
Missie amerpoort

Samen werken aan  
een goed leven 

 voor menSen met  
een verStandelijke  

beperking

Maatschappelijke  
ontwikkelingen

> Zorgvraag neemt toe

> Ouder wordende cliënt

>  Complexiteit van de  
zorgvraag neemt toe

 onze cliënten

>  amerpoort blijft er 
voor alle cliënten.

>  we gaan de komende 
jaren meer expertise 
ontwikkelen voor de 
behandeling van be
paalde cliëntgroepen.

> diverSe woonvormen.

>  groeien alS zorg
aanbieder voor  
particuliere initiatieven.

Het beste voor onze  
medewerkers

>  leiding gevende die dicHtbij staat.

>  perSoonlijke aandacht  
en ontwikkeling.

>  stabiele teamS.

> goede werkprivé balanS.

>  vakkennis uitbreiden door opleiding.

goede zorg en 
financieel gezond

>  goede financiële 
sturing.

>  precies de goede 
zorg, op de juiste plek 
(norMen voor teams).

>  perSoneelSinzet en 
zorgvraag optimaal 
op elkaar afStemmen 
(capaciteits
management).

>  goede balanS tusSen 
vaste en externe 
medewerkerS.

bijdragen aan een  
gezonde wereld

>  ondertekening ‘green deal 
samenwerken aan duurzame 
zorg’.

>  maatregelen op het gebied  
van energiebesparing, afval
beperking, mobiliteit, voeding  
en wonen.

samenwerken met cliënten en verwanten

>  elke cliënt is anderS en heeft behoefte aan andere onderSteuning.

>  Stem van de cliënt zo goed mogelijk laten doorklinken in dagelijkse 
zorg en organisatiebesluiten.

>  Samenwerking driehoek verder gaan verSterken.

>  rol van verwanten en vrijwilligerS wordt belangrijker.

een overzicHtelijke 
organisatie

>  zorgteamS ontlasten 
door duidelijke 
procesSen, goede 
onderSteuning (ict, hr, 
facilitair, communicatie).

>  zorgteamS ontlasten 
door heldere afSpraken, 
taken en verantwoorde
lijkheden (in relatie tot 
taakvolwasSen werken).
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Aan de slag met het meerjarenplan
    waar werken we al aan:

AMERPOORT 2022 -2025

de allerbeste zorg  
en begeleiding

>  ontwikkelen en bundelen vak 
kennis o.l.v. expertise centrum. 

>  beperkt aantal methodieken,  
in de praktijk bewezen.

>  meer samenwerken: intern en  
met externe partijen (zorg
aanbiederS, ouderenzorg, ggz).

>  uitbreiden samenwerking met 
sHerpa.

>  uitbouwen (para)medische zorg  
en het diagnose en behandel
centrum.

>  Sturen op kwaliteit m.b.v. 
kwaliteitS managementsysteem. 
continu leren en verbeteren.

>  vier focuspunten voor 2023 
rondom kwaliteit & veiligheid.

ZORG VOOR
ELKAAR
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