6 jaar ondersteuning op basis van “Beschermd Thuis” wonen.
In 2010 is stichting MensGoed opgericht. De werkwijze van stichting MensGoed gaat uit van het begrip “zorg op maat”.
Inwoners/cliënten worden integraal en op alle levensgebieden begeleid in hun eigen thuissituatie. Uitgangspunt is een
zelfstandige zorgwoning die door de inwoner/client zelf betaald wordt.
De stichting heeft in 2010 met VIVARE een convenant afgesloten. Elk jaar is er recht op 4 zorgwoningen. Een zelfstandige
woonruimte, afgestemd op de vraag van de inwoner/cliënt. De zorgwoning komt op naam van de inwoner/cliënt. Doel is een
“Thuis” te creëren en een prettige leefomgeving, waarin de inwoner/cliënt zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen op de diverse
levensgebieden. Natuurlijk ondersteunen wij ook inwoners/cliënten die al een zelfstandige woonruimte hebben. Hierbij gelden
dezelfde principes.
De inwoners/cliënten die wij begeleiden hebben over het algemeen een heftig verleden (zijn langdurig dakloos geweest/verblijven
of hebben verbleven bij behandelcentra/intramuraal beschermd wonen) en willen hun leven echt opnieuw inrichten/veranderen,
iets wat voor hen eerder niet mogelijk was. Bij aanmelding vinden er een aantal gesprekken plaats om zoveel mogelijk duidelijk te
krijgen of de inwoner/client in staat is zijn/haar leven te veranderen en te bekijken of er een samenwerking mogelijk is. Als er een
samenwerking mogelijk is wordt er een contract met de stichting getekend waarin de rechten en plichten van zowel inwoner/client
als de stichting zijn ondergebracht.
De uitvoering van de zorgverlening die ons voor ogen staat was, en is nog steeds, “een zorgverlening met alleen de noodzakelijke
middelen”, gebaseerd op een “Veilig Eigen Thuis”, stabilisering, vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Hierbij staat het
vergroten van sociale redzaamheid, onafhankelijkheid, ontwikkeling van vaardigheden/kwaliteiten en het versterken van de
individuele draagkracht voorop. Uiteindelijk doel is het (zoveel mogelijk) overbodig maken van de zorgverlening. Het rapport
Dannenberg sluit dan ook naadloos aan op onze werkwijze, “Beschermd Thuis”.
Er wordt altijd gewerkt in teamverband. De teams variëren in grootte tussen 3 en 6 ZZP-ers afhankelijk van de gevraagd
ondersteuning. Zowel (eventuele) behandelaars als (indien mogelijk) familie worden altijd in het traject betrokken. Indien nodig
wordt er 7 dagen per week tot 2x per dag ondersteuning geboden met daarnaast altijd een 24-uurs bereikbaarheid. De vaste
afspraken met dezelfde zorgverleners en continuïteit in het proces zorgen voor vertrouwen bij de inwoner/cliënt en geven ruimte
voor individuele ontwikkeling.
Wij gaan niet alleen uit van “het ziektebeeld, de problematiek”, maar kijken juist ook naar de mogelijkheden die de inwoner/cliënt
heeft om zich te ontwikkelen. Wij willen mensen “in hun kracht” zetten. Bij de samenstelling van de teams wordt gekeken naar
kwaliteiten en vaardigheden van de ZZP-er die passend is bij de inwoner/cliënt.
Er zijn per team 2 coördinatoren die de het zorgproces monitoren, een signalerende functie hebben en aanspreekpunt zijn. Het
samenwerkingsproces is beschreven in een draaiboek wat een dynamisch karakter heeft en indien nodig wordt aangepast.
Er wordt gewerkt vanuit “mijn Plan – Ons plan” van de gemeente Arnhem. De ondersteuning wordt minimaal elk half jaar samen
met inwoner/client geëvalueerd op kwaliteit en doelstelling. Indien nodig wordt het plan bijgesteld. Zo nodig wordt in overleg
ook de frequentie van ondersteuning bijgesteld, afhankelijk van de individuele ontwikkeling en zorgvragen. In dat geval wordt
vooraf het wijkteam geïnformeerd en wordt er nagevraagd of een extra keukentafelgesprek noodzakelijk is.
De extra bescherming die stichting MensGoed biedt is “de 24-uurs bereikbaarheid” voor inwoners/cliënten. 7 dagen per week, 24
uur per dag. Bij de geplande zorgverlening is de ZZP-er die dag tot 18.00 uur bereikbaar.
Na 18.00 uur zijn er vaste, voor de inwoner/cliënt bekende mensen, bereikbaar. Het gevoel dat er altijd iemand bereikbaar is,
zorgt er voor dat inwoners/cliënten zich veilig voelen. De ervaring is dat juist daardoor er relatief weinig gebruik wordt gemaakt
van deze bereikbaarheid.
Onze manier van werken “Beschermd Thuis” is uitermate effectief gebleken. Het gevoel van “beschermd zijn” zorgt in veel
gevallen voor een positieve ontwikkeling. In termen van sociale weerbaarheid/zelfredzaamheid kan gesteld worden dat door deze
vorm van begeleiding mensen zich veilig gaan voelen. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, worden onafhankelijker van de begeleiding
en kunnen zich ontplooien.
Met enige regelmaat kan de ondersteuning worden verminderd of kunnen inwoners/cliënten zelfs volledig de eigen regie over hun
leven terug nemen en wordt de begeleiding geheel afgebouwd. Voorwaarde hierbij is dat altijd wordt uitgegaan van de individuele
ontwikkeling/snelheid bij de afbouw van de “Beschermd Thuis factor”.
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