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Samen Sterker! 
Strategisch kader 2019-2023 

 

 

1. Actualisatie Arkin-strategie 

 
Arkin is al jaren één van de grotere GGZ-instellingen in Nederland en beschikt over een zeer brede en 
gevarieerde expertise. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we goede zorg 
bieden voor alle cliënten. Zeker ook voor cliënten die de expertise van meerdere specialismen van 
Arkin nodig hebben. Want juist in de specialistische zorg voor deze complexe cliënten komt de 
breedte van Arkin ten volle tot zijn recht. Dit is wat Arkin uniek maakt! 

 
Door veranderingen en ontwikkelingen buiten én binnen Arkin was ons vorige strategisch document, 
Samen Sterk in de Stad (2016 t/m 2018), toe aan een grondige herziening. Hierbij hebben we een 
voor ons nieuwe insteek gekozen: een brede participatieve aanpak. In 11 expertgroepen met 
deelnemers uit de volle breedte van de organisatie zijn diverse strategische thema’s uitgewerkt. 
Hierbij is gebruik gemaakt van creatieve en moderne vormen die uitnodigen tot het delen van kennis 
en ervaring en ruimte geven aan inbreng vanuit de verschillende perspectieven. De opbrengst van 
deze expertgroepen vormt de basis voor dit strategisch document.  
 
Hiermee is dit strategisch document meer dan voorheen van ons samen. Dit is wat ons verbindt, 
waar we samen voor staan en ook samen voor willen gaan. Het is mooi om te zien dat het resultaat 
voor een belangrijk deel een bestendiging is van de koers die we in de achterliggende jaren hebben 
gevolgd. Tegelijkertijd zijn er heel duidelijk meerdere nieuwe lijnen uitgezet voor de komende jaren, 
om slagvaardig te kunnen blijven en nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.  
 
Voor de komende jaren hebben we samen een top 13 strategische doelstellingen geformuleerd. 
Deze geven richting aan alle specialismen en onderdelen van Arkin. En tegelijkertijd biedt het aan 
medewerkers en management volop ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit 
in het vormgeven en uitvoeren van de zorg, in gezamenlijkheid met cliënten en hun naasten. Binnen 
een organisatie waar je graag werkt en samenwerkt, waar je vakmanschap ten volle kunt inzetten, 
waar je vertrouwen en steun ervaart en je je kunt blijven ontwikkelen. 
 
We houden rekening met relevante externe ontwikkelingen en veranderingen die op ons afkomen. 
We zien dat verhoudingen ingrijpend verschuiven, zonder dat de gevolgen hiervan volledig kunnen 
worden overzien: tussen werkgever & werknemer, tussen de maatschappij & instellingen, tussen 
zorgverleners & cliënten met hun naasten en tussen zorgverzekeraars & zorgaanbieders. Waar 
mogelijk anticiperen we hier op én grijpen we kansen om de zorg toegankelijker en beter te maken. 
In onze strategie kiezen we voor een aantal thema’s die ons helpen om risico’s van buitenaf af te 
beheersen en gebruik te maken van de mogelijkheden die  de buitenwereld ons biedt. De relevante 
externe ontwikkelingen zijn per thema beknopt verwoord. Hieronder staan degenen met de meeste 
impact: 
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De belangrijkste externe ontwikkelingen en veranderingen die relevant zijn voor Arkin1: 

• Veranderende wet- en regelgeving, zoals de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg. 

• Wachtlijstproblematiek. 

• Arbeidsmarktproblematiek. 

• Stijgende zorgkosten. Veranderende bekostiging GGZ-zorg via het ‘zorgprestatiemodel’. 

• Inkoopbeleid verzekeraars: sterke behoefte aan meerjarenafspraken en langerdurende 
contracten. 

• GGZ-sector met regelmaat negatief in het nieuws. 

• Veranderende samenleving, met nieuwe zorgvragen. Participatiemaatschappij. Spanning 
tussen dilemma veiligheid samenleving/beveiliging versus privacy en eigen regie cliënten (o.a. 
verwarde personen). 

• Verdergaande digitalisering. 

 
 

2. Missie Arkin 

 
Arkin wil dat iedereen die psychische zorg nodig heeft, ook daadwerkelijk altijd toegang heeft tot de 
beste zorg naar de laatste wetenschappelijke inzichten, hoe complex de problematiek en/of situatie 
ook is. We organiseren de zorg zo dat deze (fysiek en digitaal) bereikbaar is, doelmatig is en 
betaalbaar blijft.  
Hiermee dragen we bij aan het verkleinen van de kloof van ongelijkheid die zich voordoet in de 
(geestelijke) gezondheidszorg. Deze doet zich op meerdere terreinen voor. De belangrijkste terreinen 
waarop wij een bijdrage willen leveren aan het verkleinen, zijn: 
 

• De toegang tot bewezen effectieve specialistische behandelingen is in geografisch opzicht 
ongelijk verdeeld in het land; 

• De toegang tot bewezen effectieve specialistische zorg is ongelijk verdeeld tussen cliënten 
vanwege ongewenste praktijkvariatie tussen individuele behandelaren; 

• De lichamelijke gezondheid en levensverwachting zijn ongelijk verdeeld tussen verschillende 
groepen mensen. Voor sommige groepen cliënten binnen de GGZ ligt de gemiddelde 
levensverwachting wel 10 tot 15 jaar lager dan gemiddeld in ons land.  

 
Wij bieden geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Ons cliëntenbestand is dan 
ook heel divers. Wij willen een organisatie zijn die cultuursensitief is en voor iedereen toegankelijk, 
ongeacht zijn of haar achtergrond, dat geldt voor onze medewerkers én onze cliënten. Onze 
zorgverleners zijn betrokken bij wat cliënten beweegt en proberen daar zo goed mogelijk bij aan te 
sluiten. Samen met cliënt en naastbetrokkenen proberen wij een behandelaar en een behandeling te 
vinden die optimaal aansluit bij de persoonlijke omstandigheden en de hersteldoelen van de cliënt. 
 
In onze missie geven we weer wat we willen betekenen voor onze cliënten en wat onze 
maatschappelijke opdracht is. De missie biedt een basis en zorgt voor verbinding en samenhang 
binnen de organisatie. Hierop zijn we aanspreekbaar door onze cliënten, hun naasten en onze 
stakeholders. 
 
 
 

 
1 Belangrijkste bronnen: Bestuurlijk akkoord GGZ (2018), Agenda voor Gepast Gebruik en 
Transparantie (2015), Ministerie van VWS, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland 
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Samen zijn we Arkin, dé expert op het gebied van psychische zorg. Samen maken we ons sterk voor 
de mentale veerkracht van onze cliënten. We beschikken over een breed palet aan kennis en 
vaardigheden naar de laatste wetenschappelijke inzichten. We zijn in staat om deze, óók bij de 
meest ernstige problematiek en in de meest ingewikkelde situaties, praktisch en persoonlijk in te 
zetten voor onze cliënten én hun naasten. We lopen voorop als het gaat om innovatieve zorg en 
waarborgen daarmee toegankelijke, effectieve en betaalbare zorg voor onze cliënten en hun 
naasten. 
 
In dit strategisch document beschrijven we ons gewenste toekomstbeeld en maken we duidelijk op 
welke manier we de komende jaren aan onze missie en visie willen werken. 

 

2.1 Kernwaarden Arkin 

Onze kernwaarden zijn uiteraard niet de enige waarden en kernbegrippen die binnen Arkin belangrijk 
zijn. Maar we zien deze drie als het hart van onze organisatiecultuur. Daarom streven we ernaar dat 
ze bij iedereen helder op het netvlies staan en betekenisvol zijn voor de manier waarop we ons werk 
doen, met elkaar omgaan en samenwerken. Bij alles wat we doen binnen Arkin vormen de 
kernwaarden een belangrijk uitgangspunt. 
 

Nieuwsgierig zijn Oprechte, warme belangstelling in de ander hebben. Met plezier blijven 
leren en ontwikkelen. 

Lef tonen Eigenaarschap: verantwoordelijkheid nemen en van daaruit handelen, 
durven gaan voor wat goed is voor cliënten, hun naasten, collega’s, de 
organisatie. Elkaar positief uitdagen. 

Verbinding maken Samen Sterker! Op alle aspecten en niveaus, zowel intern als extern. 
Tegelijkertijd zakelijk en persoonlijk betrokken. Ervoor kiezen om 
toegankelijk en transparant te zijn. Verschillen willen overbruggen. 

 
 

3. Bij Arkin staat de medewerker op één 

 

Relevante externe ontwikkelingen  

• Forse problematiek (actieprogramma ‘Werken in de zorg’) en verschuivingen (o.a. ZZP’ers) op 
de arbeidsmarkt vragen om andere bedrijfs- en verdienmodellen. 

• Stapeling van wet- en regelgeving met risico op verlies van focus op de essentie van ons werk, 
vraagt om actieve externe lobby. 

• Aantrekkelijker maken van werken in de GGZ (veiligheid, minder administratieve lasten & 
regeldruk, scholing & ontwikkeling, professionele autonomie, werkplezier, juiste beloning, 
invloed op instellingsbeleid). 

• Bredere inzet van ervaringsdeskundigen. 

• Diversiteit en inclusieve samenleving & organisaties. 

• De juiste professional verleent de juiste zorg op de juiste plaats (herzien beroepenstructuur).  

• Toekomstbestendige, onderling afgestemde en waar mogelijk gepersonaliseerde (vervolg-) 
opleidingen. Voldoende opleidingsplaatsen en voldoende ruimte voor bij- en nascholing. 

• Uitvoering wetenschapsagenda voor de GGZ (2016) en opstellen van onderzoeksagenda. 

• Doorgaande ontwikkeling naar een netwerk-samenleving én verdere individualisering. 

• Overspannen woningmarkt, met risico’s voor het aantrekken en behouden van medewerkers.  
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Bij Arkin staat de medeweker op één? Moet dat niet de cliënt zijn? Want Arkin 
is er toch voor haar cliënten? Dat klopt helemaal. En dat hebben we dan ook 
in onze missie op de vorige pagina duidelijk verwoord. Maar bij Arkin werken 
we vanuit de volgende visie:  
 
De medewerker zet in zijn dagelijks werk de cliënt in alles op één.  
En daarom zet Arkin de medewerker in alles op één! 
 
Want werken in de GGZ is mensenwerk én tegelijkertijd topsport! Onze zorgprofessionals zijn van 
doorslaggevend belang voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. Er moeten voldoende 
zorgverleners beschikbaar zijn, met uitstekende kwalificaties en competenties. Want omdat we onze 
missie waar willen maken, en dus blijvend willen innoveren om de beste zorg te kunnen leveren, 
gaan we voor de beste medewerkers. Met excellente, ondernemende, leergierige kwaliteiten. Die 
écht betrokken en intrinsiek gemotiveerd zijn en die hun commitment geven aan onze cliënten en 
aan hun collega’s. Die meebouwen aan kwaliteit, veiligheid, continuïteit en stabiliteit. Kortom, we 
gaan voor de eredivisie onder de professionals!  
 
We willen dat deze professionals zich kunnen focussen op hun primaire taak en dus goed 
gefaciliteerd zijn om samen te werken aan goede zorg. Gezonde, mentaal fitte, gemotiveerde en 
tevreden zorgverleners voeren hun taken beter uit. Logisch dat werkplezier, balans en veiligheid bij 
ons hoog in het vaandel staan! Want voor deze professionals willen we ons optimaal inspannen. En 
daarom zetten we bij Arkin de medewerkers op één. En het is zeker dat onze cliënten en hun naasten 
daar de vruchten van plukken! 
 
En dat alles in een arbeidsmarkt die, nu en in de komende jaren, zodanig krap is dat aantrekken én 
behouden van medewerkers een grote uitdaging is. Dit versterkt alleen maar het strategische belang 
dat Arkin als werkgever succesvol is met een positieve uitstraling en grote aantrekkingskracht. 
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We werken deze visie uit met behulp van bovenstaand model (Great Place to Work), waarin een 
drietal relaties cruciaal zijn: met de leidinggevende, met collega’s en met cliënten. 
Van doorslaggevend belang in dit model is de relatie tussen management en medewerker: 
wederzijds vertrouwen is het uitgangspunt en doel. Medewerkers willen worden gezien door 
zichtbare leidinggevenden. Dit vraagt nadrukkelijk ook om een leiderschapsstijl die professionaliteit 
ondersteunt en vakmanschap faciliteert. Waarbij onze leidinggevenden en andere leiders écht 
luisteren naar medewerkers, ruimte geven maar ook sturing waar nodig, op zo’n manier dat 
medewerkers vertrouwen krijgen en houden in het management. Ook onze beroepsinhoudelijke 
vakgroepen2 zijn waardevolle gesprekspartners voor Raad van Bestuur en management over de 
organisatie en inrichting van de zorg en hebben daarmee invloed op het beleid van onze instelling. 
In 2017 is binnen Arkin het Nrgize-programma gelanceerd, voor en door medewerkers. De vier pijlers 
raken aan en versterken het Great Place to Work model: werkplezier, mentale en fysieke fitheid, een 
goede balans tussen werk en privé en een veilige werkomgeving.  
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
1. Eind 2023 hebben alle specialismen en staven een positieve Great Place To Work score van 

80% of hoger (waar of heel erg waar).  
2. Eind 2023 is de uitstroom van medewerkers lager dan 10%, wat bijdraagt aan meer stabiliteit, 

continuïteit, kwaliteit en veiligheid. 

 

3.1 uitleven van onze kernwaarden 

Een organisatiecultuur met richting en ruimte, visie en vertrouwen, zet professionals in hun kracht, 
stelt ze in staat om hun vakmanschap maximaal in te zetten. Daarbij hoort ook een ‘basis-op-orde’:  
we bieden medewerkers passende arbeidsvoorwaarden en alle kansen om slim gebruik te maken van 
digitale voorzieningen en fysieke en digitale omgevingen die passen bij de tijd waarin we leven. Arkin 
wil zich duurzaam onderscheiden als werkgever door middel van een cultuur waarin oprecht 
geluisterd wordt naar wensen, behoeften, ideeën, etc. van medewerkers en waar hierover ‘het 
goede gesprek’ wordt gevoerd. Dit bevordert de verdere ontplooiing van hun kwaliteiten. Ook 
stimuleren we daarom actief het klinisch leiderschap van onze professionals en de verdere 
ontwikkeling van de benodigde en gewenste competenties van ons management. We geloven dat 
dan iedereen verantwoordelijkheid neemt vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen om optimaal bij 
te dragen aan de best mogelijke zorg.  
Het uitleven van onze kernwaarden (zie paragraaf 2.1) en het verder ontwikkelen van het gewenste 
gedrag dat bijdraagt aan Arkin als Great Place to Work, gaat niet vanzelf. We realiseren ons dat dit 
een veranderingsproces is dat zorgvuldige en gerichte aandacht vraagt. 
 

3.2 levenslang leren en toonaangevend opleiden 

Arkin heeft een onderscheidende behandelvisie (zie hoofdstuk 4) die zij overdraagt aan de huidige en 
nieuwe generatie professionals. De beroepsopleidingen van Arkin en alle andere vormen van trainen, 
ontwikkelen en opleiden, sluiten goed aan op en zijn maximaal geïntegreerd in de zorg. 
De vanzelfsprekende toetssteen voor alle opleidingsactiviteiten is de ervaren en meetbare 
meerwaarde voor de cliënten van Arkin en hun naastbetrokkenen. Opleiding is daarom de 
levensader van Arkin en werken bij Arkin betekent een leven lang plezier hebben in leren en 
ontwikkelen. Arkin is een opleidingsinstituut, wat zichtbaar en merkbaar is in o.a. het werkklimaat en 
de faciliteiten. 

 
2 Medisch Stafoverleg (MSO), Psychologen Overleg Arkin (POA), Verpleegkundige en Agogische 
Adviesraad (VAAR) 
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Opleiden betekent een adequaat antwoord geven op de constante verandering binnen de GGZ. Dit 
geldt voor kennis, zorgvragen en maatschappelijke verwachtingen. Zo leiden ontwikkelingen in de 
informatietechnologie en biometrie tot nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en een andere 
verhouding tussen professional, cliënt en naaste. Medewerkers zijn door opleiding met deze nieuwe 
verhouding en de daaraan verbonden vaardigheden vertrouwd. Ze worden opgeleid en geschoold tot 
wendbare en weerbare professionals, die kunnen én durven reflecteren op de gevolgen van het 
eigen handelen vanuit wetenschappelijke, ethische, financiële en persoonlijke dimensies.  
 
Opleiden draagt bij aan verbinding tussen medewerkers door middel van wederzijdse 
kennisoverdracht en goede samenwerking tussen de verschillende disciplines. Opleiden draagt 
eveneens bij aan verbinding tussen specialismen door vanuit een herstelgericht kader met een 
transdiagnostische blik te werken. Per discipline verschillen werkzaamheden, vereisten en externe 
context. Daarom behoeft de overkoepelende visie een uitwerking per specialisme. Arkin zoekt 
nadrukkelijk de ruimte om binnen de kaders van de vereisten de eigen behandelvisie vorm te geven 
in onderscheiden opleidingen. Zo weet de professional waarom zij/hij voor Arkin kiest en weet dat 
uit te dragen op alle niveaus. 
Door een gedifferentieerd en gepersonaliseerd opleidings- en scholingsaanbod heeft Arkin als 
werkgever en opleider wervingskracht voor nieuwe medewerkers en retentiekracht voor bestaande 
medewerkers. We zien duurzaam opleiden als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de bestaande disbalans tussen opleidingscapaciteit enerzijds 
en de vraag vanuit de markt anderzijds op te heffen. Medewerkers werken in een context van een-
leven-lang-opleiden, waarbij we aansluiten bij wisselende behoeften en mogelijkheden per 
levensfasen. Dit komt zowel hen als onze cliënten en naasten ten goede. 
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
3. Eind 2023 hebben alle medewerkers (werkzaam binnen de zorg én binnen de ondersteuning) 

een individueel loopbaanpad (levenslang leren). 
4. Om te voorzien in de interne vraag heeft Arkin eind 2023 de opleidingscapaciteit van haar 

beroepsopleidingen uitgebreid met minimaal 20% (toonaangevend opleiden). 

 

3.3 onderzoek vanuit een academische attitude 

Arkin ontwikkelt zich verder tot een instelling met een duidelijke academische attitude die door de 
gehele organisatie voelbaar is. We vinden het vanzelfsprekend dat we op de hoogte zijn van actuele 
ontwikkelingen in ons vakgebied, actief op zoek gaan naar kennis en open staan voor nieuwe en 
innovatieve projecten. We zijn op de hoogte van bewezen effectiviteit van behandelingen en vinden 
het vanzelfsprekend dat het zorgaanbod daarop gebaseerd is. We faciliteren wetenschappelijk 
geïnteresseerde clinici in promotietrajecten, onderzoeksuren, ondersteuning bij het werven van 
subsidies etc. We introduceren een wetenschappelijk boegbeeld (nieuwe rol) binnen alle 
specialismen. Bij de werving van nieuwe collega’s zijn we dan ook op zoek naar professionals die zich 
thuis voelen bij een cultuur waar innovatie en wetenschappelijk onderzoek bepalen wie wij zijn en 
wat we doen.  
 
Bij keuzes over de investering in eigen onderzoekprojecten zijn de specialismen van Arkin, en de 
onderzoeksvragen die uit hun klinische praktijk naar voren komen, leidend: we focussen op klinisch 
relevant onderzoek dat aansluit bij en meerwaarde heeft voor innovaties en kwaliteitsverbetering 
van onze behandelingen. Meer dan tot nu toe is er daarbij aandacht van hoe we veelbelovende 
onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk goed implementeren in de behandelpraktijk. In 
toenemende mate zal data science (onderzoek met in onze digitale systemen aanwezige ‘big data’) 
een bijdrage leveren aan onze kennisontwikkeling. Arkin zet hier sterk op in. 
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Dit vereist ten eerste dat alle medewerkers makkelijk toegang hebben tot wetenschappelijke kennis. 
Daarom is er een eenvoudig te gebruiken, laagdrempelige infrastructuur die het zoeken naar 
literatuur binnen handbereik van alle medewerkers brengt. Ook is er een actieve uitwisseling van 
ideeën, kennis, resultaten van nieuwe studies of ontwikkelingen in het vakgebied tussen 
onderzoekers en medewerkers. Ons werk is gericht op het welzijn en herstel van cliënten. Daarom 
vinden we het belangrijk dat ervaringsdeskundigen, zoals cliënten en naastbetrokkenen, een stem 
hebben bij de opzet en uitvoering van innovatieve projecten en onderzoek. Op deze manier proberen 
we goed aan te sluiten bij wensen en behoeften van cliënten en hun naasten en maken we gebruik 
van hun kennis en ervaring. 
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
5. Eind 2023 hebben alle medewerkers toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten. 

 
 

4. Cliënt, behandelaar en naaste(n) vormen samen een sterk team 

 

Relevante externe ontwikkelingen 

• Nieuwe wet- en regelgeving, onder andere: Wet verplichte GGZ (2020), Wet zorg en dwang 
(2020), Wet forensische zorg (2019). 

• Transitie sociaal domein (integrale dienstverlening). 

• Aanpak en terugdringen van wachttijden op zo’n kort mogelijke termijn. 

• (transformatie naar) de juiste zorg op de juiste plek (taskforce-rapport april 2018): 
landelijke/regionale ondersteuning, lokale invulling. Triage & (vroeg)diagnostiek. 

• Inclusieve samenleving & eigen kracht cliënt (met eigen sociale omgeving) als uitgangspunt. 
Tegengaan van stigma. 

• Toeleiding naar zorg en vroegsignalering. Aansluiting van GGZ-expertise in wijknetwerken: 
wijkgerichte community care. 

• Thuis, tenzij… Passende zorg & ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving. 
Realiseren van goede aansluiting thuis en kliniek (werkwijzer ‘medisch noodzakelijk verblijf 
GGZ’. Passende uitstroomvoorzieningen (‘verblijf met rechtmatigheidsgrond’). 

• Persoonlijk herstel en sociale netwerken zoals respijtvoorzieningen, herstelacademies & 
zelfregie-centra. 

• Regionale afspraken zorgverzekeraars en gemeentes ten aanzien van integrale zorg: 
maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, zorg, jeugdzorg, welzijn en preventie. 

• Integrale zorg: maatschappelijke ondersteuning, publieke zorg, welzijn, jeugd, preventie met 
vertegenwoordiging van cliënt- en naastenperspectief. Positieve gezondheid. 

• Beveiligde zorg (Veldnorm voor Beveiligde Intensieve Zorg) en ketenveldnorm 
Levensloopfunctie en Hoogbeveiligde Intensieve Zorg (2018). 

• Acute zorg (generieke module acute psychiatrie). 

• KOPP-KVO (aanbod voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van 
Verslaafde Ouders) in aansluiting op Actieprogramma’s ‘Zorg voor de Jeugd’ en ‘Geweld hoort 
nergens thuis’. 

• Nationaal preventieakkoord (2018). 

• Consultatiefunctie ‘kijk- en luistergeld’ uitbreiden.  

• Verdere ambulantisering, verandering en (deels) vervanging van zorg door eHealth. 

• Goede zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (actieprogramma GGZ 
Nederland en Eindrapportage Schakelteam Personen met Verward Gedrag, 2018). 

• Toenemende diversiteit en groeiend belang van cultuursensitiviteit. 
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Ieder mens streeft naar zo veel mogelijk gezondheid, 
weerbaarheid en betekenisvol functioneren in de 
eigen leefomgeving. Ieder mens is daarin uniek: met 
persoonlijke toekomstdromen, uitdagingen, 
leefomstandigheden, voorkeuren, en verwachtingen. 
Die uitdagingen en verwachtingen doen een beroep 
op ons vermogen om ons in het dagelijks leven 
staande te houden. Vaak lukt dat prima, maar soms is 
hulp nodig om grip te houden of weer grip te krijgen 
op het leven. Op dat moment komt Arkin voor onze 
cliënten in beeld. De cliënt maakt, samen met zijn 
naaste(n) en de professional(s) onderdeel uit van een 
team. We hebben de overtuiging dat op deze manier 
van samenwerken we de meest optimale behandeling en begeleiding in kaart kunnen brengen en 
vervolgens ook bieden. Zo dragen we bij aan de mentale veerkracht van onze cliënten.  
 
We bieden cliënten met psychische problemen passende zorg om zo snel en volledig als mogelijk 
klinisch (symptomatisch), maatschappelijk en persoonlijk te herstellen, waarbij aandacht voor de 
lichamelijke gezondheid onlosmakelijk verbonden is met de behandeling. De uitkomst die we beogen 
is dat cliënten met behulp van hun naasten en hun eigen steunsysteem weer zo volledig mogelijk de 
regie over hun eigen leven nemen. De zorg die Arkin levert is daarmee per definitie tijdelijk van aard. 
Zoals in de missie expliciet verwoord is, willen we de ongelijke verdeling van de toegang tot zorg 
verkleinen. Het terugbrengen van de wachttijden zodat deze vallen binnen de treeknorm is hiervoor 
van cruciaal belang. 
 

4.1 behandelvisie Arkin 

De behandelvisie van Arkin is beschreven in een afzonderlijk document. De kern ervan is hieronder 
verwoord. 

Samen met de cliënt en zijn naaste(n) vormen we een team en werken we met passie en vol 
vertrouwen toe naar psychische gezondheid, herstel en verbetering van kwaliteit van leven. We 
sluiten aan, benutten en versterken persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden om stabiel en 
betekenisvol te functioneren. Vanuit onze betrokkenheid zijn we daarbij nieuwsgierig naar wat de 
ander beweegt. De individuele vraag en persoonlijke situatie is ons vertrekpunt. We willen daar 
zo vroeg als mogelijk bij zijn. 
 
We gaan ervan uit dat de cliënt, in meer of mindere mate, zelf in staat is zijn of haar gezondheid 
en leefomstandigheden te verbeteren. De individuele doelen die voor de cliënt betekenisvol zijn, 
zijn hierbij leidend. 
We onderzoeken samen welke kennis, vaardigheden en stappen hiervoor nodig zijn of ontwikkeld 
moeten worden. De cliënt voert zo veel als mogelijk de eigen regie, ook als dat uitdagend is. Het 
aanbieden van digitale toepassingen versterkt deze eigen regie. 
 
We zetten op transparante wijze de meest recente wetenschappelijke inzichten, onze expertise 
en persoonlijke benadering in om de betekenisvolle doelen te helpen realiseren. We stemmen 
voortdurend af of we nog op de goede weg zitten, of er meer of iets anders nodig is of afgerond 
kan worden. Zo werken we samen aan effectieve preventie en gepersonaliseerde behandeling. 
Daar zijn we goed in en dat motiveert ons. 
 
Arkin heeft veel te bieden, we beschikken over een veelheid aan specialismen, expertise en 
ondersteuning. We zorgen dat dat wat nodig is voor cliënten, naasten en medewerkers, ook echt 
toegankelijk is. We bieden geïntegreerde behandeling (in logische samenhang, met continuïteit, 
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in soepele afstemming, met aandacht voor somatiek) zonder wachttijden en zonder schotten 
tussen teams, personen en zorgvormen.  
 
We kijken over de grenzen van onze eigen expertise en roepen andere collega’s of organisaties in 
als dat nodig is om de best mogelijke zorg op maat te bieden. 
Alle vormen van feedback zijn waardevol, van cliënten en hun omgeving, en ook van collega’s. Zo 
leren we continu. 
 
Wij zijn tevreden als het team van cliënt, naaste(n) en professional tevreden is. 

 
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
6. Al onze cliënten hebben tijdige toegang tot passende (herstelondersteunende) zorg,  

Inclusief dagbesteding en individuele begeleiding. Eind 2021 vallen alle wachttijden binnen de 
treeknorm. 

7. Eind 2023 levert Arkin geïntegreerde en gecoördineerde (continue) behandeling vanuit de 
verschillende specialismen. Bij de start van de behandeling maken we met de cliënt en diens                           
naasten (in het triadisch team) afspraken over de benodigde zorg voor het realiseren van zijn 
(lange termijn) persoonlijke doelen en behoeften. De benodigde zorg vanuit de verschillende 
specialismen organiseren en verlenen we rond de cliënt in één behandelplan inclusief de zorg 
van samenwerkingspartners. Hierbij geldt als uitgangspunt dat gedurende het hele 
behandeltraject de regie en coördinatie van het behandeltraject zoveel mogelijk bij de client 
en één vaste behandelaar is belegd. 

 

4.2 beter worden doe je thuis! 3 

Ambulante behandeling, tenzij... vormt het uitgangspunt voor ons (be)handelen. Randvoorwaarde 
hierbij is dat (de capaciteit van) de ambulante teams op orde is. Behandeling vindt in principe 
poliklinisch of outreachend plaats. Een verzoek om opname is een signaal dat een behandeling voor 
de cliënt en de omgeving niet (meer) optimaal is. Als cliënten een hogere zorgintensiteit nodig 
hebben, proberen we hen in eerste instantie met opschaling van ambulante zorg thuis te blijven 
behandelen. Dat is mogelijk door: 
 

• voldoende en sterk IHT4-aanbod, dat de poortwachter-functie voor de opnameklinieken uitvoert; 

• één beddenhuis voor Arkin met een eenduidig logistiek plaatsingsproces, uitgevoerd door een 
centraal bureau dat ervoor zorgt dat alle plaatsingsverzoeken inhoudelijk beoordeeld en 
behandeld en administratief verwerkt worden; 

• verbeterde doorstroom naar ketenpartners, zoals RIBW (50% verkorting wachttijd); 

• innovatie gericht op vermindering curatieve opnames: planbare opnames als onderdeel van een 
curatief behandeltraject; 

• een ruim en gevarieerd aanbod voor dagbehandeling;  

• meerjarenafspraken met verzekeraar/justitie/gemeente, gericht op afdekken van financiële 
risico’s van leegstand en dagbehandeling en het creëren van ruimte om te investeren in IHT en 
innovatie. 

 
3 De context van deze uitspraak is de samenwerking tussen de ambulante en de klinische 
zorgverlening. Dit laat onverlet dat het hebben van zinvol(le) werk en dagbesteding en het onderdeel 
uitmaken van groepen en netwerken, etc. sterk bijdragen aan zingeving, welbevinden en herstel. 
4 IHT = Intensive Home Treatment 
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Klinische behandeling dient altijd een specifiek doel, dat bij opname wordt bepaald. Dat kan zijn dat 
we tijdelijk een beschutte omgeving bieden voor mensen die door hun psychiatrische problemen 
even niet in staat zijn om in hun eigen basiszorg te voorzien (een logeer- en stutfunctie). Dat kan zijn 
dat een uit de stoornis voortvloeiend gevaar/nadeel/risico afgewend moet worden, onder andere 
door middel van 24/7 toezicht op de cliënt. Dat kan zijn omdat een zeer intensieve (specialistische) 
behandeling alleen in een specifiek gecontroleerd therapeutisch klimaat kan worden geboden. Dat 
kan zijn omdat het gaat om een strafrechtelijk opgelegde klinische behandeling. Dat kan zijn omdat 
iemand wat langer moet ‘revalideren’ in een van onze herstelklinieken om te werken aan 
vaardigheden die nodig zijn om in het leven zelfstandig of met begeleiding staande te houden.  
 
In onze klinieken creëren we een gastvrije en gezonde omgeving, en zijn de omstandigheden 
dusdanig dat deze bijdragen aan het opnamedoel en dat de cliënten het verblijf als aangenaam 
ervaren. Dit geldt bij zowel korte als langerdurende opnames. De cliënt houdt zoveel als mogelijk 
eigen regie en de omgeving kan als het ware mee naar binnen.  
De behandeling binnen de kliniek richt zich op het specifieke doel dat bij de indicatie voor opname is 
vastgesteld. De klinische behandeling is zo een doelgericht intermezzo in een doorlopend ambulant 
behandeltraject. En de ambulante behandelaar blijft regisseur (regiebehandelaar) voor wat betreft 
de gehele behandeling. 
 
Vanaf het begin van een klinische opname sturen we in de behandeling en begeleiding op ontslag, 
samenhangend met het eerdergenoemde specifieke behandeldoel. Dit betekent dat vanaf het begin 
van opname in kaart wordt gebracht wat ervoor nodig is om de cliënt en zijn/haar systeem maximaal 
te ondersteunen in het herstel en de behandeling buiten de kliniek voort te zetten. De behandeling 
wordt ingericht op het halen van precies die doelen. 
 
Arkin wil met deze strategie nog verder ambulantiseren en klinisch verblijf verminderen. Afbouw van 
bedden is daarbij echter geen doel op zich, maar is naar verwachting een resultante van de 
versterking van de ambulante teams. Besparingen op de zorgkosten die hier uit voortvloeien dienen 
(deels) naar de versterking van de ambulante teams toe te vloeien. 
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
8. Eind 2023 is het aantal (verplichte) crisisopnamen voor cliënten die al bij Arkin in zorg zijn met 

25% afgenomen en deze cliënten worden intensief thuis behandeld. Bij opname is voor 100% 
van de cliënten het opnamedoel aantoonbaar vastgesteld. De gemiddelde opnameduur is 
verlaagd met 10%.  

 

4.3 verder in specialisatie én synergie 

De structuur van Arkin, waarbij elk specialisme georganiseerd is 
rondom een bepaalde doelgroep of zorgaanbod, heeft ons veel goeds 
gebracht. Zoals het verder ontwikkelen van de profielen en 
specialismen, het opbouwen van (hoog)specialistische expertise bij 
behandelaren en de herkenbaarheid van de merken voor zowel cliënt, 
verwijzer als medewerker.  
Vanuit de wetenschappelijke literatuur (referenties) en onze ervaring weten we dat de psychische 
problemen van cliënten zich zelden beperken tot één (DSM) diagnosegroep. Veel vaker is sprake van 
multimorbiditeit of comorbiditeit: een combinatie van psychische aandoeningen, die afwisselend op 
de voorgrond staan, en die vaak elk voor zich (hoog) specialistische behandelexpertise vergen. 
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Onze goed ontwikkelde specialismen maken Arkin bij uitstek geschikt voor de behandeling van 
comorbiditeit. We bouwen aan dwarsverbindingen en het bieden van innovatieve geïntegreerde zorg 
voor de patiënten met meerdere diagnoses. Arkin gaat zich daar verder in specialiseren en op 
profileren: in 2023 excelleren we in synergie tussen de specialismen in het behandelen van cliënten 
met comorbiditeit conform transdiagnostische uitgangspunten, gebaseerd op patiëntprofielen.  
 
Hoe willen we dit bereiken?  

• Elk specialisme behandelt comorbiditeit in principe mee (voorwaarde is wel dat de benodigde 
basale expertise aanwezig is). De regiebehandelaar schakelt een collega specialist in wanneer de 
comorbide aandoening een (hoog)specialistische behandeling vergt. 

• We delen kennis tussen onze specialismen, we ontwikkelen ons door in ons eigen specialisme, 
maar zonder onze algemene kennis en expertise in generalistische zin te verliezen.  

• We investeren in uitwisseling, scholing en persoonlijk portfolio van behandelaren. 

• We sturen op synergie tussen de specialismen, op afstemming van hun portfolio’s, en op 
integrale zorg rondom de cliënt. 

• We werken daarbij vanuit het principe dat we de benodigde specialistische kennis zo mogelijk 
naar de cliënt toe halen in plaats van de cliënt intern te verwijzen naar een ander specialisme. 

 

Zo matchen we met behoud van de kracht van specialisatie de diversiteit van individuele cliënt (als 

persoon en als zorgvrager) met de diversiteit van individuele zorgverleners (als persoon en in 

expertise & interesse). Ook in de samenwerking met onze ketenpartners proberen we, vanuit onze 

specifieke rol en expertise, synergie te bereiken in het bieden van zorg zonder schotten aan cliënten 

in de wijk. 
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
9. Eind 2023 behandelen we cliënten met co-morbiditeit zonder schotten, met behoud van de 

hoogspecialistische zorg die Arkin haar cliënten biedt. 

 
 

5. Focus op doorgroei binnen de driehoek Amsterdam–Utrecht–Amersfoort 

 

Relevante externe ontwikkelingen 

• (transformatie naar) de juiste zorg op de juiste plek (taskforce-rapport april 2018): 
landelijke/regionale ondersteuning, lokale invulling. 

• Regionale verschillen m.b.t. (bereikbaarheid & toegankelijkheid van) kwalitatief goede zorg én 
(vroeg)diagnostiek. 

• Regionale contractering zorgverzekeraars. 

 
Van oudsher heeft Arkin zich geprofileerd als grootstedelijke aanbieder die opkomt voor de meest 
kwetsbaren in de maatschappij en mensen met complexe zorgvragen. Ook extern wordt Arkin gezien 
als grotestadsspeler die een belangrijke rol speelt bij grootstedelijke problemen en deelneemt aan 
diverse netwerken en daarin regelmatig ook de regie pakt. De laatste jaren zien we echter dat het 
verzorgingsgebied van Arkin is gegroeid.  
 
Op dit moment zijn in gebieden buiten Amsterdam slechts enkele specialismen actief. Hierbij wordt 
bewust ingezet op goede samenwerking met regionale zorgpartners. Toch wordt door medewerkers 
buiten Amsterdam de afwezigheid van de breedte van de Arkin-specialismes als gemis ervaren. Dat 
leidt soms ook voor cliënten tot suboptimale omstandigheden en uitkomsten. Het leidende criterium 
voor verdere groei is het kunnen bieden van meerwaarde. Voor cliënten, waarbij vooral 
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keuzevrijheid, kwaliteit van zorg en terugdringen van wachtlijsten belangrijk zijn. Voor hen kunnen 
we bijvoorbeeld onderscheidend zijn in het verminderen van de praktijkvariatie door bewezen 
effectieve specialistische behandelingen die we hebben ontwikkeld ook elders in Nederland 
toegankelijk te maken. Of door het bieden van geïntegreerde behandeling van comorbiditeit door 
synergie tussen de specialismen. Voor verwijzers kunnen we onderscheidend zijn in het bieden van 
een propositie die hen ontzorgt en helpt. Voor medewerkers, doordat er meer variatie is in het werk, 
meer ontwikkelmogelijkheden en betere voorzieningen voor opleiding en onderzoek. Bijkomend 
voordeel is dat de woningmarkt en arbeidsmarkt buiten Amsterdam gunstiger zijn. 
 
De effecten van poliklinische groei op de behoefte aan klinische capaciteit verdient daarbij nog 
nadere verdieping. De regio’s Kennemerland, Zaanstreek en Almere, waar verschillende specialismen 
van Arkin al actief zijn en blijven, zien we als mogelijke groeiregio’s voor een latere fase. De daar 
aanwezige specialismen kunnen rekenen op gelijkwaardige aandacht en volwaardige ondersteuning. 
Het enige verschil ligt in een ander groeiperspectief. 
 
Zoals beschreven, gaat dit strategisch kader uit van een nieuw en groter primair verzorgingsgebied 
van Arkin: de driehoek Amsterdam – Utrecht – Amersfoort. We zoeken hierbij de samenwerking met 
regionale GGz zorgaanbieders en maken sluitende afspraken om cliënten bijvoorbeeld ook klinisch te 
kunnen bedienen. We beschouwen dit als onze voorkeursstrategie en zullen vanuit dit perspectief 
kansen en mogelijkheden voor groei die zich voordoen, beoordelen. De Arkin-organisatie zal hier dan 
ook op aansluiten. De zorglocaties en medewerkers in het hele verzorgingsgebied kunnen rekenen 
op hetzelfde niveau van facilitering en ontzorging. Van belang is dat de Arkin-cohesie bewaard 
wordt.  
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
10. Tot en met 2023 ligt de focus op doorgroei binnen de driehoek Amsterdam – Utrecht – 

Amersfoort. 

 
 

6. Arkin innoveert 

 

Relevante externe ontwikkelingen 

• Zorg zonder onnodige regeldruk (sectoraal actieplan curatieve ggz, als onderdeel van het 
zorgbrede Actieplan (Ont)Regel de zorg, 2018). 

• Vastgestelde ambitie door ggz partijen om de zorg fysiek, tijdig en financieel toegankelijk te 
houden.  

• Meer procesgerichte verantwoording op gepast gebruik. 

• Vereenvoudiging wettelijke regels en vereisten voor aantoonbaar rechtmatige zorg. 

• Principe van registratie aan de bron is leidend met gebruikersvriendelijke software voor 
zorgverleners. 

• Kwaliteit van zorg: kwaliteitsstatuut, zorgstandaarden, generieke modules, samenwerking met 
sociaal domein, Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie, eenduidige set 
kwaliteitsindicatoren (AKWA).  

• Outcome-doelen Informatieberaad Zorg: medicatieveiligheid, cliënt centraal (meer regie, meer 
zorg thuis), gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, eenmalig vastleggen van gegevens. 

• EHealth en app-toepassingen. 

• Digitalisering; mensen weten steeds beter om te gaan en gebruik te maken van digitale 
toepassingen, de technische ontwikkelingen reiken verder en worden steeds 
gebruiksvriendelijker. 
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• VIPP (versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional) gericht op 
(digitale) toegankelijkheid van zorg(-informatie). 

• GGZ Nederland heeft de Green Deal Zorg ondertekend. 

 

6.1 waardengedreven behandelen en verantwoorden 

Waardengedreven zorg gaat over doen wat nodig is, écht contact, er voor de kwetsbare ander zijn, 
vertrouwen, zorgvuldigheid en gepersonaliseerde zorg. Ondanks de beste intenties heeft de GGZ- 
sector te maken met regelzucht, ongewenste praktijkvariatie, structurele onderbezetting, 
hokjesdenken en continu schuivende schotten.  
 
De goede dingen liggen besloten in waardevol aansluiten bij de reële behoefte en doelen van de 
cliënt en naasten, op de stand van de wetenschap, praktijk en ervaringskennis. Kennis over bewezen 
effectiviteit van behandelingen en ervaringsdeskundigheid zit tot in de haarvaten van onze teams en 
bepaalt mede de attitude van onze medewerkers.  
We durven in de spiegel te kijken en los te laten. Stoppen met papieren tijgers en ingesleten 
gewoontes. Stoppen met zaken die niet of nauwelijks waarde genereren voor cliënten, naasten, 
verwijzers en medewerkers. Want niemand wil waarde-loos werk doen. 
 
We nemen onze professionals serieus en rusten hen toe met zinvolle kwaliteitsinformatie zodat zij 
samen met cliënt en naasten de juiste beslissingen kunnen nemen voorafgaand en gedurende het 
zorgproces. We zorgen voor kritische (zelf)reflectie zodat we elkaar inhoudelijk uitdagen vanuit 
verschillende invalshoeken en moeilijke beslissingen niet vooruitgeschoven worden.  
We schatten in dat we uiteindelijk met 25% minder tijd nodig hebben voor onze waardengedreven 
externe verantwoording. Hierdoor zijn we in staat om meer cliënten te bereiken en te behandelen 
met gelijkblijvend budget (andere factoren buiten beschouwing latend). 
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
11. Eind 2023 vindt de verantwoording van de zorg door onze zorgprofessionals volledig plaats op 

basis van uitkomsten van zorg en methodisch werken. De afname van registratielast levert een 
tijdswinst van 45 minuten per professional per dag op en deze tijd komt aantoonbaar ten 
goede aan de directe cliëntenzorg. 

 

6.2 digitale stuwkracht 

In de digitale wereld komen beperkingen in tijd, locatie en ruimte te vervallen. Als Arkin zijn we ons 
hiervan bewust en benutten we dit in de steun aan onze cliënten en behandelaren.  
Door digitalisering kunnen we ieder moment en op (vrijwel) iedere plek verbinding leggen tussen 
mensen. We kunnen veel meer gegevens verzamelen en met elkaar verbinden dan voorheen. En 
door digitalisering kunnen deze gegevens en processen veel makkelijker en breder toegankelijk 
worden gemaakt.  
Arkin wil dat kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen 
toegankelijk is. We gebruiken digitalisering om dit proces aan 
te jagen en te faciliteren. We geloven dat de inzet van een 
netwerk dat zich over de traditionele grenzen tussen formele 
en informele zorg heen verbindt, bijdraagt aan de (positieve) 
gezondheid van onze cliënten. Digitale ontwikkelingen, zoals 
een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of een e-community bieden daarbij de cliënt veel meer 
mogelijkheden om zelf regie te voeren over het eigen herstelproces. Nauwere betrokkenheid van de 
naasten wordt ook digitaal mogelijk gemaakt. Wij zien digitalisering als een manier om een veelheid 
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aan specialistische behandelinformatie op een begrijpelijke manier aan te bieden, waardoor cliënten 
beter inzicht verkrijgen en geïnformeerd keuzes kunnen maken en gesteund kunnen worden door 
hun naasten.  
Toegang tot data leidt dan tot een meer gepersonaliseerde behandeling. De mix van digitaal en fysiek 
zorgt ervoor dat we als dienstverlener ieder een passende zorgvorm kunnen bieden.  
  
Onze zorgprofessionals zijn hulpverlener of specialist, die dankzij slimme digitale ondersteuning van 
processen ontlast worden van bepaalde taken, waardoor zij hun werk nog beter kunnen doen. Wij 
beschouwen de computer met zijn veelheid aan data als ‘digitaal maatje’ om de zorgprofessional te 
steunen bij het invullen van zijn rol. Digitalisering verandert de mogelijkheden waarop we onszelf en 
ons werk organiseren en samenwerken. De hulpverlener van Arkin wordt een dienstverlener die 
zijn/haar specifieke expertise inzet in het gezondheidsnetwerk rondom de burger. 
 
De Arkin Informatiestrategie (2019-2021) kent drie belangrijke ambities: 

• Cliënten krijgen meer toegang tot en regie over hun persoonlijke gegevens zodat ze in staat zijn 
om meer regie over de eigen behandeling te kunnen nemen. 

• Behandelaren en verpleegkundigen ervaren meer werkplezier en minder registratiedruk door 
optimale ICT-ondersteuning. 

• Data uit in- en externe bronnen ondersteunen behandelingen kwalitatief beter. 
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
12. In 2022 hebben we een elektronisch cliëntendossier (ECD) en PGO voor ieder specialisme dat 

de behandelaar en cliënt ondersteunt bij het realiseren van hun gemeenschappelijke doelen, 
en waardoor de handelingen ten behoeve van registratie en declaratie tot een minimum zijn 
beperkt. Dit draagt aanzienlijk bij aan de mentale veerkracht van de behandelaar. De cliënt 
kan, samen met zijn naasten, goed geïnformeerd en in regie zijn behandeling volgen. 

 

6.3 groen is het nieuwe goud 

Arkin ambieert de komende jaren serieus werk te maken van duurzaamheid en wil concrete 
resultaten boeken als het gaat om bewustwording, keuzes en gedrag. De maatschappelijke noodzaak 
voor klimaatverandering, CO2-reductie en duurzaamheid in het algemeen vraagt ook van Arkin een 
proactieve opstelling hierin. Bovendien vinden steeds meer medewerkers, en zeker ook de nieuwe 
generatie medewerkers, het belangrijk om te werken voor een organisatie die duurzaamheid hoog in 
het vaandel heeft staan. 
 
Duurzaamheid past binnen de bredere context van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO). Dit komt er in essentie op neer dat we rekening (willen) houden met de maatschappelijke 
effecten van al onze activiteiten. En dat beslaat de volle breedte van wat we doen: het verlenen van 
(gepaste) zorg, inkoop, inzet en gebruik van middelen en gebouwen, werkgeverschap, etc. 
In eerste instantie bekijken we duurzaamheid “smal” wat inhoudt dat we ons beperken tot ‘groen is 
het nieuwe goud’. Maar daarna willen we klaar zijn voor een bredere interpretatie conform MvO. 
 

Strategische doelstellingen 2019-2023 
 
13. Arkin vermindert haar CO2-voetafdruk binnen drie jaar (eind 2022) met tenminste 10%, onder 

andere door spaarzaam gebruik, duurzaam inkopen, ICT- en Ehealth toepassingen en modern 
HR-beleid. 
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7. Financieel perspectief 

 
Zonder volledig te willen zijn, zien we de volgende ontwikkelingen met financiële impact als 
belangrijk kader in het vormgeven en vooral ook realiseren van de strategie: 
 

Relevante externe ontwikkelingen 

• Beschikbaar macrokader: Sturing op volumegroei van zorg dichterbij de cliënt. Prijsafspraken 
mogelijk o.b.v. reële zorgvraag en reële prijzen in de lokale/regionale situatie. Ruimte voor 
marktconforme CAO-ontwikkeling.  

• De juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment tegen de 
juiste prijs. 

• Regionaal inkoopbeleid. 

• Meerjarencontracten met zorgverzekeraars, specifieke aandacht voor kwetsbare groepen 

• Vermindering omvang niet-gecontracteerde zorg. 

• (ontwikkelen van) nieuwe bekostigingssystematiek voor geneeskundige GGZ (ZVW-deel GGZ). 

• Vermindering prikkels ondoelmatige zorg en bevorderen van prikkels doelmatige zorg. 

• Bekostiging van de consultatiefunctie conform zorg op de juiste plek. 

• Preventiecoalities m.b.t. structurele samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten, gericht 
op risicogroepen. 

• Overspannen vastgoedmarkt, met risico’s van kostprijs-opdrijvende effecten. Vooral in West-
Nederland.  

 
De financiële strategie richt zich op het creëren van voldoende financiële ruimte voor innovatie, 
zowel op zorginhoudelijk als administratief vlak, die uiteindelijk bijdraagt aan duurzame en 
betaalbare GGZ. De belangrijkste speerpunten vanuit het financiële perspectief voor 2020-2023 zijn: 

• In de afspraken met financiers staat een rendabel tarief centraal. Afspraken met financiers 
moeten kostendekkend zijn. Er worden geen concessies gedaan aan het rendement. 

• De kostenverhogingen als gevolg van de CAO-stijging, de flexibilisering in de personele inzet 
(verhoogde PNIL-inzet), de overspannen vastgoedmarkt en de investeringen in innovaties moeten 
worden verdisconteerd in de afspraken met financiers.  

• Om de kostenstijgingen op te vangen maakt Arkin met financiers meerjarenafspraken waarbij een 
doelmatigheidswinst kan worden gerealiseerd in de periode 2020-2022 op basis van de Arkin 
strategie. Hierbij gaat het o.a. om opschaling van de experimenten/waardengedreven zorg, het 
versterken van de outreachende zorg, het inzetten van IHT als poortwachter voor de klinieken aan 
de voor en achterkant en verdere overheveling naar de basisGGZ. 

• Structureel niet-kostendekkende activiteiten worden heroverwogen en kunnen gestopt worden 
indien het niet lukt om deze kostendekkend neer te zetten en het maatschappelijk verantwoord is 
om hiermee te stoppen. 

• Arkin maakt zoveel mogelijk productieafspraken zonder plafond om de groei binnen de driehoek 
Amsterdam – Utrecht – Amersfoort te faciliteren. 

• Om financiële ruimte te creëren om de Arkin strategie mogelijk te maken, is het los van rendabele 
afspraken, van belang dat er strak op de bedrijfsvoering en administratieve hygiëne wordt 
gestuurd.   

• Ook vraagt het kader een bezuiniging binnen de centrale staven en de ondersteuning binnen de 
merken. 

 


