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1. INLEIDING
Visie
Veel te veel mensen verblijven onnodig lang in een instelling met een sterk
gebonden leefsituatie; met alle daarbij behorende negatieve invloeden. Tegen
aanzienlijk minder zorgkosten en met gepaste begeleiding blijkt verblijven in een
eigen woning veel positiever. De resultaten die MensGoed inmiddels heeft bereikt,
spreken wat dat betreft voor zich. Gepaste begeleiding is begeleiding door mensen
met een brede ervaring, mensen die vóór alles respect hebben voor de ander. Die
de tijd nemen en voortdurend in samenspraak blijven met de cliënt.
Vrijwel ieder mens functioneert het best vanuit een echte eigen woonplek, een
woning. Bij intredende ziekte, achteruitgang, veroudering kiest vrijwel iedereen er
voor om zo lang mogelijk 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.
Voetsporen
Sinds mei 2005 is er nauwe samenwerking tussen Jan Schuur (psycholoog en
zzp’er) en Hans van Eijndhoven (maatschappelijk en zzp’er). Toen al waren er
plannen om dit samenwerkingsverband formeel te maken. Lange tijd echter
voldeed de informele samenwerking. Dat paste ook bij ons idee over groei; groei
door klein te blijven. De voornaamste zorg was en blijft kwalitatief goede zorg te
leveren en deze niet te richten op groei. De groei die wij voor ogen hebben, komt
hier uit voort.
Mensgoed bestaat omdat we zo eigenwijs zijn te denken dat het anders kan; en
omdat we het niet bij praten alléén willen laten.
Waarom Stichting MensGoed
Zeven jaar verder is duidelijk dat het idee succesvol is. De doelen zijn haalbaar
gebleken. De visie en uitvoering leidt tot een grote tevredenheid bij de cliënt. Dit
tegen relatief lage kosten en een hoge mate van arbeidsvreugde. Mensen kunnen
met meer voldoening, meestal eerder dan werd aangenomen en langer dan
dikwijls gedacht, zelfstandig wonen. De teruggaaf dan wel het kunnen behouden
van de 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 leven.
Hierom en om partijen in de markt volwaardig tegemoet te kunnen treden en om
een serieuze partner te zijn in toekomstige samenwerkingsverbanden, is op 29
juni 2010 Stichting MensGoed opgericht.
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2. ONTWIKKELINGEN IN 2011
Bemensing
Het onbezoldigd bestuur van de stichting wordt gevormd door de dhr. J. Schuur
(voorzitter), dhr. J. van Eijndhoven (penningmeester) dhr. M. Heijmans
(secretaris), Mw. I. Blomsma (lid) en mw. J. Post (lid). Alle vijf werken zij ook als
zzp’er bij cliënten thuis. Daarnaast werken er nog een aantal zzp’ers onder de
paraplu van Stichting Mensgoed. Uiteraard hebben zij allen het document
ondertekend waarin zij verklaren te werken volgens de visie en uitgangspunten
van Stichting Mensgoed.
Zzp’ers
Op 31 december 2011 werkten veertien zzp’ers volgens de visie en methodiek van
Stichting MensGoed.
Cliënten
Op 31 december 2010 werd begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie
verleend aan veertien cliënten.
Samenwerkingsverbanden
• De informele samenwerking met woningcorporatie Vivare in de gemeente
Rheden is omgezet in een formele overeenkomst. Uit maatschappelijke
betrokkenheid beheert Vivare een aantal woningen, die bestemd zijn voor
bijzondere doelgroepen. De overeenkomst houdt onder meer in dat Vivare per
jaar vier van deze woningen toezegt aan Stichting MensGoed ten behoeve van
onze cliënten.
• Er is een formele samenwerking met (medewerkers van) Iriszorg
(verslavingszorg) afdeling Arnhem.
• Er is een informele samenwerking met Vriend BV uit Velp. Deze stichting geeft
onderdak aan daklozen. Sommigen van hun cliënten zouden na een
intakegesprek in aanmerking kunnen komen voor een woning van en zorg en
begeleiding door Stichting MensGoed.
• Omdat onze cliënten vaak financiële problemen hebben, is er contact gezocht
met Stichting Jutte van der Voorst uit Zevenaar. Zij kunnen, indien noodzakelijk
of gewenst, als bewindvoerder optreden voor onze (toekomstige) cliënten.
Website
In de loop van 2011 is de website geheel vernieuwd. De site staat sinds december
2010 op het wereldwijde web. Voor zowel (toekomstige) cliënten als verwijzers
geeft de website een helder beeld van de visie en methodiek van Stichting
MensGoed.
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3. VERDER IN 2012
in 2012 streven wij naar:
-

Uitbreiding van het woningbestand in de regio Velp/Dieren.

-

Aanvragen AWBZ-erkenning als onderzoek uitwijst dat zo’n erkenning zinvol is.

-

Een gefaseerde uitbreiding van zorcapaciteit en bemensing.

-

Fondsenwerving om investeringskosten van de stichting te dekken.

-

Onderzoek naar sponsoring door derden.

-

Contact leggen met het zorgkantoor over zorgafspraken.

-

Overleg met gemeenten over een te sluiten convenant aangaande bijzondere
uitgaven ten behoeve van cliënten.

-

Huren en betrekken van een eigen kantoorruimte.
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