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Naam

Dit is het jaarbeeld 2016 van Amerpoort.
Cliënten en een vader vertellen wat in 2016 belangrijk voor hen was. 
Ook staat er een jaaroverzicht in met belangrijk nieuws. 

Paul Willems:

‘ Elkaar beter 
begrijpen’

Paul Willems
‘ Dit is het eerste jaarbeeld dat  
we met en voor cliënten maken’

bladzijde 2 - Woord vooraf



voorwoord Paul

Begrijpelijke informatie
Begrijpelijke informatie voor cliënten is belangrijk. 
Dit is het eerste jaarbeeld dat we met en voor cliënten maken.
Ik heb daar veel over geleerd van cliënten Dennis, Gert-Jan en William. 
Zij hebben verteld dat Amerpoort niet duidelijk communiceert.
Dennis, Gert-Jan en William werken nu bij Ed@Loket.
Ze werken mee aan teksten die goed te begrijpen zijn. 
Ze hielpen ook bij dit jaarbeeld. 

Samen sterk
Ik ben er trots op dat 13 cliënten de training ‘Samen sterk’ volgden.
Zij werken nu als ervaringsdeskundigen binnen Amerpoort.
Wij leren van hun kennis, ervaring en adviezen.
Ook familieleden volgen de training tot ervaringsdeskundige.

Praten over een goed leven
Meedoen begint met begrijpen waar het over gaat.
Deze mooie zin komt van de cliënten van Ed@Loket.
Veel teams gingen in gesprek met familie en cliënten. 
Om elkaar beter te begrijpen en om samen goede afspraken te maken.
Dat is belangrijk voor cliënten, maar ook voor familie en begeleiders. 
We noemen die gesprekken Dialoog over Kwaliteit of DOK. 
Zo praten we samen over een goed leven.
We gaan daar ook in de komende jaren mee door. 

Ik wens je veel lees- en kijkplezier. 
Leuk als je laat horen wat je van dit jaarbeeld vindt. 

Paul Willems
Bestuurder Amerpoort

Woord vooraf - bladzijde 3



bladzijde 4 - Begrijpelijke informatie

Dennis van Rooyen en William Meerbeek bedachten Ed@Loket.
Al snel kwam Gert-Jan van Leersum erbij.
Zij willen dat cliënten van Amerpoort informatie krijgen die ze begrijpen.
En dat cliënten zelf informatie kunnen opzoeken.

‘ We begonnen met 
Ed@Loket’

Dennis en William
Dennis en William: “Wij willen binnen Amerpoort werken  
aan begrijpelijke informatie.” Gert-Jan staat niet op de foto.



Begrijpelijke informatie - bladzijde 5

Voor alle cliënten
“We gingen op bezoek bij Pluryn.
Dat is een zorgorganisatie in Nijmegen.
Cliënten werken daar bij een Cliëntenbureau.
Wij willen ook bij Amerpoort werken aan begrijpelijke informatie.
Daarom zijn we begonnen met Ed@Loket.
Ed staat voor iedere cliënt van Amerpoort.
Wij zijn er voor alle cliënten van Amerpoort.

Begrijpelijke teksten
Ed@Loket helpt Amerpoort teksten schrijven die cliënten begrijpen. 
We lezen brieven en verslagen en vertellen wat beter kan. 
We helpen de afdeling Communicatie en andere medewerkers. 
Ed@loket wordt een dagbesteding. 
Je kunt er ook als vrijwilliger werken.
We werken nu elke maandagmiddag op het Furkaplateau in Utrecht.
Ook hebben we een eigen website. 

Wij geven antwoord
Cliënten van Amerpoort kunnen ons ook een vraag stellen.
Ze kunnen een e-mail sturen.
Dan geven wij antwoord.
Kijk op www.edloket.nl als je meer wilt weten.”

http://www.amerpoort.nl/clienten/edloket/index.html


bladzijde 6 - Titel verhaal/onderdeelbladzijde 6 - Verhuizen

Yaneiro 
Braafheid



Verhuizen - bladzijde 7

Yaneiro Braafheid (14 jaar) woont op locatie Nieuwenoord.
Vorig jaar verhuisde hij naar een ander huis.

Yaneiro Braafheid: 

‘ Voor verhuizen  
moet je sterk zijn’



bladzijde 8 - Verhuizen

Eerst woonden we in een oud huis. 
Daar had ik een kleine kamer.

Dit is mijn nieuwe fiets.
Bij het oude huis was deze open stalling.
Dat vond ik geen fijne plek voor mijn fiets.

Kijk hoe sterk ik ben!
Voor verhuizen moet je sterk zijn.

Ik hou van fietsen. 
Naar het nieuwe huis kon ik zo fietsen.



Dit is de schuur bij mijn nieuwe huis.
Die is veel beter. Nu kan de deur dicht.

Verhuizen - bladzijde 9

Verhuizen vond ik spannend. 
Het was een onrustige dag.
Mijn kamer was gelukkig al klaar toen ik thuiskwam.

Dit is onze woonkamer. 
Ik woon hier met 5 anderen.
Hier kijken we vaak tv.

Met mijn nieuwe kamer ben ik echt superblij.
Hij is groter dan de kamer in mijn oude huis. 
Ik zit hier vaak te gamen.



Charles Knott: “Begeleiders kennen Lily goed en  
begrijpen haar gedrag.”

bladzijde 10 - Start met coördinerend begeleiders

Amerpoort koos voor de nieuwe functie coördinerend begeleider.
Veel cliënten kregen daardoor andere begeleiders. 
Charles Knott vertelt wat het betekent voor zijn dochter Lily. 
Lily woont op Nieuwenoord.

Charles en  
Lily Knott

‘ Een onzekere  
tijd voor Lily’



Verschillende begeleiders
“Op de woning van Lily mocht de coördinerend begeleider blijven.
Dat was prettig. 
Maar op de dagbesteding van Lily veranderde te veel.  
Daar waren in anderhalf jaar tijd al 5 coördinerend begeleiders.
Het was en is voor Lily een onzekere tijd.

Vaste mensen nodig
Lily heeft altijd moeite met veranderingen. 
Ze heeft nu veel vreemde begeleiders. 
Terwijl ze juist vaste mensen nodig heeft. 
Als er te veel anders is, dan merk je dat aan haar.
Dan trekt ze bijvoorbeeld aan het haar van de begeleider. 
Of ze bonkt met haar hoofd. 
Dat is moeilijk voor haar maar nog moeilijker voor de begeleiders.

Zij begrijpen haar
Ik ben heel positief over alle begeleiders van Lily.
Zij kennen haar goed en begrijpen haar gedrag.
Ze doen er alles aan om goed voor haar te zorgen.
Toch hebben ze daar door alle veranderingen te weinig tijd voor. 
Het is jammer dat wij veel goede mensen zijn kwijtgeraakt.”

Functie coördinerend begeleider
De functie begeleider C veranderde in 2015 in coördinerend begeleider. 
De coördinerend begeleider kreeg andere taken. 
Begeleiders C konden solliciteren naar de nieuwe functie.
Dat zorgde voor veranderingen op de groepen.
Veel cliënten kregen nieuwe begeleiders. 
Teams en cliënten moesten in 2016 nog wennen aan de nieuwe situatie.

Start met coördinerend begeleiders - bladzijde 11



bladzijde 12 - Titel verhaal/onderdeelbladzijde 12 - Dagbesteding

Harm de Wal



Titel verhaal/onderdeel - bladzijde 13Dagbesteding - bladzijde 13

Harm de Wal werkt in het Grand Café van verpleeghuis de Lichtenberg. 
Daar ontmoeten bewoners en bezoekers elkaar. 
Harm werkt dus midden in de samenleving. 
Dat wil Amerpoort cliënten bieden. 

Harm de Wal:

‘ Hoe meer werk, 
hoe beter’



Eerst werkte ik bij De Elleboog en De Wissel. 
Begeleider Angelique vroeg of ik bij de Lichtenberg 
wilde werken. 
Ik ging kijken in het Grand Café en vond het een goed 
idee. 
Nu werk ik hier op maandag en dinsdag.

We beginnen de dag met een kopje koffie. 
Dan trek ik mijn blouse en schort aan. 
En ik doe mijn naambordje op. 
Eerst had ik een werkschema nodig. 
Nu weet ik uit mijn hoofd wat ik moet doen.

Op het bord schrijf ik welke dag het is. 
Daaronder schrijf ik wat het broodje van de dag is. 
We hebben ook altijd soep.

Daarna leg ik vers brood in de broodkast. 
Er is wit en bruin brood. 
Ik doe er een doek omheen. 
Zo blijft het brood vers.

bladzijde 14 - Dagbesteding



De bewoners van de Lichtenberg vinden het leuk dat 
we hier werken. 
Ik maak vaak een praatje met Ton. 
Hij houdt ook van paarden!

Ik heb het vaak druk. 
Hoe meer werk, hoe beter. 
Als ik niks te doen heb, ga ik piekeren. 
Dan denk ik aan de zieke hond van mijn zus. 

In het begin was het wel wennen. 
Een nieuwe werkplek en nieuwe mensen. 
Gelukkig kende ik Ted, Naima en Nick al.

Ik ben blij met mijn nieuwe werk. 
Op de foto zie je mijn collega’s Manus en Ted.
En de begeleiders Angelique, Judith en Evert.

Dagbesteding - bladzijde 15



bladzijde 16 - Dialoog over Kwaliteit

Sharella Neslo woont op de Berlengakade in Woerden. 
Ze deed als bewoner mee aan Dialoog over Kwaliteit of DOK.
Dat is een gesprek tussen bewoners, familie en begeleiders. 
Samen bespreken ze wat goed gaat en wat kan beter. 
Ze praten over een goed leven voor cliënten van Amerpoort. 

‘Hou het gezellig!’

Sharella 
Neslo

Sharella Neslo: “Ik vind het leuk om mee te praten.”



Dialoog over Kwaliteit - bladzijde 17

Ruzie
“Ik zat in het verbeterteam ‘Mopperen en klagen’. 
De sfeer is af en toe niet leuk in huis.
’s Ochtends is het nog gezellig.
’s Avonds is er ruzie en wordt er met deuren gesmeten.
Als er ruzie is, ga ik naar mijn kamer. 

Gezellig
Ik vind ruzie niet leuk. 
Ik zeg: Hou het gezellig!
Het gaat meestal nergens over. 
Het komt ook omdat de een oud is en rust wil.
De ander is jong is en wil juist veel doen.
Dat botst soms.

Oplossen
In het verbeterteam hebben we hierover gepraat.
Het is niet makkelijk op te lossen.
Ik ga in de gaten houden of het nu beter gaat. 
Dat doe ik samen met de moeder van Hanneke en begeleider Hans.”

Dialoog over Kwaliteit
10 zorgteams van Amerpoort deden in 2016 mee aan de Dialoog over 
Kwaliteit (DOK).
De komende jaren gaan nog meer teams meedoen.
Ook teams die op kantoor werken.
Zoveel mogelijk medewerkers van Amerpoort gaan aan de slag  om 
dingen te verbeteren. 



bladzijde 18 - Titel verhaal/onderdeelbladzijde 18 - Gezinscoach

Mellanie  
van Sas



Titel verhaal/onderdeel - bladzijde 19Gezinscoach - bladzijde 19

Mellanie en haar man Dennis hebben een zoontje. 
Soms lopen ze tegen problemen aan. 
Vanaf mei 2016 krijgen ze begeleiding van gezinscoach Ilse. 

Mellanie van Sas: 

‘ Ik moet soms te veel 
doen van mezelf’ 



Vorig jaar kregen we Ilse als gezinscoach. 
Zij helpt ons bij vragen over de opvoeding en papieren. 
Onze zoon Devlin werd soms heel boos. 
We wilden weten hoe je daar mee om kunt gaan.

Vooral het avondeten ging moeilijk. 
Devlin lustte niets en wilde dan niet eten. 
Ilse heeft ons daarbij geholpen. 
Devlin helpt nu zelfs mee met tafel dekken.

We hebben regels afgesproken. 
Na een half uur gaat zijn bord weg. 
Daarna gaan we een toetje eten. 
Nu eet Devlin eerder zijn bord leeg. 
Het is ook weer leuker aan tafel.

Onze zoon gaat al naar school. 
Ik kan altijd bij de juf vragen hoe het met Devlin gaat. 
Soms ben ik daar wel onzeker over. 
De juf zegt dat hij het super doet.

bladzijde 20 - Gezinscoach



Ilse geeft tips aan Dennis en mij over de opvoeding.  
Als ouders moet je samen goede afspraken maken. 
En je daar aan houden! 
Dan is het ook duidelijk voor Devlin.

Ik kan ook van me afpraten bij Ilse. 
Of een moeilijk gesprek voorbereiden. 
Ze zegt tegen mij: het mag een tandje lager. 
Dat zegt ze omdat ik schoonmaken heel belangrijk 
vind. 
Ik moet soms te veel doen van mezelf.

We zijn net verhuisd en hebben een kamertje over. 
Devlin wil graag een broertje, geen zusje.
Als er een kindje komt, heb ik vast weer nieuwe vragen. 
Ik denk dat ik dan nog steeds begeleiding krijg.

We liepen tegen problemen aan. 
Ilse helpt ons bij het oplossen daarvan. 
Tot op de dag van vandaag ben ik heel blij met Ilse.

Gezinscoach - bladzijde 21



bladzijde 22 - Ervaringsdekundigen

Harry Grimmink is ervaringsdeskundige. 
Hij zegt: “Ik vertel over mijn ervaringen. 
Zo kan ik andere mensen helpen.”

‘ We leerden ons levens- 
verhaal vertellen’

Harry 
Grimmink

Harry Grimmink: “Ik ben trots op mijn diploma.”



Ervaringsdekundigen - bladzijde 23

Een brief sturen
“Amerpoort zocht ervaringsdeskundigen.
Dat hoorde ik van mijn begeleider. 
Ik heb toen een brief geschreven.
Na de zomervakantie begon de cursus.

Veel oefenen
Elke week kregen we les in Amersfoort.
We gingen veel oefenen.
Met presentaties geven, praten en reacties geven.
We leerden ons levensverhaal vertellen.
Dat gaat steeds makkelijker als je veel oefent.

Mensen helpen
Het is spannend om voor een grote groep te vertellen. 
Dat merkte ik bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Amerpoort. 
Ik liet daar zien wat ik heb geleerd. 
Ik vertelde waarom ervaringsdeskundigen belangrijk zijn.”

Meer informatie
Vorig jaar kregen 5 cliënten en 5 cliëntcoaches een diploma  
van de training Samen Sterk. 
In de training leerden ze vertellen hoe het is om een beperking  
te hebben.



bladzijde 24 - Centrale Cliëntenraad

Cees van Keken is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. 
Hij doet dit werk al 16 jaar. 
Cees zegt: “Ik wil opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen.”

‘ Opkomen voor  
mensen die dat zelf 
niet kunnen’

Cees van 
Keken

Cees van Keken: “Het gaat erom dat er iets met onze ideeën gedaan wordt.”



Centrale Cliëntenraad - bladzijde 25

Positief en kritisch
“Ik vind het belangrijk dat de raad positief én kritisch is. 
Het gaat er niet om dat wij onze zin krijgen. 
Maar wel dat er met onze ideeën iets gedaan wordt. 
Paul Willems luistert naar ons en neemt ons serieus.

Ed@Loket
Wij vinden dat Amerpoort moeilijke taal gebruikt.
Cliënten begrijpen die niet.
Daarom hebben we Paul gevraagd om Ed@Loket op te richten.
Dat vond hij een goed idee.
De mensen van Ed@Loket helpen Amerpoort-medewerkers bij het 
schrijven van teksten die cliënten begrijpen.

Zorgkantoor
We praten 1 keer per jaar met mensen van het Zorgkantoor.  
Zij geven aan Amerpoort het geld voor de zorg aan cliënten.
Zij vinden het nuttig om met ons te praten.
Zo horen ze wat voor ons belangrijk is.”

Wie zitten in de Centrale Cliëntenraad?
De Centrale Cliëntenraad van Amerpoort vergadert iedere maand in 
Baarn.
In de raad zitten deze cliënten:
Gert-Jan van Leersum, Cees van Keken, Myrella Broekhuis,  
Harry Grimminck, Jan van Schalkwijk, William Meerbeek,  
Rosali Oostveen en Dennis van Rooyen.
Zij wonen in Vleuten, Amersfoort, Zeist, Baarn, Utrecht en Vinkeveen.



Jaaroverzicht 2016
Dit jaaroverzicht gaat over nieuws en veranderingen in 
2016. 
Het staat in de volgorde van de maanden van het jaar. 

Lees je dit jaaroverzicht op de computer? 
Dan kun je op de website van Amerpoort meer lezen 
over het onderwerp. 
Klik daarvoor op de link onder het bericht.
Of kijk op: www.amerpoort.nl/jaarbeeld

Nieuwe locatie op de Jan Steenlaan in 2018
Woningbouwvereniging Eemland Wonen gaat een 
nieuwe woning bouwen op de Jan Steenlaan in Baarn.
Zo´n 30 cliënten van de locaties Kim, Meester Pluimhof, 
Verbindingsweg en de Pompstraat gaan er over 2 jaar 
wonen.
Remy en Joke ondertekenden namens de cliënten 
alvast de huurovereenkomst. De nieuwe woning biedt 
veel voordelen. Het is een prachtig nieuw huis op een 
mooie plek midden in het centrum van Baarn. In 2017 
begint de bouw en in 2018 gaan ze verhuizen.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website

bladzijde 26 - Jaaroverzicht

Januari

http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/01/nieuwe-locatie-op-de-jan-steenlaan-in-2018.html


Laatste truckersrun voor oom Ko 
Oom Ko van de politie had jaren lang de leiding 
van de truckersrun. 
In 2016 was hij er voor de laatste keer bij.  
Bewoners van Nieuwenoord maakten een schilderij 
voor oom Ko.
Zo hebben ze hem bedankt. 
Tijdens de truckersrun mogen cliënten meerijden in 
een vrachtwagen.
De vrachtwagens rijden in een lange stoet door Baarn.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website. 

Nieuw boek: Pubers laten van zich horen
In de puberteit verandert er veel.
Ook voor pubers met een ernstige beperking.
Er zijn veel vragen over dit onderwerp.
Amerpoort schreef daarom het boek ‘Pubers laten  
van zich horen’.
Het boek won de Han Nakken-prijs.
Het boek is te lezen op de site van Amerpoort
Klik hier voor het boek

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website.

Jaaroverzicht - bladzijde 27

Februari

Maart

http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/03/afscheid-van-“oom”-ko-tijdens-27ste-truckersrun.html
http://www.amerpoort.nl/over-amerpoort/publicaties/boeken.html
http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/02/boekpresentatie-pubers.html


bladzijde 28 - Jaaroverzicht

Mei Kleur Bekennen
200 cliënten van Amerpoort deden mee met de  
werkconferentie ‘Kleur Bekennen’.
Het ging over de vraag: wat betekent de missie van 
Amerpoort voor jou?
De missie is: samen werken aan een goed leven voor 
mensen met een beperking. 
Cliënten konden meedoen aan leuke workshops en 
daar dingen leren.
Bijvoorbeeld hoe je beter kan slapen. 
Of nadenken over je droombaan en opkomen voor jezelf. 
Volgend jaar is er weer ‘Kleur Bekennen’.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website.

Cliënten bouwen mee aan nieuw restaurant
In april opende een nieuw restaurant in Amersfoort  
op de Wagenwerkplaats.
Het heet DLC restaurant. 
Het restaurant is gebouwd met allemaal gebruikte 
spullen.
Cliënten van Amerpoort bouwden mee aan het restaurant.
Zij gaan ook op andere plekken helpen bouwen en 
meubels opknappen. 

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website.

April

http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/05/kleur-bekennen-2016.html
http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/03/restaurant-dlc-opent-deuren.html


Jaaroverzicht - bladzijde 29

Juli

Juni

Eerste Kennisfestival
Bij Amerpoort werken verschillende experts.
Dit zijn medewerkers met veel kennis over specifieke 
onderwerpen.
Bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen. 
Of hoe je gezond oud kan worden.
Op het Kennisfestival konden medewerkers deze  
experts ontmoeten en vragen stellen.
Ook was er een therapiehond: Dokter Snuffel.
Het was een leerzame dag.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website.

Amerpoort en MBO Amersfoort gaan samenwerken
Contact tussen jongeren met en zonder beperking is 
nuttig.
Ze kunnen van elkaar leren.
Amerpoort gaat daarom meer samenwerken met een 
school in Amersfoort, het MBO.
Er komen 2 dagbestedingen in deze school. 
Daar kunnen cliënten van Amerpoort naar toe.
Studenten van het MBO gaan werken bij een woning 
van Amerpoort. 
Zij krijgen dan les in de praktijk.
 
Klik hier voor het nieuwsbericht op de website.

http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/06/kennisfestival.html
http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/06/amerpoort-en-mbo-amersfoort-breiden-samenwerking-uit.html


bladzijde 30 - Jaaroverzicht

September Blauwe Vogel wordt 40 jaar!
In september bestond kinderdagverblijf de Blauwe 
Vogel 40 jaar.
Er is in die jaren veel veranderd.
Eén ding is hetzelfde gebleven. 
Begeleiders zorgen met liefde voor de kinderen. 
40 jaar werd gevierd met een feestje. 
De kinderen kregen een lekkere traktatie.

Klik hier voor het artikel over 40 jaar Blauwe Vogel in 
AmerZine.

Augustus Amerpoort in Australië
Hoe worden mensen met een beperking in andere 
landen begeleid? 
Hoe doen ze dat bijvoorbeeld in Amerika, Japan of 
Australië?
Op het Wereldcongres Gehandicaptenzorg in Australië 
deelden landen hun ervaring met elkaar.
Ook Amerpoort was aanwezig.
4 medewerkers reisden naar Australië en vertelden 
hoe Amerpoort mensen begeleidt.

Klik hier voor het nieuwsbericht en de film op de website.

http://amerzine.amerpoort.nl/amerzine/#!/een-dag-bij/item/0
http://amerzine.amerpoort.nl/amerzine/#!/een-dag-bij/item/0
http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/08/vlog-australie.html


Oktober MultiMediaStation op het Nederlands Filmfestival
Kun je in 48 uur een korte film maken voor het  
Nederlands Filmfestival? 
De cliënten van het MultiMediaStation gingen de  
uitdaging aan.
Het was hard en lang werken.
Maar het is gelukt. 
De film heet ‘wanproductie’.
Het gaat over een man en een vrouw die net zijn  
getrouwd. 
Tijdens het huwelijksfeest is het geld verdwenen.
Wat nu?

Klik hier om te kijken hoe het afloopt.

Jaaroverzicht - bladzijde 31

November Theater Totaal naar Iran
De artiesten van Theater Totaal gingen in november 
naar het Internationale Festival voor Mensen met  
een Beperking.
Ze gaven een theatervoorstelling.
Het festival was in Isfahan.
Dat is een stad in het land Iran.
Wat ze daar allemaal meemaakten, is terug te lezen 
op hun website: www.theatertotaal.org

Klik hier om meer te lezen over het bezoek van  
Theater Totaal.

http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/10/korte-film-in-48-uur.html
http://www.theatertotaal.org
http://www.amerpoort.nl/locaties/overdag/theater-totaal.html#tab-tab5
http://www.amerpoort.nl/locaties/overdag/theater-totaal.html#tab-tab5


bladzijde 32 - Jaaroverzicht

December
Amerpoort gaat samenwerken met Careyn
In het verzorgingshuis van Careyn in Vinkeveen wonen 
nu alleen oude mensen.
Na de verbouwing komen hier ook 15 jongeren met 
een verstandelijke beperking wonen.
Arjan van Dijk is blij met deze kans.
Hij krijgt voor het eerst een eigen appartement.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website.

http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2016/12/amerpoort-en-careyn-gaan-samenwerken.html
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