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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.
Allereerst is dit voor ons allen, maar voor de gehele wereld, een bijzonder jaar door de
Corona pandemie, die ons allen in 2020 in de greep had. Zeker voor de doelgroep van
onze stichting was het voor velen van ons een heftig jaar.
Na maart 2020 toen het gehele land op slot moest, zijn ook de vrijwilligers
noodgedwongen gestopt met de huisbezoeken. Tijdens de zomerperiode, toen er weer
enige verruiming mogelijk was, zijn er incidenteel activiteiten opgepakt. Ook hebben de
vrijwilligers sommige hulpvragen telefonisch kunnen afhandelen.
De internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober, die wordt georganiseerd door het
Comité Dag van de Ouderen voor de inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal,
is ook door de Coronapandemie niet doorgegaan.
Ondanks dit bijzondere jaar hebben vrijwilligers, beroepskrachten en het bestuur
afgelopen jaar waar mogelijk gewerkt om de doelstelling van STOER, senioren op een
goede wijze zo lang 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.
Er wordt in 2021 gestart met een nieuw project Vitaal & Veilig Thuis, waar vele
vrijwilligers en professionele organisaties binnen het Sociaal Domein gaan samenwerken.
Afgelopen jaar hebben de coördinator, vrijwilligers, bestuur en andere belanghebbenden
die participeren in het project Vitaal & Veilig Thuis heel veel werk verricht om dit
omvangrijke project mogelijk te maken. Verderop in dit verslag kunt u hier meer over
lezen.
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Organisatie
De stichting STOER is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur bestaande uit
maximaal vijf leden. Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 leden t.w. voorzitter,
secretaris/ penningmeester en twee algemene bestuursleden.
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.
Medio februari 2020 heeft de coördinator in verband met pensioengerechte leeftijd de
stichting verlaten en er is een nieuwe coördinator benoemd. De coördinator die
functioneel onder verantwoordelijkheid van het bestuur werkt, maar die qua
arbeidsvoorwaarden is “ingeleend” van welzijnsorganisatie Radar Uitvoering Oost. Dit is
in de loop van 2020 gewijzigd in Incluzio.
Het bestuur dient ieder jaar verantwoording af te leggen door middel van een financieel
jaarverslag aan haar subsidienten de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Er zijn in het afgelopen jaar in totaal 2 nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Desondanks is
het aantal vrijwilligers ook dit jaar door vergrijzing en ziekte -in vergelijking tot 2019licht gedaald en is het vrijwilligerswerk met betrekking tot alle projecten op een zo goed
mogelijke wijze uitgevoerd maar wel zeer beperkt door de Corona pandemie.
Het zoeken en opleiden van nieuwe “jonge” senioren vrijwilligers blijft ook in 2021 een
speerpunt - en aandachtspunt.

Bestuur
Afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken om voor de toekomst
vrijwilligers en bestuursleden te werven. Maar ook is er veel aandacht besteed in
samenwerking met Radar Uitvoering Oost aan de opvolging van de vertrekkende
coördinator.
Door het onverwachte vertrek eind februari 2020 van de voorzitter en het aangekondigde
vertrek in het tweede kwartaal van de penningmeester waren 2 nieuwe bestuursleden
nodig. Er zijn twee bestuursleden van de stichting MVT medio 2020 tot resp. voorzitter
en lid van het bestuur van de stichting STOER benoemd. De secretaris heeft ook de
functie van penningmeester op zich genomen.
Er ligt een door het bestuur gemaakte toekomstvisie, 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 feit dat zowel vrijwilligers als
bestuursleden moeilijk zijn te vinden.
Het bestuur heeft afgelopen jaar hier door de omstandigheden weinig aan kunnen doen,
maar is voornemens om indien mogelijk in 2021 hierin stappen te kunnen gaan zetten.
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Doelgroep
De doelgroep zijn alle thuiswonende senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal
zoals is omschreven in de statuten van de stichting.

Projecten
In 2020 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 in dorp Dieren
• Project vrijwillige ouderenadviseurs (VOA)
• Mijn Huis Mijn Toekomst, senioren vanaf 55 jaar in opdracht van de gemeente Rheden
• Dag van de Ouderen 2020 afgelast i.v.m. Corona
Alle bovenstaande projecten worden uitgevoerd onder verantwoording van het bestuur.

Huisbezoekproject 70-plus gemeente Rheden in het dorp Dieren
Dieren

Tot en met maart 2020

Vanaf september 2020

Aangeschreven adressen

799

215

Adressen die zich hebben
aangemeld voor een
informatiemap

189

102

Adressen die aangaven geen
huisbezoek te willen

171

n.v.t.

Adressen die zijn opgenomen
in de bezoeklijsten van STOER

320

n.v.t.

40 %

47%

Het percentage van de
aangeschreven adressen

Huisbezoekproject 70-plus Dieren
Tot en met medio maart 2020 zijn er in het kader van Huisbezoekproject 70-plus
huisbezoeken afgelegd in het dorp Dieren. Na medio maart was dit in verband met de
coronapandemie helaas niet meer mogelijk. Dit besluit is mede genomen om zowel de
doelgroep als de vrijwilligers in bescherming te nemen voor besmetting met het
coronavirus. Daarnaast waren huisbezoeken niet toegestaan volgens de geldende
maatregelen van de rijksoverheid. Het was de bedoeling om in het najaar van 2020 te
starten met het laatste gedeelte van Dieren. Helaas was dit door het sterk stijgende
aantal besmettingen en de RIVM-maatregelen niet mogelijk. Uiteindelijk is besloten om
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bij de resterende adressen een informatiemap in de bus te doen en geen huisbezoeken
meer af te leggen.

Terugkombijeenkomsten Huisbezoekproject 70-plus
In 2020 hebben er 4 terugkombijeenkomsten plaatsgevonden.
-

In de maanden januari en februari zijn er reguliere terugkombijeenkomsten gehouden.
In januari met een gastspreker en in februari is de nieuwe coördinator voorgesteld.
Vanaf maart tot en met juni was het, in verband met de eerste lockdown door corona,
niet mogelijk om bijeenkomsten te houden.

-

Begin juli 2020 is een terugkombijeenkomst gehouden, de nieuwe bestuursleden
hebben zich voorgesteld, er is bijgepraat over de impact van de coronacrisis en de
coördinator heeft een eerste aanzet gegeven voor de vernieuwing van het
Huisbezoekproject. Gevolgd door een informeel samenzijn.

-

In september 2020 is er een bijeenkomst geweest met als onderwerp Vitaal & Veilig
Thuis, de nieuwe vorm van Huisbezoek zoals die wordt ontwikkeld.

-

In verband met de tweede lockdown mochten er helaas verder geen
terugkombijeenkomsten gehouden worden.
In november en december zijn er individuele gesprekken gehouden met alle
vrijwilligers door een bestuurslid en de coördinator.

Het huisbezoekteam bestaat uit 20 vrijwilligers.

Teamdagen
Helaas is het niet mogelijk geweest om teamdagen te organiseren.

Project vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) 2020
In 2020 zijn in totaal 55 nieuwe VOA-hulpaanvragen binnengekomen bij de stichting
STOER. Voor alle nieuwe hulp aanvragen probeert de stichting STOER de vrijwillige
ouderenadviseur in te zetten met de juiste expertise passend bij de hulpaanvraag.
De hulpvragen komen rechtstreeks binnen bij de coördinator, die zet de vragen uit bij de
VOA’s. Sommige vragen worden rechtstreeks doorgeleid naar diverse hulp verstrekkende
instanties, vooral naar voorliggende voorzieningen.
De doelstelling van de stichting STOER als gidsfunctie wordt steeds meer helder en de
functie van de stichting STOER als voorliggende voorziening duidelijker voor zowel de
inwoner en ook voor netwerkorganisaties.
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Scholing
VOA-scholingsbijeenkomsten
In 2020 is door de stichting STOER 1 VOA-scholingsbijeenkomst georganiseerd.
Hierin heeft een WMO-consulent van de gemeente Rheden haar werk toegelicht en is een
presentatie van Powerfull Ageing gegeven. In verband met corona konden helaas de
andere bijeenkomsten niet doorgaan. Dit wordt erg gemist door de vrijwilligers, de groep
geeft echter aan geen digitale bijeenkomsten te willen. Helaas zijn er door de beperkte
omstandigheden in 2020 geen netwerkbijeenkomsten geweest.
Het team vrijwillige ouderenadviseurs bestaat uit 8 vrijwilligers.

Regeling Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) voor senioren vanaf 55 jaar
In 2020 zijn 29 aanvragen via de gemeente Rheden binnengekomen voor Mijn Huis Mijn
Toekomst.
Vanuit de gemeente Rozendaal zijn er 3 hulpvragen binnengekomen en bezocht.
Het team Mijn Huis Mijn Toekomst bestaat uit 7 vrijwillige huisbezoekconsulenten.

Dag van de Ouderen 2020
Het comité bestond in 2020 uit 5 vrijwilligers en de coördinator. Normaal gesproken
vergadert het comité vanaf de maand januari tot aan 1 oktober (De dag van de Ouderen)
gemiddeld 1x per maand.
Het programma voor de Dag van de Ouderen 2020 was op hoofdlijnen al gereed. Maar
toen medio maart het land “op slot” ging is het concept in de la gegaan en helaas door
de lockdown daarin gebleven.

Overige werkzaamheden tijdens de coronaperiode
In verband met de coronapandemie konden diverse werkzaamheden geen doorgang
vinden. Daarom is met de samenwerkingspartners MVT en Incluzio gezocht naar
manieren om inwoners van Rheden een helpende hand te bieden of een steuntje in de
rug tijdens de lastige periode waarin veel mensen op zichzelf waren aangewezen.
Voor veel mensen die wel wat hulp en aandacht konden gebruiken was het initiatief
“Coronahulp Rheden” erg welkom. In november 2020 is, met dezelfde netwerkpartners,
het initiatief “Aandacht voor elkaar” opgezet. Deelnemers kregen elke 3 dagen een
nieuwe uitdaging om op een ludieke en aansprekende manier aandacht aan een ander of
zichzelf te geven.
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Vitaal en Veilig Thuis
De stichting STOER had de behoefte om het Huisbezoekproject grondig tegen het licht te
houden. Er is antwoord gezocht op de volgende vragen: Voldoet de vragenlijst nog wel
aan de behoefte? Worden de juiste vragen gesteld? Levert het de informatie op die nodig
is om goed en adequaat ouderenbeleid te maken? Komen de onderwerpen aan bod die
de senioren bezighouden? Is de hoeveelheid tijd die het kost om de lijsten te verwerken
in verhouding met het resultaat? Wat is de output van de rapportages?
De gemeenten Rheden en Rozendaal zijn voorstander van het Huisbezoekproject en
willen dit continueren. Verbeteringen zijn noodzakelijk om de resultaten van de
huisbezoeken beter bruikbaar te maken als input voor beleid.
De deelname aan het Huisbezoekproject loopt de laatste jaren terug, De verwerking van
de vragenlijst is tijdrovend. In de vragenlijst komt de ‘vraag achter de vraag’
onvoldoende aan bod. Er kan winst behaald worden door een intensievere en directe
doorverwijzing naar preventieve ondersteuning. De basis is in orde, maar er moet
gezocht worden naar een vorm die balans brengt in de wensen van de senioren, de
informatiebehoefte van de gemeente, een meer integrale samenwerking met
netwerkpartners en een ‘slimmer’ automatiseringssysteem voor de verwerking van de
gegevens en directe doorverwijzing.
De stichting STOER is niet van plan het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom heeft de
stichting STOER samen met de gemeente onderzoek gedaan naar vergelijkbare projecten
in Nederland. Daarbij sprong het huisbezoekproject “Vitaal en Veilig Thuis” in Zwolle
eruit.
De stichting STOER en de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn tot de conclusie
gekomen dat de aanpak van Vitaal & Veilig Thuis heel goed aansluit bij de behoefte en
past binnen het Rhedens Model. Daarom is besloten dit product aan te schaffen, het
vervolgens aan te passen aan de Rhedense situatie en een pilottraject van 3 jaar te
doorlopen om het product in deze lokale context in te zetten.

Financiën
Het bestuur sluit het jaar 2020 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.
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Bestuur
In het jaar 2020 is het bestuur als volgt samengesteld.
De heer A.P. Stolk, voorzitter tot 22 februari 2020
Mevrouw H.J. Robben-Reinders, secretaris en vanaf 15 juni 2020 tevens penningmeester
De heer H.C. Bisterbosch, penningmeester tot 15 juni 2020
Mevrouw G. van der Burg-Berendsen, algemeen lid
Mevrouw G. van de Beeten, voorzitter vanaf 1 juni 2020
Mevrouw S.J. Gerrits-Olberts, algemeen lid vanaf 1 juni 2020

Medewerkers
Mevrouw H. Boersma, coördinator tot 1 maart 2020
Mevrouw H. Marsman, coördinator vanaf 17 februari 2020

Slotwoord
De doelstelling van het bestuur voor 2021 is het borgen van de projecten en het zoeken
naar samenwerking met andere partijen binnen het sociaal domein.
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