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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de stichting STOER, hiermee willen wij u inzicht geven over het
werk van de stichting, haar vrijwilligers en beroepskrachten.
De stichting STOER (Senioren Teams Ondersteunen Elkaar Rheden Rozendaal) werd opgericht
5 november 2015 met als doel de bestaande vrijwillige seniorenprojecten binnen de gemeenten
Rheden en Rozendaal goed te borgen en eventuele nieuwe projecten te initiëren.
De projecten vielen voorheen onder drie verschillende organisaties waardoor het voor de burger
maar ook voor de vrijwilligers erg onduidelijk was wie er verantwoordelijk was voor de hulpvragen
die werden gesteld.
De gemeente Rheden, voormalig welzijnsorganisatie VIVA-Rheden en het COSBO hebben de
projecten voorheen samen opgezet en uitgevoerd. Voor de uitvoering is de professionele coördinator
de “spin in het web” voor het ouderenwerk binnen beide gemeenten.
Vanaf de oprichting van de stichting eind 2015 vallen alle vrijwillige seniorenprojecten onder de
stichting STOER.
De gemeente Rheden heeft het ons mogelijk gemaakt om snel van start te kunnen gaan door een
startsubsidie te verlenen waardoor het bestuur in staat werd gesteld om datgene te doen wat nodig
was om een nieuwe stichting op te starten.
Het eerste bestuur bestond uit vier bestuursleden, niet afkomstig uit de seniorenbonden. Kort
daarna is op voordracht van de gezamenlijke ouderenbonden (COSBO) een vertegenwoordiger naar
het bestuur afgevaardigd, die in december 2015 als algemeen bestuurslid is benoemd.
Het bestuur ging voortvarend aan de slag, beginnend met het opstellen en indienen van een
werkbegroting 2016 bij de gemeente Rheden. De gemeente werkte vlot mee zodat snel goedkeuring
werd verleend voor de allereerste begroting van STOER. Ook de gemeente Rozendaal heeft naar rato
groen licht gegeven door financieel bij te dragen.
Bestuur, vrijwilligers en beroepskrachten hebben nauw samengewerkt om de doelstelling te
realiseren. Verderop in dit jaarverslag leest u hierover meer.
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Organisatie
De stichting heeft vijf bestuursleden en twee beroepskrachten t.w. een ouderencoördinator en een
administratief medewerker.
Het bestuur vergadert één maal per maand en onderhoudt goede contacten met haar subsidiënten
de gemeenten Rheden en Rozendaal en met de besturen van andere organisaties op het gebied van
de ouderenzorg.

Doelgroep
De doelgroep zijn alle thuiswonende senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal.
In de statuten van de stichting staat de doelstelling als volgt omschreven; de stichting heeft tot
doel: het uitvoeren, activeren en initiëren van de huidige en toekomstige vrijwilligersprojecten ten
behoeve van senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk zijn.
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Projecten

Project Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA)
De vrijwillige ouderenadviseurs maken tevens allen deel uit van het huisbezoekteam 70-plus.
Vrijwillige ouderenadviseurs zijn werkzaam als consulent voor het project: Mijn Huis Mijn
Toekomst, daarnaast maken zij eveneens deel uit van het pilotproject Technologie Trolley.
Het VOA-team bestaat uit veertien, professioneel opgeleide vrijwillige ouderenadviseurs.
Scholingsbijeenkomsten in 2016:




Zeven scholingsbijeenkomsten van de SBOG (Samenwerkende Ouderenbonden
Gelderland).
Twee externe scholingsbijeenkomsten met als thema “Het Keukentafelgesprek”.
Vier reguliere scholingsbijeenkomsten.

Ongeveer 200 cliënten bevonden zich in 2016 in de caseload van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs.
Totale uren inzet door vrijwillige ouderenadviseurs in 2016 bedroeg ongeveer 2200 uur.

Het Gesprek
In de loop van 2016 jaar is Het Gesprek omgezet in bijeenkomsten van het Aanjaagteam.
Hierin participeren de zorgconsulenten en de beleidsmedewerkers WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) van de gemeente Rheden, de coördinator van het MVT (Mantelzorg en Vrijwillige
Thuishulp) en de ouderen coördinator van de stichting STOER. In deze opzet worden de vrijwilligers
door de coördinator ingelicht m.b.t. tot de uitkomsten van het Aanjaagteam.

Huisbezoekproject 70-plus

De gemeente Rheden heeft 1137 adressen aangeschreven, hiervan zijn 531 adressen bezocht en
tevens zijn er 330 informatiemappen persoonlijk aangereikt.
De huisbezoeken, zijn door ongeveer 30 huisbezoekconsulenten uitgevoerd.
Totale uren inzet uitvoering t.b.v. Huisbezoekproject 70-plus was ongeveer 2700 uur.
Deze uren zijn besteed aan de huisbezoeken, de ondersteunende activiteiten zoals de maandelijkse
terugkom- en scholingsbijeenkomsten.
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Opplusproject “Mijn huis, Mijn Toekomst”

Het project “Mijn huis, Mijn Toekomst” heeft een dubbele doelstelling namelijk:



Advies uitbrengen t.b.v. mogelijke aanpassingen om zolang mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen en
Andere hulpvragen die tijdens het bezoek aan de orde komen in te behandeling nemen en
zo nodig door te verwijzen.

In 2016 werd er een zgn. “veegronde” gehouden in de gemeente Rheden wegens het grote succes
van het project in voorgaande jaren en een aantal aanvragen uit 2015 in behandeling te nemen en
af te ronden. Om zich alsnog te kunnen aanmelden voor dit projectjaar zijn daarom alle senioren
vanaf 55 jaar uit de gehele gemeente Rheden in 2016 aangeschreven.
Het project is uitgevoerd door dertien vrijwilligers, zowel huisbezoekconsulenten alsmede door
vrijwillige ouderenadviseurs.
Er zijn twee informatiemarkten georganiseerd door de gemeente Rheden in samenwerking met de
stichting STOER voor dit project in het dorpen Velp en Dieren. Deze markten zijn goed bezocht;
door ruim 550 senioren.
Bewoners van 693 adressen hebben aangegeven aanpassingen te willen verrichten in de woning.
Gemiddeld is er per woning € 357,00 uitgekeerd door de gemeente Rheden.
Mijn Huis Mijn Toekomst deel 1: 363 adressen
Mijn Huis Mijn Toekomst deel 2: 330 adressen.
Alle adressen zijn twee maal bezocht.
Totale uren inzet in 2016 project Mijn Huis Mijn Toekomst ongeveer 3900 uur.
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Pilotproject Technologie Trolley (TT) voorheen Mijn Huis, Mijn Toekomst” voor mensen
met lichte dementie.

Het Rhedense pilotproject Technologie Trolley heeft als doel, dat licht dementerende mensen
langer veilig en comfortabel in hun huis kunnen blijven wonen en hen daarbij te faciliteren.
Tijdens de uitvoering van dit pilotproject ontstond de vraag naar een wijze om ook technologische
hulpmiddelen aan te kunnen bieden. Dit maakt het mogelijk dat deze doelgroep langer thuis kan
blijven wonen.
In een pilotperiode van 1,5 jaar heeft de projectgroep Technologie Trolley Rheden vorm en inhoud
onderzocht, hoe een goede samenstelling van het aanbod van de technologische hulpmiddelen het
beste kan worden georganiseerd.
30 senioren in gemeente Rheden hebben zich opgegeven voor dit project. Bij zeven senioren zijn
aanpassingen geïmplementeerd, die door vrijwilligers van STOER worden ondersteund.
Zeven overleg- bijeenkomsten hebben er in 2016 plaatsgevonden.

Totale uren inzet in 2016 door vrijwillige ouderenadviseurs t.b.v. pilotproject Technologie Trolley is
85 uur.

Ureninzet

Huisbezoek 70-plus
Bijwonen bijeenkomsten
Mijn Huis Mijn Toekomst
Pilotproject Technologie Trolley
Dag Van de Ouderen
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Dag van de Ouderen.
Thema van de Dag van de Ouderen was in 2016 “Klimaat…………..onze zorg”!
Zes vrijwilligers hebben de Dag van de Ouderen georganiseerd en uitgevoerd.
De Dag van de Ouderen 2016 werd door ongeveer 200 senioren bezocht.
Inzet vrijwilligers:






Tien vergaderbijeenkomsten;
Voorbereidende werkzaamheden het gehele jaar door;
De dag van uitvoering van het project was op vrijdag 30 september 2016 in het dorp Velp.
De internationale Dag van de Ouderen is 1 oktober maar omdat die datum op zaterdag viel
is het één dag vervroegd;
De evaluatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden in november 2016.

Totale ureninzet in door de vrijwilligers van het Comité Dag van de Ouderen ruim 400 uur.

Bijeenkomst kapel Larenstein te Velp
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Vrijwilligers, beleid en (bij)scholing
Alle vrijwilligers zowel de huisbezoekconsulenten als de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) zijn
professioneel geschoold en worden jaarlijks bijgeschoold.
Iedere maand is er een terugkombijeenkomst waar ervaringen, die zijn opgedaan tijdens de
huisbezoeken met elkaar worden gedeeld. Ook wordt er overlegd wat te doen in bijzondere situaties
en wordt er regelmatig een gastspreker uitgenodigd ter ondersteuning van de kennis. Verder worden
er aan de hand van casussen met elkaar ervaringen uitgewisseld; met als doel verbreding en
verdieping.
In 2016 zijn er twaalf bijeenkomsten georganiseerd waar gastsprekers uit de informele zorg over
hun specifieke disciplines, de vrijwilligers informeren over welke taken en hulp zij verlenen aan de
ouderen.
Ook hebben er twee scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden over de thema’s dementie en
eenzaamheid.
De coördinator is degene dit deze scholingsbijeenkomsten organiseert en leidt. Zij bezoekt zelf ook
geregeld congressen en cursussen om bij te blijven en feeling te houden met wat er speelt binnen
het ouderenwerk.

Terugkombijeenkomst vrijwilligers Trefpunt De Elleboog Velp
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Relaties in werkveld

De stichting STOER werkt nauw samen met diverse partners binnen het werkveld van de ouderen
zowel in de informele als formele zorg. Allereerst is dit de gemeente Rheden, die ondersteuning
verleent bij de projecten “Mijn Huis, Mijn Toekomst” en het Huisbezoekproject 70-plus.
Zij zorgen ervoor dat de senioren van alle dorpen van de gemeente gefaseerd worden
aangeschreven waardoor de vrijwilligers op pad kunnen om diegenen te bezoeken die dit op prijs
stellen.
Nadat de woningaanpassing(en) zijn goedgekeurd zorgt de gemeente Rheden voor de uitbetaling
van de subsidie.
Het bestuur en de beroepskrachten zijn bijzonder positief over de goede samenwerking met de
gemeente Rheden waardoor de burgers datgene krijgen waarvoor zij een aanvraag hebben
ingediend, ook geldt dit voor de inwoners van de gemeente Rozendaal.
Verder werd er nauw samengewerkt met thuiszorgverleners Attent, Innoforte, de praktijk voor
oudergeneeskunde, de NOR (Netwerk Ouderen Rheden Rozendaal), het MVT, de
woningbouwcorporatie(s) zoals Vivare en vele andere partners die zich bezig houden met de
ouderenproblematiek in beide gemeenten.

Radar Uitvoering Oost
Radar Uitvoering Oost is vanaf 1 januari 2016 de organisatie die het Welzijnswerk binnen de
gemeente Rheden uitvoert voorheen werd dit door VIVA-Rheden gedaan.
De coördinator mevrouw Hilda Boersma en de administratief medewerker mevrouw Herma Ter Mul
zijn in dienst bij Radar en worden door het bestuur van stichting STOER ingeleend.
De voortgang van de projecten en de wijze van werken van de beroepskrachten is een
verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.
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Gemeenten

Gemeentehuis van Rheden De Steeg

De gemeente Rheden is voor de stichting STOER de grootste subsidiënt, zij maakt het mogelijk dat
de vrijwillige seniorenprojecten kunnen worden uitgevoerd. Tevens vindt er overleg plaats over de
projecten en adviseert de stichting door middel van rapportages met de aanbevelingen die uit de
diverse huisbezoeken voortkomen. Dit is belangrijk omdat in sommige gevallen doelstellingen
binnen het beleid van gemeente Rheden, kunnen worden aangescherpt of gewijzigd.

Gemeentehuis Rozendaal

De gemeente Rozendaal subsidieert de stichting STOER na rato middels een bepaalde verdeelsleutel
die in goed overleg met gemeente Rheden is afgestemd. Wel dient het bestuur van STOER jaarlijks
een subsidieaanvraag, onderbouwd door een beleidsplan aan te vragen bij de gemeente Rozendaal.

Financiën
Alle projecten die in 2015 en 2016 zijn uitgevoerd zijn binnen de begroting gebleven ook de zaken
die met de opstart te maken hebben gehad van de stichting zijn eveneens binnen de verstrekte
gelden gebleven.
De financiële jaarstukken liggen reeds bij de accountant ter goedkeuring voor het afgeven van de
accountantsverklaring.
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Bestuur
Vanaf de oprichting op 5 november 2015 zijn er in de oprichtingsakte vier bestuursleden benoemd te
weten:
De heer C. van Heerikhuize, voorzitter;
Mevrouw H.J. Robben-Reinders, secretaris;
De heer G.J. Boom, penningmeester;
Mevrouw G. van der Burg-Berendsen, algemeen lid.
In december 2015 is op voordracht van de gezamenlijke plaatselijke ouderenbonden,
de heer A. Ohm als hun vertegenwoordiger (COSBO) als algemeen lid benoemd.
Helaas is er in de herfst van 2016 binnen het bestuur een onoverbrugbaar verschil in bestuursstijl
ontstaan, hetgeen heeft geleid tot het vertrek van de voorzitter en de penningmeester.
Gelukkig werd spoedig een nieuwe penningmeester gevonden en is de heer H.C. Bisterbosch op 29
november 2016 als penningmeester van de stichting STOER benoemd. Vervolgens zijn in december
2016 enkele gesprekken met beoogd voorzitter gevoerd en werd eind december 2016 duidelijk dat
de heer A.P. Stolk bereid was deze functie te aanvaarden. Zijn benoeming werd in de vergadering
van 4 januari 2017 bekrachtigd.

Slotwoord
Voor 2017 heeft het bestuur als doelstelling; de lopende projecten op de zelfde wijze voort te zetten
en de gidsfunctie voor de thuiswonende senioren verder uit te bouwen.
Ook zal de samenwerking met partners binnen het werkveld worden versterkt.

De stichting STOER heeft in 2016 de volgende documenten uitgebracht:






Algemene Informatiebrochure
Brochure ouderenadviseurs in gemeenten Rheden en Rozendaal
Beleidsplan 2016-2017
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersovereenkomst
Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
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Stichting STOER
Nieuw Schoonoord 2
6881 TV Velp
T: 026 - 36 11 975
M: 06 - 1160 89 24
e-mail: hildaboersma@stichtingstoer.nl
website: www.stichtingstoer.nl
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