Verbinding Verrijkt!
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Voor u ligt het meerjarenbeleidskader van de Stichting Onder een Dak (Stoed). Wij geven hierin weer
in welke richting wij ons de komende drie jaar willen gaan begeven. Maar ook welke doelen wij onszelf
stellen. Wij beschouwen onze organisatie als een lerende organisatie en stellen altijd de relatie
centraal. Wij geloven in samen doelen stellen en bereiken, want verbinding verrijkt.
De Stichting Onder een Dak bestaat sinds 1984 en wordt gekenmerkt door een vaste kernideologie en
het organiseren van een collectieve ambitie. Wij zijn een doelgerichte, professionele en flexibele
organisatie die op samenwerking en verbinding is gericht. Dat is Stoed!
Dit meerjarenbeleidskader is in dialoog met cliënten en medewerkers binnen onze organisatie tot
stand gekomen.
Maassluis, voorjaar 2013
Mike Feuerberg, Directeur/bestuurder
Robert van der Krogt, Directeur

Missie en visie
Missie
Stoed is een maatschappelijk verantwoorde onderneming, die zich vanuit de
brede maatschappelijke context inzet
voor kwetsbare burgers in de regio
Nieuwe Waterweg Noord e.o., in het
bijzonder voor psychisch en psychosociaal kwetsbaren. Stoed gaat uit van
de eigen kracht van de burger, faciliteert
laagdrempelige ontmoeting, rust de
burger toe om maximaal deel te kunnen
nemen aan de samenleving en draagt zo
bij aan de ontwikkeling van een betekenisvol en duurzaam leven.
Visie
De veranderende maatschappelijke
omstandigheden, zoals de voortdurende
crisis, de toenemende vergrijzing en
individualisering, leiden tot een fundamenteel andere manier van denken over
zorg en welzijn. Stoed geeft het antwoord
aan grote groepen kwetsbare burgers in
haar werkgebied. Stoed zorgt voor de
ontmoeting, activering en toerusting om
mensen een respectvol leven te geven,
ongeacht de aard en ernst van hun
problematiek.
Toenemende individualisering
In een maatschappij van toenemende
individualisering is het van belang om
iedere burger de gelegenheid te bieden
te kunnen blijven participeren in deze
maatschappij. Daarvoor vinden wij het
noodzakelijk om de individuele mogelijkheden en beperkingen van mensen te
accepteren en doen wij een appél op de

eigen kracht. Dat doen wij door een
zo normaal als mogelijke woonomgeving
te organiseren, zoveel mogelijk geïntegreerd in de maatschappij. Maar ook
door laagdrempelig ontmoetingen te
organiseren in een zo breed mogelijk
verband, waarbij zowel kwetsbare als
niet kwetsbare burgers elkaar ontmoeten. Wij stimuleren het ontwikkelen van
het probleemoplossend vermogen door
de zelfredzaamheid te versterken.
Herstel
Ieder mens heeft het recht om deel te
nemen aan de samenleving en een
betekenisvol leven in te richten.
Langdurige psychische en/of ernstige
psychosociale kwetsbaarheid mag
daarin geen belemmering zijn, maar is
dat soms wel. Als mensen dergelijke
drempels tegenkomen, dan is het
belangrijk om de draad (weer) op te
kunnen pakken, de regie op het leven
weer te vinden en richting en inhoud te
geven aan het leven. Dit wordt ook wel
aangeduid met het begrip ‘herstel’.
Het herstelproces is iets van mensen
zelf. Het gaat daarbij niet alleen om
leren leven met psychische of ernstig
psychosociale kwetsbaarheid, maar
vooral ook om alles wat daarbij komt
kijken: verloren dromen, verlies van
hoop, stigma, bijwerkingen van medicatie, verbroken relaties, sociale uitsluiting,
armoede, werkloosheid en schulden.
Vraaggestuurd en doelgericht
Stoed is er om de mensen vraaggestuurd
te faciliteren en te ondersteunen bij het

herstellen van perspectief en normalisering van hun leven. Soms door mogelijke
wegen te laten zien, soms door te
ondersteunen in het dagelijks leven,
soms door directe hulp te bieden als het
minder goed gaat. Maar altijd met als
uitgangspunt: hoe wil iemand leven en
wat is iemands verhaal? Uitgangspunt is
de eigen kracht van de mensen en hun
omgeving.
Wij ondersteunen mensen in hun kwetsbaarheid met zo veel als nodig en zo
weinig als mogelijk professionele hulp,
zodat zij naar tevredenheid een betekenisvol leven kunnen leiden.
Vanuit deze visie hanteert Stoed onder
andere de volgende uitgangspunten:

Cliënt en zijn verhaal
Het verhaal en de wens van de cliënt
bepalen het doel van de zorg - oftewel
vraaggestuurd. Daarin gaat het vaak
om versterken en behouden van de
eigen autonomie en zich als persoon
verder ontwikkelen: toerusten en herstel.
Bij herstel gaat het niet om ’genezen’,

maar om een cliënt die in een proces
van persoonlijke verandering opnieuw
betekenis geeft aan zijn of haar leven.

Professionaliteit en
ondernemerschap
Stoed ondersteunt op professionele
wijze, waarbij de principes van herstel
in toenemende mate uitgangspunt zijn.
Het herstelproces is een individueel
proces. Professionele begeleiding vraagt
om geloof in het herstel van de cliënt,
om de regie ook bij de cliënt te kunnen
laten, de cliënt te kunnen volgen en zijn
of haar verhaal centraal te stellen.
Professionaliteit van begeleiding staat
voor methodisch, planmatig en doelgericht te werk gaan.
Daarnaast kiezen wij voor ondernemerschap door het zoeken van nieuwe
kansen, het durven nemen van risico’s,
het stimuleren van innovatie en het
creatief inspelen op ontwikkelingen in de
omgeving binnen een kader van publieke
normen rond solidariteit, toegankelijkheid
en gelijkheid.*
* Putter, K. (1998). Maatschappelijk ondernemen
in de zorg. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Betrokkenheid
Onze ondersteuning wordt gekenmerkt
door een grote betrokkenheid bij de
cliënt. Diens proces van herstel betekent
ook: de cliënt kunnen en willen loslaten.

Eigen kracht
Probleemvermindering, probleemhantering, structuur en het bieden van
persoonlijke veiligheid zijn belangrijke

elementen in de begeleiding en zorg.
Cliënten krijgen zo meer regie (eigen
kracht) over het eigen handelen en in
geval van crisis meer zekerheid over de
persoonlijke veiligheid.

Veranderingen
De komende jaren van verandering (20132015) heeft Stoed de uitdaging om,
zonder noemenswaardige onderbreking,
de organisatie om te vormen van
zorgaanbieder naar maatschappelijke
onderneming.
Een deel van de AWBZ-gefinancierde
zorg zal overgaan naar de WMO.
Gemeenten voeren hierin de regie en
samen met de invoering van de Participatiewet en verdere doorvoering van het
scheiden van Wonen en Zorg, zal Stoed
te maken krijgen met veranderende eisen
aan het te leveren aanbod. De vraag zal
verschuiven van individuele begeleiding
naar collectieve begeleiding, met
passend aanbod en financiering.
Er zullen meer aanbieders actief zijn,
waaronder ook nieuwe. Hierdoor zullen
wij als organisatie geconfronteerd
worden met marktwerking. Wij zullen op
deze ontwikkelingen anticiperen, door
ons te ontwikkelen tot een markt- én
vraaggestuurde onderneming met een
daarbij passend dienstenportfolio.
Wij zullen in toenemende mate onder
nemerschap moeten ontwikkelen, tonen
en borgen. Wij zullen ons aanbod meer
afstemmen - zowel intern als extern -

en ambulante zorg in de vorm van
actieve ‘er-op-af’ modellen vormgeven.
Ook zullen wij nieuwe woon-zorgarrangementen ontwikkelen, zowel zelfstandig
als met partners.
De komende jaren zullen de GGZ-instellingen hun klinische capaciteit moeten
afbouwen. Hiervoor is door de overheid,
de verzekeraars en de zorgaanbieders
een convenant tot beddenreductie
afgesloten. Wij beschouwen het ook als
onze opdracht om voor deze doelgroep
passende begeleiding- en woonarrangementen te ontwikkelen.
De Hooftzaak als Buurtcentrum voor
Zorg en Welzijn zal in toenemende mate
een voorbeeld worden voor een veilige,
laagdrempelige ontmoetingsplek voor
kwetsbare burgers en de buurt.
Wij zullen in De Hooftzaak als exploitant
juist ook ondernemerschap moeten
ontwikkelen en tonen. Ook hier zal de
verbinding verrijken. In het voorbeeld
van het buurtcentrum zullen wij op basis
van wederkerigheid zowel (kwetsbare)
buurtbewoners als organisaties met
elkaar in verbinding brengen.
Positionering in de omgeving
Als aanbieder van begeleiding bij het
(zelfstandig) wonen willen wij voorkeursaanbieder zijn en blijven. Wonen is een
breed begrip en zal voor een organisatie
als Stoed ook vereisen dat de blik breed
is. Het gaat bij wonen al langer niet meer
louter en alleen om de directe woonomgeving. Het gaat om participatie in de
maatschappij. De term ‘civil society’ is

niet langer een abstract begrip, maar is
betekenisvol: een samenleving waar voor
eenieder plaats is.
Wij richten ons ook niet langer alleen op
de individuele burger, maar ondersteunen daarnaast gezinnen, families,
buurten, wijken en organisaties. Kortom,
wij hanteren de sociaalnetwerkbenadering: Voor iedere burger een passend
sociaal netwerk, dat is wat wij willen
realiseren.
Als maatschappelijk ondernemer zijn
wij actief en herkenbaar, wie ons nodig
heeft, komt ons tegen.
Zorg- en begeleidingsaanbod
Stoed hanteert een integrale kijk op de
mens. Hierop gebaseerd is ook het
achtleefgebiedenmodel: Wij kijken als
zorgaanbieder vanuit het medischpsychiatrisch en sociaal-psychiatrisch
model. Hierbij staan ook de herstelgedachte en de presentiebenadering
centraal.
Best practice methoden zijn standaard
en waar mogelijk worden evidence
based methoden toegepast. Stoed
handelt vanuit traditionele normen en
waarden, maar zet wel moderne
technologie in, zoals iZorg (zorg op
afstand).
Stoed zal zich in toenemende mate gaan
richten op de kwetsbare burger en zijn
omgeving. Wij zullen niet alleen de cliënt
toerusten, maar zeker ook zijn of haar
omgeving. Preventie zien wij als een
integraal onderdeel van onze zorg.

Budgethulp
Naast het zorgaanbod en het buurtcentrum biedt Stoed ook dienstverlening
aan mensen die (tijdelijk) niet in staat
zijn zelfstandig hun geld te beheren.
Voor Stoed is hier sprake van een brede
doelgroep. Deels zijn dit de voor ons
bekende kwetsbare burgers, maar wij
zullen in toenemende mate ook andere
doelgroepen bedienen. Stichting
Budgethulp Stoed heeft de ambitie om
ook buiten het voor Stoed bekende
adherentiegebied haar ambitie waar
te maken.
Cliënten
Onze directe doelgroep bestaat voor een
groot deel uit mensen in een kwetsbare
positie, vaak met een zorgvraag. Deze
mensen moeten zich bij Stoed veilig
voelen. Het gevoel hebben, ‘ertoe te
doen’, waarbij professionele zorg wordt
geboden. Bij het organiseren van deze
zorg hebben wij de mening van onze
cliënten nodig. Behalve bij de bij wet
geregelde vraagstukken, betrekken wij
onze clienten graag ook bij andere zaken.
De komende jaren zullen wij ons dienstenaanbod gaan verruimen. Ook zal de
financieringsstroom veranderen. Hoe dit
er uiteindelijk uit komt te zien, zal de
toekomst uitwijzen. Belangrijk vinden wij
in ieder geval dat de positie van de cliënt
met een zorgvraag niet in de knel mag
komen. Wij zullen toewerken naar een
passende medezeggenschapsvorm die
recht doet aan onze cliënten en die niet
afhangt van de financieringsvorm.

Medewerkers
Stoed is een aantrekkelijke werkgever en
een prettige werkgemeenschap. Een
lerende omgeving waar eisen worden
gesteld en afspraken worden nagekomen. Hiervoor bieden wij inspirerende,
lerende werkomgevingen, waar
arbeidsvoorwaarden marktconform zijn
en van duurzaam werknemerschap echt
werk wordt gemaakt.
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers blijven leren, ook voor hun eigen
toekomst. Eerder verworven competenties vinden wij net zo belangrijk als uit
het juiste hout gesneden zijn.
Wij werken samen met het (met name
MBO- en HBO-) onderwijs in de regio.
Wij bieden stageplaatsen, ook voor niet
direct voor de hand liggende opleidingen
zoals financiele opleidingen en facilitair
management.
Stoed gelooft in het hanteren van een
gezonde verhouding tussen vast en
tijdelijk dienstverband. Wij moeten
medewerkers niet voor te lange tijd
aan ons willen binden. Mensen moeten
kunnen groeien, ook buiten onze orga-

nisatie. Daarnaast willen wij ook zekerheid bieden; leren en ontwikkelen bij een
betrouwbare, gezonde werkgever.

Ook willen wij investeren in ‘het nieuwe
werken’, waar dit bijdraagt aan de
hiervoor genoemde duurzaamheden.

Duurzaamheid
Stoed wil een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn. Voor ons
betekent dat, dat wij geloven in duurzaam
werkgeverschap, werknemerschap en
duurzame relaties. Wij investeren in ons
aanbod, in onze medewerkers, in onze
relaties, maar ook in het milieu. Waar
mogelijk zetten wij duurzame producten
in (energie), verbruiken wij minder papier,
reizen wij minder, niet, of zoveel mogelijk
gezamenlijk.

Organisatiestructuur
In een meer individualistische samen
leving kiezen wij voor een collectief
aanbod op individueel niveau. Collectief
omdat wij geloven in het bundelen van
krachten. Individueel, omdat wij vinden
dat ieder mens uniek is.
Veranderen en vernieuwen zijn uitdagingen die ons dwingen om ook naar de
inrichting van onze organisatie te kijken.
Stoed is op eigen kracht tot de huidige
vorm en inhoud gekomen. Dat willen wij

Begeleid Zelfstandig wonen
Beschermd wonen
Opvang Dak- en thuislozen

ook blijven doen. De kracht van kleinschaligheid, eigen identiteit en korte
lijnen tot aan de cliënt, blijft noodzakelijk
om zelfstandig te kunnen blijven.
Zelfstandigheid is niet het doel, maar wel
het door ons gekozen middel om de
samenwerking op verschillende niveaus
optimaal te kunnen onderhouden.

Dagbesteding
Re-integratie
Ontmoeting

www. stoed.nl - www.budgethulpstoed.nl

De illustraties zijn gemaakt door cliënten van Stoed

Budgetbegeleiding
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