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Inleiding 
Voor je ligt een samenvatting van het meerjarenbeleidsplan Eleos 2021 – 2024 Eleos Wendbaar en 
Koersvast. De hoofdstukindeling van het meerjarenbeleidsplan hebben we vastgehouden, maar we 
verkorten de informatie voor jou. 
 

Blik naar buiten 
Bij de Blik naar buiten zien we de volgende thema’s: 

 Maatschappelijke trends en ontwikkelingen 

 Toekomst van de christelijke zorg 

 Interne analyse: uitdagingen en risico’s 
Deze thema’s vragen een voortdurende bezinning en scherpte, bij het nemen van strategische 
besluiten voor de organisatie. 

 
Ambitie en strategie 
In Ambitie en strategie zetten we neer wat de ambitie en strategie van Eleos worden voor de 
komende jaren.  
 
De ambitie van Eleos: Eleos is de meest vertrouwde ggz-aanbieder voor christenen. Cliënten zijn 
tevreden over onze hulp en aantoonbaar verder gekomen in hun herstel. 
 
Onze strategie en pijlers zijn hieronder uitgewerkt. 

 
 
Goede zorg 
In het Goed zorg zetten we duidelijk neer wat onze cliënten kunnen verwachten van Eleos in 
behandeling en begeleiding. Voor elke pijler stellen we voor de komende 3 jaar verschillende doelen.  
 
Eleos biedt effectieve zorg vanuit de herstelvisie en blijft ontwikkelen 

 
  



Eleos biedt kwaliteitszorg (lerende organisatie) 

 
 
Eleos biedt identiteitsgebonden zorg 

 
 
Helende omgeving 
In Helende omgeving zetten we niet alleen onze eigen omgeving, de locaties, neer, maar ook de 
omgeving van en voor de cliënt. 
 
Eleos is gastvrij en dichtbij 

 
 
Eleos werkt actief samen met kerken en scholen 

 
 
Eleos staat sterk met het netwerk 

 
 

  



Gezonde organisatie 
In Gezonde organisatie kijken we eerst naar medewerkers, maar kijken we ook naar de organisatie.  
 
Eleos heeft gezonde en gedreven medewerkers 
Deze pijler is onderverdeeld in aantal subonderwerpen: 

 Eleos bindt voldoende nieuwe medewerkers 

 Eleos boeit haar medewerkers 

 Elke medewerker bloeit bij Eleos 

 
 
Eleos is wendbaar en vitaal 

 
 
Eleos is financieel gezond en heeft een goede marktpositie 
Per zorgsoort wordt dit uitgewerkt en daar komende volgende doelen naar boven. 

 
 
Daarnaast is het ook belangrijk dat we het intern stuurvermogen verbeteren. Daarvoor zijn de 
volgende doelen vastgesteld: 

 


