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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting STOER. Hiermee geven wij u een beeld van wat er
afgelopen jaar door de vrijwilligers, beroepskrachten en bestuur ten behoeve van de
seniorenprojecten in de gemeenten Rheden en Rozendaal is gerealiseerd.
De huisbezoeken en projecten vanuit STOER zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd door de
huisbezoekconsulenten en de VOA’s, dit is beschreven in de verslagen die hierover zijn uitgebracht.
Deze verslagen zijn en worden gepubliceerd op de website van de stichting STOER
www.stichtingstoer.nl
Ook dit jaar zijn er om verschillende redenen vrijwilligers vertrokken maar er zijn gelukkig weer
enthousiaste nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
Het Comité van de Dag van de Ouderen heeft wederom de internationale Dag van de Ouderen
georganiseerd voor de inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Vrijwilligers, beroepskrachten en het bestuur hebben afgelopen jaar nauw samengewerkt om de
doelstelling van STOER, senioren op een goede wijze zolang mogelijk actief thuis te laten wonen, te
realiseren.
Verder heeft het bestuur samen met de gemeente Rheden en vergelijkbare partners binnen het
werkveld sociaal domein intensief gesproken over de wens en noodzaak om tot verdere
samenwerking te komen. Doel hiervan is de continuïteit van de projecten binnen de stichting
STOER te kunnen blijven waarborgen.
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Organisatie
De stichting STOER is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur bestaande uit vijf leden.
Het bestuur heeft een zittingstermijn van drie jaar. Als de termijn is verlopen kan de bestuurder
éénmaal voor drie jaar worden herbenoemd. In de loop van dit jaar werd duidelijk dat enkele
bestuursleden geen herbenoeming wilden.
In 2019 was er één professionele beroepskracht, de coördinator die functioneel onder
verantwoordelijkheid van het bestuur werkt, maar die qua arbeidsvoorwaarden is “ingeleend” van
welzijnsorganisatie Radar Uitvoering Oost.
Het bestuur dient ieder jaar verantwoording af te leggen door middel van financieel jaarverslag aan
haar subsidienten de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Er zijn in het afgelopen jaar in totaal 3 nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Desondanks is het aantal
vrijwilligers ook dit jaar door vergrijzing en ziekte -in vergelijking tot 2018- gelijk gebleven en is
het vrijwilligerswerk met betrekking tot alle projecten op een goede wijze uitgevoerd.
Het zoeken en opleiden van nieuwe “jonge” senioren vrijwilligers blijft ook in 2020 een speerpunt
en aandachtspunt.

Bestuur
Afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken om voor de toekomst mensen te
werven voor zowel vrijwilligers als bestuursleden. Maar ook is er veel aandacht besteed -echter in
samenwerking- met Radar in de opvolging van de huidige coördinator.
Er is dit jaar door het bestuur een toekomstvisie gemaakt, waarbij ook gekeken is naar een
mogelijke samenwerking op termijn met andere partijen met als doel om de dienstverlening voor
de burgers zo eenvoudig mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan één telefoonnummer, de één
loket gedachte waar men voor veel hulpvragen terecht kan. Veel winst kan volgens het bestuur
worden gevonden door verschillende partijen samen te voegen. Dit wordt mede ingegeven door het
gegeven dat zowel vrijwilligers als bestuursleden moeilijk zijn te vinden

Doelgroep
De doelgroep zijn alle thuiswonende senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal zoals is
omschreven in de statuten van de stichting.
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Projecten
In 2019 zijn de onderstaande projecten uitgevoerd door de vrijwilligers van stichting STOER:






Mijn Huis Mijn Toekomst senioren in opdracht van de 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 2019

Alle bovenstaande projecten worden uitgevoerd onder verantwoording van het bestuur.

Project Mijn Huis Mijn Toekomst gemeente Rozendaal
Er zijn in de gemeente Rozendaal in 2019 30 aanvragen binnengekomen. Allen zijn bezocht door
vrijwilliger(s). Zij hebben geadviseerd met betrekking tot de realisatie van de aanvraag en hoe het
wordt afgehandeld.

Regeling Mijn Huis Mijn Toekomst gemeente Rheden
Aanvragen die zijn binnengekomen bij STOER voor MHMT in 2019 zijn 88 aanvragen.

Huisbezoekproject 70-plus Kleine kernen De Steeg | Ellecom | Laag Soeren en
Spankeren van de gemeente Rheden
Aangeschreven adressen

400

Adressen die zich hebben aangemeld voor een
informatiemap

174

Adressen die aangaven geen huisbezoek te
willen

53

Adressen die zijn opgenomen in de
bezoeklijsten van STOER

249

Het percentage van de aangeschreven adressen

29%

Dit betekent dat totaal 249 zijn opgenomen op de bezoeklijsten van de vrijwilligers. Tijdens deze
bezoeken ontstaan mutaties op de lijst, bijvoorbeeld omdat mensen toch liever niet bezocht willen
worden, zijn verhuisd, overleden, of anderszins. Van deze 249 adressen zijn de volgende gegevens
opgehaald.
97 adressen waar een informatiemap persoonlijk is overhandigd en waar mogelijk een kort
gesprek is gevoerd door de huisbezoekconsulent maar waar geen vragenlijst is ingevuld.
40 adressen waar geen gesprek kon plaatsvinden door bv. overlijden, verhuizing of afmelding.
112 adressen hebben een huisbezoekverslag gehad en zijn daadwerkelijk bevraagd.
Als er op een adres een echtpaar woont en er twee vragenlijsten kunnen worden afgenomen,
hebben huisbezoekconsulenten dat gedaan. Uit de 112 adressen zijn daarom voor 160 personen
vragenlijsten ingevuld.
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Pilot Huisbezoekproject 70+ Dieren
Medio 2019 is er een pilotproject gestart in het dorp Dieren.
Het houdt in dat er twee aparte brieven worden gezonden door de gemeente Rheden aan de
thuiswonende 70-plussers.
De groep 70-plussers tot 75-plussers ontvangen een brief waarin men middels een antwoordkaart
kan aangeven of men een huisbezoek wenst van een consulent van de stichting.
Senioren vanaf 75 jaar ontvangen de reguliere uitnodigingsbrief van de gemeente Rheden. Dit
houdt in , indien men zich niet afmeldt middels de antwoordkaart dat er met de senior bewoner
contact wordt opgenomen door de consulent om een afspraak te maken voor een huisbezoek.
De reden van deze pilot is; dat er diverse keren c.q. jaren signalen werden afgegeven door de
consulenten dat senioren in de leeftijd 70-75 geen behoefte hebben aan een huisbezoek. Veel
voorkomende redenen waren; dat men zich nog vitaal voelden, goed op de hoogte waren van de
bestaande regelingen en voorzieningen, geen hulp of ondersteuning nodig hadden en digitaal
vaardig is om zelf de juiste hulp of instantie te raadplegen indien nodig.
Medio december is het laatste gedeelte Stenfert 1 van het dorp Dieren aangeschreven.

Terugkombijeenkomsten Huisbezoekproject 70-plus
In 2019 hebben er 10 terugkombijeenkomsten plaatsgevonden.
-

-

Negen keer 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.
Door diverse deskundigen uit het werkveld Sociaal Domein zijn er onder andere aan de
orde geweest: WMO info, ergotherapie, informatie door MEE en info over Plusbus,
Inloophuis Dieren en De Werkplaats Rheden.

Het huisbezoekteam bestaat uit 22 vrijwilligers.

Teamdagen
Alle vrijwilligers en bestuur hebben dit jaar meegewerkt aan twee teamdagen georganiseerd op
12 juni jl. met als thema: “Waar staan we met STOER en waar willen wij naartoe met STOER”
Donderdag 31 oktober 2019 stond visie en ontwikkeling centraal met als thema:
“Samen zijn we STOER” waar eveneens alle vrijwilligers en bestuur gezamenlijk inhoud aan hebben
gegeven.

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit vier vrijwilligers die éénmaal bij elkaar is geweest om de vragenlijst
ten behoeve van het Huisbezoekproject 70-plus. De vragenlijst is gescreend, geactualiseerd en
aangepast.
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Project vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) 2019
In 2019 zijn in totaal 77 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.
In 2019 is er gestart met een andere werkwijze met betrekking tot het behandelen van
hulpaanvragen. De hulpvragen komen nu rechtstreeks binnen bij de coördinator, die zet de vragen
uit bij de VOA’s. Er zijn veel vragen die -sinds de nieuwe werkwijze- rechtstreeks worden
doorgeleid naar diverse hulp verstrekkende instanties, veelal bij voorliggende voorzieningen.
De behandeling en afhandeling is nu in vele gevallen prettiger. De aanvrager en/of organisatie
wordt nu rechtstreeks benaderd waardoor er directer en sneller kan worden ingesprongen.
De doelstelling van STOER als gidsfunctie wordt hierdoor steeds meer helderder en de functie van
STOER als voorliggende voorziening wordt duidelijker. Zowel voor de inwoner alsmede voor vele
(netwerk) organisaties.
De website wordt steeds vaker gebruikt waardoor er rechtstreeks en meer direct gerichte
hulpvragen worden gedaan, men kan vinden waar men naar opzoek is. STOER krijgt steeds meer
de functie van ‘Toegang’ in de gemeenten Rheden/Rozendaal.
Hulpaanvragen zijn binnengekomen via:
 Raadhuis
 Humanitas
 Wijkverpleging
 Kracht coach
 Vivare
 Casemanagers
 MVT
 Huisbezoekproject 70-plus Rheden
 POH
 Familie
 Sociaal Meld Punt
 VOA
Cliënt zelf

1
2
1
1
1
2
6
11
4
4
14
7
23
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Scholing
VOA scholingsbijeenkomsten
In 2019 zijn door STOER vier VOA-scholingsbijeenkomsten georganiseerd. De volgende
thema’s zijn behandeld.





Casuïstiek: verschillende items zijn behandeld die voort zijn gekomen uit het werkveld.
1e gedeelte: begrenzing en kernfunctie van de Vrijwillige Ouderen Adviseur
2e gedeelte: uitdiepen van begrenzing en kernfunctie van VOA
Ken jezelf als vrijwilliger hulpverlener.

Tevens hebben de VOA’s twee scholingsbijeenkomsten bijgewoond georganiseerd door de
Ouderenbond KBO-Gelderland in Westervoort.
De besproken thema’s waren: eenzaamheid en wijs met medicijnen.
De Vrijwillige Ouderen Adviseurs hebben in 2019 deelgenomen aan o.a. de volgende
netwerkbijeenkomsten:








Presentatie Vrouwen van Nu te Dieren
Sociaal café te Dieren (3 bijeenkomsten)
Informatiemarkt Mijn Huis Mijn Toekomst in Rozendaal
KIO | NIO netwerkbijeenkomst
Interview –huis aan huisblad- De Roos Rozendaal
COSBO-bijeenkomst: “in de herfst van je leven”
Teamdag stichting STOER

Het team vrijwillige ouderenadviseurs bestaat uit 10 vrijwilligers.

Regeling Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) voor senioren vanaf 55 jaar
In 2019 zijn 70 aanvragen via de gemeente Rheden binnengekomen voor Mijn Huis Mijn Toekomst.
Vanuit de gemeente Rozendaal zijn er 30 hulpvragen binnengekomen en bezocht.
Het team Mijn Huis Mijn Toekomst bestaat uit 9 vrijwillige huisbezoekconsulenten.

Dag van de Ouderen 2019
Het comité bestond in 2019 uit 5 vrijwilligers en de coördinator. Men vergadert vanaf de maand
januari tot aan 1 oktober (De dag van de Ouderen) gemiddeld 1x per maand.
De Dag van de Ouderen 2019 werd gehouden op dinsdag 1 oktober 2019 in de Kapel-Aula van de
Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.
De dag werd geopend door de burgemeester van de gemeente Rheden de heer Carol van Eert. De
voorzitter van het Comité van de Dag van de Ouderen was mevrouw Truus Havinga.
Er werd een presentatie gegeven door een docent van de Hogeschool over de geschiedenis van het
landgoed.
Mevrouw Annegreet van Bergen heeft verteld over haar boek: Het goede leven.
Het programma werd afgesloten door een uitgebreide lunch zodat men kon napraten met elkaar en
met de gastsprekers. Ook was er gelegenheid om onder begeleiding van een gids een wandeling te
maken over het landgoed.
Er hebben ongeveer 165 ouderen deze dag bezocht. Helaas waren het er minder dan de jaren
ervoor maar het was die ochtend heel slecht weer hetgeen wellicht een aantal mensen heeft doen
besluiten niet te gaan.
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Financiën
Het bestuur sluit het jaar 2019 evenals voorgaande jaren 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 2019 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 (tot 1 november 2019).
Medewerkers
Mevrouw H. Boersma, coördinator
Mevrouw A. Postema van 1 januari tot medio maart
Mevrouw N. Giling-Rangé van 1 mei tot medio september.

Slotwoord
De doelstelling van het bestuur voor 2020 is het borgen van de projecten en het zoeken naar
samenwerking binnen het werkveld.

Uitgebrachte documenten
Huisbezoekverslag dorp Rheden
Huisbezoekverslag Kleine kernen De Steeg | Ellecom | Laag Soeren en Spankeren.
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