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Naam

‘Ieder jaar ga ik bij veel groepen op bezoek. 
Ik praat met teams die het fijn vinden dat ze meer zelf mogen doen. 
Medewerkers kunnen zo snel regelen wat voor cliënten het beste is.
Dat noemen we taakvolwassen werken.
Ik spreek ook teams die nog moeten wennen aan deze nieuwe manier.

‘ Kijken naar wat 
 iemand wel kan’

Paul 
Willems

bladzijde 2 - Woord vooraf
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Op zoek naar nieuwe collega’s
Ik ben trots op alle medewerkers van Amerpoort. 
Ze werken hard en krijgen het steeds drukker.
Dat komt omdat cliënten meer en andere zorg nodig hebben.
Maar ook omdat het moeilijk is om nieuwe collega’s te vinden. 
Amerpoort vindt het belangrijk genoeg tijd en aandacht te hebben   
voor cliënten. 
Die tijd is er nu soms niet en dat is lastig. 
Daarom zijn we hard op zoek naar veel nieuwe collega’s.

Een plek in de samenleving 
‘Buitenste Binnen’ is een plan van Amerpoort voor de komende jaren. 
Daar staat in hoe we cliënten een plek geven in de samenleving. 
En hoe we mensen van buiten met ons kennis laten maken. 
Bijvoorbeeld: studenten van ROC Midden-Nederland werken een dag 
per week bij Nieuwenoord. 
Cliënten van Amerpoort werken tussen de studenten van MBO Amersfoort.

Leren van cliënten en familie
Het is belangrijk dat Amerpoort luistert naar cliënten en familieleden.
Dat doen we bijvoorbeeld in gesprekken met de cliëntenraden. 
Ik leer veel van de mensen in de raden.
Ook van ervaringsdeskundigen leer ik belangrijke dingen. 
Zij laten vooral zien dat je moet kijken naar wat iemand wel kan. 

Bijzondere momenten
In oktober kwam de koning op bezoek bij Amerpoort. 
Het mooiste vond ik dat cliënten de koning als gelijke behandelen.
In november nam Michiel de Bruin mij mee naar het feest van Prokkel. 
Het was goed daar als medewerker bij te mogen zijn. 
Het hele jaar deed ik mijn best brieven te schrijven die iedereen begrijpt. 
Begrijpelijke informatie helpt cliënten om mee te doen.
Daarom ben ik blij met dit tweede jaarbeeld in begrijpelijke taal.



bladzijde 4 - Dialoog over veiligheid

Hamza
en Faisal
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Praten over veiligheid
Hamza: ‘We zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid. 
We proberen bewoners op locatie Oudlaan een stem te geven.
Elke bewonersvergadering praten we over de sfeer en de veiligheid.
Toen de bewoners hier kwamen wonen, wilden ze beveiligingscamera’s.
Manager Han Westendorp zei toen:  
Er zijn 20 bewoners met 2 ogen. Dat zijn 40 camera’s!’

Het is belangrijk je veilig te voelen. 
Dat geldt voor bewoners en voor begeleiders.
Op locatie Oudlaan in Utrecht zijn problemen met veiligheid. 
Bewoners en begeleiders hebben samen afspraken gemaakt. 
Daar wil en moet iedereen zich aan houden. 
Dat werkt beter dan alleen maar regels stellen. 
Bewoner Faissal en begeleider Hamza vertellen erover.

Veilig voelen     
op de Oudlaan
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Nee durven zeggen
Bewoner Faissal ziet nog wat minpuntjes. 
Hij zegt: ‘Het is hier niet helemaal veilig, vind ik.
Sommige mensen gebruiken drugs. 
De nuchtere personen doen het goed. 
Ik vind dat de drugsgebruikers eruit moeten.
Ik zorg voor mijn eigen veiligheid, sommige cliënten kunnen dat niet.
Soms belt iemand midden in de nacht aan om sigaretten te bietsen. 
Dan moet je ‘nee’ durven zeggen.
De begeleiders doen hartstikke hun best. 
Sommigen hebben stalen zenuwen en daar heb ik groot respect voor.’

Kracht van bewoners
Hamza reageert: 
‘Ik begrijp zijn zorgen, maar je kan iemand niet zomaar wegsturen. 
Zo zit de zorg niet in elkaar. 
Afkicken is niet verplicht. 
Het gebruik van drugs is toegestaan als je je aan de afspraken houdt. 
We moeten zorgen voor de veiligheid van onze bewoners en buren. 
Je mag bijvoorbeeld niet onder invloed zijn in de algemene ruimtes.
De begeleiders praten met de bewoners over het gebruik van middelen. 
Als iemand begrijpt dat hij problemen heeft met drugs, dan kunnen wij 
helpen.
Je moet geloof hebben in de kracht van de bewoners.
Geloven dat zij ook iets kunnen doen.’ 



Dialoog over veiligheid - bladzijde 7

Dialoog over Veiligheid
Begeleiders Hamza Bazzat en Ad van Kastele werkten op locatie 
Ameland. 
Zij zagen dat de ene na de andere collega daar weg ging. 
Dat gebeurde omdat deze begeleiders zich niet veilig voelden.
‘Dialoog over Veiligheid’ hielp dat veranderen. 
Deze methode helpt het team en de bewoners te praten over je veilig 
voelen en je onveilig voelen.
Ze blijven nu met elkaar in gesprek over dit lastige onderwerp. 
Dat werkt goed, ook na de verhuizing naar de Oudlaan. 
Het motto van begeleiders en bewoners: veiligheid creëren we SAMEN.



bladzijde 8 - Samen leren en ontwikkelen

Marian en 
Angeline
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Nu is het tijd
Marian: ‘Ik werk hier al 14 jaar. Eerst was ik docent. 
Ik ging langs bij Amerpoort omdat studenten van onze school daar 
 stage liepen. 
Toen ik directeur werd, zei ik: Nu is het tijd dat cliënten van Amerpoort 
hier komen.
Daar kunnen studenten zoveel van leren. 
Het heeft een tijd geduurd, maar nu is het zover. 
We organiseren geen speciale dingen.
Het moet spontaan gebeuren, zet gewoon je deuren open.’ 

Atelier De Nieuwe Stempel is een nieuwe, creatieve werkplek.
Jonge mensen met een verstandelijke beperking maken producten.
Die spullen verkopen ze in hun eigen winkel, bijvoorbeeld kaarten 
en slingers.
Het atelier en de winkel zitten in een locatie van MBO Amersfoort. 
Daar zit de School voor Gezondheidszorg en de School voor Welzijn.
Marian Hoogebeen is daar de directeur.
Angeline Makinje van de Nieuwe Stempel en Marian vertellen  
hoe ze samenwerken. 

Zet gewoon je 
deuren open
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Leuk en creatief
Angeline: ‘Ik heb het erg naar mijn zin. 
Mijn werk is leuk en creatief. 
We doen alles samen als we een opdracht krijgen. 
Brainstormen over het ontwerp en stempels maken. 
In de zomer kregen alle docenten een cadeaubon voor onze winkel. 
Dat was een idee van Marian. 
Wij hebben die bonnen gemaakt en alles mooi ingepakt. 
Dat was wel een klus, maar leuk om te doen! 
Geen stress hoor, daar heb ik geen last van.’

Gastles aan studenten
Angeline: ‘We geven soms een gastles aan studenten, in hun lokaal. 
Dan nemen we zelf spullen mee. 
Pas kregen we applaus aan het eind! 
Ik help heel graag in de winkel. 
Daar komen elke dag studenten en docenten. 
’s Ochtends zeg ik: Jippie-ja-jee, we gaan weer in de winkel werken.’ 

Iets betekenen voor elkaar
Marian: ‘Je ziet dat er veel gebeurt. 
Samen lunchen of samen in het atelier werken. 
In december hadden we een markt voor het goede doel. 
Dat werd een groot feest, ook met mensen uit de buurt. 
Dat is nou precies wat ik wil: echt iets betekenen voor elkaar. 
De samenwerking met Amerpoort laat het mooi zien. 
Ik vertel het ook aan iedereen. 
Het mag nog meer hoor. 
Maar we groeien samen, we leren samen.’
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Samen leren en ontwikkelen
Atelier De Nieuwe Stempel zit in een gebouw van MBO Amersfoort. 
Veel studenten van deze school gaan later in de zorg werken.
Amerpoort en MBO Amersfoort willen dat cliënten en studenten 
dingen samen doen. Daar leren ze allemaal van. 
Atelier De Nieuwe Stempel geeft workshops en gastlessen aan 
studenten. 
Studenten en docenten komen langs in de winkel. 
Cliënten leren bij De Nieuwe Stempel samenwerken, delen en hulp 
vragen. 
En ze leren zelfstandiger te worden. 
Ook dagbesteding Lokaal 010 en cursusprogramma LeOn zijn in 
2017 gestart bij MBO Amersfoort.

Klik hier voor meer info en een filmpje over 
Atelier De Nieuwe Stempel.

Klik hier voor het nieuwsbericht over dagbesteding 
in het gebouw van MBO Amersfoort.

https://www.amerpoort.nl/locaties/overdag/atelier-de-nieuwe-stempel.html
https://www.amerpoort.nl/locaties/overdag/atelier-de-nieuwe-stempel.html
https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/10/opening-3-dagbesteding-bij-mbo-amersfoort.html
https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/10/opening-3-dagbesteding-bij-mbo-amersfoort.html


Willem  
Koelewijn

bladzijde 12 - Beter leven, zelfstandig reizen



Willem Koelewijn (44 jaar) woont bij Namasté in Baarn.
Hij heeft geleerd zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer.
Daar kreeg hij geld voor van het project ‘Beter Leven’. 
Hij ging eerst 2 maanden op reis met een trainer. 
Nu reist hij zelf 1 keer per maand naar zijn zus in Amsterdam.

Zelfstandig met het 
openbaar vervoer
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Op het station weet Willem precies op welk perron hij 
moet zijn.  
Hij kan niet lezen wat op de borden staat.
Daarom heeft hij geleerd de route te onthouden.

Willem checkt in met zijn ov-kaart.
De buschauffeur herkent hem. 
Hij gaat vlak achter haar zitten, voorin de bus. 

De bushalte is dichtbij op de Zandheuvelweg.
Willem moet nog 10 minuten wachten.
Bus 109 rijdt naar station Hilversum.

Willem gaat vandaag naar zijn zus. 
Hij neemt zijn mobiele telefoon en zijn ov-kaart mee.
Op een kaartje staat wie hij is en waar hij naar toe 
gaat.
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Hond Sanny krijgt al bij de deur een knuffel. 
Zus Tineke en nichtje kijken verrast op. 
Ze zeggen: ‘Leuk dat je er weer bent, Willem!’

Bij het huis van zijn zus komt het leukste moment. 
Willem heeft sinds kort de sleutels van haar huis. 
Nu hoeft hij niet meer aan te bellen.  

Na een half uur komt hij aan in Amsterdam.
Willem loopt naar het huis van zijn zus.
Hij is altijd rustig, raakt niet snel in paniek en let 
goed op.

Beter Leven
In 2017 konden bewoners en familie geld aanvragen voor hun ideeën. 
Die hadden te maken met gezond leven, zelfstandig worden of iets 
nieuws leren. 
Ook was er geld voor het verbeteren van medezeggenschap. 
Het geld werd verdeeld door de werkgroep ‘Beter Leven’. 
Er was 1 miljoen euro beschikbaar voor deze extra dingen voor cliënten.



bladzijde 16 - Ouderinitiatieven 

Jolanda 
en Petra
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Met elkaar
Jolanda werkte 9 jaar als coördinerend begeleider op andere woongroe-
pen van Amerpoort. 
Nu werkt ze bij woongroep De Olmen.
Jolanda zegt: ‘Ik ben er trots op dat ik hier mag werken.
Het was bijzonder deze woongroep echt samen op te zetten.
We doen het veel meer met elkaar dan op mijn vorige werkplekken.
Wat hier anders is, is dat we niet ‘van Amerpoort’ zijn.
Het huis is van de bewoners en de ouders. 
De begeleiders zijn van Amerpoort.
Met het bestuur kijken we wat we wel of niet willen overnemen. 
Wij willen bijvoorbeeld met Plancare werken. 
We doen dat wel op een andere manier dan Amerpoort heeft bedacht.’

In woongroep De Olmen in Bussum wonen 22 jongeren.
Ze hebben allemaal een eigen appartement.
Hun ouders hebben de woongroep opgezet.
De jongeren zijn tussen de 18 en 30 jaar. 
Ze wonen in De Olmen vanaf oktober 2017.
Petra Hesta is moeder van Michael en bestuurslid van De Olmen.
Jolanda Bultje is er teamleider. 
Samen vertellen ze over deze woongroep.

Een mooie  
plek voor onze 
kinderen
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Midden in Bussum
De meeste bewoners kennen elkaar van de school, de Mozarthof. 
Michael zat ook op die school. Zijn moeder Petra zegt: 
‘Samen met moeders Lidy Blaas en Ems Willems hebben wij het plan 
bedacht.
We wilden een mooie plek voor onze kinderen, midden in Bussum.
4 jaar geleden begonnen we alles te regelen.
We hebben hard gewerkt om dit mooie huis voor elkaar te krijgen.
Alfons Klarenbeek van Amerpoort heeft ons daarbij goed geholpen.
Samen maken we de woongroep: met bewoners, ouders en begeleiders.’ 

Zoveel nieuwe dingen geleerd 
Petra vertelt: ‘Michael heeft het fantastisch hier. 
Al vanaf het moment dat hij hier woont. 
Het voelt voor hem heel goed, hij is een gelukkig kind.
Dit is nu zijn thuis.
Hij woont hier samen met zijn vrienden.
Ze gaan bij elkaar op visite en doen van alles samen. 
Dat gebeurde niet toen hij nog thuis woonde. 
Het afgelopen jaar heeft hij zoveel nieuwe dingen geleerd!
De jongeren helpen elkaar, dat is zo mooi.
Ze hebben een groepsapp maar Michael kan niet lezen. 
Een andere bewoner spreekt voor hem de berichten in.
Zodat hij weet wat anderen in de groepsapp delen. 
Jolanda vult aan: ‘Ze bedenken het allemaal zelf.’

Elkaar willen begrijpen
Petra is blij met het team van begeleiders:
‘Als ouders kunnen we altijd met vragen bij hen terecht. 
We moeten met elkaar blijven praten en elkaar willen begrijpen.
Ook als we fouten maken.
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Het is bijzonder dat veel ouders iets doen voor de woongroep. 
Er zijn veel jongeren die op zaterdag een hockeywedstrijd spelen. 
Een aantal ouders brengt en haalt de groep. 
We vangen het voor elkaar op.’
Jolanda: ‘Dat doen jullie goed, jullie zijn betrokken op elkaar. 
We hebben het echt getroffen met de ouders.
Het is mooi om te zien hoe jullie met ons omgaan.’

Moeders Lidy (midden), Petra en Ems (niet op de foto)  
bedachten samen het plan voor de woongroep.



bladzijde 20 - PlanCare 2.0 en Jouwomgeving.nl

Annike  
en Lucas
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PlanCare 2.0:  
samen werken 
aan een  
persoonlijk plan
PlanCare 2.0 is het nieuwe elektronisch cliëntendossier.
Daarin staat het persoonlijk plan van cliënten. 
Cliënt en begeleider kunnen dat samen invullen.
Lucas van Egeren woont op Vinkenoord in Vinkeveen. 
Annike van Kouwen is er coördinerend begeleider. 
Ze is één van de eerste begeleiders die met PlanCare 2.0 werkte. 
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Samen typen
Annike en Lucas zitten samen op de kamer van Lucas. 
Ze hebben een laptop voor zich staan.
Annike en Lucas openen de agenda in PlanCare 2.0.
Ze kijken wat Lucas dit weekend gaat doen.
Nieuwe afspraken kunnen ze eenvoudig samen in de agenda zetten.
Samen typen geeft rust voor Lucas.
Lucas weet wie zijn persoonlijk plan en agenda kunnen lezen.

Alles bij elkaar
Annike: ‘PlanCare 2.0 vervangt het oude PlanCare. 
Ook de mappen op de groep zijn niet meer nodig.  
De informatie staat nu digitaal bij elkaar. 
Er is één plan, voor wonen én dagbesteding.’
Voor Lucas werkt dat nog niet helemaal.
Hij heeft dagbesteding bij zorgboerderij Amstelkade.
Dat is een locatie van zorgorganisatie Reinaerde. 
De medewerkers daar mogen niet kijken in PlanCare van Amerpoort.

Makkelijk bij te houden
Annike: ‘Als alles in PlanCare is ingevuld, kun je ermee werken op  
elke plek. 
Met een tablet of een telefoon.
Bij het oude PlanCare dacht ik vaak: Oh, dat moet ik ook nog bijhouden.
Met PlanCare 2.0 werk ik elke dag. 
Ik rapporteer over de doelen en kan snel samenvattingen maken. 
Het is makkelijker om bij te houden.’
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PlanCare 2.0 en Jouwomgeving.nl
In 2017 zijn de gegevens van cliënten uit het oude PlanCare in  
PlanCare 2.0 gezet.
Alle teams hebben daar veel tijd aan besteed en zijn nu klaar. 
In 2018 start een proef, onder andere op locatie Vinkenoord.
Daar gaan ze Jouwomgeving.nl gebruiken. 
Dat geeft cliënten én familieleden informatie uit PlanCare 2.0. 
In Jouwomgeving.nl staan het plan, de doelen en de rapportage. 
De cliënt kan deze informatie bekijken en volgen. 
Ook ouders, artsen en andere mensen uit het netwerk kunnen kijken. 
Daar hebben zij wel eerst toestemming voor nodig. 
Mensen die het systeem mogen gebruiken, kunnen ook plaatjes en 
filmpjes toevoegen.



Hauke, Cor 
en Gijs

bladzijde 24 - Kwekerij Nieuwenoord
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Op de Kwekerij van Nieuwenoord is het elke dag druk.
De medewerkers hebben veel werk in de kassen en in de moestuin.
Ook komen veel mensen planten en groenten kopen.

Nieuwe klanten  
voor de Kwekerij
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Op woensdag komt Saïd langs.
Hij leert alle medewerkers gebarentaal. 
Zo kunnen ze elkaar goed begrijpen en beter 
samenwerken.
Weet je nog wat je naamgebaar is?

Om 12 uur is het tijd om te lunchen.
Iedereen heeft eigen boterhammen bij zich.
Na hard werken is het belangrijk om een uurtje 
te ontspannen.

Olle, Gijs en begeleider Hauke rijden mee met de 
nieuwe tractor.
Cor zit achter het stuur. 
Ze brengen takken en tuinafval naar de ander kant 
van het terrein. 

Hans en Mees zijn met vrijwilliger John onderweg  
met 2 karren.
Ze verkopen planten en bloemen aan medewerkers 
van Nieuwenoord en Sherpa. 
Dat doen ze 2 keer per week.
John had vroeger een eigen bloemenzaak. 
Hij kan goede verkooptips geven.
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Ze kijken hoe het met hun eigen perenboom gaat.
Die boom is bij de kwekerij weer opgebloeid.
Ook kopen ze bij Cynthia bloemetjes en rabarber.
Tot de volgende keer!

Dat werkt. Daar is de eerste klant.
Een moeder met haar kinderen.
Cynthia leidt hen rond door de kwekerij.

Dan is het tijd om weer aan de slag te gaan.
Ton en Gijs zetten de bloemetjes buiten.
Voor de klanten van buiten Amerpoort.

Nieuwe tractor dankzij Rotary Baarn-Soest
Rotary Baarn-Soest organiseerde in 2017 een diner. 
Dat was speciaal om geld in te zamelen voor een nieuwe tractor.
De mannen en vrouwen van de Rotary haalden meer dan 34 duizend euro op. 
Genoeg geld om een goede nieuwe tractor te kopen. 
Sinds de actie komen er steeds meer klanten naar de Kwekerij.
Ze kopen er bloemen, planten en groenten.



Namen

bladzijde 28 - LACCS

Ariane en 
Arnoud
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‘De 5 gebieden van LACCS zijn allemaal even belangrijk.
Het begint met je prettig voelen in je lichaam. 
De begeleiders wrijven bijvoorbeeld de voeten van de bewoners in. 

LACCS is een manier om te werken aan een goed leven voor  
cliënten met een ernstig meervoudige beperking. 
Het is een afkorting voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, 
Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. 
Op Vosseveld werken begeleiders al jaren met LACCS. 
Wat betekent het voor de bewoners? 
Wat vinden de ouders ervan? 
Ariane Mees, de moeder van Arnoud, vertelt erover.

LACCS helpt 
écht om goed 
te kijken naar 
bewoners
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Of ze doen de bewoners in bad met een lekkere olie. 
Goed in je vel zitten is nodig om alert te zijn.
Dat betekent dat je wakker bent en aandacht hebt.
Verder is contact maken en communiceren heel belangrijk.
Dat hoeft niet alleen met praten. 
Het kan ook met muziek of met bewegen. 
Dat is wat de begeleiders doen met de bewoners.
Ze kijken ook wat de bewoners fijn vinden om te doen.
Naar buiten gaan of helpen met klusjes in huis.
Dat alles bij elkaar draagt bij aan een goed leven.

Nieuwe dingen ontdekken
LACCS betekent voor Arnoud dat de begeleiders heel zorgvuldig zijn. 
Ze zorgen goed voor zijn huid, zijn temperatuur en zijn gewicht.
Ze kijken door welke activiteiten hij zich prettig voelt en zich kan ontwik-
kelen. 
Ze zorgen dat ze niet tegen hem praten alsof hij een kleuter is.
Arnoud helpt graag mee met klusjes in huis.
Hij haalt de post op en stuurt zelf zijn elektrische rolstoel.
Hij heeft hier veel nieuwe dingen ontdekt.
Ook heeft hij een sterke band opgebouwd met bewoners en begeleiders.
Arnoud houdt van mensen. 
Hij wil geen medelijden, hoe rot hij zich soms ook voelt.
Hij heeft altijd zin om te leven.

Goed kijken naar bewoners
De bewoners zijn jongvolwassen.
Ze willen ook op die manier behandeld worden. 
Ze willen dingen doen die bij hen passen.
Door LACCS weten de begeleiders waar ze op moeten letten.
Ze hebben een manier om te praten over de bewoners.
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En om met de ouders te overleggen.
Daarom staan de 5 gebieden van LACCS ook in het persoonlijk plan.
LACCS helpt écht om goed te kijken naar bewoners.
Dat is de grote waarde van LACCS.

Wie is de bewoner?
De volgende stap is dat begeleiders vragen: 
Wie is de bewoner die zich net zo graag wil ontwikkelen als ieder ander 
mens?
Hoe wordt hij het best gehoord en begrepen?
Hoe krijgt hij regie over zijn leven?
De begeleiders nemen de bewoners heel serieus. 

Mens achter de beperking 
We organiseren hier vaak concerten voor de bewoners. 
Je ziet de monden openvallen, zo mooi vinden ze het.
Ze laten met lichaamstaal zien van welke componist ze houden. 
We moeten niet denken dat ze kinderliedjes het leukst vinden.
We moeten kijken naar de mens achter de beperking.
In de kern zijn we allemaal gewoon mens.’
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Jaaroverzicht 2017
Dit jaaroverzicht gaat over nieuws en veranderingen  
in 2017. 
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

Nieuw: De klachtenfunctionaris 

Vanaf januari 2017 heeft Amerpoort een  
klachtenfunctionaris.
Daar kunnen cliënten en familieleden met klachten 
terecht.
De klachtenfunctionaris is Margreet Welmers.
Margreet praat met cliënten en familieleden over 
 hun klachten. 
Samen werken zij aan een goede oplossing voor 
de klacht. 
Amerpoort wil graag dat cliënten en hun familie  
tevreden zijn. 
We vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan  
met klachten.
Maar ook om van gemaakte fouten te leren. 

Bekijk hier het oorspronkelijke nieuwsbericht

Januari

https://www.amerpoort.nl/nieuws/index.html?onderwerp=Jaarbeeld-2017
https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/01/margreet-welmers-klachtenfunctionaris.html
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Werkconferentie Pubers laten van zich horen 

Ook jongeren met een ernstige beperking komen  
in de puberteit.
De bijeenkomst ‘Pubers laten van zich horen’ ging 
over dit onderwerp. 
Er waren deskundigen van Amerpoort en andere 
 zorgorganisaties.
Ook waren er ouders van jongeren met een beperking.
Ze konden met elkaar over het onderwerp praten.
Het was voor iedereen een leerzame dag.

Bekijk hier het oorspronkelijke nieuwsbericht

Februari

Amerpoort werkt aan VraagApp 

Sommige dingen kunnen lastig zijn voor mensen  
met een beperking.
Bijvoorbeeld een treinkaartje kopen of een moeilijke 
brief begrijpen.
Amerpoort maakte samen met andere organisaties  
de VraagApp. 
Dit is een app voor de smartphone. 
Deze app is speciaal gemaakt voor mensen met een 
verstandelijke beperking.
Zij kunnen met de app vragen stellen als ze ergens 
niet uitkomen.
Bijvoorbeeld over reizen met het openbaar vervoer  
of over computers.

Bekijk hier het oorspronkelijke nieuwsbericht

Maart

https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/02/werkconferentie-pubers-gagelgat.html
https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/03/vraagapp.html
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Studenten ROC Midden Nederland zijn KlikIk-maatje 

Op 12 april gingen 40 studenten van het  
ROC Midden-Nederland als computermaatjes aan  
de slag bij Amerpoort.
Ze lieten cliënten kennismaken met de online  
mediatheek KlikIk.
Aan het einde van de dag hadden cliënten hun eigen 
KlikIk-pagina gemaakt en konden ze muziek en video’s 
via het programma vinden.
Ook voor de studenten was het een leerzame middag.
Zij ervaarden hoe het is om cliënten te begeleiden bij 
het gebruik van computers.

April

Kleur Bekennen 2017 een groot feest 

Ook in 2017 was er voor cliënten de werkconferentie 
Kleur Bekennen.
200 cliënten deden mee.
Het thema was: maak je eigen feest.
Cliënten gingen in workshops met het onderwerp feest 
aan de slag.
Een groep ging feestversiering maken.
Een andere groep ging met muziek aan de slag.
Na de lunch lieten de groepen zien wat ze voorbereid 
hadden. 
Zo barstte het feest los.

Klik hier voor het oorspronkelijke nieuwsbericht

Mei

https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/05/werkconferentie-kleurbekennen-was-een-feest.html
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Bijzonder personeel in paleis Soestdijk 

Een dag werken in Paleis Soestdijk. 
Dat deden 16 cliënten van Amerpoort in de 
 Prokkelweek. 
Ze mochten kiezen welk werk ze die dag wilden doen.
Een paar cliënten zorgden voor de lunch. 
Anderen werkten als gids en hadden het erg druk. 
Ze hebben die dag meer dan 100 mensen rondgeleid.

Klik hier voor het oorspronkelijke nieuwsbericht

Juni

Nieuwe locatie voor De Punt en PastZo 

Kaarsenmakerij De Punt en atelier PastZo zijn op  
19 juli verhuisd.
De nieuwe locatie van deze dagbestedingsgroepen is: 
de Ambachtshal aan de Koningsweg 22 in Soest.
De cliënten hebben zelf veel gedaan voor de  
verhuizing. 
Ze beslisten mee over wat er moest gebeuren.
Ze hielpen mee met klussen.
Daardoor is de nieuwe locatie echt hun eigen  
werkplek geworden. 
Ze zijn er erg blij mee.

Klik hier voor het oorspronkelijke nieuwsbericht

Juli

https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/06/prokkel-op-paleis-soestdijk.html
https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/08/opening-past-zo-en-de-punt.html
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Delegatie uit Estland op Nieuwenoord 

Locatie Nieuwenoord kreeg in augustus bezoek uit 
Estland. 
De groep uit Estland bestond uit ouders, medewerkers 
en therapeuten.
Ze waren benieuwd hoe mensen met autisme in  
Nederland zorg krijgen. 
De bezoekers waren onder de indruk van de manier 
waarop Amerpoort dit doet.
Het was een leerzame middag.

Klik hier voor het oorspronkelijke nieuwsbericht

Augustus

Nachtzorg Amerpoort in Nieuwsuur 

In de slaapkamer van sommige cliënten hangen  
microfoons of camera’s.
Begeleiders houden op afstand in de gaten of er  
’s nachts problemen zijn.
Vroeger ging dat anders. 
Toen waren er ’s nachts begeleiders op de locatie. 
Het televisieprogramma Nieuwsuur vroeg zich af of 
de nieuwe manier wel goed genoeg is.
Ze kwamen op bezoek bij Amerpoort om te kijken 
hoe dit bij ons werkt.
Op de site van Nieuwsuur kun je de reportage 
bekijken.

Bekijk hier het oorspronkelijke bericht

September

https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/08/werkbezoek-uit-estland.html
https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/09/nachtzorg-in-nieuwsuur.html
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Cliënten ontmoeten koning en koningin 

Op 24 oktober bezochten koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima boerderij Het Gagelgat in Soest. 
Op deze boerderij werken cliënten van Amerpoort. 
Zij hebben allemaal uitgekeken naar deze spannende 
dag.
En niet voor niets:
Sommigen hebben even met de koning en koningin 
kunnen praten.
Op de website van Amerpoort is het verslag te lezen.

Klik hier voor het verslag

Oktober

Geld voor Kinderdagcentrum Blauwe Vogel 

Kinderdagopvang De Blauwe Vogel kreeg in november 
maar liefst 1.000 euro van het Oranje Comité.
Het geld is geschonken door Tuincentrum  
’t Vaarderhoogt in Soest. 
De Blauwe Vogel is blij met deze gift.
Met het geld koopt het team mooie spullen voor 
de kinderen op de dagopvang.

Klik hier voor het oorspronkelijke bericht

November

https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/10/geslaagd-bezoek-van-koning-en-koningin.html
https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/11/oranje-comite-overhandigt-cheque-aan-de-blauwe-vogel.html
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Total Loss treedt op met Maan 

Total Loss is de huisband van Theater Totaal. 
In december was deze band bij het Knoopgala.
Op het gala treden artiesten met een verstandelijke 
beperking op.
Zij spelen samen met bekende artiesten uit de  
Nederlandse muziek. 
Total Loss trad op met zangeres Maan. 
Ze speelden samen het nummer ‘Paardengek’.

Klik hier voor het oorspronkelijke bericht

December

https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/12/total-loss-theater-totaal-treedt-op-met-maan-knoop-gala-2017.html
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