtergrondinformatie en artikelen

Op de website van Amerpoort staat informatie 

over verschillende onderwerpen in dit Kwaliteits

rapport. Met links naar rapportages, artikelen 

en nieuwsberichten. Zoals informatie over 

 EdLoket, een interview over de Veiligplusaan

pak of de eindrapportages van de vier zorg

inkoopprojecten. 

http://www.amerpoort.nl/kwaliteitsrapport 
http://www.amerpoort.nl/kwaliteitsrapport 
http://www.amerpoort.nl/kwaliteitsrapport 
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K.v.K Amersfoort 32099806   NL61ABNA0232251800 

 

De heer P. Willems 
Bestuurder Amerpoort 
 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

Kenmerk: 18-03/CCRC/CvD/JdJ      Baarn, 9 mei 2018 

Gaat over: Het kwaliteitsrapport 2017      

 

Geachte heer Willems, beste Paul, 

 

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

Amerpoort. De zorg aan alle cliënten van Amerpoort. Amerpoort vertelt in het rapport hoe het 

gaat met kwaliteit en veiligheid. Aan de CCR is gevraagd om een reactie te geven op het  

rapport.  

 

Met een groepje hebben we het rapport gelezen. Niet iedereen heeft alles gelezen. Daar was 

het rapport te lang voor. Daarom hebben we met elkaar gekozen wat voor de CCR belangrijk 

was. We hebben een top 3 gemaakt: 

1. Veiligheid 

2. Voldoende personeel 

3. Medezeggenschap 

 

We hebben over deze onderwerpen uit het rapport gepraat. We hebben ook extra tips bedacht.  

Dat schrijven we hierna op. We hopen dat u de tips gaat gebruiken. Wij horen graag van u wat 

uw plannen zijn. 

 

Over het rapport willen we ook nog iets zeggen. Het rapport is duidelijk geschreven.  

Geschreven in begrijpelijke taal. Het leest heel prettig. Dat is een compliment waard! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Centrale Cliëntenraad 

Cees van Keken 

Voorzitter deelraad Cliënten 

REACTIE CCR-DEELRAAD CLIËNTEN
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1. Veiligheid (bladzijde 28 uit het rapport) 
• Onduidelijk: wat is het verschil tussen een klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersoon? 

 

• Hoe voorkom je risico’s? -> Door het bij de bron aan te pakken. Bijvoorbeeld: wanneer  

iemand vaak valt moet je zorgen dat er geen drempels zijn. 

 

• Hoe zit het met privacy en veiligheid? Wanneer iemand een risico is (bijvoorbeeld agressie 

of middelengebruik) wordt er over deze persoon gepraat. En over geschreven. Soms gaat 

het over de veiligheid van 1 persoon. Soms gaat het over de veiligheid van een groep. Is de 

privacy van 1 persoon belangrijker dan de veiligheid van een hele groep? Iemand verdient 

altijd een tweede kans. Maar je moet dan wel meewerken. 

 

• Brandveiligheid – op sommige groepen zijn er geen brandoefeningen. Of vluchtroutes.  

Of misschien is het er wel maar weten de cliënten het niet. Tip: elektrisch koken. Dat is  

veiliger dan met gas. En met gas kunnen er meer problemen ontstaan.  

 

Wat heeft Amerpoort geleerd: 
- Praten over veiligheid 

- Inzicht in veranderingen 

- Met elkaar in gesprek gaan 

- Verschil wat er moet van de wet en soms wat Amerpoort wil 

- Risico’s in kaart brengen 

 

Tips van de CCR: 
- Altijd met cliënten praten over veiligheid – bijvoorbeeld twee keer per jaar in het huis- 

kameroverleg (als dat past bij de woning) 

- Veiligheid zit in grote en kleine zaken. Ook in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld je prettig 

voelen in je huis.  

- Regelmatig brandoefeningen en vluchtroutes oefenen (moet wel bij de groep passen).  

è Als je boven slaapt en de lift doet het niet – hoe kom je dan beneden?  
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2. Voldoende personeel (bladzijde 31) 
• Ook mensen met een lichte hulpvraag hebben behoefte aan voldoende aandacht en  

begeleiding. Het is niet goed wanneer alle begeleiding naar andere groepen gaat.  

Groepen waar een zware zorgvraag is. Alle groepen hebben goede begeleiding nodig. 

 

• Het is fijn om je eigen persoonlijk begeleider te mogen kiezen. Dat kan niet overal.  

Belangrijk is dat je wel altijd een vaste persoonlijk begeleider hebt. 

 

• Amerpoort en Den Haag moeten meer geld besteden om nieuwe personeel van buiten  

naar binnen te halen. 

 

• Er moet voldoende veiligheid zijn voor de begeleiding. Dan blijft begeleiding misschien  

langer. Vaste begeleiding geeft rust en duidelijkheid voor de cliënten.  

 
Wat heeft Amerpoort geleerd: 

- Voorkomen dat begeleiding ziek wordt 

- Zorgen dat begeleiding blijft 

- Binnen halen nieuwe medewerkers 

- Duidelijk weten waardoor begeleiders weggaan  

 

Tips van de CCR: 
- Minder bureaucratie, minder administratie 

- Meer bij cliënten, minder op kantoor 

- Leerlingen meer laten meedraaien, helpen met kleine dingen. Bijvoorbeeld koffie en 

thee inschenken. Of boodschappen doen. Dat ondersteunt de begeleiding. 

- Vaste contracten geven. Dan blijft vaste begeleiding langer. 
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3. Medezeggenschap (bladzijde 37) 
• Er zijn maar weinig cliëntenraden op Nieuwenoord. Dat is jammer. Het is belangrijk om ook 

op Nieuwenoord cliëntenraden te hebben. Er zijn veel manieren om te laten weten wat je 

belangrijk vindt. Ook als je niet goed kan praten. Dan kun je zoeken naar oplossingen.  

 

• Als er geen cliëntenraad is moet er wel een huiskameroverleg zijn. In ieder geval een vorm 

van inspraak en keuze maken.  

 

• De CCR heeft in 2017 het EdLoket bedacht. Dat staat niet in de tekst. Het EdLoket staat wel 

op bladzijde 39 en 40.  

 
Wat heeft Amerpoort geleerd: 
- Het is belangrijk dat er nog meer lokale raden komen. Raden voor cliënten en raden 

voor verwanten. Iedereen heeft het recht om mee te praten over de belangrijke dingen in 

je leven.  

- Praten over beslissingen is soms moeilijk. Amerpoort en de CCR Verwanten praten over 

samenwerking. Samenwerken om tot goede besluiten te komen over de kwaliteit van 

zorg.  

 
Tips van de CCR: 
• Het EdLoket kan ook helpen bij het kwaliteitsrapport. Er staan soms nog moeilijke woorden 

in. Voor elk moeilijk woord bestaat ook een makkelijk woord. 

• Er waren weinig aanvragen voor medezeggenschap bij Beter Leven (bladzijde 12 en 13). 

Het is belangrijk dat medezeggenschap vanzelfsprekend is. Maar ook dat medezeggen-

schap nog kan groeien. En dat mensen weten waar je vragen kunt stellen over mede-     

zeggenschap. Of geld aanvragen bij Beter Leven voor meer medezeggenschap op je groep. 

• Maak een samenvatting van het kwaliteitsrapport. Een samenvatting is sneller te lezen. 

• Zorg dat er op elke woning en dagbesteding meerdere papieren kwaliteitsrapporten zijn.  

Tip samen met begeleiding het kwaliteitsrapport lezen.  
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De heer P. Willems 
Bestuurder Amerpoort 
 
 

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

 
Kenmerk: 18-10/CCRV/AT/CvD      Baarn, 15 mei 2018  
Betreft: Reactie CCRV Kwaliteitsbericht 2018      
  
 
 
Geachte heer Willems, beste Paul, 
 
 
Hartelijk dank voor het toegezonden goed leesbare Kwaliteitsrapport 2017. Het is goed om  
te zien dat er veel aandacht is gegeven aan de leesbaarheid, zodat dit rapport ook voor een 
deel van de cliënten van Amerpoort is te lezen en te begrijpen. 
 
We realiseren ons dat het nieuwe kwaliteitskader in 2017 in werking is getreden en dat dit  
kwaliteitsrapport de eerste is in deze vorm. Zoals u schrijft in de brief van 28 april 2018 is het 
een zoekproces geweest hoe dit rapport goed in te richten. Bovendien zijn de processen die  
de bouwstenen van het kwaliteitskader vormen nog niet volledig geïmplementeerd. 
 
Het lezen van het rapport door de verschillende leden van de CCRV heeft de nodige  
opmerkingen opgeleverd. Om onze reactie niet te uitgebreid te maken hebben we besloten 
deze in 2 delen te splitsen. Allereerst de formele reactie om toe te voegen aan het kwaliteits- 
rapport. 
Daarna zullen we nog een reactie opstellen waarin we vooral ingaan op verbeterpunten bij het 
rapport, wat we gemist hebben etc. 
 
Voor het tweede deel hebben we tevens gebruik gemaakt van de Checklist Kwaliteitsrapport – 
voor verwanten raden, zoals deze in samenwerking tussen de verschillende belangenorganisa-
ties is opgesteld. Graag gaan we hierover vervolgens met u in gesprek om te kijken hoe we met 
zijn allen kunnen bijdragen aan verdere verbeteringen van de kwaliteit van zorg bij Amerpoort. 
 
Bijgaand zenden wij u onze eerste formele reactie. Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te 
hebben geïnformeerd en wachten uw reactie met belangstelling af.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Centrale Cliëntenraad 

 
Arend Tibbe 
Voorzitter deelraad Verwanten 
 
  



Titel verhaal/onderdeel - bladzijde 57Reactie Centrale Cliëntenraad - deelraad verwanten   57

 
 
 
 

 
K.v.K Amersfoort 32099806   NL61ABNA0232251800 

 

 
 
 
 
Reactie CCRV Amerpoort op het Kwaliteitsrapport 2017 
 
 
Wat vonden wij goed aan het rapport: 
• We vonden het positief dat het rapport is opgesteld in eenvoudig leesbare taal.  

Hierdoor is het rapport ook toegankelijk voor een aantal cliëntgroepen. 
• Er zijn mooie, ondersteunende verhalen over merkbare kwaliteit ofschoon van een  

beperkt aantal mensen. 
• Het rapport geeft veel voorbeelden van acties die al binnen Amerpoort zijn genomen. 
• We vonden het goed dat er gemeld wordt dat er onvoldoende personeel is en dat daar  

acties op worden/zijn ingezet. 

Waar vonden we dat het rapport beter kan: 
Het kwaliteitsrapport is de 4e bouwsteen in het vernieuwde kwaliteitskader. Het moet het  
resultaat zijn van de eerste 3 bouwstenen. Naast de externe verantwoording, dient het zeker 
een aanzet te zijn voor interne verbeteringen.  
 
Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt 
Het kwaliteitsrapport besteedt veel aandacht aan thema's rond cliënten van hoger niveau.  
Ook voorbeelden die aangehaald worden zijn vaak van cliënten met een redelijk hoog niveau. 
Daar kun je ook mooie, positieve verhalen over vertellen. Ondertussen is de werkelijkheid dat 
de Amerpoort veel cliënten heeft met ernstige handicaps en/of problemen heeft. Denk hierbij  
bijvoorbeeld aan EMVB-cliënten, cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, cliënten met foren-
sische achtergrond, psychiatrische problematiek of ouder wordende cliënten. Dat is een hele 
opgave waar veel mensen intensief mee bezig zijn. En waar soms ook de middelen ontbreken 
om goede kwaliteit te realiseren bij wie het niet eenvoudig is om het altijd goed te doen.  
 
Het kwaliteitsrapport schenkt daar naar onze mening (te) weinig aandacht aan waardoor het  
geschetste beeld te rooskleurig wordt. De buitenwereld mag weten dat van instellingen als 
Amerpoort veel wordt gevraagd, waarop niet altijd een eenvoudig antwoord kan worden  
gegeven. Dat daarvoor soms meer nodig is (middelen/kennis), dan waarover wordt beschikt. 
Dat de instelling zich daarmee wellicht kwetsbaarder opstelt, kan onzes inziens geen kwaad. 
Wij zijn van mening dat de informatie in het kwaliteitsrapport per doelgroep gerapporteerd zou 
moeten worden. Het zorgproces is bij de diverse groepen immers ook verschillend. 
 
Bouwsteen2: Onderzoek naar cliënt ervaringen. 
Er is weinig meetbare informatie van 2017 in het rapport te vinden. Het nu gebruikte cliënt- 
tevredenheidsonderzoek uit een eerdere periode heeft voorheen tot discussies geleid. Bijvoor-
beeld, eigenlijk hadden alle 2285 cliënten recht op een persoonlijk plan gesprek in 2017.  
Een steekproef van 200 geeft geen inzicht in de vraag of iedereen zo’n gesprek gehad heeft.  
Het feit dat er sprake is van een lichte daling van de tevredenheid, baart ons zorgen. Wij zijn 
van mening dat er meer meetbare informatie beschikbaar moet komen, dat er duidelijke doelen 
gesteld moeten worden.  
 
Idealiter worden de resultaten vergeleken met die van gelijksoortige instellingen in de sector 
(benchmarken). Meten is weten, en dat is nóg belangrijker wanneer het gaat over cliënten  
die niet kunnen communiceren. Bovendien helpt het als er verbeterpunten en doelen worden 
genoemd. Hoe kunnen wij anders constateren of er vooruitgang is geboekt? 
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Wij zijn overigens met u van mening dat ook merkbare informatie een belangrijk onderdeel  
van het kwaliteitsrapport is. Dit laat onverlet dat de meetbaarheid belangrijker is om te kunnen 
beoordelen of mensen en middelen op de juiste manier zijn ingezet. 
 
De invoering van het cliënttevredenheidsonderzoek ‘Dit vind ik ervan’ medio 2018 is hiervoor  
te laat en zal waarschijnlijk ook niet voor het jaar 2018 een representatief beeld kunnen geven. 
Het streven zou daarbij een 100% onderzoek moeten zijn. 
De implementatie van Plancare 2.0 en het gebruik hiervan komt pas langzaam op gang.  
Hopelijk duurt het niet lang meer voor dit systeem ook informatie gaat opleveren. 
 
Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams 
Om als zorgteam aan zelfreflectie, in welke vorm dan ook, te kunnen werken is een behoorlijke 
mate van taakvolwassenheid van belang.  
Door te ‘praten over kwaliteit’ (DOK) tussen medewerkers, cliënten, verwanten en anderen is er 
een mogelijkheid voor zelfreflectie aangereikt. Het blijkt echter dat het animo bij de zorgteams 
om aan een DOK traject mee te doen afneemt. Het kost tijd en door onderbezetting en wisselin-
gen in teams ontbreekt het vaak aan deze tijd. Wat ons betreft is de voorwaarde voor een DOK-
traject een stabiel team (bezetting op orde en continuïteit in medewerkers). Hier liggen dan ook 
onze zorgen met betrekking tot de ontwikkelingen in de laatste jaren.  
 
Bij de DOK-trajecten zullen ook verwanten zich moeten inzetten. Belangrijk daarbij is dat zij  
zich welkom voelen en serieus worden genomen. Tot en met 2017 is nog geen 20% van de 
zorgteams met een DOK-traject gestart en dit baart ons zorgen. Ook na dit traject zal de dialoog 
levend moeten worden gehouden. 
 
Zelfreflectie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsdenken. Naast de begelei-
dingsteams moet dit vanzelfsprekend ook gebeuren door de ondersteunende diensten en het 
management. De centrale vraag hierbij zal altijd moeten zijn: ‘Wat heeft Ed hieraan!’.  
 
Tot slot 
Onderdeel van het kwaliteitskader is ook de Externe Visitatie, welke minimaal eenmaal per  
2 jaar gedaan moet worden. Wij adviseren u om deze Externe Visitatie ook al op dit eerste  
kwaliteitsrapport te laten uitvoeren. Deze externe reflectie kan bevindingen opleveren, die  
een extra bijdrage kunnen zijn in de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg voor alle  
cliënten van Amerpoort. Hoe beter de kwaliteit van zorg, hoe beter de kwaliteit van leven  
voor de cliënten van Amerpoort. Bovendien is het voor de medewerkers ook prettiger werken, 
waardoor zij graag bij Amerpoort willen - blijven- werken. 
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Baarn, 17 mei 2018  
 
 
 
Onderwerp: Kwaliteitsrapport  
 
 
 
Beste Amerpoorters en belangstellenden,  
 
De Ondernemingsraad van Amerpoort heeft het kwaliteitsrapport gelezen. Wat staat er veel 
in! 
 
We zijn trots op alle Amerpoorters en alles wat gedaan is. De Ondernemingsraad let 
natuurlijk vooral op de medewerkers van Amerpoort. En de bestuurder vertelt ons wat er 
allemaal gebeurt bij Amerpoort.  
De Ondernemingsraad vindt het nieuwe kwaliteitsrapport een hele verbetering. Geen lijsten 
en cijfers, maar verhalen. Vertellen waar je mee bezig bent geweest en wat dat heeft 
opgeleverd zegt meer dan cijfers. 
 
Het rapport laat goed zien dat de medewerkers van Amerpoort veel verschillende dingen 
moesten doen. Dat was niet altijd makkelijk. Doen wat goed is voor de cliënt betekent niet 
altijd bezig kunnen zijn met de cliënten. De medewerkers vinden dat niet altijd leuk en dat 
begrijpen wij. 
 
Amerpoorters zijn ambitieus, iedereen wil het beste. Dat gaat wel eens ten koste van 
zichzelf. 
 
Ook in 2017 is het ziekteverzuim niet echt gedaald. Het aantal MIC-melding is ook gestegen. 
Dat baart de OR zorgen. De OR juicht de Veiligheidstrainingen toe. Ook het Teamgesprek 
Over Functioneren is in 2017 gestart. De OR denkt dat dit kan bijdragen aan het versterken 
van medewerkers en teams. 
‘Sterk in je werk’ is een aanbod dat helpt om het werk te kunnen voortzetten en of te 
hervatten. Amerpoort zet vernieuwende dingen in om medewerkers te helpen zoals Good 
Habitz.  
 
Amerpoort staat voor de uitdaging om huidige medewerkers te behouden en daarnaast 
goede nieuwe medewerkers te vinden. Zorgen maken we ons over de last die wordt ervaren 
om goed personeel binnen te halen voor de MVG-, EMVB- en LVB+-cliënten. De OR is 
hierover in gesprek met de organisatie en we willen onze ervaringen en ideeën meegeven.  
 
Het is een kunst om medewerkers van Amerpoort met elkaar te verbinden en kennis met 
elkaar uit te wisselen. De hulpmiddelen als intervisie en moreel beraad zijn hierbij 
ondersteunend. Daarbij is het ook belangrijk dat je met je eigen team scherp blijft op eigen 
functioneren en samenwerking waarbij teamreflectie belangrijk is. Wat dat betreft zou de 
Ondernemingsraad de onderlinge samenwerking tussen teams & clusters, maar ook op 
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divisieniveau willen versterken. Wordt niet op diverse plekken binnen Amerpoort hetzelfde 
wiel uitgevonden? 
 
De Ondernemingsraad wordt goed betrokken bij nieuwe ideeën. Ook in 2017 is de OR vaak 
uitgenodigd vanaf het begin mee te praten en mee te denken voor en over Amerpoort. Het 
contact met Paul Willems is goed, en daar is de OR blij mee! En als er eens iets niet goed 
gaat, praten we daar over. Zo hoort het ook. 
 
Dat doen we ook weer in 2018! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de ondernemingsraad 
Stichting Amerpoort 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saskia Smits 
voorzitter 
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Het maken van dit eerste Kwaliteitsrapport 

was een hele reis. Van het verzamelen van 

informatie tot het schrijven van de inhoud. 

Er waren veel gesprekken voor nodig, waarin 

we ook veel leerden over kwaliteit binnen 

Amerpoort. Nu ligt het rapport er, in begrij-

pelijke taal. Zo kan iedereen meepraten 

over kwaliteit en veiligheid. 

Verbeteren, meten en sturen

Het Kwaliteitsrapport is af. Het werk gaat 

door. Wat doen we goed? Wat kan beter? 

Het overzicht van activiteiten in het rapport 

laat zien wat verbeterpunten zijn. 

Een tijd lang hebben we te weinig met elkaar 

gesproken over de kwaliteit en veiligheid die 

cliënten en hun familie ervaren. In 2017 hebben 

we extra aandacht besteed aan deze merk

bare kwaliteit. Dat deden we door in gesprek 

te gaan met cliënten, familie, begeleiders, 

management en medewerkers van onder

steunende diensten. Maar ook meetbare  

kwaliteit in cijfers kan ons helpen. Dit jaar  

kijken we daarom hoe we kwaliteit nog beter 

kunnen meten en sturen. 

Reacties van medezeggenschap

Ik ben blij met de reacties van de medezeggen

schap op dit Kwaliteitsrapport. De reacties 

zijn vooral opbouwend. De raden laten zien 

dat ze meedenken. Tegelijkertijd zijn de raden 

ook kritisch en dat is precies wat ik waardeer 

in hun rol. Dit houdt ons als organisatie 

scherp. Ik ga de komende tijd met de raden in 

gesprek over hun reacties. Hier benoem ik  

alvast een paar dingen. 

Centrale Cliëntenraad – deelraad Cliënten

Ik herken veel punten in de reactie van de 

deelraad Cliënten van de Centrale Cliënten

raad. De leden van de raad hebben uitgebreid 

gesproken over veiligheid, voldoende perso

neel en medezeggenschap. Ze benoemen hun 

aandachtspunten en lastige knelpunten. Zoals 

het werven van personeel om tekorten te 

voorkomen. Daarnaast willen ze dat cliënten 

op een locatie kunnen meebepalen wie er 

komt werken. Ten slotte benadrukken ze het 

belang van medezeggenschap. Maar ook dat 

het soms moeilijk is om een raad op te zetten 

als er te weinig mensen aan de raad willen mee

doen. Oplossingen voor deze lastige punten 

zijn niet zomaar te vinden. Het is vooral  

belangrijk dat we samen werken aan goede 

oplossingen.

 

Centrale Cliëntenraad – deelraad Verwanten

Ook de reactie van de deelraad verwanten geeft 

aandachtspunten om samen verder te werken 

aan meer kwaliteit. De raad benadrukt de grote 

variatie aan cliënten binnen Amerpoort. Elke 

groep cliënten vraagt om andere zorg. 

NAWOORD
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Verder vindt de raad goede meetbare infor

matie belangrijk. Een herkenbaar punt, waar 

we in 2018 mee aan de slag gaan. De deelraad 

verwanten geeft ten slotte het belang van 

zelfreflectie voor alle teams aan, bijvoorbeeld 

door het traject Dialoog over Kwaliteit. Teams 

moeten voldoende taakvolwassen en stabiel 

zijn en voldoende tijd hebben om aan zelf

reflectie te werken. Amerpoort wil teams 

hierin blijven stimuleren. Dit helpt hen ook in 

hun ontwikkeling naar taakvolwassen werken. 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is trots op de mede

werkers van Amerpoort. Met elkaar hebben 

we al veel gedaan op het gebied van kwaliteit 

en veiligheid. De raad benoemt ook zijn zorgen 

over belangrijke onderwerpen: voldoende en 

goed opgeleid personeel, de tijd die mede

werkers kunnen besteden aan de cliënt, de 

manier waarop medewerkers in en tussen 

teams van elkaar kunnen leren. 

Het zijn belangrijke punten voor Amerpoort. 

Nu en in de komende jaren besteden we veel 

aandacht aan: het werven van nieuw personeel, 

het behoud van huidige medewerkers en het 

zo goed mogelijk inzetten van medewerkers. 

Samen verder werken aan kwaliteit en  

veiligheid

We werken elke dag aan het verbeteren van 

de kwaliteit en veiligheid voor cliënten. We   

gaan de slag met de verbeterpunten. Dat is een 

proces dat steeds doorgaat. In het Kwaliteits

rapport 2018 kijken we opnieuw waar we staan. 

Samen blijven we werken aan een goed leven. 

Dat is waar we merken wat kwaliteit werkelijk is. 

Paul Willems

bestuurder 

Wie meer wil weten:
Op de website staat extra informatie 

over de onderwerpen uit dit Kwaliteits-

rapport:

www.amerpoort.nl/kwaliteitsrapport
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