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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. Stichting MensGoed 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 2022 
 

Bestuur 

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit B. van Ewijk (voorzitter), R.R. de Jong (penningmeester), 

L. Koster (Secretaris), S. Elders (bestuurslid) en P. Vonk (bestuurslid).  

 

Begeleiders 

Op 31 december 2022 zijn tien 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. 

 

Oprichter en bestuurslid H. van Eijndhoven is eind 2021 met pensioen gegaan. We hebben dit 

met het huidige bestuur goed kunnen oplossen, Hans blijft voor advies bereikbaar.  

 
 

Inwoners/cliënten 

Op 31 december 2022 werd begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie verleend aan 21 

inwoners/cliënten. In 2022 kregen 10 inwoners/cliënten begeleiding via een Beschermd Thuis 

traject (met bereikbaarheid 24/7). 4 cliënt kregen begeleiding via de WLZ. 

 
In 2022 kregen 14 inwoners/cliënten ambulante begeleiding (met bereikbaarheid 24/7). 

 
Sinds de oprichting van de Stichting Mensgoed in juni 2010, hebben 16 cliënten het traject 

“Beschermd Thuis” afgerond. In dezelfde periode vanaf de oprichting, hebben 6 cliënten in overleg 
gekozen voor begeleiding bij een andere zorginstelling. 
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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/cliënt nodig heeft, inwoners echt midden in de 

samenleving in plaats van in beschermde woonvormen, realiseren wij al jaren. 

 
Ook in 2022 deden de wijkteams van de gemeente Arnhem een beroep op stichting MensGoed. 

 
De gemeente Rheden is in samenwerking gegaan met Incluzio waardoor wij geen aanmeldingen 

meer krijgen vanuit de gemeente Rheden. 

Inwoners van de gemeente Rheden met een bescherm wonen indicatie (24/7) vallen onder de 

gemeente Arnhem en kunnen wij wel begeleiden. 

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. 
Toch hebben wij succesvol weer één WLZ aanvraag gerealiseerd.
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Financiering Dienstverlening “Traject Beschermd Thuis” & ambulante trajecten. 

Ook in 2022 werkten wij uitsluitend 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 dat gebruikt is/wordt.  

 
Wij leveren zorg op maat.  

 

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 2022 ook voor gedaan. 

 
De gemeente Arnhem hanteert een uurtarief van € 65,29 De Zzp’ers die onder de paraplu 

van stichting MensGoed werken hanteren een uurloon van € 55 per uur.  

 
 

Samenwerkingsverbanden 
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 over de wijze waarop de zorgverlening aan 

inwoners/cliënten moet worden georganiseerd. 

We hebben goed contact met de coördinator van de wijkteams.  

 

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. 
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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. Ons postadres is: postbus 101, 

6880AC Velp. 

 
 
 
Verder in 2023 

Zie beleidsplan 2023. 


