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Graag stel ik u voor aan jeroen, Noor, berry en aaron. In dit 
jaarbeeld komen zij aan het woord over amerpoort. Vier  
mensen die door onze professionals worden ondersteund. bij 
het werk, de opvoeding, het wonen of het begrijpen van de 
wereld om hen heen. de cliënt centraal is één van de belang
rijkste uitgangspunten van ons werk. maar wat heeft amerpoort 
dit viertal gebracht? Voelen zij zich thuis bij ons? Hoe worden 
zij ondersteund? Zij vertellen het u graag zelf! de verhalen 
van jeroen en aaron zijn tot stand gekomen met behulp van 
hun begeleiders en familieleden.
onderscheidende en toekomstbestendige zorg. dat is waar 
het bij amerpoort dagelijks om draait. Ik ben onder de indruk 
van de betrokkenheid, inzet en ambitie van de medewerkers 
die hier met trots en zichtbaar plezier hun werk doen. en  
ervoor zorgen dat zij hun expertise gebruiken om cliënten in 
hun kracht te zetten. een belangrijk aspect daarbij is het ver
sterken van het sociale systeem van de cliënt. Contact met 
familie, de buren, vrienden en vrijwilligers verrijkt hun leven 
en maakt dat zij met al hun mogelijkheden én beperkingen 
een eigen plek in de samenleving kunnen innemen. 

Kennisontwikkeling is één van de speerpunten in het beleid 
van amerpoort. er is in onze organisatie veel expertise, bij
voorbeeld rond complexe zorgvragen. ook de komende jaren 
zal er hard worden gewerkt om die verder uit te breiden om 
zo te kunnen blijven aansluiten bij de vraag van de cliënt. 
Zodat we ook in een volgend jaarbeeld weer met trots mensen 
aan het woord kunnen laten over de ondersteuning die 
amerpoort hen te bieden heeft.

amerpoort staat voor een uitdagende tijd. de organisatie moet 
anticiperen op de wijzigingen in het zorgstelsel. de uitdaging 
in al die veranderingen ligt in het signaleren en invullen van 
de kansen die deze ontwikkelingen óók met zich meebrengen. 
om daarop te kunnen inspelen, neemt amerpoort bijvoor
beeld deel aan diverse buurtteams in amersfoort en Utrecht. 
teams waarin samenwerking met ketenpartners de basis vormt 
voor ondersteuning in de wijk. Samenwerking zit amerpoort 
in het bloed en de eerste ervaringen in de wijkteams bewijzen 
dat dat een groot voordeel is. Ik heb er dan ook alle ver
trouwen in dat onze organisatie de roerige tijd die voor de 
deur staat op een goede manier zal doorstaan.

Paul Willems
Bestuurder

voorwoord





Veel mensen kennen Jeroen. Omdat Jeroen en zijn 

moeder Anita hebben meegewerkt aan een documen

taire over zijn leven die vorig jaar is uitgezonden door 

Human. Jeroen heeft een verstandelijke beperking en 

is autistisch. Daardoor is hij heel gevoelig voor prikkels 

en heeft hij voortdurend zorg en begeleiding nodig. 

Jeroen is aanhankelijk, charmant en geestig. Maar hij 

is ook onhandelbaar en bedreven in het ontregelen. 

De begeleiding die Jeroen kreeg op een kinderdag

centrum in Kampen, voldeed daarom niet meer. Jeroen 

is nu zeventien en woont in het Klooster, een locatie 

van Amerpoort. 

jeroen bos

aanhankelijk, charmant en geestig.
maar ook onhandelbaar…



“bij de Klimop was ik niet op mijn plek. de begeleiders daar wilden 
mij graag veel leren. dat maakte mij soms heel boos of verdrietig. 
de andere kinderen waren heel anders dan ik. Veel rustiger. mijn 
begeleider Kevin was wel heel lief. Hij werkte hard om mij van 
alles te leren. en om te voorkomen dat ik dingen stuk maakte of 
andere kinderen pijn zou doen. maar hij snapte niet goed wat ik 
bedoelde. Hij wist niet echt hoe het er in mijn hoofd uit ziet. 
daarom is mama op zoek gegaan naar een andere plek voor mij.

Voordat ik bij amerpoort kwam, woonde ik nog bij mama. overdag 
ging ik naar de dagbesteding. mama wilde dat ik uit huis zou gaan 
als ik achttien was, net als andere kinderen. maar ik ben eerder 
naar amerpoort verhuisd. Hier kunnen ze mij veel beter begeleiden. 
mama vertelde dat er bij amerpoort mensen werken die heel veel 
weten over kinderen zoals ik. die ontzettend veel geduld hebben 
om uit te vinden wat ik bedoel. dat vind ik erg fijn. Nu kan ik mijn 
begeleiders vertellen wat ik wil of wat ik niet wil. daardoor ben 
ik veel minder vaak boos.

Eigen nisje
mama is eerst zonder mij gaan kijken bij amerpoort. Ze was heel 
enthousiast. er is een hele grote woonkamer. Ik heb hier de ruimte 
en daardoor voel ik me goed. en ik heb ook een eigen nisje. als 
ik het te druk vind of als de andere kinderen mij boos maken, kan 
ik daar even apart gaan zitten. dat is fijn. Voordat ik naar het 
Klooster verhuisde, zijn de begeleiders van amerpoort eerst naar 
Kampen gekomen. Ze hebben daar meegelopen met Kevin om te 
kijken hoe ze het beste met mij kunnen omgaan. Ze wilden alles 
over mij weten. Wat ik leuk vind om te doen, wat ik moeilijk vind, 
wat ik bedoel als ik praat…

de eerste weken vond ik het moeilijk om te wennen in het 
Klooster. Ik kende de andere kinderen en de begeleiders nog niet 
en ik miste mama. maar eigenlijk wende het best snel. de bege
leiding op het Klooster is heel duidelijk. er zijn afspraken en regels. 
dat vind ik fijn, want daardoor weet ik precies hoe de dagen er 

jeroen: 
‘ik ben een bofkont’



uitzien. en ik heb het leuk met mijn begeleiders, zowel 
thuis als op de dagbesteding. Nu ik een beetje gewend 
ben, geven zij mij steeds vaker complimentjes. Ze vinden 
het fijn dat ik minder ga slaan of schoppen. Ik weet nu 
precies wat ik wel of niet mag. Soms kost het nog moeite 
me daar aan te houden, maar het gaat steeds beter. In 
het begin had ik één begeleider helemaal voor mijzelf. 
Nu hebben we met z’n tweeën een begeleider en dat gaat 
heel goed.

De projectgroep Visie EPG werkte in 2012 
aan de visie van Amerpoort op cliënten met 
Ernstig Probleem Gedrag (EPG). Na een werk
conferentie voor alle medewerkers die met 
deze doelgroep werken, zijn verschillende 
aan dachtsgebieden onder de loep genomen, 
zoals veiligheid personeel, huisvesting, in
stroom personeel, professionalisering, metho
dieken en aansturing en bedrijfsvoering.

Tijdens de slotconferentie in december  
presenteerden de projectgroepen hun be
vindingen, wisselden collega’s ervaringen 
uit en ontstonden spontaan goede ideeën. 
“Ernstig probleemgedrag is in feite gedrag 
dat door de omgeving moeilijk wordt ver
staan”, aldus projectleider Hilda Rozendal . 
“Het managementteam heeft op advies van 
de projectgroep besloten om deze term te 

vervangen door de term ‘moeilijk verstaan
baar gedrag.” En één van de medewerkers 
bedacht dat Amerpoort een Masterclass zou 
kunnen geven op onderwijsinstellingen. “Zo 
krijgen studenten een duidelijker beeld van 
wat werken met mensen met moeilijk ver
staanbaar gedrag precies inhoudt.”

Divisiedirecteur Gerard de Kruijk: “Dankzij 
deze mooie groep mensen, uit verschillende 
disciplines, kunnen we dit project een goed 
vervolg geven. Ik ben trots dat zoveel mede
werkers zo betrokken zijn geweest. Uit en
thousiasme ontstaan allerlei nieuwe ideeën 
en initiatieven, waar medewerkers direct 
mee aan de slag willen. Dat is mooi om te 
zien. En voortaan hebben we het niet langer 
over EPG, maar over moeilijk verstaanbaar 
gedrag: MVG.

moeilijk verstaanbaar gedrag

Schoolwerk 
af en toe help ik de begeleiders. met thee inschenken of toetjes 
uitdelen bijvoorbeeld. dat vind ik leuk om te doen. en ik ben nu 
tóch aan het leren. af en toe mag ik een stapel schoolwerk in een 
grote envelop naar mama sturen. daar ben ik hartstikke trots op! 
Soms bel ik mama ook op. dan maak  ik grapjes met haar. dat vindt 
ze leuk. Ik ben een bofkont dat ik in het Klooster mag wonen!”



anita dubbelhuis
moeder van jeroen

“Er is in Kampen met hart en ziel gewerkt met Jeroen. 
Maar er was daar onvoldoende kennis van deze complexe 
problematiek. Ik ben heel blij dat ik bij Amerpoort deze 
club specialisten heb gevonden. Jeroen is graag op het 
Klooster en bij Keerkring, zijn dagbestedinggroep. En dat 
komt vooral doordat hij er wordt begrepen.

Bij Amerpoort wordt Jeroen gezien als een jongen met 
wie je contact hebt. Ze snappen zijn behoefte, ik vind dat 
echt razend knap. Jeroen woont nu twee jaar in Baarn. 
Het eerste jaar was voor iedereen intensief, maar inmiddels 
is hij er helemaal op zijn plek. Wat de sleutel is van het 

succes? De begeleiding op maat, op Jeroens maat. En het 
contact. Als je écht contact met Jeroen kunt maken, kun 
je heel veel met hem voor elkaar krijgen. Dat hebben ze 
bij Amerpoort goed in de vingers. Hier wordt naar het 
kind gekeken. Zijn persoonlijkheid is altijd het uitgangs
punt. En niet zijn autistische stoornis of de theorie, zoals 
eerder gebeurde. Daardoor zit hij nu zo goed in zijn vel. 
Er is weer ruimte voor leren en ontwikkelen. Dat was heel 
lang niet het geval. Daar ben ik de begeleiders ook heel 
dankbaar voor. Het is nog steeds wel eens raar dat hij nu 
echt uit huis is. We zijn altijd zo gek met elkaar, ik mis 
hem echt. Maar tegelijkertijd weet ik dat Jeroen op zijn 
plaats is. Daardoor kan ik het met een goed gevoel uit 
handen geven. Ik krijg ook alle ruimte om mijn visie te 
geven op de ontwikkeling van Jeroen, word daar goed bij 
betrokken. Ik zou dit andere ouders en kinderen als 
Jeroen ook gunnen. Ik weet hoe radeloos je soms kunt 
zijn…”

‘ ik kan het met een goed 
gevoel uit handen geven’



“De overgang naar Amerpoort was heel spannend voor 
Jeroen. Hij was direct 24 uur per dag, zeven dagen in de 
week bij ons. Hij was z’n vertrouwde omgeving kwijt, z’n 
vaste begeleider, zag z’n moeder niet meer. Hij was heel 
gespannen en af en toe vloog de limonade door de ruimte. 

Gelukkig was Kevin, zijn begeleider, er de eerste twee  
dagen bij om de overgang soepeler te laten verlopen. En 
vooral om ons ‘wegwijs’ te maken. Jeroen is moeilijk te 
verstaan. Daar komt veel van zijn onrust vandaan. Ons 
eerste doel was erachter te komen wie Jeroen is. Wat ligt 
er achter zijn gedrag? Eén van de dingen die wij ontdekten, 

is dat het voor hem heel belangrijk is om spanning en 
ontspanning goed af te wisselen. En dat Jeroen veel 
structuur nodig heeft. Dat kan hier goed, omdat veel  
kinderen autisme hebben. Daarom hebben we bijvoor
beeld grote pictoborden hangen waarop het schema voor 
de dag is aangegeven. Dat geeft heel veel rust. In het  
begin kon Jeroen niet samen met de andere kinderen aan 
tafel lunchen. Dan stond zijn tafel twee meter verderop 
en at hij zijn brood uit een broodtrommel, want dat was 
hij zo gewend. In hele kleine stapjes hebben we hem  
geleerd om met de andere kinderen aan tafel te zitten en 
zelf zijn brood te smeren. Zo zijn we er achter gekomen 
dat Jeroen nog veel meer kan. Nu  
bieden we hem stap voor stap schoolse 
vaardigheden aan en dat gaat hart
stikke goed. Jeroen is heel sociaal en 
lief voor zijn begeleiders. Hij wil het 
graag goed doen. Dus als je hem een 
complimentje geeft, is hij apetrots! 
Het is mooi om die groei te zien. 
Jeroen is in de twee jaar dat hij hier is 
zo veranderd. Hij is veel vrolijker, kan 
veel meer hebben en integreert in de 
groep. Zo hebben we samen al veel  
bereikt en daar zijn we trots op!”

‘ we hebben samen  
al zoveel bereikt’

Chantal van Goor
begeleider dagbesteding  
van jeroen





Berry Scheper en Richard Willemsen uit Zeist hebben 

twee zoons: Mike (14) en Jordi (12). De jongens  

hebben allebei “een gebruiksaanwijzing”, zoals hun 

moeder zegt. Aan de ontbijttafel kon dat nog weleens 

ontsporen. Om te ontdekken hoe Berry en Richard de 

communicatie konden verbeteren, deden ze een beroep 

op videocoaching. Een hulpmiddel dat de gezins

coaches van BinG! geregeld inzetten.

BinG! (Begeleiden in Groei) is onderdeel van Amerpoort 

en ondersteunt mensen met een licht verstandelijke 

beperking. Gezinscoach Yvonne van der Schalie legde 

de huiselijke taferelen een paar keer vast.

berry sCheper

Filmen aan de ontbijttafel



berry (44): “mike is een stille, rustige jongen. Wel lekker relaxed. 
eentje die van voetballen houdt. Hij heeft veel humor, droge  
humor. jordi is de drukkere persoon, een beetje de charmeur van 
de familie. Net als zijn vader hangt hij altijd de clown uit.

mike is autistisch, maar niet zo extreem dat hij geen mensen aan
kijkt of niks zegt. Hij heeft wel veel moeite met contact maken. 
toen hij nog jonger was, was het echt lastig. Nu gaat het wel wat 
beter. met de jaren leert hij beter contact maken. daar zijn ze op 
school goed mee bezig, en wij thuis ook. Hij moet vragen leren 
stellen, zodat hij zelf contact moet maken. dat gaat stapje voor 
stapje beter. 
jordi heeft adHd. toen hij nog geen medicijnen had, was dat heel 
extreem. Hij sloeg en schopte en deed allemaal dingen die een 
normaal mens niet doet. Hij stuiterde door het huis en zelf  
stuiterde je dan gewoon mee. je denkt op zo’n moment: wat moet 
ik ermee? je staat toch met je handen in het haar. en je wilt dat 
zo’n jongen geholpen wordt. dat was dus een probleem. toen 
hebben we hulp ingeschakeld, want zo ging het niet langer. Sinds
dien komen er een ppG’er (praktisch pedagogisch medewerker) en 
een gezinscoach over de vloer. daar zijn we alleen maar blij mee.”

Snel afgeleid
richard (48): “Vooral bij het eten is het ingewikkeld, ‘s ochtends 
en ’s avonds. Ze zitten het liefst naast elkaar. als de één zit te 
kwekken, dan is de ander snel afgeleid. dat geldt vooral voor 
mike. dan blijft er op een gegeven moment heel weinig tijd over 
want om acht uur moet hij wel op de fiets naar school. ook bij 
het aankleden is het vaak lastig.”
berry: “daar is hij wel vrij snel in. maar als je daarna iets wilt  
bespreken, dan luistert hij vaak niet. Vandaar dat we videotraining 
hebben gevraagd. We wilden weten hoe het zat, wat wij verkeerd 
deden en hoe het misschien anders kon. Yvonne is een keer  
‘s ochtends vroeg geweest, bij het ontbijt. en een paar weken later 
kwam ze nog een keer filmen. toen hebben we een spelletje  
gedaan.”

berry: 
‘ Gewoon contact maken, 
daar gaat het om’



richard: “Voor ons was het filmen niet echt een groot 
probleem. de jongens vonden het wel spannend. je 
merkte dat ze zich opeens beter gingen gedragen. maar 
er werd toch ook wel gekibbeld met elkaar.
berry: “maar dat was snel opgelost. omdat ze wisten dat 
de video in de hoek stond, waren ze in een keer heel 
braaf. er was onder het eten iets wat niet goed ging. 
toen heb ik mijn zoontje aangesproken en ging het  
eigenlijk weer goed.”

Oogcontact
richard: “je weet eigenlijk niet precies wat je doet en hoe 
je reageert, je let nergens op. maar toen we het filmpje 
terug gingen kijken, zei Yvonne: ‘Kijk, dat doe je heel 
goed.’ bijvoorbeeld: het aankijken van mijn zoon. Niet 
boos worden en zeggen ‘denk erom’. maar gewoon op een 
rustige manier toespreken. en toen luisterde hij. dat 

aankijken helpt.”
berry: “Gewoon het contact maken, daar gaat het om. dat hebben 
die kinderen wel nodig. en bijvoorbeeld een compliment geven. 
positief aanspreken, goed aankijken. dat is wat we geleerd hebben. 
dat deed ik goed.”
richard: “positief benaderen, inderdaad. en elkaar uit laten praten. 
de tijd nemen, naar elkaar luisteren, dat is ook heel belangrijk. 
als we allemaal door elkaar praten, kunnen de jongens het niet 
volgen. op een verjaardag bijvoorbeeld, gaat de jongste al snel 
even naar boven. ‘Ik hoor zoveel stemmen in mijn hoofd’, zegt hij 
dan. dan is hij een hele tijd weg, en moet je echt naar boven om 
hem terug te halen.”

Gelijke hoogte
berry: “We hebben wel gemerkt dat die jongens twee heel ver
schillende karakters hebben. daar moeten we goed op letten. bij 
mike moeten we bijvoorbeeld van te voren heel goed aangeven 
wat we van plan zijn: we gaan dan en dan op vakantie, we gaan 
naar dat en dat park. dan is hij goed voorbereid. als we dat een 
dag van te voren zeggen, gaat het niet 
goed. We hebben ook een schema op de 
koelkast hangen. daar staan taakjes op, 
voor het hele gezin. dan weet hij: iedereen 
in huis doet mee, en ik moet dit doen. dat 
is een hele duidelijke structuur.”

richard: “als de jongens thuiskomen,  
proberen we altijd wel even tijd voor ze te 
maken, met een kopje thee en een luiste
rend oor. Ze hebben er niet altijd de rust 
voor, maar we proberen het wel. Ik laat ze 
ook altijd zitten als ik ze iets wil zeggen. 
als we allebei zitten, zijn we op gelijke 
hoogte; dat is prettiger. dat heb ik ook uit 
de video gehaald.”



“Hoe krijgen we beter zicht op de kinderen? En op de 
communicatie met de kinderen? Met die vragen zijn we 
aan de slag gegaan. Videocoaching is daarvoor heel  
geschikt. Ik heb twee keer gefilmd bij Berry en Richard, 
hooguit tien minuten per keer. Daar heb je al genoeg aan. 
Daar kun je al heel specifieke informatie uithalen. Hoe 
zeg je iets, en hoe reageert de ander? Hoe kijk je iemand 
aan? Hoe is je houding? 

In eerste instantie kijk ik de film helemaal terug met de 
ouders. Door de beelden zie je ze meteen al denken; de 
reflectie begint direct. Ik vraag hun reactie, heel open. 
Daarna kijken we nog een keer en zetten we zo nu en dan 
de beelden stil. Vaak zien ouders dan dingen waarvan ze 

yvonne van der schalie
Gezinscoach

zich helemaal niet bewust zijn. Dat was bij Berry en 
Richard ook zo. Ze deden vanuit zichzelf al een aantal 
dingen goed en waren daar verbaasd over. 

Complimenten
Bij het terugkijken zoomen we altijd in op het positieve. 
We kijken niet naar wat fout gaat, maar juist naar wat 
goed gaat. Door het beeld stil te zetten, vergroten we  
dat uit. En vervolgens proberen we dat te vertalen naar 
situaties waarin het minder goed gaat. Bijvoorbeeld het 
oogcontact. Je ziet dat het werkt: moeder blij, kind blij. 
Doordat ouders het op filmbeelden zien, kunnen ze er 
niet omheen. Ze kunnen het zo zelf ontdekken. Vaak  
komen ouders door de beelden ook zelf op ideeën. Dat is 
wat ik als coach uiteindelijk wil, dat ouders uit zichzelf 
aan het werk gaan en niet omdat ik het zeg.

Ouders horen vaak wat er allemaal fout gaat: ze doen dit 
niet goed, ze doen dat niet goed. Daardoor komen ze in 
een negatieve spiraal terecht. Ze krijgen ook een steeds 
negatiever beeld van het kind. Het is veel beter om het 
kind complimenten te geven als het goed gaat. Het draagt 
bij aan een betere sfeer en dus betere communicatie. Een 
kind krijgt er aardigere ouders van.

‘ inzoomen op het  
positieve’



Hulpmiddel

Ik gebruik videocoaching regelmatig als hulpmiddel in de 
begeleiding. Het zet ouders aan het denken. Alleen praten 
is voor deze doelgroep (mensen met een licht verstande
lijke beperking) vaak niet duidelijk genoeg. Met beelden 
gaat het een stuk beter. Werken met video kan in eerste 
instantie spannend zijn voor een gezin. Onze ervaring is 
dat het even wennen is voor ouders en kinderen maar 
door de positieve insteek vinden ouders het juist leuk en 
halen ze er vertrouwen uit. Ouders moeten wel gemoti
veerd zijn. Als ze het eng vinden of te ingewikkeld, dan 

werkt het niet. Je moet er gemotiveerd voor zijn. Je moet 
iets willen veranderen; anders begin je er niet aan.

Het heeft Berry en Richard veel gebracht. Ze hebben  
geleerd om duidelijker te communiceren, om hun kinderen 
aan te kijken, om een zekere rust te vinden in het gesprek. 
Als je iets wilt van een kind, moet je eerst contact maken. 
Als je met je rug naar hem toestaat in de keuken, dan  
is dat niet het geval. Heel vaak gaat het om dergelijke 
simpele stappen in de communicatie.”

Amerpoort gebruikt 
‘video interactie bege
leiding’ in gezinnen 
die problemen hebben 
met de opvoeding. 
Door korte videoop

namen te maken van alledaagse situaties  
en die samen met ouders te analyseren, 
wordt zichtbaar hoe de communicatie tussen 
ouders en kinderen verbeterd kan worden. 
Een aantal gezinscoaches van BinG! is hier
voor speciaal opgeleid. 

Deze vorm van begeleiding maakt inzichtelijk 
hoe het contact tussen ouders en kinderen 

verloopt. Ouders leren op een andere manier 
naar het gedrag van kind te kijken en daar
mee om te gaan. Ook krijgen zij een andere 
kijk op de (on)mogelijkheden en het niveau 
van het kind. Soms helpt videocoaching  
ouders om hun hulpvraag helder te krijgen; 
vooral als eerdere interventies te weinig  
resultaat hebben gehad, kan dit goed werken.

De gezinscoaches van BinG! maken bij de 
analyse vooral gebruik van de positieve  
momenten die zij hebben vastgelegd. Dat 
werkt stukken beter dan alleen maar te  
wijzen op wat fout gaat.

alledaagse situaties





Noor Grooten (49) werkt al lange tijd in verzorgings

huis Amaris Schoonoord in Baarn, de laatste jaren als 

voedingsassistente. Drie of vier keer per dag loopt ze 

haar rondes langs de bewoners, die zij bij voorkeur 

cliënten noemt. Ze krijgt ondersteuning van jobcoach 

Babette Pas van WerktZo, onderdeel van Amerpoort.

noor Grooten 

dertig jaar trouwe dienst



“We beginnen met een lekker kopje soep. Nu kan dat nog. over 
een tijdje gaat de keuken waarschijnlijk verdwijnen. We zitten in 
een reorganisatie, heel spannend. er moeten mensen weg. ook 
mijn baan als voedingsassistente gaat stoppen. dat vind ik heel 
erg jammer, en ik niet alleen. de cliënten vinden het ook heel erg 
jammer; die zien mij graag komen. 

Ik loop ‘s morgens met een kar met koffie en thee, op de derde en 
vierde etage. Ik bezorg het ontbijt. Sommige cliënten moet ik de 
voeding zelf geven, in de vorm van pap. meestal ben ik dan om 
een uur of negen klaar en ga ik voor sommige mensen sinaasappels 
persen, verse sinaasappels. dat zijn ze zo gewend. eerst lukte het 
me nooit om daar tijd voor te maken. toen liep ik steeds achter 
mezelf aan. Nu gaat dat steeds beter. 

als ik nog tijd over heb, kijk ik of ik ergens een afwasje kan doen. 
dan loop ik met de kar naar beneden en ga ik de kannen om
spoelen. Ik zet nieuwe kannen neer om te vullen en doe daarna 
de koffieronde. Ik loop meestal drie rondes op een dag, behalve 
op donderdag en vrijdag. dan werk ik hele dagen en loop ik vier 
rondes. Vooral de vierde ronde is heel pittig; die gaat door het 
hele huis.

Vriendelijk nee zeggen
Ik heb hier altijd in de keuken gestaan, ruim twintig jaar. dat 
werd me op een gegeven moment te zwaar, omdat je in dat werk 
heel veel staat en veel zware dingen moet tillen. toen ik van mijn 
chef hoorde dat ze iemand zochten als voedingsassistent, heb ik 
een sollicitatiebrief geschreven. doordat ik zoveel ervaring had in 
de keuken, heb ik de baan gekregen. Ik doe het nu een jaar of 
acht, negen. Ik heb inmiddels veel kennis in huis. Ik heb een cursus 
gevolgd om mensen te helpen die slikproblemen hebben.

Het is een leuke baan, heel dankbaar werk. Ik kan wat betekenen 
voor de cliënten en dat waarderen ze heel erg. Ik doe ook weleens 
boodschapjes voor ze in het winkeltje, of andere klusjes. en ik 

noor: 
‘ ik heb geleerd  
om vriendelijk  
nee te zeggen’



maak een babbeltje natuurlijk. de mensen vinden het 
gezellig dat er iemand komt. maar soms hielden ze me 
wel lang van het werk en dan kwam ik in de problemen. 
Het was voor mij lastig om dat op een goede manier aan 
te geven. dat gaat nu ook beter. 

Ik heb geleerd om op een vriendelijke manier nee te  
zeggen. Ik zeg nu tegen mensen die willen dat ik nog 
even blijf: ‘Het spijt me heel erg, maar ik kom anders met 
mijn werk in de knoei. Ik kom graag een andere keer om 
met u verder te praten.’ dat werkt heel goed. babette 
heeft me daarmee geholpen. Ze is ook een keer mee
gelopen en heeft gekeken hoe ik te werk ga, hoe ik het 
makkelijker kan doen – wat praktischer. Ik heb daar veel 
van geleerd, bijvoorbeeld dat ik sowieso korter van stof 
moet zijn, naar cliënten toe.

Gewoon vrolijk blijven
“Ik wist het eigenlijk wel, dat ik een verstandelijke beperking 
heb. maar ik heb pas tien jaar geleden een test gedaan bij mee, 
en twee jaar geleden nog eens. daar bleek het uit. tot die tijd heb 
ik alles altijd zelf gedaan, dat was heel pittig. Ik heb pas kort 
ondersteuning van een ambulante begeleider en van een job
coach. daar ben ik heel blij mee.

Wanneer ik dat bijvoorbeeld merk? Nou, zoals op de laatste ver
gadering over de reorganisatie. daar werd hele moeilijke taal  
gesproken, zo moeilijk dat ik zelfs de volgende dag naar de team
leidster gegaan ben. die heeft me uitgelegd hoe het zat. Ik vond 
het trouwens een heel ingewikkelde bijeenkomst. Ik werd in de 
zaal emotioneel, toen ik hoorde dat mijn functie ging verdwijnen. 
op de brommer terug naar huis werd het echt even te veel. toen 
kwamen de tranen eruit. Het werk betekent heel veel voor me.

Ik ben een zorgzaam type, altijd geweest. als je hier dertig jaar 
loopt, dan word je het vanzelf wel. Ik ben heel sociaal en vrolijk. 
Zo kennen de mensen me ook. maar als ik 
thuis kom, is er niemand. en dan kan het 
wel gebeuren dat ik mezelf verslons. 

In al die jaren ben ik zelden of nooit lang
durig ziek geweest. ook al voel ik me een 
of twee dagen niet lekker, dan neem ik 
gewoon paracetamol en hup, gaan. Hoe 
dat nou in de toekomst moet? Ik heb geen 
idee. ondertussen probeer ik maar gewoon 
vrolijk te blijven, hoe moeilijk dat soms 
ook is. toch maar denken: ik mag nu nog 
blij zijn dat ik werk heb.”



“Noor heeft al een heel lang arbeidsverleden. Anders dan 
sommige andere mensen die ik begeleid, hoeft zij niet 
gemotiveerd te worden om te werken. Ze werkt namelijk 
graag, met liefde. Die slag heeft ze allang gemaakt. Haar 
vragen gaan veel meer over het werk zelf. Dat werk is de 
afgelopen jaren enorm veranderd. 

Noor moet voor zichzelf steeds een weg zoeken om te 
kunnen voldoen aan nieuwe maatstaven. Er worden hogere 
eisen gesteld, er zijn meer risico’s. Soms kan het allemaal 
heel ingewikkeld zijn. Zo kan ze steeds minder tijd  
besteden aan de bewoners. Ze moet vaker alleen werken. 

babette pas
jobcoach 

Het moet professioneler: er moet meer gerapporteerd 
worden, er zijn veel meer vergaderingen. Dat zijn alle
maal situaties waardoor ze meer tegen haar beperkingen 
aan loopt en zich afvraagt: kan ik het wel, was het vroeger 
niet veel leuker?

De vraag voor Noor is dus steeds: hoe houd je het werk 
leuk zonder vast te blijven houden aan vroeger? Vroeger 
komt namelijk niet meer terug. Dat betekent dat ze moet 
leren flexibel te zijn en haar kennis te vergroten. Het 
gaat erom dat ze het vertrouwen houdt dat ze het werk 
kan en aankan. Het is daarbij mijn taak om tussen de  
regels door goed te luisteren naar wat zij zegt. Hoe gaat 
het echt met haar, hoe pakken alle veranderingen uit, 
ook als ze ’s avonds in haar eentje thuiskomt?

Vaak oefenen
We hebben vaak geoefend in gesprekstechnieken, waar ze 
met collega’s en bewoners profijt van heeft. We hebben 
geprobeerd het werk efficiënter in te richten en beter af 
te stemmen op dat van collega’s, zodat Noor niet meer zo 
vaak achter zichzelf hoeft aan te lopen. We zijn nu ook 
bezig met schema’s maken, om het werk aan anderen over 

‘ soms kan het allemaal 
heel ingewikkeld zijn’



te kunnen dragen. Noor heeft veel informatie in haar 
hoofd; ze weet bijvoorbeeld precies hoe dik elke bewoner 
de pap wil hebben en welke krant iemand leest. Weekend
krachten of vakantiewerkers weten dat allemaal niet. Het 
is professioneel om die kennis met anderen te delen.

Als er heel veel speelt op de werkvloer, zoals nu bij de 
reorganisatie, is het moeilijk om positief te blijven. Toch 

moet Noor dat doen. Ze is dienstverlenend voor de oudere 
mensen die hier wonen. Als je eigen baan op de tocht 
staat, kost het veel energie om de mensen met een glim
lach tegemoet te treden. Maar ze doet dat wel, ze doet 
het zelfs supergoed. Ze heeft een heel goede werk
houding. Hoe haar werk er na de reorganisatie uitziet, 
weten we nog niet. Maar ik zal er alles aan doen om vanuit 
WerktZo een goede werkplek voor haar te vinden.”

‘Positieve uitwerking op bedrijfssfeer’
De jobcoaches van Amerpoort begeleiden 
mensen met een verstandelijke beperking 
naar werk bij een bedrijf of organisatie. Het 
kan gaan om dagbesteding of een geheel of 
gedeeltelijk betaalde baan. In alle gevallen is 
de jobcoach van Amerpoort de verbindende 
schakel tussen de cliënt en het bedrijf of de 
organisatie.

De jobcoach onderzoekt de mogelijkheden 
en wensen van de cliënt en zorgt voor de 
juiste match tussen cliënt en werkgever. 
Daarbij is niet alleen een passende activiteit 
van belang, maar ook de omgeving en de 
werksfeer.
Amerpoort levert deze bemiddeling en onder

steuning, via Werktzo, inmiddels ruim tien 
jaar. Daardoor heeft de organisatie een schat 
aan ervaring en kennis in huis over diagnos
tiek, jobcoaching en werkleertrajecten. Op 
dit moment begeleidt Werktzo ongeveer 
tachtig cliënten in het bedrijfsleven en in 
de dienstverlenende sector. In verzorgings
huis Amaris Schoonoord in Baarn begeleidt 
Babette Pas naast Noor Grooten nog drie  
andere mensen.

De ervaring leert dat mensen met een ver
standelijke beperking enthousiaste en trouwe 
medewerkers zijn. Zij zijn enorm gemotiveerd 
en hebben een groot verantwoordelijkheids
gevoel. Hun aanwezigheid heeft een positieve 
uitwerking op de sfeer binnen het bedrijf.

begeleiding via werktZo:





Aaron is een krullenbol van bijna vier jaar. Hij is  

vrolijk en kijkt met glinsterende ondeugende ogen de 

wereld in. Aaron is de jongste in het gezin en bracht de 

eerste drie jaar thuis bij zijn moeder door. Op aanraden 

van zijn toekomstige basisschool ging hij naar een 

peuterspeelzaal om de hoek. De peuterspeelzaal maakte 

zich zorgen over zijn ontwikkeling en stelde ‘integrale 

vroeghulp’ voor. Zo kwam hij bij Domino terecht,  

een observatie en diagnostiekgroep van Amerpoort,  

Trajectum (Jeugd en Opvoedhulp) en de SKA (Stich

ting Kinderopvang Amersfoort) in Amersfoort.  

aaron van dijk

een ondernemende deugniet met  
een kleine achterstand



“Ik heet aaron. Ik ben drie jaar. Ik ben meestal thuis bij mama. 
papa gaat naar zijn werk en mijn grote broer jan (10) en zus 
Kimbely (16) gaan naar school. mama en ik zijn samen thuis met 
de vier poezen en onze hond Sunny, mijn grote vriend. Ik hou van 
puzzels maken en tV kijken. maar het liefst speel ik buiten in de 
tuin. ook als het regent, dat maakt me niks uit. Ik speel in de 
zandbak en spring op de grote trampoline. Ik heb geen vriendjes 
om mee te spelen. Voor de deur is een grote weg. Het is te  
gevaarlijk om op straat te spelen. 

Nog heel even dan mag ik naar de School met de bijbel, waar ook 
mijn broer jan op zit. toen mama met de hoofdjuf sprak, advi
seerde zij mij naar een peuterspeelzaal te brengen als voorberei
ding op de ‘echte school’. mama wilde dat eerst niet maar vond 
het toch goed. Nu ga ik vier middagen naar de peuterhof. eerst 
vond ik dat eng. de eerste keer dat ik binnenkwam, hield ik mama’s 
hand stevig vast. Ik was niet gewend aan zoveel kinderen om me 
heen. bij de peuterhof dachten ze dat ik misschien een kleine 
achterstand had. ook papa en mama hadden vragen over mijn 
ontwikkeling. 

Puzzels
Nu ga ik ook twee ochtenden naar domino. Hier zijn maar zeven 
kinderen. toch vond ik het ook hier spannend. de eerste weken 
zat ik voornamelijk aan de grote tafel op mijn eigen stoel; die met 
het koeienplaatje erop. Ik maak puzzels, hou van sorteren, vormen 
leggen en mozaïeken. Hier ben ik namelijk super goed in. aan 
tafel werken geeft mij rust en houvast. dat is mijn favoriete plek. 
Zomaar in de poppenhoek spelen, vind ik moeilijk. Ik weet dan 
niet wat ik moet doen. Ik ben ook niet gewend om met andere 
kinderen te spelen. Na een paar weken liet juf Yvonne mij de  
houten trein zien. Samen op de grond maakten we een rails en 
ontdekte ik dat het ook leuk is om op de grond te spelen. Ik speel 
nu ook met de auto’s op het autokleed. 

aaron: 
‘ het bleek dat ik best 
een slim jongetje ben’



bij domino werd ik getest. Het bleek dat ik best een slim 
jongetje ben. Ik kan meer dan iedereen dacht. de juffen 
van domino oefenen met mij. Ik zeg vaak: ‘dat is moeilijk’ 
en dan doe ik het niet. maar als ze het voor doen en ik 
probeer het, lukt het vaak toch. Ik krijg dan veel compli
mentjes en ben dan apetrots. Zo leer ik elke dag nieuwe 
dingen.

ook oefen ik met woorden. In het begin kon ik niet goed 
praten. Ik zei wel een paar woordjes maar sprak deze niet 
goed uit. mensen snapten vaak niet wat ik zei. daardoor 
raakte ik gefrustreerd en boos. Ik begon dan te schreeuwen 
of trok me terug en zei helemaal niets meer. mijn papa 
en mama vroegen zich af hoe het kwam dat ik zo vaak 
dwarse buien had. domino zei dat een speciale praatjuf 
(logopedie) zou helpen. Ik kan nu veel beter praten. en 

doordat ik merk dat mensen me begrijpen, ben ik minder vaak 
boos. Volgens mijn papa praat ik nu weer teveel. Ik ben soms niet 
stil te krijgen. 

Opgebloeid
ook leer ik om op de WC te plassen. Ik ben zo blij als het lukt. 
dan wijs ik naar de WC en dan zegt mama dat ik reuze knap ben. 
Volgens mijn papa en mama ben ik een ander jongetje geworden. 
Ik ben opgebloeid, ik durf veel meer. Ik ben nu zelfs ondeugend. 
dan moet ik zeggen welke kleur er op een kaartje staat en dan 
zeg ik ‘geel’ en daarna vind ik het leuk om het expres fout te  
zeggen. met andere kinderen spelen gaat steeds beter. Ik heb nu 
op de peuterspeelzaal een vriend: lucas. Samen doen we leuke 
dingen. Na de grote vakantie mag ik naar de grote school, dat is 
de school waar mijn broer op zit. Ik heb daar heel veel zin in.”



  

“Met tranen in mijn ogen, bracht ik Aaron naar de peuter
speelzaal. Dit was op advies van de Aarons toekomstige 
school om hem voor te bereiden op de basisschool. Ik 
wilde hem helemaal niet missen. Ik ben huisvrouw en 
zorg voor de kinderen. Aaron is mijn jongste en laatste 
thuis. We hebben het samen heel gezellig. Het ging tegen 
mijn principes in; je kind wegbrengen naar een opvang. 
Het voelt alsof je je kind ergens dumpt. Maar we dachten 
‘vooruit dan maar’. 

woutera van dijk
moeder van aaron

Bij peuterspeelzaal de Peuterhof dachten ze dat Aaron 
een achterstand had. Zo kwamen we via Integrale Vroeg
hulp Utrecht terecht bij Observatiegroep Domino. Hier 
werd gekeken wat er met Aaron aan de hand was. We  
kregen onder andere het advies om met Aaron naar logo
pedie te gaan. Nog een adres waar ik Aaron heen moest 
brengen. Ik leek wel een taxichauffeur. Ook aan Aaron 
kon ik merken dat het soms veel was. Na Domino viel hij 
onderweg in de auto vaak in slaap en dan moest hij  
’s middags nog naar de peuterspeelzaal. Toch is het een 
goede beslissing geweest om met hem naar Domino te 
gaan. Hij heeft er zeker baat bij gehad. Aaron is ver
anderd in zijn hele doen en laten. Hij is vrolijk en blij en 
durft nu veel meer. Hij kletst ons nu de oren van het 
hoofd en durft zelfs met onbekenden te praten. Wij  
denken dat Aaron nu net dat extra zetje heeft om het 
goed te doen op de basisschool. En mocht Aaron een rug
zakje nodig hebben, dan kan dat altijd nog. We zijn heel 
blij dat hij naar een gewone basisschool gaat. Wie weet 
komt hij op een dag ook op de Havo terecht, net als zijn 
grote zus.” 

‘net dat extra zetje’



  

yvonne smal
pedagogisch medewerker 
amerpoort bij observatie-
groep domino 

‘Waar zit Aaron in zijn ontwikkeling op cognitief, taal en 
motorisch gebied en wat heeft hij nodig om een goede 
overstap naar de basisschool te maken?’ Dat was de vraag 
die ouders en peuterspeelzaal ons stelden. Via het team 
Integrale Vroeghulp kwam Aaron bij ons terecht. Samen 
met Conny Wijnands van Trajectum heb ik Aaron vier 
maanden geobserveerd om antwoord te geven op deze 
hulpvraag. 
Wij merkten dat Aaron de eerste maand alleen maar aan 
tafel wilde zitten. Dan was hij aan het puzzelen en  
sorteren. Daar is hij ontzettend goed in en het gaf hem 

houvast. Met vrije speelsituaties wist hij zich geen raad. 
Hij kende de mogelijkheden gewoonweg niet. Aaron 
moest ook wennen aan andere kinderen om hem heen. 
Sowieso kijkt hij graag de kat uit de boom. De wereld 
komt naar Aaron toe en dat vindt hij prima. Aarons lijf
spreuk was: ‘dat is moeilijk, dat kan ik niet’. Maar al snel 
bleek dat hij juist veel in zijn mars heeft. Hier zijn we aan 
gaan werken. Met kleine oefeningen leren we hem dat hij 
dingen wel kan. We leerden Aaron ook andere kinderen 
om hulp te vragen. Als dat goed ging, dan gaven we hem 
veel complimentjes. Je ziet zijn zelfvertrouwen groeien. 
Zijn grootste sprong is toch wel zijn taalontwikkeling. 
Door logopedie en veel oefenen thuis en hier bij Domino, 
pikte hij het spreken snel op. Hij kan zich nu beter ver
staanbaar maken. Hij vraagt nu of ‘de deur open kan’ en 
praat in zichzelf als hij aan het spelen is. Dat is een goed 
teken. Aaron heeft in heel korte tijd een enorme groei 
doorgemaakt. Wij denken dat hij prima 
naar de basisschool kan. Wel zijn er 
nog aandachtspunten. Volgende week 
kijkt een ergotherapeut op de groep 
naar zijn motorische ontwikkeling. 
Haar en onze bevindingen bespreken 
we in een overdrachtsgesprek met 
peuter speelzaal en zijn toekomstige 
basis school. Het is een leuk ondeu
gend jongetje met veel humor.” 

‘een grote taalsprong’



  

“Observatiegroep Domino is een samenwerkingsverband 
van Amerpoort, Trajectum en Stichting Kinderopvang 
Amersfoort (SKA). Eind 2012 zijn we gestart. Yvonne en 
ik werken in een gebouw van SKA midden in de wijk 
Schothorst in Amersfoort. We hebben een groep van ze
ven kinderen die wij twee ochtenden per week, vier 
maanden lang observeren. Ouders komen hier met vragen 
als: ‘waarom gedraagt mij kind zich zo, wat kan hij, moet 
ik hulp zoeken en waar dan’. 
Tijdens de observatieperiode gaan wij met deze vragen 
aan de slag. Niet alleen kijken we hier op de groep, maar 
ook bij ouders thuis, op peuterspeelzaal of kinderdagver

Conny wijnands
pedagogisch medewerker  
van trajectum, samenwerkings-
partner 

blijf om zo’n breed mogelijk beeld te krijgen. We hebben 
veel contact met de ouders en nemen hen mee in dit pro
ces. Na de eerste drie weken gaan we met hen om de tafel 
en bespreken de eerste bevindingen en hoe we samen ver
der het traject invullen. Door de samenwerking van beide 
organisaties hebben we onze expertise gebundeld: vanuit 
Amerpoort de expertise op het gebied van verstandelijke 
beperking en ontwikkelingsachterstand en vanuit 
Trajectum de kennis op het gebied van probleemgedrag 
en psychische stoornissen. Als het nodig is laten we eer
stelijns hulp – gedragsdeskundige, kinderfysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist of speltherapeut  naar de 
groep komen.  

Aaron bleek een wijs mannetje te 
zijn met een gemiddeld IQ. Dat gaf 
ons en Aarons ouders een ‘boost’. 
Het besef dat Aaron veel meer kan 
dan hij liet zien. Dat we dus veel 
meer van hem mogen verwachten. 
Van een stil verlegen jongetje met 
misschien een ontwikkelingsachter
stand, bleek het een slim jongetje 
te zijn. Dat besef is volgens mij heel 
belangrijk geweest.”

‘ hij kan veel meer,  
dan hij liet zien’



jaaroverZiCht 2012



januari

Kinderdagcentrum de blauwe Vogel 

opent in januari de nieuwbouw aan 

de bosstraat in Soest. tussen de 

buien door laten de kinderen samen 

met burgemeester Noordergraaf van 

Soest gekleurde ballonnen op. de 

kinderen die bij de blauwe Vogel 

dagbesteding, begeleiding en be

handeling krijgen, hebben een 

meervoudig complexe beperking. 

In het nieuwe gebouw worden zij 

op allerlei manieren uitgenodigd 

tot actie en interactie. Zo is er een 

bijzondere belevingstuin, die alle 

zintuigen van de kinderen aan

spreekt.

Feestelijke  
opening  
de blauwe vogel

januari

“Wij hebben nooit ingezien hoe belangrijk we zijn voor de kinderen. 

In dat opzicht was de training van erik Smid en tessa van overbeek 

een eyeopener.” Volgens gezinscoach laura Schalkwijk heeft de 

training ‘In the picture’ het werk van de begeleiders op locatie 

parkwijk totaal veranderd. parkwijk  het ouderkind project van 

binG!  telt twaalf appartementen waar ouders met een verstande

lijke beperking en hun normaal begaafde kinderen kunnen wonen 

als zij moeite hebben met de opvoeding. Zij worden begeleid door 

gezinscoaches. Stichting agis heeft parkwijk begin 2012 een  

subsidie toegekend voor het verbeteren van het welzijn van de  

kinderen die op parkwijk wonen. er is voor gekozen de subsidie te 

gebruiken voor extra deskundigheidsbevordering, zodat het lang

durig een positief effect heeft. met de subsidie is onder andere een 

signaleringsmethode ontwikkeld die de gezinscoaches helpt bij het 

verbeteren van de communicatie met ouders en tussen ouders en 

kinderen onderling. ook werd een speelgroep opgericht, waar ouders 

leren spelen met hun kind. en binnen hetzelfde project ontwikkelde 

ervaringsdeskundige erik Smid de training ‘In the picture’.

kinderen van parkwijk  
uit de schaduw



  

Februari

maart

nieuwe hbo-opleiding voor binG-begeleiders

samenwerking william schrikker jeugdzorg

jacqueline meijnders, rodney Harar en thea rosier beginnen 

op 1 februari met de nieuwe opleiding SpH duaal aan de 

Christelijke Hogeschool ede (CHe). Het drietal werkt als  

begeleider C bij respectievelijk de otheense Kreek, Sculpturen

tuinlaan en parkwijk. Zij hebben alle drie 

een mbodiploma, maar  werken in een 

Hbofunctie. Samen met de CHe is een 

versneld traject ontwikkeld waarin zij 

werk en studie combineren in een ‘duale 

opleiding’. p&o adviseur esther tensen: 

“We zijn heel blij met de samenwerking 

met de CHe; de opleiding is zeer coöperatief. Het mooie is dat 

we bestaande opleidingsmodules van binG! kunnen integreren 

in het Hboprogramma. dat betekent dat de studenten studie

punten kunnen halen met binG!modules. de opleiding sluit 

daarbij mooi aan bij de praktijk van binG!. deze begeleiders 

hebben veel praktijkervaring en krijgen met deze opleiding 

daar een stevig theoretisch kader omheen.” jacqueline: “Ik 

ben al een tijdje van plan mijn SpH af te maken. Ik ben  

daarom erg blij met de mogelijkheid die 

deze pilot biedt. Ik heb vertrouwen in  

de manier waarop de CHe de opleiding 

aanbiedt. er is veel structuur en duidelijk

heid. dat vind ik belangrijk omdat je  

het studeren moet combineren met je  

bestaande baan. Ik werk op een locatie 

waar nog veel te doen is. dat maakt het inplannen van een 

studie nog best spannend. maar ik weet zeker dat het straks 

ook energie geeft als je dat wat je leert ook echt kunt toe

passen in je werk.”

de divisies binG! en Kind & jeugd van amerpoort tekenen 

een samenwerkingsconvenant met de William Schrikker 

jeugdzorg Groep. In het convenant worden de rollen en ver

antwoordelijkheden vastgelegd van de gezinsvoogden van de 

William Schrikker Groep en de gezinscoaches van amerpoort. 

Zij zijn beiden betrokken bij het begeleiden en ondersteunen 

van de ouders met een licht verstandelijke beperking die van 

amerpoort ondersteuning krijgen bij de opvoeding van het 

kind. Vaak is daar een gezinsvoogd van de William Schrikker 

jeugdzorg Groep bij betrokken.



april

maart

afscheid ton Caspers

de Gooische karavaan

amerpoort neemt in 2012 afscheid van bestuurder ton 

Caspers. “overweldigend”, noemt hij de belangstelling voor 

zijn afscheid. “Zoveel mensen, zoveel mooie 

woorden en zoveel afscheids cadeautjes… Ik 

voel me een rijk mens dat ik op deze manier 

afscheid mag nemen van amerpoort.” ton was 

dertien jaar lang bestuurder van amerpoort.  

Hij maakt een ‘afscheidstournee’ langs een  

aantal locaties van amerpoort waar cliënten, 

verwanten en medewerkers hem de hand  

kunnen schudden. Voor externe relaties is het 

symposium ‘een kwestie van beschaving’  

georganiseerd. ruim tweehonderd belang

stellenden komen naar Nieuwenoord voor het symposium en 

het afscheid. Het symposium wordt ingeleid door dick 

Hamersma, voorzitter van de raad van toezicht van 

amerpoort. “dit thema is ton uit het hart gegrepen. tegen 

een verstandelijke beperking, die levenslange zorg impli

ceert, kun je je niet verzekeren. Het is daarom van groot  

belang om deze doelgroep een aparte positie te 

geven, juist nu nieuwe bezuinigingen de samen

leving – en dus ook de gezondheidszorg  zullen 

treffen”, aldus Hamersma. Hij roemt Caspers 

om de manier waarop hij amerpoort achterlaat: 

“onder jouw leiding is amerpoort vervier voudigd 

en toch klein gebleven als het gaat om de  

gewenste maat voor de cliënt. professioneel en 

persoonlijk, een gouden combinatie, een lintje 

waardig. je wordt ook wel ‘de burgemeester van 

amerpoort’ genoemd, het beeld van zowel de 

persoonlijke, vaderlijke touch als de gerespecteerde verant

woordelijkheid van een speciale, sociale ondernemer.” 

Caspers is aansluitend door burgemeester bolsius van 

amersfoort benoemd tot ridder in de orde van oranje Nassau.

Kiwanis Club laren organiseert ook in 2012 de inmiddels traditionele truckersrun, 

oftewel de Gooische Karavaan. tijdens dit fantastische evenement rijden meer 

dan zestig vrachtwagens met cliënten luid toeterend door het Gooi. Chauffeurs 

en bijrijders worden daarna getrakteerd op pannenkoeken.



meimei

op locatie Nieuwenoord in 

baarn worden in mei twee 

nieuwe, volledig aangepaste 

logeerhuizen geopend; de 

boomgaard en mozaïek. de 

opening trekt veel bezoekers. 

Vol trots komen vaste gasten, 

hun ouders, opa’s en oma’s, 

medewerkers van amerpoort  

en cliënten van andere locaties de nieuwe huizen bewonderen. 

ageeth pothoven, manager Gezinsondersteuning bij amerpoort,  

is trots op de nieuwe logeerhuizen. “er is ontzettend veel werk  

verricht om dit mogelijk te maken en het ziet er prachtig uit.” brian 

en Wesley, twee vaste gasten van de logeerhuizen, verrichten de 

officiële opening. In elk van de logeerhuizen is plaats voor acht 

logés, die er over een eigen kamer beschikken. bij de bouw van  

de huizen is veel aandacht besteed aan optimaal gebruik van de 

ruimte. Zo is er een speelgang en zijn er geen blinde muren in de 

huizen: alle ruimten staan met elkaar in verbinding, waardoor er 

ook binnenshuis veel bewegingsruimte is. de logeerhuizen bieden 

kinderen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om er 

een paar dagen tussenuit te zijn. een leuke onderbreking van het 

dagelijkse ritme, die tegelijkertijd hun ouders de gelegenheid geeft 

wat meer tijd en aandacht aan elkaar te besteden. logeren is zowel 

voor de kinderen als hun ouders een welkome toevoeging aan de 

ondersteuning die amerpoort biedt aan mensen met een verstan

delijke beperking.

paul Willems treedt in mei aan als 

bestuurder van amerpoort. paul 

Willems (1958) was hiervoor lid  

van de raad van bestuur van  

de bascule, academisch centrum  

voor kinder en jeugdpsychiatrie te 

amsterdam. Willems is orthopeda

goog en heeft ruim dertig jaar  

ervaring in organisaties in de GGZ, 

waarvan de laatste twaalf jaar als 

bestuurder. op landelijk niveau 

heeft Willems een groot netwerk 

opgebouwd. Hij is actief in ver

schillende besturen. Zo is hij onder 

meer voorzitter van het landelijk 

platform jeugd GGZ, secretaris 

dagelijks bestuur landelijk Kennis

centrum Kinder en  jeugdpsychiatrie 

en voorzitter van de stuurgroep 

Hulpmix.nl.

opening nieuwe 
logeerhuizen 

nieuwe 
bestuurder:  
paul willems



mei

opening prins bernhardlaan vinkeveen
de nieuwe amerpoortlocatie prins bernhardlaan in Vinkeveen 

wordt officieel geopend. Hier wonen twaalf jongeren van 19 tot 23 

jaar. de meeste van hen wonen voor het eerst zelfstandig en krijgen 

begeleiding bij het wonen in de samenleving. Hun ouders zijn en 

blijven nauw betrokken bij dit bijzondere project. de nieuwe locatie 

ligt op een prachtige plek, pal aan de Vinkeveense plassen en 

dichtbij het centrum van Vinkeveen. de jongeren openen het pand 

door samen in een bootje door een lint te varen. daarna laten zij 

vol trots hun nieuwe onderkomen zien aan alle belangstellenden.

juni

29e nieuwenoord motorrun

Voor de 29e keer wordt in juni de jaarlijkse Nieuwenoord motorrun georga

niseerd. de motorrun is een initiatief van de baarnse motorrun Vereniging. 

tijdens de ritten voor motoren met zijspan rijden 145 cliënten van amerpoort 

uit de regio mee als passagier. bijna tachtig zijspanrijders uit het hele land 

verzamelen zich op locatie Nieuwenoord. tijdens de ‘minirun’ rijden zij  

rondjes op het terrein van Nieuwenoord, speciaal voor cliënten die niet in 

staat zijn om aan de grote tochten mee te doen. aansluitend is er een feest 

voor rijders en cliënten met eten, drinken en een optreden van een band.



juni auGustus

bso verhuist naar  
de vosheuvel

Fusie met kinder-
opvang irene 

de buitenschoolse opvang (bSo) en de vakantie

dagopvang van amerpoort verhuizen naar scholen

complex de Vosheuvel in amersfoort. de bSo heeft 

daarmee na drie jaar de locatie aan de Hoenderberg 

verlaten. amerpoort biedt de bSo nu aan binnen de 

Koningin emmaschool en dr. a. van Voorthuysen

school. amerpoort is blij met het nieuwe onder

komen en de Vosheuvel is te spreken over deze  

samenwerking omdat dit een aanvulling betekent 

op de dienstverlening van het scholencomplex.

Kinderopvang Irene 

fuseert in 2012 met 

amerpoort. Sinds 2010 

werken beide organi

saties al intensief  

samen. Kinderopvang 

Irene heeft in Utrecht 

twee locaties voor zo’n 

veertig kinderen van 

nul tot vier jaar met 

een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedrags

problemen. de organisatie is in 1984 opgericht 

door een orthopedagoge en de ouders van Irene, 

een meervoudig gehandicapt meisje. In die tijd was 

er in Utrecht nog geen opvangmogelijkheid voor 

jonge kinderen met een beperking. Stichting Irene 

ging op zoek naar een partner toen bleek dat een 

zelfstandige toekomst moeilijk werd door alle  

veranderingen in regelgeving en financiering. de 

samenwerking heeft geresulteerd in de fusie met 

amerpoort. 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. Voor 

amerpoort betekent de samenwerking een waarde

volle uitbreiding van de zorg voor kinderen met een 

beperking. Het verrijkt het kleurrijke palet aan 

diensten.

juli

amerpoort verwelkomt 
650e vrijwilliger

Vol trots meldt amerpoort 

in juli dat de 650e vrij

williger zich heeft inge

schreven. Het is voor de 

cliënten en de organisatie 

van onschatbare waarde 

dat zoveel mensen zich 

belangeloos willen inzetten. Vrijwilligers bieden 

cliënten altijd net dat beetje extra; de dingen waar 

begeleiders vaak niet aan toe komen.



september

september

wethouder soest opent locatie birkstraat

hollanders in het Zaans museum

Voor de bewoners van de nieuwe amerpoortlocatie birkstraat 

in Soest is het in september groot feest. onder veel belang

stelling openen zij vol trots de deuren van hun nieuwe  

woning. tijdens de opening vertellen edith Vos (manager) en 

rick Schepers (divisiedirecteur) over de historie van de  

locatie. pastor Zwarts feliciteert de cliënten, hun familie,  

medewerkers van amerpoort en alle vrijwilligers met de  

opening van het pand en schenkt namens de verschillende 

kerken in Soest de bewoners een kaars. de wethouder van 

Soest, mevrouw Coppes, vertelt de aanwezigen dat zij in  

dezelfde straat woont en veel bewoners van gezicht kent. 

Vervolgens knipt zij, samen met drie cliënten, het lint door 

en verklaart de birkstraat officieel voor geopend. birkstraat 

is een prachtig nieuw complex geworden voor volwassenen 

met een verstandelijke beperking. Het pand is ruim, licht en 

gezellig ingericht. alle 29 cliënten hebben een studio met 

eigen voordeur, slaapkamer, badkamer en een keukentje.

Voor de kunstagenda 2013 laten de kunstenaars van jans pakhuys zich inspireren door 

het prachtige Hollandse landschap van de Zaanstreek en de collectie van het Zaans 

museum. maar liefst veertig kunstenaars met een verstandelijke beperking maken werk 

voor de jaarlijkse kunstagenda van amerpoort en de tentoonstelling Hollanders in het 

Zaans museum. de eigenzinnige kunstenaars transformeren schilderijen uit de collectie 

van het museum en het Zaanse landschap tot kleurrijke, persoonlijk getinte schilderijen. 

de eigenheid van hun werk is sterk en loopt zeer uiteen: de ene kunstenaar zoekt het 

in Zaanse huisjes, de ander in tekst en letters. de één maakt zijn eigen interpretatie 

van het topstuk ‘Stiers Wreedheid’, de ander op het vrouwelijk schoon van de 

Verkademeisjes. de opbrengst van de agenda gaat naar nieuwe kunst en cultuur

projecten voor de cliënten van amerpoort.



oktober

Zo’n 170 cliënten nemen enthousiast deel aan de conferentie 

Gezond leven bij de KNVb in Zeist. de werkconferentie is 

georganiseerd in het kader van het project Kleur bekennen 

van de divisie regio. Cliënten kunnen op heel verschillende 

manieren in beweging komen. Van digitaal bewegen met 

een Xbox tot wandelen, zingen, smoothies maken, ‘ren je 

rot’ en praten over gezond eten en slapen. Het thema 

spreekt de cliënten aan: “Ik heb veel gehoord over gezond 

eten. ja, minder vet eten en zo. dat weet ik al wel maar 

het is toch goed om het nog een keer te horen”, reageert 

petra na de workshop over gezond eten. de divisie regio 

wil met het project Kleur bekennen laten zien waar ze  

voor staat. Sinds de start in 2010 is er al veel gebeurd: de 

missie en visie zijn vastgesteld en de werkconferenties voor 

cliënten zijn uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie.

Conferentie 
Gezond leven

oktober

amerpoort tekent een samenwerkingsover

eenkomst met de Utrechtse kinderopvang

organisatie ludens en revalidatiecentrum 

de Hoogstraat. In de nieuwbouw van ludens 

aan de biltstraat in Utrecht komt in 2013 

ruimte voor een bestaande peutergroep 

van Kinderopvang Irene en voor een nieuwe 

therapeutische peutergroep; een gezamen

lijk initiatief van amerpoort en de Hoog

straat. met dit samenwerkingsverband krijgt 

de nieuwe ludenslocatie rozenrood aan 

de biltstraat een breed en bijzonder aanbod, 

namelijk: reguliere kinderopvang op antro

posofische grondslag via ludens, specialis

tische opvang via Kinderopvang Irene en 

specialistische kinderopvang in combinatie 

met revalidatie via de samenwerking tussen 

amerpoort en de Hoog straat.

samenwerking  
met ludens en  
de hoogstraat



november

amerpoort organiseert in november voor de derde 

keer Namen Noemen: zielsveel verhalen en kunst tot 

herinneren. de bijzondere wandelroute, met vijftien 

kunstvormen door het bosrijke terrein van 

Nieuwenoord, trekt ruim 1400 bezoekers. 

Namen Noemen is gebaseerd op allerzielen 

alom, een idee van kunstenaar Ida van 

der lee. Zij goot een van oorsprong 

katholieke traditie in een nieuw 

en modern jasje. In tegenstelling 

tot het traditionele allerzielen is 

Namen Noemen niet gebonden 

aan een religie. een entree met 

meters hoge kaarsen, sfeervolle 

muziek, de vijver met zelfgemaakte 

drijflichtjes, de vuurcirkel waar namen worden 

gezongen, de noemmijnnaamslinger 

en tal van andere schitterende kunst

vormen maken diepe indruk op  

de aanwezige cliënten, familie

leden, medewerkers en andere 

geïnteresseerden. bij boerderij de 

Huydecoper worden de bezoekers 

opgewacht door (de eigenaren en 

medewerkers van) restaurant puur 

Smaeck en het Cultureel Centrum. Het 

erf van de boerderij is sfeervol inge

richt en iedereen kan er opwarmen 

met warme chocolademelk of een glaasje 

glühwein.

namen noemen 2012



deCember

amerpoort is sinds december 2012 officieel 

eigenaar van landgoed Vosseveld in Soest. 

Na jaren van plannen maken, praten en 

voorbereidingen treffen, start in januari 

2013 de bouw van vier woningen en een 

dagbestedinglocatie voor jongeren en 

(jong)volwassenen met een ernstig meer

voudige beperking. als alles volgens  

planning verloopt, worden de woningen in 

het laatste kwartaal van 2013 opgeleverd. 

Het monumentale pand dat op het land

goed staat, blijft behouden. amerpoort  

realiseert hier kantoorplekken voor mede

werkers.

vosseveld  
aangekocht door 
amerpoort

november

trajectum (jeugd en 

opvoedhulp), amerpoort en 

de Stichting Kinderopvang 

amersfoort (SKa) slaan de 

handen ineen voor kinderen 

met een hulpvraag. bij  

de nieuwe, gezamenlijke 

observatie en diagnostiek

groep domino in amersfoort 

worden kinderen van 0 tot 4 jaar spelenderwijs gevolgd in 

hun ontwikkeling. met als doel zo vroeg mogelijk te  

ontdekken wat er precies aan de hand is. Wanneer de ont

wikkeling van jonge kinderen vragen oproept, is het vaak 

lastig om vast te stellen wat de oorzaak daarvan is. Het kan 

dan helpen om een kind wat langer te observeren. bij 

domino vormen de vragen van ouders het uitgangspunt. In 

de nieuwe peutergroep wordt gewerkt met een programma 

waarbij individueel spel en groepsactiviteiten worden afge

wisseld met observatie en onderzoeksmomenten. de groep 

bestaat uit zes kinderen en is twee ochtenden in de week 

open. de kinderen worden bij domino maximaal vier  

maanden lang geobserveerd. tijdens deze periode wordt  

gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring van de mede

werkers van de drie organisaties om een zo goed mogelijk 

advies te kunnen geven.

domino: observatie &  
diagnostiek in amersfoort



amerpoort heeft in 2012 een jaaromzet van circa € 126,7 
miljoen behaald. ten opzichte van 2011 zijn de opbrengsten 
van amerpoort gegroeid met 13,4%. amerpoort heeft het 
boekjaar 2012 positief afgesloten met een resultaat van € 5,4 
miljoen. Hierdoor is het eigen vermogen van amerpoort toe
genomen tot ongeveer 20% van alle opbrengsten. 

Het beheerste uitgavenpatroon in combinatie met de groei  
is een belangrijke basis voor dit resultaat. Weliswaar zijn 
naast de opbrengsten ook de kosten gestegen, maar de  
stijging van personele kosten komt voort uit de directe zorg 
en is gerelateerd aan deze groei. de personele kosten bij de 
ondersteunende diensten zijn nauwelijks gestegen. op andere 
terreinen, zoals materiële kosten en kapitaallasten, is het 
resultaat vergelijkbaar met eerdere jaren.

Versterking reservepositie
met dit resultaat is de reservepositie van amerpoort versterkt. 
dit is van belang omdat het kabinet  grote veranderingen 
heeft aangekondigd voor de komende jaren in de financiering 
van de zorg. de eerste grote bezuiniging was de korting van 
56% op de tarieven voor vervoer per 1 januari 2013. mede 
door onze financiële positie hebben we die goed kunnen  
opvangen. Voor het eerste halfjaar van 2013 hebben we geld 
vrijgemaakt om de kosten voor onze eigen rekening te nemen.

een andere grote verandering betreft de overheveling van  
begeleiding van de aWbZ naar de Wmo. Naar verwachting 
gaat die 1 januari 2015 in en gaat die gepaard met een flinke 
bezuinigingsopdracht. Verder is het kabinet voornemens de 
‘jeugdwet’ in te voeren, waarbij gemeenten de regie krijgen 
over een groot deel van de zorg voor jongeren, eveneens in 
combinatie met bezuinigingen. 
tot slot wordt de overige zorg voor gehandicapten (bij 
amerpoort ongeveer 84%) geconcentreerd in de ‘Kern aWbZ’, 
alleen bedoeld voor ‘onverzekerbare zorg’. de omvang, de  
tarieven en het volume komen hierbij onder druk te staan. 

We gaan een minder rooskleurige tijd tegemoet dan we de 
afgelopen jaren gewend waren.  
om die redenen mogen we trots zijn dat we dagelijks goede 
zorg leveren maar ook in staat zijn geweest om onze uitgaven 
te beheersen. Hierdoor is amerpoort financieel gezien voor
bereid op de toekomst. bij zorgvuldig beleid zijn we in staat 
om continuïteit van zorg aan onze cliënten conform de eisen 
van het zorgkantoor en de gemeenten te blijven bieden. 

het resultaat over 2012



Algemeen 

aantal cliënten: 2294
waarvan aantal ambulante cliënten: 762

aantal medewerkers: 2562  
waarvan 339 oproepmedewerkers en 58 leerlingen

aantal Fte: 1618
aantal vrijwilligers: 699
Woonlocaties: 336
dagbestedinggroepen: 170
logeerhuizen: 5
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: 16,9%
Ziekteverzuim: 5,31%
Stagebezetting: 80%

Leeftijdsopbouw

Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal

< 20 jaar 6 23 29

20 t/m 24 jaar 43 311 354

25 t/m 29 jaar 61 340 401

30 t/m 34 jaar 61 244 305

35 t/m 39 jaar 45 194 239

40 t/m 44 jaar 62 211 273

45 t/m 49 jaar 63 243 306

> 50 jaar 167 488 655

Totaal 508 2.054 2.562

Financieel
Kosten en opbrengsten  x € 1000

Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget: 120.772
overige bedrijfsopbrengsten 5.902
Totale opbrengsten: 126.674

Kosten
personeelskosten 80.984
afschrijvingen 6.197
overige kosten 32.533
Totale kosten 119.714

bedrijfsresultaat 6.959
Financiële baten & lasten 1.530
Resultaat 5.429

amerpoort 2012 in CijFers
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amerpoort: 
voor mensen met een  
verstandelijke beperkinG

amerpoort ondersteunt 2300 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 2600 medewerkers en 700 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.

onderscheidende en toekomstbestendige zorg. dat is waar het 
bij amerpoort dagelijks om draait. medewerkers en vrijwilligers 
zetten hun expertise in om cliënten in hun kracht te zetten. 
amerpoort laat in het jaarbeeld 2012 jeroen, Noor, berry en 
aaron aan het woord. Vier mensen die door onze professionals 
worden ondersteund. bij het werk, de opvoeding, het wonen 
of het begrijpen van de wereld om hen heen. Voelen zij zich 
thuis bij ons? Hoe worden zij ondersteund? Zij vertellen het u 
graag zelf!


