
Speerpunten 2019

In 2019 hebben we extra aandacht besteed aan 5 

onderwerpen, onze speerpunten. We hebben juist 

deze speerpunten gekozen omdat de cliënten- 

en verwantenraad dit belangrijke verbeterpunten 

vinden voor Amerpoort.

Dit zijn de speerpunten:

Hoofdstuk 3   Veiligheid voor cliënten  

en medewerkers 

Hoofdstuk 4  Voldoende personeel 

Hoofdstuk 5   Communicatie:  

iedereen beter bereiken

Hoofdstuk 6   Leren om beter om te gaan  

met psychiatrische problemen 

bij cliënten

Hoofdstuk 7   Medezeggenschap: 

iedereen praat mee  

Bouwstenen

Naast deze speerpunten vertellen we in dit 

 rapport ook over drie belangrijke bouwstenen 

voor kwaliteit:

Hoofdstuk 1  Ons dagelijks werk voor cliënten 

Hoofdstuk 2  Ervaringen van cliënten 

Hoofdstuk 8   Teamreflectie:  

ervaringen van teams 

Hoe lees ik het kwaliteitsrapport? 

In het kwaliteitsrapport staat veel informatie. Je 

kunt de inhoudsopgave op pagina 2 bekijken. En 

alleen de pagina’s lezen over de onderwerpen 

die jij belangrijk vindt. Op de achterkant van deze 

leeswijzer vind je tips om het kwaliteitsrapport 

te bespreken. 

Wat doet Amerpoort als het gaat om de kwaliteit van zorg en  ondersteuning? Wat 

gaat goed en wat kan beter? Daarover gaat het  kwaliteitsrapport van Amerpoort. 

Met persoonlijke verhalen van Amal, Danny, Jan, Lisa, Margreet, Lobke, Laila, Sonja, 

Wim en Simone. En met informatie over plannen en activiteiten van Amerpoort in 

2019 die te maken hebben met kwaliteit van zorg. 

Het kwaliteitsrapport is geschreven in begrijpelijke taal. Zodat iedereen kan meepraten. 

Want we hebben gemerkt dat het rapport een mooie aanleiding is om met elkaar te 

praten over kwaliteit. We leren daardoor meer over wat iedere persoon belangrijk vindt. 

Als je cliënt bent, verwant of medewerker. En juist in deze tijd is het belangrijk dat we elkaar 

opzoeken. Om samen te blijven leren over kwaliteit van zorg en ondersteuning. 

Paul Willems, bestuurder Amerpoort

Samen blijven leren
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Amerpoort in cijfers

Aantal cliënten op 1 januari 2019: 2469

Aantal locaties: 214

Aantal medewerkers: 2677 

Aantal voltijdbanen (36 uur per week): 1765

Aantal vrijwilligers: 776

Stagiaires (school en stage – BOL): 349  

in heel 2019

Leerlingen (werken en leren – BBL): 36

Zij-instromers (mensen uit een ander 

beroep die een verkorte opleiding  

volgen): 100

Jaaromzet: € 162.396.164,-

Amerpoort werkt in: 

Almere, Amersfoort, Baarn, Blaricum, 

Bunschoten, Bussum, De Bilt, Hilversum, 

Hoevelaken, Huizen, Laren, Leusden, 

Muiden, Naarden, Nieuwegein, Nijkerk, 

De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, 

Utrecht, Vinkeveen, Woerden, 

 Woudenberg en Zeist.

Medezeggenschap

1  Centrale cliëntenraad (CCR): met 1 deel-

raad verwanten en 1 deelraad cliënten

1 Ondernemingsraad (OR)

19 lokale cliëntenraden

15 lokale verwantenraden

3 klankbordgroepen (verwanten)

16 ervaringsdeskundige cliënten

15  ervaringsdeskundige familieleden 

Huiskamer overleggen

HOE KUN JE HET  
KWALITEITSRAPPORT BESPREKEN? 

>  Bespreek een onderwerp uit het kwaliteitsrapport, bijvoorbeeld in de 

cliëntenraad of tijdens een huiskameroverleg. 

>  Wil je meer weten over een onderwerp uit het kwaliteitsrapport?  

Nodig eens een collega of ervaringsdeskundige van Amerpoort uit 

die er meer over weet. Bijvoorbeeld in je teamoverleg of tijdens een (online) 

bijeenkomst met familie. 

>  Voor vragen over het kwaliteitsrapport kun je mailen naar kwaliteitenveiligheid@amerpoort.nl. 


