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AGENDA
27 oktober

10 november

10 november

Werkconferentie Kleur Bekennen

Inspiratiedag Camphill

Themadag CCR deelraad Verwanten

KNVB-terrein Zeist, van 10.30 tot 14.30 uur.

Camphillgemeenschap Orion, Wollenfoppenweg 91A,

Cultureel Centrum, Locatie Nieuwenoord, Muzeplein

Derde editie van de werkconferentie voor
cliënten van divisie Regio van Amerpoort,
dit keer over het thema gezond leven. Zie ook
In het kort, pagina 13.

Rotterdam, aanvang 9.30 uur.

105, Baarn, van 9.45 tot 13.00 uur.

Christophorus, sinds 2010 onderdeel van
Amerpoort, is ooit begonnen als Camphillgemeenschap. Maar waar staat Camphill
eigenlijk voor? En wat kunnen medewerkers in
hun dagelijks werk met de inzichten van deze
gemeenschap? Daarover wisselen de mede
werkers van de zes Camphill-gemeenschappen in
Nederland op deze inspiratiedag van gedachten.

Jaarlijkse themadag, dit keer over curatele,
bewindvoering, mentorschap en erfrecht.
Familieleden blijken niet altijd precies het
verschil te weten tussen de taken van een
curator, een bewindvoerder en een mentor.
Ook verandert per 2013 het erfrecht voor
mensen die een AWBZ-uitkering ontvangen.
Met onder anderen Rik Vos, voorzitter CCR
Amerpoort, bestuurder Paul Willems en notaris
René Meijer. Ter afsluiting is er een lunch.

9 november

Namen Noemen
Locatie Nieuwenoord, Nieuwenoordlaan 12, Baarn,
van 19.00 tot 21.00 uur.

Na het grote succes van de afgelopen jaren
organiseert Amerpoort in Baarn voor de derde
keer het bijzondere en unieke evenement
Namen Noemen: een wandelroute door het
bosrijke terrein van Nieuwenoord, die bezoekers
de gelegenheid biedt om stil te staan bij ‘het
geleefde leven’ van hun overleden dierbaren.
Honderden vuurkorven, fakkels, stormlampen
en strooilichten verlichten de tocht, die langs
verschillende kunstvormen voert. Of je jong
bent of al wat ouder, gelovig of juist helemaal
niet, van kunst houdt of gewoon nieuwsgierig
bent – voel je welkom. Deelname is gratis.

MONIQUE VAN DEVENTER

De tekeningen en
schilderijen van cliënt
Monique van Deventer
(1966) vertellen een
verhaal dat al werkend
ontstaat. Haar gedachten
en tekenhand kunnen elkaar
maar net bijhouden, haar
fantasie lijkt onbegrensd.
Een speurtocht met steeds
nieuwe ontdekkingen.
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Belangstellenden kunnen zich aanmelden door
vóór 3 november 2012 een e-mail te sturen naar
t.bogaard@amerpoort.nl
17 november

Wintermarkt Jans Pakhuys
Grote St Jansstraat, Amersfoort, 10.00 tot 17.00 uur

Sfeervolle wintermarkt bij Jans Pakhuys.
Winkeliers uit de Grote Sint Jansstraat
presenteren zo vlak voor kerst de mooiste
cadeaus voor de decembermaand.

REDACTIONEEL

In dit nummer
Je hart volgen

De andere kant
‘Je hart volgen´, dat deed Els Janssen
(pagina 6) vorig jaar toen ze haar goed
betaalde baan bij de KRO opzegde en
solliciteerde op een leerlingplek bij
Amerpoort. “Bij de KRO kreeg ik meer
geld en had ik meer status, maar wat ik
van cliënten ontvang, is voor mij veel
waardevoller”, zo is haar ervaring.
Els maakte de overstap nadat ze een tijd
als vrijwilliger voor Amerpoort had
gewerkt. Ze boorde daarmee andere
kanten aan waarvan ze niet wist dat ze
die in zich had. Bijzonder is dat veel
Amerpoort-medewerkers, zonder dat veel
collega’s dat weten, op hun beurt ook
vaak actief zijn als vrijwilliger. In
AmerBreed laten we deze ‘helden’ voortaan graag aan het woord op de allerlaatste pagina, in de nieuwe rubriek ‘De
andere kant van’.
Marcelin ter Horst bijt het spits af. Vol
vuur – lichtjes in haar ogen – vertelde ze
tijdens het interview over haar ‘andere
kant’. Jaarlijks reist ze voor drie maanden
af naar Nepal waar ze zich inzet voor
een dagopvang voor kinderen met een
verstandelijke beperking. “Door mijn
werk in Nepal heb ik herontdekt waarom
ik mijn vak zo leuk vind: dat je kinderen
ziet opbloeien.”
Inspirerend, zo’n verhaal. Zo zijn er heel
wat mooie, verrassende verhalen te vertellen. Luister bijvoorbeeld ook even
naar begeleider Nassiri Belaraj (pagina
12). Dankzij zijn initiatief verhuist
binnenkort apparatuur van een oude
kaarsenmakerij via Amerpoort naar…
Marokko.

6

Els Janssen (52) werkte als vrijwilliger bij Amerpoort. Dat
beviel zo goed dat ze ontslag nam bij de omroep KRO en
een jaar geleden als begeleider-in-opleiding begon. “Ik
had jaren programma’s gemaakt over mensen die hun hart
volgen – misschien moest ik dat dan nu ook maar zelf
doen.”

Samenwerken in de buurt

14

Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) neemt ook de urgentie toe om samen te werken
met andere organisaties. Amerpoort participeert daarom
van harte in buurtteams in Utrecht en Amersfoort, die
problemen oplossen van mensen tussen wal en schip.

Zoeken naar kippenvelmomenten

16

Christophorus, sinds 2010 onderdeel van Amerpoort,
biedt antroposofische zorg. Dat klinkt mooi, maar wat
houdt het eigenlijk in? Tijdens een introductiecursus (Intro
Antro) gaan medewerkers op zoek naar de achtergronden.
En naar hun eigen kippenvelmomenten in het werk.

Mensen blij maken

18

Jules Soesbergen (67) is een vriendelijk man, vol muziek
en goede verhalen. Hij is drummer in de band Buiten
Westen van Theater Totaal, speelt elk jaar voor Muziekpiet en gaat met zijn trekharmonica langs bejaarden
huizen. Hij maakt mensen blij met zijn muziek.

En verder:

Marieke van Dommele
Hoofdredacteur

20

>4 Expositie HollAnders in Zaans Museum >9 Judith,
ons zonnig zorgenkind >10 Van buiten: zakenman John
Jekmans >11 Een themakoffer over veiligheid >12 In het
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Kunstenaars met beperking
geïnspireerd door Zaanstreek
Wie kent het niet, het prachtige landschap van de Zaanstreek. Hollandser dan
Hollands; met z’n rivier, de molens, de uitgestrekte weilanden… Een historisch
landschap dat zelfs ver over onze landsgrenzen bewondering wekt. Dagelijks
reizen busladingen vol toeristen erheen om het met hun camera’s vast te
leggen. Datzelfde hebben veertig kunstenaars van Jans Pakhuys gedaan. Zij
hadden echter een ander doel voor ogen; ze reisden erheen om zich te laten
inspireren door de typische kleuren en vormen van de streek én door de
collectie van het Zaans Museum.
door: Simone Lensink

De kunstenaars namen al die indrukken mee
terug naar Amersfoort en brachten de beelden
die zich in hun gedachten hadden gevormd in
het atelier weer tot leven. De één liet zich
inspireren door de vrolijke groene Zaanse
huisjes, een ander door het vrouwelijk
schoon van de Verkademeisjes of door het
schilderij Stiers wreedheid, één van de topstukken uit het Zaans Museum. Het resultaat is een grote diversiteit aan prachtige
kunstwerken. Kunst die raakt en ontroert,
maar soms ook uitdaagt of verwart. Kortom,
het is Holland, maar dan anders: HollAnders.

Geboorte in de lucht
Vooral het spannende verhaal achter het
schilderij Stiers wreedheid sprak tot de
verbeelding. Het door een onbekende
kunstenaar geschilderde werk vertelt het
legendarische verhaal van de ramp die de
familie Egh in 1647 trof. Een stier die
schrok van een vlieger verwondde boer
Jacob Egh die het dier wilde bedwingen.
De stier reet vervolgens de buik van Jacobs
hoogzwangere vrouw Trijntje open. Volgens
het verslag van heelmeester Ireton veroorzaakte dat de voortijdige geboorte van haar
zoontje. Beide ouders stierven kort na dit
trieste voorval. In het schilderij vindt de
dramatische geboorte hoog in de lucht
plaats, waarna het kind op wonderbaarlijke
wijze veilig op aarde landt.

Kunstwerk links: Brenda de Graaf met haar versie
van Stiers wreedheid.
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Behalve dit bizarre verhaal, vormden ook de Zaanse molens en huisjes
een belangrijke inspiratiebron voor de kunstenaars. De huisjes die
Elise Alberts schilderde, zijn niet alleen in het museum terug te
vinden, maar ook op een prachtig koekblik dat speciaal voor
deze expositie is ontwikkeld. Het deksel van het bijzondere blik toont één van de Verkademeisjes die werden
geschilderd door Piet Schopping, het werk dat ook is
te zien op de poster van deze tentoonstelling en
op de cover van de Amerpoort Kunstagenda.

Amerpoort Kunstagenda
Op 20 september heeft Geke Faber, de burgemeester van Zaanstad, samen met Amerpoortbestuurder Paul Willems, de expositie officieel
geopend. Zij maakten aansluitend een wandeling
door het museum en bewonderden alle 150 kunstwerken. Die zijn door het hele museum heen te zien
én vormen de basis voor de Amerpoort Kunstagenda
2013. Paul Willems overhandigde uiteraard een exemplaar
van de nieuwe agenda aan de burgemeester. De kunstagenda is, net
als alle geëxposeerde kunstwerken, tijdens de hele tentoonstellingsperiode
te koop. De opbrengst komt ten goede aan nieuwe kunst- en cultuurprojecten
voor de cliënten van Amerpoort.

Eerste exemplaar Kunstagenda
Het eerste exemplaar van de Amerpoort Kunstagenda 2013 is eind
augustus tijdens Laren Jazz overhandigd aan Dolf van de Brink, voorzitter van de stichting die het jaarlijkse jazzfestival organiseert. Dat
gebeurde tijdens de traditionele sponsoravond van het festival in het Singer theater.
Thea de Waal, manager Artistiek en ambacht van Amerpoort, liet tijdens de
bijeenkomst weten: “Amerpoort is trots u het eerste exemplaar van de
Kunstagenda 2013 te mogen presenteren en wenst alle sponsoren
van het festival veel plezier met HollAnders!” Alle sponsoren
kregen als dank voor hun inzet de agenda aangeboden.
‘Ik ben de kunstenaar’ is de titel van een korte film die
tijdens de expositie is te zien in het Zaans Museum. Van
22 kunstenaars is een portret van één minuut gemaakt,
met als doel om te laten zien wie er achter de kunstwerken schuil gaan. De filmpjes zijn gemaakt door
de kunstenaars zelf en hun begeleiders. In het
museum is een compilatie van de portretten te
zien, maar de filmpjes zijn afzonderlijk ook te
vinden op Youtube.
HollAnders, Kunstenaars met een beperking
geïnspireerd door de Zaanstreek: van 21.09.12
t/m 31.03.13. Adres en openingstijden:
www.zaansmuseum.nl

Jans Pakhuys
Alle kunstwerken uit de expositie HollAnders
zijn gemaakt door mensen met een verstande
lijke beperking. Zij zijn dagelijks te vinden in
het atelier annex cadeauwinkel Jans Pakhuys
in Amersfoort. Hier geven de kunstenaars hun
onuitputtelijke energie en inspiratie vorm in
schilderijen, grafiek, unica, artistieke gebruiks
voorwerpen en cadeaus. Jans Pakhuys is voor
hen een inspirerende en leerzame werkplek,
middenin de maatschappij. Het atelier is onder
deel van Amerpoort. Jans Pakhuys: Grote Sint
Jansstraat 4 in Amersfoort. Meer informatie:
www.janspakhuys.nl

Twintig procent korting
op HollAnders
Lezers
van
AmerBreed
krijgen tijdens de expositie
HollAnders 20% korting op
de toegangsprijs van het
Zaans Museum. Knip deze
bon uit en neem hem mee
naar het museum. De bon is
geldig voor 2 personen. Niet
geldig in combinatie met
andere acties. Restitutie is
niet mogelijk. Geldig tot
31.03.2013.
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Els:

je hart volgen

het Netwerk
Els Janssen (52) uit Amsterdam houdt van levensverhalen. Eerst tekende
ze die als redactrice op uit de mond van gasten voor het tv-programma
De Wandeling. Nu leeft ze temidden van die verhalen, als begeleider-inopleiding in de Mezenhof in Soest. Rond haar vijftigste begon ze aan een
nieuw bestaan.
Door: Bert van der Kruk / Foto’s: Ineke Oostveen

Ze had het gevoel al vroeg in haar leven, zo’n
beetje vanaf haar vijftiende. “Elke keer als ik
mensen met een verstandelijke beperking zag,
op straat of in het park of in de dierentuin,
dacht ik: met hen zou ik wel iets willen doen.
Iets. Concreter werd het niet. Het idee dat ik
er wel bij zou willen horen. Maar als ze uit
beeld waren, was het verlangen ook weer weg.”
Ze deed vooralsnog dus niets met dat gevoel
en ging na de middelbare school politicologie
studeren. “Gewoon omdat ik het leuk vond.”
Daarna ging ze – eerst bij de VARA, later bij de
KRO – televisieprogramma’s maken, vooral op
medisch en levensbeschouwelijk gebied. De
laatste jaren was Els redacteur bij De
Wandeling, een programma waarin mensen
over de keuzes in hun leven vertellen.
Dat liep allemaal prima. “Ik had niet zo’n
behoefte aan verandering. Ik had leuk werk,
ik zocht niks anders. Tot vier jaar geleden.
Het afdelingshoofd vond dat iedereen teveel
met zijn eigen tv-programmaatje bezig was en
gaf ons de mogelijkheid om ons blikveld te
verbreden. We konden op kosten van de KRO
twee dagen ergens anders kijken. Ik dacht: dit
is een mooie kans om te onderzoeken of dat
gevoel van destijds in de werkelijkheid een
beetje klopt.”

Hard schreeuwen
Zo belandde Els bij Amerpoort. Ze kende de
organisatie niet, maar was weleens op kunst
van Amerpoorters gestuit tijdens exposities in
Singer Laren en Ons’ Lieve Heer op Solder in
Amsterdam. Daar had ze gezien dat het hoofdkantoor van Amerpoort in Baarn staat, lekker
dicht bij Hilversum. “Ik ben gaan bellen en
heb gevraagd of ik twee dagen ergens iets kon
doen.”
Ze herinnert zich nog goed dat ze zat te
wachten in de hal van het hoofdgebouw. “Er
stond iemand heel hard te schreeuwen en met
zijn hoofd tegen de muur te bonken. Zoiets
had ik nog niet gezien; die kant van cliënten
zie je meestal niet op straat. Durf ik dat wel
aan, schoot het even door mijn hoofd. Maar ik
dacht ook: laat ik maar gaan, dan zie ik wel of
ik het aankan of niet.”
Els liep mee tijdens het schildersatelier in het
Cultureel Centrum, in Jans Pakhuys en op een
Alles Kan Dag. En ze was verkocht. Ze bleef
vervolgens als vrijwilliger van het schilders
atelier, maar vond na verloop van tijd één
avond in de week te weinig. Ze regelde met de
omroep dat ze een halve dag per week minder
kon werken. De vrijgekomen tijd bracht ze door
met jongeren die via de programma’s van Leren
en Ontwikkelen hun weg in het leven zoeken.
Diep raken
Het gevoel van destijds bleek te kloppen.
Ze raakte onder de indruk van de eerlijkheid,
openheid en onbevangenheid van veel cliënten.
“Mooie mensen zijn het. Ze kunnen me raken,
diep van binnen. Met zulke mensen wil ik omgaan.” Dat inzicht leidde ertoe dat Els vorig
jaar haar baan bij de KRO opzegde en solliciteerde op een vacature voor een leerlingplek
bij Amerpoort. Op 14 september had ze haar
laatste dag bij de KRO, de volgende morgen
begon ze om zeven uur ’s ochtends in een
woning in Amersfoort (inmiddels werkt Els op
een locatie in Soest).
Het was geen eenvoudig besluit. “Programma’s
maken was mijn passie, maar er kwam een
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het Netwerk
nieuwe passie bij. Een tijdje waren die in
balans, maar op een gegeven moment sloeg de
weegschaal door. Ik vroeg me af of ik het werk
bij de omroep tot mijn 67ste wilde blijven doen.
Als ik iets anders wilde, moest ik niet te lang
wachten. Bovendien had ik jaren programma’s
gemaakt over mensen die hun hart volgen –
misschien moest ik dat dan nu ook maar zelf
doen.”
Het was best spannend, een goed betaalde
vaste baan opzeggen en beginnen aan werk
met een leerlingsalaris en onregelmatige werktijden. Ook het werk zelf was wel even wennen.
“Ik had nooit mensen gewassen of verschoond.
Ik had vooraf geen idee hoe ik dat zou vinden.

‘Programma’s maken was
mijn passie, maar er kwam
een nieuwe passie bij’
Maar het ging gewoon. Alleen mijn moeder
verbaasde het; die had altijd gedacht dat ik
dat niet zou kunnen.”
Ze kwam terecht bij Hoenderberg 25, waar vier
mannen en twee vrouwen met een ernstige
meervoudige beperking wonen. De eerste dagen
had ze spierpijn, van het werken met tilliften
– ook al iets nieuws. Voor iemand wier werk
voornamelijk uit praten bestond, was het
bovendien wat onwennig dat de helft van de
bewoners zich niet verbaal kan uiten. “Maar
die andere manier van communiceren wilde ik
graag, ik zocht het echte contact.”
Veel ontvangen
Alleen in die eerste dagen, als ze vroeg op
weg was naar haar auto op een Amsterdamse
gracht, in de regen natuurlijk, heeft ze zich
weleens afgevraagd: wil ik dit wel, heb ik een
goed besluit genomen? “Maar dat kwam omdat
ik zo enorm moe was, omdat ik van de ene
baan direct in de andere stapte. Daarna heb ik
geen spijt meer gehad, absoluut niet.”
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Enthousiast gaat ze verder: “Ik ontvang nu
veel meer. Cliënten geven veel. Van Tom krijg
ik complimentjes en af en toe een knuffel.
Riemer, die niet kan praten, geeft me geregeld
een intense lach, die me heel diep van binnen
raakt. Bij de KRO kreeg ik meer geld en had ik
– volgens sommigen – meer status, maar wat
ik van cliënten ontvang, is voor mij veel waardevoller.”
Een van hen neemt een speciale plek in:
Johanna, die ze leerde kennen op de schildersclub. Nu de twee vrouwen elkaar niet meer in
het atelier zien – dat is niet meer te combineren met 28 uur werk en één dag opleiding in
de week – zoekt Els haar geregeld op in haar

woning aan de Eemborg in Baarn. “Soms gaan
we ergens koffie drinken of even naar de kringloopwinkel.”
Misschien is Johanna wel een extra reden
geweest om de overstap naar Amerpoort te
maken. “Ze is een mooi, puur mens, iemand die
voor andere mensen goed wil zijn. Ontroerend,
ze raakt me. Maar ze is ook gewoon heel gezellig. Kijk, in de wereld van de media hebben
mensen allemaal hun praatje klaar, maar ze
laten lang niet altijd iets van zichzelf zien.
Johanna laat gewoon zien wie zij is, in al
haar….hoe zal ik het zeggen… in al haar
eigenheid.”

Marcel Eckenbach

Boek over Judith

Ernstig beperkt
en toch opgewekt
“Het doet mij zo’n pijn om die andere moeder zo te horen praten… ik snap er ook niks van!
Ieder kind heeft recht op leven en ‘ook al heb je er niks aan’, het is wel een kind van je en dat
kind heeft ook recht op aandacht, liefde en verzorging. Oh wat ben ik blij dat wij wel van
Judith kunnen genieten, ook al zijn het nog zulke kleine dingen!”
door: sandra schoenmakers

In Judith, ons zonnig zorgenkind - Het leven van een
ernstig meervoudig gehandicapt kind schrijft Marlies ter
Doest over het leven van en
met haar dochter Judith.
Judith ter Doest raakte ernstig meervoudig gehandicapt
door zuurstoftekort tijdens
de bevalling. In maart 2010
overleed ze, bijna achttien
jaar oud. Al die jaren woonde
ze thuis, bij haar ouders en
broer. Over dat leven schreef
haar moeder Marlies dit boek.
Marlies wil de buitenwereld laten zien dat er
niet alleen maar zorgen waren, maar dat ze
ook van Judith hebben genoten, dat ze haar
accepteerden zoals ze was, trots op haar waren
en dat haar leven voor hen erg waardevol is
geweest. Ze schrijft over de strijd die ze af en
toe moest voeren om hulpmiddelen te krijgen.
“Maar als Judith je dan weer een lach gaf, was
je dag weer goed.”
Ouders Marlies en Arnoud wilden graag zo
‘normaal’ mogelijk blijven totdat het ‘bijzondere’
om de hoek kwam kijken. Marlies: “Judith ging
mee op visites, we fietsten ontzettend veel

met haar en ook waren er
regelmatig wandelingen.
Je kon van haar gezicht af
lezen hoe ze zich voelde.
Ze was een opgewekt kind.”
Judith, ons zonnig zorgenkind is een boek over
onmacht, frustraties, het
strijden om dingen voor
elkaar te krijgen, pijn en
verdriet. En natuurlijk ook
over de kracht en vreugde
die Judith haar moeder
Marlies, vader Arnoud en
broer Kay plus familie,
vrienden en verzorgenden gaf. Met dit boek
steekt Marlies ter Doest ouders die in een
vergelijkbare situatie verkeren een hart onder
de riem.
Judith, ons zonnig zorgenkind is te bestellen
bij Marlies ter Doest via
marlies.ter.doest@gmail.com.
Prijs € 16,95.

Legitimatie alsjeblieft
Mijn zoon is op weg naar volwassenheid en
ik vraag mij af of hij daar wel klaar voor is.
Hij wordt volwassen en meer dan ooit rijst
bij mij de vraag of het in de nabije toekomst allemaal wel goed komt. Op jonge
leeftijd heeft hij een geestelijke achterstand opgelopen. Hij is zich daarvan bewust, maar niemand die hem kan uitleggen
waar dit nu aan ligt. Maakt dit hem nu
zelfbewust of juist onzeker?
Hoe ouder hij wordt, hoe meer zijn ontwikkeling wordt beïnvloed van buitenaf. De
caissière van Intertoys geeft hem op kinderlijke wijze een compliment omdat hij zo
volwassen reageert op het verzoek om zijn
legitimatiebewijs te tonen. Tot nu toe werd
hem bij elke aankoop van een 18+ game
naar zijn legitimatiebewijs gevraagd.
Met Pa een pint pakken geeft hem een volwaardig gevoel. Als de serveerster vriendelijk doch ietwat dwingend naar zijn legitimatiebewijs vraagt, toont hij deze braaf.
Maar het ‘mannen-onder-elkaar-sfeertje’ is
inmiddels voelbaar aangetast.
Het lijkt alsof zijn drang naar volwassenheid keer op keer de kop wordt ingedrukt
door zijn uiterlijk. We hebben een kind
waar wij als ouders samen volwassen mee
worden. De lichtelijk overdreven manier
waarop wij hem beschermen zal plaats
moeten maken voor gelijkheid, vertrouwen
en realiteit. Binnenkort wordt mijn zoon
20 en het bewustzijn lijkt zijn onzekerheid
langzamerhand te overtreffen. Het loslaten
van een ’speciaal’ kind geeft mij een onzeker gevoel. Toch stelt hij mij gerust als hij
mij bijna vaderlijk toespreekt met de woorden: “Maak je niet ongerust Pa, het komt
allemaal goed.”
Mijn zoon is op weg naar volwassenheid en
ik vraag mij af of ik daar wel klaar voor
ben.
Marcel Eckenbach is vader van een zoon
die onder begeleiding van de Amerpoort
werkzaam is bij Lunchroom De Onthaasting
te Amersfoort.

september 2012

AmerBreed

9

va n b u i t e n
John Jekmans:

Mensen zijn mensen
John Jeckmans, zakenman uit Oldenzaal, is als buitenstaander betrokken bij brainstorm
sessies over de toekomst van boerderij De Huydecoper.
Door: Bert van der Kruk / Foto: Ineke Oostveen

“Sinds enige jaren ken ik Cornelis de Maijer, medewerker van boerderij De Huydecoper. Ik heb
hem eerst online ontmoet, later in levenden lijve. We raakten toen aan de praat over
Amerpoort en zijn betrokkenheid als vrijwilliger bij de boerderij. Op een gegeven moment
hebben we met ons netwerkje een bijeenkomst belegd in De Huydecoper; het is een prachtige
plek om te vergaderen. We hebben er heerlijk zitten kletsen.
Rond diezelfde tijd waren er binnen De Huydecoper enkele wijzigingen gaande. Om na te
denken over de toekomst van de boerderij en haar plek binnen de organisatie is er toen een
bijeenkomst belegd, met ook het bestuur en leden van het MT erbij. Voor die sessie ben ik
uitgenodigd, samen met anderen. We ondersteunen geregeld op vrijwillige basis dergelijke
initiatieven, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid.
Hoe moeten we de boerderij positioneren, was een van de vragen. En wat is het belang van
de boerderij? Dat kun je op twee manieren bekijken, vanuit het belang van de cliënt

‘Ik was wel nieuwsgierig naar Amerpoort’
John Jekmans (55)
Achtergrond
“Ik kom uit Brabant, maar woon en werk
sinds ruim twintig jaar in Oldenzaal. Ik heb
een technische en bedrijfskundige achtergrond en ervaring in training en coaching.
Voordat ik voor mezelf begon, heb ik in de
pompindustrie gewerkt, in de businessontwikkeling en verkoop.”
Werk nu
“In 2004 heb ik Tripleco opgericht. Mijn
bedrijf richt zich voornamelijk op veranderingsprocessen in mens en organisatie. Ik
creëer een voedingsbodem voor duurzame
ontwikkeling.”
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of vanuit het belang van bezoekers die al fietsend en wandelend de boerderij bezoeken. Die
belangen kunnen soms botsen. De vraag is: stoor je met al die activiteiten voor mensen van
buiten niet het werk met cliënten? Ik denk dat je beide kunt doen – ik houd van organisch
in elkaar overvloeiende zaken – maar je moet wel goed rekening houden met de cliënten.
Ik herinner me dat iemand zei: We moeten opletten dat we geen pareltjes weggooien. Dat is
helemaal waar. Als ik van buitenaf naar De Huydecoper kijk, zie ik een ideale plek voor dagbesteding voor cliënten, maar ook voor recreatieve activiteiten en allerlei mogelijkheden
voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Het is een prachtige combinatie: bedrijven die
een dagje meelopen, het leger dat klussen komt doen. Dat zijn hele nuttige en zinnige dingen,
niet alleen voor de mensen van die bedrijven, maar ook voor Amerpoort zelf. Amerpoort is
geen gesloten instelling, maar open. Op deze manier legt ze een relatie met de wereld buiten
de locatie. Contact is goed voor begrip. De tijd dat we gehandicapten opsloten en dat andere
mensen niet met ze in aanraking kwamen, is gelukkig voorbij. Bovendien heeft de organisatie
hiermee een manier om extra geldstromen naar binnen te krijgen.
Ik ben vooral actief in het bedrijfsleven. Ik betreed vaak nieuwe werelden, maar was nog niet
eerder bij een instelling als Amerpoort. Maar mensen zijn mensen, die lopen al een paar tienduizend jaar op twee benen en gedragen zich – in welke wereld dan ook – zo’n beetje hetzelfde. Als iedereen elkaar maar eerlijk en open tegemoet treedt, is er niks aan de hand. Ik
was wel nieuwsgierig naar de wereld van Amerpoort. Wat me vooral opviel? Dat de cliënten
zelf zo lekker direct reageren. Prima.”

Als iemand te dichtbij komt

Een koffer
vol veiligheid
Wie een verstandelijke beperking heeft, is vaak van anderen afhankelijk. Dat maakt kwetsbaar.
Veiligheid is dan extra belangrijk. Met de nieuwe themakoffer ´Veiligheid` is het gemakkelijker
om daarover te praten en afspraken te maken.
Tekst: Suzanne Visser / Foto: amerpoort

Veiligheid kan van alles betekenen. Van het
gevoel dat je hebt op de groep waar je woont,
tot afspraken die je maakt over het gebruik
van elkaars spullen en weten wat je moet doen
als het brandalarm gaat. Marije Ravesteijn heeft
het allemaal in kaart gebracht. Zij is orthopedagoog en werkt als junior gedragsdeskundige
in de regio Vechtstreek en Groene Hart van
Amerpoort. Op verzoek van het management
stelde zij een koffer samen waarmee begeleiders
en cliënten over veiligheid kunnen praten. De
koffer is ontstaan naar aanleiding van de werkconferentie voor cliënten in die divisie Regio,
vorig jaar. Om het thema ´Veiligheid’ goed te
borgen, is besloten een koffer te ontwikkelen.
Tijdens de komende werkconferentie op 27
oktober, die over ´Gezond leven` gaat, wordt
de koffer officieel gepresenteerd.
“Het is geen toverdoos vol oplossingen”, zegt
Marije, “maar wel een kant-en-klaar pakket
om het onderwerp bespreekbaar te maken.
Begeleiders kunnen ermee ontdekken wat er bij
cliënten leeft en wat zij weten. Stel dat ik als
begeleider in de kamer van Josien iets moois
zie liggen en ik wil dat lenen, weet Josien dan
dat ik als begeleider dat niet van haar mag
vragen? Weet zij sowieso wat het verschil is
tussen lenen en afpakken? Van wie is de
televisie in de groepsruimte eigenlijk? En wat

doe je als vindt dat iemand te dicht bij je
komt?”
IJs breken
Omdat veiligheid zo’n breed onderwerp is, heeft
Marije de koffer zo ingericht dat gebruikers
zelf hun weg kunnen uitstippelen. Er zijn tien
onderdelen: 1. veiligheid algemeen, 2. ‘mijn
en dijn’, 3. gezamenlijke regels/gebruik van
de groepsruimte, 4. grenzen stellen, 5. pesten,
6. computer & social media, 7. veiligheid in
de woning, 8. brandveiligheid, 9. verkeer en
10. evaluatie. Marije: “Vlak voor de jaarlijkse
brandoefening wil je misschien alleen onderwerp 8, brandveiligheid, even doornemen.
Maar als je een nieuwe woongroep begint, is
1, 3, 7, 8, 10 misschien een goede route. En
wil je aandacht besteden aan pesten, dan kies
je misschien voor 1, 2, 4, 5, 10.”
Elk thema heeft een vergelijkbare opbouw en is
bedoeld voor een bijeenkomst van 45 tot 60
minuten. Een filmpje of spelletje dient om het
ijs te breken. Dan volgen een bruggetje naar
het thema en een aantal gesprekspunten. De
begeleider kan zonodig kennis aandragen. De
conclusies worden samengevat op het kopieerblad ‘afspraken’. Tot slot verzint de groep een
spreuk voor op een oud-Hollandse tegel.
Marije: “In de groep die de koffer heeft uit
geprobeerd, ging het over gezamenlijke regels.

Foto boven: Marije Ravesteijn.

Zij verzonnen: ‘Trek niet aan elkaars haar, op
de inloop zijn we lief voor elkaar’. Prachtig
toch? Ik zie die tegel al aan de muur hangen!”
Gevoelige onderwerpen
Voor de begeleiders zit er een uitvoerige
handleiding bij, plus verwijzingen naar andere
informatiebronnen. “Ook al is het materiaal
kant-en-klaar - vraag jezelf altijd af wat in
jouw situatie werkt”, adviseert Marije. “Geen
locatie en doelgroep is gelijk. Wie gaat de bijeenkomsten leiden? Bij gevoelige onderwerpen
wil je misschien met z’n tweeën zijn. Wat
kunnen jouw cliënten aan? Wat is een handig
moment? Hoe zorg je voor een tijdige aan
kondiging? Kan het in één groep of zijn kleine
groepjes beter? Wat werkt, verschilt per situatie.
Bovendien is de koffer nog vrij nieuw; ik hoor
graag wat de ervaringen zijn, wat werkt en wat
beter kan.”
Alle woonlocaties van de divisie Regio krijgen
een eigen veiligheidskoffer. Er zijn extra koffers
te leen voor andere locaties van Amerpoort.
Meer informatie: r.vdLaar@amerpoort.nl,
secretaresse divisie Regio.
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Kaarsenmakerij via Baarn naar Marokko
pparatuur van een oude kaarsenmakerij in Groningen verhuist binnenkort naar een
collega-instelling van Amerpoort in Marokko. Dat is te danken aan een initiatief
van Nassiri Belaraj, begeleider B op locatie Prins Bernhardlaan in Vinkeveen en deelnemer
aan het Kleurrijk Netwerk van Amerpoort (een denktank van allochtone medewerkers die
proberen meer diversiteit binnen Amerpoort te ontwikkelen).

A

Tijdens een studiereis naar Marokko kwam Nassiri in contact met huisarts Samiya Kaouchi.
Toen deze arts later Nederland bezocht, nam ze samen met Nassiri een kijkje in kaarsenmakerij De Punt in Soest. De huisarts was erg onder de indruk van deze vorm van dag
besteding voor volwassenen. Zoiets zou ook een mooi toekomstperspectief kunnen bieden
voor de kinderen met een beperking in de dagbestedingslocatie in Marokko, die zij met
haar moeder runt. Als de kinderen achttien jaar zijn, moeten zij de dagbesteding verlaten
en is de kans groot dat zij op straat gaan zwerven.
Nassiri: “Ik werd geraakt door Samiya’s verhaal en haar enthousiasme over de mogelijk
heden. Ik ben gaan onderzoeken wat ik persoonlijk en wat wij als Amerpoort voor deze
kwetsbare groep mensen kunnen betekenen. Via De Punt ben ik in contact gekomen met
hun leverancier van grondstoffen. Hij vertelde mij dat er in Groningen een kaarsenmakerij ging stoppen. Daar zag ik kansen.”
Nassiri nam contact op met die kaarsenmakerij en bekeek er de apparatuur. Na overleg met De Punt bracht hij “een brutaal bod” uit. Ook Paul
Willems, bestuurder van Amerpoort, was enthousiast. Hij heeft besloten om de apparatuur namens Amerpoort op te kopen en te schenken
aan de dagbestedingslocatie in Marokko. Annemieke Kappert, coördinator maatschappelijk betrokken ondernemen, is bezig het vervoer van
Groningen naar Baarn en vervolgens Marokko te organiseren.
Nassiri: “Ik zou het fantastisch vinden als we straks, als alles rond is, met een groepje mensen vanuit Amerpoort naar Marokko kunnen gaan
en dat Paul de apparatuur zelf overhandigt aan Samiya. Het zou helemaal mooi zijn als begeleiders en cliënten van De Punt meegaan om de
cliënten daar de kneepjes van het ambacht bij te brengen en dat we straks bij Jans Pakhuys de kaarsen uit Marokko gaan verkopen. Ik word
hier blij en gelukkig. Het geeft me enorm veel energie.”

650e vrijwilliger
voor Amerpoort
Half februari kwam de 650e vrijwilliger bij Amerpoort in dienst. Ella den Hartog is haar
naam; ze is 48 jaar en was al eerder bij Amerpoort werkzaam, als vrijwilliger bij Jans Pakhuys.
Toen Ella het te druk kreeg met haar werk als docent, stopte ze met dat vrijwilligerswerk.
Maar ze miste het enorm. Ella: “Toen ik in december op de Kerstmarkt van Amerpoort was
met een vriendin die bij P&O werkt, zag ik de prachtige producten van de kaarsenmakerij
van De Elleboog. Het begon gelijk weer te kriebelen.”
Ella meldde zich aan als vrijwilliger en werkt nu met veel plezier een dag in de maand op de
kaarsenmakerij. “Ik word er enorm blij van. De cliënten geven me zoveel energie. Ik zie hun
blijdschap als ze een mooi product hebben gemaakt. Ik zie hun glimmende ogen als ik een
compliment geef. Dat maakt me gelukkig. Het levert meer energie op dan dat het me kost.”
Amerpoort is enorm blij met 650 vrijwilligers, maar er is altijd behoefte aan meer helpende
handen. Heeft u interesse in een baan als vrijwilliger bij Amerpoort? Neem contact op met
Floor Hartman via vrijwilligerswerk@amerpoort.nl of 035 647 5230.
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Kleur bekennen:

In hetzelfde schuitje:

voor verwanten

gezond leven Nieuwenoord

oor
cliënten
van de divisie
Regio is er op 27 oktober
voor de derde keer de werkconferentie Kleur Bekennen. De bijeenkomst op het terrein van de KNVB in
Zeist gaat dit jaar over gezond leven.
“We willen graag van jou horen hoe je
over gezond leven denkt en wat jij belangrijk vindt”, schrijft divisiedirecteur Rick
Schepers in de uitnodiging. Er zijn diverse workshops. Een filmpje (op
youtube/Yvvgab97F9g) laat zien wat cliënten zo’n beetje kunnen verwachten .
De werkconferentie Kleur Bekennen in Zeist duurt van 10.30 tot 14.30
uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

V

Iedereen aan de
slag met iLearn
ertig medewerkers en managers van Amerpoort hebben in juni
deelgenomen aan een pilot met de elektronische leeromgeving
iLearn. Hun eerste ervaringen waren positief. Dit najaar lanceert
Amerpoort iLearn voor alle medewerkers.
De deelnemers aan de pilot zijn vooral blij met het gebruiksvriendelijke
karakter van iLearn en het overzicht dat het systeem geeft. “Het is prettig
om een overzicht te hebben van de gevolgde scholing.”
iLearn biedt een leeromgeving waarin een medewerker zich online kan
aanmelden voor trainingen en zicht heeft op gevolgde trainingen en (af)
lopende certificeringen. In de toekomst kan hij of zij er e-learning volgen
en kennis met collega’s delen.
Momenteel werken de medewerkers van de trainingsadministratie (L&O
en BIG) al met het systeem, zodat zij bekend kunnen raken met de nieuwe
werkwijze. De verbeteringen uit de pilot zijn inmiddels doorgevoerd.
De exacte datum van invoering van iLearn voor alle medewerkers dit
najaar is nog niet bekend. Vanaf dat moment schrijft iedereen zich via
iLearn in voor trainingen. Invoering van e-learning in de trainingen
gebeurt in 2013.

D

wee moeders van bewoners van Nieuwenoord, Ingrid Reijnen
en Ria Tibbe, organiseren vanaf dit najaar iedere maand een
koffie-inloopavond voor familieleden van de bewoners van
Nieuwenoord. De eerste inloopavond is op maandag 1 oktober. De
bijeenkomsten hebben als doel lotgenotencontact tussen verwanten
te bevorderen.
Ouders of broers en zussen van mensen met een verstandelijke
beperking kunnen niet altijd bij iedereen hun verhaal kwijt. Ze zitten
soms met vragen waarover ze niet zo snel een vriendin of buurman
aanspreken. Met lotgenoten is dat veel gemakkelijker. Zij herkennen
immers de problemen, hebben
misschien ook weleens voor
hetzelfde dilemma gestaan
en snappen de emoties en
gevoelens die daarbij
komen kijken.

T

Ingrid Reijnen: “We
zitten allemaal in
hetzelfde schuitje.
Dat maakt dat je je
verhaal en gevoe
lens makkelijker bij
elkaar kwijt kunt dan
bijvoorbeeld bij de begelei
ding. En dat is ook logisch; zij hebben een andere rol. Als je een
gezond kind hebt, zijn er genoeg plekken waar je je vragen of zorgen
met andere moeders kunt delen. Met een beperkt kind werkt dat
anders. Wij hebben de indruk dat er veel familieleden zijn die graag
met lotgenoten in contact komen, omdat er dan gelijkwaardigheid
is. Je kunt van elkaar direct doorvoelen wat een bepaalde situatie
met je doet. Dat maakt de drempel om dingen met elkaar te delen
lager.”
Alle verwanten van de bewoners van Nieuwenoord zijn op maandag
1 oktober welkom in De Brink (Isengardplein 22). De inloop begint
om 19.30 uur, De Brink sluit om 21.30 uur de deuren weer. Aanmelden
kan via: inhetzelfdeschuitje@hotmail.nl of 035 647 54 01.
Dit initiatief wordt van harte ondersteund door locatie Nieuwenoord
in het kader van ‘Nieuwenoord ontmoet’. Naast verrassende ontmoe
tingen – met collega’s, managers, cliënten, ouders, verwanten – staan
er het komende jaar kenniscafés, themalunches en Nieuwenoord
lezingen op het programma van ‘Nieuwenoord ontmoet’.
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Amerpoort participeert in buurtteams Utrecht en Amersfoort

Eén plan en één hulpverlener
voor probleemgezinnen
Ook mensen met een verstandelijke beperking krijgen binnenkort te maken met de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die wet bepaalt dat niet langer het rijk (via de AWBZ),
maar de gemeente verantwoordelijk is voor de ondersteuning van mensen met een beperking.
Tekst: Simone Lensink / illustratie: mark van herpen

Met de komst van de Wmo, naar verwachting op
1 januari 2014, verandert het recht op onder
steuning én de invulling daarvan. Gelukkig sluit
de zorgvisie van Amerpoort op veel punten aan
bij de uitgangspunten van de Wmo. Wij gaan er
immers altijd van uit dat cliënten zoveel
mogelijk zelf de regie houden over hun
eigen leven en dat zij moeten kunnen
meedoen in de samenleving. Amerpoort
ziet daarom vooral ook kansen in de
Wmo.

disciplines.” Dat noemt Joke Kroes (ambulant
ondersteuner bij Amerpoort) de grote voor
delen van haar werk in het Menskrachtteam
in Amersfoort. Menskracht helpt gezinnen waar
meerdere problemen tegelijk spelen hun eigen
doelen te realiseren. Hulp en
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Bijvoorbeeld de kans om meer te gaan
samenwerken met andere hulpver
leningsorganisaties of om onze
kennis en ervaring ook in te zetten voor andere groepen die ondersteuning nodig hebben om
te kunnen meedoen in de
maatschappij. Dat is ook de
reden dat Amerpoort in
Utrecht en Amersfoort meewerkt aan twee nieuwe samenwerkingsprojecten. In deze
buurtteams werken mensen van verschillende organisaties samen met als doel
efficiënt en snel mensen te helpen die anders
tussen de wal en het schip dreigen te raken.
Eigen kracht
“Naast de cliënt staan, minder registreren en
samenwerken met collega’s uit verschillende
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regie zijn daarbij
in één hand en de
‘gezinswerkers’ beschikken over
veel professionele ruimte om te doen wat nodig
is voor het gezin; ongeacht de regelgeving in

hun eigen organisatie. Hun manier van
werken is gericht op het vergroten van de eigen
kracht van ouders en kinderen en zij maken
vooral ook gebruik van het sociale netwerk van
het gezin. Het Menskrachtteam bestaat uit
hulpverleners van Amerpoort, MEE Utrecht,
Gooi & Vechtstreek, Centrum Maliebaan, SOVEE,
Bureau Jeugdzorg en Maatschappij Zandbergen.
Joke: “We hebben te maken met moeilijk
bereikbare mensen, die problemen hebben op
verschillende levensgebieden. Vaak hebben
de gezinnen al veel hulpverlening over de vloer
gehad, zijn weer afgehaakt, opnieuw in de
problemen geraakt of er nooit helemaal uit
gekomen. Mijn ervaring is dat
de hulp van het Menskracht
team wél werkt omdat wij aansluiten bij het gezin. Ik zit bij
ze op de bank en ga met ouders
mee naar school als er een gesprek
over de kinderen is. We willen ons
daarbij niet aan allerlei kaders en
protocollen houden, maar gewoon
doen wat nodig is. Natuurlijk houden
wij ons daarbij wel aan de wet en maak
je afspraken met het gezin, maar dat is
veel meer ad hoc, gericht op de actuele
situatie. Regels en protocollen zijn meer
een hulpmiddel, geen ‘werkwijze’. Soms moet
je vanuit je professionaliteit doorpakken en
doen wat nodig is.”
“Ik vind het erg leuk om zo nauw samen te
werken met collega’s van andere organisaties.
We zijn een écht team, dat wekelijks bij elkaar
komt om casussen en dilemma’s te bespreken.
Deze werkwijze vraagt wel om transparantie.
Je kunt altijd op elkaar terugvallen, maar in de

De eerste indrukken van Paul Willems

Een kleurrijke inkijk
teambespreking moet je ook aangeven wat je moeilijk
vind of wat er niet lukt. Dat is soms best lastig. Maar
inmiddels weet ik dat je na zo’n bespreking weer verder
kunt. Ik heb geen intervisie meer nodig…”
Diversiteit
Amerpoort-collega Lisette de Neef werkt sinds 1 april
in het buurtteam Krachtig Overvecht-Zuid in Utrecht.
De gezinscoach van Bing! is onderdeel van een team
dat bestaat uit medewerkers van onder meer Stade,
Werk&Inkomen, Cumulus, het Leger des Heils,
Centrum Maliebaan en de Tussenvoorziening. Lisette:
“In het team zit een grote diversiteit aan kennis;
heel erg leerzaam!” Ook dit buurtteam werkt met
gezinnen die problemen op meerdere fronten hebben:
werk, eenzaamheid, opvoeden, gezondheid, et cetera.
De teams werken nauw samen met de eerstelijns
gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en woning
corporaties, omdat zij een signalerende functie
hebben. Ook in de Utrechtse wijk Ondiep opereert
een soortgelijk buurtteam.
Lisette: “Wij zijn anders dan de reguliere hulpver
lening, omdat we uitgaan van één plan en één ondersteuner per gezin. En door letterlijk in de buurt te
zijn. Daardoor zijn we toegankelijker en sluiten we
beter aan bij wat mensen zelf nodig denken te hebben om weer mee te kunnen doen in de samenleving.
Wij opereren vanuit een school in de wijk. Daardoor
lopen mensen gemakkelijk even binnen met een vraag.
Ze geven aan dat dat een veilig gevoel geeft. Als er
iets is, kunnen ze aan de bel trekken. En omdat we
fysiek in de wijk zitten, kunnen we de gezinnen ook
eerder loslaten. Je blijft immers in de buurt, je houdt
zo’n gezin altijd vanuit je ooghoek in de gaten…”
Out of the box
Menskracht is inmiddels regulier, de buurtteams in
Utrecht zijn nog pilots. Organisaties – en de gemeenten
– willen uitproberen of dergelijke samenwerkings
projecten het leven van deze multi-probleemgezinnen
snel en op een goede manier weer op de rit kunnen
krijgen. Zowel Joke als Lisette hopen dat de buurtteams zullen blijven bestaan. “Door onze werkwijze
kunnen we ‘out of the box’ denken en doen. Niet
teveel regels en protocollen, maar gewoon doorpakken.
En dat werkt”, benadrukt Joke.

“Ik ben onder de indruk van de
deskundigheid en het enthousiasme
van medewerkers en de hartelijkheid
van cliënten.” Paul Willems maakte in
zijn eerste vier maanden als Amerpoortbestuurder uitgebreid kennis met de
organisatie. Hij bezocht veel locaties,
sprak met medewerkers, cliënten en
verwanten. Het leverde hem “een kleur
rijke inkijk” op.
”Het is een mooie organisatie met
fantastische mensen waarvoor ik mij
graag de komende jaren wil inzetten”,
aldus de nieuwe bestuurder. Het is vooral
de diversiteit aan cliënten, locaties en
dienstverlening die Willems aanspreekt.
Hij haalt een paar voorbeelden aan. “Ik
ontmoette jongvolwassen cliënten met
een licht verstandelijke beperking op de Sculpturentuinlaan in Utrecht. Zij lieten vol trots
hun appartement zien; een plek waar ze hun eigen leven kunnen vormgeven. Bij
Christophorus in Bosch en Duin werd ik warm onthaald met een lekkere lunch. Een cliënt
vond het prachtig om mij te vertellen wat er allemaal op tafel stond. Op locatie
Nieuwenoord was ik op bezoek bij een groep van ouderen met dementie. Bij Jans Pakhuys
leidden kunstenaars mij rond en zag ik prachtige kunstwerken.”
Specifieke deskundigheid
Iedere groep cliënten vraagt om specifieke deskundigheid van medewerkers, zo zag
Willems. “Op de groep waar cliënten met dementie wonen, sprak ik een begeleider die
voorheen huisschilder was. Hij meldde zich op een gegeven moment bij Amerpoort omdat
hij wat anders wilde. Hij kreeg de kans een opleiding te volgen, kreeg een jaarcontract
en werkt er nu al jaren. Typisch iemand die de kwaliteiten heeft om met deze cliënten om
te gaan. Dat vereist heel andere deskundigheid dan begeleiding van cliënten met een licht
verstandelijke beperking. Mooi dat Amerpoort dat allemaal in huis heeft!”
Innovatief karakter
Willems is blij met het innovatieve karakter van Amerpoort, vooral op het gebied van
behandel- en begeleidingsmethodieken. “We willen werken aan het aanscherpen en verder
ontwikkelen van die expertise. Werkelijk vernieuwend denken en echte innovatie zijn
nodig, zodat Amerpoort de vooraanstaande en stevige positie behoudt om onderscheidend
te zijn in de sector”, meent Willems. Zeker nu de financiële crisis ook organisaties in de
VG-sector raakt. “Dat vraagt om een andere manier van denken, keuzes maken en om een
duidelijker profilering waar Amerpoort goed in is. Ik ben ervan overtuigd dat Amerpoort
beschikt over de alertheid en expertise om tijdig in te spelen op de nieuwe wet- en
regelgeving.”
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Introductie antroposofie voor medewerkers Christophorus

Intro Antro: op zoek naar
kippenvelmomenten
“Christophorus biedt vanuit een antroposofische visie zorg en ondersteuning aan kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking.” Deze prachtzin is te lezen op de website van
Amerpoort. Maar ‘antroposofische visie’, wat betekent dat eigenlijk? En antroposofische zorg,
hoe ziet dat er uit?
Tekst / Foto’s: simone lensink

Christophorus heeft voor de fusie met
Amerpoort in 2010 een zware periode gekend.
Inmiddels staat de organisatie weer stevig in
haar schoenen en is het tijd om te onderzoeken
hoe de antroposofische identiteit en cultuur
kunnen worden versterkt. Een introductiecursus
antroposofie (de ‘Intro Antro’) voor alle medewerkers is daarin een waardevolle stap.
Van waarde
Op een fraaie nazomermiddag strijken veertien
Christophorus-medewerkers neer in de Karl
Königzaal in Bosch en Duin. Ze komen uit alle
delen van de organisatie; van Balthazar,

Franciscus, Egelantier, Kasper, Cantecleer en
Tiuri, een Christophorus-huis voor jongvolwassenen in Amersfoort. “Ik heb geen antroposofische achtergrond, maar sta er wel open voor”,
vertelt Judith, één van de deelneemsters. “Ik
heb een goed gevoel bij de antroposofie, omdat
alles met veel aandacht wordt gedaan. Maar
een bijeenkomst als de Kinderhandelingen
begrijp ik niet helemaal”, vult Patricia aan. En
Yvonne vraagt zich af welke elementen van de
antroposofie nog realistisch zijn in deze tijd.
Alle vragen uit de kennismakingsronde komen
in de loop van de middag aan bod. “Maar verwacht geen pasklare antwoorden”, waarschuwt

Clarine Campagne. Zij is organisatiedeskundige,
coach en trainster en leidt de Intro Antro. “Ik
werk ook op het Bernard Lievegoed College for
liberal arts en hoor daar regelmatig: ‘Ik vind
de antroposofie zo vaag’. Mijn antwoord is dan
dat heel veel dingen van waarde niet meetbaar
of definieerbaar zijn. Neem vrede, liefde… Ik
denk dat antroposofie, net als het leven, een
zoektocht is. Grondlegger Rudolf Steiner hield
zich met zoveel spiritueel onderzoek bezig:
geneeskunde, landbouw, pedagogiek…
Antroposofie is daarom een levensbeschouwing,
maar ook een geesteswetenschap en een
scholingsweg. En er zijn ook mensen die het
zien als een wezen, een intelligentie of een
kracht.”
En dan wordt het stil in de groep. De eerste
drie begrippen, daar kan iedereen zich wel in
vinden. Maar de antroposofie als wezen?
Clarine: “Antroposofie heeft veel aspecten.
Sommige hebben met vorm te maken – een
jaarfeest of een gebouw – andere met onderzoek en weer andere gaan over de essentie van
het leven. Net zoals er op iedere wezenlijke
vraag vier antwoorden mogelijk zijn; een
materieel, een energetisch, een psychologisch
én een antwoord dat te maken heeft met de
essentie.” Daarop reageert Yvonne verbaasd:
“Maar daarmee is antroposofie dus eigenlijk
helemaal niet zo apart als mensen denken.
Dit is toch gewoon het leven?”
De reiziger
Om meer te kunnen begrijpen van de antroposofie, is het volgens Clarine belangrijk om eerst
inzicht te hebben in het antroposofisch mensbeeld. Om dat uit te leggen, tekent zij een
paard met een koets erachter. In de koets zit
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Foto: Trainster Clarine Campagne aan het werk.

groot ledikant, zodat ze nergens bij kon. Als ze
niet wilde slapen, maakte ze namelijk van alles
kapot. Wilma: “Ik heb haar in bed gedaan en
ben ‘Slaap kindje slaap’ voor haar gaan zingen.
Dat gebeurde intuïtief, ik weet nog steeds niet
waarom ik dat deed. Maar het meisje deed haar
duim in haar mond, rolde zich op en viel direct
in slaap. Ik had het gevoel dat ik écht bij haar
binnen was gekomen en dat gaf mij zo’n warm
gevoel…”

een reiziger en op de bok een koetsier.
Bovenop de wagen, tussen de bagage, blijken
nog wat verstekelingen te zitten. Clarine: “De
koets staat voor het lichaam, het materiële
aspect. Een ongelooflijk systeem dat altijd
werkt en beweegt. Het paard staat voor de
energie en vitaliteit die door je lijf stroomt en
ervoor zorgt dat de koets vooruit gaat. Ieder
mens heeft een ander paard; de één een sensitieve Arabische volbloed, de ander een
IJslandse pony die graag over ijsvlakten sjokt.
De koetsier staat voor wat je denkt, voelt, wilt
en ervaart. Dat is de psyche of de ziel. De
koetsier moet voortdurend beslissingen nemen
om sturing te geven aan het leven. De reiziger
in de koets weet waar je heen gaat. Door je te
bezinnen op de reiziger, krijg je inzicht in wie
je werkelijk bent. De reiziger werkt van binnen
en van buiten. Met andere woorden, wat je
meemaakt, heeft vaak meer dan je denkt te
maken met wie je werkelijk bent. En dan zijn
er nog de verstekelingen. Die staan voor de
stemmetjes die je beïnvloeden, zoals perfectionisme of onzekerheid. Daarmee leren omgaan
is de scholingsweg die je kunt gaan.”
Het beeld dat Clarine schetst roept bij alle
medewerkers aan tafel herkenning op. Toos
Ganzevoort, arts in het gezondheidscentrum
van Christophorus: “De kinderen die hier wonen,

hebben allemaal een reiziger, al is het soms
lastig om die te zien. Maar toch heb ik bij
ieder kind waarmee ik werk, zijn reiziger uiteindelijk wel ontmoet. Daarmee zie je niet
alleen het kind zelf, maar ook de liefde die het
om zich heen heeft verzameld. Een familie die
het op handen draagt, of een stevig netwerk
dat voor het kind zorgt. En soms ontmoet je
ook barre eenzaamheid. Een kind dat er telkens
alleen voor staat. Al die patronen zeggen iets

‘Ik krijg zin om aan
de slag te gaan’
over een kind. Verzamelt een kind dat zelf? En
wil je als therapeutische opvoeder daar iets
mee? Het is goed om die vragen voor jezelf te
onderzoeken.”
Kippenvel
Voor de pauze vraagt Clarine iedereen na te
denken over een ‘kippenvelmoment’ uit het
werk. In de pauze ontstaan levendige gesprekken. Niemand hoeft lang na te denken over
zijn of haar ‘kippenvelmoment’. Zo moest Wilma
eens een meisje naar bed brengen dat altijd
lastig in slaap was te krijgen. Ze sliep in een

Ook de anderen hebben prachtige ‘kippenvel
verhalen’ die allemaal met één belangrijke
waarde te maken blijken te hebben: écht
contact. Of zoals Toos het verwoordt: “De
kinderen hier lijken achter een hoge muur te
wonen. Een muur waar ze niet overheen durven
te kijken. Maar als jij ruimte maakt in je aandacht, gebeurt dat soms wel. Aandacht is een
wezenlijk instrument waarmee je dat kunt
bewerkstelligen. En dan voel je dat het kind
het contact opzoekt en jou écht ziet.”
Clarine: “De kortste definitie van antroposofie
die ik ooit heb gelezen luidt: antroposofie is
het bewustzijn van je mens-zijn. Of, in een iets
langere variant: antroposofie is het wezen dat
klopt aan de poort van je hart en vraagt naar
je mens-zijn. En dat mens-zijn kun je oneindig
verdiepen.” De cursisten aan tafel knikken
instemmend. “Ik krijg zin om aan de slag te
gaan”, reageert Suzanne. “En ik denk dat ik
dat na vanmiddag veel bewuster ga doen. Niet
doordenderen, maar veel meer stilstaan bij het
kind en de aandacht die ik het schenk.”
Parel
Inmiddels hebben bijna alle medewerkers de
Intro Antro gevolgd en wordt nagedacht over
een vervolg. Divisiedirecteur Jantien Eerdmans:
“Wij willen graag dat alle medewerkers van
Christophorus zich verbinden met de antroposofie. Dat betekent niet dat we straks alleen
maar antroposofen in dienst hebben, maar wél
dat hier mensen werken die zich ervoor open
stellen. Zo ontstaat een nieuwe antroposofische
impuls, die past bij deze tijd.”
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wa t d o e j i j ?
Jules Soesbergen:

Mensen blij maken met mijn muziek

Je zou hem zo maar eens tegen kunnen
komen, op straat met zijn harmonica. Blijf
dan vooral even luisteren en maak een
praatje met Jules Soesbergen (67). Deze
vriendelijke man zit vol muziek en geweldige verhalen die hij met een goed gevoel
voor mimiek, intonatie en timing vertelt.
Door: Naomi Tieman / foto: Ineke oostveen

Jules is drummer in de band Buiten Westen
van Theater Totaal. In zijn vrije tijd speelt hij
harmonica (ook wel ‘trekzak’ genoemd). Bijna
elke vrijdag speelt hij Hollandse gouwe ouwe
voor bewoners van verschillende bejaarden
huizen. In december speelt hij als Muziekpiet
sinterklaasliedjes. “En als er hier iemand jarig
is, dan fiedel ik natuurlijk Lang Zal Ze Leven in
de inloop.”
Straatmuzikant
Als klein jongetje probeerde Jules al geluid te
krijgen uit de mondharmonica van zijn moeder.
“Ik kwam erachter dat, als ik blies, er een hele
toon uitkwam en als ik inademde een halve. Op
die manier kon ik liedjes spelen.” Zijn eerste
harmonica kreeg hij van zijn ouders. Les heeft
hij nooit gehad. “Ik kan geen noot lezen. Ik
ben gewoon maar gaan proberen en toen dacht
ik: Verhip, er komt wat uit!”
Soms speelt Jules ook op straat, met een
centenbakje aan zijn riem. “Dan ga ik de
terrassen langs. In Hilversum bijvoorbeeld,
daar krijg je veel hoor! Kan ik daarna zelf op
het terras gaan zitten”, zegt hij grijnzend. Een
vergunning is kennelijk niet nodig. “Er liepen
eens twee agenten langs die even bleven
staan. Na een tijdje zeiden ze: ‘Zo meneer, u
kunt mooi spelen’, en liepen ze weer door.”
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Jules heeft verhalen genoeg. Mocht je hem tegenkomen, vraag hem dan naar het verhaal van
die Duitser op het terras in Utrecht, die hem
50 euro gaf en een biertje.
Schat van een mens
In zijn appartement staan zeker drie harmonica’s, onder een tafel die is ingericht als altaar
voor zijn moeder. “Ik had een hele goeie band
met mijn moeder. Een schat van een mens.
Helaas heeft zij ons negen jaar geleden ver
laten”, vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Na haar dood heeft zij nog een grote droom
van hem kunnen waarmaken; een echte
Oostenrijkse harmonica. Vorig jaar heeft Jules
die kunnen kopen met het geld dat zij had
nagelaten. “Zal ik ‘m even laten zien?”
Later pakt hij een foto van het graf van zijn
moeder van het altaar. “Kijk, hier wil ik ook
bij”, begint hij weemoedig. “Maar nu nog niet
hoor”, vervolgt hij lachend. Dan buigt hij voorover en zegt: “Het lijkt wel of ze zegt: Jij moet
nog even wachten jongen. Jij moet eerst nog
mensen blij maken met je muziek.”

in de etalage

colofon

Houten opbergkist
Ilona van de Grift, eigenaresse van winkel Hout & Stijl te Soest, was op zoek naar
een eigentijdse unieke doos om als kraamcadeau te vullen met leuke babyspulletjes.
Ze ging in overleg met de Houtwerkgroep van De Wissel in Amersfoort waar ze als
vaste klant geregeld producten bestelt. Samen kwamen ze op het idee om hiervoor
oud pallethout te gebruiken, dat zij weer kon leveren via
het transportbedrijf van haar man. Twee
vliegen in één klap: hiermee
wordt afvalhout gerecycled én
het biedt de medewerkers van
De Wissel ook de uitdaging het
hout zo gaaf mogelijk uit de
pallets te demonteren.
Inmiddels is een soortgelijke
doos ook als opbergkist voor
buiten verkrijgbaar, in verschillende formaten. Ook kunnen er
op verzoek handvaten van oud
lederen riemen of ijzeren hangwerk
aan de kist worden toegevoegd. De prijzen
zijn op aanvraag. De doos die hier wordt afgebeeld kost € 22,50. De binnenkant is van MDF, bij
kisten voor buiten wordt hiervoor waterbestendig triplex gebruikt.

AmerBreed is een uitgave van
Amerpoort en verschijnt vier
keer per jaar. Het magazine is
bestemd voor verwanten van
cliënten, voor personeel,
vrijwilligers en externe relaties.
Cliënten die AmerBreed willen
ontvangen, kunnen een mail
sturen naar
amerbreed@amerpoort.nl
Amerpoort is een organisatie voor dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke beperking.
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Verkrijgbaar op aanvraag bij de Houtwerkgroep De Wissel in Amersfoort, telefoonnummer 033 454 28 88.

wegwijzer
Algemeen telefoonnummer
035 647 55 55

Divisie Nieuwenoord
035 647 54 01

Ook in het weekend en buiten kantoortijden
is Amerpoort op dit nummer te bereiken.

Divisie Kind en Jeugd
035 647 56 01

Zorgbemiddeling en Zorgadministratie
035 647 52 52

Divisie BinG /Zorgondersteuning
035 647 52 21

Directiesecretariaat
035 647 52 02

Pastoraat
035 647 52 32

Afdeling Communicatie
035 647 52 14

Stichting Vrienden van Amerpoort
035 647 52 03

Divisie Regio
033 451 11 17

Stichting Vrienden van Christophorus
035 647 53 32 / 06 10 20 21 16

CCR, deelraad Cliëntenvertegenwoordiging
en deelraad Cliënten
035 647 52 31
Vrijwilligerswerk/Bezoekrelaties
035 647 52 30
Maatschappelijk betrokken ondernemen
035 647 52 44
Helpdesk Facilitaire Service
035 647 53 33
Medisch Secretariaat Gezondheidscentrum
Zandheuvelweg
035 646 37 60

Personeel & Organisatieontwikkeling
035 647 52 67
F&I
035 647 53 51
Nieuwenoord-Fonds
035 647 54 05
Cultureel Centrum
035 647 56 65
Stichting Huydecoper
035 647 52 03
Klachtencommissie
Secretaris Klachtencommissie
Postbus 1020, 3740 BA Baarn
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DE ANDERE

Marcelin
ter Horst

KANTVAN

Werkt als: flexwerker/begeleider B, sinds 2002
De andere kant: vrijwilliger in Maitra Griha, dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking in Nepal, drie maanden per jaar, sinds 2009. Bestuurslid stichting Kinderen
van Kathmandu.
Leeftijd: 45 jaar
Waarom Maitra Griha? Nieuwsgierigheid. Toen ik een paar keer Nepal had bezocht, dacht
ik: hoe zou het zijn om met de luxe en de kennis die ik in Nederland heb opgedaan te
werken in dit land? Ik was benieuwd of ik iets kon overdragen van die kennis in een totaal
andere cultuur. Via via kwam ik terecht bij Maitra Griha. Ik wist gelijk dat ik me langdurig
wilde binden. Ik vind het heel erg leuk om in twee landen te leven.
Hoe breng jij jouw kennis en ervaring over? Veel praten en veel voordoen hoe je kinderen kunt begeleiden. Toen ik kwam, waren ze er vooral op gefocust dat de kinderen konden
lezen en schrijven. Samenspelen kenden ze al helemaal niet. Nu leren we ze vooral algemeen dagelijkse handelingen aan zodat zij hun ouders thuis kunnen ontlasten.
Je meest bijzondere ervaring? Toen ik er voor het eerst kwam, sprak ik met een medewerker. Hij zei: ´Als we nou maar allemaal ons best doen, zijn de kinderen over een jaar
allemaal normaal.` Toen wist ik dat er nog veel te doen was. Die medewerker staat er nu
gelukkig heel anders tegenover.
Wat inspireert jou bij dit werk? Hetzelfde wat mij ook inspireert in mijn werk in Nederland:
ik wil graag mensen ondersteunen die geen vanzelfsprekende plek in de samenleving hebben. Ik hou van mensen die net wat anders zijn dan anderen.
Wat neem je mee van Amerpoort in dit werk? Mijn eigen kennis en ervaring die ik bij
Amerpoort heb opgedaan, maar ook die van collega`s. Met de manager van Maitra Griha was
ik te gast bij Onder één Dak, de Onthaasting en De Punt. Collega`s namen de tijd om hem
alles te laten zien.
En andersom? Ik ben veel geduldiger geworden in mijn werk. Het komt zoals het komt en
het gaat zoals het gaat; zo werkt het in Nepal. Hier draait veel om resultaten en planning.
Ik bewandel nu de boeddhistische middenweg en stel mijn doelen niet te hoog.

‘Kinderen
zien
opbloeien’

Wat maakt je trots als je aan jouw bijdrage aan dit werk denkt? Vorig jaar kregen we
een nieuw meisje binnen met brandwonden en epilepsie. Ze was heel wantrouwig. Toen ik
drie maanden later opnieuw bij Maitra Griha was, vloog ze me om de nek . Zó prachtig. Dat
is het doel: dat de kinderen zo gelukkig mogelijk worden. Door mijn werk in Nepal heb ik
herontdekt waarom ik mijn vak zo leuk vind: dat je de kinderen ziet opbloeien.
Volg Marcelin via haar blog: www.marcelin.waarbenjij.nu. Of kijk op: www.maitra-griha.org en
www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

