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voorwoord

Voor u ligt het tweede strategisch beleidsplan van Stichting GoedGeregeld.

In een onstuimig politiek klimaat is het scherp aan de wind varen. Stichting

GoedGeregeld gaat ook de komende jaren weer de uitdaging aan om de mens
centraal te laten staan. Het is, was en blijft het uitgangspunt van onze organi-

satie. Niet voor niets is daarom de titel van dit strategisch beleidsplan wederom
de naam “Mens is de naam”, naar een gedicht van Seth Gaaikema.

We leggen met dit beleidsplan onze koers vast tot en met 2015. Dit doen we

door kaders en structuren in het vorige plan onder loep te nemen, bij te stellen

en opnieuw vast te leggen. Daarmee willen we de voortgang in beeld brengen
en duidelijkheid  scheppen voor de toekomst. Binnen deze kaders maken we

gezamenlijke afspraken over de ontwikkelingsrichting en ontwikkelingsruimte
voor de bedrijfsvoering.  De zorgvrager staat hierbij centraal.

Wij zijn er trots op dat diverse gemeenten, zorgkantoren en andere verwijzers

vertrouwen in Stichting GoedGeregeld hebben gesteld. Dit vertrouwen steunt

ons dat onze visie op zorg aanslaat. De komende drie jaar zullen wij ons er

verder op toeleggen om vanuit deze visie de verbinding te zoeken met andere
zorgaanbieders en welzijnsinstellingen.  Op die manier is, ook bij afnemende
middelen, de zorg gewaarborgd voor de zorgvrager.

Met behoud van identiteit willen we de verbinding aangaan met andere

(kleine) zorgaanbieders die vanuit een gelijkwaardige visie de zorg hoog in
het vaandel hebben staan.

Namens Stichting GoedGeregeld,
Marlies Wezeman      Erna Manden    Riekje de Jonge      Linda Hamming
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In dit tweede beleidsplan komen we terug op de

Begeleiding op maat

goed kunnen inspelen op de hierboven genoemde

Geregeld is mensen met een zorgvraag te

behaalde resultaten en kijken we vooruit hoe we
politieke en maatschappelijke veranderingen.

Stichting GoedGeregeld heeft haar eerste lustrum
gevierd en is trouw gebleven aan haar uitgangs-

punt: “De zorg dáár te leveren waar het nodig is”.                                                                                               
Trots zijn wij dat wij in 2011 de AWBZ erkenning

De primaire functie van Stichting Goed-

ondersteunen in het behoud en verwer-

ven van zelfstandigheid en hun deelname
aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden zij de regie over
hun eigen leven.

hebben gekregen en wij gecontracteerd zijn bij

Samen met de zorgvrager stellen we een

onze manier van werken erkend wordt en dat

generalistische aanpak en pakken we de

diverse zorgkantoren. Wij zijn erg verheugd dat
wij een welkome aanvulling blijken te zijn op het

reguliere zorgaanbod. Wat ons dan zo anders maakt
lichten we graag verder toe in dit plan.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit
persoonlijk te reageren als u daar de behoefte
aan heeft.

begeleidingsplan en traject op vanuit een
problemen methodisch aan. Hierbij kijken
we in eerste instantie naar de meest

primaire levensbehoeften en de leefomgeving. Nadat deze op orde zijn, kan er

doorgegroeid worden naar een ‘gezondere’ deelname aan de samenleving.  

Stichting GoedGeregeld biedt begeleiding op maat door in te voegen in het

inleiding

zorgsysteem. Wij geven vertrouwen aan

de zorgvrager en pakken de problemen
aan vanuit saamhorigheid. De begelei-

ding is transparant naar de zorgvrager en
de organisatie is transparant naar haar

zorgverlener. Stichting GoedGeregeld wil

ook in de toekomst een platte organisatie
blijven.

Kernwoorden:
Gelijkwaardigheid
Respect
Kwaliteit
Eerlijkheid
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we samen op pad. Zijn er afspraken die

ze onze werkwijze, niet alleen naar de

De menselijke maat is steeds
weer het uitgangspunt van
Stichting GoedGeregeld

is wat wij willen blijven uitstralen. Naar  

Als je met elkaar praat en je ziet wat er

horen we hoe het gekomen is en kunnen

ties en samenleving.

die je gemakkelijk weer kunt inzetten en

Deze kernwoorden zijn voor ons niet

alleen theorie. In de praktijk bepalen

zorgvrager maar ook als organisatie. Dit

zorgvragers, zorgverleners, zorgorganisa-

Saamhorigheid

Transparantie staat hoog in het vaan-

gebeurt, dan pik je veel kennis op. Kennis
weer kunt delen met anderen. Maar het

delen van informatie is ook vaak het de-

len van zorg. Anderen deelgenoot maken

del en vanuit dat oogpunt wil Stichting

van je twijfel, je overwegingen of je hoop,

mogelijkheid bieden inzage te hebben in

en voor elkaar. Samen snap je veel beter

GoedGeregeld ook de zorgvrager de

haar zorgdossier. Dit kan zowel fysiek als
digitaal. De zorgvrager krijgt een eigen
inlogcode voor zijn/haar eigen digitale

dossier. Met het implementeren van ons
eigen registratie- en rapportagesysteem
(CVS online) bieden wij de mogelijkheid
altijd en overal in te kunnen loggen. Zo

kan de zorgvrager nog actiever zijn in

de begeleiding en met zijn/haar eigen
begeleidingsplan.

zorgt voor betrokkenheid naar elkaar

Gelijkwaardigheid is niet alleen een

uitgangspunt, maar door daadwerkelijk
samen beleid te maken, is er geen kloof
tussen de uitvoerenden en beleid. Er is

geen verschil of kloof tussen de modellisten en realisten. Beleid en uitvoering zijn
op elkaar afgestemd. Dit wordt telkens
weer aan elkaar getoetst, bijgesteld,

herschreven en ingezet.

pakken. Wij durven te stellen dat er mede
daardoor weinig tot niet geshopt wordt
tussen zorgaanbieders.  De mentaliteit

die daarbij hoort, is respect voor de ander,
luisteren naar wat er echt nodig is.

Betrouwbaar

men kunnen worden of advies gegeven

zijn naar haar zorgvragers, naar haar me-

met elkaar om te gaan en te erkennen

je gewoon goed werk afleveren. De korte
beslissingen binnen afzienbare tijd genokan worden.

Stichting GoedGeregeld wil betrouwbaar
dewerkers, andere organisaties en naar alle

anderen waar ze mee in gesprek is of komt.

term die veel gehoord wordt tijdens

Gelijkwaardigheid

we samen het probleem veel sneller aan-

communicatielijnen zorgen ervoor dat

of wat belangrijk is. Door gelijkwaardig

te wachten totdat de zorgverlener weer
doelen te bespreken.

informatie betreffende de problematiek,

dat de één niet zonder de ander kan, wil

waar de knelpunten zitten, waar je op let

Hands on

op bezoek komt om zijn eigen opgestelde

we ook mee. Ondertussen krijgen we meer

Samen beginnen.                                                                                                                                        
Samen de problemen benoemen.                                                                                                                                  
Samen zoeken naar de
best mogelijke oplossing.                                                                                   
Samenwerken.

Hierdoor kan de zorgvrager nog eerder de
regie terugpakken. Hij hoeft immers niet

telkens niet nagekomen worden, dan gaan

Ontschotting in begeleiding is een

de bijeenkomsten met betrekking tot

transitie AWBZ/WMO. Omdat wij zijn

Wij geloven in de parallelle processen. Wat
je uitdraagt als organisatie naar je mede-

werkers, dragen zij uit naar de zorgvrager
en vice versa.

begonnen op basis van PGB was het de

Zelfstandigheid

geleiding op ingezet moest worden. Moet

organisatie als de medewerker als de zorg-

budgethouder die aangaf waar hulp/be-

er schoongemaakt worden als de woning

Wij streven naar autonomie voor zowel de
vrager. Het behoud van de eigen identiteit

ernstig vervuild is, dan beginnen we daar

is belangrijk: iedereen wil iemand zijn die

overleggen we of de GGD een schoon-

werkers luisteren en kijken naar de ander.

mee. Kunnen we het niet alleen af, dan

maakbedrijf kan inzetten en onder welke
voorwaarden dat moet gebeuren. Durft

gezien en gehoord wordt. Onze mede-

Ze werken zelfstandig en rechtstreeks bij
en met de zorgvragers. Ze kunnen direct

een zorgvrager niet naar de winkel omdat

invoegen bij de zorgvrager en zijn/haar sys-

zicht in een winkel niet heeft, dan gaan

zijn voor hen bekende materie.

hij/zij fobisch is of omdat hij/zij het over-
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teem. De sociale regio en de sociale kaart

visie
Gelijkwaardigheid

Organisatie

woonomgeving van de zorgvrager. Wij voegen in. Dit betekent

onafhankelijke, middelgrote, platte organisatie zonder direct

Stichting GoedGeregeld is te gast in het leven en in de leef-

Stichting GoedGeregeld is een kwalitatief goede, financieel

dat we goed luisteren naar de zorgvraag/behoefte van de zorg-

winstoogmerk. Er is een goede fundering binnen de reguliere

thuissituatie gaan en bijvoorbeeld een wandeling gaan maken

haar betrouwbaarheid, persoonlijke benadering, laagdrempelig-

nemen om het geheel te kunnen zien, een berg is immers van

organisatie die vertrouwen uitstraalt door haar integriteit, laag-

vrager. Dit kan betekenen dat we, zoals eerder opgemerkt, uit de

hulpverlening. Stichting GoedGeregeld onderscheidt zich door

of afspreken op een bankje in het park. Soms moet je afstand

heid, volharding en flexibiliteit. Stichting GoedGeregeld is een

dichtbij veel omvangrijker dan van een afstand. Maar ook als

drempeligheid en heldere communicatielijnen. Wij zijn gericht

de zorgvrager het even laat afweten, blijven we contact zoeken.

op persoonlijke ontwikkeling.

Ook als dat mocht betekenen dat er meerdere malen geen
afspraken nagekomen worden. Ook dan blijven we actief.

Stichting GoedGeregeld biedt duidelijkheid en verbondenheid

We leggen de nadruk op de mogelijkheden en niet op de

structuur en de medewerkers hebben direct contact met de

door de doelstelling van de organisatie. Er is geen laag op laag

onkunde. De meeste zorgvragers weten heel goed wat de

leidinggevende. Er is geen enorme overhead.

problemen zijn. Ze kunnen alleen vaak niets vertellen over hun

kwaliteiten. Daarom werken we competentiegericht en leggen

Medewerkers werken zelfstandig en rechtstreeks met de zorg-

we de nadruk op acceptatie van de persoon als geheel.

vragers. Ze beschikken over het vermogen om zich direct aan

We laten de zorgvrager zelf de regie voeren en waar dat niet kan
of lukt, stellen we ons directief of overnemend op. Dat wil zeg-

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. Wij geven het vertrouwen aan de

gen dat we mee naar afspraken gaan of samen de afspraak ma-

medewerker en zij krijgen het vertrouwen van de zorgvrager.

auto. We brengen de administratie op orde of vragen overname

Stichting  GoedGeregeld levert maatwerk en kent de kunst van

contacten maken onderdeel uit van ambulante begeleiding.

alleen binnen een duidelijke structuur. Er is een heldere basis

ken. We zorgen voor vervoer of nemen de zorgvrager mee in de

van financieel beheer en administratie aan. Ook leun- en steun-

het veranderen. Dit vraagt om flexibele processen, maar dit kan
van openheid en eerlijkheid, nabijheid en toegankelijkheid.

We stellen de fysiologische behoeften (bed, bad, brood) veilig.

Stichting GoedGeregeld biedt een gevoel van saamhorigheid.

Daarnaast zetten we de veiligheidsbehoeften op (veiligheid, be-

Samen worden afwegingen gemaakt, samen worden beslis-

behoefte (acceptatie, vriendschap, begrip, aandacht, opzetten

ming.

trouwbaarheid en bescherming). Ook bevorderen we de sociale

singen genomen en op die manier komen we tot overeenstem-

van een netwerk). Daarmee stimuleren we dat de zorgvrager
deel kan nemen aan de samenleving.

‘de zorg dáár leveren waar het nodig is’
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Zorg

Stichting GoedGeregeld ondersteunt ( jong) volwassenen

vanaf 18 jaar met forensische/psychiatrische, psychosociale en

psychogeriatrische problemen. Ook mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking,
mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige
problematiek kunnen bij Stichting GoedGeregeld terecht.

De ondersteuning vindt plaats in de woon- en
leefomgeving van de zorgvrager.

missie
De primaire functie van Stichting GoedGeregeld is mensen met een zorgvraag
te ondersteunen in het behoud en verwerven van hun zelfstandigheid en hun
deelname aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden de
zorgvragers regie over hun eigen leven.

Stichting GoedGeregeld is opgericht vanuit de behoefte om als zorgverlener

autonoom en bewust vanuit eigen normen en waarden te werken. De behoefte

om persoonlijker te werken staat bij ons centraal. Aansluitend op de huidige trend
dat iedere burger meetelt. Om dit te realiseren zoekt Stichting GoedGeregeld de
verbinding met de samenleving. Op die manier kunnen we dichtbij of naast de
zorgvrager staan en blijven staan.

Stichting GoedGeregeld biedt haar zorgvragers ambulante ondersteuning op

basis van gelijkwaardigheid. Haar primaire functie is mensen met een zorgvraag

te ondersteunen in het behoud en verwerven van zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun
eigen leven. Stichting GoedGeregeld geeft de ondersteuning in de woon- en

leefomgeving van de zorgvrager en richt zich op alle acht levensgebieden.

Stichting GoedGeregeld stimuleert de zorgvrager om te
participeren in zijn woon- en leefomgeving.
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Doelstellingen
Beleid

Begeleiding

• Overgang AWBZ/ WMO: zichtbaar worden

• Kwalitatief goede begeleiding blijven

en blijven bij de gemeenten zodat de zorg-

bieden.

vrager die begeleiding kan blijven ontvan-

• Interactieve begeleidingsplannen maken.

gen die hij/zij nodig heeft.

• 24 uur bereikbaarheid realiseren.

• Gezonde bedrijfsvoering.

• Versterken van de visie op bestuur,

Scholing

begeleiding en zorg.

• Investeren in scholing en bijscholing van

• Versterken van ondernemerschap.

medewerkers.

• Marketingplannen

• Uitbreiding van Practice-based-evidence

• Veiligheidsnormen en kwaliteitseisen  

• Deskundigheidsbevordering organiseren

• HKZ certificering.

(EPB).

formuleren en vastleggen.

voor Raden van Bestuur, Toezicht en

• Bereikbaarheid verbeteren.

Zorgvragers.

• Toegankelijkheid klachtencommissie

ICT

bevorderen.

• Implementatie van registratie en

• Netwerk vergroten.

rapportagesysteem CVS online.

• Verdieping regionale samenwerking.

• Digitale inlogmogelijkheden van zorg-

• Ketenzorg.

• Tevredenheidsonderzoeken houden:

• Samenwerkingsafspraken formaliseren.

vragers in eigen dossier mogelijk maken.

netwerk, zorgvragers en medewerkers.

• Studenten de mogelijkheid bieden onderzoek te verrichten binnen de organisatie.
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2012 - 2015
Kwaliteitskeurmerk

Stichting GoedGeregeld is het HKZ traject ingegaan
waarin de medewerkers direct betrokken zijn bij de
totstandkoming van werkbeschrijving/ protocollen

enzovoorts. Het HKZ keurmerk zal geen papieren tijger
worden maar een interactief werkdocument.
Innovatie methodiek

Stichting GoedGeregeld is een eigen methodiek aan
het ontwikkelen  gericht op het bevorderen van zingeving. Uitgangspunt hierbij is de term Bruto

nationaal geluk. Om zodoende de kracht in mensen

naar boven te halen.   

Tevredenheidsonderzoek

De komende jaren wil Stichting GoedGeregeld onderzoek blijven doen naar de tevredenheid van de zorgvragers, medewerkers en haar zorgomgeving.
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Respect                                                                                                                                              

De organisatie als gilde, het werk als vakwerk,

heeft voor, of ontvangt van iemand vanwege zijn kwaliteiten,

In traditionele organisaties is er voor iedere medewerker een

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering die men

prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk

de medewerkers als deskundigen                                      

persoonlijk opleidingsplan. Stichting GoedGeregeld heeft geen

omzien naar, en vandaar rekening houden met. Zowel in de

of weinig overhead en hier dus geen financiële middelen voor.

organisatie als in de begeleiding is het HET uitgangspunt om

Wij hebben met elkaar een opleidingsplan opgezet en geïnfor-

echt met elkaar in contact te staan. Iedereen heeft zijn / haar

meerd in ons netwerk waar de deskundigheid zit. Verassend

eigen waarheid. In een echt contact luister je naar elkaar, vul

genoeg riepen professionals uit het veld; “Wij willen wel komen

je niet in, vraag je door naar wat de ander niet zegt of nog niet

en vertellen”.  Practice-based-evidence (EPB) biedt de kans om

communiceren en samen te werken. De vraag is dus hoe we

langrijke rol, ze zijn de context van het beroepsmatig handelen.

kan zeggen. Ieder mens heeft een eigen, unieke manier om te

met elkaar en van elkaar te leren. De ervaringen spelen een be-

de sleutel moeten vinden om de deur te openen die gesloten

Samen leren van de best beschikbare informatie over doelma-

of net niet helemaal open is gegaan. Stichting GoedGeregeld

tigheid en doeltreffendheid geeft daadwerkelijk de vaardigheid

wil op een positieve manier blijven kijken naar de persoon of

die direct ingezet kan worden. Valkuilen zoals beslis en denk-

organisatie en zich niet laten belemmeren door verklaringen of

fouten, professionele vooroordelen bespreken we in een veilig

ken van de oplossingen. Samen zoeken en benadrukken we wat

van anderen. En ook hier gaat het om luisteren, praten, toetsen.

analyses van de oorzaak. We leggen de nadruk op het ontdek-

klimaat.  We spiegelen zo onze eigen ideeën en visies aan die

er wel goed is en doen we mogelijkheden aan de hand die een

Vasthouden wat werkt en loslaten als het niet werkt. Extra

basis vormen voor de toekomst.  

bonus is versterken van het netwerk. Want ook anderen krijgen

een kijkje in onze keuken. We laten zien wat we doen
en hoe we het doen.  

cultuur
& waarden

Deze persoonlijke benadering heeft direct tot gevolg dat ook

anderen op ons reageren. Er is geen grote barrière om met

elkaar in contact te komen. Niet tussen de zorgvrager en haar

begeleider, niet tussen de begeleider en haar organisatie, maar
ook niet tussen de organisatie en de omgeving. Denk hierbij

aan adviesbureaus, brancheverenigingen, huisartsen, politie,
gemeenten, GGD, GGZ enzovoorts.
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Stichting GoedGeregeld werkt vanuit een warme,
betrokken en open houding.  
Je mag er zijn, je doet er toe. Vertrouwen en veiligheid schep-

pend, het gezamenlijk vastleggen van werkprocessen en beleid
met alle medewerkers, oog hebben en houden voor veiligheid
en plezier in je werk. Binnen de organisatie en naar buiten. Zo
is er uit de deskundigheidsbevordering van het Expertisecen-

trum veilige publieke taak, de handreiking effectief veilig en de
werkinstructie bij aangifte verwerkt in de eigen protocollen en
werkbeschrijvingen. Samen met de medewerkers wordt er na-

gedacht en afgesproken hoe we nog veiliger en dus gezonder in
ons werk en de werkomgeving kunnen functioneren. Medewer-

De motoren van de organisatie

kers zijn mede bepalend in besluitvorming en in beleid wie wel
of niet in de zorg genomen kan worden.  

Het is een uitdaging om de organisatie zo te ontwikkelen dat  
iedereen zich goed blijft  voelen. Dit kunnen we niet alleen.

Verbinding tussen binnen en buiten

Dat kan alleen als we samen nadenken en samen beslissen

Stichting GoedGeregeld wil vanuit het kleine blijven denken

over het beleid van de organisatie. Ook samen verrichten we

en handelen, haar visie op zowel beleidsniveau als uitvoerend

de werkzaamheden. Het contact tussen bestuur  en mede-

niveau toetsen, bijstellen en bekrachtigen. We blijven de verbin-

werkers is veelvuldig omdat ook bestuursleden nog steeds

ding zoeken tussen binnen en buiten, tussen individu en achter-

meewerken  in het primaire proces van begeleiding bieden

grond.  Ook als het betrekking heeft op de Raad van Bestuur,

aan zorgvragers.

de Raad van Toezicht en de Raad van Zorgvragers.

Vanuit dit primaire proces ontkomen we niet aan administra-

Stichting GoedGeregeld wil de organisatie zijn die niet preten-

tieve taken die steeds complexer worden. Stichting GoedGere-

deert de antwoorden te hebben. We blijven zoeken naar hoe

geld heeft een klein kantoor in Groningen. Daar voeren we de

je de beste vragen kunt stellen. De vragen komen voort uit de

administratie en bewaken we de fysieke dossiers.

basisovertuiging en onze fundamentele vooronderstelling.
De basis van Stichting GoedGeregeld ligt bij de zorgvrager.

Zonder uitzondering heeft Stichting GoedGeregeld gekwali-

Wij focussen op de mogelijkheden en de kracht die er is:

ficeerde medewerkers die zeer betrokken en loyaal zijn.

“Wat wil je creëren en hoe kun je dit doel bereiken?”.  

Kwaliteit staat bij Stichting GoedGeregeld hoog in
het vaandel. Medewerkers van Stichting GoedGeregeld worden gezien als het belangrijkste kapitaal
en ze worden nauw betrokken in de bedrijfsvoering. Zonder de inzet en motivatie van de medewerker is dit niet te verwezenlijken. Stichting GoedGeregeld kiest voor een open, transparante cultuur
waarbij respect en vertrouwen voornaam goed zijn.
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Wat maakt
het verschil
Stichting GoedGeregeld hanteert een organisatiesysteem
vanuit de behoeften piramide. Zoals ieder mens behoefte
heeft aan een eigen plek, geborgenheid en veiligheid

heeft de organisatie de primaire behoefte vertaald in

de organisatiestructuur. De organisatie is gegroeid door
toenemende vraag om begeleiding die aanslaat bij de
vraag/behoefte van de zorgvrager. Door maatwerk te

leveren, niet vanuit de organisatie gedacht maar vanuit

de zorgvraag. Van daaruit zijn kwaliteitsnormen benoemd
en ingezet. Een continu proces van verbeteringen met oog

voor de uitgangspunten van de zorgvrager, zorgverlener,  

zorgorganisatie.  

Deze manier van zorg verlenen en zorg organiseren geeft

ook een  interessante uitkomst in de kosten van zorg. Er is

geen grote overhead nodig waardoor de kosten letterlijk

beheersbaar zijn. Zorgvragers ontvangen daadwerkelijk de
zorg die nodig is en de organisatie is in staat om markt-

conforme zorg te bieden. Onze organisatie wil dit ‘andere’
organisatie systeem nog verder uitbouwen en verankeren
in een kwaliteitssysteem.  Zo willen we een aanvulling

zijn  in deze moderne, solidaire samenleving, waarin de
overheid een groeiende actieve rol inneemt tegen de

dreigende tweedeling. Een systeem waarin ‘the human

resource’ niet slechts wordt teruggebracht tot een mede-

werker die ergens anders bedachte visies en strategieën

op instrumentele wijze uitvoert. De start is vanuit het hier
en nu, de praktijk van de werkvloer, en bewust niet vanuit
de bedachte werkelijkheid van de manager. Om de alom

bekende Canadese organisatiekundige Henry Mintzberg te
citeren: ‘I’m a human being, are you a human resource?’
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Organogram

Raad van Zorgvragers

Medewerkers

regio Groningen

Raad van Toezicht
G.J. Veeneman vz
R. van der Werf
L. Koster

Stichting GoedGeregeld
Raad van Bestuur

Freelancers

M.H. Wezeman vz
H.E.A. de Jonge
H. Manden

Medewerkers

A. Hamming

regio Overijssel

Bedrijfsbureau
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‘De gekantelde manier van werken gaat uit van de zorgvraag

Decentralisatie AWBZ

bieder´.

ding bij mensen thuis als dagbesteding en kortdurend verblijf.

Drie decentralisaties in het sociaal domein

mensen met een beperking kunnen participeren en zo lang

De decentralisatie AWBZ omvat zowel de individuele begelei-

van de zorgvrager en niet vanuit het aanbod van de zorgaan-

Deze drie vormen van ondersteuning zijn erop gericht dat

mogelijk in de eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen.  

Gemeenten krijgen in de komende jaren te maken met drie

Hierin heeft de gemeente een compensatie plicht. De Kanteling

grote decentralisaties of transities in het sociaal domein: de

en Welzijn Nieuwe Stijl houdt onder meer in dat er meer lokaal

invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), de

en individueel maatwerk geleverd kan worden met minder

overgang van Begeleiding en Kortdurend Verblijf uit de AWBZ

naar de Wmo en de transitie Jeugdzorg. Hiermee en met de

landelijke protocollen. Ook is er meer ruimte voor algemene

antwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke onder-

loketten en beoordelingen en er is meer ruimte voor het zoeken

voorzieningen en een wijkgerichte benadering. Er zijn minder

huidige taken uit de WWB en Wmo wordt de gemeente ver-

naar oplossingen. Ook zullen de algemene voorzieningen voor-

steuning aan de burger. De gemeente krijgt hiermee de kans

liggend zijn op de individuele voorzieningen. Er wordt ingezet

een ontkokerd lokaal stelsel van maatschappelijke ondersteu-

op de eigen kracht van de zorgvrager  en zijn/haar netwerk.

ning in te richten voor alle leefgebieden van de burger.

Verschillende gemeenten hebben de nota waarin deze vormen
van ondersteuning nader worden toegelicht verzonden. Om zo
een aantal uitgangspunten ter besluitvorming voor te leggen

die de gemeentelijke kaders vormen waarbinnen de decentralisatie van de AWBZ vorm krijgt. In de voorbereiding op deze

veranderingen is ook Stichting GoedGeregeld door verschillende

externe
analyse

gemeenten uitgenodigd voor informatie en afstemmingsoverleggen.
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Stichting GoedGeregeld en de decentralisatie

Met de overgang van begeleiding van de AWBZ naar de Wmo
worden gemeenten verantwoordelijk voor inzet en inkoop.

Daarmee wordt het voor ons als zorgorganisatie steeds be-

langrijker om voor de gemeenten echt zichtbaar te zijn en door
hen gewaardeerd te worden. Iedere gemeente zal op zijn eigen

manier de Wmo uitwerken. Dit vraagt veel van Stichting GoedGeregeld omdat wij actief zijn in veel gemeenten. Maar ook

omdat wij als kleine zorgaanbieder soms onzichtbaar zijn in die
gemeenten. De grote kracht van de Stichting is dat er vanuit de
zorgvrager wordt gedacht bij de dienstverlening. In de zorgverlening is deze benadering erg effectief, maar bij gemeenten is
de focus vaak anders.

De meerwaarde van Stichting GoedGeregeld  in de nieuwe

omgeving zal duidelijk vorm en inhoud moeten gaan krijgen.
Stichting GoedGeregeld wil zich verder ontwikkelen om aan

de nieuwe eisen te voldoen en beter zichtbaar te zijn. Er wordt
een marketingplan opgesteld waarin de kracht van Stichting

GoedGeregeld nog beter ingezet kan worden in de relatie met

gemeenten, partners en concurrenten.
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wijze van begeleiding
Stichting GoedGeregeld biedt duidelijkheid en verbondenheid
door de doelstelling van de organisatie. Er is geen laag

op laag structuur en de medewerkers hebben direct contact

De acht levensgebieden zijn
1. Huisvesting

met de leidinggevende. Ook is er geen enorme overhead.

woonsituatie van de zorgvrager

Geldstromen zijn helder en overzichtelijk alsook het doel van

2. Financiën

de organisatie. Dit geldt voor zowel voor de zorgvrager als

financiële situatie van de zorgvrager

voor medewerker.

en bestedingspatroon

3. Sociaal functioneren

relatie tussen de zorgvrager en zijn

Ambulante begeleiding

of haar omgeving (waaronder het

Ambulante begeleiding vindt plaats vanuit de thuissituatie

gezin, familie, hulpverleners), inclu-

van de medewerker, waarbij getracht wordt de reistijd en

afstand tot een minimum te beperken. Medewerkers werken

zoveel mogelijk regionaal en kunnen daardoor gemakkelijker
en sneller inspelen op de sociale omgevingsfactoren. Tevens
is de sociale kaart en het opzetten van een professioneel

sief zijn of haar maatschappelijk
gedrag (relatie met justitie)

4. Psychisch functioneren

het ‘welbevinden’ van de zorgvrager,
inclusief eventueel psychiatrisch

netwerk laagdrempeliger. Men kent immers de eigen omge-

ziektebeeld en verslavingsgedrag

ving met alle mogelijkheden. De herkenbaarheid is groot, de

5. Zingeving

communicatielijnen kort.

datgene wat de zorgvrager motiveert

Werkzaamheden vinden plaats in de thuissituatie en leefom-

geving van de zorgvrager. Dit betekent dat je als medewerker

op bezoek bent bij de zorgvrager met ander woorden:  jij bent
te gast. De zorgvrager geeft aan op welke gebieden hij/zij begeleiding wil en nodig heeft. Als gast kun je je mening geven,
maar nooit opleggen. Je voegt in de situatie in, je spiegelt en
reflecteert.  Je bent je bewust van je eigen waarden en nor-

om te leven (bijvoorbeeld een levensof geloofsovertuiging)

6. Lichamelijk functioneren

fysieke gesteldheid van de zorgvrager
en zelfzorg

7. Praktisch functioneren

huishoudelijke en technische vaardigheden, taalvaardigheden

men en respecteert de waarden en normen van je gastheer/

8. Dagbesteding

gastvrouw. Samenwerken en die samenwerking daarna ook

blijven zoeken, is hierbij cruciaal. Soms worden zaken tijdelijk
overgenomen om het daarna weer over te dragen, maar dat

gebeurt altijd in overleg en met respect voor de zorgvrager.  
Ambulante begeleiding vindt plaats in verschillende fasen,

binnen de acht levensgebieden. Daarnaast zijn er acht fasen in
het begeleidingstraject.
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dag invulling van de zorgvrager (werk,
sociale activering, hobby’s, studie,
activiteiten).

Wijze van begeleiding

bestuurders van  Stichting GoedGeregeld

1. Laagdrempelig:

staat het telefoonnummer en de con-

en zorgvragers. In een informatiemap

Invoegen, versterken, sturend, overne-

tactpersoon van de klachtencommissie

mend, blijven komen ook als de zorg-

beschreven. Op deze manier is er voor de

vrager meerdere malen afspraken niet

zorgvrager ook een eenvoudige toegang

nakomt.

tot de klachtencommissie.

leven waarin chaos heer en meester is.

2. De mens als uitgangspunt:

Raad van Zorgvragers

zelfstandig verder te gaan. Het 8-fasen-

petentie gericht werken, acceptatie van

de basis van Stichting GoedGeregeld bij

Deze acht fasen bieden structuur in een
Ze helpen om de regie terug te krijgen en
model onderscheidt acht fasen in de

individuele begeleiding aan zorgvragers,

Versterken van de mogelijkheden , com-

Zoals telkens weer naar voren komt, ligt

de mens als geheel.

de zorgvrager. Dit zou kunnen betekenen

dat een traditionele cliëntenraad niet no-

namelijk:

3. Netwerkversterkend:

2. Intakefase

netwerk, begeleiden en coachen naar een

Hernieuwen, vernieuwen van het sociale

1. Aanmeldingsfase

dagbesteding.

3. Opnamefase
4. Analysefase

5. Planningsfase

4. Multidisciplinaire overlegstructuren:

7. Evaluatiefase

te voorkomen. Inzetten op behoud en/ of

Integrale begeleiding om sociale uitval

6. Uitvoeringsfase

vergroten van zelfstandigheid. Samen-

8. Uitstroomfase

werking met de eerste en tweedelijns

municatielijnen zijn kort. De zorgvrager

kent de mensen uit de Raad van Bestuur.

Zij zijn immers ook nog steeds werkzaam
als uitvoerend medewerker. Toch heeft  
Stichting GoedGeregeld gemeend ook
hier de koppeling tussen individu en

beleid door te voeren door het instellen

regeld zet actief in op contacten maken,

kunnen uitoefenen op het beleid van de

5. Klachtencommissie:

Heldere procedures die gemakkelijk

te vinden en te gebruiken zijn voor de

zorgvrager. Er zijn korte lijnen tussen de

op beleidsniveau de zorgvragers invloed
organisatie en dit weer terug zien in de
begeleiding.

De Raad van Zorgvragers is in 2012 opgericht en zij is aangesloten bij het LOC. De

komende jaren zal de raad meer vorm en
inhoud krijgen.

Aanmelding
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2 Intake
3

der ligt verankerd. De onderlinge com-

van een Raad van Zorgvragers. Zodat ook  

onderhouden en versterken.

1

zorgvrager, zorgverlener en zorgaanbie-

gezondheidszorg is hierbij cruciaal maar
niet vanzelfsprekend. Stichting GoedGe-

Het 8-fasenmodel in schema

dig zou zijn. Immers de verbinding tussen

Opname

8 Uitstroom

Evaluatie

4 Analyse

6 Uitvoering
5

Planning
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medewerkers
Medewerkers werken zelfstandig en rechtstreeks met de zorg-

Onze medewerkers zijn duizendpoten die weten

digheden en inspelen op dat wat gevraagd of nodig is. Ze zijn

• ze hebben een grote mate van zelfredzaamheid

vragers. Ze kunnen zich direct aanpassen aan de lokale omstan-

waar hun krachten liggen:

op dit niveau beslissingsbevoegd. Zij krijgen het vertrouwen van
de zorgvrager; Wij geven het vertrouwen aan de medewerker.
Medewerkers leveren maatwerk en kennen de kunst van het

• voelen eigen verantwoordelijkheid
• zijn zelfsturend

• hebben passie voor het werk

veranderen. Deze flexibiliteit vraagt om flexibele processen

• weten wat ze doen en wat ze kunnen

echter binnen een duidelijke structuur. Er is een heldere basis,

openheid en eerlijkheid, nabijheid en laagdrempelig.                                                                           

• zijn flexibel en daadkrachtig.

De medewerkers zijn gemotiveerde en betrokken mensen, zij

Medewerkers werken samen met de zorgvrager maar ook in

gers.

ten zijn belangrijk voor het slagen van de begeleiding.

zorgen voor betere dienstverlening en voor tevreden zorgvra-

diens omgeving en met diens persoonlijke relaties. Alle aspec-

Kundige en professionele begeleiding

Ambulante begeleiding houdt in dat de zorgvrager in zijn

daan met methodisch werken. Met name vanuit de present (het

de zorgvrager. Zij zijn te gast in zijn/haar huis. Medewerkers

Alle medewerkers hebben vanuit hun opleiding kennis opge-

er zijn) wordt ingegaan op de problematiek van de zorgvrager.
Gedurende de begeleiding worden methodieken zoals de RET,

eigen omgeving is. Onze ambulante werkers zijn op bezoek bij
kunnen zich goed aanpassen en invoegen. Zij zijn zich bewust

van hun eigen waarden en normen en kunnen deze inzetten of

het competentiemodel, transactionele en systeemtheorie inge-

loslaten in de begeleiding. De begeleidingsvorm of methodiek

zet.  Deze theoretische kaders zijn niet altijd zichtbaar voor de

is passend bij de zorgvrager en zijn/haar omgeving en is altijd

zorgvrager en worden vaak ook niet zo benoemd.  Het gaat er

procesmatig en professioneel.

om dat zorgvragers ervaren  dat de begeleiding kundig en professioneel wordt uitgevoerd.

Als ambulant werker weet je nooit van tevoren wat je tegen

zult komen. Dit vraagt een enorme flexibiliteit, zowel fysiek als

De medewerkers doen waar ze goed in zijn en doen dat zo vaak

kennisinhoudelijk. Medewerkers maken zelf een goede logistie-

als mogelijk. Ze  zijn zichzelf. Zij weten hun kennis en vaardig-

ke planning, zodat ze niet van hot naar her rennen. Ze hebben

leveren, plezier te maken met elkaar en iets moois te creëren

vraagstukken.

heden goed in te zetten  om zo een waardevolle bijdrage te

een brede kennis van verschillende sociale en psychiatrische

waar alle betrokkenen trots op zijn. Dat is geen bijzaak maar
hoofdzaak. Als je samen iets moois hebt gemaakt, dan gooi

Medewerkers zijn zich ervan bewust dat begeleiden vakwerk

Samen met de zorgvragers weer vorm en inhoud geven aan

kennis en vaardigheden. Medewerkers kunnen deze inzetten en

je het niet zomaar weg. Samen bouwen is samen behouden.

is. Dat kan alleen als ze zich bewust zijn van zichzelf en hun

hun leven, samen met Stichting GoedGeregeld vorm en inhoud

gebruiken om tot het gewenste resultaat te komen. Reflectie en

geven aan de organisatie.

zelfkritiek zijn belangrijke instrumenten om dit vakmanschap te

Om de organisatie flexibel, daadkrachtig en beheersbaar te hou-

vergroten.

den, is het nodig  dat verschillende mensen verschillende rollen

De sfeer, de gewoontes en de gebruiken van de organisatie

te kunnen, heb je van alle rollen een beetje nodig.

zelfstandig, onafhankelijk en praktisch. Hoe sterker de cultuur,

vervullen. Maar om als ambulant begeleider goed uit de voeten

vormen ook haar cultuur: informeel, hartelijk, vertrouwelijk,

des te groter het gevoel om erbij te willen horen. Medewerkers
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van Stichting GoedGeregeld versterken dit door het aangename

te mengen met het zakelijke.

Tevreden mensen zorgen voor kwaliteit
Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De Hanzehogeschool Groningen, Management en Recht

Binnen de zakelijke cultuur letten en zorgen we vooral op en

heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitge-

voor elkaar. We zijn ons ervan bewust dat  makkelijk en snel te

voerd. We zijn trots op de uitkomst. Daaruit bleek dat

bereiken resultaten niet altijd het gewenste resultaat geven.

medewerkers graag bij ons werken, zich gehoord, gezien

Beginnen met de nare klussen en de leuke dingen bewaren,

en gesteund voelen. De kritische noot dat leidinggevenden

geeft een betere energieverdeling. De momenten waarop de

niet altijd goed bereikbaar zijn, hebben we meegenomen

energie hoog is, moeten benut worden voor wat moeilijk is of

en ingezet in een verbeterplan. Hierin gemaakte afspraken

moeite kost. Dat wat leuk is of weinig energie kost, doet men

komen halfjaarlijks terug in de teamvergaderingen.  

toch wel. Bovendien levert een moeilijk en goed afgeronde klus
weer veel energie op. Medewerkers zorgen zelf voor de variatie

in het werk omdat niets zo zwaar voelt als altijd hetzelfde doen.

Medewerkers voelen dat Stichting GoedGeregeld van ons

Omdat iedereen regiogebonden werkt, is er geen regionaal

we vorm en inhoud aan beleid op organisatieniveau en op

samen is en niet alleen van de oprichters. Samen geven
begeleidingsniveau.

kantoor. Dit betekent dat medewerkers elkaar niet vanzelf-

sprekend tegen komen. Er is onderling veel contact of er zijn

koffiemomenten. Het creëren van deze momenten wordt als

Zorgvragerstevredenheidsonderzoek

medewerkers is veelvuldig  omdat ook zij nog steeds meewer-

onafhankelijk tevredenheidsonderzoek onder haar zorgvra-

Stichting GoedGeregeld voerde tot nu toe periodiek een

zeer waardevol ervaren. Ook het contact tussen bestuur  en

ken  in het primaire proces van begeleiding bieden aan zorgvra-

gers. Hierin schuilt echter het gevaar dat  het bestuur niet altijd
direct bereikbaar is. Telefonische bereikbaarheid voor zowel de

gers uit. In mei 2010 is door de Hanzehogeschool Gronin-

gen, Academie voor Sociale Studies zo’n onderzoek gehouden. De conclusie van dit onderzoek onder de zorgvragers
van Stichting GoedGeregeld is dat zij de begeleiding als

zorgvrager als de zorgverlener staat daarom als verbeterpunt

een zeer positieve aanvulling op hun leven waarderen.

hoog op de agenda.

Kwaliteit staat bij Stichting GoedGeregeld hoog in het vaandel.

De zorgvrager benoemt het gevoel erbij te horen, als mens

het belangrijkste kapitaal en worden nauw betrokken bij  de be-

vaak als positief punt. Dit komt waarschijnlijk voort uit de

Medewerkers van Stichting GoedGeregeld worden gezien als

drijfsvoering. Zonder de inzet en motivatie van de medewerkers
is dit niet te verwezenlijken. Stichting GoedGeregeld kiest voor

gezien te worden en niet als cliënt, deel uit te maken van,
gedachte dat we gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Aan de hand van de vragenlijsten van de CQindex zal

een open, transparante cultuur, waarbij respect en vertrouwen

medio oktober 2012 het volgende tevredenheidsonderzoek

groot goed zijn.

plaatsvinden. De uitkomst hiervan wordt in de Raad van

Zorgvragers besproken en zal opnieuw tot verbetervoor-

Medewerkers hebben kennis en ervaring en kunnen zowel spe-

stellen leiden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door

cialistisch als generalistisch werken, al naar gelang de behoefte
van de zorgvrager. Dit kan alleen door kennis, vaardigheden en

ervaring in een breed spectrum te zetten. Medewerkers hebben

ook oog voor de meest primaire behoeften van de mens, de or-

ganisatie en de samenleving. Wij werken vanuit de Maslov visie,
wat wil zeggen dat er niet met een tunnelvisie gekeken wordt.  
Zorgvragers willen graag geholpen worden door medewerkers

die capabel  zijn en die geloven in hun werk. De organisatie wil

de medewerkers graag verder capabiliseren. Voor de organisatie
is het een plezier om de deskundigheid op maat te bevorderen.
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ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV.

Speerpunten en kwaliteiten
• geloven in wat je doet
• energiek

• transparant

• platte organisatie
• innovatief

• meewerkend

• gelijkwaardig
• respect

• kwaliteit

• kostenbesparend

• goed huishoudboekje
• persoonlijk

• ontschottend

• laagdrempelig
• vernieuwend

samenvatting
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Stichting GoedGeregeld

• sluit daadwerkelijk aan bij de behoefte
van de zorgvrager

• staat naast de zorgvrager. De zorgvrager is gelijkwaardig aan de
begeleider

• bezoekt de zorgvrager in zijn of haar
eigen huis

• kiest voor kwaliteit in aanpak

• heeft medewerkers van verschillende
leeftijden in dienst

• werkt flexibel

• is daadkrachtig

• gaat samenwerkingsverbanden aan
en onderhoudt deze contacten

• laat de zorgvrager zelf of samen met
begeleider zijn begeleidingsplan
schrijven

• begeleidt sterk vervuilde huishoudens

Doelstellingen 2012 - 2015

• overgang AWBZ/ WMO: zichtbaar worden en blijven

bij de gemeenten zodat de zorgvrager die begeleiding
kan blijven ontvangen die hij-zij nodig heeft

• versterken van onze positie in de gemeenten
• trouw blijven aan onze uitgangspunten
• samenwerkingsafspraken formaliseren
• netwerk vergroten

• verdieping van het management
• ketenzorg

• toegankelijkheid klachtencommissie

• veiligheidsnormen en kwaliteitseisen vastleggen
• telefonische bereikbaarheid verbeteren
• tevredenheidsonderzoeken houden:
netwerk, zorgvragers, medewerkers

Reeds bestaande en blijvende doelstellingen
• gezonde bedrijfsvoering

• versterken van ondernemerschap
• verdieping van het management

• profilering van het dienstenaanbod op regionaal
provinciaal niveau

• netwerkversterkend werken

• profilering van het dienstenaanbod
• HKZ gecertificeerd worden

• kwalitatief goede begeleiding blijven bieden

• zorgvragers kunnen digitaal inloggen in eigen dossier
• investeren in scholing en bijscholing

• implementatie van registratie en rapportagesysteem
CVS online

• studenten de mogelijkheid bieden onderzoek te
verrichten binnen de organisatie
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Bijlage
http://www.invoeringwmo.nl/begeleiding

Het TransitieBureau

Decentralisatie begeleiding

verantwoordelijkheid om de decentralisatie van de functie-

Het ministerie van VWS en de VNG hebben een gezamenlijke

Op deze pagina vindt u informatie over de decentralisatie van

begeleiding goed te laten verlopen, zodat burgers die na de

de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo.

overheveling begeleiding nodig hebben, op grond van de Wmo

De functie extramurale begeleiding gaat over van de AWBZ

adequaat worden ondersteund. Het ministerie van VWS en de

woordelijk voor de nieuwe aanvragers, voor cliënten van wie

het Transitiebureau Begeleiding opgericht om gemeenten,

naar de Wmo. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2013 verant-

VNG hebben voor de periode 2011 tot en met 2014 gezamenlijk

de indicatie afloopt in 2013 en voor cliënten waarbij de situatie

aanbieders en cliënten(organisaties) voor te bereiden en te on-

verandert en die daarom een nieuwe indicatie nodig hebben.

dersteunen. We gaan er vanuit dat alleen bij een gezamenlijke

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle

insteek van gemeenten, aanbieders en cliënten de decentralisa-

cliënten die op dit moment al extramurale begeleiding ontvan-

gen in de AWBZ. De decentralisatie van extramurale begeleiding
geldt ook voor het vervoer en voor de groep licht verstandelijk

gehandicapten (lvg) jongeren en voor kinderen met Jeugd-GGZ
zorg (vanaf 2013). Als er sprake is van een verblijfsindicatie (ZZP
of VPT) dan blijft de begeleiding vanuit de AWBZ geregeld.

De decentralisatie van begeleiding naar de Wmo biedt kansen

om op lokaal niveau deze ondersteuning bij zelfredzaamheid en
participatie dichterbij de burger te organiseren. Gemeenten zijn
in staat de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en hun

sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren. Ook kunnen zij verbindingen leggen met
andere Wmo-voorzieningen en andere gemeentelijke domei-

nen, zoals re-integratie, de bijstand of het woonbeleid. Zo wordt

de begeleiding meer doelmatig en meer effectief georganiseerd.
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tie zal slagen. Coalitie denken!

Parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen.

Op 5 juni 2012 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. Het afsluitende debat over de wetswijziging is daarom tot nader
orde uitgesteld.

Als laatste onderdeel van de voorbereiding van het parlementaire debat
over de wetswijziging heeft de regering een nota van wijziging naar de

Tweede Kamer gestuurd over het toezicht op kwaliteit. Ook heeft de regering het advies van het Cpb betreffende de overdracht van gegevens van
cliënten aan gemeenten naar de Tweede Kamer gestuurd.

De mondelinge behandeling in de Tweede Kamer is op 4 april begonnen

met het debat in eerste termijn. Er werden vragen gesteld aan de regering

en amendementen ingediend. Het verslag van de eerste termijn van de

Kamer is beschikbaar. Op donderdag 5 april heeft de regering geantwoord.
Voorafgaand aan de mondelinge beantwoording is schriftelijk gereageerd
op de volgende onderwerpen:

• Verslag van het bestuurlijk overleg VNG en VWS dd. 4 april 2012

• Aanbiedingsbrief en Nota van wijziging om de gegevensoverdracht
tussen zorgkantoren en gemeenten mogelijk te maken.

• Financieel arrangement

• Schriftelijke beantwoording van de vragen uit de eerste termijn van de
Tweede Kamer

• Reactie van de regering op de ingediende amendementen.

Op de site www.overheid.nl staan alle documenten die gebruikt worden

bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat de decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de Wmo regelt.

Het dossiernummer (33127) is het nummer waaronder de voortgang van
dit wetgevingstraject bij de Tweede Kamer bekend is. De volgnummers

worden toegekend aan die stukken die van invloed zijn op de behandeling
en inhoud van het traject.
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