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HOE ZIET EEN
GOED LEVEN
ERUIT OVER
10 JAAR?

Samenwerken aan een goed leven 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Dat is waar Amerpoort 
voor staat. Hoe ziet zo’n goed leven 
eruit over 10 jaar? Veranderen onze 
ideeën en onze mogelijkheden als het 
gaat om begeleiding of behandeling? 

Hoe ziet werken met hart voor de zorg 
eruit in de toekomst? 

We kijken naar deze vragen vanuit verschil-
lende perspectieven, namelijk vanuit: weten-
schap, technologie, familie en betrokkenen en 
cliënten.



Dagvoorzitter: Paul Pardon, coördinator organisatieontwikkeling en –advies bij Carante Groep

Met bijdragen van: 

Wetenschap: Joop Hoekman

Dr. Joop Hoekman heeft zich gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen bij mensen met een 

 verstandelijke beperking. Hij is actief binnen de Universiteit Leiden. Joop Hoekman begeleidt 

Amerpoort bij  verschillende onderzoekstrajecten en neemt ons mee in N=1 onderzoek. Op 10 juni 

kijkt hij met ons naar de toekomst. Hoe gebruik je onderzoek in jouw dagelijks werk als begeleider? 

“Hoe maakt onderzoek in de toekomst deel uit van de directe zorg?”

Technologie: Cathelijn Oudshoorn

Cathelijn Oudshoorn werkt als orthopedagoog/GZ-psycholoog bij ASVZ. Als science practioner bij 

de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) 

doet  Cathelijn wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van eHealth in de ondersteuning en 

psychologische behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. 

“Zijn we als begeleider over 10 jaar nog nodig met alle technische snufjes?”

Familie en betrokkenen: Wim Goossens

Wim Goossens is expertdocent bij Zuyd Hogeschool bij de Academie voor Sociaal werk en Academie 

Verpleegkunde. Hij houdt zich bezig met expertisegebieden zoals (team)coaching, interprofessionele 

samenwerking en ouderschapsbegeleiding. In bijeenkomsten over ouderschap combineert Wim 

Goossens zijn professionele expertise met zijn ervaringsdeskundigheid als ouder van twee dochters 

en een zoon met autisme en een ernstige verstandelijke beperking. 

Wim Goossens maakt op 10 juni de vertaalslag van toekomstige ontwikkelingen naar de praktijk: 

hoe kunnen we inzichten over oudergericht werken morgen toepassen in ons dagelijks werk?

“Welke rol heb ik als ouder over 10 jaar in het leven van mijn kind?”

Cliënten: ervaringsdeskundigen 

Ervaringsdeskundige cliënten en ouders kijken naar de toekomst en gaan in gesprek over vragen als: 

‘Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden als je een licht verstandelijke beperking hebt?’ ‘Hoe 

kunnen we meer leren van de mensen zelf met een ernstige meervoudige beperking en de ervaringen 

van betrokkenen?’

“Kan ik in de toekomst meer meedoen, zoals ieder ander?”

HOE ZIET EEN GOED LEVEN 
ERUIT OVER 10 JAAR?

Jan Willem 
Schuurman neemt 
afscheid van 
Amerpoort

We organiseren dit symposium ter 

gelegenheid van het afscheid van 

Jan Willem Schuurman, directeur 

Expertise centrum van Amerpoort. 

Vanaf juni 2021 gaat hij van zijn 

pensioen genieten.  

Jan Willem heeft de afgelopen 6 

jaar samen met medewerkers van 

Amerpoort het Expertisecentrum 

vormgegeven. Dit betekende een 

aanzienlijke impuls in de aandacht 

voor kennis ontwikkeling, deling 

en borging binnen onze organisa

tie. Van de inzet van ervarings

deskundige cliënten en familie

leden, de uitwisseling van kennis 

tussen collega’s onderling tot de 

samenwerking met andere orga

nisaties. 

Vol energie en enthousiasme heeft 

Jan Willem hieraan gewerkt. We 

organiseren dit symposium passend 

bij zijn stijl en vanuit de kennis en 

ervaring van de afgelopen jaren, 

als dank voor zijn enorme inzet én 

als mogelijkheid om met elkaar te 

blijven werken aan het versterken 

en delen van elkaars kennis en 

 ervaring. 

Aanmelden kan via www.amerpoort.nl 
Na aanmelding sturen we een bevestiging van deelname per mail. Eind mei ontvangen 
deelnemers een digitale link voor de online bijeenkomst. 

Accreditatie is aangevraagd bij NVO en SKJ.

Voor vragen, neem contact op via expertisecentrum@amerpoort.nl
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