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inleidinG
sinds januari 2015 is het zorgklimaat aan grote veranderingen onderhevig door de overheveling van 
de aWBZ naar de Wmo. dit biedt kansen maar brengt ook onzekerheid met zich mee. het biedt de 
mogelijkheid om inschrijvingen/aanbestedingen te doen bij verschillende gemeenten, ook waar we 
nu nog niet operatief zijn. de wijze waarop begeleiding geboden moet worden, de kwaliteitseisen, 
financiering en overheidsbeleid zijn de onzekere factoren.

voorafgaand aan dit strategisch beleidsplan ligt een transformatieplan ten grondslag wat de start 
vormt van stichting GoedGeregeld nieuwe stijl waarin wij onze toegevoegde waarde op het maat-
schappelijk gebied aan het voetlicht willen brengen. het is geen blauwdruk, maar een leidraad, om 
als organisatie maatschappelijke verbetering aan te brengen op een financieel duurzame wijze. 

in dit strategisch beleidsplan nemen we de vernieuwde missie en onze doelen op die we de komende 
jaren gaan uitvoeren. We geven binnen duidelijke kaders aan hoe we dit gaan doen, geven inzicht in 
de taken en bevoegdheden en hoe we dit verantwoorden en bij wie. 

3



doelen

er zijn drie doelen die we in dit plan wil-
len verwerken. enerzijds toekomstgericht: 
waar willen we naar toe als organisatie, 
en anderzijds onderzoeksgericht: welke 
kansen liggen er in de markt voor de 
organisatie.

samenvatting

stichting GoedGeregeld maakt de omslag van 
besturen naar sociaal ondernemen, van aansturen 
naar verbinding, van top-down naar bottom-up, van 
beheersen naar loslaten en van hiërarchisch leiding-
geven naar verbindend leiderschap.

stichting GoedGeregeld verandert van een zorgorga-
nisatie naar een zorgonderneming waarin alle mede-
werkers gestimuleerd worden de kansen die ze zien 
om te zetten in projecten en of dienstenaanbod. 
als sociaal ondernemer zorgen we ervoor dat zowel 
het sociale doel gerealiseerd wordt alsook het op 
orde hebben van de financiële huishouding. We gaan 
een formule ontwikkelen voor meerzijdige financie-
ringen, waarbij geïndiceerde zorg naast particuliere 
zorg en of dienst ingezet wordt. en gaan op zoek naar 
mogelijkheden en oplossingen om maatschappelijke 
verbeteringen op een financieel duurzame wijze in te 
kunnen zetten. door met (commerciële organisaties) 
collega instellingen projecten op te zetten waarin 
profit en non profit samenkomen

‘dans alsof niemand je ziet, 
heb lief alsof je nog nooit bedrogen 
bent en onderneem alsof het nooit 
is misgegaan!’

van visie naar actie

het strategisch beleidsplan gaat uit van een samen-
hangend plan met missie, visie, succesbepalende 
factoren, doelstellingen en acties. het proces zal 
vanuit de gezamenlijkheid verder vorm en inhoud 
krijgen op een a3 formaat. deze a3 sheet leidt tot 
richting, samenhang, consistentie en feedback. het is 
een monitor van meetbare doelen en prestatiemetin-
gen opdat stelselmatig verbeteringen aangebracht en 
ingezet worden. 

het medewerkersbeleidsplan is de basis van waaruit 
nog meer de focus komt op de inherente drijfveren 
van medewerkers om zelfstandig te handelen en in 
een onderlinge interactie tot afstemming te komen. 
immers in ieder mens is de wens aanwezig om zijn 
eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te 
creëren en bij te dragen aan zinvolle zaken. stichting 
GoedGeregeld wil de organisatie zo inrichten dat er 
een appèl gedaan wordt op deze inherente drijfveren. 

Doel 1
stichting GoedGeregeld transformeert van een
zorgorganisatie naar een zorgonderneming door 
een marktgerichte manier van werken met maat-
schappelijke doelen, waarin medewerkers een grote 
mate van verantwoordelijkheid hebben en nemen.

Doel 2
stichting GoedGeregeld stuurt op financiële 
duurzaamheid en maatschappelijk rendement 
door haar dienstenaanbod zowel binnen de zorg
als daarbuiten te verbreden.

Doel 3
stichting GoedGeregeld werkt prestatiegericht
vanuit de geld-missie-matrix.
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missie op organisatie

stichting GoedGeregeld streeft ernaar om financiële 
duurzaamheid te combineren met een duurzaam maat-
schappelijk rendement waarin niet alleen de medewer-
ker maar ook de zorgvrager de mogelijkheden durven 
en kunnen aanpakken en uitvoeren.  opdat meerzijdige 
financiering en maatschappelijk rendement toeneemt. 

missie op zorg 

de primaire functie van stichting GoedGeregeld is een 
ieder vanaf 18 jaar met een zorgvraag te ondersteunen 
in het verwerven en behouden van hun zelfstandigheid 
en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. 
daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen 
leven.

dit doen wij door middel van de methodiek, het Bruto 
Persoonlijk Geluk waarin wij de mensen in hun kracht 
zetten of nieuwe mogelijkheden laten ontdekken en 
deze om te zetten in een dienst en of product. 

om dit te realiseren zoekt stichting GoedGeregeld de 
verbinding met de samenleving en blijven we op zoek 
naar manieren om sociale verbeteringen aan te brengen. 
Wij streven naar een samenleving waarin ieders kwali-
teit tot zijn recht kan komen en productief kan zijn op 
een laagdrempelige manier. 

de orGanisatie
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visie op zorg 

Gelijkwaardigheid
stichting GoedGeregeld is te gast in het leven en 
de leef- en woonomgeving van de zorgvrager. Wij 
voegen in. dit betekent dat we goed luisteren naar 
de zorgvraag/behoefte van de zorgvrager. dit kan 
betekenen dat we, zoals vermeld op de website, uit 
de thuissituatie gaan en bijvoorbeeld een wande-
ling gaan maken of afspreken op een bankje in het 
park. soms moet je afstand nemen om het geheel 
te kunnen zien, een berg is immers van dichtbij veel 
omvangrijker dan van een afstand. maar ook als de 
zorgvrager het even laat afweten, blijven we contact 
zoeken. ook als dat mocht betekenen dat er meer-
dere malen geen afspraken nagekomen worden, ook 
dan blijven we actief.

We leggen de nadruk op de mogelijkheden en niet 
op de beperkingen. de meeste zorgvragers weten 
heel goed wat hun problemen zijn maar hebben 
vaak moeite om hun kwaliteiten te benoemen. daar-
om werken we competentiegericht en leggen we de 
nadruk op acceptatie van de persoon als geheel.

We laten de zorgvrager zelf de regie voeren en waar 
dat niet kan of lukt stellen we ons directief of over-
nemend op. dat wil zeggen dat we mee naar afspra-
ken gaan of samen de afspraak maken. We zorgen 
voor vervoer of nemen de zorgvrager mee in de auto. 
We brengen de administratie op orde of vragen 
overname van financieel beheer en administratie 
aan. ook leun- en steuncontacten maken onderdeel 
uit van de begeleiding.

We stellen de fysiologische behoeften (bed, bad, 
brood) veilig. daarnaast zetten we de veiligheidsbe-
hoeften op (veiligheid, betrouwbaarheid en be-
scherming). ook bevorderen we de sociale behoefte 
(acceptatie, vriendschap, begrip, aandacht, opzetten 
van een netwerk) en dat ze deel kunnen nemen aan 
de samenleving.

visie op organisatie

stichting GoedGeregeld hanteert een organisatie-
systeem vanuit de behoeftepiramide. Zoals ieder 
mens behoefte heeft aan een eigen plek, geborgen-
heid en veiligheid om vandaaruit verder te kunnen 
groeien, heeft de organisatie de primaire behoefte 
vertaald in de organisatiestructuur. Zij wil vanuit een 
stevige basis verder kunnen groeien en innoveren 
door vanuit het klein te blijven denken en handelen, 
haar visie op zowel beleidsniveau als uitvoerend 
niveau te toetsen, bijstellen en bekrachtigen. dit is 
ook de reden dat de leden van de raad van Bestuur 
meewerkend zijn in het primaire proces. We blijven 
de verbinding zoeken tussen binnen en buiten, tus-
sen individu en achtergrond. ook als het betrekking 
heeft op de raad van Bestuur, de raad van toezicht 
en de raad van Zorgvragers. 
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ideaalbeeld stichting GoedGeregeld

stichting GoedGeregeld is een veelzijdige innovatie sociale 
onderneming waarin medewerkers en zorgvragers de vrijheid 
in geborgenheid hebben om verantwoordelijkheid te durven 
nemen. medewerkers werken dan ook autonoom samen met 
de zorgvrager door middel van het Bruto Persoonlijk Geluk 
waardoor zorgvragers in hun kracht komen en aangemoe-
digd worden nieuwe ideeën te ontwikkelen en voor anderen 
iets te kunnen betekenen. Zij weten door de begeleiding die 
ze hebben gehad wat zij voor een ander kunnen betekenen 
en doen dit ook. 

organogram >
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stichting GoedGeregeld is een veelzijdige innova-
tieve organisatie welke diensten biedt aan een ieder 
die hieraan behoefte heeft. dit kan een breed palet 
van diensten en/of zorg zijn voor iedereen vanaf 18 
jaar: stimulering van persoonlijke ontwikkeling en 
groei, ondersteuning en begeleiding bij levensvraag-
stukken, training en coaching bij grote veranderin-
gen in je leven. 

medewerkers werken zelfstandig en rechtstreeks 
met de zorgvragers en of de klanten. Ze beschikken 
over het vermogen om zich direct aan te passen aan 
de lokale omstandigheden. ter plekke spelen ze in op 
dat wat gevraagd of nodig is. de medewerkers zijn 
op dit niveau beslissingsbevoegd. 

de leidinggevenden maken onderdeel uit van het 
team en zijn werkzaam in het primaire proces. Zij 
zijn het directe aanspreekpunt voor alle medewer-
kers, lossen gezamenlijk knelpunten of hiaten in 
planning op en houden jaarlijks een functionerings-
gesprek.
 

er is een heldere basis van openheid en eerlijkheid, 
nabijheid en toegankelijkheid. stichting GoedGe-
regeld biedt een gevoel van saamhorigheid. samen 
worden afwegingen gemaakt, samen worden beslis-
singen genomen en op die manier komen we tot 
overeenstemming.

het bedrijfsbureau zorgt ervoor dat alle ondersteun-
de taken van het primaire proces vloeiend verlopen 
en ondersteunt het bestuur, de leidinggevende in de 
uitvoer van de specifieke taken. daarnaast is er een 
dialoog tussen bedrijfsbureau en professionals.

de formele leiding ligt bij de raad van Bestuur. de 
raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan 
dat vanuit de principes van de Zorgbrede Governan-
cecode toezicht houdt op de organisatie. Binnen de 
raad van Zorgvragers is de medezeggenschap van 
zorgvragers geregeld. 
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opdrachtgevers

stichting GoedGeregeld heeft verschillende 
opdrachtgevers:
• pgb houders
• gemeenten
• hoofdaannemers waar wij participeren 
 als onderaannemer
• en andere partijen en of individuen waar we 
 korte en langdurende projecten mee afsluiten.

Wij leveren maatwerk door niet te denken vanuit de 
organisatie maar vanuit de zorgvraag. We leveren 
diensten en of zorg die nauw aansluiten bij de wens 
of behoefte van de opdrachtgever. van daaruit zijn 
kwaliteitsnormen benoemd en ingezet. een continu 
proces van verbeteringen met oog voor de uitgangs-
punten van de zorgvrager/zorgverlener/zorgonder-
neming. 

samenwerkingspartners in de zorg

stichting GoedGeregeld is een organisatie die actief 
samenwerkt en de samenwerking zoekt met andere 
organisaties en het sociale netwerk om de kwaliteit, 
effectiviteit en efficiëntie van de zorg en of dienst te 
verbeteren. deze samenwerking gebeurt met zorg-
partners uit diverse sectoren, gemeenten, psychia-
trische organisaties, gehandicaptenzorg, woningcor-
poraties, jeugd- en opvoedhulp, politie en justitie, on-
derwijs, werk en inkomen, mantelzorger, vrijwilligers 
en het sociale netwerk. hierdoor krijgt de zorgvrager 
in zijn sociale context hulp op meerdere fronten, 
gelijktijdig of na elkaar, zodat ook complexe meer-
voudige problematiek effectief wordt afgestemd en 
aangepakt. op zowel het primaire als het bestuurlijk 
niveau worden innovatieve projecten opgezet en 
gezamenlijk uitgevoerd. op beleidsniveau en bij de 
ontwikkelingen van nieuwe hulpvormen werken we 
samen.

samenwerkingspartners bij diensten

stichting GoedGeregeld is een organisatie die actief 
samenwerkt en de samenwerking zoekt met diverse 
commerciële opdrachtgevers, (semi) overheidsorga-
nisaties, universiteiten, hoge scholen en kennisinsti-
tuten enz. passend binnen de visie van onze zorg- en 
dienstenonderneming.
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Professionals

de medewerkers zijn de motor van de organisatie zij 
verstaan hun vak en voelen zich thuis in de organisa-
tie:  ‘de organisatie als gilde, het werk als vakwerk, de 
medewerker als deskundige’.

de rol van de medewerker kan die van een duizend-
poot zijn. medewerkers worden uitgedaagd hun 
kennis en kunde te vergroten en te profileren. Zij 
worden uitgenodigd en gestimuleerd de taakverant-
woordelijkheid te nemen. er zijn medewerkers die 
op de hoogte van de (financiële) kaders en kunnen 
hierbinnen hun ondernemerschap vergroten zonder 
de primaire werkzaamheden (het bieden van zorg) 
uit het oog te verliezen. 

Parallel aan onze visie op zorg- en dienstenonder-
neming staan autonomie, verantwoordelijkheid en 
de professionaliteit van de medewerkers centraal in 
onze organisatie. deze waarden komen het beste tot 
hun recht in een platte organisatie. op deze manier 
kan iedereen maatwerk leveren. de organisatie 
hanteert flexibele processen binnen een duidelijke 
structuur. er is een heldere basis van openheid en 
eerlijkheid, nabijheid en toegankelijkheid. samen 
worden afwegingen gemaakt, samen worden beslis-
singen genomen en op die manier komen we tot 
overeenstemming.

Bedrijfsbureau

vanuit het primaire proces ontkomen we niet aan 
administratieve taken die steeds complexer worden. 
deze ondersteuning wordt geleverd door de me-
dewerkers van het bedrijfsbureau. naast de onder-
steuning zijn ook deze medewerkers werkzaam in 
het primaire proces. Zij zijn actief op het gebied van 
financiële vraagstukken en bij het aanleren van ad-
ministratieve vaardigheden. daarnaast ondersteunt 
en adviseert het bedrijfsbureau de leidinggevenden 
en het bestuur. 

raden van Bestuur en toezicht

de raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding, is 
eindverantwoordelijk en rapporteert periodiek aan 
de raad van toezicht over ontwikkelingen en de 
financiële stand van zaken. 

de raad van toezicht is het toezichthoudend 
orgaan dat vanuit de principes van de Zorgbrede 
Governance code toezicht houdt op de organisatie. 
daarnaast heeft zij de verantwoordelijkheid dat de 
doelrealisatie van de stichting wordt uitgevoerd en 
geeft zij het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. 
Zij adviseert, stimuleert en ondersteunt het bestuur 
daar waar mogelijk, zonder dat haar rol als toezicht-
houder in het geding komt.

medezeggenschap

Wij willen onze zorg- en dienstverlening continu 
verbeteren en vinden de inbreng van zorgvragers, 
klanten, medewerkers en anderen daarbij belangrijk. 
Binnen de stichting is een raad van Zorgvragers. Zij 
is spreekbuis en behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van de zorgvragers ofwel haar achterban. 
Zij adviseert gevraagd en ongevraagd aan het be-
stuur met als doel de kwaliteit van zorg- en dienst-
verlening te verbeteren.
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Welke innovatieve projecten kunnen 
wij bieden/organiseren? 

Wij willen een lerende organisatie zijn voor zowel 
medewerkers als voor zorgvragers. ook zorgvragers 
krijgen een podium waarop hun kwaliteit duidelijk 
naar voren komt, waarbij zij anderen uitnodigt gebruik 
te maken van deze kwaliteit en waarbij ze hun ken-
nis en kunde aanbiedt. dit doen wij door middel van 
stimulering en activering. 

Gewenste situatie

stichting GoedGeregeld wil de zorg continueren voor 
haar huidige zorgvragers en de opdrachtverstrekking 
ontvangen van gemeenten voor nieuwe zorgvragers. 
de samenwerking met de gebieds- en wijkteams en 
collega zorgaanbieders is hierin van groot belang. 
daarbij gaan we de samenwerking zoeken met com-
merciële bedrijven op zowel organisatieniveau als 
zorgvragersniveau. 

medewerkers van stichting GoedGeregeld partici-
peren in dit proces op regionaal niveau. hun kennis, 
professionaliteit, sociale kaart en regionale binding 
versterkt de positionering van de organisatie binnen 
de gemeenten en de aanwezige commerciële bedrij-
ven.   

visie 
 
de begeleiding wordt daar gedaan waar deze hoort: 
bij de zorgvrager thuis. de professionele begeleiding 
zoekt nauwe samenwerking met mantelzorgers, het 
eigen netwerk van zorgvragers, vrijwilligers en andere 
professionals. de professional voegt in, sluit aan bij de 
zorgvrager in haar woon- en leefomgeving. de regie 
ligt of wordt gelegd bij de zorgvrager en of diens wet-
telijk vertegenwoordiger. respect, gelijkwaardigheid 
en het tempo van de zorgvrager zijn daarbij het uit-
gangspunt; het Bruto Persoonlijk Geluk de methodiek. 

realisatie

• stichting GoedGeregeld werkt vanaf 2015 binnen 
de Wmo regionaal samen met zorgaanbieders en 
gemeenten;

• stichting GoedGeregeld zet de zorgvragers/burger 
in zijn kracht door haar competentie zichtbaar te la-
ten worden, deze te stimuleren en verder te ontwik-
kelen en/of in te zetten binnen de maatschappij;

• stichting GoedGeregeld werkt samen met de 
zorgvragers aan de hand van zorgplannen waarin 
meetbare doelen zijn benoemd en prestatiemetin-
gen verricht worden; 

• stichting GoedGeregeld werkt samen met pro-
fit- en non profitorganisaties ter stimulering en 
bevordering van participatie in de samenleving; 

• medewerkers van stichting GoedGeregeld hande-
len zelfstandig en komen in onderlinge interactie 
tot afstemming; 

• stichting GoedGeregeld heeft een breed aanbod 
van diensten en zorg tegen een marktconforme 
prijs. 

BeGeleidinG
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BedriJfsBureau

visie 

het financieel administratieve beleid is er op gericht 
om de organisatie zo goed mogelijk toe te rusten voor 
haar taken. dat betekent dat we efficiënt omgaan 
met de middelen en ernaar streven om de overhead 
beperkt te houden. het bestuur is binnen haar begro-
ting verantwoordelijk en neemt binnen de gestelde 
financiële kaders besluiten. de financiële procedures 
zijn uitgewerkt in een document ‘administratieve 
en interne organisatie’ (ao/iC). het bedrijfsbureau is 
ondersteunend aan de uitvoerende medewerkers. 

Gewenste situatie

het financieel beleid van de onderneming is gericht op 
het blijvend realiseren van de doelstellingen van het 
strategisch beleid, op zowel de korte als de lange ter-
mijn, door financiële faciliteiten op een zodanig wijze 
in te zetten en te beheren, waarbij aanwezige risico’s 
op verantwoorde wijze worden gedekt.

realisatie

• op korte en lange termijn de financiële continuïteit 
waarborgen en aan de financiële verplichtingen 
voldoen; 

• de iWmo implementeren in december 2014 zodat 
de administratieve processen per 1 januari 2015 
geborgd zijn;

• overhead binnen de onderneming terugbrengen 
en samenwerking zoeken waar mogelijk (shared 
service).
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visie

stichting GoedGeregeld is een lerende organisatie 
die aantrekkelijk wil zijn voor zorgvragers en plezierig 
voor medewerkers. Zij streeft ernaar een podium te 
creëren voor medewerkers opdat deze maximaal hun 
kennis en kunde en specialisme kunnen uitdragen en 
inzetten al dan niet binnen de gebaande paden. me-
dewerkers werken zelfstandig en autonoom en zijn in 
hun vakgebied beslissingsbevoegd. 

stichting GoedGeregeld stuurt op het nemen van 
eigen verantwoordelijkheid, het innemen van je po-
dium. Zij creëert een juiste balans tussen het stellen 
van de kaders, het monitoren van de resultaten en het 
aangeven van de grenzen én het ruimte geven aan 
zelforganisatie, loslaten en zelfontplooiing. 

Gewenste situatie

stichting GoedGeregeld is een sociale onderneming 
met een duidelijke maatschappelijke missie en meer-
zijdige financiering. Zij is flexibel en verandert voort-
durend van koers om in te spelen op de veranderende 
zorgomgeving en exploratie van het dienstaanbod. 
vanaf het begin worden de medewerkers betrokken 
bij dit proces. hierin is een zogenaamde onder- en 
bovenstroom te onderscheiden. de onderstroom gaat 
over de medewerkers die, vanuit hun vakmanschap, 
de zorg en dienstverlening van de onderneming ver-
zorgen. Zij vormen de motor van concrete ontwikke-
ling en verbeteringen in de bovenstroom. de boven-
stroom gaat over structuren, processen en systemen.

medewerkers zijn breed inzetbaar en zijn zich bewust 
van hun eigen bijzonderheid. vanuit hun intrinsieke 
behoefte worden deze talenten benut en versterkt 
binnen de onderneming. medewerkers nemen het 
initiatief om deze talenten om te zetten in een pas-
send aanbod van diensten en hebben de vrijheid dit 
aanbod te profileren en te vermarkten. indien nodig 
of gewenst worden zij hierin gefaciliteerd door de 
onderneming. 

medeWerkersBeleid

medewerkers krijgen en nemen een veel promi-
nentere plek binnen de organisatie. Zij krijgen en 
vragen aandacht voor de invulling van hun rol en hun 
expertise. de input van de medewerkers is van groot 
belang om de diversiteit van het aanbod te kunnen 
inzetten en te kunnen doorzetten. er is een goede 
balans tussen sturing en eigen initiatief omdat de 
centrale kaders bekend zijn. het nieuwe ondernemer-
schap is aanwezig tot op de werkvloer waarbij de 
kaders bekend om snel te kunnen handelen als de 
situatie daar om vraagt.

realisatie

We focussen ons op de verschillende rollen en de 
benodigde competenties. We hebben helder in beeld 
welke talenten aanwezig zijn binnen de onderneming 
en wat dit betekent voor de bedrijfsvoering. We gaan 
uit van de kracht van de onderneming en werken aan 
versterken van al aanwezig talenten in plaats van het 
ontwikkelen van nog niet ontdekte talenten.
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visie 

meerzijdige financiering en maatschappelijk ren-
dement zijn de drijfveren van stichting GoedGere-
geld. hierbij is innovatie, het ontwikkelen van eigen 
vernieuwende producten, diensten en processen een 
belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. duur-
zaam rendement is een ‘levenshouding’ binnen de 
onderneming die door alle medewerkers gedragen, 
ontwikkeld en uitgevoerd wordt. in gezamenlijk-
heid wordt het initiatief genomen voor innovatieve 
projecten. er is permanente aandacht en waardering 
voor creatieve oplossingen en vernieuwende ideeën 
waardoor meerzijdige financiering gerealiseerd kan 
worden.

stichting GoedGeregeld is een veelzijdige inno-
vatieve onderneming die mensen met elkaar in 
verbinding brengt. van waaruit het gevoel van 
geborgenheid vrijheid genomen wordt om verant-
woordelijkheid te nemen en te dragen in alle lagen 
van de organisatie. 

soCiaal ondernemen

Gewenste situatie

stichting GoedGeregeld transformeert van een 
zorgorganisatie naar een sociale onderneming 
met meerzijdige financiering en maartschappelijk 
rendement. Zij biedt een breed palet aan van zorg en 
diensten zoals: 
• coaching en supervisie;
• mediation;
• transpersoonlijke therapie;
• training en cursussen op het gebied van:
 • communicatie en de escalatie van gedrag;
 • sociale vaardigheid;
 • omgaan en tegengaan van schulden;
 • etc.
• trajecten bedrijven, woningbouwverenigingen;
• huisopruimorganisatie;
• kamertrainingtrajecten voor studenten;
• studentenbegeleiding;
• ondersteuning bieden aan ouderen waarbij de 

kinderen of de ouderen ons particulier inhuren 
• etc..

in 2014 zijn we begonnen met ons werk voor de 
Commissie Bijzondere situaties in de provincie Gro-
ningen. We zijn de casemanager tussen de commis-
sie, die in het leven is geroepen na aanleiding van 
de aardbevingen in noord nederland en de burger 
die hier schade aan over heeft gehouden. dit is een 
nieuw dienstenaanbod dat voortgekomen is uit een 
initiatief van een medewerker dat past binnen onze 
visie. 

realisatie

Wij vergroten gezamenlijk ons maatschappelijk 
en financieel rendement door naast de gesubsidi-
eerde zorg eigen inkomsten te verwerven door onze 
toegevoegde waarde op maatschappelijk gebied 
aan het voetlicht te brengen en het bestendigen en 
uitbouwen van de succesvolle projecten. 
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Pr, marketinG & aCQuisitie

visie

We vertellen relevante verhalen die de herkenning 
van onze doelgroepen raken via het juiste net-
werkcontact, zorgsysteem of platform. We zijn ons 
bewust dat een echt goede marketing/Pr alleen 
slaagt als we over iets praten dat waar is en waar 
we achterstaan.

Gewenste situatie

alle medewerkers zijn de ambassadeur van de on-
derneming. Ze zijn het gezicht van de onderneming 
en de belangrijkste ‘verhalenvertellers’:
• alle medewerkers vertellen als met één stem 

boeiende, menselijke en afgestemde verhalen 
 die de reputatie van de onderneming helpen 

uitbouwen;
• Gezamenlijk vormen wij het gezicht van de 
 onderneming en waar deze voor staat (bestuur-

der, zorgverlener, casemanager, trainer, supervisor, 
coach, trajectbegeleider ...).

realisatie

de Pr wordt door iedereen binnen de stichting 
uitgedragen en hierbij wordt veelvuldig verwezen 
naar de website waar alle relevante informatie te 
vinden is.
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is de naam

Stichting GoedGeregeld
Postbus 9134
9703 lC Groningen

telefoon 050 741 00 40
fax 050 302 49 90 (algemeen)

info@stichtinggoedgeregeld.nl
www.stichtinggoedgeregeld.nl


