
 

Factsheet Volante 

Volante bestaat uit drie samenwerkende ggz-

instellingen: Dimence Groep, GGzE en 
GGZ Noord-Holland-Noord. 
•  We hebben een gedeelde visie en ambitie

•  We hebben met elkaar ruim 6.700 medewerkers  

    in dienst•  We bieden geestelijke gezondheidszorg aan 

   acht procent van de cliënten in Nederland
Gedeelde ambitie  Volante wil betekenis toevoegen aan het leven van  

cliënten. Dit vraagt om een nieuwe verbinding tussen cliënt 

en professional, meer dan ooit gericht op het vergroten van 

de waarde van de zorg vanuit het perspectief van de cliënt.

in 2023 gaan we op zoek naar nieuwe samenwerkings- 

partners in de ggz.

WAT IS VOLANTE?

Voor meer informatie:
Zie onze website: 
www.volante.nl of via info@volante.nl.

Maart 2023

Er zijn momenteel viijf actieve werkgroepen waarin we met 
elkaar samenwerken. In iedere werkgroep zit ook cliënt- 
vertegenwoordiging.• acute psychiatrie   Positive Perception Program is geïmplementeerd (kwalita- 

tieve vragenlijst voor cliënten), (online) werkbezoeken en 
audits bij de verschillende HIC ’s vonden plaats. Nu zijn 

 IHT en crisisdiensten aan de beurt. We verkennen het 
 thema Dwang en drang, eerst toegespitst op ‘terug-
 dringen insluiten’. • angst en depressie met vertegenwoordiging Lande-
 lijke Depressie Vereniging. De indicatoren om 
 kwaliteit te meten zijn in kaart gebracht en worden 
 stelselmatig vergeleken. Op basis van de resultaten 
 maken we verdiepingsslagen waarop we verder 
 inzoomen door onder andere werkbezoeken.
• autisme spectrum stoornissen met vertegenwoordiging 
 Nederlandse Vereniging voor Autisme. Concept-cliënt 
 vragenlijst is ontwikkeld, (online) werkbezoeken met 
 verdieping op onderwerpen en (online) spiegelgesprekken 

vonden plaats.• leefstijl
 Deze werkgroep is gestart na een succesvol Volante 
 webinar over Preventie en Leefstijl. Na kennis-
 making zijn de leefstijlinitiatieven uitgewisseld binnen 
 de verschillende deelnemende organisaties. • duurzaamheid Gezamenlijk duurzaam inkoopbeleid opgesteld, elektrische 

fietsen aangeschaft voor gebruik door medewerkers.  
Volgend onderzoek: zakelijk vervoer met elektrische (deel)
auto’s. Om CO2-uitstoot te verminderen is het verwarmings-
systeem aangepast, zijn zonnepanelen en ledlampen  
geplaatst en nieuwbouwlocaties energieneutraal ont- 
worpen.

OP WELKE THEMA’S WIL VOLANTE LEREN EN VERBETEREN?

• verder aanscherpen van de ambities voor de 
komende jaren

• Volantedag op 31 mei
• jaarverslag 2022
• twee webinars met diverse thema’s

PLANNEN VOOR 2023

Leren en verbeteren door samenwerken doet 

Volante vanuit de volgende uitgangspunten:

• we werken in werkgroepen van vakspecialisten  

en ervaringsdeskundigen 

• we gaan (online) bij elkaar op bezoek

• we wisselen ervaringen, inzichten en praktijk- 

situaties uit

HOE WERKT VOLANTE? 

• Marco Verheul, voorzitter Volante, raad van 

 bestuur Dimence Groep
• Jos Brinkmann, raad van bestuur GGZ NHN

• Jeroen Kampkes, waarnemend voor GGzE, 

 directeur behandeling De Woenselse Poort

HET BESTUUR VAN VOLANTE 

http://www.volante.nl
mailto:info%40volante.nl?subject=

