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Eindrapportage project Wijs met Psychofarmaca 2017 
 

Inleiding 
In navolging van het project Zinnig en Zuinig met Psychofarmaca, dat Amerpoort in samenwerking met 

Sherpa in 2014/2015 uitvoerde, en het Project Wijs met Psychofarmaca 2016 (zie eindrapportage van 

dat project) is met het Zorgkantoor afgesproken om in 2017 aandacht te blijven richten op het wijs 

omgaan met psychofarmaca. Deze keer zijn de afspraken vooral gericht op het gebruik van 

psychofarmaca door cliënten die wonen in de regio. De uitdaging voor dit project ligt o.a. om de 

samenwerking tot stand te brengen in de regio tussen begeleiders, cliënt, verwant, voorschrijvende 

arts en apotheek. Gedurende de looptijd van dit project zijn daar diverse acties voor ondernomen: te 

beginnen bij bewustwording van de medewerkers over het medicatiegebruik van cliënten die bij hen 

in zorg zijn. Daarnaast zijn gedragsdeskundigen en managers geïnformeerd over het belang en is hun 

rol hierin onderzocht, zijn regioverpleegkundigen geschoold en hebben zij de teams ondersteund om 

het gesprek met voorschrijvende artsen te voeren over het medicijngebruik en is er een nascholing 

georganiseerd voor huisartsen in de wijk.  

Uiteraard alles gericht op het goede leven van de cliënt!  

 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het in 2016 ontwikkelde medicatie-

evaluatieformulier: Werkt het formulier ondersteunend in de evaluatie, bewustwording en wijs 

gebruiken van de medicatie? Ook de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar het effect 

van afbouw op de begeleidingsvraag hebben een plaats gekregen in het project 2017. 

Proces 
Gestart is met het schrijven van een projectplan en is de samenstelling van de projectgroep uitgebreid 

met een medewerker en gedragsdeskundige uit de Regio (Divisie 2). De projectgroep is maandelijks 

bijeen gekomen. De projectgroep bestond uit een lid vanuit de Cliëntenraad, een psychiater, 2 

gedragsdeskundigen , 2 begeleiders, regioverpleegkundige, gedragsdeskundigen t.b.v. onderzoek. 

 

In vervolg op het project uit 2016 is de samenwerking met Sherpa in 2017 verstevigd. De projectleiders 

van Amerpoort en Sherpa kwamen frequent bijeen, o.a. met de psychiater die in beide organisaties 

werkzaam is. Middels een intensieve samenwerking, waarin elkaars kwaliteiten optimaal benut 

werden, zijn we tot mooie resultaten gekomen. Zo zijn beide organisatie host geweest voor een 

inspiratiebijeenkomst van Vilans, hebben zij gezamenlijk een kennis café georganiseerd voor 

verwanten, begeleiders en artsen om met elkaar de dialoog te voeren en hebben zij nascholingen 

georganiseerd voor verpleegkundigen en huisartsen. Een bijzonder resultaat van de projecten over 

psychofarmaca binnen beide organisaties is dat er nu onderzocht wordt hoe de kennis gebundeld kan 

worden om een antwoord te formuleren op zorgvragen van cliënten met "Verstandelijke Beperking en 

Psychische Problemen". 
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Resultaten: 
De 2 projecten Wijs met Psychofarmaca (2016 en 2017) kennen een aantal kwantitatieve resultaten 

en acties. Belangrijk is vooral het onderliggende effect wat beide projecten hebben bereikt. 

Onderstaand is dit weergegeven door een verwant, lid van de Projectgroep en van de CCR deelraad 

Verwanten. Op dit resultaat zijn wij het meest trots! 

“Er is veel tijd gestoken in de deskundigheidsbevordering van het brede team rondom de cliënt, om 

aan te kunnen sluiten bij de zorgvraag van cliënt en/of verwant, maar ook met als doel de dialoog 

cliënt – verwant – medewerker te versterken rond afbouwtraject medicatie c.q. aangepaste medicatie 

op grond van actuele diagnostiek.  Juist door het gesprek tussen cliënt, verwant en team met inhoud 

te kunnen onderbouwen zijn er zeer gerichte keuzes te maken, zijn de voor- en nadelen van de 

medicatie te bespreken, zijn bijwerkingen beter te observeren etc. De vraag van de cliënt / verwant, 

medewerker wordt nu in dialoog  gesteld binnen Wijs met Psychofarmaca. Verwanten reageren daar, 

na een aanvankelijke aarzeling,  zeer uitgesproken positief over. Gedrag en achtergronden van de 

cliënt worden veel beter begrepen, evenals de sterke en zwakke kanten, maar ook de mogelijkheden 

en beperkingen van medicatie. Beide projecten hebben sterk bijgedragen aan de wens van Amerpoort 

om de dialoog aan de basis te laten plaatsvinden, juist ten behoeve van een goed leven voor mensen 

met een verstandelijke beperking. De dialoog is versterkt, het gesprek met de cliënt  is versterkt en 

het levert een goede bijdrage aan de gezondheid van de cliënt. Kortom: al die inspanningen die 

verricht zijn door  Amerpoort en Sherpa en nog verricht worden in het belang van de cliënt en verwant 

en op beider welbevinden, zijn van grote betekenis.  Dat twee instellingen zich zo weten te verbinden 

in het belang van hun beider cliënten is eveneens een groot compliment waard.” 

Onderstaande resultaten en acties hebben tot deze belangrijke ontwikkeling gezorgd: 

Met het zorgkantoor zijn de volgende resultaatafspraken gemaakt: 

1. Eind 2017 is voor 450 van de cliënten die wonen in de wijk (ongeveer 650 cliënten) inzichtelijk 

gemaakt welke medicatie zij gebruiken.   

2. Bij 50 van deze cliënten (van de 450) is in overleg met de arts/apotheek heroverweging 

geweest over het medicatiegebruik.  

3. Bij minimaal 12 van deze 50 cliënten is de verbeterde medicatie-evaluatie uitgevoerd.  

Deze resultaten zijn gehaald!: 

Ad. 1 Aan 83 locaties (totaal 805 cliënten) is gevraagd het ontwikkelde medicatie-

inventarisatieformulier in te vullen. 47 locaties hebben het formulier ingevuld geretourneerd, 

waardoor voor 522 cliënten het medicatiegebruik inzichtelijk is gemaakt. 

Ad. 2 Uit deze 522 cliënten is het medicatiegebruik van 58 cliënten in overleg met de 

arts/apotheek heroverwogen op basis van de volgende criteria: 

o Reden waarvoor medicatie is voorgeschreven is niet bekend 

o Langdurig gebruik of onbekende start datum medicatie 

o Polyfarmacie 

o Onbekend wie voorschrijver is 
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o Onlogische medicatie (b.v. langdurig gebruik Oxazepam) 

o Gebruik anti-epileptica voor beïnvloeding stemming 

o Psychofarmaca staat als zo nodig op de deellijst apotheek 

o Cliënten waarbij wisselend gedrag actueel is 

o Cliënten die medicatie in eigen beheer hebben 

Ad 3 Vervolgens is bij 24 cliënten de heroverweging en medicatie-evaluatie aanleiding geweest om 

de medicatie te wijzigen, af te bouwen of te stoppen. 

 

Zie bijlage 1 voor de geanonimiseerde verantwoording van deze resultaten. 

 

Naast deze resultaatafspraken met het zorgkantoor zijn ook gedurende dit projectjaar nog andere 

activiteiten ondernomen. In het project zijn daarvoor de volgende deelprojectdoelstellingen 

opgenomen. 

 

1. Bewustwording medicijngebruik en effecten daarvan bevordering: 

- Om het medicatiegebruik inzichtelijk te maken is een medicatie-inventarisatieformulier 

ontwikkeld (zie bijlage 2). Aan locaties is gevraagd deze lijsten voor hun bewoners in te 

vullen. Gevraagd werd niet alleen naar het soort medicatie, maar ook naar hoe lang de 

cliënt dit al gebruikt en wat de onderliggende diagnose was. Hierdoor werd het 

bewustzijn vergroot over het medicatiegebruik. 

- Er is onderzocht op welke wijze kennis over psychofarmacagebruik een onderdeel kan 

zijn van de interne medicatietraining. De medicatietraining gaat vooral over het uitzetten 

van medicatie en kennis over psychofarmaca past daar niet in. Wel is besloten om een 

document te maken “werkwijzer Psychofarmaca” waarin medewerkers van Amerpoort 

op een laagdrempelige wijze gevraagde informatie over werking, bijwerking, gewenst 

effect etc. kunnen vinden. Dit wordt in 2018 verder ontwikkeld. 

- Het management van Divisie 2 is tijdens een Divisieoverleg geïnformeerd over het 

project, zodat ook het bewustzijn bij hen over dit onderwerp is vergroot en zij teams 

hierin kunnen ondersteunen. 

- Voor de (regio)verpleegkundigen (werkzaam vanuit het gezamenlijke 

Gezondheidscentrum Amerpoort/Sherpa) zijn 2 klinische lessen ontwikkeld en verzorgd. 

Naast kennisoverdracht stond de rol van de verpleegkundigen in het ondersteunen van 

teams en samenwerking met huisartsen in de wijk centraal. 

- De afdeling Leren en Ontwikkelen onderzoekt met ROC op welke wijze psychofarmaca 

meer aandacht in de beroepsopleidingen kan krijgen. 

 

2. Samenwerking bevorderen tussen cliënt/verwant en hulpverleners over medicijngebruik: 

- In juni is in samenwerking met Sherpa een kenniscafé georganiseerd, waarin verwanten 

en hulpverleners met elkaar in gesprek zijn gegaan over het gebruik van Psychofarmaca. 

- In november is een geaccrediteerde nascholing georganiseerd (samen met Sherpa) voor 

huisartsen in de wijk. Ook hier is naast de kennisoverdracht veel aandacht voor 

multidisciplinaire samenwerking. 
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- De regioverpleegkundigen zijn in de teams actiever om psychofarmaca met de teams en 

andere hulpverleners (huisartsen, specialisten) te bespreken. Hierdoor krijgen teams 

meer bewustzijn over het gebruik van psychofarmaca en de rol van begeleiders hierin 

 

3. Verbeterde medicatie-evaluatie implementeren: 

- De toepasbaarheid van het ontwikkelde medicatie-evaluatieformulier (2016) is 

onderzocht. Aanpassingen zijn uitgevoerd. 

- Het ontwikkelde medicatie-evaluatieformulier is in het nieuwe ECD (Plancare 2.0) 

ingevoerd, zodat het formulier bij iedere persoonlijk planbespreking ingevuld gaat 

worden zodat de voorgeschreven medicatie structureel geëvalueerd wordt. 

 

4. Overige activiteiten: 

- Twee stagiaires orthopedagogiek hebben in het kader van hun opleiding onderzocht wat 

het effect van de kennis en de visie van begeleiders is op het medicatiegebruik van 

cliënten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn intern gepresenteerd en aangeboden aan 

Vilans. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt om te onderzoeken welke interventies 

nodig zijn om het bewustzijn te vergroten. 

- Het onderzoek uitgevoerd in 2016 naar “het effect op de begeleidingsvraag van de cliënt 

bij afbouw psychofarmaca”, is verwerkt tot een artikel (in samenwerking met Sherpa) en 

inmiddels gepubliceerd in het NTZ. 

- In november is in samenwerking met Sherpa een brainstormbijeenkomst georganiseerd 

om te onderzoeken hoe de behaalde resultaten uit de projecten Wijs met Psychofarmaca 

geborgd kunnen worden. Op basis hiervan wordt door de projectleiders van Sherpa en 

Amerpoort een advies aan beide managementteams geschreven over de borging van de 

behaalde resultaten van de afgelopen 3 jaar. 

 

Met dank aan en namens de projectgroep Wijs met Psychofarmaca: 

 

Leonie Hermans – projectleider 

Paula Siegers – projectondersteuner  
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Bijlage 1 

Geanonimiseerde verantwoording 
 

Client Middel Groep 
Psychofarmaca 

Komen in 
aanmerking voor 
selectie 12 
heroverweging of al 
ingezet 

Resultaat na 
heroverweging 

1 Citolqapram Antidepressiva     

nitrazepam Hypnotica     

oxazepam (zn) Anxiolytica     

Valproïnezuur Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

1 gestopt 

temazepam Hypnotica 1 gestopt 

2 Lorazepam zn Anxiolytica     

Valproïnezuur Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

    

citalopram  Antidepressiva 1 gestopt 

3 Amitriptyline Antidepressiva     

4 oxazepam Anxiolytica     

paroxetine Antidepressiva     

5 Aripiprazol Antidepressiva 1 afbouw is 12-10-2017 
gestopt iom psychiater 

6 Citalopram Antidepressiva     

7 citolapram Antidepressiva     

8 Carbamazepine Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

    

9 Dipiperon 40 mg Antipsychotica     

10 Clozepine Antipsychotica     

Esomeprazol n.v.t.     

Fosinopril n.v.t.     

Hydrochloorthiaz
ide 

n.v.t.     

Macrogol n.v.t.     
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Client Middel Groep 
Psychofarmaca 

Komen in 
aanmerking voor 
selectie 12 
heroverweging of al 
ingezet 

Resultaat na 
heroverweging 

Ethinylestr n.v.t.     

Promethazine Antipsychotica     

Sarotex Retard Antidepressiva     

Sarotex Retard Antidepressiva     

Macrogol/Elekrol
yten 

n.v.t.     

11 Venlafaxine Antidepressiva     

12 Pipamperon Antipsychotica 1 afbouw traject doorlopen 
onder begeleiding 
psychiater 

13 Dipiperon Antipsychotica 1 Start heroverweging dmv 
medicatie 
evaluatieformulier 

14 citalopram Antidepressiva 1 in afbouw -stop onder 
begeleiding van AVG en 
huisarts 

depakine  Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

    

tegetrol Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

    

dapakine  Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

    

15 Lorazepam Anxiolytica     

Quetiapine Antipsychotica     

16 Nitrazepam Anxiolytica 1   

17 risperidon  Antipsychotica     

Fluoxetine Antidepressiva     

18 oxazepam ( voor 
de nacht)  

Anxiolytica 1 in afbouw onder 
begeleiding huisarts 

19 oxazepam Anxiolytica     

flurazepam Anxiolytica 1   

20 Navalproaat 
chrono 

Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 
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Client Middel Groep 
Psychofarmaca 

Komen in 
aanmerking voor 
selectie 12 
heroverweging of al 
ingezet 

Resultaat na 
heroverweging 

21 Clobazam Sandoz Anxiolytica     

22 Pipamperon Antipsychotica     

23 oxazepam Anxiolytica     

risperidon Antipsychotica     

24  Risperidon Antipsychotica 1 afbouw traject doorlopen 
onder begeleiding 
psychiater 

25 Depakine/Natriu
m Valproaat 

Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

    

26 Risperdal Antipsychotica     

27 Bisoprololfum n.v.t.     

Perindopril  n.v.t.     

Xerelto  n.v.t.     

Orap  Antipsychotica     

28 citalopram Antidepressiva 1   

29 Orap  Antipsychotica 1 in afbouw onder 
begeleiding psychiater 

30 Oxazepam Anxiolytica     

Seroquel Antipsychotica     

31 Olanzapine 
Zypadhera 

n.v.t.     

32 Fluvoxamine mal Antidepressiva 1 start heroverweging dmv 
medicatie 
evaluatieformulier 

33 Risperidon Antipsychotica 1   

34 Orap Antipsychotica 1 Gaat met afbouw starten 
onder begeleiding 
psychiater 
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Client Middel Groep 
Psychofarmaca 

Komen in 
aanmerking voor 
selectie 12 
heroverweging of al 
ingezet 

Resultaat na 
heroverweging 

35 Orap Antipsychotica     

36 Lorazepam 1 mg Anxiolytica     

Nortrilen 50 ng Antidepressiva     

Nortrilen 25 mg Antidepressiva     

37 Diazepam Anxiolytica     

Clozapine  Antipsychotica     

Sertraline Antidepressiva     

38 Methylfenidaat 
tabl 10 mg 

ADHD-medicatie     

Methylfenidaat 
tabl 5 mg 

ADHD-medicatie     

39 Risperidon Antipsychotica 1 afbouwtraject doorlopen 
onder begeleiding 
psychiater 

40 Clopixol     1 Start heroverweging dmv 
medicatie 
evaluatieformulier 

Zuclopentixol Antipsychotica 

41 Oxazepam Anxiolytica 1 start heroverweging dmv 
medicatie 
evaluatieformulier 

Risperidon Antipsychotica 

Alprazolam Anxiolytica 

42 pipamperon Antipsychotica     

mirtazepine Antidepressiva 1 gestopt 

43 Calci Chew n.v.t.     

Fluoxetine Antidepressiva     

Pantoprazol n.v.t.     

Oxszepam Anxiolytica     

Macrogol  n.v.t.     

44 Paroxetine   Antidepressiva     

Hydroxyzine Anxiolytica     
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Client Middel Groep 
Psychofarmaca 

Komen in 
aanmerking voor 
selectie 12 
heroverweging of al 
ingezet 

Resultaat na 
heroverweging 

45 Pipamperon Antipsychotica     

46 Paroxetine Antidepressiva     

47 Haldol  Antipsychotica     

Akineton Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

    

48 Lithuimcarbonaa
t 

Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

1 is in afbouw traject onder 
begeleiding psychiater 

Bromazepam Anxiolytica     

49 Citalopram Antidepressiva     

50 Citalopram 20 
mg 

Antidepressiva     

51 Carbamazepine Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

    

52 Fluvoxamine mal Antidepressiva     

Fluvoxamine mal Antidepressiva     

Fluvoxamine mal Antidepressiva     

Fluvoxamine mal Antidepressiva     

53 citolapram Antidepressiva     

54 dipiperon 40 mg Antipsychotica 1 Heroverweging onder 
begeleidng AVG 

55 Pipamperon Antipsychotica 1 in afbouw onder 
begeleiding psychiater 

56 Valproïnezuur Stemmingsstabilisatoren/
anti-epileptica 

1 stop 

57 Citalopram 20 
mg 

Antidepressiva     

58 Dipiperon 40 mg Antipsychotica     

      24,00   

 

 

 

 



 
 

Bijlage 2 
 

Medicatie-inventarisatieformulier: 

Locatie   

 

    

Gedragsdeskun
dige      

Contactpersoon   

Groepen 
Psychofarmaca   

Datum   
We onderscheiden de 
volgende   

Cliënt Psychofarmaca 
Overige 

medicatie Duur van gebruik Betrokken zes groepen psychofarmaca:   

Nr. Naam 
Naam 
middel 

Dosis/d
ag 

Naam 
middel 

Dosis/d
ag 

> 5 
jaar 

> 1 
jaar 

< 1 
jaar ? 

Voorschrijvend 
arts 

Apothe
ek    

1                   

    

Antipsychotica   

                o.a.   

                haloperidol/Haldol   

                pipamperon/Dipiperon   

                zuclopentixol/Cisordinol   

2                   

    

olanzepine/Zyprexa   

                rispeidon/Risperdal   

                clozapine/Leponex   

                quetiapine/Seroquel   
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3                   

    

Antidepressiva   

                o.a.   

                clomipramine/Anafranil   

                amitryptiline/Triptizol   

                nortriptilyne/Nortrilen   

4                   

    

citalopram/Cipramil   

                paroxetine/Seroxat   

                sertraline/Zoloft   

                fluvoxamine/Fevarin   

                trazodon/Trazolan   

5                   

    

mirtazipine/Remeron   

                venlafaxine/Efexor   

                   

                Stemmingsstabilisatoren    

                en anti-epileptica   

6                   

    

o.a.   

                lithium/Priadel/Camcolit   

                carbamazepine/Tegretol   

                valproïnezuur/Depakine   

                fenytoïne/Dipphantoïne   
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7                   

    

   

                Anxiolytica   

                o.a.   

                diazepam/Valium   

                oxazepam/Seresta   

8                   

    

lorazepam/Temesta   

                   

                Hypnotica   

                o.a.   

                nitrazepam/Mogadon   

9   
                

    

lormetazepam/Noctamid/Lora
met   

                temazepam/Normison   

                   

                ADHD medicatie   

                o.a.   

10   
                

    

methylfenidaat/Ritalin/Concert
a   

                atomoxetine/Strattera   
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Eindrapportage Zorginkooprpoject Cyclisch werken 2017 

Project: Cyclisch werken 

Opdrachtgever (MT-lid): Jan Andriessen 

Projectleider: Eric-Pieter van Breukelen 

Kwartaal 2017: Eind rapportage  

Datum bespreking MT:  

 
Inleiding 
In 2016 is het project cyclisch werken gestart. In de afgelopen twee jaar heeft Amerpoort niet 
stil gestaan en hebben diverse ontwikkelingen bijgedragen aan het project en aan het 
Cyclisch Werken met een persoonlijk plan. In deze rapportage wordt ingegaan op de invloed 
van deze ontwikkelingen op het resultaat van dit project. 
 
Aanpak en resultaten 2017 
De twee belangrijkste ontwikkelingen binnen Amerpoort die van invloed zijn op het Project 
Cyclisch werken, zijn Plancare 2.0 (PC2.0) en de ontwikkeling naar taakvolwassenheid. Met 
name PC2.0 en Cyclisch Werken zijn in 2017 steeds meer met elkaar verbonden. In 2016 
richtte het Project Cyclisch Werken zich met name op de bewustwording van het werken met 
het persoonlijk plan, daar waar het project PC2.0  meer gericht was op het ontwikkelen van 
software het persoonlijk plan ondersteund. 
 
In 2017 zijn deze twee projecten meer samengekomen. Dit heeft onder andere te maken met 
het feit dat de bewustwording over het Cyclisch Werken meer ingebed raakte in het werken 
met het persoonlijk plan. Doordat bij het Project PC2.0 managers en begeleiders zijn 
betrokken (agile), werd het cyclisch werken met het persoonlijk plan de basis van Plancare 
2.0.  
 
Tevens was 2017 het migratiejaar voor PC2.0.  Deze migratie heeft positief bijgedragen aan 
het hebben van een ‘goed’ plan. Om de migratie zo goed mogelijk te laten verlopen is er 
gewerkt met ‘slots’. Teams werden in overleg ingedeeld in een bepaald ‘slot’, zodat teams 
genoeg tijd hadden om hun Persoonlijk Plannen te beoordelen. Voordat er daadwerkelijk 
gemigreerd kon worden, zijn alle Persoonlijk Plannen getoetst door het migratieteam aan de 
hand van de migratie-checklist (afgeleide van de checklist Toetsing Persoonlijk Plan). 
Plannen werden alleen gemigreerd als het plan was goedgekeurd aan de hand van die 
migratie checklist. Deze toets was echter niet volledig genoeg om de bestaande checklist te 
vervangen. Voor het Project is daarom de bestaande Checklist Toetsing Persoonlijk Plan 
weer gebruikt. De steekproef van 200 plannen is verdeeld over de vier migratieslots, waarbij 
iedere keer 50 dossiers zijn getoetst.  

Resultaat 
De doelstelling is gehaald met 80% goedgekeurde plannen. Bij de toetsing is ook gekeken 
welke punten nog aandacht vragen. De meeste ontwikkelpunten hebben te maken met het 
(SMART) formuleren van hoofd- en werkdoelen. Dit blijkt voor teams lastig te zijn. Soms zijn 
doelen niet SMART, of zijn er geen acties geformuleerd op doelen. Het komt ook voor dat 
werkdoelen ontbreken. 

Doelstelling: Eind 2017 scoort 70% van de (WLZ) Persoonlijk Plannen ‘goed’ op de 
Checklist Toetsing Persoonlijk Plan. Dit op basis van de BI managementinformatie. 

 
Resultaat 2016 2017 

% goede persoonlijk plannen op 
basis van de Checklist 

62%  (doel: 60%) 80% (doel: 70%) 
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Een tweede doel van het project was om de cliënttevredenheid met betrekking tot het 
persoonlijk plan (en cyclisch werken) te onderzoeken. De vraag die daar achter ligt is in 
hoeverre draagt het cyclisch werken met een persoonlijk plan bij aan de tevredenheid van de 
cliënt. In 2016 heeft er een centrale cliënttevredenheidsmeting plaatsgevonden. Daarin zijn 
vier vragen opgenomen over hoe cliënten het werken met een persoonlijk plan ervaren. In 
2017 is er besloten om de clienttevredenheidsmeting niet meer op deze manier uit te voeren, 
omdat Amerpoort de dialoog meer centraal stelt en graag in gesprek wil met cliënten over de 
tevredenheid, dan een kwantitatieve meting. Voor het project cyclisch werken was dit een 
uitdaging, omdat de resultaten uit 2016 vergeleken moeten kunnen worden met die uit 2017. 
Daarom is besloten om alleen die vier vragen over het persoonlijk plan tijdens een 
planbespreking aan cliënten/verwanten te stellen. De vraag om dit met de cliënt te 
bespreken is via de managers aan de teams gesteld. De resultaten zijn vervolgens op 
dezelfde manier verwerkt als bij het cliënttevredenheidsonderzoek uit 2016.  
 
Resultaat 
Het percentage cliënttevredenheid over het werken met het persoonlijk plan is t.o.v. 2016 
gestegen. Uit de resultaten blijkt dat de tevredenheid over het plan groter is geworden en dat 
afspraken beter worden nagekomen. De scores op de vragen over ‘goed luisteren naar 
wensen’ en ‘meepraten’ zijn niet significant veranderd. De reden daarvoor is uit deze 
resultaten niet te herleiden. Dit aandachtspunt zal meegenomen worden in de nieuwe manier 
van meten.  

 
 
Borging cyclisch werken 
De interne doelstelling van het project is het borgen van een goede kwaliteit van het leven 
van de cliënt. Het systematisch volgen (en borgen) van de resultaten en vorderingen van de 
zorg/begeleidings-vraag is hierbij het middel. Dit wordt vastgelegd (aantoonbaar gemaakt) in 
het persoonlijk plan in PC2.0, dat cyclisch werken ondersteunt.  
 
De behaalde resultaten die met het zorgkantoor zijn gemaakt, dragen bij aan het behalen 
van de interne doelstelling van Amerpoort. Voor de toekomst is het belangrijk de resultaten 
te borgen, zodat Amerpoort het cyclisch werken met een persoonlijk plan verder kan 
ontwikkelen. Hieronder wordt kort ingegaan op hoe Amerpoort het cyclisch werken wil 
borgen. 
 
In 2017 is er, zoals eerder aangegeven, verbinding gezocht tussen het Project Cyclisch 
Werken en PC 2.0. Het resultaat daarvan is dat Amerpoort een eerste concept dashboard 

 Doel: verbetering van de cliënttevredenheid 
in 2017 t.o.v. 2016 

 2016 2017 

% Clienttevredenheid over het werken 
met het persoonlijk plan.  

75% 
 

(N = 170) 

83% 
 

(N = 34) 

 
Noot: Het percentage cliënttevredenheid is gebaseerd op een gemiddelde score van de 
volgende vier vragen*: (waar men ja/ soms/ nee op kon antwoorden).  
- Ik ben tevreden over mijn Persoonlijk Plan.  
- Er wordt goed geluisterd naar mijn wensen bij het maken van mijn Persoonlijk Plan.  
- De afspraken uit het Persoonlijk Plan worden nagekomen.  
- Ik kan meepraten over veranderingen in mijn Persoonlijk Plan. 

 
*het percentage per vraag is berekend door het percentage antwoorden ‘ja’ te verminderen met het  
percentage antwoord ‘nee’. 
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heeft ontwikkeld waar informatie uit PC2.0 gehaald wordt, die iets zegt over het cyclisch 
werken. Dit dashboard is nog niet in PC2.0 gebouwd, maar dit staat gepland voor Q1 2018. 
Op die manier is er stuurinformatie over cyclisch werken voor teams en managers 
beschikbaar, zodat zij zelf tijdig kunnen bijsturen op het cyclisch werken met een persoonlijk 
plan. 
 
Daarnaast is er met een brede afvaardiging (managers, 
coördinerend begeleiders, key-users, gedragsdeskundigen) 
van Amerpoort een procesanalyse gemaakt over het cyclisch 
werken met het persoonlijk plan van de huidige situatie.  
 
Daar zijn bevindingen uitgekomen die bijdragen aan het 
vergroten van het bewustzijn tussen de verschillende 
belanghebbenden over wat Amerpoort wil en moet rondom het cyclisch werken. Een van de 
bevindingen heeft te maken met de rol van de key-users. In het proces zelf spelen zij geen 
rol, maar zij zouden teams wel kunnen ondersteunen bij het cyclisch werken en hier lijkt ook 
een behoefte aan te zijn. 
De vraag is echter hoe je 
dit op een 
taakvolwassen manier 
weet te organiseren, 
zodat teams wel 
eigenaarschap blijven 
tonen, als het gaat om 
het persoonlijk plan.  
 
Tijdens de analyse kwam ook naar voren dat het voor teams soms onduidelijk is waarom 
bepaalde afspraken gemaakt zijn. Een voorbeeld is het invullen van de Gas-score. Wanneer 
het ‘waarom’ niet duidelijk is, ontstaat de neiging bij teams om het minder prioriteit te geven.  
 
In december is er een vervolg gepland om de bovenstaande en andere bevindingen nader te 
analyseren en het proces cyclisch werken verder te ontwikkelen. 
 
Afstemming CCR 
De cliëntenraad is langs meerdere wegen bij de zorginkoopprojecten betrokken. Zo wordt in 
focusoverleg Expertisecentrum en bij de Klankbordgroep Kwaliteit en Veiligheid, waarin ook 
de CCR Verwanten vertegenwoordigd zijn, de leden van CCR geïnformeerd. In de projecten 
zelf zijn ook CCR leden actief betrokken. Bij het verder borgen 
van het cyclisch werken wordt de CCR ook uitgenodigd om 
mee te denken/praten. 
 
Tot slot 
Amerpoort heeft veel inzichten opgedaan tijdens dit project. 
Deze inzichten hebben de organisatie verder geholpen in het 
ontwikkelen van cyclisch werken in een organisatie op weg 
naar taakvolwassenheid. Om cyclisch werken goed te borgen 
is het belangrijk voor Amerpoort om aandacht te blijven geven 
aan het ‘waarom’ van (proces)afspraken bij het cyclisch 
werken en ervoor te zorgen dat medewerkers ook op de 
hoogte zijn van het ‘waarom’.  
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Afspraken Zorgkantoor (overeenkomst) 

Hoofddoel: 
Amerpoort kent een proces waarmee Amerpoort systematisch externe vakontwikkelingen 
volgt en relevante ontwikkelingen beoordeelt en implementeert wanneer dit als wenselijk 
is beoordeeld. De verschillende bronnen van kennis: cliënten, verwanten en 
medewerkers, zijn aangeboord en worden benut. 
 

Resultaat: 

 Cliënten kunnen hun ervaringen en kennis delen en inzetten door als 
ervaringsdeskundige op te treden. Zij kunnen andere cliënten, verwanten en 
medewerkers wat leren. Dit geeft invulling van de dag en voldoening door iets te 
kunnen betekenen voor de ander. Daarnaast is de ervaring dat het meer aanspreekt 
om te leren van de persoon zelf (over wie het gaat), dan te praten over iets/iemand. 
Het raakt en leeft meer als er verteld wordt door iemand die het ervaren heeft. 

 Verwanten kennen de cliënt het beste. Als hun rol in de begeleiding van de cliënt 
groter wordt zal dit effect hebben op de kwaliteit van zorg en daarmee de cliënt. Deze 
rol willen we vergroten door hen een grotere rol te laten spelen in de persoonlijk plan 
besprekingen en tijdens trainingen (zij kunnen ook als ervaringsdeskundigen 
optreden). 

 Door middel van de kennisvoucher ontwikkelen teams zich daar waar nodig. Ook dit 
komt de kwaliteit van zorg ten goede. Door dit jaarlijks te herhalen kunnen teams hier 
een meerjarenplan van maken. Door deze plannen samen met de cliënt en verwant te 
maken wordt er op die punten ontwikkeld waar de cliënt behoefte aan heeft. 
 

Resultaat aantoonbaar maken door: 
We maken aantoonbaar wat het effect van deze afspraken is op de cliënt, verwant, 
medewerker en kwaliteit van zorg, middels een enquête en/of door interviews af te nemen 
aan het einde van het jaar (bij cliënten, verwanten en medewerkers). 
Daarnaast doen we verschillende metingen van bezoekers van Mijn Amerpoort per 
categorie. 
 
Overige resultaat afspraken: 

 Eind 2017 zijn binnen 50 teams de kennisvouchers uitgereikt en is voor 600 uur aan 
kennisvouchers ook daadwerkelijk ingezet door de 
teams.                                                                                      

 Eind 2017 zijn er opnieuw (tov 2016) 3 cliënten opgeleid tot 
ervaringsdeskundige                                                                                                        

 Eind 2017 zijn 2 nieuwe (tov 2016) pilots in gezamenlijkheid met verwanten gestart 
 

Moment tussen- en eindbeoordeling Zorgkantoor: 
Mei 2017 en december 2017 
 

Toelichting projectvoortgang: 
Alles loopt volgens planning. 
 

 



Interne Doelstellingen (projectplan) 

Projectdoelstelling 1 (Q4): 
Cliënten kunnen hun ervaringen en kennis delen en inzetten door als ervaringsdeskundige 
op te treden. Zij kunnen andere cliënten, verwanten en medewerkers wat leren. Dit geeft 
invulling van de dag en voldoening door iets te kunnen betekenen voor de ander. Daarnaast 
is de ervaring dat het meer aanspreekt om te leren van de persoon zelf (over wie het gaat), 
dan te praten over iets/iemand. Het raakt en leeft meer als er vertelt wordt door iemand die 
het ervaren heeft. 
 

Toelichting voortgang projectdoelstelling 1: 
De eerste groep ervaringsdeskundige cliënten is in 2016 geslaagd. De tweede groep in juni 
2017. Ze gaan nu samen door in een groep van 13 ervaringsdeskundige cliënten en 5 
coaches. 
 
Hoe worden de ervaringsdeskundige (ED) cliënten binnen Amerpoort ingezet? 

1. ED vormen het gezicht van Amerpoort 
Het werken met ED geeft Amerpoort bekendheid. Het zegt iets over de visie van 
Amerpoort; Buitenste Binnen 

2. Er ontstaat een open gesprek 
Er ontstaat bij de inzet van een ED een open gesprek tussen ED, medewerker en 
verwant binnen en buiten de zorgrelatie om. Oprechte nieuwsgierigheid wordt 
aangewakkerd, waardoor de zorgrelatie verbetert. Opkomen voor belangen. 

3. De cliënt voelt zich gehoord 
Door de inzet van ED zullen de cliënten zich beter gehoord voelen. 
Door cliënten vroegtijdig in te zetten bij hetgeen wat we doen, sluiten we beter aan bij 
de behoefte van de cliënten. Inzet draagt bij aan draagvlak bij de cliënten. Wat 
Amerpoort doet en ontwikkelt is dan een afspiegeling van waar de cliënt behoefte 
aan heeft. Niet invullen voor een ander( doosje NIVEA, zie eerdere foto) 
Je voelt je gehoord als je erkend en herkend wordt.  

4. Herstel naar andere cliënten en verder herstel ED 
Door het delen van ervaringsverhalen geeft de ED de ander een kans op herstel. De 
ander kan leren van de ervaring, voelt zich gesteund in zijn eigen verhaal.  
Door met het eigen ervaringsverhaal te werken, zie je ook dat de ED zichzelf verder 
ontwikkeld. 

5. ED levert een bijdrage aan onderzoek  
ED levert een bijdrage aan onderzoek in het werkveld vanuit het cliënt perspectief en 
maakt daarmee een onderzoek direct toepasbaar voor de praktijk. 

6. ED levert een bijdrage aan trainingsprogramma’s of aan voorlichting op ROC, 
Hogeschool en speciaal onderwijs, 
Hierbij worden vooroordelen weggenomen en verwachtingspatronen bijgesteld t.a.v. 
mensen met een beperking t.b.v. toekomstige medewerkers in de zorg.  
Dit is streven naar inclusie. 
Tevens levert het naamsbekendheid voor Amerpoort. 

7. ED geeft interne trainingen of presentaties aan cliënten 
Binnen woonlocaties kunnen de ED presentaties geven over onderwerpen die binnen 
een woonvoorziening leven. Bijvoorbeeld “Hoe hou je eigen regie”  “Doorzetten, wat 
levert je dat op” 

8. ED kan worden ingezet voor het kwaliteitskader  
ED werkt mee aan het merkbaar maken van de ervaren kwaliteit van de zorg, en 
denken mee met hoe er gemeten kan worden qua begrijpelijke instrumenten. 



 
Het visiedocument is akkoord bevonden door het MT. Hier staan onderdelen als borging 
binnen de organisatie (binnen Expertisecentrum) en financiering in uitgewerkt. Daarmee 
wordt de projectstatus in 2018 losgelaten worden. 
 

 
 

Projectdoelstelling 2 (Q4): 
Verwanten kennen de cliënt het beste. Als hun rol in de begeleiding van de cliënt groter 
wordt zal dit effect hebben op de kwaliteit van zorg en daarmee de cliënt. Deze rol willen we 
vergroten door hen een grotere rol te laten spelen in de persoonlijk plan besprekingen en 
tijdens trainingen (zij kunnen ook als ervaringsdeskundigen optreden). 
 

Toelichting voortgang projectdoelstelling 2: 
Inmiddels worden verwanten bij verschillende projecten betrokken: 

 Beleidsoverleg met het Zorgkantoor  

 Stakeholders bijeenkomsten 

 Klankbordgroep Informele Zorg (meerdere bijeenkomsten) 

 DoK-traject (Dialoog over Kwaliteit) afdeling communicatie 

 DoK-traject MT 

 Samenstelling methodiekenboek 

 Ontwikkeling digitale portalen 

 Ondersteuning in het onderzoek rouw en verlies (de rouwkubus) 

 Doorontwikkeling KlikIK  

 Meedoen en erbij horen: projectgroep wat zich bezig houdt met participatie en informele 
zorg 

 Binnen het divisieoverleg vertellen over de inzet van ervaringsdeskundige verwanten 

 Deelname aan introductiedag nieuwe medewerkers 



 Het aanmeldproces is aangepast in samenwerking met verwanten, zorgconsultenen en 
gedragsdeskundigen waardoor verwanten en cliënten zich meer welkom voelen. 

 De website is aangepast na input van verwanten 

 Er is in samenwerking met verwanten een welkomstbrochure ontwikkeld. 

 Verwanten nemen deel aan de introductiedag voor nieuwe medewerkers 

 Verwanten nemen deel aan de training “afstand en nabijheid” als co-docent 

 Verwanten kunnen trainingen volgen binnen Amerpoort zoals de training “Weerbaarheid” 
 

Eind april is het visiedocument afgerond en voorgelegd aan het MT. Deze heeft brede 
steun. 
 
We hebben met elkaar een flyer ontwikkeld waarmee de groep verwanten zich kan 
profileren. 
 
Het onderdeel de verwant als bron van Kennis willen we in 2018 gecontinueerd zien worden 
in projectvorm. 
Het is een project waarbinnen we al veel bereikt hebben, maar nog veel meer kunnen 
bereiken. 
 

 
 

Projectdoelstelling 3 (Q4): 
Door middel van de kennisvoucher ontwikkelen teams zich daar waar nodig. Ook dit komt 
de kwaliteit van zorg ten goede. Door dit jaarlijks te herhalen kunnen teams hier een 
meerjarenplan van maken. Door deze plannen samen met de cliënt en verwant te maken 
wordt er op die punten ontwikkeld waar de cliënt behoefte aan heeft. 
 



Toelichting voortgang projectdoelstelling 3: 
Er zijn bijna 100 aanmeldingen voor de kennisvoucher ingediend. Daarmee wordt ruim 
voldaan aan de afspraak met het Zorgkantoor. 
 
De teams hebben zich tot begin maart aan mogen melden. Elk team heeft een plan 
aangeleverd hoe ze de voucher in willen zetten. Waar hulp nodig is om het plan te 
realiseren zal het Expertisecentrum ondersteunen. Vanaf half maart hebben de teams 
akkoord gekregen dat ze hun plan ten uitvoer mogen brengen. 
 
De verslagen van de inzet van de voucher stromen al binnen. Deze worden regelmatig op 
Mijn Amerpoort geplaatst. In de bijlage een aantal verslagen. 
 
Het aanbod van de kennisvouchers voorziet in een behoefte naar kennis en expertise. We 
gaan dit onderdeel van het project structureel borgen in de organisatie vanaf 2018. 
 
Hieronder een aantal thema’s waarvoor de voucher is ingezet: 
 

 
 

Projectdoelstelling 4 (Q4): 
Kennisprofielen en methodieken 
 



Toelichting voortgang projectdoelstelling 4: 
Onderstaande is ook onderdeel van Kennis Delen, echter niet opgenomen in de afspraken. 
Wel de moeite waard te benoemen en de voortgang te bewaken. 
 
Traject kennisprofielen 
Binnen het project kennis delen werkten we intensief aan het vastleggen en zichtbaar 
maken van de kennis en expertise van medewerkers, o.a. in de Wie is Wie (een 
‘smoelenboek’). Met als doel dat we het wiel niet steeds opnieuw uitvinden en medewerkers 
elkaar makkelijker kunnen vinden. Als resultaat van dit proces zijn de kennisgebieden van 
Amerpoort structureel beschreven. Je kunt nu via de Wie is Wie zoeken op 'kennis', 
gekoppeld aan individuele personen. Voor de structuur van de kennistermen is de 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) gebruikt, van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, aangevuld met op de praktijk gerichte termen binnen 
Amerpoort. 
 

 
  
Traject methodieken 
Methodisch werken geeft medewerkers vertrouwen en veiligheid in het werk. We willen iets 
ontwikkelen waardoor methodieken makkelijk vindbaar en bruikbaar worden. 
Hiervoor is een Methodiekenboek ingericht, waar medewerkers van Amerpoort de kennis 
rondom gebruikte interventies/methodieken op een centrale plek kunnen opslaan, 
toegankelijk voor medewerkers en toekomstig voor cliënten en verwanten. Voor het zoeken 



naar methodieken gebruikt Amerpoort dezelfde kennistermen als in de Wie is Wie. Om 
kennis van methodieken op te slaan in formats, zijn werksjablonen ontwikkeld. Samen met 
het Expertisecentrum kunnen medewerkers op deze manier een interventie zowel 
theoretisch beschrijven, als  verpakken in een film, vlog of anderszins. 
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Financiën Project 

 

 
 
Toelichting voortgang Financiën Project: 
Door de verschuiving van het opleidingsbudget naar de divisies is wat van het overzicht verdwenen. Dit is een klein risico. Dit maakt 
namelijk dat we voor de opleidingskosten bij divisie 1 en 2 aan moeten kloppen waar dit voorheen gewoon binnen het projectbudget viel.  
Kijkend naar de uitgaven die nog gaan komen voor met name de kennisvouchers is de verwachting dat de uitgaven iets hoger zullen zijn 
dan het begrootte budget. 

 Prognose  Prognose 

resultaat 

411 - Personeel algemene functies 56.297         15.459         -40.838    20.613         75.063         -54.451       1,89          0,44       

413 - Personeel zorggebonden functies 3.291           -               -3.291      -               4.387           -4.387         0,13          0,06       

414 - Salaris leerlingen 749              -               -749         -               999              -999             0,36          -         

416 - ORT en overige toeslagen 1.418           -               -1.418      -               1.890           -1.890         -           -         

417 - Vakantietoeslag en eindejaarsuitkeri 8.254           2.327           -5.927      3.102           11.005         -7.903         -           -         

418 - Personeel niet in loondienst 48.347         65.700         17.353     87.600         64.462         23.138         -           -         

41 - Totaal salarissen 118.355      83.486         -34.869    111.315      157.807      -46.493       2,38          0,50       

421 - sociale lasten 11.676         2.798           -8.878      3.730           15.568         -11.837       -           -         

422 - Pensioenkosten 5.813           1.551           -4.262      2.068           7.750           -5.682         -           -         

423 - Overige personeelskosten 22.029         -               -22.029    -               29.372         -29.372       -           -         

42 - Totaal personeelskosten 39.517         4.349           -35.169    5.798           52.690         -46.891       -           -         

451 - administratie en registratie 6.207           -               -6.207      -               8.276           -8.276         -           -         

453 - algemeen beheer 25.555         100.500      74.945     134.000      34.073         99.927         -           -         

459 - overig algemeen 1.742           -               -1.742      -               2.323           -2.323         -           -         

45 - Algemene kosten 33.504         100.500      66.996     134.000      44.672         89.328         -           -         

492 - diverse doorbelastingen 259              -               -259         -               345              -345             -           -         

49 - Doorberekende kosten 259              -               -259         -               345              -345             -           -         

191.636      188.335      -3.301      251.113      255.514      -4.401         2,38          0,50       

Project Kennis 

Delen

41 - Totaal salarissen

42 - Totaal personeelskosten

45 - Algemene kosten

49 - Doorberekende kosten

Totaal

Realisatie  Begroot  Resultaat  Jaarbudget  Formatie 

(gemiddeld) 

 Formatie 

Begroot 
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Afstemming CCR 

Toelichting bevindingen en afstemming met CCR: 
Een CCR lid maakt deel uit van het projectteam. 
Daarnaast proberen we elk kwartaal de resultaten te presenteren tijdens de vergadering 
van de CCR. 
De CCR is enthousiast. 
Donderdag 23 november 2017 heeft de afsluitende bijeenkomst van het project Kennis 
Delen plaatsgevonden. De CCR was hierbij aanwezig. 
Daarnaast was ook het zorgkantoor (Michiel en Jitske) hierbij aanwezig. 
Het was een mooie ochtend! Wat hebben we veel neergezet in 2 jaar tijd. Dank daarvoor! 
 



Contact cirkels

Wij hebben ons laten trainen door Tom Gravenstein.
Dit is een video training die je leert contact cirkels te 
sluiten.
In eerste instantie gaat dit vanuit het verbale  
contact en later vanuit het non verbale.
Mooi is om te zien hoe lastig het soms is om verbale 
communicatie goed te laten aansluiten bij non- 
verbale communicatie.

Werkbezoek

Wij, een aantal therapeuten, hebben de uren gebruikt om werkbezoeken te brengen.
Er is al een school en een stichting bezocht met wie wij wel eens samenwerken of waar 
kinderen naar door (zouden kunnen) stromen.
Er zullen in het najaar nog enkele werkbezoeken gebracht worden.

Het is heel nuttig gebleken om echt te zien hoe er gewerkt wordt en wat de kinderen 
moeten kunnen op een volgende ’plek’.
Ook was het fijn om de collega’s binnen het eigen vakgebied daar te spreken en direct 
contact te leggen i.v.m. overdracht en informatie richting ouders.
Het helpt om ouders beter te kunnen informeren en voorbereiden.
Ook hebben we methodieken die gebruikt worden met eigen ogen kunnen zien in de 
praktijk, wat heel zinvol was.

Scholenbezoek

Wij bezoeken collega’s/ scholen waar de kinderen van 
Mikado naar uitstromen.
Hierdoor kunnen we
>  beter adviseren welk vervolg goed is voor de kinderen
>  kinderen beter voorbereiden op dit vervolg
>  beter afstemmen welke informatie zij nodig hebben
>  kennis opdoen van methodieken e.d. die zij gebruiken
>  kennis overbrengen van onze behandelmethodieken.

REACTIES 
KENNISVOUCHERS

Cursus van de Voorleesexpress

Wij zijn als team naar een cursus geweest van de Voorleesexpress in de bibliotheek 
Eemland in Amersfoort.
In deze cursus kregen wij van een logopediste een verdiepende cursus over de taal- 
spraakontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. De logopediste legde ons uit 
hoe deze ontwikkeling verloopt en hoe je daar op kan inspelen door middel van 
voorlezen.
Daarnaast legde ze uit hoe je spel kan vermengen met taalstimulering. Dit door 
middel van taalspelletjes, voorlezen en andere middelen.

Op onze groep werken we met kinderen met een ontwikkelingsachterstand van  
0 tot 4 waar bijna alle kinderen een taalachterstand hebben. We proberen tijdens 
de dag een taalrijke omgeving te creëren.
Tijdens de cursus zijn wij op het idee gekomen om een taalontwikkelingsdoos te 
maken met materialen die wij erbij kunnen pakken zoals taalspelletjes, voorlees-
boeken, 3d materiaal ect.
We hopen door dit structureel in te zetten we een betere taalomgeving creëren 
zodat de kinderen zoveel mogelijk leren bij ons op Mikado.

Kentalis

Wij hebben een training van Kentalis gehad.
Wij hebben een doof meisje op de groep. Voor haar doen wij deze  
training.
Zij hebben gekeken wat onze bewoonster wel en niet begrijpt.
Het fijne is dat het echt afgepast is op haar én dat wij met het hele 
team oefenen.
Zo kunnen wij onze bewoonster beter begeleiden

Investeren in jong team

Naar aanleiding van de kennisvoucher heb ik een afspraak 
gemaakt met Leonie Hermans omdat ik graag wilde in-
vesteren in het jonge team. Na een goed voorbereidings-
gesprek heeft Leonie een plan gemaakt en zijn we met het 
team in een verdiepend gesprek gekomen over waar we 
allemaal goed in zijn. Vervolgens hebben we gekeken naar 
wat we nog willen leren. 
De openheid was groot en het was een zeer waardevolle 
bijeenkomst, zeker dankzij de inzet en begeleiding van  
Leonie. Het heeft een positieve uitwerking gehad, waar we 
over enkele maanden nog eens naar terug gaan bladeren.
Dank dat we hier de ruimte voor kregen.



Moreel Beraad

Wij hebben de kennisvoucher ingezet voor een Moreel Beraad.
Wij hebben in het verleden in een teamvergadering iets afgesproken dat naar ons 
idee goed zou zijn voor de gezondheid van een bepaalde cliënt. Na afloop van de  
vergadering is dat besproken met de betreffende cliënt. We hebben hem echter geen 
keus gelaten.

Een van de collega’s bracht in dat zij hierdoor soms met zichzelf in tweestrijd kwam; 
houd ik me aan de afspraak of doe ik op dit moment wat de cliënt mogelijk liever wil.
Het werd ons in het beraad duidelijk dat we een volgende keer bij dit en vergelijkbare 
onderwerpen meer de tijd moeten nemen voordat we over iets beslissen. We moeten 
alle voor en tegens beter afwegen. En na niet al te lange tijd het onderwerp evalueren. 
Bespreken of een ieder er mee uit de voeten kan.

Kenniscafe Veerkracht

Wij hebben het kenniscafé “veerkracht” bijgewoond 
vanuit de kennisvoucher. Er werd o.a. gesproken over 
hoe om te gaan met stress. Er werd een presentatie 
gegeven en we werden naar onze eigen ervaringen 
omtrent stress gevraagd en hoe we daarmee omgaan. 
Ook werd er een mindfullness oefening gedaan, die 
mij aardig tot rust wist te brengen. Een handig hulp-
middeltje voor in de praktijk!

Fijn om weer even bewust te worden gemaakt wat 
stress met een mens doet en hoe daar mee om te gaan.
Binnen de teamvergadering wordt een terugkoppe-
ling gegeven van wat deze dag mij en mijn collega 
heeft gebracht en delen we tips en trics over hoe om 
te gaan met stress.

REACTIES 
KENNISVOUCHERS

Oefenen met feedback

Wij hebben de kennisvoucher ingezet door procesbege-
leiders van Amerpoort in te zetten.
Het team heeft aandacht besteed aan het verder optimali-
seren van de samenwerking, met als speerpunt feedback.
We hebben ervaren drempels naar elkaar toe besproken.
Ook oefenden we met met elkaar feedback geven zodat 
deze drempels verlaagd worden.
Dit met behulp van het model “opstellingen” waarbij 
teamleden oefenden met wat je waarneemt, denkt en voelt.
Ook was er aandacht voor luchtigheid, de dag werd afge-
sloten met een gezamenlijke sessie lachtherapie.
Een mooie manier om elkaar eens van een geheel andere 
kant te leren kennen.

Plancare 2

Twee collega’s zijn naar de kennismiddag over Forensische gefinancierde Zorg 
op Furka geweest.
De andere uren hebben we besteed aan een bijeenkomst met tips en tricks 
over Plancare 2.
Het was heel leuk, interessant en leerzaam om eens te kijken op een andere 
locatie. De dienstdoende begeleider was behulpzaam en heeft ruimschoots 
haar best gedaan om onze vragen over Plancare 2.0 te beantwoorden. We 
hebben een goed beeld gekregen van wat ons te wachten staat en wat we nog 
moeten doen om Plancare 2.0 goed te laten slagen.

Gluren bij de buren
Hierbij de discussiepunten en positieve punten over het “gluren bij de buren”.
Discussie:
>  Hoe kunnen wij de bewoners meer betrekken bij het  

bedenken van de menu’s?
>  Borreluurtje op vrijdag?
>  Niet teveel activiteiten?
>  Hoe krijgen we de prestatiedruk omlaag?

Positieve punten:
>  Paladijn is organisatorisch erg sterk.
>  Wij hebben een uitgebreide overdracht.
>  Iedereen is gelijk binnen het team. (overdracht van een  

begeleider b wordt niet overgenomen door begeleider c)
>  Professioneel.
>  Betrokkenheid bij bewoners is groot.

Training alertheid

We hebben met het hele team een verdiepende training 
over alertheid gehad van Agnes van der Lei.
Het was een erg interactieve training. Waarbij we tot na 
denken werden gezet wat de cliënt nodig heeft rondom 
alertheid.
We hebben handvaten gekregen hoe om te gaan met de 
alertheid van de cliënt en de verschillende fases ervan.
De basis is gelegd! We moeten hier als team wel scherp in 
blijven dus er zal zeker een vervolg komen.



Belbintest

Uiteindelijk hebben we gekeken naar onze krachten 
als team, en op welke punten we ons nog willen en 
kunnen ontwikkelen in de toekomst. Het doel van 
deze kennisvoucher is behaald, we hebben inzicht  
gekregen in de handel- en denkwijze van onszelf en 
van onze collega’s. 
Hierdoor kunnen we als team Achterveld nog beter 
op elkaar inspelen en onze sterke kanten benutten.  
Zo verbeteren we onze samenwerking als collega’s 
onderling én met onze cliënten.

REACTIES 
KENNISVOUCHERS

Training Jij en je doelgroep

Wij hebben met ons hele team van 10 man/vrouw opgegeven voor de 
training ’Jij en je doelgroep’ via ilearn. Hiervoor zijn we twee avonden 
bij elkaar geweest. . De training werd verzorgd door Paulien Knaup. 
Het was erg leuk en leerzaam om met elkaar uit te wisselen over drijf-
veren om dit werk te doen. Wij hebben een aantal nieuwe mensen in 
het team waardoor dit extra waardevol was. 
Het was voor ons een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren ken-
nen. Ook hebben we meer geleerd over de LVB doelgroep en op welke 
manieren je kunt omgaan met deze cliënten. Wij kunnen het iedereen 
aanraden om deze training te volgen en het was goed om met elkaar 
uit te wisselen over dilemma’s die je tegen kunt komen in je werk.

Taakvolwassen werken

Wij hebben onder leiding van Ina de Boer ons verder verdiept in taakvolwassen 
werken en wat dit betekent voor ons als team.
Het gehele team was aanwezig en de gedragsdeskundige en Clustermanager.
We hebben kort met behulp van de praatplaat opgefrist wat er sinds 2014 in 
werking is gezet bij de Amerpoort en daarbij stil gestaan bij taakvolwassen 
werken.
Vervolgens hebben we een nieuwe teamopgave opgesteld. Met deze in ons 
achterhoofd, hebben we gekeken waar we staan in het taakvolwassen zijn als 
team, en een stip op de horizon bepaald.

Naar aanleiding hiervan, beginnen we vanaf september met een nieuwe ver-
gaderstructuur, waarbij we het teamoverleg en cliëntbespreking opsplitsen. 
Bij de cliëntbespreking concentreren we ons op 1 cliënt, met behulp van o.a. 
de Balance methode.
Gedragsdeskundige heeft een toekomstbeeld geschetst van . de te verwachten 
cliënt populatie. Om hier adequaat mee om te gaan, is het van belang dat we 
beter leren kijken naar prikkelverwerking (SI) en alertheidsniveau (Curve). In 
september wordt hier een planning voor scholing van gemaakt door manager, 
gedragsdeskundige en cb-ers.

Inmiddels is er ook contact opgenomen met de afdeling communicatie om de 
afdelingsomschrijving aan te passen aan de teamopgave, zodat er een actueel 
beeld op inter/intranet staat.
Eerstvolgende teamoverleg plaatsen we de eerder gemaakte teamfoto en 
ontwikkelplan naast onze bevindingen van 26 juni. Zo mogelijk stellen we de 
teamfoto/ontwikkelplan bij. Dit blijft een vast agendapunt tijdens team-
overleg (onder noemer taakvolwassen werken).
We kijken terug op een productieve dag, waarbij het taakvolwassen werken 
nog meer vorm heeft gekregen voor het hele team.

Zorg en ontwikkeling  
op maat

We zijn met de spelbegeleider Annette Okkes, Peuterdag-
centrum Mikado en KIDS medewerker Amerpoort in gesprek 
gegaan om meer inzicht te krijgen over spel en cognitief werken 
op onze zorg onderwijsgroep.
We hebben handvatten gekregen om hierin een verandering 
aan te brengen zodat we nog meer ‘zorg op maat’ kunnen leveren 
aan de kinderen. Zoals:
>  Doorlopen van de werkbakken met cognitief materiaal; 

kijkend naar de ontwikkelingsleeftijd.
>  Inrichting groep/ aanpassing spelhoek
>  Rekenmethode voor de hoger niveau kinderen
>  Door observatie tips gekregen in het handelen van de bege-

leider in het contact met het kind (verbaal en non- verbaal).
Verder gaan we nog 3 scholen bezoeken om onze kennis te  
vergroten.

Training OneNote

We hebben de training One Note gevolgd.
Leerzaam en bruikbaar.
Door mappen te delen en er gebruik van te maken 
kunnen we dit als team ook borgen.
De bedoeling is dat we rapportage er in gaan doen.
Wij waren enthousiast, hopelijk volgen er meer.



REACTIES 
KENNISVOUCHERS

Lezing Steven Pont

Wij zijn naar de Flint gegaan en hebben daar de lezing van 
Steven Pont bijgewoond. Het was een interessante lezing 
waarbij wij opvallende uitspraken kunnen gebruiken in 
ons werk. Zoals: als een kind iets doet waarbij je twijfelt of 
dit wel kan dan kan je denken is het gevaarlijk? En heeft de 
omgeving er last van? Bij ‘ja’ gaan begrenzen.
Kinderen moeten dingen ervaren! Doelgedrag: eerste 15 
pogingen moeten slagen voor de ervaringen.
5 toegangen om vredelievend te zijn in het symbiotisch 
systeem:
1 geef iemand status
2. geef voorspelbaarheid
3. autonomie vergroten
4. verbondenheid
5. redelijkheid

Training over huiselijk geweld

We hebben met het hele team de training huiselijk geweld gevolgd.
Bestaande uit de e-learning en een praktische uitwerking met de gedragskundige.
Het heeft ons weer even stilgezet bij de noodzaak van het delen en rapporteren 
van signalen.
We hopen dat Plancare 2.0 hier ondersteunend in gaat werken.
Tevens willen we nog verder kijken naar de toepassing van het Amerpoort protocol 
op het PPG traject.
Het gaat daarbij met name over de (eind)verantwoordelijkheid.
Hierover is dan ook een mail gestuurd van de gedragskundige naar het meldpunt.
De uitkomsten hiervan zullen in een teamvergadering besproken worden, of als 
het nodig is, toegepast op een actuele casus.

Kenniscafe Veerkracht

Ambulant Team Amersfoort heeft de kennisvoucher ingezet om naar het  
Kenniscafé Veerkracht te gaan. Dit Kenniscafé werd o.a. gegeven door onze 
collega Ronald Huttinga. Er is gesproken over hoe je stress kunt herkennen, 
begrijpen en beïnvloeden. Veerkracht is de mate waarin je in staat bent om 
weer op te krabbelen en door te gaan, naar het citaat van Nelson Rolihlakla 
Mandela “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising 
every time we fall”.
Geleerd wat wel en niet helpend is en hoe je door het verleggen van je mentale 
focus je mentale kracht kunt beïnvloeden waardoor de lichaamssignalen ver-
anderen en je stress kunt verminderen. Wat ons betreft was het erg zinvol om 
hier wat meer van af te weten en op een andere manier naar stress te kunnen 
kijken en samen over te kunnen praten.

Onderwijs Antroposofie

Onderwerpen: 3 ledigheid, 7 levensprocessen en intuïtieve  
cliëntenbespreking.

3 ledigheid
>  Hoofd: denken – ankerpunt is waarneming
>  Hart: voelen – ankerpunt is ritmisch systeem
>  Ledematen: willen – ankerpunt is stofwisseling

7 levensprocessen
opname – aanpassen – afbreken – scheiden - in stand houden 
– groei - tot stand brengen

Aan de hand van een casus van een van de cliënten hebben we 
de intuïtieve cliëntbespreking gehouden.

1. De verschijning van de persoon waarnemen
2. De bewegingen van de persoon waarnemen
3.  In jezelf de stemming waarnemen, die je voelt naar aan-

leiding van de eerste twee punten
4.  Het eigenen van de persoon waarnemen, wat als een beeld 

naar voren kan komen
5.  Wat zeggen deze beelden? Dit aan de hand van de 3 ledig-

heid: (hoofd) denken / (hart) voelen / (ledematen) willen.
6. Algemeen behandelingsdoel formuleren
7. Concrete invulling
8.  Aan de hand van de bespreking, zijn de levensprocessen in 

kaart gebracht en er zijn tips uit voort gekomen die we  
verder kunnen bekijken. Ook was de conclusie dat er al veel 
bereikt is bij de cliënt.



REACTIES 
KENNISVOUCHERS

Feedback

Marinde heeft duidelijk uitgelegd wat feedback inhoudt, wanneer en hoe je het geeft en ontvangt, met daar  
tegenover wat het inhoudt om iemand ergens op aan te spreken. In de loop van de training kwamen we tot de 
conclusie dat het niet zozeer feedbacktraining was, waar we behoefte aan hadden, maar “hoe kun je iemand  
ergens op aanspreken”.
Hiervan hebben we het een en ander aan voorbeelden doorgesproken.

Gebleken is tijdens de training dat we ons, als secretariaat, verantwoordelijk voelen voor (teveel) wat er in (en 
om) het pand gebeurt (zoals de in- en uitruimen van de vaatwasser, het koffiezetapparaat, de printers, het afsluiten 
van het pand e.d.). Geleerd is dat we onszelf niet altijd eigenaar hoeven te maken van het probleem en bij onszelf 
te rade moeten gaan:
Waarom doe ik dit? Wat maakt dat ik dit doe en waarom maak ik me er druk om?
Als afsluiter hebben we elkaar om beurten complimenten gegeven, wat heel leerzaam was. Hoe ziet jouw collega 
jou? Voor de teambuilding was dit zeker een effectieve ochtend.
Al met al hebben we de ochtend als zeer waardevol ervaren en hebben we besloten dat we vaker om tafel gaan 
en daar ook de tijd voor te nemen.

Moreel Beraad

Er is een moreel beraad gehouden onder leiding van Annemieke Kappert rondom een casus over de gezondheid 
van een bewoonster en de samenwerking met haar systeem.
Daar is het voltallige team inclusief teamleider en manager bij aanwezig geweest.

De directe winst van het moreelberaad:
>  Teamleden lieten meer dan eerder hun grote zorgen, gevoelens als machteloosheid, overvraging rondom verant-

woordelijkheid en handelingsverlegenheid zien aan zowel elkaar als aan teamleider en manager.
>  De complexiteit van deze casus, vooral in de samenwerking met het systeem, is duidelijker geworden voor zowel 

gespreksleider als manager.
De verzamelde informatie is enorm helpend geweest om de al lopende acties, in samenwerking met het CDB, 
concreter op te pakken.

De winst op de langere termijn;
>  Teamleden voelen zich opener en daadkrachtiger in het begeleiden van deze cliënt, gaan met meer rust het 

contact aan met leden van het systeem.
>  Zij voelen zich verantwoordelijk, maar daarin niet meer overvraagd. Omdat de eindverantwoordelijkheid van 

concrete acties voor aanvragen/inkopen van externe ondersteuning voor het welzijn van de cliënt, daar liggen 
waar deze horen.
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Toelichting bij plaat Dialoog over Kwaliteit ‘ stand van zaken’  
 

Dialoog over Kwaliteit 
 
Om de aandacht voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen Amerpoort beter en 
meer vanzelfsprekend te maken, zijn we begin 2016 gestart met het traject ‘Dialoog over 
Kwaliteit’. In een constructieve dialoog werken cliënten, verwanten en teams - als 
gelijkwaardige partners -  nauw samen. Dialoog over Kwaliteit is dan ook geen methodiek, 
maar een doorlopend proces waarin betrokkenen steeds nieuwe stappen blijven zetten om 
‘samen te werken aan een goed leven voor de cliënt’. Een belangrijke bouwsteen in de 
beweging naar taakvolwassen werken binnen Amerpoort.  
 
Na een succesvolle pilot in 2016 hebben we afgesproken dit traject ook in 2017 verder voor 
te zetten. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 

 Het traject Dialoog over Kwaliteit is een belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling 

van teams naar taakvolwassen werken 

 De aanpak van Dialoog over kwaliteit is gebaseerd op twee theoretische concepten: 

Theorie U en Lean Management en bestaat uit een aantal stappen die met elkaar 

doorlopen worden (zie figuur 1) 

 Samen met het team wordt bekeken op welk moment en op welke manier het traject 

het beste aansluit bij hun ontwikkeling. Daarmee is het traject altijd maatwerk en 

stimuleren we dat het eigenaarschap voor het traject bij het team ligt 

 Een procesbegeleider van Amerpoort begeleidt het traject 

 Gedurende het traject wordt in de vorm van kwantitatieve metingen de mate van 

betrokkenheid van verwanten en ervaren mate van eigen regie voor cliënten in beeld 

gebracht. 

 
 

 
 
Figuur 1: het traject in beeld 
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Dialoog over Kwaliteit in 2017 
 
In 2017 zijn 44 teams gestart met het traject: 28 teams in de zorg en 16 teams in de 
ondersteuning. Van deze groep heeft 14 teams het traject inmiddels afgerond (7 zorg en 7 
ondersteuning). Begin 2018 gaan er nog eens 14 zorgteams starten. Hierbij is het relevant de 
volgende noties te vermelden: 
 Een van de belangrijke inzichten in 2016 was dat het van grote meerwaarde is voor de 

gehele ontwikkeling van de organisatie dat zowel zorgteams als teams in de 

ondersteuning een dergelijk traject doorlopen. Om die reden hebben we er ook in 2017 

voor gekozen beide typen teams het traject te laten doorlopen 

 In de eerste helft van 2017 was er een aantal andere grote projecten die de nodige tijd 

en aandacht van de zorgteams vroegen, zoals de invoering van Plan Care en 

Systeemgericht Werken. Dit sluit op zich aan bij ons uitgangspunt dat het team 

medebepalend is in wanneer het traject hen ook qua timing het beste past. E.e.a. heeft 

er wel toe geleid dat veel teams de start van het traject hebben uitgesteld naar het 

najaar van 2017 c.q. begin van 2018. Om die reden is het aantal zorgteams dat in 2017 

het traject is gestart en tevens heeft afgerond beperkt gebleven. Dat betekent concreet 

voor de metingen dat de T1-meting maar in 7 teams is uitgevoerd (ziet voetnoot). De T2 

meting vindt pas een aantal maanden na afloop van het traject plaats en is dus nog in 

geen van deze gevallen uitgevoerd. 

 

Wat levert het ons op: opbrengsten en resultaten 
 
De verschillende betrokkenen benoemen de volgende opbrengsten en resultaten: 
 
Cliënten 

 Voelen zich meer gezien en gehoord 

 Vergroten van zeggenschap en betrokkenheid bij het dagelijks leven 

 Zetten begeleiders en ook verwanten aan het denken 

 Concrete veranderingen in het dagelijkse leven 

Verwanten 

 Een beter beeld van de dagelijkse praktijk wat resulteert in meer begrip en 

medewerking 

 Onderling vertrouwen naar begeleiders verbetert 

 Beter leren kennen, zien en begrijpen van begeleiders en andere verwanten (en vice 

versa) 

 Makkelijker aanspreken van begeleiders en elkaar en ruimte om kritische vragen te 

stellen. 

Begeleiders/team 

 Toenemende bewustwording over eigen gedrag, de onderlinge samenwerking en de 

impact daarvan 
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 Frisse blik: anders leren kijken naar elkaar, de cliënten, verwanten en de manier van 

werken 

 Gestructureerd werken aan verbeteringen 

 Vergroten van het eigenaarschap door meer samen te werken met elkaar, verwanten 

en cliënten 

 Suggesties voor structurele vormen en manieren om regie en zeggenschap van cliënt 

en verwant te vergroten. 

 

Kwantitatieve metingen 
 
Tijdens het traject van Dialoog over Kwaliteit worden kwantitatieve metingen uitgevoerd naar 
de mate van betrokkenheid van verwanten en ervaren eigen regie voor cliënten.  Er is bij de 
start van het traject gemeten, de zogenaamde 0-meting. En vervolgens is dezelfde meting 
gedaan aan het eind van het traject (=T1 meting). Na zo’n 5 a 6 maanden na de 
eindbijeenkomst wordt een derde meting gedaan (= T2 meting). Het doel van deze metingen 
is tweeledig. In de eerste plaats dient het als belangrijke input voor de dialoog tussen cliënten, 
verwanten en begeleiders op verschillende momenten in het traject. Daarnaast geeft het in 
kwantitatieve zin een beeld van de mate van ervaren regie en zeggenschap.   
 
In de bijlages 1 en 2 is een overzicht opgenomen met de resultaten van de verschillende 
metingen: de 0-meting van de teams die gestart zijn en de verschillen tussen de 0-meting en 
T1 meting voor de teams die het traject hebben afgerond1. De ondersteunende teams hebben 
aangepaste metingen ingevuld. Die zijn niet meegenomen in deze rapportage aangezien ze 
niet relevant zijn voor de mate van betrokkenheid van verwanten en ervaren eigen regie voor 
cliënten. 
 
Uit de metingen onder zorgteams die zowel een 0 als 1-metingen hebben uitgevoerd komt 
naar voren dat er sprake is van een stijging van de ervaren betrokkenheid en mate van eigen 
regie onder cliënten en onder verwanten (meer dan 3%). Begeleiders ervaren deze stijging 
(nog) niet.  Uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat begeleiders zich aan het eind 
van het traject realiseren hoe groot de meerwaarde is geweest van de actieve 
betrokkenheid van cliënten en/of verwanten tijdens het traject. Zie ter illustratie ook een 
interview met een van de begeleiders (bijlage 3). Voor de meeste begeleiders is aan het eind 
van het traject duidelijk dat zij de dialoog met cliënten en verwanten in het dagelijkse leven 
nog meer kunnen oppakken. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Op moment van rapporteren zijn de vragenlijsten van een aantal teams nog onderweg: de T1-meting van 2 
zorgteams die het traject reeds hebben afgerond en de 0-meting van 6 zorgteams die onlangs met het traject 
zijn gestart. Deze gegevens zullen eind 2017 compleet zijn. 
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Specifiek over de gemaakte afspraken 
 

Afspraken 2017 Resultaat 

Aantallen teams: 
46 teams zijn gestart met een 
traject Dialoog over Kwaliteit met 
een afwijkmarge van 70%. Dus 
minimaal 32 teams. 

Het aantal teams wat een Dialoog over Kwaliteit-traject 
heeft doorlopen is conform afspraak: 

 7 zorgteams en 7 ondersteunende teams zijn het 

traject gestart en inmiddels afgerond 

 3 ondersteunende teams zijn het traject gestart en 

hebben het ‘on hold’ gezet in verband met andere 

ontwikkelingen 

 21 zorgteams en 6 ondersteunende teams zijn het 

traject gestart 

Samengevat zijn 44 teams (28 zorg en 16 
ondersteuning) in 2017 gestart met een traject Dialoog 
over Kwaliteit en hebben inmiddels 14 teams (7 zorg en 
7 ondersteuning het traject afgerond) 
 

Resultaat: 
Relatieve toename van de ervaren 
eigen regie en zeggenschap van de 
cliënt/verwant van 3% t.o.v. de 0-
meting 

Kwantitatief: 

 Dialoog cliënten (door de ogen van cliënten en 

verwanten): van 3,95 (T0; n=35) naar 4,45 (T1; 

n=11). Dit is een toename 12,6% ten opzichte van 

de 0-meting (>3%).  

 Dialoog verwanten (door de ogen van verwanten): 

van 4,48 (T0; n=24) naar 4,74 (T1; n=6). Dit is een 

toename 5,7% ten opzicht van de 0-meting (>3%). 

 
Kwalitatief: 
Het voeren van een constructieve dialoog tussen 
cliënten, verwanten en teams over de kwaliteit van het 
dagelijkse leven vergroot de betrokkenheid, 
zeggenschap en regie van cliënt en verwant bij het 
invulling geven aan het goede leven. En leidt daarnaast 
tot concrete verbeteringen van bestaande knelpunten. 
 

 
 
Bijlagen: 

 Resultaten metingen 

 Interview begeleider  
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Bijlage 1: Resultaten van de 0-meting van alle zorgteams die het DOK-traject zijn gestart in 
2017  
 

Resultaten onder de 
verschillende betrokkenen  
 

0-meting 
(n = 22 teams) 
Gemiddelde 
score (op een 
vijfpuntschaal)1 

 

 
Cliënten  

 
(n=75) 

 Dialoog3 3,9  
   
Verwanten  (n=99) 
 Dialoog Cliënten3  3,7  
 Dialoog Verwanten4 3,9  
 Samenwerken 3,5  
Totaal gemiddeld 3,7  
   
Begeleiders  (n=125) 
 Dialoog Cliënten3 3,5  
 Dialoog Verwanten4 3,7  
 Mijn werk 3,3  
 Samenwerken 3,5  
Totaal gemiddeld 3,5  
   
Andere betrokkenen  (n=46) 
 Dialoog Cliënten3 3,3  
 Dialoog Verwanten4 3,4  
 Samenwerken 3,4  
Totaal gemiddeld 3,4 

 
 

1 De vragenlijst bestaat uit stellingen, bijvoorbeeld ‘Begeleiders luisteren 
goed naar verwanten’. De score varieert van 1 (nooit van toepassing) tot 
5 (altijd van toepassing). 
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Bijlage 2: Resultaten van 0- en 1- meting in de zorgteams die het DOK-traject in 2017 zijn 
gestart en dit hebben afgerond. 
 

Resultaten onder de 
verschillende betrokkenen  
 

0-meting       
(n = 5 teams) 
Gemiddelde score (op  
een vijfpuntschaal)1 

1-meting % verandering  
(n = 5 teams) 
Gemiddelde score (op 
een vijfpuntschaal)1 

t.o.v. de 0-
meting 
 

 
Cliënten  

 
(n=11) 

 
(n=5) 

 Dialoog3 3,4  4,5 30,0% 
     
Verwanten  (n=24) (n=6) 
 Dialoog Cliënten3  4,2  4,4  6,0% 
 Dialoog Verwanten4 4,5  4,7  5,7% 
 Samenwerken 3,9  4,6  
Totaal gemiddeld 4,2  4,6  
     
Begeleiders  (n=38) (n=19) 
 Dialoog Cliënten3 4,0  4,0  0,6% 
 Dialoog Verwanten4 4,2  4,2  0,0% 
 Mijn werk 3,8  3,7  
 Samenwerken 3,8  3,8  
Totaal gemiddeld 3,9  3,9  
     
Andere betrokkenen  (n=9) (n=4) 
 Dialoog Cliënten3 3,9  4,2  5,9% 
 Dialoog Verwanten4 3,7  4,4 18,7% 
 Samenwerken 4,1  4,1  
Totaal gemiddeld 3,9  4,2 

 
 

1 De vragenlijst bestaat uit stellingen, bijvoorbeeld ‘Begeleiders luisteren goed naar verwanten’. De score varieert 
van 1 (nooit van toepassing) tot 5 (altijd van toepassing). 
2  Op het moment van schrijven van dit rapport zijn de gegevens beschikbaar van 5 zorgteams.  
3 Vragen hebben betrekking op de dialoog tussen cliënten en begeleiders en de mate waarin cliënten invloed 
hebben op de gang van zaken binnen de locatie.  
4 Vragen hebben betrekking op de dialoog tussen verwanten en begeleiders en de mate waarin verwanten 
invloed hebben op de gang van zaken binnen de locatie. 
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Bijlage 3: interview begeleider  
 
Een van de bouwstenen op weg naar taakvolwassen werken is het traject Dialoog over 
Kwaliteit (DOK). Inmiddels hebben diverse teams een DOK-traject doorlopen en afgerond. 
Wat heeft ze dat tot nu toe opgeleverd? Wij praten met Sander Vasseur, begeleider op 
NIeuwenoordlaan 1-3, over hun bevindingen. 
 
 “Het is nu bijna een jaar geleden dat we het DOK-traject afrondden. Toen we startten in het 
najaar van 2016 met onze procesbegeleider stond het team er positief tegenover maar we 
hadden geen bepaalde verwachtingen over het resultaat. Nu zien we dat het niet alleen erg 
leerzaam was maar dat het ook écht effect heeft. Een DOK-traject vraagt natuurlijk tijd 
tussen alle andere dingen door, maar het levert echt dubbel op.  
 
Wij merkten dat verwanten eerst wat terughoudend waren over hun deelname en ook niet 
het idee hadden dat ze iets konden toevoegen: “Alles loopt wel gewoon goed”.   
Het kernteam dat bij de start van een DOK-traject wordt gevormd, bestond bij ons uit twee 
medewerkers en drie verwanten. De onderwerpen die in het kernteam naar boven kwamen, 
hebben we weer verdeeld in subgroepjes waar ook weer verwanten bij betrokken werden. 
Doordat verwanten merkten dat ze echt in dialoog met elkaar en met de medewerkers 
waren, sloten zich gedurende het traject zelfs meer verwanten aan. 
 
Het verbeterbord is een vast onderdeel geworden op de vrijdagmiddagvergadering. Het is 
mooi om te zien hoe ook verwanten de weg weten te vinden naar dat bord. Voorheen 
wilden ze ons niet lastigvallen met ‘kleinigheden’ en nu hangen ze zelf briefjes op het 
verbeterbord om vervolgens te merken dat er ook echt wat met hun opmerkingen gebeurt 
in het team. Het hoeft niet altijd iets groots te zijn, maar doordat het op het bord hangt, 
wordt het sneller en serieuzer opgepakt. 
 
Hygiëne bleek een groot aandachtspunt maar ook een onderwerp als de aankleding van de 
woonkamer. Je kunt elkaar over en weer helpen. Bij het aankleden van de woonkamer 
meldde zich een verwant die connecties had bij een grote doe-het-zelf zaak en regelde dat 
we daar met korting konden kopen. 
 
Wij hebben er bewust voor gekozen de cliënten niet te betrekken in het kernteam maar dat 
betekent niet dat er met hen geen dialoog is. Op zondagavond, als iedereen in huis is, spelen 
we met hen het spel Samen praten en luisteren. Een geweldige manier om er samen achter 
te komen waar het beter kan en wat de wensen en verlangens zijn. Over het eten maar ook 
over de gordijnen in de woonkamer bijvoorbeeld. We hebben dat spel nog steeds in 
bruikleen maar eigenlijk zou iedere groep dat gewoon moeten hebben. 
 
De communicatie tussen cliënten, verwanten en medewerkers is door het DOK-traject 
duidelijk verbeterd en makkelijker geworden. Over en weer maar ook onderling. Dat was de 
belangrijkste conclusie tijdens het traject: In dialoog met verwanten en cliënten, daar gaat 
het écht om!” 
 



DIALOOG OVER KWALITEIT
De stand van zaken

In 2016 en 2017 is Amerpoort gestart 
met Dialoog Over Kwaliteit (DOK). 
Cliënten, verwanten en teams gaan als 
gelijkwaardige partners in gesprek 
over samen werken aan een goed 
leven. Met elkaar leer je kijken wat er 
goed gaat, wat er beter kan en dat op 
te pakken. 

RAPPORT KWALITATIEF 
ONDERZOEK DIALOOG 
OVER KWALITEIT
Onderzoeker Eline Roelofsen heeft vier 
teams gevolgd tijdens hun deelname aan 
DOK. Dat leverde mooie inzichten op. 
Lees hier haar rapport. 

VOORBEELDEN VAN 
VERBETERTHEMA’S
Visie, communicatie met verwanten, 
medezeggenschap en eigen regie 
cliënten, werkdruk, directe & indirecte 
zorg, financiën, samenwerking team, 
interne werkprocessen, schoonmaak, 
eigenaarschap begeleiders, verzuim, 
klussen.

WAT LEVERT HET ONS OP? 
Cliënten
> Voelen zich meer gezien en gehoord
> Vergroten van zeggenschap en betrokkenheid 
   bij het dagelijks leven
> Concrete veranderingen in het dagelijkse leven

 Verwanten
> Een beter beeld van de dagelijkse praktijk
   waardoor meer begrip en medewerking
> Onderling vertrouwen naar begeleiders verbetert
> Beter leren kennen, zien en begrijpen van 
   begeleiders en andere verwanten
> Makkelijker aanspreken van begeleiders en elkaar 
  en ruimte om kritische vragen te stellen

Begeleiders/team
> Toenemende bewustwording over eigen gedrag,
   de onderlinge samenwerking en de impact daarvan
> Frisse blik: anders leren kijken de cliënten, 
   verwanten en de manier van werken
> Gestructureerd werken aan verbeteringen
> Vergroten van het eigenaarschap door meer 
   samen te werken met elkaar, cliënten
> Vormen en manieren om de dialoog te blijven
   voeren

FEITEN
23 teams (zorgteams 
en ondersteunende 
diensten) hebben een 
DOK-traject doorlopen 
en 18 teams zijn nu 
bezig met een 
DOK-traject.

WIST JE DAT… 

> Dok voor teams een van de bouwstenen
   is in de beweging naar taakvolwassen
   werken
> Dok zich voor-
   namelijk richt 
   op het perspectief 
  ‘cliënt & kwaliteit’ 
> Altijd maatwerk is
> Een manier van werken is, 
   gericht op continu verbeteren 
> Begeleiders de uren voor DOK mogen
  declareren? 
> Je ervaringen van deelnemers kunt
   lezen op www.amerpoort.nl 

CLIËNT & 
KWALITEIT

BLOGS VAN
AMERPOORT

SNELLE RESULTATEN
Slim inkopen boodschappen, gezond weekmenu, bewoners-
overleg, meer overleg tussen wonen en dagbesteding, 
organiseren teamdag, receptenmap, familieavond, gesprek 
gezondheidscentrum, gesprek team en manager, inzicht in 
financiën, klussenlijst, opgeruimde kast.

Wil je ook starten met DOK? Geef je op bij: 
procesbegeleiders@amerpoort.nl 

Mijn gevoel, hoe ik hier 
zit? Nou; dat we op een 
hele open, constructieve 
wijze eerlijk zijn geweest 

over de gevoelens en 
samenwerking. Waarbij we 
de hele tijd focus hebben 
gehad op de kwaliteit 
(en het besef daarvan) 

van de cliënt.

In de diagnosefase/kernteam 
dacht ik "Ik houd er mee op. 
Het gaat veel te traag". Nu zie 

ik tijdens de tussenbijeenkomst 
hoe belangrijk de vertraging is 

en wat het oplevert.

Alleen al de tijd om naar 
elkaars verhalen te luisteren, 
elkaar daadwerkelijk te horen 
is voor mij zo meer waardevol 

dan grote resultaten. 
Eigenlijk is dat juist het 

grootste resultaat.

Ik vond het 
ontzettend gaaf 

om mee te 
denken. Normaal 
bepaalt de direc-
teur wat er moet 
gebeuren en nu 

mocht ik 
meedenken!

 

Zal dit grote verschillen 
maken? Ik ben aanwezig 
vanuit nieuwsgierigheid.

https://www.amerpoort.nl/blogitem/index.html?onderwerp=Dialoog-over-Kwaliteit
mailto:procesbegeleiders%40amerpoort.nl?subject=Start%20DOK
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