
SAMEN WERKEN AAN EEN GOED LEVEN VOOR 
MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING



Bij Amerpoort werken we samen aan een goed leven voor mensen met een verstan-

delijke beperking. In onze manier van werken draait alles om de cliënten. Mensen 

met een verstandelijke beperking willen gezien en gehoord worden. Ze willen zich 

ont wikkelen. Net als ieder ander doen ze mee in de samenleving.

Uitdagende en veilige omgeving
Amerpoort ondersteunt ruim 2300 mensen met een verstandelijke beperking in de  

provincies Utrecht, Flevoland en NoordHolland. Van jong tot oud, van licht tot ernstig 

en meervoudig beperkt. Samen met hun sociale netwerk, talrijke vrijwilligers en andere 

partners begeleiden wij hen bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrijetijds

activiteiten. Thuis of op één van de ruim driehonderd locaties van Amerpoort.

Amerpoort biedt een stimulerende en uitdagende 

omgeving. Cliënten kunnen hun talenten ontdekken, 

ontwikkelen en inzetten in de samen leving. Daarvoor 

werken we samen met maatschappelijke organisaties, 

gemeenten en bedrijven. Tegelijk is Amerpoort een 

veilige en vertrouwde omgeving. Cliënten kunnen zijn 

wie ze zijn, met hun mogelijk heden en beperkingen, 

hun eigen levensbeschouwing en gewoonten. 

Samenwerkende teams 
Medewerkers van Amerpoort (in totaal 2700) zijn goed opgeleid. Ze zijn oprecht nieuws

gierig naar de leefwereld van de cliënt. Binnen hun eigen team krijgen ze veel ruimte 

voor eigen initiatief. Medewerkers zoeken de samenwerking met cliënten en hun familie 

en vrienden. Als partners werken ze samen aan een zo goed en gewoon mogelijk leven 

en maken ze duidelijke afspraken over wie wat doet.

 

AMERPOORT
EEN GOED LEVEN





Naast familie en vrienden vormen vrijwilligers een belangrijke schakel in het sociale  

netwerk van de cliënt. Ruim 800 vrijwilligers zorgen voor extra aandacht en activiteiten, 

waaraan begeleiders niet altijd toekomen. Essentieel is ook onze 

samenwerking met bijvoorbeeld scholen en bedrijven. Zij bieden 

vaak interessante kansen die de leefwereld van cliënten vergroten, 

maar ook hun éigen perspectief veranderen. 

Kleurrijke dienstverlening
De diensten van Amerpoort zijn even kleurrijk en gevarieerd als 

de cliënten zelf. Geen mens is immers gelijk. De één heeft baat  

bij een woning in beschut gebied, de ander bij een rijtjeshuis in 

een woonwijk. Weer een ander heeft genoeg aan ambulante  

begeleiding thuis. Sommige cliënten doen graag routinematig 

werk, anderen komen tot hun recht in een lunchroom. Er zijn  

cliënten die willen leren omgaan met geld, anderen zoeken ondersteuning bij de opvoeding 

van hun kinderen. De dienstverlening van Amerpoort sluit aan bij al die verschillende 

vragen. 

Dat betekent dat iedereen zoveel mogelijk kan wonen naar wens: op de plek die het best 

bij hem of haar past. Amerpoort beschikt over een groot aantal woningen op beschutte 

terreinen en in woonwijken. Sommige voorzieningen hebben hun 

eigen levensbeschouwelijke kleur. Zo zijn er locaties die werken 

vanuit het antroposofisch mensbeeld en staat in enkele woningen 

(Etrog) de joodse leefwijze centraal.

Grote variatie is er ook in dagbesteding en werk. Amerpoort 

heeft veel plekken waar cliënten op arbeidsmatige, ambachtelijke 

of artistieke manier werken. Cliënten volgen praktische scholing, 

arbeidstraining of lopen stage. Zo kunnen ze ontdekken waar ze 

goed in zijn en meedoen op hun eigen niveau. Anderen vinden 

met jobcoaching een plek in een regulier bedrijf.

‘ De begeleiders weten precies wat ze bij 
Derrick moeten doen en laten. Ze zoeken 
steeds naar manieren waarop ze mijn 
zoon toch nog verder kunnen brengen.’ 

‘ René van Treeck 
‘ vader van Derrick, Het Kwatrijn in Soest

‘ Ik zie dat de zorg goed is. De totale bege-
leiding: het kijken naar wat Anouk nodig 
heeft.’

 ‘ Ank van der Vlies 
‘ moeder van Anouk, de Hoenderberg in Amersfoort



Amerpoort heeft een breed scala aan voorzieningen voor kinderen en hun ouders: van 

integrale vroeghulp en thuiszorg tot specialistische kinderdagcentra en logeerhuizen. 

De voorzieningen zijn erop gericht om kinderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 

Met voldoende ondersteuning van de ouders lukt dat meestal wel. En als het niet gaat, 

zoeken we samen naar andere oplossingen.

Extra expertise 
Onze dienstverlening richt zich op mensen van alle leeftijden met 

zeer uiteenlopende beperkingen. Voor specifieke doelgroepen 

hebben we in ruim zestig jaar veel expertise opgebouwd. Bijvoor

beeld voor ouderen en mensen met een lichte verstandelijke  

beperking. Ook voor ondersteuning van mensen met ernstige, 

meervoudige beperkingen of met moeilijk verstaanbaar gedrag 

hebben we veel deskundigheid in huis. 

Om onze kennis op deze terreinen verder uit te bouwen en met anderen te delen,  

beschikt Amerpoort over een eigen Expertisecentrum. Daarnaast heeft Amerpoort twee 

gezondheidscentra en een specialistisch behandelcentrum voor epilepsie en andere 

neurologische aandoeningen. Cliënten en begeleiders kunnen er een beroep doen op 

deskundigen van binnen en buiten de organisatie. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over onze dienstverlening of voor aan

melding kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling  

Zorgbemiddeling. Zij geven ook uitleg over financiering en hoe u 

een beschikking of een indicatie kunt aanvragen.

De afdeling is bereikbaar op telefoonnummer 035 647 52 52 of    

via zorgbemiddeling@amerpoort.nl.

‘  Het is fijn dat er iemand meekijkt, ook al 
kan ik tegenwoordig een hoop zelf.’ 

 ‘ Leo Bijsterveld 
 ‘ cliënt over de begeleiding van het wijkteam Amersfoort-Zuid

‘ Cliënten geven je veel terug, zonder dat ze 
daar erg in hebben.’

 ‘ Heins van Kuik
 ‘ vrijwilliger bij dagbestedingslocatie kinderboerderij
 ‘ Canton in Baarn
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