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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting STOER (Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in
Rheden/Rozendaal).
Wij willen u hiermee inzicht geven over het werk dat afgelopen jaar is verricht door de stichting,
haar vrijwilligers en beroepskrachten.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers voor de vele senioren projecten, tijdens informatie markten,
en voorlichtingsavonden is de naam van stichting STOER binnen de gemeenten Rheden en
Rozendaal steeds meer een begrip.
De resultaten van de huisbezoek projecten geven aan de gemeenten een duidelijk beeld van onder
meer de woonsituatie, het welzijn en het gevoel van veiligheid van de senioren in hun
woonomgeving.
Hoe meer inwoners aan deze projecten willen meedoen, hoe beter de gemeenten ook in kunnen
spelen op de wensen en behoeften van de senioren, die in de verschillende wijken bestaan.
Met name is dit jaar aandacht besteed met de gemeente Rheden om te stimuleren dat nog meer
inwoners aan dit project kunnen deelnemen.
Verheugend is dat het project Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) het afgelopen jaar een algemene
voorziening in de gemeente Rheden is geworden.
Binnen het sociaal domein zijn vele organisaties actief op het gebied van ouderendienstverlening.
Onze stichting participeert in de verschillende overlegvormen om tot een betere afstemming en
samenwerking te komen met de partners ten behoeve van een goede dienstverlening aan de
senioren.
Het platform informele zorg, waarin de gemeente en alle betrokken organisaties participeren, zou
hierbij een prominente rol kunnen spelen.
Het afgelopen jaar is ook op bestuurlijk niveau op een plezierige manier samengewerkt met MVT
(Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp), Radar Uitvoering Oost, het COSBO en de gemeenten Rheden
en Rozendaal.
In vervolg op het pilot project Technologie Trolley heeft stichting STOER geparticipeerd in de
projectgroep. Het project “Handig” wordt onder regie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
als onderzoeksproject uitgerold in 4 gemeenten, waarbij stichting STOER tot nu toe slechts een
beperkte rol zal spelen.
Bestuur, vrijwilligers en beroepskrachten dragen allen naar vermogen hun steentje bij om de
doelstelling van de stichting te realiseren en de senioren in de beide gemeenten zo adequaat
mogelijk van dienst te zijn. Verderop in dit jaarverslag leest u hierover meer en krijgt u inzicht wat
STOER dit jaar heeft betekend voor de ouder wordende inwoner(s) van de gemeenten Rheden en
Rozendaal.
A.P. Stolk
voorzitter

2

Organisatie
De stichting STOER is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur bestaande uit vijf leden.
Zij hebben een zittingstermijn van drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.
In 2018 werkten er professionele beroepskrachten; de coördinator en een administratief
medewerker, die functioneel onder verantwoordelijkheid van het bestuur werken, maar die qua
arbeidsvoorwaarden zijn “ingeleend” van welzijnsorganisatie Radar Uitvoering Oost.
Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan haar subsidienten de gemeenten Rheden en
Rozendaal.
Er zijn in het afgelopen jaar in totaal 5 nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Desondanks is het aantal
vrijwilligers is ook dit jaar door vergrijzing en ziekte gedaald, maar het vrijwilligerswerk is hierdoor
niet in de knel gekomen.
Het zoeken en opleiden van nieuwe “jonge” senioren vrijwilligers blijft een speerpunt en
aandachtspunt voor 2019.

Doelgroep
De doelgroep zijn alle thuiswonende senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal. De
doelstelling staat omschreven in de statuten van de stichting.
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Projecten
In 2018 zijn de onderstaande projecten uitgevoerd door de vrijwilligers van stichting STOER:






Huisbezoekproject 75-plus gemeente Rozendaal
Huisbezoekproject 70-plus gemeente Rheden
Project vrijwillige ouderenadviseurs (VOA)
Mijn Huis Mijn Toekomst, senioren vanaf 55 jaar in opdracht van de gemeente Rheden
Dag van de Ouderen 2018

Alle bovenstaande projecten worden uitgevoerd onder verantwoording van het bestuur.
Huisbezoekproject 75-plus gemeente Rozendaal
Het geeft mij een goed, fijn en warm gevoel om vrijwilliger te zijn. Hopelijk geef ik de mensen die
ik bezoek en help hetzelfde gevoel!
- huisbezoekconsulent.
Begin 2018 zijn de laatste 100 huisbezoeken afgelegd door de huisbezoekconsulenten van stichting
STOER in de gemeente Rozendaal. Dit project is gestart in 2017.
In mei 2018 was het eindverslag van het Huisbezoekproject 75-plus gemeente Rozendaal gereed.
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Huisbezoekproject 70-plus dorp Rheden gemeente Rheden
Aangeschreven adressen

977

Adressen die zich hebben aangemeld voor een
Informatiemap

248

Adressen die aangaven geen huisbezoek te
willen

321

Adressen die zijn opgenomen in de
bezoeklijsten van STOER

597

Van de 597 huisbezoekadressen die zijn opgenomen in de bezoeklijsten van STOER zijn de
volgende gegevens opgehaald:
Adressen waar een informatiemap
persoonlijk is overhandigd en waar
mogelijk een kort gesprekje is gevoerd
door een huisbezoekconsulent, maar
waar geen vragenlijst is ingevuld
Adressen die zich hebben afgemeld
voor het huisbezoekproject
Adressen waar geen gesprek kon
plaatsvinden door overlijden,
verhuizing of anderszins
Adressen die een huisbezoek
hebben gehad en daadwerkelijk
zijn bevraagd in het kader van
dit verslag

168

156

19

254

Als er op een adres een echtpaar woont en er twee vragenlijsten kunnen worden afgenomen
hebben de consulenten dit gedaan. Uit de 254 adressen zijn daarom 344 vragenlijsten ingevuld. Op
deze 344 ingevulde vragenlijsten is het huisbezoekverslag dorp Rheden gebaseerd. De respons is
26%
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Terugkombijeenkomsten Huisbezoekproject 70-plus
In 2018 hebben er 10 terugkombijeenkomsten plaatsgevonden.
-

In twee bijeenkomsten is casuïstiek behandeld.
Acht maal is er een gastspreker uitgenodigd in de terugkombijeenkomst. In deze
bijeenkomsten staan centraal; de plenaire uitwisseling van werkervaring, scholing,
vergroten van de sociale kaart en casuïstiek bespreking.

Op donderdag 25 oktober 2018 heeft stichting STOER een teamdag georganiseerd in de Roskam te
Rheden voor alle vrijwilligers, bestuursleden en coördinator. Thema voor deze teamdag was
‘Zingeving en verbinding’.
Het huisbezoekteam bestaat uit 22 vrijwilligers.

Project vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) 2018
In 2018 zijn in totaal 181 nieuwe VOA-hulpaanvragen binnengekomen bij stichting STOER.
Voor alle nieuwe hulp aanvragen probeert stichting STOER de vrijwillige ouderenadviseur in te
zetten met de juiste expertise passend bij de hulpaanvraag.
Hulpaanvragen zijn binnengekomen via:

Hulpaanvragen
Notaris
Humanitas
Wijkverpleging
Fysiotherapeut
SUN
Mijn Huis Mijn Toekomst
Voorlichting/presentatie
Casemanagers
MVT
Huisbezoekproject 70-plus Rheden
POH
Familie
Sociaal Meldpunt
VOA
Cliënt zelf

1
1
1
1
1
2
2
4
5

Aantal hulpaanvragen
14
15
15
28

37
54
0
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20

30

40

50

60

VOA scholingsbijeenkomsten
In 2018 zijn door STOER drie VOA-scholingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook hebben de VOA’s
samen met de WMO consulenten van de gemeente Rheden de training ‘ouderenmishandeling’
gevolgd en zijn er door KBO-Gelderland twee scholingsbijeenkomsten georganiseerd in Westervoort
voor de VOA’s.
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De Vrijwillige Ouderen Adviseurs hebben in 2018 deelgenomen aan o.a. de volgende
netwerkbijeenkomsten:





















Uitreiking vrijwilligersprijs 2017 georganiseerd door Radar Uitvoering Oost
Slotfestijn van seniorenproject ‘rimpelingen’ RIQQ
Presentatie soos Spanso te Spankeren
Voorlichtingsbijeenkomst Blijvers lening gemeente Rheden
Informatiebijeenkomst ‘Kind pakket gemeente Rheden’
Presentatie PCOB jaarvergadering te Velp
Presentatie voorjaarsvergadering MEVE te Dieren
Sociaal Café te Dieren d.d. 8 maart, 24 mei, 4 oktober, 29 november 2018
Deelname aan het Aanjaagteam
Informatiemarkt stichting Een Plus Samenwerking, thema ‘Vitaal op elke leeftijd’ te Velp
Platform Informele Ondersteuning te Rheden, thema ‘Armoede is van alle generaties’ in
Rheden
Mantelzorgcafé thema ‘handen in huis’ in Rheden
Presentatie tijdens bestuursvergadering van het COSBO in Rheden
Presentatie startbijeenkomst nieuwe seizoen KBO te Dieren
Deelname werkbijeenkomst het Inloophuis te Dieren ‘Vinden en verbinden’
Platform Informele Ondersteuning te Rheden, thema ‘Hokjes denken’
Bijwonen film ‘Lieve Mama’ over de zorg voor een psychisch zieke ouder
Bijwonen bijeenkomst COSBO ; Kom in gesprek met wethouder Gea Hofstede en het
COSBO’ te Rheden
Bijwonen bijeenkomst over inwonersparticipatie in de gemeenten Rheden en Rozendaal
Presentatie project Mijn Huis Mijn Toekomst gemeente Rozendaal, start project MHMT in
Rozendaal in 2019

Het team vrijwillige ouderenadviseurs bestaat uit 11 vrijwilligers.
Voor mij is het dan ook vanzelfsprekend dat je ’n hand uitsteekt daar waar hulp nodig is. Zowel als
buurvrouw alsmede als vrijwilliger. En de stichting STOER weet wáár dat het geval is en heeft de
contacten met de professionele hulp om, indien gewenst, door te verwijzen.
- vrijwillige ouderenadviseur.

Regeling Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) voor senioren vanaf 55 jaar
In 2018 zijn 70 aanvragen via de gemeente Rheden binnenkomen voor Mijn Huis Mijn Toekomst.
Ik vind het fijn om samen met de inwoner te kijken hoelang zij zolang mogelijk op zichzelf kunnen
blijven wonen. En hoe belangrijk deze stimulering is voor de burger, samen kijken en alvast zorgen
voor de toekomst.
- vrijwillige huisbezoekconsulent (MHMT).
Het team Mijn Huis Mijn Toekomst bestaat uit 12 vrijwillige huisbezoekconsulenten.

Vrijwilligers stichting STOER 2018
In 2018 meldden zich 5 nieuwe vrijwilligers aan voor het Huisbezoekproject.
De 5 nieuwe huisbezoekconsulenten hebben een vierdaagse interne scholingsbijeenkomst gevolgd,
1 daarvan gaat begin 2019 de VOA-opleiding volgen bij de KBO-Gelderland.
In 2018 heeft stichting STOER afscheid genomen van twee huisbezoekconsulenten.
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Dag van de Ouderen 2018
Het comité bestond in 2018 uit 4 vrijwilligers en de coördinator. Men vergadert vanaf de maand
januari, over het algemeen 1x per maand.
Tot 2018 was er een dagprogramma, maar aangezien er de laatste jaren in de middag veel minder
mensen waren dan in de ochtend, werd gekozen om het programma in te korten. Er was in de
andere jaren in de middag iets luchtigs in de vorm van muziek of theater. Nu eindigde de dag met
een lunch.
De Dag van de Ouderen 2018 werd gehouden op maandag 1 oktober 2018 in Ons Huis te Rheden.
De dag werd geopend door wethouder mevrouw Gea Hofstede en de voorzitter van het Comité van
de Dag van de Ouderen was mevrouw Truus Havinga. Bij de lunch was burgermeester de heer
Carol van Eert aanwezig.
De filosoof de heer Dick Kleinlugtenberg hield zijn verhaal over het onderwerp: “De kunst van het
alleen zijn”/bevriend raken met jezelf en anderen. Zijn verhaal was te lang en hij had geen contact
met de zaal. Maar de ontmoetingsdag was toch geslaagd, zo bleek uit de evaluatie. Er waren dit
jaar 240 bezoekers.
Wij vormen een fijn clubje vrijwilligers en verzorgen met elkaar een boeiende ontmoetingsdag voor
alle ouderen in de gemeente Rheden/Rozendaal.
- vrijwilliger Comité Dag van de Ouderen
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Financiën
Het bestuur sluit het jaar 2018 positief af hetgeen betekent dat alle projecten en overige kosten
binnen de begroting zijn gebleven. Het financieel jaarverslag waarin het bestuur rekening en
verantwoording aflegt is ingediend bij de subsidienten de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Bestuur
In het jaar 2018 is het bestuur als volgt samengesteld.
De heer A.P. Stolk, voorzitter;
Mevrouw H.J. Robben-Reinders, secretaris;
De heer H.C. Bisterbosch, penningmeester
Mevrouw G. van der Burg-Berendsen, algemeen lid
De heer A. Ohm, algemeen lid
Medewerkers
Mevrouw H. Boersma, coördinator
Mevrouw H. Ter Mul, administratie (tot november 2018)
Slotwoord
Het bestuur heeft voor 2019 als doelstelling naast de projecten als extra aandacht, de
administratie en website verder te optimaliseren en het werven en inwerken van nieuwe
vrijwilligers.
Uitgebrachte documenten
AVG privacy verklaring
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