MENS
is de naam
Meerjarenjaarverslag 2007 - 2012

inhoud
Voorwoord

3

De organisatie

4

Waar, wat & hoe

6

Bedrijfsvoering

8

Zorgvragers

9

Financiën

10

Cultuur

12

Onderzoek

14

Certificering

15

Organisatiestructuur

16

Relaties

18

2

voorwoord

Op 24 juli 2012 bestond Stichting GoedGeregeld 5 jaar. Dit lustrum gaf de perfecte gelegenheid om naast
het nieuwe 2e strategisch beleidsplan ook een lustrumjaarverslag te schrijven. Want met de blik vooruit
ontkom je er niet aan om ook terug te kijken. En dit terugkijken willen we graag met u delen.

We zijn er trots op dat Stichting GoedGeregeld het vertrouwen heeft gekregen van zoveel zorgvragers en

van zorgverwijzers. We zijn in die 5 jaar gegroeid en hebben veel geleerd. Ook hebben we de AWBZ erkenning
gekregen en hebben verschillende zorgkantoren ons gecontracteerd.
Wij zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen. Bedankt!
In 2007 zijn we met ons vieren Stichting GoedGeregeld gestart en de vraag overtrof al snel onze verwach-

tingen. Het werkgebied werd als snel uitgebreid van Groningen, Drenthe en Overijssel als ook Gelderland en
Flevoland. Er werden medewerkers aangetrokken die niet in een opgemaakt bedje terecht kwamen. Samen

hebben we de organisatie in de loop der jaren vorm en inhoud gegeven. Zonder de medewerkers is Stichting
GoedGeregeld niet wat het nu is: een solide organisatie die krachtig is door in het klein te blijven denken.

Klein in omvang en omzet, klein in haar beleid, klein naar de zorgvragers. Zo hebben wij onze identiteit kunnen

houden en versterken.

Stichting GoedGeregeld is opgericht vanuit de behoefte persoonlijker en adequater zorg te bieden.

Geen grote overhead, geen laag op laag structuur maar de zorg bij de zorgvrager thuis. Door in te voegen is

gebleken dat ook familie, buren, werkgever enz. gemakkelijk benaderbaar en inzetbaar zijn, om de problemen

met elkaar op te kunnen lossen. Juist het PGB bood de mogelijkheid tot integrale generalistische zorg omdat
de zorgvrager die zorg inkoopt die hij nodig heeft. Niet meer niet minder.

In de afgelopen 5 jaar hebben we aangetoond dat er winst te halen is door onze manier van zorg organiseren

en zorg leveren. Niet de organisatie is leidend maar de zorgvrager. Daadwerkelijk vraaggericht zorg aanbieden

vraagt om vertrouwen in de zorgvrager. De zorgvrager kan heel goed vertellen wat zijn problemen zijn en waar
hulp geboden moet worden.

Stichting GoedGeregeld heeft een hands on mentaliteit (ook bij vervuiling) en de flexibiliteit de werktijden

aan te passen aan de zorgvrager. We werken daadwerkelijk vanuit een 80/20 constructie (80% face to face en
20% vergadering en andere zaken). Alle medewerkers werken zeer zelfstandig vanuit huis en zoveel mogelijk
regionaal.  

Namens Stichting GoedGeregeld,
Riekje de Jonge    Erna Manden    Linda Hamming    Marlies Wezeman              
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de organisatie
Missie

Visie

GoedGeregeld is mensen met een zorg-

waar het hoort: bij de zorgvrager.

De primaire functie van Stichting

vraag te ondersteunen in het behoud en

Stichting  GoedGeregeld levert zorg dáár

verwerven van hun zelfstandigheid en

Gelijkwaardigheid

stimuleren. Daarmee hebben en houden

leven en in de leef-woonomgeving van

leven.

dat we goed luisteren naar de zorgvraag/

hun deelname aan de samenleving te
de zorgvragers regie over hun eigen

Stichting  GoedGeregeld is opgericht

vanuit de behoefte om als zorgverlener

autonoom en bewust van eigen normen
en waarden te werken. De behoefte om

Stichting GoedGeregeld is te gast in het

de zorgvrager. Wij voegen in. Dit betekent
behoefte van de zorgvrager. Dit kan

betekenen dat we  uit de thuissituatie
gaan en bijvoorbeeld een wandeling

gaan maken of afspreken op een bankje

zorgvrager het even laat afweten, blijven

verbinding met de samenleving. Op die

we contact zoeken. Ook als dat mocht

zorgvrager staan en blijven staan.

afspraken nagekomen worden. Ook dan

betekenen dat er meerdere malen geen
blijven we actief.

zorgvragers ambulante ondersteuning

We leggen de nadruk op de mogelijkhe-

GoedGeregeld geeft de ondersteuning in

zorgvragers weten heel goed wat de pro-

op basis van gelijkwaardigheid. Stichting
de woon- en leefomgeving van de zorgvrager en richt zich op alle acht levensgebieden.

gaan of samen de afspraak maken. We

zorgen voor vervoer of nemen de zorg-

vrager 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 ambulante begeleiding.

we de veiligheidsbehoeften op (veilig-

dan van een afstand. Maar ook als de

Stichting GoedGeregeld biedt haar

wil zeggen dat we mee naar afspraken

is immers van dichtbij veel omvangrijker

dat iedere burger meetelt. Om dit te rea-

manier kunnen we dichtbij of naast de

we ons directief of overnemend op. Dat

We stellen de fysiologische behoeften

om het geheel te kunnen zien, een berg

liseren zoekt Stichting  GoedGeregeld de

ren en waar dat niet kan of lukt, stellen

in het park. Soms moet je afstand nemen

persoonlijker te werken staat bij ons

centraal. Aansluitend op de huidige trend

We laten de zorgvrager zelf de regie voe-

(bed, bad, brood) veilig. Daarnaast zetten
heid, betrouwbaarheid en bescherming).
Ook bevorderen we de sociale behoefte
(acceptatie, vriendschap, begrip, aan-

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

den en niet op de onkunde. De meeste

blemen zijn. Ze kunnen alleen vaak niets
vertellen over hun kwaliteiten. Daarom
werken we competentiegericht en leg-

gen we de nadruk op acceptatie van de
persoon als geheel.

‘Ik voel me gewaardeerd om wie ik ben, ik mag er zijn en doe er toe. Mijn begeleider is mijn engel.
Ik ben erg wantrouwend naar anderen maar haar vertrouw ik helemaal.’
Zorgvrager, AT uit Zwolle
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Organisatie

Verandering in visie en beleid

Wij zijn er niet aan ontkomen dat we

Stichting GoedGeregeld hanteert een

Stichting GoedGeregeld ondersteunt

piramide. Zoals ieder mens behoefte

forensische/psychiatrische, psychosociale

organisatiesysteem vanuit de behoeften
heeft aan een eigen plek, geborgen-

heid en veiligheid heeft de organisatie
de primaire behoefte vertaald in de

organisatiestructuur. De organisatie is
gegroeid door een toenemende vraag

om begeleiding die aansluit bij de vraag
van de zorgvrager. Wij leveren maat-

werk door niet vanuit de organisatie te

denken maar vanuit de zorgvraag. Van

daaruit zijn samen met de medewerkers
kwaliteitsnormen benoemd en ingezet.

( jong) volwassenen vanaf 18 jaar met

en psychogeriatrische problemen. Ook

lijke beperking, mensen in de laatste

levensfase en gezinnen met meervoudige
problematiek hebben de weg gevonden

woon- en leefomgeving van de zorgvrager.

zorgvragers voordat het indicatiebesluit

ben we deze manier van werken niet vast

met een verstandelijke en/of lichame-

De ondersteuning vindt plaats in de

bijstellen. In 2007 zijn we begonnen bij

was afgegeven door het CIZ. Helaas heb-

mensen met verslavingsproblematiek,

naar Stichting GoedGeregeld.

onze visie op zorg hebben moeten

kunnen houden. Ook waren er zorgvragers die het beheer van hun PGB niet

zelfstandig konden voeren en de facturen
van de door ons geleverde zorg van ons

niet konden betalen. De verliespost werd
te groot en als kleine organisatie konden

wij dit niet dragen. Om verdere risico’s uit
te sluiten is besloten de begeleiding te

starten nadat de indicatie door het CIZ is

Een continu proces van verbeteringen

met oog voor de uitgangspunten van de

afgegeven en de toekenningsbeschikking

zorgorganisatie. Deze manier van zorg

screening van PGB geschiktheid is daarin

van het zorgkantoor is ontvangen. Ook de

zorgvraag, zorgvrager, zorgverlener en

meegenomen.

verlenen en zorg organiseren heeft ook

een interessante uitkomst gegeven in de
kosten van zorg.  Er is geen grote over-

head nodig  waardoor de kosten letterlijk
beheersbaar zijn.  

Medewerkers werken zelfstandig en

samen met de zorgvragers. 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.

Wij geven het vertrouwen aan de mede-

werker en zij krijgen het vertrouwen van

Organogram
Raad van Toezicht

G.J. Veeneman (vz)
R. van der Werf

Medewerkers

Raad van Bestuur

L. Koster

regio Overijssel

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

Raad van Zorgvragers

Medewerkers

L. Hamming

P.J. Rodenburg (vz)

regio Groningen

H. Ennema

I. Mestebeld

Bedrijfsbureau

L.G. ter Borg

de zorgvrager.
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waar, wat & hoe
Werkgebied en gemeenten

Begeleiding

Geregeld bestrijkt alle gemeenten in een

Geregeld is mensen met een zorgvraag te

Het werkgebied van Stichting Goed-

gebied dat zich uitstrijkt van IJssel tot
aan `t Wad (uitgezonderd Friesland).

Voor de extramurale zorg hebben we

De primaire functie van Stichting Goed-

Ambulante begeleiding vindt plaats in

ondersteunen in het behoud en verwer-

leidingstraject en op 8 fasen van de

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

verschillende fasen: 8 fasen in het begelevensgebieden. Acht fasen die structuur

bieden in een leven waarin chaos heer en
meester is. Acht fasen om de regie terug

hun eigen leven.

te krijgen en zelfstandig verder te gaan.

Achmea: Flevoland, Drenthe en Zwolle.

Samen met de zorgvrager wordt een

te maken wordt er samen met de zorg-

alle regio’s begeleiding op basis van een

generalistische aanpak en pakken we de

per 01-01-2012 een contract afgesloten
met de zorgkantoren Midden IJssel en
Naast de zorg in natura bieden wij in
persoonsgebonden budget.

begeleidingsplan opgesteld vanuit een

problemen methodisch op. Hierbij kijken
we in eerste instantie naar de meest

primaire levensbehoeften en de leef-

omgeving. Nadat deze op orde zijn kan er

‘De deskundige, onorthodoxe
en flexibele aanpak spreekt ons
Team aan. De snelheid waarmee
de hulpverlening ingezet kan worden, wordt als waardevol ervaren.
GoedGeregeld vindt geen casus te
multi om de uitdaging niet aan
te willen gaan. Zelfs de vervuilde
huishoudens gaan zij niet uit de
weg.
Wij horen vaak van cliënten van
de Regiegroep Bijzondere Doelgroepen dat er een ‘klik’ is met de
medewerker van GoedGeregeld.
De medewerkers zijn enthousiast
en betrouwbaar en door de ‘klik’
komen cliënten in beweging om
hun leven op de rit te krijgen’.

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

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

zorgsysteem. Wij geven vertrouwen aan

de zorgvrager en pakken de problemen

vanuit een saamhorigheid aan. De bege-

leiding is transparant naar de zorgvrager
en de organisatie is transparant naar
haar zorgverlener.

Kernwoorden in begeleiding
Gelijkwaardigheid

Om de structuur helder en overzichtelijk
vrager een begeleidingsplan geschreven.
Hierin staat de vraag centraal hoe de
zorgvrager wil leven. Vanuit de vraag

en vanuit de risico’s die de begeleider

signaleert komt het begeleidingsplan

tot stand. Doelen en afspraken worden

gemaakt. Dit is het begin van methodisch
werken: Samen met de zorgvrager wordt
het begeleidingsplan zo SMART mogelijk
geformuleerd.

De zorgvragers hebben een ambulant

begeleider en een schaduwbegeleider.  
De ambulant begeleider is de contactpersoon voor de zorgvrager voor de

inhoudelijke zaken. Samen bespreken ze
welke begeleiding en ondersteuning er

ingezet moet worden, rekening houdend
met de specifieke wensen van de zorgvragers.

Respect

Kwaliteit van zorg, veiligheid, continuï-

Eerlijkheid

vaandel van Stichting GoedGeregeld.

Kwaliteit

teit en bereikbaarheid staan hoog in het

Team Bijzondere Doelgroepen
Gemeente Zwolle
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Methodieken

De rode draad in de begeleiding is het 8-fasenmodel. Dit model beschrijft

het primaire proces; datgene wat er gebeurt tussen zorgverlener en zorg-

vrager en is gebaseerd op het 8-fasenmodel.

Vanuit de ‘present’ (het er zijn en invoegen en aansluiten) wordt ingegaan
op de problematiek van de zorgvrager. Gedurende de begeleiding zullen

andere methodieken ingezet worden zoals de RET, het competentiemodel,

systeemtheorie enz. Deze theoretische kaders zijn voor zorgvragers niet

altijd zichtbaar en worden ook niet zo genoemd. Medewerkers zetten deze

tools in om de begeleiding kundig te laten verlopen, crisissen te beslechten

en verbetering te bewerkstelligen.

Het 8-fasenmodel in schema

1

Aanmelding

2

Intake

3

Opname

7
4 Analyse

6 Uitvoering
5

7

8 Uitstroom

Evaluatie

Planning

bedrijfsvoering
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het gaat hierbij om bedrijfsvoering vanuit

Met elkaar hebben we  een opleidingsplan

toekomstgerichte visie, die een stap verder

de deskundigheid zit. Verassend genoeg riepen

maatschappelijke betrokkenheid en een

opgezet en geïnformeerd in ons netwerk waar

gaan dan waartoe de wet het bedrijf verplicht,
en die evenwicht (Best practice) creëert tussen
People, Planet en Profit. Met Duurzaam Onde-

nemen wordt ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aangeduid.

professionals uit het veld; “Wij willen wel komen
en vertellen”.  Practice-based-evidence (EPB)

heeft ons de kans geboden om met elkaar en van
elkaar te leren. De ervaringen spelen een belangrijke rol, ze zijn de context van het beroepsmatig
handelen. Samen leren van de best beschikbare

Stichting GoedGeregeld heeft geen of weinig

overhead en wordt gedwongen creatief te kijken
naar wensen en mogelijkheden. Deze insteek
heeft ervoor gezorgd dat een opleidingsplan

niet individueel ingezet wordt maar gezamenlijk.

informatie over doelmatigheid en doeltreffend-

heid heeft daadwerkelijk de vaardigheid gegeven
die direct ingezet kan worden.

Met dank aan alle professionals die spontaan hun
kennis en tijd aangeboden hebben en die samen
met ons het verschil willen blijven maken.

...’het Bijzondere Zorg Team Dimence: mijn Vangnet is
daarin opgenomen. De zorgmeldingen zijn complexer,
meer psychiatrische problematiek. Ook binnen de
psychiatrische hulpverlening geldt dat er een hiaat is
in de zorgverlening voor de zorgwekkende zorgmijder.
Werkzaam binnen dit team doe ik regelmatig beroep op
Stichting GoedGeregeld, zo ook mijn directe collega’s.
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zorgvragers
Overzicht zorgvragers 2007 - 2012
250
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175

178

203

200

112

144

per 01 - 01
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44

39

33
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1

0

0

32

50

52
50

65
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92

91

100

128
124
135
131

128
124
136

150

per 31 - 12

totaal in zorg

instroom

uitstroom

2007 2008 2009 2010 2011

2012

Tegenwoordig hebben wij ook bijzondere casussen waarbij wij nauw samenwerken met de
gemeente, politie en de woningbouwverenigingen, hierbij is GoedGeregeld een uitstekende
hulpverlener omdat zij snel inzetbaar is, op alle leefgebieden efficiënt en betrouwbare zorg
levert maar ook transparant is en blijft. Deze casussen vragen om stevige, duidelijke werkafspraken en daarin is GoedGeregeld goed voor in te zetten.’
Joan Flikweert, Dimence
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Hoe wordt de begeleiding gefinancierd?
PGB

Zorg In Natura

basis van een persoonsgebonden budget.

hebben wij kritisch gekeken naar hoe wij de zorg de komende

Stichting GoedGeregeld levert sinds de oprichting zorg op

Onder invloed van politieke en maatschappelijke veranderingen
jaren kunnen blijven garanderen voor onze zorgvragers. Immers

PGB beheer

het persoonsgebonden budget was bij uitstek het instrument

De eerste jaren hadden de zorgvragers de mogelijkheid het

voor onze generalistische aanpak.

beheer van hun pgb gelden uit te besteden aan de stichting

middels een machtiging. Hiervoor had de stichting in den

Echter in 2010 hebben we besloten dat we naast PGB ook ZIN

werden, maar al snel is overgegaan naar het openen van een

had op de organisatie: de organisatiestructuur moest veranderd

we besloten te stoppen met deze dienstverlening omdat we

zicht opgericht worden, de statuten moesten gewijzigd worden,

beginsel een derdenrekening waar alle gelden op beheerd

wilden gaan leveren. Deze keuze heeft een grote weerslag ge-

pgb rekening op naam van de zorgvrager. Na twee jaar hebben

worden, er moest een Raad van Zorgvragers en Raad van Toe-

zorg en financiën gescheiden wilden houden. Zo blijft de relatie

de ICT huishouding moest aangepakt en heringericht worden,

tussen zorgvrager en zorgaanbieder zuiver. Gezien de omvang

een bedrijfsbureau opgezet, etc.

van het in beheer hebben van persoonsgebonden budgetten,

zijn we op zoek gegaan naar een bureau die dit van ons kon

Voor ons lag de dus uitdagende taak zowel te voldoen aan de

overnemen. Medio 2010 is het beheer overgedragen naar een

eisen van de WTZi en de zorgkantoren als trouw te blijven aan

gespecialiseerd bureau en bewindvoerders.

ons credo: ‘De zorg daar te leveren waar die hoort.’  
Trajecten

Sinds 2007 wordt Stichting GoedGeregeld ingehuurd door

diverse gemeenten om een individueel participatie traject op

financiën

te starten. De voorgedragen cliënten hadden veelal problemen

in hun woon- en leefomgeving die een deelname aan de samenleving en een re integratie en of participatie traject in de weg
stond.
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Oranje Fonds

Participatie, netwerk versterken, ontspanning en sociale

Subsidie

vaardigheden opdoen maken onderdeel uit van het begelei-

De overgang van psychosociale zorg van de AWBZ naar de Wmo

dingsplan. Veel zorgvragers kost het grote moeite dit zelfstan-

Om te voorkomen dat zij tussen wal en schip vielen, hebben

aangeschreven zodat het aangename met het leren gecombi-

heeft bij verschillende zorgvragers voor problemen gezorgd.

dig te realiseren. Mede daarom hebben wij het Oranje Fonds

verschillende gemeenten voor haar inwoners een subsidie

neerd kon worden. Met de inzet van vrijwilligers is een dagje

verstrekt waardoor wij de zorg konden blijven continueren.

uit gerealiseerd. In totaal hebben 110 zorgvragers genoten van
een heerlijk dagje uit naar Walibi Flevoland en Dolfinarium

Onderaannemerschap

Harderwijk.

Sinds januari 2012 kon er geen AWBZ indicatie meer aange-

Oranje Fonds en vrijwilligers bedankt voor de fantastische

vraagd worden op basis van een persoonsgebonden budget.

dag die de zorgvragers dankzij jullie hebben gehad!

Voor een aantal zorgvragers was dit problematisch omdat

zij wel specifiek zorg wilden blijven ontvangen van Stichting

GoedGeregeld. Mede daarom heeft Stichting GoedGeregeld in

2012 met een aantal collegae zorgaanbieders, die Zorg in Natura

leveren, afspraken vastgelegd in een onderaannemersovereenkomst. De begeleiding heeft vorm en inhoud gekregen door
een gezamenlijke inzet.   

Jaarcijfers en kerncijfers
1.000.000

15.519

19.762

0

15.519

2007

2008

2010

2011
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200.000

202.199

400.000

480.656

600.000

686.072

800.000

886.950

loonkosten

2012

personeelskosten
omzet

Cultuur
De sfeer, de gewoontes en de gebruiken van de organisatie is ook haar cultuur:
informeel, hartelijk, vertrouwen, zelfstandig, onafhankelijk, praktisch.

Hoe sterker de cultuur des te groter het gevoel om erbij te willen horen.

Stichting GoedGeregeld wil dit extra versterken door het aangename te
mengen met het zakelijke.

Binnen de zakelijke cultuur wordt er vooral op elkaar gelet en gezorgd.

Men is bewust dat makkelijk en snel te bereiken resultaten niet altijd het

gewenste resultaat geven. De momenten waarop de energie hoog is moeten
benut worden voor wat moeilijk is of moeite kost.

Stichting GoedGeregeld heeft een taakgerichte cultuur waarbij het accent ligt

op taakgerichtheid en professionaliteit. De prestatie staat centraal. Deskundigheid
is een belangrijke waarde. Sturing vindt vooral plaats op basis van resultaat.

Alle aandacht is gericht op het uitvoeren van de taak. De organisatie bestaat uit

een netwerk van los-vaste taakeenheden, waarbij elke eenheid grote zelfstandigheid bezit en tegelijkertijd een specifieke verantwoordelijkheid draagt binnen
het geheel.

Dit type organisatiecultuur en -structuur biedt de mogelijkheid goed te kunnen
inspelen op een veranderende omgeving.

’Ik heb zeer goede ervaringen in de samenwerking met
Stichting GoedGeregeld. Ze zijn goed bereikbaar, houden zich
aan afspraken, zetten zich vol in voor de cliënt en zijn prettig
in de omgang.’
Tanja Posthouwer, Promens Care
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Medewerkers

Medewerkers van Stichting GoedGeregeld

worden gezien als het belangrijkste kapitaal
en worden nauw betrokken in de bedrijfsvoering. Zonder de inzet en motivatie van

de medewerker is onze visie op zorg niet te
verwezenlijken. Medewerkers zijn zonder

Overzicht medewerkers en fte 2007 - 2012
Fte
1

Uitstroom

uitzondering gemotiveerde en betrokken
mensen die zorgen voor een betere zorgverlening en voor tevreden zorgvragers.

0

1
1
1

1

Instroom

hun krachten liggen. Ze hebben een

6
2

5

hebben passie voor hun werk,

6

13

Totaal 31 - 12

13

9

4

groot verantwoordelijkheidsgevoel,

zijn zelfredzaam, zijn zelfsturend,

13,8

11,9

2

4

Zij zijn duizendpoten die weten waar

9,5

4,9

0,3

11

Totaal

weten wat ze doen en wat

0

ze kunnen, zijn flexibel en

2

14

10

4

4

6

8

18
14

10

12

14

19

15
15

16

18

20

daadkrachtig!

Overzicht freelancers en fte 2007 - 2012
0,98

Fte

Uitstroom
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0
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0
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onderzoek
Onafhankelijk tevredenheidsonderzoek

Elke twee jaar meet Stichting GoedGeregeld de zorgvragers-

In 2012 heeft opnieuw een zorgvragerstevredenheidsonderzoek

het meten van de zorgvragerstevredenheid heeft Stichting

tie. Het onderzoek is afgenomen volgens de CQ-indexlijst, een

tevredenheid (2010) en de medewerkerstevredenheid. Voor

plaatsgevonden uitgevoerd door een onafhankelijke organisa-

GoedGeregeld in 2010 de Hanzehogeschool van Groningen

landelijk vastgestelde vragenlijst.

hieraan gewijd. De uitkomst was zeer goed. De conclusie en

De uitkomsten van beide onderzoeken zijn vertaald naar een

verbeterplan en zijn jaarlijks geëvalueerd.

en Bestuur.

ingeschakeld. Twee studentes hebben hun afstudeerscriptie
aanbevelingen van dit onderzoek zijn meegenomen in een

verbeterplan en besproken in de raden van Zorgvragers, Toezicht

In het najaar van 2011 heeft Stichting GoedGeregeld de opdracht
uitgezet om de medewerkerstevredenheid en zorgvragerstevredenheid te meten. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek
is door een studente van de Hanzehogeschool van Groningen
uitgevoerd.

‘Ik word niet gezien als cliënt of benaderd
als een nummer. De hulpverlening sluit
echt aan bij wat ik nodig heb. Er wordt
niet alleen gepraat maar ook gedaan.
Menig keer heb ik samen met de hulpverlening mijn huis weer netjes en op orde
gemaakt. Ik kan het nu zelf weer overzien
en oppakken, de chaos is blijvend
verdwenen.

De zorgvrager benoemt het gevoel erbij te horen , als mens
gezien te worden en niet als cliënt, deel uit te maken van,
vaak als positief punt.

De medewerkers geven aan graag bij ons te werken,

zich gehoord, gezien en gesteund te voelen. De kritische noot
is dat leidinggevenden niet altijd goed bereikbaar zijn.

Een tevreden zorgvrager
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certificering
HKZ certificering

Professionaliseren van de organisatie staat hoog  bij ons hoog in
het vaandel. Als organisatie willen we ons blijven ontwikkelen

en verbeteren. In 2011 zijn we daadwerkelijk begonnen met ´het
HKZ traject`. Uitgangspunt hierin is dat het voor ons een actief

kwaliteitsdocument moet worden en blijven om juist te voorko-

men dat het een papieren tijger wordt. Alle processen willen we
vastleggen in een kwaliteitshandboek.  

Alle medewerkers worden betrokken bij dit traject. Op hun vak-

gebied wordt hun kennis en expertise gebruikt om de processen,

protocollen, werkbeschrijvingen, ed. invulling te geven en goed
op papier te krijgen. Onze visie is dat als medewerkers continu

betrokken worden bij dit traject, de HKZ breed gedragen wordt

en de kwaliteit geborgen wordt.  
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organisatiestructuur
In de nieuwe organisatiestructuur zijn twee nieuwe raden opgezet.
Raad van Toezicht

In de loop van 2012 is de raad lid gewor-

met het opstellen van de ‘Spelregels voor

Geregeld, die in juli  2011 is geïnstalleerd,

Toezichthouders in de Zorg, de NVTZ.  Het

besluiten en reglementen die nodig zijn

in het voorjaar van 2013 een twee-daagse

oneren van een Raad van Zorgvragers.

De Raad van Toezicht van Stichting Goed-

bestaat uit dhr. G. Veeneman (voorzitter), mevr. L. Koster  en dhr. R. van der

Werf. Samen met de Raad van Bestuur
hebben zij de Zorgbrede Governance

den van de Nederlandse Vereniging van

is de bedoeling van de leden van de raad
cursus gaan volgen bij de NVTZ, die is

bedoeld om de beginnende toezichthou-

zorgvragersraad en zorgaanbieder’, de

voor de instelling en het goede functiDit bleek een langdurige klus te zijn,

mede omdat de wet W.M.C.Z., waarop

Code onderschreven.

der elementaire kennis en vaardigheden

Voor de leden van de Raad van Bestuur

de zorg.

zorgvragers van instellingen die uitslui-

Toezicht te werken. Echter, ook voor elk

We kunnen concluderen dat de raad lang-

Een verdere tegenslag was het onver-

was dit de eerste kennismaking met

toezicht houden op de Raad van Bestuur

was het nieuw om met een Raad van

afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht,  
deze functie. Door beide raden werd dit

als prettig  en als een uitdaging  gezien.

te geven over het toezichthouderschap in

zaam maar zeker groeit in haar taak van
en op de algemene gang van zaken bij

Stichting GoedGeregeld, en het met raad

Samen gingen we op weg om invulling te

ter zijde staan van de Raad van Bestuur.

aan de samenwerking.  De Raden trokken

Raad van Zorgvragers

naar elkaar werd daarbij als basis gezien.

het opzetten van een Raad van Zorgvra-

geven aan de functies en vorm te geven
samen op in het leerproces.  Openheid
In het eerste jaar kwamen de Raden

maandelijks bijeen, omdat het opstarten

veel overleg vereiste. Na dat eerste jaar is
de frequentie iets teruggebracht.

Inmiddels is er ruim 1 jaar verstreken

In 2012 is de voorbereiding getroffen voor
gers. Door de oprichting van deze raad

wordt het mogelijk dat zorgvragers, of

wiens inzet, deskundigheid en ervaring
node gemist worden.

Inmiddels is de uitwerking van de ‘Spelregels’ vrijwel afgerond: de stukken kunnen
binnenkort worden getekend, waarmee
de oprichting van de Raad van Zorgvragers een feit is.

nen zich nu gaan richten op de invulling
gers: het opstellen van een werkplan

en de daarbij behorende begroting,

verplicht een Raad van Zorgvragers in

en het uitschrijven van een algemene

daarom een sollicitatieronde gehouden,

werkplan zullen op de eerste plaats het

die vier kandidaat-bestuursleden heeft

zijn punten die goed lopen, en zijn er ook

opgeleverd.

Afgesproken is om het eigen functione-

In samenwerking met bestuursleden

ren jaarlijks te blijven evalueren.

de zorgvragersraad i.o., Homme Koerts,

van de taken van een Raad van Zorgvra-

te stellen. Begin 2012 heeft de stichting

verbeterpunten, waaraan  gewerkt wordt.

wachte overlijden van de voorzitter van

de organisatie.

heeft de raad haar eigen functioneren

dat de raad volop in ontwikkeling is. Er

tend intramurale zorg bieden.

De leden van het voorlopige bestuur kun-

De Stichting GoedGeregeld is wettelijk

geëvalueerd, waarbij is geconstateerd

instantie was opgesteld met het oog op

hun vertegenwoordigers, inspraak heb-

ben op de zorgverlening en het beleid van

sinds de Raad van Toezicht met haar

werkzaamheden is begonnen. Na een jaar

deze spelregels zijn gebaseerd, in eerste

van de stichting zijn deze vier begonnen
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vergadering voor alle zorgvragers. In het
uitbouwen van contacten met de ach-

terban (de zorgvragers van de Stichting
GoedGeregeld) en de deskundigheids-

bevordering van de huidige kandidaatbestuursleden aan de orde komen.

Raad van Toezicht

Dhr. G.J. (Gerrit) Veeneman (vz)
Dhr. R. (Ruud) van der Werf
Mevr. L. (Lianne) Koster
Raad van Zorgvragers

Dhr. P.J. (Flip) Rodenburg (vz)

Dhr. L.G. (Dolf) ter Borg

Mevr. H. (Hennie) Ennema
Mevr. J.G. (Iris) Mestebeld
Raad van Bestuur

Mevr. M.H. (Marlies) Wezeman (vz)
Mevr. H.E.A. (Riekje) de Jonge
Mevr. H. (Erna) Manden

Mevr. A. (Linda) Hamming

Erkend leerbedrijf

In april 2010 is Stichting GoedGeregeld erkend als

leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf staat garant voor
leermogelijkheden en deskundige begeleiding.

In de afgelopen vijf jaar hebben verschillende stagiaires

van de Hanzehogeschool van Groningen een (leer)opdracht
uitgevoerd: onderzoek gedaan naar de tevredenheid van

zorgvragers en medewerkers en op het gebied van beleid
en regelgeving hebben zij hun deskundigheid kunnen

vergroten. Daarnaast hebben er verschillende mensen een
snuffelstage gelopen vanuit MBO opleidingen en hebben

gemeenten ons benaderd om verschillende mensen kennis
te laten maken met ons werkveld.

‘Sinds september 2008 werk ik nu met heel veel plezier voor Stichting GoedGeregeld.
Het begeleiden van zoveel verschillende mensen maakt het werk uitdagend en afwisselend.
De diverse problematiek waar je dagelijks mee te maken krijgt maakt dat het werk nooit
saai is. Het vraagt van mij als ambulant begeleider veel zelfstandigheid en flexibiliteit.
De begeleiding die wij bieden is vaak heel praktisch waardoor verbetering snel merkbaar is.
Hier haal ik veel voldoening uit en maakt het werk erg dankbaar.
Stichting GoedGeregeld is een jonge snel groeiende organisatie. Dit biedt mij de mogelijkheid om optimaal mee te ontwikkelen. Ik zie het dan ook als uitdaging om samen met ons
team Stichting GoedGeregeld, voor zover dat nog niet gebeurd is, op ‘de kaart’ te zetten.
Hilde, medewerker
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relaties

Netwerkcontacten en samenwerkingsrelaties

Bewindvoering/budgetbeheer

Geestelijke gezondheidszorg

• Bureau Hartholt

• Dimence

• Bureau Degen

• Bijzonder zorgteam Deventer

• Bureau Medema

• Divisie GGZ Z-O Drenthe (Emmen/Coevorden)

• Bureau Tjeenk Willink

• GGZ Drenthe: Psychiatrische Polikliniek Gehandicapten

• Gemeente Zwolle

• Interpsy

• Groes bewindvoering

• PsyQ

• GKB in het werkgebied

• Lentis

• Hemenborg

• Team Bijzondere doelgroepen Zwolle

• Kompas Zuidlaren

• Tineke Springer Centrum voor Bewustwording

• Senturra Bewindvoering

en Persoonlijke Groei

• Stichting Omega Beheer

• UPC/UMCG Groningen

• Volkskredietbank NoordOost Groningen

Gehandicaptenzorg

• Support en Beheer

• Het Budget en Advies Dienst van

• MEE

de gemeente Deventer

• NOVO

• Promens Care

Buurtcentrum en wijkcentra

• Wijkcentrum De Steiger Assen

Gemeenten

• Wijkcentrum Holtenbroek (Travers Welzijn)

• Gemeenten in het werkgebied

• Gemeenten in het werkgebied trajecten, Wmo en subsidies:

Dagbesteding

Deventer, Eemsmond, Stadskanaal, Veendam en Zwolle

• Hotel Wilhelmina Woldendorp

• GGD in het werkgebied

Fondsen

Jeugdhulpverlening

• Noodfonds Zwolle

• Bureau Jeugdzorg Emmen

• Werk op Maat

• OGGz in het werkgebied

• Jeugd Sportfonds

• Accare

• Oranje Fonds

• Elker

• Papefonds

• Emco

• Bleydenstein

• Jeugdzorg in het werkgebied
• Karakter

Forensische zorg

• Pactum

• Aubisque

• Yorneo

• De Tender

• Tactus reclassering
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Jongerenwerk

Verslavingszorg

• Jongerenwerk Barkema & De Haan

• Dimence verslavingskliniek Zwolle
• Tactus verslavingszorg

Maatschappelijk werk en dienstverlening

• Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

• AWM in het werkgebied
• MJD in het werkgebied

Voedselbanken

Medisch

Vrijwilligersorganisatie

• Huisartsen

• Stichting Present

• Gezondheidscentrum Warffum

• De Vriendendienst

• VrijwilligersVacatureBank Eemsmond,

Overige zorgaanbieders

Steenwijk en Zwolle

• Humanitas

Welzijnsorganisaties

• Leger des Heils
• Limor

• Welzijnswerkorganisatie Compaen

• RIBW

• Support & Co

Woningbouwcoöperaties

• Zorggroep Oude en Nieuwe Land

• Lefier

• Woon- en zorgcentrum Hunsingoheerd

• deltaWonen

• Openbaar Belang

Politie en veiligheid

• Rentree

• Politie

• Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW)

• Steunpunt Huiselijk Geweld

• Woonbedrijf ieder1

• Veiligheidsmakelaars: Deventer en Zwolle

• Woonstichting Groninger Huis

• Wijkagenten

• Woningstichting De Delthe

• Woningstichting Wierden en Borgen

Sociale werkvoorzieningen

• Woningstichting SWZ

• Ability

• De woonplaats

• DSW

Zorgboerderijen

• Larcom
• Salcon

• Stichting Keroazie

• Wedeka
• Wezo

Thuiszorgorganisaties
• Buurtzorg

Ik heb voor verschillende cliënten in
verschillende situaties de kennis, knowhow,
begeleiding en ondersteuning van Stichting
GoedGeregeld in kunnen zetten. De samenwerking met Stichting GoedGeregeld is
prettig en professioneel.
De klanten hebben baat bij de aanpak en
wijze van werken van Stichting GoedGeregeld.

• Carinova
• Carint
• TSN

Sietze Blacquière, ZW Veendam-Pekela-Bellingwedde
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Kantoor
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