BIJLAGE 2: DE AMARANT GROEP: CIJFERS, MISSIE EN VISIE
Voor wie is de Amarant Groep?
De Amarant Groep biedt zorg, begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. De zorgvraag van de cliënt is leidend. Als het
nodig is, werken de merken samen vanuit hun eigen kracht om tot de beste zorgoplossing
te komen.
Onze missie en visie: welzijn en geluk vormen onze leidraad
De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale
cliëntenraden. We zijn gericht op in- en externe samenwerking, wanneer dat in het belang
is van de cliënt. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grote
zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij onze
leidraad. Naast de zorg en behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden
op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te groeien en krachtiger te worden. Dat doen we met
respect voor de behoeften, talenten en grenzen van onze cliënten.
We zijn ﬂexibel en bewegen mee als de cliënt of de maatschappij dat van ons vraagt. Medewerkers bieden we een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte
voor creatieve, innovatieve ideeën. We nodigen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want leren houdt bij ons nooit op.
Cijfers Amarant Groep
De Amarant Groep kent 5 divisies. Hieronder staat het gemiddelde aantal cliënten per
divisie. Sommige cliënten ontvangen zorg vanuit meerdere divisies; er is dus geen sprake
van ‘unieke cliënten’.

Intensieve behandeling circa 650
Wonen in de wijk circa 1500
Specialistische zorg circa 530
Jeugd circa 1000
Sociaal domein circa 3600

Het aantal medewerkers per divisie
per 31 december 2018 bedraagt

- Intensieve behandeling: 488
- Wonen in de wijk: 1360
- Specialistische zorg: 1012
- Jeugd 668
- Sociaal Domein 798
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De hulpverlening is georganiseerd vanuit 5 divisies.
Intensieve behandeling
De divisie intensieve behandeling biedt top(klinische) zorg en richt zich op geestelijke
gezondheidszorg met intensieve behandeling. De doelgroep bestaat uit cliënten met een
lichte tot matige verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek,
wat leidt tot (zeer) ernstig ontwrichtend gedrag. Kenmerkend voor Intensieve Behandeling is dat er een noodzaak is voor continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire behandeling waarbij specialistische deskundigheid noodzakelijk is.
Wonen in de wijk
In deze divisie vallen alle woonvoorzieningen in de wijk voor volwassenen cliënten met
een verstandelijke beperking.
Specialistische zorg
De divisie Specialistische Zorg richt zich in de basis op multidisciplinaire zorg aan cliënten
met een verstandelijke beperking en andere bijkomende problemen (multimorbiditeit).
Specialistische Zorg biedt zorg aan de meest complexe cliënten binnen de doelgroepen
generiek, ernstig meervoudig beperkt en geriatrie. De zorg is integraal en bevat dus zowel
wonen, behandeling, werk en/of dagbesteding en recreatie gedurende 24 uur per dag, 7
dagen per week.
Sociaal Domein
De divisie ondersteunt cliënten in de wijk bij het zo zelfstandig mogelijk meedoen in de
maatschappij. We leren cliënten het zélf te doen en werken samen met de mensen uit
het netwerk van de cliënt. Er wordt samengewerkt met andere organisaties, gemeentes,
maatschappelijke groepen, zodat in co-creatie de beste zorg kan worden geboden.
De divisie Sociaal Domein wordt gevormd door de onderdelen Werk & Dagbesteding,
expertisecentrum Autisme, Pauwer voor mensen met een lichamelijke beperkingen en/of
Niet Aangeboren Hersenletsel, en Ambulante Wijkzorg.
Jeugd
Jeugdigen horen thuis, mits dat veilig en verantwoord is. Bij de divisie Jeugd doen we daar
alles aan: met behandeling thuis, op school en in de wijk. En als thuis wonen (tijdelijk)
toch niet gaat, dan bieden we passende verblijfsvormen, behandelgroepen en crisisopvang. Locaties: 3 woonlocaties, 15 klinische behandellocaties, 1 gezinshuis, 1 fasehuis, 1
logeerhuis, 10 TED-locaties, 2 Orthopedagogische Dagcentra.
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