Financiering van de Zorgverlening
Stichting MensGoed is een organisatie, gestoeld op ideële gronden, met als werkgebied de gemeente Rheden/Arnhem
De stichting is eindverantwoordelijk voor de zorgverlening die wordt geleverd.
De stichting is een samenwerkingsverband van ZZP-ers die werken voor inwoners/cliënten.
Het bestuur werkt onbezoldigd en faciliteert de zorgverlening van inwoners/cliënten en ZZP-ers.
Het bestuur is zelf ook ZZP-er en werkt zelf ook voor inwoners/cliënten
De stichting is geheel onafhankelijk. Zij wordt gefinancierd door de ZZP-ers en het bestuur. Er wordt per gewerkt uur 1 Euro
afgedragen aan de stichting. Het bestuur betaald een vast bedrag per maand variërend tussen de 100 en 150 Euro, jaarlijks vast
te stellen.
De reserve die is opgebouwd, wordt gebruikt voor (onvoorziene) uitgaven van inwoners/cliënten en voor uitgaven die betrekking
hebben op het samenwerkingsverband en overheadkosten van de stichting.
De bekostiging van de zorgverlening is op basis van PGB. Het uurloon ligt momenteel op 40 Euro per uur en is gebaseerd op het
tarief van een zorg-zwaarte-pakket. De inwoner/client kan daardoor (indien nodig) altijd gebruik maken van alle begeleidingsuren
die in de toewijzing staan. Wij vinden het belangrijk dat er op een goedkope, doelmatige manier gewerkt kan worden waarbij recht
wordt gedaan aan een de positie van de inwoner/cliënt en hij/zij zo veel mogelijk de eigen regie over het leven terug krijgt.
De aanmelding van inwoners/cliënten is kosteloos tot het traject gefinancierd kan/mag worden door de gemeente. Na aanmelding
vinden eerst een aantal oriënterende gesprekken plaats met de inwoner/client. Doel is met elkaar te bekijken of de werkwijze van
de stichting past bij de zorgvragen die de client heeft en de ondersteuning die er door hem/haar gevraagd wordt.
Samen met de inwoner/cliënt wordt daarna het “Mijn plan – Ons Plan” gemaakt. In dit plan wordt in overleg met de inwoner/cliënt
ook opgenomen hoeveel uur/dagen er ondersteuning geboden moet worden.
In de keukentafelgesprekken met de wijkteams worden de benodigde zorguren exact vastgelegd. Tevens wordt de 24-uursbereikbaarheid geregeld. Per week wordt 1 a 2 uur per week gereserveerd (afhankelijk van de persoonlijke situatie van
inwoner/cliënt Pas bij daadwerkelijk (telefonisch) contact worden er uren gedeclareerd. (Deze uren worden ook “als buffer”
gebruikt om zo nodig in “de geplande zorg” bij calamiteiten extra ondersteuning te kunnen bieden).
De budgetten die op dit moment beschikbaar worden gesteld door de gemeente zijn gelinkt aan de reguliere Zorg-ZwaartePakketten. Dit zijn (nog steeds) vastgestelde bedragen.
De stichting werkt echter vanuit het begrip “zorg op maat”. In de praktijk betekent dit dat aan de hand van de
vastgestelde/benodigde zorguren in het keukentafelgesprek een offerte gemaakt wordt. Deze is maatgevend voor de
uren ondersteuning die gegeven wordt. Deze offerte wordt ook naar de gemeente gestuurd. Minimaal 1x per jaar wordt
verantwoording afgelegd aan de gemeente met betrekking tot de gewerkte uren.
De ZZP-ers die in de verschillende teams werken bij de inwoners/cliënten zijn op de hoogte van en akkoord met de afgesproken
te werken uren. Alleen bij calamiteiten kan worden afgeweken van de gemaakte afspraken. Dit wordt dan gemeld aan de
coördinatoren. Bij structurele overschrijding van de afgesproken uren wordt het wijkteam geraadpleegd. Er wordt maandelijks,
achteraf gedeclareerd door de individuele ZZP-ers. De declaraties worden door de inwoners/cliënten en bewindvoering
gecontroleerd en getekend.
De kosten van de zorgverlening voor de inwoners/cliënten die gebruik maken van het “Beschermd Thuis traject” zijn aanzienlijk
lager dan wat er aan budget beschikbaar is. Wij vinden dat Zorggeld alleen voor de Zorg gebruikt mag worden.
Als er budget over is wordt het bedrag aan het eind van het kalenderjaar terug gestort naar de gemeente. Deze manier van
werken heeft het mogelijk gemaakt een flink bedrag te besparen. Vanaf juni 2010 tot juli 2016 is er ongeveer 781.000 Euro
bespaard op de kosten voor de zorgverlening van de inwoners/cliënten die wij begeleiden. Jaarlijks verstrekken wij de overzichten
van de gebruikte budgetten ter inzage aan de gemeente.
Wij pleiten bij gemeenten al langer voor een meer inwoner/cliënt gerichte financiering. Op deze manier kan er namelijk heel veel
geld bespaard worden, zijn organisaties zowel procesmatig als zorginhoudelijk goed te controleren op de geboden ondersteuning
en kan de fraudegevoeligheid terug worden gedrongen
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