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Samen werken aan  
een goed leven  

voor mensen met een  
verstandelijke beperking 





Het Amerpoort Kompas  
geeft richting aan je werk, 

gedrag en communicatie



Beste collega,

Jij bent een belangrijk visitekaartje van Amerpoort. Dat maak je 
zichtbaar in de manier waarop je omgaat met cliënten, verwanten, 
collega’s, vrijwilligers en externe relaties. Met dit boekje willen we 
je inspireren je eigen bijdrage te leveren aan alles waar Amerpoort 
voor staat. 

Buitenste Binnen
Amerpoort heeft in 2014 de visie Buitenste Binnen geformuleerd. 
De visie vormde de basis van de verandering in de afgelopen 
 jaren. De titel Buitenste Binnen geeft aan welke beweging we 
maken. Nog meer dan voorheen willen we de buitenwereld binnen
halen om samen te werken aan een goed leven voor mensen met 

VOORWOORD
EEN BELANGRIJK 
VISITEKAARTJE



een verstandelijke beperking. En meer dan 
ooit willen we – van binnen naar buiten – 
de samenleving opzoeken.  

Binnen en buiten zijn werelden die elkaar 
nodig hebben en hopelijk steeds meer 
naar elkaar toe groeien. Samen met bege
leiders, mantelzorgers, vrijwilligers, buren, 
bedrijven, partners en kennisinstituten 
bieden we cliënten de mogelijkheid mee 
te doen aan het dagelijks leven en hun 
 bijdrage te leveren aan de samenleving. 
Buitenste Binnen verwoordt ook dat we 
het écht anders doen: efficiënter, met meer 
ruimte en verantwoordelijkheid voor mede
werkers en nieuwe initiatieven.

We werken eraan om Amerpoort nog 
 toekomstbestendiger te maken. Met het 
beschikbare budget blijven we kwalitatief 
goede zorg bieden.

Richting
In dit boekje vind je de missie van 
 Amerpoort, de klant en werkwaarden en 
een beeld van de toekomst – samen 
 vormen deze elementen de visie van 

Amerpoort. We voegen daar onze manier 
van werken aan toe.

Dit kompas is bedoeld om jou richting  
te geven aan je werk, gedrag en communi
catie. Bij ieder project, plan en beleidsstuk 
kun je het als richtinggever gebruiken. 
Vooral de werkwaarden spelen daarbij een 
grote rol. Bespreek in het team geregeld 
hoe jullie invulling geven aan de werk
waarden. Wat gaat goed gaat, wat kan 
 beter? 

Het realiseren en borgen van de visie  
kost tijd en lukt alleen als iedereen er 
 consequent aan werkt, in beleid, gedrag 
en communicatie. Dat betekent dat alle 
gedrag, communicatie en gebruik van 
beeld ‘in de geest’ van de visie moeten 
zijn. Met z’n allen kunnen we zo onze visie 
waarmaken.

Paul Willems
Bestuurder Amerpoort





De missie, de klantwaarden, de werkwaarden en het toekomstbeeld  
geven samen vorm aan de visie van Amerpoort.
 

ONZE VISIE

De missie geeft aan waar we voor staan en gaan. De klantwaarden 
moeten direct herkenbaar zijn voor cliënten en voor iedereen met 
wie we samenwerken. De werkwaarden geven richting aan het 
 gedrag van medewerkers. Het toekomstbeeld schetst wat wij 
voor cliënten en andere doelgroepen willen betekenen.  
 
Onze visie fungeert als kompas voor de koers, de communicatie 
en het handelen van Amerpoort.





Samen werken aan een goed leven voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

MISSIE

Medewerkers, cliënten en hun netwerk werken als partners 
 samen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.  
Zo bieden we cliënten, net als ieder ander, de mogelijkheid om 
mee te doen aan het dagelijks leven en een bijdrage te leveren 
aan de samenleving.  





Welkom
Ik voel me welkom, ik voel me gezien en gehoord. 

Kleurrijk
Ik mag zijn wie ik ben, met mijn beperking, eigen levensbeschou
wing, opvattingen en gewoonten. 

Meedoen
Ik wil net als ieder ander mens meedoen in de samenleving. 
Amerpoort ondersteunt mij daarbij en daagt me uit mijn talenten 
te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen. 

Veilig & vertrouwd
Ik wil zo veilig mogelijk leven in een vertrouwde omgeving.  
Ik krijg daarbij steun van Amerpoort en mensen die voor mij  
belangrijk zijn. Samen maken we afspraken over wonen en werken, 
privacy, vrijheid en eventuele risico’s. 

KLANTWAARDEN





WERKWAARDEN
Open
Ik treed cliënten, mensen uit hun netwerk en mijn collega’s open en 
onbevooroordeeld tegemoet. Ik verplaats me in hun beperking, 
achtergrond, levensbeschouwing, gewoontes en vragen. Ik ga zorg
vuldig en respectvol met hen om. Ik kom gemaakte afspraken na.

Ondernemend
Ik kijk met een frisse blik naar de mogelijkheden van cliënten. Ik 
richt me steeds op hun ontwikkeling. Ik zoek nieuwe kansen om 
hun leefwereld te vergroten en onze ondersteuning te verbeteren. 
Ik kijk daarbij vooral naar de directe omgeving, de wijk en bedrijven 
in de buurt.

Samenwerkend
Ik zoek de samenwerking met cliënten en mensen die voor hen 
belangrijk zijn. Als partners werken we aan een zo goed en gewoon 
mogelijk leven. Dit doen we vanzelfsprekend samen met collega’s 
en organisaties binnen en buiten de zorg. 

Nieuwsgierig
Ik ben nieuwsgierig naar mijn omgeving, die groter is dan 
 Amerpoort. Ik neem als professional mijn vak serieus en zoek 
naar vernieuwing. Ik ben transparant in mijn handelen. Iedereen 
kan mij daarop aanspreken en ik spreek mijn collega’s aan.  





Het toekomstbeeld geeft een schets van het toekomstige Amerpoort. 
Het is een ideaalbeeld dat laat zien wat we willen betekenen. We kiezen 
er bewust voor om het te beschrijven van buiten naar binnen. We zijn 
 allemaal aanspreekbaar op dit toekomstbeeld. Het inspireert ons en 
maakt duidelijk waar de organisatie naar streeft als het gaat om gedrag 
en communicatie.

De buitenwereld herkent Amerpoort als een open organisatie 
waar mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en 
vrienden, vrijwilligers en bedrijven zich welkom voelen. Deskun
dige medewerkers zoeken nieuwe kansen om de leefwereld van 
cliënten te vergroten en halen de buitenwereld naar binnen. Zij 
werken als partners samen met de cliënt en zijn netwerk aan een 
goed en gewoon leven. Hun inzet verrijkt niet alleen het leven 
van de cliënt, maar is ook een toegevoegde waarde voor hun 
 eigen leven. 

Familie en vrienden
Familie en vrienden staan op gelijke voet met de begeleiders en 
maken duidelijke afspraken wie wat doet in het leven van de 

TOEKOMSTBEELD



 cliënt. Waar mogelijk spelen ze daarin regelmatig een 
rol. Ook maken zij afspraken over veilig wonen en 
werken in een vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld als 
het gaat om privacy, vrijheid en eventuele risico’s. 
Als familie en vrienden vragen hebben, kunnen zij 
 altijd terecht bij één aanspreekpunt in de groep. Het 
is plezierig dat de begeleiding hen goed op de hoogte 
houdt via het cliëntenportaal en andere digitale 
 middelen. Als ze willen, kunnen ze dagelijks inloggen 
om te skypen met hun kind, broer of zus. Ook kunnen 
ze op elk gewenst moment het digitaal zorgdossier 
raadplegen waarin begeleiders de ontwikkelingen en 
activiteiten van cliënten bijhouden. Ze waarderen het 
toegankelijke, begrijpelijke en veilige karakter ervan. 

Medewerkers
Typerend voor Amerpoort zijn de goed opgeleide 
 medewerkers; leergierig, flexibel, met lef en bereid tot 
verandering. Wat hen drijft, is oprechte nieuwsgierig
heid naar de leefwereld van de cliënt en de wereld om 
hen heen. Medewerkers zoeken naar vernieuwing om 
hun vak nog beter uit te kunnen oefenen en zijn aan
spreekbaar op wat ze doen. Medewerkers integreren  
dagelijkse werk.

Teams
Kenmerkend voor de taakvolwassen teams is het ver
trouwen dat ze krijgen van cliënten, hun vertegen

Vrijwillig

“Ik wil een cliënt niet dwingen om iets 

wel of niet te doen. Mensen wonen 

hier vrijwillig. Daarom maken we 

afspraken altijd samen. Dan zeg ik 

bijvoorbeeld tegen een cliënt dat 

het gevaarlijk is wat hij of zij wil. 

Dan praten we er open en eerlijk 

over.”

Geert Riezebosch, 
begeleider Sculpturentuinlaan



woordigers en van hun managers. Elk teamlid weet wat 
zijn taak en specialisme is. Deze manier van werken 
zet medewerkers in hun kracht. Zij nemen individueel 
en samen ten volle hun verantwoordelijkheid voor de 
cliënten. De teams regelen alle deskundigheid die 
 nodig is om cliënten goed te kunnen ondersteunen. 
Ons eigen expertisecentrum speelt hierin een be
langrijke rol. 
De teams zijn lokaal verankerd. Iedere dag zijn er wel 
vrijwilligers die iets doen met cliënten. Het team 
heeft warme relaties met bedrijven uit de buurt, die 
geregeld de handen uit de mouwen steken voor en 
met cliënten. 

Langdurige zorg
Amerpoort staat bekend als specialist op het gebied 
van de langdurige zorg. Als zorgaanbieder voor het 
leven zijn wij een stabiele en continue factor in het 
leven van cliënten. De levensfase van een cliënt en 
zijn zorgvraag zijn leidend voor de dienstverlening. 
Samen werken we aan het bereiken van afgesproken 
doelen; zo geven we stapje voor stapje vorm aan een 
zo goed mogelijk leven.
Wij delen onze expertise vanzelfsprekend met andere 
partijen. Gemeenten werken graag met ons samen. 
Ze kunnen altijd bij ons aankloppen met vragen over 
hun inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van gezins
begeleiding, buurtteams en dagbesteding.

Een stem

“Wij streven naar een goed leven voor 

de cliënt. We hebben alle mensen 

nodig die ertoe doen in het leven van 

een cliënt. Wat we belangrijk vinden, 

is dat iedereen – cliënt, verwant en 

begeleider – een stem heeft in wat 

goed is voor de cliënt.”

Alessandro Bizzaro, 
gedragsdeskundige



Expertisecentrum
Gemeenten, samenwerkingspartners en scholen zien 
Amerpoort bovendien als expert op het gebied van 
vernieuwende behandel en begeleidingsmethoden 
(voor bijvoorbeeld cliënten met moeilijk verstaanbaar 
gedrag of een licht verstandelijke beperking). Zij 
doen veelvuldig een beroep op de expertise waarmee 
Amerpoort zich nadrukkelijk profileert in vakbladen, 
op congressen en via de publicatiereeks ‘Amerpoort 
werkt’.
Het expertisecentrum van Amerpoort bundelt kennis 
op het gebied van verschillende doelgroepen binnen 
onze sector. We zoeken daarin de samenwerking met 
andere partijen: zorgorganisaties, overheden, onder
nemers en universiteiten. Politici, ambtenaren en de 
pers wenden zich vanzelfsprekend tot Amerpoort.

Maatschappelijke meerwaarde
Amerpoort wordt gezien als organisatie met maat
schappelijke meerwaarde die midden in de samen
leving staat en samenwerkingspartners aan elkaar 
verbindt. Wij spelen een opiniërende rol in het maat
schappelijke en politieke debat, stellen dilemma’s 
voor kwetsbare mensen aan de kaak en zoeken de 
 publiciteit met gedurfde uitspraken. 

Groeien en ontwikkelen

“Wat wij heel belangrijk vinden, is 

dat we kijken naar de mogelijkheden 

van cliënten en welke wensen en 

 behoeftes ze hebben. En om die ver-

volgens passend te kunnen krijgen 

in hun leven. Daar worden wij als 

begeleiders heel blij van. Dat we 

zien dat cliënten groeien en zich 

ontwikkelen en dat wij daar een bij-

drage aan mogen leveren.”

Hanneke Lakerveld – van der Spek, 
coördinator Kerkelanden



Aantrekkelijke werkgever
Amerpoort staat bekend als een goede en aantrekke
lijke werkgever. Medewerkers zijn er trots op dat ze bij 
Amerpoort werken. Wij faciliteren medewerkers om 
vanuit hun eigen talent en kracht nieuwe initiatieven 
te ontwikkelen en ondernemerschap vorm te geven. 
We hebben medewerkers in dienst met specialistische 
kennis die een bijdrage leveren aan innovatie. Mede
werkers krijgen de kans om regelmatig op een andere 
werkplek ervaring op te doen binnen Amerpoort en 
zich verder te ontwikkelen. 
Amerpoort biedt werkplekken voor mensen met een 
verstandelijke beperking in de eigen organisatie. 
Onze jobcoaches zorgen jaarlijks voor nieuwe werk
plekken bij werkgevers. 

Externe partijen 
We werken samen met organisaties binnen en buiten 
onze sector. Bijvoorbeeld met ROC’s, MBO’s, HBO’s 
en universiteiten en met organisaties in de GGZ, 
Jeugdzorg en Ouderenzorg. Externe partijen willen 
graag met ons samenwerken. Het valt ze op dat wij 
financieel gezonde en kwalitatief goede zorg leveren. 
Banken zijn bereid om ons te helpen. 
Het zorgkantoor en de gemeenten werken samen 
met ons aan een goed leven voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Meelopen

“De kracht van het team van De Kie-

zel vind ik dat we altijd op de een of 

andere manier een ingang weten te 

vinden bij de cliënten, hoe boos of 

teleurgesteld ze soms ook zijn. Het 

leven van iemand met een licht ver-

standelijke beperking is gewoon 

niet altijd leuk.”

Annemieke de Vries, 
coördinerend begeleider De Kiezel





Amerpoort staat voor samen werken aan een goed leven voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Dat is onze missie. Daar hoort een 
 manier van werken bij waarbij ieder - individueel en gezamenlijk – aan 
bijdraagt.   

ONZE MANIER  
VAN WERKEN

In onze manier van werken draait alles om de cliënten. Mensen 
met een verstandelijke beperking willen gezien en gehoord wor
den. Ze willen zich ontwikkelen. Ze willen net als ieder ander 
mens meedoen in de samenleving. Als medewerker van Amer
poort ga je daar volop voor. Met een open houding en een frisse 
blik. Met lef, ondernemingszin. 

Hoe goed je ook bent in je werk, in je eentje krijg je weinig voor 
elkaar. Dat lukt alleen door goed samen te werken. Dat gebeurt 
binnen de teams, die niet voor niets het kloppende hart van 
Amerpoort vormen. Binnen het team heeft iedereen zijn eigen 



rol en taak. Als begeleider heb je grote vrijheid en ver
antwoordelijkheid om die in te vullen. Individueel en 
samen met je collega’s werk je aan een goed leven 
voor de cliënten. 

Als het goed is, heeft iedereen binnen het team dat
zelfde, gemeenschappelijke doel helder voor ogen. En 
voelt iedereen zich daar ook individueel verantwoor
delijk voor. Daarop kun je elkaar aanspreken. Zorgvul
dige communicatie is dus essentieel in het team: ben 
je bereid om naar elkaar te luisteren en van elkaar te 
leren? En wil je elkaar, cliënten en verwanten oprecht 
en nieuwsgierig bevragen over hoe de kwaliteit van 
leven van de cliënt kan worden verbeterd?

Het team onderhoudt zelf de contacten met verwan
ten en met bijvoorbeeld vrijwilligers en organisaties 
uit de buurt. Zo heeft het op allerlei andere terreinen 
eveneens een grote mate van zelfstandigheid, varië
rend van de onderlinge taakverdeling tot en met in
zicht in de financiën en de bezetting van het team.

Dat betekent natuurlijk niet dat het team alles zelf 
doet. Het team maakt gebruik van de deskundigheid 
van gedragsdeskundigen, medewerkers uit onder
steunende diensten en het expertisecentrum. De 
clustermanager zorgt dat het team de ruimte krijgt 

Vertrouwen

“Ik vind het heel speciaal dat ik thuis 

bij iemand welkom ben en het ver-

trouwen krijg om met hun kind te 

werken. Dat geeft mij een fijn warm 

gevoel dat het goed is. Je ziet dat 

 ouders weggaan of dingen gaan 

doen waar ze anders geen tijd of 

ruimte voor hebben. Dat is fijn. Dan 

weet je dat je niet voor niks je werk 

doet.”

Mitz Vink, 
begeleider bij Thuis Ondersteunde 
Zorg (TOZ)



haar taak goed uit te voeren en ondersteunt het team 
in haar ontwikkeling. Heldere afspraken liggen aan de 
basis van deze onderlinge samenwerking. Zo weet ie
dereen binnen de organisatie zich verantwoordelijk 
voor onze gezamenlijk opgave: samen werken aan 
een goed leven voor mensen met een verstandelijke 
beperking.

Aansluiten bij de behoefte

“Bij Happy Home sluit ik aan bij de 

behoefte van de jongeren. Ouders 

spelen een grote rol en doen veel voor 

hun kind. In die samenwerking werk 

je als begeleider klantgericht, maar 

moet je ook je eigen professionaliteit 

durven in te zetten. Juist doordat 

ouders veel regelen, houden wij meer 

tijd over voor de jongeren. Daar 

word ik heel gelukkig van.”

Erica Land, 
coördinerend begeleider particulier 
initiatief Happy Home
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