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Visie
Vrijwel ieder mens functioneert het best vanuit een echte eigen woonplek, een woning. Voor
een groot aantal mensen is een instelling knellend, met name als er behoefte en motivatie is om
meer regie en zelfbeschikking over het eigen leven te hebben. Vrijwel iedereen kiest er voor
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Na een verblijf in een instelling, al dan niet na
behandeling, is terugkeer naar de eigen woning, dan wel het kunnen betrekken van een eigen
woning, de voornaamste zorg.
Wij hebben als uitgangspunt dat mensen die gemotiveerd zijn meer eigen regie en
zelfbeschikking te willen, een eigen woning nodig hebben om zich verder te kunnen
ontwikkelen. Een thuis, met passende begeleiding blijkt veel positiever en efficiënter. De
resultaten die MensGoed inmiddels heeft bereikt, spreken wat dat betreft voor zich.
Passende begeleiding is begeleiding afgestemd op degene die de begeleiding nodig heeft, door
mensen met een brede ervaring, mensen die vóór alles respect hebben voor de ander. Mensen
die de tijd nemen en voortdurend in samenspraak blijven met degene die begeleiding nodig
heeft.

Voetsporen
Stichting MensGoed is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen een aantal zzp’ers.
De stichting is een volwaardige en serieuze partner in de zorg en in samenwerkingsverbanden
met andere instellingen. Zij is op 29 juni 2010 opgericht.
Prioriteit was toen en is nog steeds geen “groeimodel” maar een kwalitatief goede
zorgverlening, het verantwoord omgaan met publiek geld en duidelijk maken dat de
marktwerking en “winst maken in de zorg” onnodig is en beschadigend werkt voor kwetsbare
mensen.
MensGoed bestaat omdat we zo eigenwijs zijn te denken dat het anders kan, omdat we het niet
bij praten alléén willen laten maar onze werkwijze ook willen uitdragen.
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Over Stichting MensGoed
Zoveel jaar verder is duidelijk dat het idee succesvol is. De doelen zijn haalbaar gebleken.
Onze visie en uitvoering leidt over het algemeen tot een grote tevredenheid bij de
inwoner/cliënt. Dit tegen relatief lage kosten en een hoge mate van arbeidsvreugde. Mensen
kunnen met meer voldoening, meestal sneller dan verwacht en langer dan dikwijls gedacht,
zelfstandig wonen met die passende begeleiding.
De teruggaaf dan wel het kunnen behouden van de eigen regie en zelfbeschikking, zo vaak
verbonden met die eigen woning, leidt tot meer rust en stabiliteit. Het geeft ook ruimte voor
deelname aan het sociale en maatschappelijke leven. Een belangrijke kwalitatieve verbetering
van het welzijn is het positieve gevolg.

ONTWIKKELINGEN IN 2020
Bestuur
Aan het begin van het jaar bestond het bestuur van de stichting uit R. Groot (voorzitter), H. Van
Eijndhoven (penningmeester) en Maartje Egelmeers (secretaris).
In de loop van het jaar is Maartje Egelmeers afgetreden.
Per 1-6 wordt het onbezoldigd bestuur van de stichting gevormd door dhr. R. Groot (voorzitter),
dhr. H. van Eijndhoven (penningmeester), en dhr. R.R. de Jong (secretaris).
R. Groot en H. Van Eijndhoven zijn tevens werkzaam als zzp’er.
Begeleiders
Op 31 december 2020 zijn vijftien zzp’ers werkzaam onder ”de paraplu” van Stichting
MensGoed. Zij hebben allen het document ondertekend waarin zij verklaren te werken volgens
de visie, de uitgangspunten en de methodiek van stichting MensGoed.
Corona
De Corona-pandemie heeft vooral tijdens de eerste lockdown onze werkwijze bemoeilijkt. We
konden niet optimaal vergaderen en zagen de werkdruk in sommige gevallen oplopen door een
toename van het aantal ziekmeldingen. Naarmate het jaar vorderde hebben we meer en meer
een manier van omgaan met de crises gevonden.
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Inwoners/cliënten
Op 31 december 2020 werd begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie verleend aan 22
inwoners/cliënten. In 2020 kregen 13 inwoners/cliënten begeleiding via een Beschermd Thuis
traject (met bereikbaarheid 24/7). 1 cliënt kreeg begeleiding via de WLZ.
In 2020 kregen 8 inwoners/cliënten ambulante begeleiding (met bereikbaarheid 24/7).
Sinds de oprichting van de Stichting Mensgoed in juni 2010, hebben 13 cliënten het traject
“Beschermd Thuis” afgerond. In dezelfde periode vanaf de oprichting, hebben 6 cliënten in
overleg gekozen voor begeleiding bij een andere zorginstelling.
Ontwikkelingen in de verhouding met de gemeente Arnhem/Rheden.
Na invoering van de Wmo is er hard gewerkt om een functioneel prettige samenwerking te
realiseren met de gemeente Arnhem en Rheden.
Veel van wat de overheid graag wil, bijvoorbeeld qua transparantie, prijsbeheersing, zorg op
maat, aansluiten bij datgene wat een inwoner/client nodig heeft, inwoners echt midden in de
samenleving in plaats van in beschermde woonvormen, realiseren wij al jaren.
Ook in 2020 deden de wijkteams van de gemeente Arnhem en Rheden een beroep op stichting
MensGoed.
We hebben gemerkt dat de gemeentelijke drang om te bezuinigen haar weerslag heeft op de
samenwerking. De gemeente Rheden heeft een aantal grote veranderingen aangekondigd in
2020, en reeds gedurende dit kalenderjaar heeft dit ervoor gezorgd dat inwoners/cliënten in
sommige gevallen lang hebben moeten wachten op een zorg-indicatie en zorgwoning.
Ook hameren de gemeentes er constant op dat we cliënten helpen met het doen van een
WLZ-aanvraag. Deze aanvraag is een omvangrijk karwei en vraagt het nodige van de zzp’ers.
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Financiering Dienstverlening “Traject Beschermd Thuis” & ambulante trajecten.
Ook in 2020 werkten wij alleen via PGB. In de gemeenten Arnhem/Rheden heeft nog geen
daadwerkelijke verscherping van het beleid ten opzichte van budgethouders en/of werken via
PGB plaatsgevonden. Wel is de tendens om het PGB te ontmoedigen nog steeds aanwezig en wij
blijven hier dan ook alert op.
Wij leggen verantwoording af bij de gemeente Arnhem/Rheden over de gewerkte uren en het
budget wat gebruikt is/wordt. Elk jaar wordt een (anoniem) overzicht gemaakt van het totaal
toegewezen en gewerkte uren.
Sinds 2018 is dit in het jaarverslag opgenomen en ook dit jaar willen wij laten zien hoe onze
manier van werken budgettair uitpakt. Wij willen tevens laten zien dat werken met PGB ook
anders en beter kan en een kostenbesparing kan opleveren. Die besparing komt tot stand door
een aantal factoren.
Wij werken op maat en declareren correct, dat wil zeggen dat alleen de daadwerkelijk gewerkte
uren worden gedeclareerd en niet het totaal aantal uren dat door de wijkteams is toegewezen.
Door deze maner van werken blijven er uren ongebruikt en wordt er dus ook een besparing op
de zorgkosten gerealiseerd.
Omdat inwoners/cliënten gedurende een traject zich ontwikkelen is er na verloop van tijd
doorgaans minder ondersteuning nodig. De uren die niet gebruikt worden, blijven ook
daadwerkelijk ongebruikt. Die ontwikkeling heeft zich in 2020 ook voor gedaan.
De gemeente Arnhem hanteert een uurtarief van € 63. De ZZP’ers die onder de paraplu van
stichting MensGoed werken hanteren een uurloon van € 45 per uur. Ook deze factor zorgt
voor een aanzienlijke kostenbesparing.
Met inachtneming van deze minderuren is in 2020 voor de gemeente Arnhem een bedrag van
meer dan € 120.000,- bespaard op de begrootte PGB budgetten van inwoners/cliënten.
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Samenwerkingsverbanden
Vivare
Stichting MensGoed had een convenant met deze woningbouwvereniging.
Dit convenant is zonder overleg met ons opgezegd.
Iriszorg
Er is een formele samenwerking met (medewerkers van) Iriszorg (verslavingszorg) afdeling
Arnhem/Zevenaar.
Bewindvoerders
Omdat onze inwoners/cliënten vaak financiële problemen hebben, zijn er contacten met een
aantal bewindvoerders.
Wijkteams
Er is sinds de invoering van de WMO, januari 2015, een regelmatig en goed contact met
verschillende wijkcoaches uit de gemeente Arnhem en Rheden over de wijze waarop de
zorgverlening aan inwoners/cliënten moet worden georganiseerd.
Website
De site van de stichting staat sinds december 2010 op het wereldwijde web.
In de loop van 2015 is de website aangepast aan de nieuwe eisen en in 2019 is gestart met het
maken van een nieuwe website. In 2020 is de nieuwe website online gekomen.
Bovendien hebben alle zzp’ers die via MensGoed werken een eigen MensGoed-mailadres.
Voor zowel (toekomstige)inwoners/cliënten als verwijzers en zzp’ers geeft de website een helder
beeld van de visie en werkwijze van Stichting MensGoed.
Kantoorruimte
Sinds april 2012 beschikt Stichting MensGoed over een eigen kantoorruimte: Groenestraat 170,
Nijmegen. Deze ruimte biedt de mogelijkheid tot werken en overleggen (Algemene Vergadering,
bestuur, Raad van Toezicht), intake- en wervingsgesprekken.
Vanwege de situatie rondom Corona hebben we veelal moeten uitwijken naar een andere,
grotere, ruimte.
Verder in 2021
Zie beleidsplan 2021.
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