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Als ik nu terugblik, is het  
eigenlijk wonderlijk dat we nog 
nooit een Jaarbeeld hebben 
gemaakt rond dit thema. 
Werelden die bij elkaar komen; 
dat is immers waar het in de 
zorg om draait! De wereld van 
Amerpoort zoekt verbinding 
met de samenleving; bijvoor
beeld via verwanten, vrijwil
ligers, samenwerkingspartners 
en het bedrijfsleven. Binnen 
onze diversiteit is er ruimte 

voor zorg op antroposofische grondslag, maar bijvoorbeeld 
ook voor de joodse identiteit. En tijdens een prachtig evene
ment als Namen Noemen, is er ruimte voor iedereen.

Amerpoort is daarmee een ondernemende netwerkorganisatie 
die met respect voor haar verleden probeert nieuwe wegen in 
te slaan en werelden met elkaar te verbinden. En het mooiste 
daarbij vind ik de ontregelende rol die de cliënten daarin ver
tolken. Met hun spontane, open gedrag lopen zij regelmatig 
dwars door de zo zorgvuldig door ons opgezette structuur. En 
stellen ons daarmee in staat verbinding te houden met waar 
het werkelijk om gaat.

Over het hoogtepunt van 2011 kan ik dan ook kort zijn. Dat 
is voor mij – net als in voorgaande jaren – het feit dat er 
365 dagen lang door duizenden mensen zorg is geleverd  
aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast die  
bestaande, herkenbare, dagelijkse zorg, is er in 2011 ook veel 
veranderd en vernieuwd. Dat gebeurt in veel gevallen op  
bijna organische wijze. Organisaties als Kinderopvang Irene 

of Woongroep Mozart komen zelf naar ons toe. Omdat ze bij 
Amerpoort de structuur en de ruimte vinden waarnaar ze op 
zoek zijn. Voor ons bevestigen deze vormen van samenwerking 
wat we willen zijn: kleurrijk, ondernemend en initiatief rijk. 

Voor een organisatie die verbinding zoekt, is communicatie 
van groot belang. Via social media als Facebook en Twitter, 
via het blad AmerBreed, via onze eigen ‘tvzender’ ATV en via 
de reguliere media vraagt Amerpoort continu aandacht voor 
wat wij belangrijk vinden.

In april 2012 neem ik afscheid van een vitale organisatie die 
in staat is om zichzelf te versterken in wat zij wil zijn. Een 
groeiende organisatie die een goede reputatie heeft op het 
gebied van zowel de zorg als het werkgeverschap. Amerpoort 
is bovendien economisch gezond en ‘in control’. Dat maakt 
dat ik met een gerust hart afscheid zal nemen. Natuurlijk ga 
ik de enthousiaste dynamiek van Amerpoort missen, net als 
de levendige betrokkenheid die zoveel mensen iedere dag 
weer laten zien. 

In dit jaarbeeld richten we de blik op de werelden die het  
afgelopen jaar samen kwamen bij Amerpoort. En achterin  
kijken we in vogelvlucht terug op een aantal bijzondere  
momenten uit 2011. Ik spreek mijn waardering en dank uit 
naar alle medewerkers en vrijwilligers die zich het afgelopen 
jaar hebben ingezet voor zowel die dagelijkse zorg als voor de 
bijzondere momenten die we met elkaar hebben beleefd. En 
ik wens Paul Willems, mijn opvolger, heel veel succes en 
werkplezier bij deze prachtige organisatie.

Ton Caspers
Voorzitter Raad van Bestuur Amerpoort



berry en jessica

‘ Geselecteerd op talent,  
niet op beperking’



theater totaal is een werkplek voor 
talent volle muzikanten en acteurs met 
een verstandelijke beperking. de groep 
is opgericht in 1996 en sinds 1 januari 
2011 onderdeel van amerpoort. mensen 
met een verstandelijke beperking kun-
nen hun droom om artiest te worden, 
waarmaken bij theater totaal. Ze treden 
op in één van de twee bands, Knock out 
en buiten Westen of in theatergroep 
Kraak. op de muziek- en theater werk-

 plaats werken bijna veertig artiesten aan de ontwikkeling van hun artistieke 
vaardigheden. Ze worden begeleid door docenten uit diverse kunstvakopleidingen 
die beschikken over didactische en pedagogische vaardigheden. alle muziek- 
en theaterproducties zijn van eigen hand en komen tot stand onder de artis-
tieke leiding van margot de jong.

berry is al sinds het prille begin artiest bij theater totaal. “daarvoor werkte ik 
bij verschillende werkplaatsen, maar ik kon eigenlijk nergens mijn draai vinden. 
ik heb zelfs een jobcoach gehad. mijn begeleider vertelde me toen over een 
theaterworkshop. dat leek me wel wat. ik ben naar die lessen gegaan en wist 
meteen: ‘dit is het!’ de volgende dag belde jan lommers me. Hij is de oprichter 
van theater totaal en vroeg of ik wilde meedoen. dat wilde ik natuurlijk graag! 
de eerste voorstelling waaraan ik meewerkte, was de Sokkenfabriek. Het leuke 
van werken bij theater totaal is dat er altijd wat nieuws gebeurt. ik wordt daar-
door iedere keer weer geprikkeld. Zo moest ik laatst met een student van de 
HKU een monoloog instuderen. dat had ik nog nooit gedaan. maar ik ben gaan 
repeteren en het lukte. dan ben ik trots op mezelf, dat geeft veel voldoening!”

Maatwerk
theater totaal verzorgt behalve eigen voorstellingen ook maatwerk voor bij-
voorbeeld congressen, symposia, opleidingen, bedrijfstrainingen, festivals en 

“Als wij optreden, geven we het publiek 
een groot cadeau. Dat maakt het zo leuk 
om in deze band te zingen. Ik zing altijd. 
Mijn vader zegt: ‘Als Jessica niet zingt,  
is ze ziek’. Het is een uitlaatklep en ik 
word er extreem vrolijk van!” Jessica is de 
zangeres van Knock Out, één van de twee 
zevenkoppige bands van Theater Totaal.

de cliënt

‘ Geselecteerd op talent,  
niet op beperking’
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feesten. in 2011 presenteerde de band 
buiten Westen bovendien een eigen cd: 
‘een koe cadeau’. dat gebeurde tijdens 
een succesvol concert op amerpoort-
locatie Christophorus. Voor 2012 staat 
een eigen ‘zomerfestival’ op het wensen-
lijstje.

berry: “Wij werken nu aan twee voor-
stellingen tegelijk. ik hou het meest 
van voorstellingen met een verhaal. 
daarin kan ik echt een personage neer-
zetten, dat vind ik leuk. Zelfs nu ik in 
één van de voorstellingen waaraan we 
werken, een nogal onaardige man, ofte-
wel een rat, speel. dat heb ik in het 
begin van mijn tijd bij theater totaal 
ook eens gedaan. maar het gaat me nu 
veel gemakkelijker af. ik ben er veel 
vrijer in geworden. in het begin was ik 
nog wel eens bang dat mensen dachten 
dat ik écht zo was. nu kan ik dat los-
laten.”

Kick
jessica maakt al sinds 1999 muziek bij theater totaal. eerst als toetsenist en  
bassist, later als zangeres. jessica: “jan lommers, de oprichter van theater totaal, 
kende mij al van het orkest de pletters, waarin ik zong. Hij vroeg me om eens te 
komen kijken bij de band van theater totaal. toen ik die muzikanten aan de slag 
zag, wist ik het meteen. dit was wat ik wilde! later is de band gesplitst in Knock 
out en buiten Westen. toen ben ik langzaam maar zeker lead zangeres geworden. 
ik hou het meest van nederlandstalige muziek en van rock. daar ga je helemaal 
van swingen, dat geeft een kick op het podium!”

Talent
behalve bestaande nummers, spelen de bands van theater totaal ook eigen werk 
dat door de docenten of de artiesten wordt geschreven. jessica: “ik heb vorig jaar 
mijn moeder verloren en daarover heb ik een ballad geschreven. die zit nu in ons 
repertoire. ook de anderen schrijven wel eens nummers. in overleg met de leiding 
gaan we dan kijken of die in ons repertoire passen. ik vind Knock out een hele 
goede band. de muzikanten horen drie maten van een nummer en kunnen het dan 
meteen meespelen. Het is zo leuk om hier te werken omdat je wordt geselecteerd 
op je talent; op de dingen die je goed kunt. dat is in onze wereld niet altijd zo. 
Veel mensen kijken vooral naar wat je niet kunt… maar er is hier zoveel talent in 
huis! Het is een feest daarmee te mogen werken.”

de cliënt
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een 8 Voor aMerpoorT
Cliënten en verwanten blijken over het algemeen zeer tevreden 
over de diensten van Amerpoort. Ze geven onze organisatie het 
rapportcijfer 8. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek, 
dat eind 2010 is gehouden en waarvan begin 2011 de uitkomsten 
bekend zijn gemaakt.

Bij de divisies Kind & Jeugd, Nieuwenoord en Regio is het onder
zoek ingevuld door verwanten. Bij BinG is het door de cliënten 
ingevuld, eventueel met de hulp van een begeleider. Zowel de 
verwanten als de cliënten ervaren Amerpoort als deskundig,  
betrokken, cliëntgericht en betrouwbaar. Op al die aspecten was 
de score ruim voldoende tot goed.

Voor de cliënten zijn verwanten de belangrijkste personen in hun 
leven, zo blijkt uit het onderzoek. Daarna wordt als belangrijkste 
persoon de begeleider gezien. In alle divisies scoorden de  
persoonlijk begeleiders goed. Op de vraag of de cliënt een leven 
kan leiden zoals hij dat wil, werd een ruime voldoende gescoord. 
Toch ligt hier nog een uitdaging tot verbetering. Zeggenschap 
over je eigen leven draagt immers bij aan het geluk.

De laagste score werd behaald op het hebben van leuke contacten 
tijdens de vrijetijdsbesteding. Hierop scoorde Amerpoort een 5,7. 
Amerpoort streeft ernaar dit te verbeteren. 

Cliënten in praten 
oVer veiligheid
Ruim 150 cliënten gaan in oktober met elkaar 
in gesprek over het thema ‘Veiligheid’. Divisie
directeur Rick Schepers en dagvoorzitter/ 
cliënt Mark Abenga spreken na afloop van‘ 
een indrukwekkende dag met veel goede  
adviezen’.

Het is alweer de tweede werkconferentie die 
Amerpoort organiseerde voor cliënten met 
een matige verstandelijke beperking. 

In 2011 staan thema’s als respectvolle omgang, 
je veilig voelen en omgang met persoonlijke 
eigendommen op de agenda. In verschillende 
workshops geven cliënten het thema handen 
en voeten, onder meer door te tekenen,  
toneel te spelen en muziek te maken. Theater 
Totaal, de muziek en theaterwerkplaats van 
Amerpoort, verzorgt een aantal scènes en ver
tolkt een lied over veiligheid.



nassiri belaraj

‘ Voldoening door de 
steun die ik jongeren 
kan bieden’



nassiri belaraj (37) werkt inmiddels 
bijna acht jaar bij amerpoort. Hoewel 
hij een koksopleiding volgde en vijf 
jaar als kok werkte, koos hij uiteindelijk 
voor de zorg. “Het moest zo zijn”, rede-
neert hij achteraf. “bij ons in het gezin 

werkt bijna iedereen in de zorg. Via via werd ik in 2004 getipt voor een baan 
bij amerpoort en ik had daar meteen een goed gevoel bij. ik ben begonnen bij 
de oversteek op nieuwenoord en ben tegelijkertijd mijn opleiding SpW gaan 
volgen. toen deze groep verhuisde naar een nieuw onderkomen in baarn, ben 
ik overgestapt naar Koningsvaren in Soest. daar woonde een moeilijke groep 
cliënten, met onder andere veel agressie. ik heb daar vijf jaar gewerkt en heel 
veel geleerd. Van een collega hoorde ik dat er een nieuw project in Vinkeveen 
zou komen. Het leek me leuk de start van zo’n nieuwe locatie mee te maken en 
daarom werk ik nu hier.”

Weerbaar maken
nassiri is begeleider b op de nieuwe jongerenlocatie in Vinkeveen. Hier krijgen 
twaalf jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 19 tot 23 
jaar begeleiding bij het wonen in de samenleving. “Het leuke van deze cliënten 
is dat we ze heel veel kunnen leren. je kunt ze positief beïnvloeden en weer-
baar maken. de jongeren staan daar open voor, ze zijn leergierig. en je kunt ze 
in lastige situaties ook écht steunen. ik haal daar veel voldoening uit. de 
meeste jongeren wonen hier voor het eerst op zichzelf. dat is met name voor 
hun ouders nog wel eens lastig. Het is voor ons als begeleiding daarom belang-
rijk ook met de ouders een goede band op te bouwen. Zij moeten ons het ver-
trouwen geven en tegelijkertijd hun kind loslaten. ik heb zelf geen kinderen, 
maar snap wel dat dat heel lastig is.”

“Je open stellen voor mensen kost niets, 
maar het levert je zoveel op. Tegenover het 
huis waar ik opgroeide in Gorinchem 
woonde een groep mensen met een ver-
standelijke beperking. Op een dag belde 
één van hen aan bij hun buurman om een ui 
te lenen. Maar ze kreeg niets. Mijn moeder 
zag dat gebeuren en gaf die vrouw een  
netje uien mee. We hebben nu nog steeds 
contact met haar. Dat was mijn eerste erva-
ring met mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik vond het zo mooi om te zien 
hoe zij van het contact genoot. En merkte 
dat het niet mij ook niet onberoerd liet.”

de medeWerker
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als begeleider is nassiri ‘mentor’ van 
drie jongens. “alle begeleiders hebben 
hier een aantal jongeren als mentor  
onder hun hoede. daardoor is er vol-
doende gelegenheid om één op één met 
hen aan de slag te gaan. dat gaat heel 
goed. door die werkwijze is er alle 
ruimte om een goede band op te bou-
wen. ik regel alles voor ‘mijn’ jongens. 
Van het contact met hun werk en hun 
ouders tot een afspraak bij de tandarts. 
de jongeren hier hebben ieder zo hun 
eigen programma. Werk, dag besteding, 
’s avonds naar een soos, schilder les of 
naar de disco in Hilversum. en voor de 
extraatjes zoals een keer de stad in of 
een ander leuk uitstapje, zijn er ook 
nog twee vrijwilligers.”

Uitwisseling
“ik vind amerpoort een prettige orga-
nisatie om voor te werken omdat je  
hier volop de kans krijgt om je te ont-
wikkelen. ik ben begeleider sinds 2004 
en af en toe begint het wel weer te 

kriebelen. dan denk ik na over mijn loopbaan en de uitdagingen daarin. daar kan 
ik hier open over praten en er zijn volop mogelijkheden om door te groeien of 
nieuwe initiatieven te ontwikkelen.” eén van de initiatieven waar nassiri verder 
mee hoopt te komen, is de uitwisseling tussen projecten in de gezondheidzorg in 
marokko en amerpoort. eerder organiseerde hij al studiereizen naar het land waar 
zijn ouders zijn geboren, voor studenten van de Hogeschool Utrecht. Hij probeert 
dergelijke reizen nu voor professionals op te zetten. onlangs haalde de Hogeschool 
Utrecht een marokkaanse arts naar nederland om haar te laten zien en hoe de zorg 
hier is georganiseerd. Ze nam onder andere een kijkje bij amerpoort. dat bezoek 
werd mede door nassiri georganiseerd.

professionaliteit
nassiri: “tijdens die reizen ervaren de studenten en professionals hoe in marokko 
de hulpverlening aan verschillende doelgroepen is georganiseerd. Zo verbreden 
zij hun kennis over wat de referentiekaders van marokkaanse nederlanders zijn. 
Het draagt daarmee bij aan hun inlevingsvermogen van de kleurrijke samenleving 
in nederland en aan hun professionaliteit. ik hoop ook nog eens een groep van 
amerpoort te kunnen meenemen. dat zou geweldig zijn! de marokkaanse arts die 
ons heeft bezocht, was bijvoorbeeld zeer onder de indruk van de punt, onze 
kaarsen makerij. Ze is van plan om iets dergelijks in marokko op te zetten. Het zou 
toch mooi zijn als we cliënten van amerpoort daar heen kunnen meenemen om 
de marokkaanse cliënten te leren hoe ze kaarsen moeten maken. dat zijn de dingen 
waar ik energie van krijg!”

de medeWerker
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kleurrijk netwerk 
amerpoort
Amerpoort heeft sinds 2011 een ‘Kleurrijk Netwerk’. Daarin praten 
medewerkers met een andere culturele achtergrond met elkaar én 
met Amerpoort over hoe zij aankijken tegen de zorg voor mensen 
met een beperking. Het gaat daarbij om vragen als: hoe wordt de 
zorg in jouw cultuur beleefd en hoe gaat Amerpoort om met  
culturele verschillen? Nassiri Belaraj is lid van het netwerk. “Het 
initiatief is nog klein, maar ik zie wel mogelijkheden. De mensen 
uit het netwerk zouden de ‘ambassadeurs’ van Amerpoort moeten 
worden. Om meer mensen met een andere culturele achtergrond 
te interesseren voor de zorg, maar ook als brug naar cliënten met 
een andere afkomst. Amerpoort heeft inmiddels een huis op joodse 
grondslag, maar misschien zijn er ook wel mogelijkheden voor 
een islamitisch huis. Ik zou het heel mooi vinden als dat binnen 
Amerpoort zou kunnen. Het is goed dat we daarover in deze 
groep kunnen praten en dat er aandacht voor is.”Rabbijn Evers slaat de Mezouza aan bij  

de opening van woonlocatie Etrog.



‘SUper TalenTenjachT’ 
Voor nieUWe medeWerKerS

‘Durf jij de meest kritische jury van Nederland aan?’ Met die slogan 
daagt Amerpoort potentiële medewerkers uit om mee te doen met de 
Amerpoort Super Talentenjacht. De nieuwe arbeidsmarktcampagne  
anticipeert hiermee op toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. De  
ludieke campagne moet ervoor zorgen dat er voldoende personeel wordt 
aangetrokken om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
te kunnen garanderen. Amerpoort is permanent op zoek naar versterking 
van de organisatie. Drie jaar geleden gebeurde dat met de campagne: 
‘Amerpoort heeft je hart nodig’, waarin cliënten een belangrijke rol 
speelden. Omdat deze aanpak zowel sympathiek als effectief was, hebben 
cliënten ook in de nieuwe campagne een belangrijke rol. In de 
Amerpoort Super Talentenjacht vormen vier cliënten een jury die  
kandidaten uitdaagt om meer van zichzelf te laten zien. Is de jury  
enthousiast? Dan gaat iemand door naar de volgende ronde; het sollici
tatiegesprek. De campagne wordt ondersteund door een website, adver
tenties en posters in diverse media.

“Durf jij de meest kritische
 jury van Nederland aan?”

Amerpoort is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht en Flevoland en in ’t Gooi. Amerpoort is aangesloten bij Carante Groep.

Laat jezelf zien op werkenbijamerpoort.nl

Presenteer jezelf dan in de spannendste talentenjacht van dit moment! Neem plaats op de stip en overtuig de jury van jouw 

deskundigheid. Heb jij het talent om de wereld van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten? Dan nodigen 

we je uit voor de eerste ronde van de Amerpoort SuperTalentenjacht. Laat jezelf zien op werkenbijamerpoort.nl



nieUWe inforMaTiebalie 
‘WerKen in de Zorg’
Wethouder Sociale Zaken Rinda den Besten van de  
gemeente Utrecht opent in juni de informatiebalie 
Werken in de Zorg. Amerpoort is één van de deel
nemende organisaties. In de zorg is veel behoefte aan 
personeel. Maar dan wel aan mensen die een welover
wogen keuze maken voor een toekomst in de zorg, 
want dat zijn mensen die blijven. De informatiebalie 
wordt bemand door professionals uit de zorg. Zij weten 
als geen ander hoe het is om in de zorg te werken en 
welke (opleidings)mogelijkheden er zijn. De zorg is zo 
veelzijdig dat het voor geïnteresseerden belangrijk is je 
te oriënteren op de mogelijkheden. Dat kan bijvoor
beeld op de website van Utrechtzorg. Daar staat een 
test en informatie over beroepen en werkvelden. Wie 
vervolgens meer wil weten, kan terecht bij de nieuwe 
informatiebalie. De balie is een initiatief van Utrecht
zorg, Servicepunt Zorg Utrecht en het Werkplein. De 
balie wordt bemand door professionals van zorgorgani
saties uit de provincie. Behalve Amerpoort zijn dat 
Altrecht, Aveant, De Bilthuysen en Reinaerde.

Werelden die bij elkaar komen: 

amerpoort blijKt 
popUlaire WerKgeVer

Amerpoort heeft de 35e plek 
behaald in de top 50 van Beste 
Werkgevers van Nederland van 
onderzoeksbureau Effectory. 
Mede werkers zijn al jaren op 
rij tevreden over Amerpoort 
als werkgever. Zij geven aan 
dat werken bij Amerpoort leuk 

is vanwege de cliënten, goed contact met collega’s, 
zinvol werk en de ruimte voor initiatieven. De  
medewerkers zijn trots op Amerpoort en ze staan 
 met een score van 7,5  achter de doelstellingen 
van de organisatie. Onderzoeksbureau Effectory 
maakt jaarlijks bekend welke organisaties zich de 
Beste Werkgevers van Nederland mogen noemen. 
Het onderzoek is ontwikkeld om een objectief  
oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in 
Nederland. De verkiezing komt tot stand op basis 
van een onderzoek onder meer dan 300.000 mede
werkers en hun werkgevers.



lenie Van den Hoek 

‘ Vrijwilligerswerk is een 
verrijking van mijn leven’



in 2011 is ze door amerpoort uitge-
roepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. 
“lenie is een vrijwilliger met een groot 
hart voor onze cliënten en onze werk-
plek”, aldus één van de medewerkers 
van de punt. “officieel werkt ze hier 
elke woensdagochtend, maar dat wordt 
vaak meer, bijvoorbeeld wanneer er 
grote orders zijn of in de kersttijd. als 

ze een keer is verhinderd, gaat ze in overleg of dat wel uitkomt en ze verschuift 
haar vakanties rustig als dat beter uitkomt. bij een dagje uit is zij altijd de 
eerste die zegt: ‘oh leuk, ik ga mee hoor’. daarbij maakt het haar niet uit wie 
ze onder haar hoede krijgt.”

het klikte
lenie: “Het begon allemaal toen ik bij de punt hoorde dat ze nieuwe platen 
zochten om kaarsen op af te smelten. ik had die bij de makro gezien en heb ze 
toen voor hen meegenomen. later heb ik gevraagd of ik hier vrijwilliger mocht 
worden. in eerste instantie was daar niet zoveel animo voor, er werd bij de 
punt niet met vrijwilligers gewerkt. omdat ik vaak kaarsen kwam kopen, kenden 
de cliënten me echter zo goed dat de leiding het toch wilde proberen. en het 
klikte; ik mocht blijven. ik zou het werk nu niet meer kunnen missen. Het is 
een verrijking van mijn leven”, vertelt de enthousiaste vrijwilligster.

lenie kwam zo vaak bij de punt omdat ze van kaarsen houdt. “ik ben een  
‘kaarsenmens’. ik haal ze overal vandaan en dus ook bij de punt. Voordat ik hier 
kwam, had ik eigenlijk nooit contact met mensen met een beperking. in het 
begin deed ik daardoor ook wel dingen fout. dan zei ik tegen een cliënt: ‘je 
moet het zus of zo doen’. dat doe ik niet meer. nu zeg ik: ‘dat heb je goed  
gedaan!’ dan gaat iemand vanzelf glimmen. ja, ik heb hier veel geleerd. en ik 

Lenie van den Hoek-Van Groningen kocht 
regelmatig kaarsen bij De Punt in Soest. 
Inmiddels is ze – al tien jaar lang – iedere 
woensdagochtend in de kaarsenmakerij te 
vinden als vrijwilliger. “Ik heb altijd als 
computerprogrammeur gewerkt; ik wist 
niets van kaarsen maken. Maar ik geniet 
enorm van het vrijwilligerswerk. Dat zit 
hem vooral in het contact met de mensen”, 
verklaart ze.

de VrijWilliGer
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heb de cliënten natuurlijk beter leren 
kennen. Het is geweldig om te zien hoe 
zij met elkaar omgaan. eén van de  
cliënten is niet zo mobiel en zit in een 
rolstoel. de anderen zijn zo lief voor 
hem. Ze halen een broodje voor hem of 
kloppen hem op z’n rug als hij moet 
hoesten. daar kunnen mensen zonder 
een beperking nog een voorbeeld aan 
nemen.”

humor
“toen ik jarig was, moest ik net als  
iedereen op het blok staan waarop je 
wordt toegezongen. er kwam een cliënt 
naast me staan om me een hand te  
geven. Hij dacht: ‘ik hou je vast, anders 
val je nog van dat blok af’. dat soort 
dingen vind ik zo lief. Verder geniet ik 
erg van hun humor. op een gegeven 
moment vertelde ik aan een nieuwe  
cliënt dat ik altijd naar het Sinterklaas-
journaal kijk. daarop zei hij: ‘mevrouw, 
mag ik u iets vragen? Hoe oud bent u?’ 
dat is toch geweldig! de cliënten zelf 

zeggen dat je een beetje gek moet zijn om hier te werken. nou, wat mij betreft 
klopt dat wel!”

bij haar verkiezing tot Vrijwilliger van het jaar kreeg lenie uit handen van ton 
Caspers een tegoedbon voor een lunch voor twee personen in terminus de 
onthaasting en een cheque ter waarde van 250 euro, die zij mag besteden aan 
kaarsenmakerij de punt. lenie bedacht om van dat bedrag met z’n allen een dag-
je uit te gaan. “Voorlopig blijf ik bij de punt. Ze hebben er onlangs aanpassingen 
gemaakt, dus mocht ik hulpbehoevend worden dan is dat geen probleem.”

de VrijWilliGer

amerpoort verwelkomt 
600e vrijwilliger
Antoinetta Riksen is in oktober 2011 als zeshonderdste vrijwilligster 
met open armen ontvangen bij Amerpoort. Antoinetta doet vrijwilligers
werk bij WoonMere, een ouderinitiatief in Almere waar Amerpoort zorg 
en diensten verleent. Antoinetta reageert verrast als zij door bestuur
der Ton Caspers in het zonnetje wordt gezet. Antoinetta: “Wat onver
wacht is dit! Ik vind het geweldig om verbinding met mensen aan te 
gaan. Het mooie vind ik dat ik bij ander vrijwilligerswerk een oudere 
dame bezoek en haar kleindochter blijkt bij Woonmere te wonen. Nu 
kunnen we gezamenlijk activiteiten ondernemen. Wat een toeval!”



Werelden die bij elkaar komen: 

op beZoeK in de 
TWeede KaMer

Een groep van 130 vrijwilligers 
van Amerpoort, Sherpa en 
Reinaerde brengt in december 
een bezoek aan de Tweede 
Kamer. Zij worden ontvangen 
door Tweede Kamer voorzitter 
mevrouw Gerdi Verbeet. De vrij

willigers zijn uitgenodigd in het kader van de actieweek 
Kerstgroet aan de Vrijwilligers.

Zij krijgen een uitgebreide uitleg over het reilen en zeilen 
in de Kamer. Vervolgens mag een aantal van hen vragen 
stellen aan de Tweede Kamervoorzitter door de bekende 
interruptiemicrofoons. Er is onder meer gesproken over 
maatschappelijke stages, vrijwilligerswerk en over de af
spiegeling van de maatschappij in de Tweede Kamer.

Mevrouw Verbeet benadrukt het belang van vrijwilligers 
in de samenleving.“U vormt het cement in de samen
leving. Lief zijn voor mensen, geduld hebben en mensen 
extra tijd geven; u maakt hiermee echt het verschil”,  
aldus mevrouw Verbeet. 

aan de Slag 
tijdenS nl doet
Meer dan veertig vrijwilligers komen in maart in 
actie voor Amerpoort tijdens NL Doet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet wordt 
georganiseerd en (financieel) ondersteund door 
het Oranje Fonds.

De vrijwilligers gaan in het tweede weekend van 
maart bij Amerpoort aan de slag met onder andere 
het opknappen van balkons en werkzaamheden in 
de tuin. Anderen gaan met cliënten op pad naar 
de dierentuin of een pannenkoekenhuis en orga
niseren een sportdag, een high tea en een ‘beauty 
verwenmiddag’. 

Het Oranje fonds wil met NL Doet laten zien hoe 
belangrijk actieve burgers zijn voor de samen
leving. De actie draagt bovendien bij aan een goed 
imago van het vrijwilligerswerk. In totaal werken 
in 2011 zo’n 250.000 vrijwilligers mee aan ruim 
zesduizend klussen.



Gea boon

‘ samen de anonimiteit  
in de wijk opheffen’



de Foortse brug biedt dagbesteding 
aan vitale, ouder wordende mensen met 
een matig verstandelijke beperking. 
deze doelgroep woont vaak in de directe 
omgeving. de cliënten zijn soms de 
pensioen gerechtigde leeftijd al gepas-
seerd of hebben in de sociale werk-

voorziening gewerkt en willen nu dagbesteding die aansluit bij hun niveau en 
tempo. 

dorine: “We willen zoveel mogelijk contact met de buurt leggen. de eerste 
stappen  zijn inmiddels al gezet. Zo hebben we drie vrijwilligers die ons op 
verschillende dagdelen komen helpen. Het is heerlijk om een paar extra handen 
te hebben en zo nieuwe ideeën binnen te krijgen. ik zou graag nog meer vrij-
willigers uit de buurt aan ons binden, bijvoorbeeld om het werk dat wij hier 
doen te halen en brengen naar arbeidscentrum de Wissel in amersfoort. of om 
af en toe eens een stukje te wandelen met cliënten.”

de buurtkamer
rond de kerst is er ook vrijwillige ondersteuning binnengekomen via een ander 
initiatief in de wijk, de buurtkamer. deze ‘community’ voor 55-plussers in Vathorst 
is opgericht door kunstenares gea boon, in opdracht van beweging 3.0 en de 
Kamers. gea: “Het probleem voor deze mensen is dat de wijk overdag leeg 
stroomt. Ze hebben behoefte aan een sociaal netwerk. de buurtkamer heeft 
geen fysieke plek, de mensen gebruiken faciliteiten die al in de wijk aanwezig 
zijn. Zo is in de Kamers wekelijks een inloopochtend, is er een groep die op 
zaterdag met elkaar kookt en eet in natuurboerderij de brinkhorst en is er iedere 
dinsdag een inloopavond in een ruimte van amerpoort in de Foortse brug.”

De Foortse Brug is een kersverse locatie 
van Amerpoort in de Amersfoortse wijk 
Vathorst. Halverwege 2011 gingen de  
deuren open van deze vernieuwende, flexi-
bele vorm van dagbesteding. De Foortse 
Brug zoekt de verbondenheid met de 
samen leving. “We willen kijken naar de 
behoefte van cliënten, maar ook naar die 
van buurtbewoners, bedrijven en instanties 
in Vathorst om te zien of we een ver 
binding kunnen leggen”, vertelt manager 
Dorine Dirksen.

de buurt

‘ samen de anonimiteit  
in de wijk opheffen’

Werelden die bij elkaar komen: 



ook de inloop uit amersfoort kookt 
twee keer per week voor haar cliënten 
bij de Foortse brug. dorine: “de buurt-
kamer en de inloop vormen een leuke, 
praktische samenwerking voor de 
Foortse brug; een manier om het  
gebouw multifunctioneel te gebruiken. 
ik weet zeker dat we elkaar later ook  
op de inhoud zullen vinden. en dan 
ontstaat er echt tweerichtingsverkeer, 
integratie.” 

beloftevol
gea boon is niet alleen betrokken bij de 
buurtkamer, ze is ook buurtbewoonster. 
“alles in deze wijk is nieuw. dat betekent 
dat het belangrijk is dat niet alleen be-
woners, maar ook bijvoorbeeld scholen 
en instellingen als amerpoort moeten 
integreren; onderdeel van de wijk  
moeten worden. ik zie de initiatieven 
die er zijn als beloftevol. Contact tussen 
55-plussers, scholen, amerpoort en  
bewoners vormen de motor voor het  
bevorderen van het ‘wij-gevoel’. ik woon 
hier nu vijf jaar en ik ervaar in Vathorst 

een positieve sfeer. initiatieven ontstaan vanzelf, vanuit de behoefte van de  
bewoners. ik wens die energie amerpoort ook toe!”

de Foortse brug kent drie vormen van activiteiten aan als dagbesteding. bij de 
groep ‘pak aan’ wordt licht productiewerk gedaan, in de ‘Crea’ zijn cliënten  
creatief bezig en in de ‘Soos’ is ruimte voor dagelijkse bezigheden als het lezen 
van de krant of muziek luisteren. dorine: “Voor pak aan zouden we graag meer 
opdrachten uit de buurt willen hebben. in december hebben we bijvoorbeeld  
chocoladeletters ingepakt voor vestiging van de rabobank. dat is leuk, want 
daarmee verdienen we wat én het betekent dat er een relatie met de samenleving 
ontstaat. bovendien zijn we dan heel gericht met een actueel thema bezig. dat 
soort opdrachten zouden we graag meer doen, binnen de benodigde structuur en 
veiligheid die onze cliënten nodig hebben.”

Met hart en ziel
gea boon: “Het is mooi dat amerpoort de intentie heeft om zoveel mogelijk met 
de buurt te delen. Zo kunnen we niet alleen elkaar versterken, maar heffen we 
bovendien de anonimiteit in de buurt op. dat is precies wat ik met de buurtkamer 
ook wilde bereiken. ik ga overigens met dit werk stoppen. Chantal Vluggen zal 
het op 1 april 2012 van mij overnemen. ik heb het project opgezet en ingericht, 
het is nu aan haar om de initiatieven verder te onderhouden. maar ik zal altijd 
met hart en ziel verbonden blijven aan de buurtkamer. met dit soort projecten 
krijgt Vathorst in plaats van een Vinex-wijk het imago van een woongemeenschap 
waar mensen elkaar kennen en betrokken zijn. Het is mooi dat amerpoort daaraan 
actief wil bijdragen.”

de buurt



Werelden die bij elkaar komen: 

Voorbereiden op de maatSCHappij 
in heT faSehUiS

Het nieuwe Fasehuis op locatie 
Nieuwenoord in Baarn biedt jongvol
wassenen met een matige verstande
lijke beperking en moeilijk verstaan
baar gedrag een plek waar zij zich 
kunnen voorbereiden op wonen in de 
maatschappij. De bewoners hebben 
een ontwikkelingsleeftijd van tussen 
vier en acht jaar. Wonen op een 

buiten locatie is op dit moment voor hen nog een brug te ver. “De 
bedoeling is dat de jongens als groep samen met de begeleiders 
binnen drie jaar overstappen naar een woning in de regio, waar
schijnlijk in Soest”, vertelt teamleider Miranda Schenk. “De  
komende jaren willen we de jongens weerbaarder maken en  
sociale en praktische vaardigheden aanleren, zodat zij zich  
kunnen redden in de maatschappij.” De jongvolwassenen leren 
koken, gezond leven, de was doen, sporten en omgaan met de 
computer. In het team zitten begeleiders met heel diverse 
achter gronden. De leeftijd van de begeleiders komt overeen met 
die van de cliënten, die tussen 21 en 29 jaar zijn. Miranda: “Het 
is belangrijk dat het klikt tussen bewoners en begeleiders. Dat is 
de beste basis voor de sociale en emotionele groei van de jongens.”

bijZondere bUUrTgenoTen

Een aantal bewoners van de Royaards van 
den Hamkade in Utrecht neemt deel aan 
het project Bijzondere Buurtgenoten. 
Mensen met een beperking leren in dit  
traject omgaan met gewone dingen uit het 
dagelijks leven: boodschappen doen, je huis 
opruimen, strijken, koken, de telefoon 
aannemen en de administratie. Wie op 
zichzelf wil wonen, moet over een aantal 
basisvaardigheden beschikken. Bijzondere 
Buurtgenoten traint mensen met een  
beperking voor een  deels begeleid  zelf
standig bestaan. De lessen worden gegeven 
door de eigen begeleiders, die daarvoor 
speciaal zijn opgeleid. Het oefenen in de 
eigen woonsituatie wordt begeleid door 
stagiaires van het ROC ASA. Elke module 
wordt afgesloten met een test zodat de 
cursisten kunnen laten zien wat ze hebben 
geleerd. De twaalf deelnemers volgen eerst 
de module Frisse Types over persoonlijke 
verzorging. Andere modules gaan over on
der andere veiligheid en koken.



niek dijkmans

‘ een moedereend  
die voor een extra  
kleintje wil zorgen’



Het samengaan van de organisaties 
biedt irene de mogelijkheid om opvang 
en behandeling te blijven bieden aan 
kinderen die extra zorg en aandacht  
nodig hebben. door veranderingen in 
de regelgeving en financiering, zag een 
zelfstandige toekomst voor irene er 

niet rooskleurig uit. Voor amerpoort betekent de samenwerking met irene een 
uitbreiding van de zorg voor kinderen met een beperking. Het verrijkt het 
kleurrijke palet aan diensten.

Kleinschalig
niek dijkmans: “Het was voor irene noodzaak om een stabiele en sterke  
organisatie te vinden die ons uit de financiële problemen kon helpen. 
Kinderopvang irene is ruim 25 jaar geleden opgericht door ouders die hun kind 
goed onder wilden brengen. de uitgangspunten daarbij waren: kleinschalig, 
laagdrempelig, beschikbaar voor iedereen ongeacht of er nu wel of (nog) geen 
indicatie is. en altijd georganiseerd binnen reguliere kinderopvang. Zij wilden 
geen aparte positie of omgeving creëren. Het gaat om gewone kinderen die  
alleen wat meer aandacht nodig hebben.”

“onze uitgangspunten werden uiteindelijk onze ondergang. doordat we ons 
positioneerden binnen de reguliere opvang, werden we het slachtoffer van de 
Haagsche bezuinigingen. Voor veel kinderen vielen de financiële middelen weg. 
er was geen of een verkeerde indicatie. We stonden genoteerd als organisatie 
die opvang en begeleiding deed, geen zorg en behandeling. de extra aandacht 
die onze kinderen nodig hebben, werd niet voldoende geïndiceerd.” 

Ton Caspers en bestuurder Niek Dijkmans 
van Kinderopvang Irene ondertekenden in 
december een voorgenomen besluit tot  
fusie. De fusie is gepland op 1 augustus 
2012. Irene biedt al meer dan 25 jaar op-
vang voor kinderen van nul tot vier jaar die 
niet terecht kunnen bij reguliere kinder-
dagverblijven. De organisatie heeft twee 
locaties in Utrecht waar veertig kinderen 
met een verstandelijke, motorische of meer-
voudige beperking worden opgevangen. 

samenWerkinGspartners

Werelden die bij elkaar komen: 



door toedoen van de bezuinigingen 
droogden de inkomsten van irene op. 
Het was voor veel ouders financieel niet 
meer vol te houden, zij waren genood-
zaakt om terug te vallen op de goed-
kopere reguliere opvang of zich tot de 
zorg te wenden. Zij kwamen terecht bij 
de grote zorginstellingen en moesten 
met hun kinderen het circuit van  
indiceren in.

Samenwerking
dijkmans: “We hebben toen de keus  
gemaakt om toch richting de zorg te 
bewegen. maar moesten daarvoor een 
aantal hindernissen nemen. dat konden 
we als kleine organisatie niet bolwerken 
en al snel bleek dat we zelfstandig niet 
verder konden. er moest een partner 
voor samenwerking of overname worden 
gezocht. We hebben veel organisaties 
benaderd voor een gesprek. onze eerste 
eis was altijd onze zelfstandigheid. 
niet om alles in eigen hand te houden 
maar om het eigene van irene te 

kunnen waarborgen. bij veel organisaties vreesden we te worden opgenomen in 
het grote geheel. bij amerpoort ligt dat anders. amerpoort stond open voor onze 
ideeën. er werd niet gesproken in termen van overname of fusie, maar over het 
behoud van het karakter van irene. amerpoort wil ook van ons leren en ons  
helpen om zelfstandig te blijven. amerpoort is als een moedereend die er wel een 
kleintje bij wil hebben om voor te zorgen. onze verwachtingen blijken uit te  
komen: irene blijft irene. We worden straks alleen begeleid en beschermd door 
onze moederorganisatie.” 

ontwikkeling
Kinderopvang irene heeft als kleine organisatie alle aandacht voor de cliënten. 
dat gaat al 25 jaar goed. maar door de geringe omvang was er te weinig ruimte 
voor bijvoorbeeld ontwikkeling van personeel en een structurele ontwikkeling van 
de organisatie. dijkmans: “We hadden al jaren mooie plannen voor uitbreiding. 
maar daar was gewoon geen capaciteit voor. nu bij amerpoort hopen we de ruimte 
te krijgen om ons verder te ontwikkelen en echt te professionaliseren.”

irene is jarenlang bestuurd door vrijwilligers. die situatie zal met de fusie  
veranderen. afgelopen periode is dit bestuur omgevormd tot een raad van 
toezicht. dijkmans: “Het bestuur bestond uit betrokken mensen met een achter-
grond in de zorg. enthousiaste vrijwilligers die met hart voor de zaak het gedachte-
goed van de oprichters in stand hielden. dit onderdeel van de organisatie valt nu 
weg. de vrijwilligers uit het bestuur werken aan de opheffing van hun eigen  
positie. Zij zijn daarmee eigenlijk de enigen die er op achteruit gaan.”

samenWerkinGspartners



Werelden die bij elkaar komen: 

SaMenWerKing met 
Woongroep moZart

Truuske de Vlaam, directeur BinG, onder
tekent in augustus namens Amerpoort 
een samenwerkingsovereenkomst met 
Stichting woongroep Mozart. 

Amerpoort gaat zorg en dienstverlening 
bieden aan de zestien bewoners van dit 
ouderinitiatief in Huizen. In het verleden 
heeft Amerpoort ook samengewerkt met 
Woongroep Mozart. Na een periode van 
anderhalf jaar waarin de stichting samen
werkte met een andere zorgaanbieder, 
pakken Amerpoort en Mozart de draad 
weer op. Naast Oberon (Bussum), Fierhuis 
(Soest), WoonMere (Almere), Etrog 
(Amersfoort) en de Prins Bernhardlaan 
(Vinkeveen) is Woongroep Mozart het  
zesde ouderinitiatief waar Amerpoort 
zorg en dienstverlening biedt via PGB of 
zorg in natura. Ook dit ouderinitiatief 
past in het veelkleurige dienstenpallet 
van Amerpoort.

vMbo-leerlingen maKen 
KenniS met de Zorg

Op initiatief van Utrechtzorg heeft Amerpoort 
het Prismacollege, een vmboschool met de 
keuzerichting Zorg en Welzijn in Amersfoort, 
geadopteerd. Het doel is om vmboleerlingen 
op een positieve manier kennis te laten maken 
met de zorg in de hoop dat zij later zullen  
kiezen voor een baan in deze sector. De eerste 
gezamenlijke activiteiten vinden plaats op de 
Buiten schoolse Opvang (BSO) in Amersfoort. 

Leerlingen van het Prismacollege hebben voor deze BSO van 
Amerpoort een memoryspel gemaakt met als thema ‘eten en 
drinken’. De kinderen van de BSO doen stuk voor stuk enthousiast 
mee. Na afloop wordt het spel aangeboden aan de BSO. De leer
lingen van het Prismacollege zijn enthousiast; één van hen geeft 
zelfs aan vaker langs te willen komen als vrijwilliger.

Ter voorbereiding op de samenwerking heeft een groep docenten 
van het Prismacollege de BSO bezocht. Ook zij maken zo van 
dichtbij kennis met de gehandicaptenzorg en brengen hun  
ervaringen over op de leerlingen. Aan de andere kant krijgt 
Amerpoort door deze samenwerking (meer) inzicht in de inhoud 
van een zorg en welzijnopleiding.



amerpoort, roC aSa en amForS bUndelen experTiSe
Perspectief bieden aan mensen met een beperking die een grote  
afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat beogen Amerpoort, leer
werkbedrijf Amfors en regionaal opleidingscentrum ROC ASA in 
Amersfoort. Zij gaan daarom vanaf 2011 een langdurige samen
werking aan. De mensen waar het in dit samenwerkingsverband om 
gaat, vormen een kansarme groep op de arbeidsmarkt. Ze beginnen 
vaak aan een opleiding of een baan maar vallen snel uit en veroor
zaken dan regelmatig overlast in de samenleving. De drie partijen 
hebben expertise op het gebied van onderwijs, de sociale werkvoor
ziening en de zorg. Door die te bundelen, kunnen zij een training 
en opleidingsaanbod ontwikkelen op het gebied van dagbesteding en 
werk. Zo ontstaat een keten van voorzieningen waardoor de kansen 
van de doelgroep zullen stijgen en de overlast afneemt. De drie  
partijen werken nu al samen op verschillende terreinen. Zo hebben 
Amerpoort en Amfors het project Op Koers. Mensen met een licht 
verstandelijke beperking kunnen daar leren en werken op een schip 
in de Eemhaven in Amersfoort. Het schip is als bed & breakfast inge
richt. Deelnemers van ROC ASA in Amersfoort werken of lopen stage 
bij Amerpoort. En ROC ASA en Amfors ontwikkelen samen leerwerk
opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daniël Faase en 

begeleider Bart 
Heemskerk aan 
het werk op de 
Roode Kaat.



opgroeien in 
geZinSVerband
Jantien Eerdmans, directeur van de divisie 
Kind & Jeugd, ondertekende in oktober een 
samenwerkingsovereenkomst met de familie 
HeldtBuijsman uit Zeist. Dit gezin biedt een 
kind dat om verschillende redenen niet meer 
thuis kan wonen, de mogelijkheid om in  
gezinsverband op te groeien. Amerpoort is 
eindverantwoordelijk voor de zorg die door 
deze ouders wordt geleverd, omdat het kind 
een AWBZindicatie heeft.

In gezinshuizen worden kinderen opgevangen 
in de natuurlijke omgeving van een gezin. De 
gezinshuisouders zijn professioneel getraind 
in het begeleiden van kinderen met complexe 
problemen. De gezinshuisouders in Zeist heb
ben een franchiseovereenkomst met Gezins
huis.com, een organisatie waarmee Amerpoort 
ook samenwerkt. Gezinshuis.com is een  
landelijke organisatie die gezinshuizen onder
steunt. 

amerpoort Sorteert 
Voor op WMo
De overheid wil dat mensen met een extramurale begeleidings
vraag onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gaan 
vallen. En vanaf 2013 zullen ook mensen die deze vorm van  
begeleiding via een zorgaanbieder als Amerpoort krijgen, bij de 
gemeente terecht komen. Amerpoort is daarom in 2011 begonnen 
met de voorbereidingen op deze verandering. Het verschil is dat 
deze begeleidingsvorm niet langer vanuit de AWBZ wordt  
gefinancierd, maar vanuit de Wmo. Het gaat daarbij om zowel 
individuele begeleiding als begeleiding in groepen en dagbeste
ding. Hoewel de veranderingen nog ver weg lijken, heeft 
Amerpoort in 2011 een werkgroep Wmo in het leven geroepen. 
De leden van deze werkgroep wisselen informatie uit en stemmen 
werkzaamheden op elkaar af. 

De werkgroep heeft in 2011 een groot aantal voorbeelden ver
zameld van cliënten die op hun eigen manier meedoen in de 
samen leving. Die voorbeelden zijn gepubliceerd op intranet en 
eind 2011 gebundeld in het boekje ‘Meedoen in de samenleving? 
Het kan wel hoor!’.



eiso Frederiks

‘ er ontstaat oprechte  
betrokkenheid’



eiso Frederiks is eigenaar van Zinnige 
Zaken, een bureau dat bedrijven advi-
seert over maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Hij ontwikkelt concepten 
waarmee bedrijven en de maatschappij 
elkaar kunnen versterken. Zijn doel 
daarbij is om het betrokken onder-
nemen onderdeel te laten worden van 
de bedrijfsvoering en dus geen een-
malige aangelegenheid. amerpoort is 

één van de organisaties waarmee hij graag samenwerkt. “bij amerpoort is om 
te beginnen altijd wat te doen. er zijn genoeg tuinen, kippenhokken, locaties 
die geschilderd moeten worden en veel cliënten die graag aan activiteiten 
meedoen. daar komt bij dat amerpoort centraal ligt en heel flexibel is. alles 
kan.”

primair gevoel
in 2011 bracht Zinnige Zaken onder andere het contact tussen amerpoort en 
oxxio tot stand. medewerkers van de energiemaatschappij schilderden de gangen 
en kamers van één van de huizen op locatie nieuwenoord. eiso: “dat is prachtig 
om te zien. ‘s ochtends stapt een groepje medewerkers onwennig uit de auto 
met de mededeling ‘We moesten ons hier melden…’ onderweg naar de plek 
waar ze aan de slag gaan, komen ze mensen tegen die ze in hun dagelijks leven 
niet zoveel zien. alleen dat brengt al een verandering teweeg. eenmaal ter 
plaatse gaan de meesten fanatiek aan de slag. dan ligt er één op de grond de 
plinten af te plakken en de ander doet er alles aan om de wens van een cliënt 
– gouden muren – te verwezenlijken. en wat je vervolgens ziet, is een mooie 
weergave van de dagelijkse praktijk: de één is continu onderweg naar het toilet 
en de ander staat bij wijze van spreken met twee rollers tegelijk te schilderen of 
spreekt af om op zaterdag terug te komen om het af te maken. bij de meesten 
komt een primair gevoel boven: iets over hebben voor een ander. en daar worden

“Trek mensen een dag van de werkvloer en 
laat ze iets doen voor een groep uit de 
samen leving voor wie het leven anders 
heeft uitgepakt. Dan zie je ze gaande de 
dag met beide benen op de grond komen. 
Ik maak het wekelijks mee. En negen van 
de tien keer is er dan in hun hart een 
vlammetje gaan branden dat niet meer uit-
gaat.” 

Het bedrijFsleVen

‘ er ontstaat oprechte  
betrokkenheid’

Werelden die bij elkaar komen: 



ze enthousiast van.” de medewerkers 
van oxxio waren aan het einde van de 
dag zelfs zo enthousiast dat ze hebben 
besloten om in 2012 in ieder geval te-
rug te komen bij amerpoort.

betrokkenheid
eiso: “een ander voorbeeld is getronics. 
medewerkers van dat bedrijf hebben met 
cliënten van amerpoort een schilderij 
gemaakt. dan zie je dat een aantal 
mede werkers zich als ‘specialist’ opstelt. 
Ze beginnen bijvoorbeeld heel netjes 
een huis te schilderen. maar dan besluit 
een cliënt ineens de bruine kwast te 
pakken en daar lekker overheen te gaan. 
die cliënt zit helemaal niet te wachten 
op de bijdrage van de ‘specialist’. dan is 
het mooi om te zien wat er gebeurt. de 
één slaat z’n arm om de cliënt en ze 
hebben samen de grootste pret en de 
ander houdt wat meer afstand, weet er 
niet goed mee om te gaan. maar het 
gebeurt regelmatig dat mensen aan het 
einde van de dag met tranen in hun 

ogen naar het dankwoord luisteren. Het doet écht iets met ze; er ontstaat op-
rechte betrokkenheid.”

Volgens eiso heeft die betrokkenheid ook te maken met een cultuuromslag in 
nederland. “We bewegen van ‘ik’ naar ‘wij’. mensen zijn sociale dieren, we willen 
graag iets voor een ander doen. de afgelopen jaren is steeds meer het besef  
ontstaan dat dat is waar het om draait. Zeker de jonge generatie die nu het  
bedrijfsleven binnenkomt, is op zoek naar zingeving. Zij vragen tijdens het  
sollicitatiegesprek al naar de maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf. We 
gaan terug naar de menselijke maat. ik ben heel blij dat ik daarbij een rol als 
bruggenbouwer mag vervullen.”

Het bedrijFsleVen



Werelden die bij elkaar komen: 

SaMenWerKing 
met iKea
Cliënten van Natuurboerderij de Brink
horst verrichten al enige tijd terrein
werkzaamheden (opruimen en groen
diensten) voor IKEA in Amersfoort. 
Die samenwerking is in 2011 officieel 
vastgelegd in een overeenkomst waar
in het aantal uren, de voorwaarden, 
verantwoordelijkheden en inkomsten 
zijn beschreven. Amerpoort biedt op 
deze manier maatschappelijk relevant 
werk en brengt cliënten nog dichter 
bij de maatschappij. De overeenkomst 
met IKEA vormt bovendien het format 
voor samenwerkingsafspraken met  
andere organisaties; zowel voor het 
groen en klussenteam van de 
Brinkhorst als breder in de organisatie.

SteUn Voor coMpUTerSchool
Bijna alle Nederlanders staan 
de hele dag in contact met 
anderen via hun mobiele  
telefoon en een internetver
binding. Voor cliënten van 
Amerpoort met een matige 
tot ernstige beperking, is dat 
(nog) niet vanzelfsprekend. 
Daar om heeft Amerpoort de 
Computerschool in het leven 
geroepen. Cliënten van ver

schillende niveaus kunnen daar ervaring opdoen met het gebruik van 
de computer en digitale communicatie. De speciale aanpassingen aan 
de hard en software van de Computerschool van Amerpoort zijn 
duur. Er wordt daarom altijd gezocht naar organisaties of mensen die 
dit initiatief (financieel) willen steunen. De Computerschool  
ontvangt in 2011 onder andere vijf computers van IBM. Warner 
Dijkhuizen van IBM: “Computers zijn niet meer weg te denken uit 
ons leven. Het is een goede zaak dat de Computerschool zich inzet 
om de cliënten van Amerpoort hier ook kennis mee te laten maken. 
De toegevoegde waarde voor deze doelgroep is groot.”



medeWerKerS 
rechTbanK UTrechT 
op beZoeK
Vijftig medewerkers van de rechtbank Utrecht 
brengen hun jaarlijkse MBOdag in 2011 door 
op locatie Nieuwenoord. De overheid wil dat 
ambtenaren volop in de samenleving staan en 
daar ook een tastbare bijdrage aan leveren. De 
rechtbank Utrecht kiest daarom dit jaar voor 
Amerpoort. De rechtbankmedewerkers hebben 
geklust in diverse tuinen op het Muzeplein, 
Huydecoperlaan en Vijverlaan. Ze hebben  
kamers van cliënten geschilderd en een woon
kamer ‘gepimpt’. ‘s middags verzorgen zij op de 
afdeling LEFF een verwenmiddag. De recht
bankmedewerkers geven aan genoten te  
hebben van hun dag bij Amerpoort. Enkele  
reacties: “In één woord: GEWELDIG!”, “Ik heb 
op één dag nog nooit zoveel mensen blij  
gezien”. En een andere collega vult aan dat ze 
nu zeker weet dat ze vrijwilligerswerk wil doen 
met en voor mensen met een verstandelijke 
beperking.

aannemerS FietSen Voor 
de blaUWe vogel

Medewerkers van de aannemersbedrijven A. Hakbeheer uit 
Tricht en LCGE uit Numansdorp fietsen bijna 10.000 euro bij 
elkaar voor de nieuwbouw van kinderdagcentrum De Blauwe 
Vogel in Soest. De wielrenners leggen honderd kilometer af. 
De opbrengst van de fietstocht gaat naar de snoezelruimte 
in het nieuwe pand en een multimediasysteem met onder 
andere een interactief touchscreen voor de kinderen. 
Initiatief nemer van de tocht is Alex Gras, vader van één van 
de kinderen van De Blauwe Vogel en voorzitter van de 
cliënten raad van het kinderdagcentrum. Hij motiveerde het 
bedrijf waar hij werkt en zijn collega’s voor deze actie.



mooie MaTcheS met 
betroKKen ondernemerS

Tijdens de MatchBeurs in Amersfoort sleept 
Amerpoort ruim twintig samenwerkings
verbanden met betrokken bedrijven in de 
wacht. In totaal zijn er 328 matches  
gemaakt; een recordaantal. De MatchBeurs 
is een initiatief van Matchpoint Betrokken 
Ondernemen dat in 2011 tien jaar bestaat. 
Een netwerk van ruim zestig betrokken 
bedrijven en vijftig maatschappelijke  
organisaties uit Amersfoort realiseert  
samen met Matchpoint jaarlijks meer dan 
150 lokale projecten met maatschappelijke 
relevantie. Amerpoort matcht onder meer 
met de Politie Academie, die acht cliënten 
uitnodigt voor de autosimulator, en met 
Accent Onderwijs, dat een high tea met en 
voor cliënten gaat verzorgen. ASR 
Verzekeringen en de Rabobank komen in 
het kader van ‘dubbel genieten’ iets leuks 
doen met cliënten en hun begeleiders.

Werelden die bij elkaar komen: 

1000 dromen dromen
Onder de noemer ‘1000 Dromen Dromen’ 
worden ook in 2011 allerlei grote en kleine 
dromen van cliënten vervuld. Door sponso
ring, het aanbieden van een dienst of door 
eens flink de handen uit de mouwen te ste
ken, zorgen bedrijven, fondsen, particulie
ren, medewerkers en soms ook cliënten 
sinds 2009 voor onvergetelijke avonturen. 
Behalve de steun van het bedrijfsleven, 
kan Amerpoort in 2011 ook rekenen op de 
steun van het Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten. Dit fonds maakt het onder 
andere mogelijk dat er een sportdag kan 
worden georganiseerd, dat dertig cliënten 
een uitstapje naar De Belevenis kunnen 
maken en dat er diverse dromen in en rond 
de woningen zijn gerealiseerd. Activiteiten 
die voor veel cliënten niet vanzelfsprekend 
zijn vanwege het ontbreken van middelen, 
extra begeleiding of bijvoorbeeld vervoer.



jaaroVerzicHt

janUari:

Puur Smaeck in de prijzen

tijdens de Horecava in amsterdam 
wordt restaurant puur Smaeck uit 
Hilversum tweede in de ver-
kiezing van het leerbedrijf van 
het jaar 2011 Horeca. Kees en 
jannemieke Verhoeff, eigenaren 
van puur Smaeck, ontvangen een 
beeld van kunstenaar Krijn 

maartens, foto’s van de zaak en een oorkonde. Kees: “Het voelt 
alsof we gewonnen hebben, alleen al omdat we bij de laatste 
drie zijn geëindigd.” puur Smaeck is een leerbedrijf voor  
verschillende niveaus: van ZmlK-scholen tot de middelbare  
hotelschool. 

Samenwerking met onderwijs

amerpoort tekent een samenwerkingsovereenkomst met de 
Stichting openbaar onderwijs rijn- en Heuvelland. meerklank 
is een school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs 
aan zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren (ZmlK) en  
onderdeel van deze stichting. twee locaties van de meerklank 
zijn gevestigd op het terrein van Christophorus in bosch en 
duin. de samenwerking is bedoeld om zorg, ontwikkelings-
stimulering en onderwijs op maat te bieden aan zeer moeilijk 
lerende kinderen van vier tot twintig jaar. deze kinderen staan 
ingeschreven bij meerklank en wonen bij Christophorus. 

FebrUari:

Cheque voor Christophorus

Christophorus ontvangt maar liefst tienduizend euro van de 
ronde tafel bilthoven. Het bedrag is de opbrengst van het jaar-
lijkse golfevenement van de serviceclub. Wethouder Herman 
mittendorff overhandigt namens de ronde tafel een cheque aan 
groepsleider imre nieuwenweg. Christophorus gebruikt het  
bedrag voor de aanschaf van een aangepaste fiets, speelgoed 
voor de jongensruimte en speelmateriaal voor buiten, waaronder 
hangmatten, een waterbaan en een trampoline.

maart:

Open Dag van de Zorg

amerpoort doet voor het eerst 
sinds een aantal jaren weer mee 
aan de landelijke open dag van 
de Zorg. Zafant en Kakelbont, 
twee logeerhuizen voor kinderen 
met een verstandelijke beper-
king, openen hun deuren voor 
het publiek. de bezoekers hebben 

interesse in een baan of opleiding in de zorg en in het bijzonder 
bij amerpoort. in heel nederland openen zorg- en welzijns-
organisaties op de derde zaterdag van maart hun deuren voor 
het publiek. 



Amerpoort op Social Media

amerpoort scoort het beste op de inzet van social media binnen 
de sector gehandicaptenzorg. dit blijkt uit onafhankelijk  
onderzoek naar het gebruik van social media binnen zorg-
organisaties, uitgevoerd door izovator, in samenwerking met 
redmax. Hyves en Facebook worden goed gebruikt en amerpoort 
heeft veel volgers op twitter. daarbij gaat amerpoort ook écht 
de dialoog aan met haar volgers, zo blijkt uit het onderzoeks-
rapport. Uit het onderzoek blijkt dat 76 procent van de 
nederlandse zorgorganisaties hun weg naar Hyves heeft  
gevonden. Zo’n 41 procent van de organisaties is ook actief op 
twitter.

april

Kunstenaars exposeren in Bijbels Museum 

acht kunstenaars 
van jans pakhuys 
hebben een aan-
deel in de expositie 
‘petrus en ik’ in het 
bijbels museum in 
amsterdam. Zij heb-
ben verschillende 
aspecten van petrus 
weergegeven in hun 
schilderijen. Het is 

voor de tweede keer dat kunstenaars van jans pakhuys exposeren 
in het bijbels museum. petrus staat voor veel; hij is volgeling 
en poortwachter, visser en rots, vriend en heilige, maar ook een 
mens. 

mei

Een mooie traditie

in samenwerking met de baarnse 
motorrun Vereniging biedt 
amerpoort al 28 jaar lang mensen 
met een verstandelijke beperking 
de kans om mee te rijden in een 
zijspan. Zijspanrijders uit het  
hele land komen hiervoor naar 
baarn. Het evenement begint 
met de ‘minirun’ op het terrein 

van nieuwenoord in baarn. dit onderdeel is geschikt voor  
cliënten die geen helm op willen of niet zo lang stil kunnen 
zitten. op zondagochtend stellen de motoren zich op langs de 
rondweg van nieuwenoord, zodat de passagiers ‘hun’ motor 
kunnen opzoeken en instappen. de stoet rijdt vervolgens via 
eemnes, Huizen, laren en Hilversum weer naar huis. na de 
lunch stapt een nieuwe groep passagiers in om via baarn, lage 
Vuursche en Soest weer naar baarn te rijden. 

jUni

Woon- en logeervoorziening Dieze

amerpoort heeft een nieuwe woon- en logeervoorziening voor 
ernstig meervoudig beperkte kinderen van 4 tot 23 jaar. Het 
pand dieze ligt op het terrein van Sherpa en is volledig in een 
nieuw jasje gestoken. in totaal zijn er vijf woon- en drie logeer-
plekken voor kinderen met een zeer intensieve begeleidings-
vraag. de kinderen die bij dieze wonen, krijgen ook passende 
dagbesteding aangeboden. de begeleiding bij wonen en dag-
besteding zijn op die manier zo goed mogelijk op elkaar afge-
stemd.



Tobias rockt met Johnny 

tobias rabelink speelt een be-
langrijke rol in het tv-programma 
down with johnny rocks van 
johnny de mol. de presentator 
vormt in dit programma samen 
met mensen met een verstandelijk 
beperking een popband. tobias is 
een cliënt van amerpoort, hij  
logeert regelmatig op Kakelbont. 
mike en andré willen in het  
programma een band vormen, 
maar weten niet zo goed waar  

te beginnen. johnny volgt hen tijdens de zoektocht. Voor de 
leden van de band, the garden of love, komt uiteindelijk een 
droom uit. Ze mogen speelden op pinkpop, één van de grootste 
popfestivals van nederland. Het wordt een spetterend optreden!

jUli

Eerste ervaringscertificaten uitgereikt

mirjam nelemaat, jatascha blokhuis en ronald Huttinga, drie 
kandidaten van amerpoort bij roC midden nederland in 
amersfoort, ontvangen als eerste een eVC-ervaringscertificaat. 
Zij hebben hun werkervaringen in kaart gebracht en krijgen met 
het certificaat erkenning voor de competenties die zij in hun 
functie hebben opgedaan. eVC staat voor erkenning voor 
Verworven Competenties. resultaat is voor twee kandidaten de 
erkenning als begeleider b en één van hen krijgt de erkenning 
als begeleider C. alle drie de kandidaten krijgen een andere 
functie, passend bij hun ervaringscertificaat. in het najaar  
behaalt een tweede groep medewerkers een eVC-certificaat.

aUgUStUS

Meedoen en erbij horen

medewerkers van de Hoenderberg schrijven een werkboek over 
de integratie van cliënten in de samenleving. Het werkboek 
richt zich op begeleiders en managers. Het boekje is beschik-
baar voor alle woonlocaties en managers van amerpoort. Hoe 
krijg je het voor elkaar dat mensen met een verstandelijke  
beperking meedoen in de samenleving en het gevoel hebben 
dat ze erbij horen? locatie de Hoenderberg in amersfoort nam 
deel aan het project ondersteuning en participatie, een initiatief 
van het kenniscentrum Sociale innovatie van Hogeschool 
Utrecht. Het werkboek toont hoe de Hoenderberg participatie  
bereikt. Het boek wordt gebruikt bij het opstellen van een 
meedoen en erbij Horen plan (meeHp).

September

Sensus: nieuwe dagbestedinglocatie in Soest

Soest heeft er een nieuwe dagbestedinglocatie bij: Sensus. 
Cliënten van Kwatrijn en mezenhof maken gebruik van deze  
locatie. begeleiders en familie signaleerden dat cliënten onno-
dig lang in busjes zaten van Soest naar dagbestedinglocaties 
in baarn. daarom is er nu een nieuwe dagbesteding in bestaande 
gebouwen op het terrein. begeleiders bij Sensus hebben hun 
eigen manier van werken. Het uitgangspunt daarbij is dat  
de activiteiten aansluiten bij de fases van spanning en ont-
spanning van de cliënt, de zogenaamde aandachtscurve. ook 
letten begeleiders op voldoende afwisseling tussen echt werk, 
ontwikkelingsgerichte en sociale activiteiten. 



Webwinkel voor Jans Pakhuys

jans pakhuys krijgt een nieuwe website, die is voorzien van een 
webwinkel. de kunstenaars en hun werk hebben een mooi 
plaatsje op de nieuwe site gekregen. Via de webwinkel kunnen 
producten worden besteld en betaald.

oKtober

B&W Soest op bezoek bij het Leemveld

dagbestedinglocatie Het leemveld in Soest krijgt in oktober 
burgemeester en wethouders van Soest op bezoek. Het leemveld 
is aan de rand van een bedrijventerrein gevestigd. burgemeester 
en wethouders bezoeken daar wel vaker bedrijven, om te kijken 
hoe die zich verhouden tot de gemeente. Zo willen ze ook graag 
zicht houden op het werk van Het leemveld, mede met het oog 
op de toekomstige uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Het leemveld is met negentig cliënten 
per dag een grote dagbestedinglocatie. Het college bezoekt 
alle groepen en stelt overal uitgebreid vragen. 

noVember

Namen Noemen: bijzondere herdenking overledenen

bijna duizend cliënten, familie-
leden, medewerkers en andere 
geïnteresseerden bezoeken in 
november het evenement namen 
noemen. amerpoort organiseert 
deze bijzondere avond in 2011 
voor de tweede keer. namen 
noemen voert bezoekers langs 
plekken waar vijftien kunstenaars
 

hen de gelegenheid bieden om overledenen te herdenken. 
Honderden vuurkorven, fakkels, stormlampen en strooilichten 
verlichten de tocht. de bijeenkomst is vrij toegankelijk voor 
iedereen. bij namen noemen ligt de focus op ‘het geleefde  
leven’ en niet op verlies en rouw. “We houden de verhalen le-
vend, we halen herinneringen op, we vieren het leven”, zegt 
initiatiefnemer en geestelijk verzorger van amerpoort, 
annemieke Kappert. “Zo houden we de kostbare liefde in 
stand.” ruim zeventig vrijwilligers zetten zich in om namen 
noemen tot een onvergetelijke ervaring te maken. in tegen-
stelling tot het traditionele allerzielen is namen noemen niet 
gebonden aan een religie.  

deCember

Amerpoort scoort hoog in Top 25 Gehandicaptenzorg 2.0

amerpoort staat op de 
achtste plaats in de  
top 25 gehandicapten-
zorg 2.0 van markant,  
het maandblad voor de 
gehandicapten sector. in 
de toelichting wordt over 
amerpoort gezegd: “Slim 

bezig. Cliënten van amerpoort kunnen naar de Computer school. 
Straks twitteren zij net zo fanatiek als medewerkers van de  
organisatie.” markant inventariseert welke instellingen digitale 
voorlopers zijn als het gaat om werken met zorg op afstand, 
gebruik van social media en het stimuleren van internetgebruik 
onder cliënten. bij het samenstellen van de lijst kijkt markant 
naar de mate waarin een instelling internet en social media 
toegankelijk maakt voor cliënten, met als doel de sociale  
contacten en zelfredzaamheid te vergroten. dit noemt het blad 
e-inclusie.



Algemeen 

aantal cliënten: 2195
aantal medewerkers:  2417, waarvan 441 oproep-

medewerkers en 43 leerlingen
aantal vrijwilligers: 615
Woonlocaties: 330
dagbestedingsgroepen: 162
aantal cliënten ambulante dienstverlening: 754
logeerhuizen: 4
inloopvoorzieningen: 9
Kinderdagcentra: 2

Vestigingen

achterveld, almere, amersfoort, baarn, bosch en duin, 
breukelen, bussum, Hilversum, Huizen, maarssen, 
nieuwegein, Vleuten/de meern, Soest, Utrecht, 
Vinkeveen, Woerden en Zeist. 

Sociaal

personeelsverloop: 16%
Ziekteverzuim: 5,95%
Stagebezetting: 80%

Leeftijdsopbouw

leeftijdscategorie Mannen vrouwen Totaal

< 20 jaar 5 26 31

20 t/m 24 jaar 36 287 323

25 t/m 29 jaar 55 306 361

30 t/m 34 jaar 55 220 275

35 t/m 39 jaar 48 198 246

40 t/m 44 jaar 61 206 267

45 t/m 49 jaar 57 239 296

> 50 jaar 152 466 618

Totaal 469 1.948 2.417

Financieel

Kosten en opbrengsten  x € 1000

bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget: 106.740
overige bedrijfsopbrengsten 4.950
Totale opbrengsten: 111.690

Kosten
personeelskosten 73.476
afschrijvingen 6.010
overige kosten 27.581
Totale kosten 107.067

bedrijfsresultaat 4.623
Financiële baten & lasten -1.715
resultaat 2.908

amerpoort 2011 in cijFers
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amerpoort: Voor menSen met een VerStandelijKe beperKing

Amerpoort ondersteunt 2200 mensen met een verstandelijke beperking in de  
provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi; van jong tot oud en van licht tot ernstig 
en meervoudig beperkt. Zo’n 2400 medewerkers en 600 vrijwilligers begeleiden hen 
bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd. Daarbij staat voorop dat de 
cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven vormgeven en mee kunnen doen in de  
samenleving. Amerpoort betrekt daarbij actief het sociale netwerk van de cliënt.

Amerpoort richt in het Jaarbeeld 2011 de blik op werelden die bij elkaar komen. 
Amerpoort is een ondernemende netwerkorganisatie die met respect voor het  
verleden probeert nieuwe wegen in te slaan. In dit Jaarbeeld vertellen vertegen-
woordigers van zes verschillende ‘werelden’ over hun ervaringen met Amerpoort in 
2011: cliënten, medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, samenwerkingspartners 
en het bedrijfsleven.

WWW.amerpoort.nl


