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Bent u op zoek naar een origineel geschenk? Dan bent u bij Amerpoort aan het 
juiste adres. U kunt bij ons producten kopen die gemaakt zijn door mensen met 
een verstandelijke beperking. Ook kunnen wij op bestelling een origineel relatie-
geschenk voor u regelen.

Cliënten werken bij Amerpoort en maken producten van keramiek, zeep, textiel 
en hout. Bij Kaarsenmakerij De Punt in Soest - één van de grootste kaarsenmake-
rijen in Nederland - gieten en dompelen cliënten ambachtelijke kaarsen. Ook kunt 
u bij Amerpoort unieke kunst kopen. Bij kunstatelier Jans Pakhuys en op diverse 
andere locaties maken kunstenaars met een beperking prachtige kunst en kunst-
voorwerpen. 

In Jans Pakhuys - in de binnenstad van Amersfoort – heeft Amerpoort een winkel 
waar u al deze producten kunt kopen. 

Daarnaast zijn er cliënten die industriële werkzaamheden verrichten; vaak in 
opdracht. Denk hierbij aan inpak- en verpakwerkzaamheden, artikelen voorzien 
van een prijskaartje of het verzorgen van mailings voor bedrijven. 

In deze  portfolio willen wij u graag laten zien hoe wij samen werken met cliënten 
en wat voor  prachtige producten zij maken. Wilt u meer weten? Neem dan contact 
op met Nelleke Kruithoed (acquisiteur van Amerpoort) via 033 454 28 84, 06 532 
248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

Samen werken met Amerpoort
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke  
beperking. Dat is de missie van Amerpoort. We werken daaraan met clienten  
en met iedereen die voor hen belangrijk is: familie, buren en vrijwilligers.  
Zodat zij net als anderen mee kunnen doen in de samenleving. Dit doen we in  
de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi. Kijk voor meer informatie op de 
website van zorgorganisatie Amerpoort (www.amerpoort.nl). 

mailto:n.kruithoed%40amerpoort.nl?subject=Producten%20van%20Amerpoort
http://www.amerpoort.nl


‘ Het leukste vind ik het  
schilderen en het kleien…  
Het eindresultaat is altijd  
erg mooi!’ 

KERAMIEK

Yvonne
Werkt drie jaar bij ‘Maak ’t ff’, 
onderdeel van het Leemveld in Soest. 

Teamwork
Cliënten maken van keramiek de mooiste producten die je maar  
kunt verzinnen. Het leuke aan een product van keramiek, is dat het 
echt in samenwerking tot stand komt. Zo helpt de één bij het klei 
bakken, de ander bij het sponsen of glazuren en weer iemand anders 
beschildert de producten. Het is dus echt ‘teamwork’. 



Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nelleke Kruithoed (acquisiteur van Amerpoort)  
via 033 454 28 84, 06 532 248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

KERAMIEK
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‘ Ik kan erg goed vertellen  
over zeep. Als er mensen 
langs komen, mag ik hen 
rondleiden.’ 

ZEEPMAKERIJ

leon
werkt al vanaf het begin in de zeepmakerij; dat is nu 
zo’n 12 jaar. En nog steeds met veel plezier!

Trots op vakwerk
De cliënten in de zeepmakerij maken de meest uiteenlopende  
producten: handzeep, zeepvormpjes, shampoos, badzout en hippe 
zeepkettingen. Ze beleven veel plezier aan hun werk: van het af-
passen en mengen van de ingrediënten tot het gieten van zeep.  
De producten zijn van hoge kwaliteit en de cliënten zijn terecht trots 
op de producten die ze maken. Het is echt vakwerk. 



Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nelleke Kruithoed (acquisiteur van Amerpoort)  
via 033 454 28 84, 06 532 248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

ZEEPMAKERIJ

mailto:n.kruithoed%40amerpoort.nl?subject=Producten%20Amerpoort


‘ Ik vind over het  
algemeen alles wel  
leuk wat we maken.  
Het belangrijkste is  
dat het product goed  
is gelukt.’ 

TEXTIEL

aleida
werkt sinds 2,5 jaar bij  textielatelier PastZo. Daarvoor 
heeft ze 11 jaar bij de Kaarsenmakerij De Punt gewerkt. 
Aleida ondersteunt de begeleiding. Ze helpt andere cliën-
ten bij hun werkzaamheden. 

Product met persoonlijke tint
Cliënten maken op verschillende plekken binnen Amerpoort 
textielproducten van hoge kwaliteit; zoals kraamcadeau’s, 
wijnzakken, schorten en tassen. Zij gebruiken daarvoor  
allerlei verschillende stoffen. De cliënten hebben diverse 
taken. Dit kan zijn: spelden rijgen, knippen en werken met 
een naai- of lockmachine. Ook kunnen zij op aanvraag - met 
een speciale machine - een tekst of naam op een product  
borduren. Zo kunt u een product uw persoonlijke tint geven.



Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nelleke Kruithoed (acquisiteur van Amerpoort)  
via 033 454 28 84, 06 532 248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

TEXTIEL
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‘ Vooral het branden en  
het schilderen vind ik leuk.  
Maar ook het zagen en  
schuren. Eigenlijk is het  
allemaal erg leuk, maar  
vooral de gezelligheid op  
de groep.’

HOUT

loes
werkt ’s ochtends op een industrie dagbestedingsgroep  
en vijf middagen op de Houtwerkplaats Het Ambacht.  
Zij maakt vooral vogelhuisjes en sleutelhangers van hout.

Ambachtelijk en modern
Ook de cliënten in de houtgroepen maken prachtige producten.  
Het aanbod van de producten is zeer gevarieerd: Van vogelhuisjes, 
tot sleutelhangers, kinderspeelgoed, kisten en tuinmeubels. Ze  
gebruiken zowel ambachtelijke als moderne technieken. Net waar 
het product om vraagt. 



Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nelleke Kruithoed (acquisiteur van Amerpoort)  
via 033 454 28 84, 06 532 248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

HOUT
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‘ Ieder model kaars 
wordt anders  
gemaakt: met en 
zonder kleur,  
dompelen of niet. 
Diversiteit en  
verschillende taken 
maken dit werk zo 
afwisselend en leuk.’

KAARSEN
Gieten en dompelen
De kaarsenmakerij van Amerpoort is één van de grootste ambachte-
lijke kaarsenmakerijen in Nederland. Cliënten met een licht tot  
matige verstandelijke beperking doen alle werkzaamheden zelf. 
Denk hierbij aan het gieten en dompelen van kaarsen om deze  
vervolgens van een logo te voorzien. Maar ook het verpakken, de 
verkoop en het magazijnbeheer horen daarbij. De kaarsenmakerij 
organiseert met regelmaat workshops waarbij cliënten assisteren. 
Zij helpen de deelnemers bij het maken van hun eigen kaars. 

erwin
werkt sinds 2008 bij de Kaarsenmakerij De Punt



Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nelleke Kruithoed (acquisiteur van Amerpoort)  
via 033 454 28 84, 06 532 248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

KAARSEN
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KUNST
Exclusieve geschenken
Elke dag maken kunstenaars met een licht tot matig verstandelijke 
beperking bijzondere kunstwerken. Niet alleen in het atelier van 
Jans Pakhuys, maar ook op andere locaties van Amerpoort. Bijvoor-
beeld bij de antroposofische locatie Het Kompas van Christophorus. 
Professionele kunstenaars begeleiden hen. Cliënten werken zoveel 
mogelijk zelfstandig. Zij gebruiken daarbij verschillende technieken 
en werken met allerlei materialen, zoals olieverf, fineliner en pastel-
krijt. De kunstwerken exposeert Amerpoort in de galerie van Jans 
Pakhuys en op diverse locaties in het land. De kunst van de cliënten 
verwerkt Amerpoort ook in allerlei exclusieve geschenken .

vincent
werkt al 8 jaar op Het Kompas, een antroposofische 
dagbesteding van Amerpoort.

‘ Op school was ik  
altijd graag met 
kunst bezig. Ook 
muziek maken doe 
ik graag. Ik speel 
vaak piano voor de 
mensen hier.’ 



Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nelleke Kruithoed (acquisiteur van Amerpoort)  
via 033 454 28 84, 06 532 248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

KUNST
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‘ We krijgen verschillende  
opdrachten. Daardoor is het 
werk afwisselend. De ene 
dag ben ik aan het stickeren 
en de andere dag  
pak ik spullen in.’ 

INDUSTRIËLE 
WERKZAAMHEDEN

suzan
werkt nu ruim vier jaar op een industriële dag-
besteding. Hiervoor werkte ze in een kantine  
op één van de locaties van Amerpoort en bij 
Kaarsenmakerij De Punt.

Voor sommige mensen met een verstandelijke beperking is het  
niet altijd haalbaar om te werken op de reguliere arbeidsmarkt. Bij 
Amerpoort krijgen zij de kans om net als ieder ander deel te nemen 
aan het arbeidsproces en zichzelf te ontwikkelen. De cliënten die bij 
de industriegroepen werken, maken deelproducten en kant-en-klare 
eindproducten en doen inpak- en verpakwerk. Ze stellen bijvoorbeeld 
kerstpakketten samen en voorzien artikelen van een prijskaartje 
voordat deze artikelen naar de winkels gaan. Ook verzorgen zij 
mailings voor bedrijven.



Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nelleke Kruithoed (acquisiteur van Amerpoort)  
via 033 454 28 84, 06 532 248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

INDUSTRIËLE 
WERKZAAMHEDEN
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