Amarant
in feiten en cijfers

We zijn ...
verbindend, nieuwsgierig en tonen lef.

je vindt ons met ruim
500 locaties door heel

Noord-Brabant

vrijwilligers

Onze dienstverlening

omzet

€ 302

miljoen

Meer dan de helft van de
cliënten valt onder de WLZ,
1.600 cliënten onder de
WMO en ruim 1.000 cliënten
ontvangen zorg vanuit de
Jeugdwet.

Naast een breed aanbod aan zorg, begeleiding en behandeling aan
huis of met verblijf, bieden we volop mogelijkheden op het gebied
van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.
Intensieve
ondersteuning

Sociaal Domein

Ondersteuning en
behandeling in de wijk of op
beschutte locatie voor cliënten
met een licht verstandelijke
beperking en bijkomende
psychische, psychiatrische
of gedragsproblemen.

Ambulante ondersteuning,
dagbesteding, jobcoaching,
behandeling en (beschermd)
wonen voor cliënten met
(verstandelijke) beperking,
niet aangeboren
hersenletsel of
autisme.

Specialistische
Zorg

7,8*

7,3*

7,5*

Behandeling thuis, op school
en in de wijk. Als dat niet
gaat, bieden we ook verblijf
plus crisisopvang.

Woonvoorzieningen in de
wijk voor volwassenen met
een verstandelijke
beperking.

8,0*

7,8*

Amarant: jouw leven,
jouw mogelijkheden

We gaan voor ...
het denken in mogelijkheden die mensen
met een (verstandelijke) beperking,
autisme of hersenletsel hebben. Samen
met verwanten, medezeggenschap en
samenwerkingspartners dragen we bij aan
het welzijn en geluk van onze cliënten.

2021

1.700

medewerkers

cliënten

Onze koers voor 2021: Eenvoud en verbinding
Meer aandacht voor de zorg, minder beleid.
In verbinding met elkaar, de cliënt, zijn verwanten
en de medezeggenschap.

we krijgen
hulp van ruim

5.500

6.000

We creëren een veilig, ondernemend en
professioneel werkklimaat en stimuleren
medewerkers zich te blijven ontwikkelen.

www.amarant.nl

we kunnen het
niet zonder onze

we bieden
zorg aan ruim

We staan voor ...
het bijdragen aan het welzijn en geluk
van mensen met een (verstandelijke)
beperking, autisme of hersenletsel.
We helpen problemen te verminderen,
stimuleren de zelfredzaamheid en
zetten ons in voor een hogere kwaliteit
van leven. Dat doen we in verbinding
met verwanten, medezeggenschap en
samenwerkingspartners.

Feiten en cijfers in dit
document zijn gebaseerd op het
jaarverslag 2019.

Multidisciplinaire
24-uurszorg voor cliënten
met een verstandelijke
beperking en bijkomende
problemen.

* Cliëntervaringen rapportcijfer,
Kwaliteitsrapport 2019

Jeugd

Wonen in de Wijk

