Strategisch kader

Belangrijke bouwsteen

Groot denken, Klein doen:

Samen anders doen

Steen voor steen bouwen we aan een stabiele toekomst voor Amarant
Wat willen wij

Hier werken
maakt mij
gelukkig

Cliënt

Jouw leven,
kheden
jouw mogelij
Verwant

Medewerker

Hoe kan ik helpen?
Wat hebben jullie nodig?

We geven ruimte aan wat goed is.
En dat is al veel. Samen bouwen we
verder aan een pre�g thuis.
Cliënten krijgen persoonsgerichte
zorg met oog voor perspec�ef. Onze
medewerkers komen met plezier
naar hun werk. Want werken bij
Amarant maakt gelukkig. Verwanten
voelen vertrouwen in onze
professionaliteit. Op teamniveau
gaan cliënt, medewerker en verwant
in gesprek over goede zorg. Samen
bepalen zij wat ze willen verbeteren.
Mensen die daarbij kunnen
ondersteunen staan klaar om te
helpen. Met de juiste hulp gaan ze
aan de slag.
Bij Amarant doen we het samen!
#TEAMarant

Kunnen we het
samen doen?

GG

Bij Amarant staan veiligheid en vertrouwen centraal.
We hebben interesse in de ander en vertellen hoe
het echt met ons gaat. We praten met elkaar en niet
over elkaar. Iedereen is gelijkwaardig in onze
organisa�e. Iedereen mag er zijn. Samen leren we
elke dag van elkaar.

Een woord van de

Je zag hier in een vogelvlucht onze koers. We nodigen je uit om
het volledige strategisch kader ‘Groot denken, klein doen’
te lezen via intranet of www.amarant.nl.
We weten dat er hobbels liggen in de toekomst: minder
medewerkers, steeds complexere zorgvragen en financiën staan
onder druk. We hebben vertrouwen in Amarant. In de
professionele en warme band tussen onze cliënten, verwanten
en medewerkers. Dat we door onze stabiele basis bijna alles
kunnen overwinnen.
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Wij voelen hier
verbinding
en
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de komende jaren bereiken?
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Ik voel me hier
gehoord en gezien

Soms moeten dingen anders.
‘Pfoe weer iets nieuws’ denk je
misschien. Schrik niet, het doel is
al�jd ‘Beter of Makkelijker’ voor
jou. Want de druk op de werkvloer
en zorg is hoog, die moet omlaag.
We laten je duidelijk weten wat we
gaan doen. En waarom. In kleine
stappen komen we samen verder.
Je krijgt de �jd en ruimte om
nieuwe dingen te leren.
Gaan we te snel? dan hebben we
het erover.

