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VOORWOORD



Dit Jaarbeeld gaat over een jaar vol verandering. Net als 
andere zorgorganisaties moest Amerpoort zich in 2014 
voorbereiden op ingrijpende veranderingen. De oorzaken 
daarvan zijn vaak beschreven: de overheveling van zorg
taken naar gemeenten, nieuwe bezuinigingen en een 
veranderende financiering. Daarnaast speelde mee dat 
sommige mensen met een verstandelijke beperking meer 
van hun eigen kracht dienen uit te gaan.

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd zoveel moge
lijk met deze ontwikkelingen mee te groeien. Je ertegen 
verzetten heeft weinig zin; negativiteit brengt geen 
energie. Veel beter is het om te kijken hoe we in de  
gegeven situatie zo goed mogelijk ons werk kunnen 
blijven doen. Vanuit dat constructieve idee hebben we 
in 2014 gewerkt.

Hoewel het om ingrijpende veranderingen gaat, voor 
zowel cliënten en hun verwanten als medewerkers, denk 
ik dat we het veranderproces met z’n allen goed door 
komen. Ondanks onzekerheid op allerlei vlak zet ieder
een zich onverkort in voor de goede zorg die Amerpoort 
al jaren levert. Veel medewerkers hebben daarvoor een 

tandje moeten bijschakelen en een stuk harder gewerkt. 
Maar zonder veel gemopper, ja zelfs met extra energie. 

De 4 hoofdstukken in dit Jaarbeeld tonen in vogelvlucht 
waar zich in 2014 veranderingen voltrokken. Ze hangen 
nauw met elkaar samen. We schreven een nieuwe visie
nota, Buitenste Binnen, waarin we de buitenwereld naar 
binnen halen en onze eigen blik meer naar buiten  
richten. Daardoor hopen we de kwaliteit van onze zorg op 
peil te houden, of zelfs te verbeteren. Met datzelfde oog
merk ontwikkelden we nieuwe inzichten en methodes, 
ontdekten we digitale mogelijkheden en investeerden 
we in verbouw en nieuwbouw van woningen. 

Uiteraard is dat niet alles. In het jaaroverzicht ziet u  
wat er verder speelde binnen Amerpoort. En dan nog 
gebeurde er heel veel wat niet beschreven wordt in de  
dagelijkse ondersteuning en begeleiding van kwetsbare 
mensen. Dat we die zorg ook in spannende tijden goed 
hebben kunnen bieden, stemt me uitermate trots.

Paul Willems
bestuurder Amerpoort

MEEGROEIEN MET  
ONTWIKKELING



00  KOP 
subkop

AMERPOORT KEERT  
BUITENSTE BINNEN

Amerpoort schreef in 2014 de visienota 
Buitenste Binnen, die de basis vormt 
voor de verandering die organisatie de 
komende jaren uitvoert. De wijzigingen 
in wetgeving, waardoor gemeenten al
lerlei zorgtaken van de landelijke over
heid overnamen en bezuinigingen op  
de zorg vormden voor dit ‘herontwerp’ 
de directe aanleiding. De kwaliteit van 
de zorg mag door de ingrijpende  
veranderingen niet minder worden; 
daarvoor waakt Amerpoort en anders 
wel de Centrale Cliëntenraad (CCR).  
De wijzigingen zorgen voor nieuwe ver
houdingen met gemeenten, die nu de 
zorg bij organisaties als Amerpoort  
inkopen. Voor sommige cliënten maakt 
Amerpoort plaats voor het wijk of buurt
team. 

08  KWALITEIT VAN ZORG 
Het moet tussen de oren zitten
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Samenwerken
Persoonlijke verhalen van mensen met wie Amerpoort samenw-
erkt

 

Gemeenten
Namens 8 gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek koopt Jordy van Slooten 
de zorg in bij Amerpoort en vele 
andere zorgaanbieders in het ‘sociaal 
domein’. 

12

 

Samenwerken
Persoonlijke verhalen van mensen met wie Amerpoort samenwerkt

 

Wijkteams
Leo Bijsterveld (62): “Eerst had ik Marja 
van Amerpoort, nu komt Mikal van het 
wijkteam.”
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Buitenste  
Binnen
Meer dan ooit zal Amerpoort – van 
binnen naar buiten – de samenleving 
opzoeken. Om samen te werken aan 
een goed leven voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
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https://www.youtube.com/watch?v=wu3Ozfyb0As


KWALITEIT  
VAN ZORG
Hélène Hülsenbeck, secretaris Centrale Cliëntenraad (CCR) 
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Die rol had de Centrale Cliëntenraad altijd 
al, maar in 2014 was het extra hard nodig 
om kritisch te zijn, vertelt de secretaris van 
de deelraad verwanten van de CCR. “Het 
is een heel hectisch jaar geweest, met de 
bezuinigingen en het herontwerp van de 
organisatie. We hebben behoorlijk wat 
strijd geleverd. En nog steeds zijn er wel 
zaken waarover we niet tevreden zijn.”

Gezien de hectiek van de ontwikkelingen 
had Hülsenbeck soms het idee dat de CCR 
achter de ontwikkelingen aanliep. Dat lag 
niet zozeer aan Amerpoort als wel aan de 
snelheid en complexiteit van het verander
proces. “Over het herontwerp in zijn geheel 
hebben wij positief geadviseerd. Wat het 

lastig maakte, was dat daarin ook werd verwezen naar ontwikkelingen 
die nog niet uitgewerkt waren, zoals de vorming taakvolwassen 

teams.”

Voelsprieten
De veranderingen in de teams hebben veel gevolgen voor 
de directe zorg van cliënten. Hülsenbeck: “Ik vrees dat er in 
de teams minder tijd is voor de individuele cliënt, terwijl 
er wel een zorgplan ligt, met een indicatie en een aantal 
zorguren. Gewoon eventjes een cliënt helpen met zijn huis 
op orde krijgen, kan bijna niet meer. Natuurlijk is het een 
goede zaak dat er meer nadruk gelegd wordt op de zelf
standigheid van de cliënt, maar dat is niet voor iedereen 
weggelegd. En of dat allemaal is op te vangen met de inzet 

van meer mensen uit het netwerk en andere vrijwilligers – ik weet 
het niet.” 
 
De CCR heeft altijd goed overleg met bestuurder Paul Willems, zegt 
Hülsenbeck. “Hij heeft de medezeggenschap en de CCR hoog zitten.” 
Afgelopen jaar heeft de CCR verwanten gestimuleerd om ook op  
lokaal niveau lokale raden te vormen – met effect, want er is een  
aantal bijgekomen. “Zij zitten dicht op de werkvloer en volgen nauw
gezet wat daar gebeurt. Voor ons als centrale raad zijn zij ook belang
rijk: zij zijn onze voelsprieten.”

Werkvloer
Op die werkvloer zelf moet het gebeuren. “Daar moet het kwaliteits
denken bij iedereen tussen de oren gaan zitten. Oftewel: voort durend 
alert zijn op het welbevinden van de individuele cliënt. Dat kan zeker 
tijdens het hele veranderproces geen kwaad: iedereen is er druk mee, 
de ene na de andere vergadering gaat erover, maar ondertussen gaat 
het natuurlijk om de zorg voor individuele mensen. Begeleiders  

Met de zorg die Amerpoort verleent, is het over het algemeen 
goed gesteld. “Maar”, benadrukt Hélène Hülsenbeck, secretaris 
Centrale Cliëntenraad (CCR), “dat neemt niet weg dat wij als CCR 
heel kritisch zijn, vooral op de kwaliteit van de zorg. Bij alle  
stukken die wij onder ogen krijgen, vragen wij ons af: wat betekent 
deze wijziging voor de cliënt? Dat is waartoe wij op aarde zijn.”
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moeten vanuit een intrinsieke motivatie 
voortdurend oog hebben voor de kwali
teit van die zorg. Het moet niet alleen in 
allerlei mooie stukken staan, maar ook op 
de groep.”

Dat kan betekenen dat allerlei regeltjes en protocollen even moeten 
wijken voor het belang van de cliënt. Of dat je als begeleider zaken 
anders moet aanpakken. Dat kan lastig zijn. Hülsenbeck: “Soms proef 
ik een zekere angst voor verandering. Ik snap dat: in het hele heront
werp staat ook een hoop op het spel voor de personeelsleden; de 
druk is groot. Maar er zit veel kwaliteit onder hen, dus uiteindelijk 
ben ik over de toekomst positief gestemd.”

‘ KWALITEIT VAN DIE ZORG 
MOET NIET ALLEEN IN  
ALLERLEI MOOIE STUKKEN 
STAAN, MAAR OOK OP DE 
GROEP’
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De visienota Buitenste Binnen vormt de basis van de verandering die  
Amerpoort de komende jaren uitvoert. De titel geeft aan welke beweging de 
organisatie maakt: nog meer dan voorheen wil ze de buitenwereld binnenhalen 
om samen te werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke 
beperking. En meer dan ooit zal Amerpoort – van binnen naar buiten – de samen
leving opzoeken.

Binnen en buiten zijn werelden die elkaar nodig hebben en hopelijk steeds meer 
naar elkaar toe groeien. Samen met begeleiders, familie, vrijwilligers, buren,  
bedrijven, partners en kennisinstituten biedt Amerpoort cliënten de mogelijkheid 
mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samen
leving. 

De titel van het stuk zegt ook dat het écht anders moet: efficiënter, met meer 
ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers. De 20 miljoen (op een bedrag 
van 127 miljoen euro) die Amerpoort tot 2017  moet bezuinigen, realiseert de  
organisatie door minder management en minder medewerkers voor onder
steunende diensten, maar ook door het efficiënter organiseren van zorg en  
ondersteuning. Taakvolwassen teams gaan werken volgens de POWER Piramide 
(zie hoofdstuk 2).

De hoofdstructuur van de nieuwe organisatie heeft 2 zorgdivisies, een Expertise
centrum en een ondersteunende staf. De ene divisie biedt zorg aan cliënten met 
een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking, de andere richt zich op  
cliënten met een matige of lichte verstandelijke beperking.

NAAR ELKAAR TOEGROEIEN 
Buitenste Binnen



Namens 8 gemeenten in Gooi en Vechtstreek koopt Jordy van Slooten de zorg 
in bij Amerpoort en vele andere zorgaanbieders in het ‘sociaal domein’.

“Wij werken samen met ruim 150 aanbieders van zorg, grote en hele kleine. In de 
gehandicaptenzorg is Amerpoort een heel brede organisatie, die veel verschillende 
soorten zorg aanbiedt. Een heel professionele organisatie ook. Dat merk je:  
medewerkers van Amerpoort hebben actief meegedacht tijdens de consultaties 
en aanbestedingsprocedures. We hebben geregeld persoonlijk contact gehad 
over bepaalde projecten, bijvoorbeeld over logeervoorzieningen voor kinderen of 
gezinsondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik heb 
daar tot nu toe alleen maar positieve ervaringen mee gehad. 

Met zoveel aanbieders en gemeenten gaat het om een complex proces. Als  
gemeenten kunnen wij natuurlijk niet de hele Jeugdwet en Wmo bij één partij 
regelen. Mensen willen keuzevrijheid. Dus bespreken wij met de aanbieders hoe 
we de zorg anders kunnen vormgeven en tegelijk voor continuïteit kunnen zorgen. 
We zijn ervan uitgegaan dat aanbieders die al actief waren in onze gemeenten 
een bepaalde kwaliteit hebben, omdat het zorgkantoor dat immers ook al vond. 
Als hun klanten tevreden zijn, kunnen zij in principe gewoon blijven. Dat is fijn 
voor de aanbieders, maar ook – en daar doen wij het natuurlijk voor – voor onze 
inwoners.”

ACTIEF MEEDENKEN 
Gemeenten

1



Leo Bijsterveld (62) uit Amersfoort kreeg 2 uur begeleiding per week van 
Amerpoort. Nu kan hij terecht bij het wijkteam uit Amersfoortzuid, waarin 
ook Amerpoort zit.  

“Eerst had ik Marja van Amerpoort, nu komt Mikal van het wijkteam. Zij komt om 
de 3 weken bij mij op bezoek, dan hebben we een gesprekje van een uurtje, bakje 
thee erbij. Over wat ik gedaan heb van de week en of ik nog hulp nodig heb. Met 
formulieren of zo. Als ik ergens mee zit, moet ik zelf aan de bel trekken. Dat heb 
ik geleerd. Vroeger deed ik dat niet. 

Het is fijn dat er iemand meekijkt. Ook al kan ik tegenwoordig een hoop zelf.  
Ik heb nu niet zo veel problemen meer. In 2007 ben ik helemaal op hol geslagen. 
Ik had allemaal polissen die in één klap niks meer waard waren. Ik hoorde dat ik 
langer moest doorwerken bij de PTT, terwijl ik er met 40 dienstjaren uit zou  
mogen. Mijn ouders waren kort daarvoor overleden, en van die dingen meer. Toen 
werd ik een probleemdrinker. Ook ontdekten ze dat ik een lichte verstandelijke 
beperking heb. 

Ik ben geholpen door allemaal organisaties en ik kreeg een bewindvoerder. Nu 
heb ik alleen nog maar te maken met het wijkteam. Maar eigenlijk draait dat pas 
net. Als je echt wil weten hoe het loopt, moet je over een half jaar terugkomen.” 1

AAN DE BEL TREKKEN
Wijkteams



AMERPOORT WERKT AAN 
KENNISONTWIKKELING 

Amerpoort heeft veel kennis en expertise 
in huis. Maar lang niet iedereen weet 
wat voor wat moois er allemaal gebeurt 
binnen de organisatie. Dat gaat ver
anderen. Voor de komende jaren is het 
ontwikkelen en uitdragen van kennis een 
van de ‘speerpunten’. Wetenschappelijk 
onderzoek en kennisontwikkeling dragen 
bij aan een betere zorg voor cliënten.  
De kennis die Amerpoort ontwikkelt, 
deelt ze graag met anderen. Vandaar de 
serie Amerpoort Werkt, waarin in 2014 
3 boeken verschenen: De Curve, POWER 
Piramide en Goed genoeg opvoeder
schap. Een nieuw centrum gaat de  
expertise bundelen.

2
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Als niet alles vanzelf gaat



Samenwerken
Persoonlijke verhalen van mensen met wie Amerpoort samenw-
erkt

  

Streven naar de 
beste samen
werking
De POWER Piramide vormt de basis 
voor taakvolwassen teams. 
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Deskundigheid 
ontwikkelen en 
bundelen
Samenwerking is voor Amerpoort 
essentieel voor succesvolle  
ontwikkeling van de expertise.  
Want kennis moet je delen.  
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Zoeken naar een 
gezonde balans 
Afwisseling van inspanning en  
ontspanning geeft cliënten rust én 
uitdaging.

19
 

Goed genoeg opvoederschap
Op pad met gezinscoach Martine Rietveld

https://www.youtube.com/watch?v=4p-iavR5Wa8&feature=em-share_video_user


GOED GENOEG  
OPVOEDERSCHAP
Martine Rietveld, gezinscoach Amerpoort

2



>

Onderzoek wijst uit dat in ongeveer 70% 
van de ‘multiprobleem gezinnen’ één van 
de ouders (soms allebei) een licht verstan
delijke beperking heeft. Goede opvoedings
ondersteuning is daarom noodzakelijk,  
in het belang van het kind, de ouders én 
de maatschappij. Kinderen hebben een 
veilige omgeving nodig waarin zij zich 
kunnen ontwikkelen. Niet voor alle ouders 
is het creëren van zo’n omgeving vanzelf
sprekend of eenvoudig.

“Als gezinscoach kom ik bij 9 gezinnen 
over de vloer”, vertelt Martine. “Alhoewel… 
vaak zijn het alleenstaande moeders die 
ik begeleid, soms ook een alleenstaande 
vader. Ouders met een beperking zijn een 
kwetsbare groep. Ze hebben in hun leven 

al heel veel meegemaakt. Ze konden vaak niet meekomen op school 
en werden geregeld afgewezen. Ze lopen sociaal emotioneel achter, 

waardoor ze veel conflicten hebben. Ook hebben ze vaak 
schulden en een bewindvoerder.”

Baby’tje en peuter
Een gezinscoach helpt niet alleen bij de opvoeding, bena
drukt Martine. “Ook ondersteunen we ouders in het dage
lijks leven. Ik neem bijvoorbeeld de post met hen door; 
vooral officiële brieven zijn vaak te ingewikkeld. Ook ga ik 
mee op gesprek naar officiële instanties of de school, naar 
een arts of gynaecoloog. Als gezinscoach heb ik voel
sprieten ontwikkeld. Als een ouder het gesprek niet meer 
begrijpt, zie ik dat meteen. Vervolgens probeer ik haar 

weer bij het gesprek te betrekken.”  

Het is haar taak om naast ouders te staan. Martine: “Ik luister naar 
hun verhaal, kijk mee naar het reilen en zeilen en geef adviezen over 
dagelijkse situaties. Mensen met een beperking hebben vaak moeite 
met veranderingen. Maar een kind groeit en verandert voortdurend. 
Als je net gewend bent aan een baby’tje, gaat je kind opeens lopen en 
is het opeens een peuter. Dat vraagt een heel andere zorg. In al die 
levensfasen begeleiden wij ouders.”

Liefde en verzorging
“Het is belangrijk dat ouders de regie houden over hun eigen leven én 
dat van hun kinderen”, zegt de gezinscoach. “Ik neem de opvoeding 
nooit over. De ambitie is: goed genoeg opvoederschap door de ouders 
zelf. Dat betekent dat ouders voldoende oog hebben voor de behoeften 
van hun kind. Dat zij liefde en verzorging bieden en een omgeving 
creëren waarin hun kind zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen. 
Het moeilijkste van mijn vak is beoordelen wat ‘goed genoeg’ is.  

In gezinnen waar ouders een licht verstandelijke beperking hebben, 
gaat niet alles vanzelf. De opvoeding, het huishouden, de financiën 
en het sociale verkeer zijn een hele opgave. Hoe voorkomen we 
dat de kinderen – of hun ontwikkeling – in deze gezinnen gevaar 
lopen? “Ouders met een beperking zijn heel kwetsbaar”, zegt 
Martine Rietveld, gezinscoach bij Amerpoort.  



Gelukkig doe ik dat niet alleen, maar  
samen met mijn collega’s en een gedrags
deskundige.”

“Als we uiteindelijk moeten concluderen 
dat het in het gezin niet goed genoeg 
meer is voor een kind, gaat het inschakelen 
van Jeugdzorg altijd in samenwerking met 
de ouders. Ook als duidelijk is dat we beter 
een andere plek voor de kinderen kunnen 
zoeken. Je bent ook een goede ouder als 
je je kind de kans geeft om het ergens  
anders beter te krijgen. Als je kunt inzien 
dat jouw kind meer nodig heeft dan jij 
kunt bieden. Dan gaan we samen op zoek 
naar hoe je ouder ‘op afstand’ kan zijn.”
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Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nemen de buurt en wijk
teams de begeleiding van veel ‘multiproblem’ gezinnen over. Amerpoort wil de expertise die 
ze de afgelopen 10 jaar rond deze doelgroep opbouwde, delen en dichtbij de gezinnen houden. 
Daarom schreven Amerpoort gedragsdeskundigen Janneke Looij, Barbara Stremmelaar en 
Ans de Jong het boek Goed genoeg opvoederschap. Handreiking voor ondersteuning van  
ouders met een verstandelijke beperking. Het boek werd gepresenteerd op een symposium bij 
het 10jarig bestaan van Parkwijk, een locatie van Amerpoort waar  ‘multiproblem’ gezinnen 
zo zelfstandig mogelijk wonen en ondersteuning krijgen bij de opvoeding. 

www.amerpoort.nl/organisatie/publicaties/boeken

http://www.amerpoort.nl/over-amerpoort/publicaties/boeken.html


amerpoort
werkt

werken met de curve
in drie stappen naar een uitdagend 
en evenwichtig dagprogramma

Matthijs heijstek en nicole Makker

De methode De Curve ontstond op Het Kwatrijn, een locatie van Amerpoort 
in Soest voor cliënten met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. Met Farhat, één  
van de bewoners, ging het op een gegeven moment heel slecht. Hij auto
mutileerde veel en gilde bijna voortdurend. Om Farhat uit het dal te halen, 
bouwden de begeleiders zijn dagritme zo veel mogelijk op volgens een vast 
stramien. De afwisseling van inspanning en ontspanning vormde daarbij het 
uitgangspunt. Farhat had veel baat bij de methode; hij werd veel rustiger.

Die aanpak smaakte naar meer. Begeleiders pasten hun inzichten ook toe op  
andere cliënten. De ervaringen op Het Kwatrijn groeiden uit tot een werkwijze 
die vruchtbaar bleek voor anderen. Gedragsdeskundige Matthijs Heijstek en  
begeleider Nicole Makker schreven het boek Werken met De Curve. In 3 stappen 
naar een evenwichtig programma om hun kennis te delen. Het boek  zorgt ervoor 
dat begeleiders hun cliënt beter kunnen leren kennen en begrijpen. Ook leert het 
de begeleider een uitdagend dagprogramma samen te stellen, met een gezonde 
balans tussen inspanning en ontspanning gedurende de dag. 

www.amerpoort.nl/organisatie/publicaties/boeken

ZOEKEN NAAR EEN GEZONDE BALANS 
De Curve
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http://www.amerpoort.nl/over-amerpoort/publicaties/boeken.html


Hoe werk je het best samen in een team dat mensen met een verstandelijke 
beperking begeleidt? Manager Richard Lek en gedragsdeskundige Matthijs 
Heijstek schreven het boek Samen sterk. De POWER Piramide dat antwoord 
geeft op deze vraag. Het boek beschrijft een organisatiemodel om binnen een 
team efficiënt, doelmatig en krachtig samen te werken. 

Het model van de POWER Piramide geeft een heldere rolverdeling binnen het 
team. Begeleiders A, B en C hebben allemaal hun onderscheiden taken en nemen 
die serieus. Datzelfde geldt voor de manager en de gedragsdeskundige die bij het 
team betrokken zijn. De POWER piramide toont de verschillende rollen en geeft 
aan hoe het team doelmatig kan communiceren. 

Begeleiders, manager en gedragskundige hebben daarbij één doel voor ogen:  
het leven van mensen met een verstandelijke beperking zo normaal en prettig 
mogelijk te maken. De POWER Piramide draagt daaraan bij. Zoals één van de  
begeleiders in het boek zegt: “Het model heeft geholpen om van ons team één 
team te maken.” In licht aangepaste vorm vormt de POWER Piramide de basis 
voor de nieuwe taakvolwassen teams.  

www.amerpoort.nl/organisatie/publicaties/boeken

STREVEN NAAR DE 
BESTE SAMENWERKING
POWER Piramide
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http://www.amerpoort.nl/over-amerpoort/publicaties/boeken.html
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DESKUNDIGHEID ONTWIKKELEN  
EN BUNDELEN 
Expertisecentrum

Het nieuwe Expertisecentrum van Amerpoort bundelt de kennis en deskundig
heid binnen de organisatie en stelt die beschikbaar aan de hele sector. Samen
werking met andere zorgaanbieders, universiteiten en hogescholen is daarbij 
belangrijk, zoals blijkt uit een paar recente initiatieven.

Samen met Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt Amerpoort 
de effectiviteit van de methode De Cirkel van Veiligheid. Gedragsdeskundige 
Maurine Kroon ontwikkelde deze methode om de vertrouwensrelatie tussen de 
cliënt en begeleider te verbeteren. Bijna 40% van alle mensen met een verstan
delijke beperking heeft gedragsproblemen. Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat er een samenhang is met gehechtheidproblemen. 

Ook andere gedragsdeskundigen van Amerpoort zijn actief. Zo volgden Harriët 
Schoenmakers en Claudia Wendersteyt bij de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland (VGN) de masterclass Wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens  
begonnen zij hun eigen onderzoek. Harriët Schoenmakers onderzoekt hoe ouders 
en professionals de puberteitsfase van jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ervaren. Claudia Wendersteyt 
bestudeert de ontwikkelingen rond arbeidsparticipatie door jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychia
trische problematiek. 

Ook gaf Amerpoort (samen met Cordaan, De Twentse Zorgcentra, Siza en ORO) de aftrap van de Handicap Experience. Dit is een 3jarig 
onderzoeksproject begeleid door prof. mr. dr. AnneMei The van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het bestaat uit het ontwikkelen 
van film en elearningmateriaal waarmee de kijker zich kan verplaatsen in de belevingswereld van mensen met een beperking. 



AMERPOORT GAAT  
DIGITAAL

Ook met digitale middelen werkte 
Amerpoort in 2014 aan een goed leven 
voor mensen met een verstandelijke  
beperking. Zo kwam de aanleg van  
internet op alle locaties van Amerpoort 
op gang. Het technisch gereed maken 
van de locaties kostte wel meer tijd dan 
verwacht. In de gemeenschappelijke 
ruimtes is internet gratis.  Ruim 25  
woonlocaties en 35 dagbestedings
groepen hebben inmiddels internet. 
Amerpoort organiseerde een informatie
markt over internet, lanceerde de eigen 
mediatheek Klikik en bevorderde met 
de app Mobiele Begeleider de zelf
standigheid van cliënten. Ondertussen 
maakten cliënten van het Multimedia
station diepe indruk met hun spektakel 
ProjectZie.
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Zonder internet begint ze te flippen
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Veilig het  
internet op
Projectleider Rob Winkel: “Voortaan 
gaan cliënten klikiken om informatie 
te zoeken.”
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Facetime is favoriet
Cliënt op Vosseveld skypt met moeder

https://www.youtube.com/watch?v=-en8gKGQEOA


EEN VERRIJKING 
VAN HET LEVEN
Harrie en Babette van der Horst

3
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Harrie van der Horst: “Het internet heeft 
haar en ons leven verrijkt. En hoewel de 
begeleiders zijn ingesteld op zorg en niet 
op technische dingen, zijn ze wel zo ver 
dat ze met de iPad foto’s maken en die 
aan ons mailen. Zo krijgen we een beeld 
van wat er door de week speelt. Eén of 2 
keer in de week gebruikt Babette Facetime. 
Dat is één van de leukere dingen die erop 
zitten. Ze weet zelf hoe ze Facetime moet 
starten en heeft dan 3 keuzes: papa, mama 
of oma. We zien dan vanzelf op onze eigen 
iPad of iPhone dat ze belt.” 

Babette maakt nog geen gebruik van de mediatheek Klikik. Haar vader: 
“We zijn wel op de internetbeurs geweest, eind november in het  

Cultureel Centrum. We hadden daar ons eigen standje om 
te laten zien wat er allemaal mogelijk is met tablets. Daar 
kwamen veel mensen op af die niet wisten hoeveel er al 
mogelijk is. Je hebt eigenlijk alleen maar internet nodig. 
Klikik is nog niet beschikbaar op Vosseveld, maar als het 
komt, ben ik zeer geïnteresseerd.” 

Alles in één
Inmiddels gebruikt Babette het allesinéén pakket dat 
Amerpoort via het bedrijf Commplaza aanbiedt. “Ik heb 
nog wel 2 keer met Commplaza aan de telefoon gehangen,” 
zegt Van der Horst. “Voor de televisie heb ik een hand

leiding gekregen, want dat is nog wel een ding. En we missen nog de 
kinderzenders. Aanvankelijk heeft men gekozen voor algemene tele
visie, pas later ging men nadenken over specifieke pakketten. In het 
standaardpakket zitten veel zenders waar je niets mee doet.” 

Ook hier kan de iPad uitkomst bieden. “In de app store staan veel 
leuke apps, die ook nog merendeels gratis zijn of maar een paar euro 
kosten. Je hebt bijvoorbeeld de app van Zappelin. Die vindt Babette 
erg interessant. Er is er ook eentje waarbij je televisiekanalen kunt 
kiezen: je geeft op wat je wilt zien, vergelijkbaar met Klikik. Als je op 
Bassie en Adriaan klikt, zet de app 10 afleveringen voor je neer. Dat 
zijn leuke dingen.” 

Gesneden koek
Overigens is er bij cliënten veel verschil in ervaring met internet: voor 
de ene cliënt is het nieuw, terwijl het voor de andere al gesneden 
koek is. Daarom gaf Amerpoort ook in 2014 weer speciale trainingen 
over hoe je cliënten kunt begeleiden op internet. 

Harrie van der Horst vertelde in februari 2014 in een video wat 
internet betekent voor zijn dochter Babette. Zij was toen net ver-
huisd van Christophorus naar Vosseveld. Inmiddels zijn we een 
jaar verder: hoe is het nu met Babette en haar internetgebruik? 
“Ze is er heel erg druk mee”, zegt haar vader. “Zonder internet 
begint Babette te flippen.”



Medewerkers van Amerpoort ontwikkel
den de training, die is toegespitst op de 
dagelijkse praktijk. De mogelijkheden en 
de risico’s van internet komen aan bod, 
evenals de vraag wat internet kan  
betekenen voor elke individuele cliënt. 
Hoe begeleid ik mijn cliënt? Hoe betrek ik 
verwanten hierbij? Hoe vergroot ik de 
kwaliteit van leven door internet? 
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Amerpoort organiseerde in november 2014 een informatiemarkt over internet 
voor cliënten, verwanten en medewerkers. De bijeenkomst begon met de  
lancering van Amerpoorts eigen mediatheek Klikik.

“We hebben een nieuw werkwoord: klikiken”, zo presenteerde projectleider Rob 
Winkel de mediatheek met gebruiksvriendelijke, op maat gemaakte toegangs
schermen voor cliënten. “Voortaan gaan cliënten niet googlen maar klikiken om 
informatie op internet te zoeken.”

Willem Koelewijn, cliënt bij Amerpoort, kreeg het eerste persoonlijke Klikik 
account overhandigd. Winkel: “Ik denk dat heel veel cliënten hiermee uit de voeten 
kunnen en echt leuke dingen kunnen doen.” 
Tijdens de markt konden de bezoekers informatie halen en vragen stellen over 
Klikik, de internet, tv en telefoonabonnementen van Commplaza en de training 
over mediawijsheid voor begeleiders en computermaatjes. Ook konden zij laptops 
en tablets uitproberen.

Klikik werd in de loop van het jaar voor maar liefst 4 prijzen genomineerd. Eind 
december won de mediatheek de 3e prijs van de AFAS MVO Challenge. Klikik werd 
gekozen uit 8 andere projecten. De 3e prijs bestond uit een geldbedrag van €12.500, 
een aanbod van een dag vrijwilligerswerk door een jurylid en technische onder
steuning. 

VEILIG HET INTERNET OP 
Klikik
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Dagbesteding het Multimediastation ontwikkelde ProjectZie. Onder super
visie van Ruloff Manuputty maakten cliënten een multimediabeleving waar
bij speciaal opgenomen beelden worden geprojecteerd op vormen van  
papiermaché. 

In augustus was er een speciale lunchvoorstelling van ProjectZie, een 25 minuten 
durend spektakel in het Cultureel Centrum van locatie Nieuwenoord. Cliënten 
van het Multimediastation hadden de voorstelling speciaal gemaakt voor het  
zomerprogramma van Amerpoort. Een klein voorproefje hadden ze al op YouTube
gezet: http://youtu.be/USZLqx7FMAQ.

Later die maand opende ProjectZie met veel succes de themadag voor burge
meester en wethouders over het sociaal domein in Hilversum. De aanwezigen, 
onder wie burgemeester Pieter Broertjes, bekeken de vertoning vol verwondering 
en waren enthousiast over het resultaat. Wethouder Arjo Klamer nodigde de  
makers uit om het project tijdens de themadag te presenteren. Daar zeiden ze 
uiteraard geen nee tegen. 

Enthousiast vertelden Ruloff en 6 meegekomen cliënten over hun creatie. Met 
name het laatste thema van de vertoning raakte de aanwezigen: “Als je iemand 
echt wil leren kennen, kijk dan met je hart”. Zij namen dit motto meteen over als 
onderwerp van de themadag. Een mooie prestatie van het Multimediastation, dat 
ook nog verhuisde van het stationsgebouw naar de Noorderweg in Hilversum. 

MULTIMEDIABELEVING 
VEROVERT HARTEN 
ProjectZie
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http://youtu.be/USZLqx7FMAQ


De Mobiele Ondersteuner werd in 2014 een officiële dienst van Amerpoort. 
Hij bestaat uit apps voor de telefoon waarmee cliënten bepaalde activiteiten 
zelfstandig kunnen uitvoeren zonder directe aanwezigheid van een begeleider. 
Denk bijvoorbeeld aan reizen of boodschappen doen. De begeleider is op  
afstand via de app beschikbaar. 

Amerpoort startte in januari 2014 met Link4all een pilot: 10 cliënten, samen met 
hun begeleiders, verwanten en  mantelzorgers, probeerden een half jaar lang 
smartphones met 4 apps uit. Charlotte gebruikte vooral de blue assist app die 
haar hielp om met de bus naar haar werk te gaan. “Als ik het niet meer weet, druk 
ik op het vraagteken en dan heb ik meteen iemand van de begeleiding aan de  
telefoon.” Daan gebruikte meestal de agenda app. “Dan kan ik zien hoe mijn dag
programma eruitziet en wat ik ga eten.” Jessica ontdekte een ander talent met de 
mobiele telefoon: ze maakte een mooi filmpje van de Truckersrun. 

Hoe belangrijk de apps voor sommigen zijn, bleek toen deze door een storing een 
paar weken niet bereikbaar waren. Juist als je met de apps meer zekerheid hebt 
gekregen, geeft dat onrust en soms zelfs paniek, beaamt projectleider Jethro  
Hardeman. “We moeten daarom extra alert zijn op storingen.”
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MET APP ZELFSTANDIG OP STAP 
Mobiele begeleider



AMERPOORT ZOEKT JUISTE 
PLEK VOOR CLIËNT 

Verhuizen van de ene locatie naar de  
andere valt vaak niet mee. Het zorgt  
geregeld voor onrust en spanning. Maar 
vaak ga je er als bewoner wel op vooruit. 
Amerpoort doet er alles aan om de  
cliënt op de juiste plek te krijgen. Op 
Nieuwenoord in Baarn deden managers 
en gedragsdeskundigen daarnaar gron
dig onderzoek, met veel verhuizingen 
en verbouwingen tot gevolg. In Soest 
openden cliënten zelf hun geheel  
vernieuwde Kwatrijn, voorzien van  
de nieuwste snufjes op gebied van  
domotica en ICT. Aan de rand van  
hetzelfde dorp schreef Amerpoort  
geschiedenis met nieuwe woningen en 
dagbesteding voor kinderen met een 
ernstige meervoudige beperking op de 
oude locatie van Vosseveld.
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Het nieuwe Kwatrijn
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Tuin makeover
Opening tuin Het Kwatrijn na metamorfose

https://www.youtube.com/watch?v=9c7_gHXW1js


STERN HEEFT NU 
MEER VRIJHEID
Stern, bewoner Het Kwatrijn

4
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Maar verhuizen valt niet mee. Je raakt je 
vertrouwde kamer kwijt, verlaat het huis 
waarin je de weg zo goed kent en moet 
bekende geluiden, geuren en kleuren  
missen. Stern (27) maakte het allemaal 
mee, toen hij samen met de groep van 
Magnolia naar een andere woning op Het 
Kwatrijn (Soest) verhuisde. 

Zijn moeder Marianne Nelissen vertelt er 
over. “Verhuizen is niet nieuw voor Stern. 
Hij heeft tot z’n 18e thuis gewoond en is 
samen met ons als gezin een aantal keren 
verhuisd. Voordat hij naar Magnolia ging, 
woonde hij bij mij en zijn broer en zus in de 
Hilversumse Meent. Ik had na de scheiding 
een woning met lift op de kop getikt.  
Stern kon daardoor makkelijk thuis blijven 
wonen. Hij komt nu ook nog één keer per 
maand logeren.”

Lekker rondlopen
“Toen ik hoorde dat Het Kwatrijn werd verbouwd en Magnolia van 

woning ging veranderen, zag ik daar niet tegenop. Stern is 
altijd flexibel geweest. De verhuizing zelf was geen  
probleem. De nieuwe woning is ook een heel prettige plek 
met veel licht. Stern heeft nu meer vrijheid. Hij kan lekker 
rondlopen in huis en in de nieuwe tuin.”
Dat de verhuizing toch grote impact had, bleek pas een 
paar maanden later. Stern werd onrustig en gespannen, 
kreeg meer epileptische aanvallen en was moe. Zijn moeder: 
“Blijkbaar was het toch teveel voor hem. Stern kan wel 
veel hebben, maar misschien is dit het stapelaffect, waaruit 

blijkt dat alles bij elkaar toch teveel is geweest.” 

In de zon zitten
Manager Richard Lek en het team van Magnolia hebben de ver
bouwing en verhuizing fantastisch begeleid, vindt Sterns moeder. “Ik 
ben van te voren goed geïnformeerd. Als ouders zijn we tijdens de 
verbouwing samen gaan kijken om ons de woning eigen te maken. Dit 
schept een onderlinge band. Ook konden we allemaal onze wensen 
aangeven. Stern is bijvoorbeeld gevoelig voor lichtval. Hij zoekt graag 
een zonbaan op om in te staan of te zitten. Vandaar dat ik een lichte 
kamer heb gevraagd.” 

Wat dat betreft heeft Stern 2 ‘zwaargewichten’ van begeleiders, vindt 
Marianne. “Nicole Makker en Laura Roestenburg zijn kanjers. Ze  
hebben zelfs gedacht aan de geuren. Iedere bewoner kreeg voor de 
verhuizing een luchtje op zijn kamer. Dit luchtje verhuisde mee naar 
de nieuwe kamer. Dat vind ik zo goed bedacht. Ook Sterns oude  
2persoonsbed is meeverhuisd en zijn oude vertrouwde stoel. Het 
gaat nu weer goed met hem.” 

Bewoners zelf openden in het voorjaar van 2014 de vernieuwde 
Amerpoort-locatie Het Kwatrijn in Soest. Als openingsceremonie 
gleed Michael van de nieuwe glijbaan, waarna de andere bewoners 
ballonnen de lucht in lieten vliegen. Op het parkachtige terrein 
aan De Eng zijn 4 woningen en 3 dagbestedingslocaties volledig 
verbouwd en gemoderniseerd en voorzien van de nieuwste snuf-
jes op het gebied van domotica en ICT.
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Managers en gedragsdeskundigen van locatie Nieuwenoord in Baarn onder
zochten de optimale manier van huisvesting voor kinderen. Zij namen het hele 
terrein onder de loep. Daaruit bleek dat veel bewoners niet altijd op de plek 
wonen die het beste bij hen past. Het Masterplan voor Nieuwenoord dat zij 
samen opstelden, en dat in de loop van 2015 wordt uitgevoerd, biedt oplossingen 
voor verschillende knelpunten. 

Vooruitlopend op de uitvoering van het plan is op Nieuwenoord al volop verbouwd 
en verhuisd. Directe aanleiding was de vraag van het zorgkantoor aan Amerpoort 
om 11 kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag nog in 2014 te huisvesten.  
De kinderen stonden met hoge urgentie op de wachtlijst. Om hen op te vangen, 
begon Amerpoort een omvangrijk project waarbij 34 cliënten van 5 locaties ver
huisden.  

Marijke van de Pol, moeder van Mariska (30) en Tim (24), schrok aanvankelijk wel 
van het bericht dat haar kinderen gingen verhuizen. Ze zag echter ook kansen. 
“Wat wij positief vinden, is dat de groep van Mariska en Tim wordt opgesplitst. 
Dat betekent een kleinere groep en dus meer rust.” Marijke en haar man hadden 
er alle vertrouwen in. “Het team begeleiders verandert niet. Begeleiders kunnen 
heel goed inschatten hoe het met de bewoners gaat. Per dag bekijken zij hoe  
iemand zich voelt en of hij of zij naar de dagbesteding kan of beter een dagje 
thuis kan blijven.”

MASTERPLAN  
NIEUWENOORD 
Verbouwingen en verhuizingen
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4 gloednieuwe woningen en een dagbestedingslocatie op een parkachtig terrein 
in Soest: dat is Vosseveld. Een prachtig nieuw thuis voor kinderen met een 
ernstige meervoudige beperking. Bij de opening in mei 2014 waren ruim 200 
belangstellenden aanwezig, onder wie ouders, familieleden, medewerkers en 
hoogwaardigheidsbekleders. 

“Bij de totstandkoming van Vosseveld zijn veel mensen betrokken geweest”,  
zei bestuurder Paul Willems in zijn openingswoord. “Ouders, omwonenden, 
Amerpoort, maar ook diverse bedrijven, vrijwilligers en fondsen. Het is ongelooflijk 
om te zien wat je voor elkaar kunt krijgen als je de krachten bundelt. Amerpoort 
hoopt dat die vorm van samenwerking ook in de toekomst blijft bestaan. Zodat 
we de jongeren die hier wonen net dat beetje extra kunnen bieden dat hun leven 
kleur geeft.”

Vosseveld is een begrip in Soest. In 1922 werd het fraaie landhuis omgebouwd tot 
een herstellingsoord voor zwakke en ziekelijke stadskinderen. In 1969 werd het 
een buitenkliniek van het UMC Utrecht, voor de afdeling kinderpsychiatrie. Eerst 
waren er de deftige burgers, kooplieden en boeren, later kwamen de kinder
verzorgsters en ‘bleekneusjes’, psychiaters, groepsleiders, leerkrachten en  
psychiatrische patiëntjes. 

Aan die geschiedenis voegt Amerpoort nu een nieuw hoofdstuk toe met voor
zieningen voor kinderen met een meervoudige beperking. Zo blijft de naam  
Vosseveld verbonden met de zorg voor het kwetsbare kind.

EEN LOCATIE MET GESCHIEDENIS
Opening Vosseveld



2 0  J A N U A R I

Cliënten Kaarsenmakerij  
naar Marokko

2 6  M E I

Opening Vosseveld:  
zonnig en feestelijk

2 3  A P R I L

Amerpoort en de Koninklijke 
Landmacht ondertekenen 
convenant

2  A P R I L

Burgermeester van Soest 
onder de indruk van  
Amerpoort
“We kunnen blij zijn met zulke goede 
voorzieningen voor cliënten uit Soest”

2 1  M A A R T

Amerpoort doet NLdoet! 

7  M A A R T

Regionale Bijeenkomsten 
Herontwerp
“Er zijn veel mooie vragen gesteld die 
het managementteam meeneemt bij 
het maken van definitieve keuzes”

2 6  F E B R U A R I

25 jaar Truckersrun  
bij Amerpoort!

2 1  J A N U A R I

Wooninitiatief Calipso kiest 
voor samenwerking met 
Amerpoort

JAAROVERZICHT 2014
KLIK OP HET BERICHT OM HET  
VOLLEDIGE ARTIKEL TE LEZEN
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1 2  D E C E M B E R

Mediatheek Klik wint 3e prijs 
AFAS MVO Challenge

3  D E C E M B E R

Bij Groeneveld eten van 
Amerpoort servies

1 0  N O V E M B E R 

Ruim 2000 mensen bij  
Namen Noemen 2014

2 9  O K T O B E R

Presentatie boek Goed  
genoeg opvoederschap

1 6  O K T O B E R

Piet Schopping maakt kunst
werk voor college Hilversum

1  S E P T E M B E R

ProjectZie opent themadag 
over sociaal domein
“Als je iemand echt wil leren kennen, 
kijk dan met je hart”

1 3  A U G U S T U S

Medewerkers Prologis  
klussen op Nieuwenoord

1 9  J U N I 

Kwatrijn in tvprogramma 
Onze Tuin

2 8  M E I 

AmerZine: nieuw digitaal 
magazine voor cliënt
vertegenwoordigers

2 8  M E I 

Amerpoort, Bartiméus en de 
VU Amsterdam gaan samen 
wetenschappelijk onderzoek 
doen

1 0  S E P T E M B E R

Amerpoort opent 1e leerhuis
“Het is een nieuwe vorm van leren, ook 
voor ons en zeker de gehandicapten
zorg”.
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