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Sinds 2012 zet de organisatie zich in om voor de 
kinderen, (jong)volwassenen en hun naasten de 
begeleiding zo goed mogelijk te organiseren. 
Eerst als GoSports en sinds 2022 onder de naam 
Stooer. De vrijwilligersorganisatie is in die jaren 
uitgegroeid tot een volwaardige professionele 
organisatie, maar blijft dicht bij de oorsprong.

Uitgangspunt is: Iedereen uniek!

De begeleiding is gericht op het persoonlijk- en 
sociaal functioneren en vindt plaats in de vorm 
van dagbesteding, (ambulante) begeleiding, 
bewegen en naschoolse activiteiten. Stooer is 
opgericht door één familie, met een dochter/zus 
met een meervoudige beperking. Daarom weten 
zij als geen ander hoe moeilijk de doelgroep het 
kan hebben. Niet alleen de deelnemers, maar  
zeker ook de naasten.

Stooer is een kleinschalige zorgorganisatie die individuele- en 
groepsbegeleiding biedt aan kinderen en (jong)volwassenen met 
een verstandelijke of meervoudige beperking. 
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DAGBESTEDING
Stooer biedt de deelnemers een zinvolle dagbesteding en 
ondersteuning in het vergroten van de sociale vaardigheden, 
de zelfredzaamheid en bij het zoeken naar een leuke en 
zinvolle vrijetijdsbesteding. In contact komen en plezier 
maken met leeftijdsgenoten zorgt voor het voorkomen van 
eenzaamheid. Omdat het bij deze doelgroep zo goed werkt, 
is er veel aandacht voor bewegen. Bij goed weer buiten in het 
vlakbij gelegen Park De Twee Heuvels. Bij slecht weer zijn ook 
binnen mogelijkheden om te bewegen. Er is een hoge mate van 
begeleiding waarbij er veel individuele aandacht geboden kan 
worden. 

De dagbesteding biedt taakgerichte activiteiten aan, 
waarbij de deelnemers in groepsverband of op individuele 
basis per moment keuze hebben uit een select aanbod 
aan activiteiten. De dagstart is hierbij van groot belang. 
Tijdens deze dagstart geeft de deelnemer via een picto 
aan hoe hij/zij in zijn/haar vel zit en hoe wordt afgestemd 
op de vormgeving van de rest van de dag. De activiteiten 
hebben een opbouwend karakter in complexiteit, maar 
ook in duur en vallen binnen het thema dat in die week 
wordt behandeld.

Er is daarnaast aandacht voor alle dagelijkse activiteiten 
die de deelnemer ook in het huishouden nodig zou 
hebben, zoals boodschappen doen, koken, afwassen, 
wassen, schoonmaken en dergelijke.

INDIVIDUELE
BEGELEIDING
Naast de dagbesteding biedt Stooer individuele 
begeleiding overdag, in de avond, in het weekend 
en tijdens de vakanties. Tijdens deze begeleiding 
ligt de nadruk ook op de sociale- en persoonlijke 
ontwikkeling van de deelnemer. Hierbij kun je denken 
aan ov-training, ondersteuning bij boodschappen 
doen, maar ook activiteiten gericht op begeleiding 
bij educatie, omgaan met emoties, prikkels of het 
ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Maatwerk 
is bij Stooer geen uitzondering, maar de standaard. 
(Bijna) alles is mogelijk omdat de begeleiding wordt 
afgestemd op de individuele doelen. Hierdoor bieden 
wij ieder traject in maatwerk aan. Staat de juiste 
activiteit hier niet boven, neem dan gerust contact 
met ons op.

BEGELEID ZWEMMEN
Vanaf het begin neemt zwemmen een belangrijke plaats in. Ook hier gaat het 
vooral om bewegen en plezier maken. Heel bijzonder is dat deelnemers tijdens 
de zwem begeleidingsmomenten vaak makkelijker tot het uitvoeren van 
nieuwe (complexere) vaardigheden komen. Zo kunnen de deelnemers in het 
water bijvoorbeeld ineens iets benoemen wat op het droge niet lukt. Door een 
speciale methodiek ‘De Zwemhelden’ worden de deelnemers beloond met 
certificaten ter motivatie. 

ZO WORD JE AL SNEL EEN 
ECHTE ZWEMHELD! 
De begeleiding bij het zwemmen is individueel en veelal 1 op 1.
Kijk voor meer info op www.dezwemhelden.nl. De nadruk 
ligt echter niet op het aanleren van zwemvaardigheden, maar 
op het ontwikkelen en behouden van sociale en pedagogische 
vaardigheden en het vergroten van de veiligheid in en om het water. 
Door de individuele begeleiding kan er worden ingespeeld op de 
individuele doelen. 

Zaken waaraan onder andere gewerkt wordt, is het leren wachten 
op een beurt, omgaan met ‘nee’, omgang met leeftijdsgenoten, 
samenwerken, omgaan met winst en verlies, omgang met structuur, 
jezelf redden in en uit het water, omgaan met (water)angsten en 
waterveiligheid.

NACHOOLSE
ACTIVITEITEN
Zoals blijkt uit de omschrijvingen van de dagbesteding en het  
zwemmen, is bewegen een belangrijk element in het aanbod van 
Stooer voor de doelgroep. De effecten van het zwemmen onder 
begeleiding zijn positief voor de deelnemers. Dat geldt ook voor het 
bewegingsaanbod tijdens de dagbesteding. Het fysiek bezig zijn  
stimuleert de deelnemers om zich op diverse vlakken te ontwikkelen. 
Zij stellen zich meer open voor een gesprek en hun belevings-
wereld wordt groter.
 
De overgang van school naar vrije tijd kan voor sommige deelnemers 
voor spanningen zorgen. Om deze spanningen te verminderen, zijn 
de naschoolse activiteiten van Stooer op die manier vormgegeven 
dat deze overgang zo klein mogelijk is. Tijdens deze activiteiten 
is er onder andere aandacht voor bewegen, gezonde voeding, 
samenwerken, maar ook het maken van huiswerk plannen en 
omgaan met vrije tijd. De begeleiding wordt in kleine groepen 
aangeboden en waar nodig is deze begeleiding individueel. Het 
aanbod sluit aan op de doelen van de deelnemer die zijn vastgelegd 
in diens ‘doelenplan’.



De reden dat Stooer het 
anders aanpakt is te vinden 
in de oorsprong. Het gaat om 
de familie Robijn: Marcel en 
Caroline, zoon Michel, zijn 
vrouw Marloes en dochter 
Shirley.
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OVER
ONS

Michel: “Ik kom uit een gezin met een 
jongere zus die een verstandelijke beperking 
heeft. Ik heb mijn ouders zien worstelen 
om haar een goede voorbereiding te 
kunnen bieden om later in de maatschappij 
opgenomen te worden. Mijn ouders deden 
erg hun best om de situatie te verbeteren. 
Tot tweemaal toe schreven ze Shirley in voor 
dagbesteding. In beide gevallen liep het niet 
zoals ze verwacht hadden. Shirley voelde zich 
door de massaliteit niet begrepen, reageerde 
emotioneel met agressiviteit en boosheid 
tot gevolg. Door gebrek aan persoonlijke 
begeleiding en veel te veel prikkels 
verbeterde haar situatie niet, die werd juist 
slechter.”

Dit liet Michel niet koud. Vandaar dat hij 
op zijn 14e al wist dat hij de verpleging 
in wilde. Dat begon op die leeftijd al met 
koffie schenken in een verpleeghuis. 
Het werd het begin van een carrière als 
verpleegkundige in de psychiatrie tot aan 
diverse managementfuncties binnen de 
zorg en het mbo-onderwijs. Daarnaast alle 
aandacht en tijd voor kinderen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking. 
Michel deed dat niet alleen, zijn vrouw 
Marloes kwam er al snel bij. Zij is fulltime 
verpleegkundige en besteedt net als 
Michel al haar vrije tijd aan Stooer. Door 
een wat andere invalshoek, vullen de 
twee elkaar goed aan. Ze hebben door hun 
samenwerking dan ook de rekenkunde 
veranderd met de som 1 + 1 = 3.

Het doel dat voortkomt uit deze visie is het vergroten van de 
sociale vaardigheden en begeleiding bij alledaagse dingen in 
het leven. Bijvoorbeeld reizen met het openbaar vervoer of 
iets kopen in een winkel. Het gaat om intensieve begeleiding 
om de deelnemer op weg te helpen naar een zo groot 
mogelijke mate van vrijheid en zelfredzaamheid. Dat kan 
alleen door een op de persoon afgestemd plan, bij Stooer 
heet dat Individueel Doelen Plan, want iedereen is uniek. 

Stooer heeft als visie: ‘Het zoveel mogelijk 
kinderen en (jong)volwassenen zichzelf 
laten ontplooien op diverse vlakken door 
kleinschalige, individuele en op de zorgvraag 
afgestemde begeleiding. Het beleven van 
plezier staat hierbij te allen tijde voorop.’

Marcel en Caroline stonden, samen met Michel 
en Marloes, aan de wieg van Stooer en ook 
zij hebben er jarenlang alles voor opzij gezet. 
“Zonder die steun zou het nooit gelukt zijn, we 
zijn ze er enorm dankbaar voor”, aldus Michel 
en Marloes. Dat geldt ook voor vrienden van de 
familie en het gehele team die ook betrokken zijn 
bij de doelgroep en zich nog altijd inzetten. Het 
mooiste is dat Shirley zich door de persoonlijke 
aandacht maximaal heeft kunnen ontwikkelen. 
Zij doet nog steeds mee met de dagbesteding en 
het zwemmen en is nu gelukkig met haar leven. 
Wat het haar heeft opgeleverd, is het doel voor 
elke deelnemer van Stooer. 

Wij beseffen dat ouders van kinderen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking het 
zwaar kunnen hebben. Wij beseffen ook dat de 
verantwoordelijkheid en veiligheid van je kind uit 
handen geven een moeilijke beslissing is voor 
elke ouder. De professionals en vrijwilligers van 
Stooer werken vanuit hun hart en iedereen is voor 
Stooer uniek. Vandaar de slogan: Iedereen uniek!

VISIE
EN

MISSIE



1KLEINSCHALIG
De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de 
deelnemers floreren bij een kleinschalige aanpak. 
Met kleinschalig bedoelen wij het werken in kleine groepen, 
gericht op samenwerken/socialiseren, pedagogische 
ontwikkeling en/of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 
Door deze aanpak krijgen de deelnemers veel aandacht en 
leren zij de begeleiding goed kennen. De begeleiding bestaat 
uit een vast team, waarin niet of nauwelijks wordt geschoven 
of gewisseld. Vertrouwen is de basis van een relatie met een 
deelnemer van waaruit de deelnemer zich open zal stellen voor 
nieuwe vaardigheden.

ONZE4
PIJLERS
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INDIVIDUELE AANDACHT
De zorgvraag van de deelnemers staat bij Stooer te allen tijde 
centraal in de begeleiding. Dit houdt dan ook in dat deze een 
sturing en invulling geven aan het verblijf en dagbesteding van 
de deelnemer. Er worden geen activiteiten ondernomen door de 
organisatie die niet aansluiten bij deze zorgvraag. Dit zorgt ervoor 
dat de deelnemers het gevoel hebben serieus genomen te worden, 
waardoor de zelfbeschikking en autonomie van de deelnemer 
vergroot worden. Ook de benaderingswijze van onze begeleiders 
wordt aangepast op de individuele deelnemer. Individuele aandacht 
betekent niet dat er uitsluitend individuele begeleiding is en de 
deelnemers geen contact maken met anderen. Bij diverse activiteiten 
wordt er in groepen gewerkt, maar ook hier is de intensieve 
begeleiding en coaching het uitgangspunt.

EIGEN REGIE
De deelnemer staat bij Stooer centraal en het voeren van eigen 
regie op de begeleiding vinden wij dan ook van belang. Deelnemers 
hebben inspraak in de vormgeving van de activiteiten, vormen een 
deelnemersraad en kunnen zelfs advies geven aan het bestuur. Daarnaast 
hebben zij inspraak tijdens evaluatiegesprekken, bereiden zij deze, waar 
mogelijk, samen voor met de begeleiders en bepalen zij waar de focus 
moet liggen. Al met al is de deelnemer te allen tijde aan zet.

BETROKKEN 
NAASTEN
Er wordt veel waarde gehecht aan het samenwerken 
met de familie van de deelnemers die begeleiding 
krijgen vanuit Stooer. Dit omdat wij van mening 
zijn dat familie een belangrijk onderdeel is binnen 
de sociale kringen van de deelnemers. Daarnaast 
geldt dat als er in harmonie wordt samengewerkt 
er meer betrokkenheid ontstaat en iedereen 
uitgaat van dezelfde basis. Dat komt ten goede aan 
de deelnemer op verschillende vlakken. Er zullen 
regelmatig momenten worden georganiseerd 
waarbij aandacht is voor de naastenbetrokkenheid.
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DOELGROEP ZORGTRAJECT
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PERSONEN
MET (EEN):

• Lichte of matige verstandelijke beperking
• Ernstige verstandelijke beperking
• ASS
• ODD
• AD(H)D
• Ontwikkelingsachterstand
• Syndroom van Down
• Schizofrenie
• Impulsproblematiek
• Borderline

MOTORISCH/
LICHAMELIJK
• Motorische problematiek
• NAH
• CVA
• Halfzijdige verlamming/hemiparese
• Dwarslaesie
• Spasmes
• Hypermobiliteit
• Visuele problematiek
• Auditieve problematiek

MEDISCH 
(WAARDOOR IEMAND NIET MEE
KAN IN REGULIERE GROEP)

• Obesitas/overgewicht 
• Hartproblemen 
• Nierproblemen 
• Longproblemen 
• Epilepsie
• Diabetes 

EXCLUSIE-
CRITERIA
(KUNNEN PER ACTIVITEIT 
ANDERS ZIJN)

• Op de voorgrond staande
 fysieke agressie (altijd even
 overleggen)
• Actief (excessief) gebruik
 van middelen

Daarnaast kunnen de 
exclusiecriteria per activiteit 
anders zijn.

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier 
op de website in.

Informatief gesprek

Na de aanmelding nemen 
wij contact op met de 
aanmelder om de casus door 
te nemen en te kijken of deze 
passend is binnen Stooer. 
Dit gesprek vindt doorgaans 
telefonisch of via teams 
plaats. Mocht het wenselijk 
zijn kan dit gesprek ook 
fysiek plaats vinden. Indien 
de casus passend is, zal er 
een intakegesprek worden 
gepland. 

Begeleiding

De begeleiding zal in de 
eerste week van de nieuwe 
maand starten, tenzij anders 
overeengekomen. De 
regievoerder die gekoppeld 
wordt aan de deelnemer 
zal contact opnemen voor 
een kennismaking. Tijdens 
deze kennismaking zal een 
programma gemaakt worden 
waarin afspraken worden 
gemaakt over de inhoud van de 
begeleiding. De eerste weken 
zullen worden gebruikt voor 
gewenning en observatie. 

Opstellen van het doelenplan

Bij aanvang wordt er een 
doelenplan opgesteld, 
deze wordt 6 tot 8 weken 
na aanvang van de zorg 
geëvalueerd en bijgesteld. 
Hierin staan de doelen van de 
deelnemer vermeld en deze 
fungeert als leidraad voor de 
begeleiding.

Evaluatie

Intern wordt de begeleiding frequent geëvalueerd, 
daarbij wordt gekeken of de aangeboden begeleiding 
(nog) passend is, of dat aanpassingen nodig zijn in het 
aanbod. Iedere twee maanden is er een contactmoment 
met naasten en ieder jaar, tenzij anders afgesproken, 
vindt er een evaluatie van het doelenplan plaats. 

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek worden 
de gegevens van de deelnemer 
verzameld en zorginhoudelijke 
afspraken met elkaar gemaakt. 
Hierbij wordt ook de hulpvraag 
geformuleerd en gekeken of er 
al een beschikking is (Jeugdwet, 
WMO of Wlz). Mocht dit niet 
het geval zijn, ondersteunen wij 
je bij de te nemen stappen. Het 
intakegesprek vindt fysiek plaats 
en tijdens dit gesprek maken wij, 
indien mogelijk, ook graag kennis 
met de deelnemer.

Opstellen overeenkomst Stooer

Bij aanvang van de zorg ontvangt 
de deelnemer een zorg- en 
dienstverleningsovereenkomst 
en daarnaast een prijs- en 
productspecificatie. Deze laatste 
ontvangt de deelnemer jaarlijks, 
of eerder als de dienstverlening 
wijzigt. 

De doelgroep bestaat uit (kwetsbare) kinderen en (jong)volwassenen met
in het bijzonder die met een verstandelijke of meervoudige beperking.
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OVERIGE
MOGELIJKHEDEN
Er zijn nog diverse andere mogelijkheden om een financiële 
ondersteuning te krijgen voor begeleiding. Omdat dit per plaats 
verschilt, adviseren wij je hiervoor contact op te nemen met het 
wijkteam of de gemeente.

FINANCIERING

HOE
DEWERKT

ZELF
BETALEN
Het is ook mogelijk de
begeleiding bij Stooer zelf
te betalen. Je ontvangt dan
zelf de facturen voor de
geboden begeleiding.

WLZ (WET
LANGDURIGE ZORG)
Heb je een Zorgzwaartepakket vanuit het zorgkantoor, dan kun je 
deze gebruiken om je zorg in te kopen bij Stooer. Na het opstellen van 
een zorgovereenkomst/-beschrijving start na goedkeuring van het 
zorgkantoor de betaling voor de geleverde zorg vanuit de SVB. De SVB 
betaalt rechtstreeks aan Stooer, hier heb je dus geen omkijken naar. 

ONDERSTEUNING
Uiteraard kunnen wij je helpen aan 
informatie over het inzetten van het 
PGB. Je zult hierover ook informatie 
krijgen tijdens het intakegesprek. 
Indien hier blijkt dat je nog geen PGB 
hebt, dan kunnen wij je, indien je dit 
wenst, aanmelden bij het desbetreffende 
wijkteam of helpen bij het aanvragen 
van de Wlz. Bij twijfel of je kind onder de 
voorwaarden valt om het PGB in te kunnen 
zetten, is het raadzaam om vooraf contact 
op te nemen met het wijkteam bij jou in 
de buurt, de Sociale Verzekerings Bank 
(SVB) of het CIZ. Als ouder ben en blijf je 
verantwoordelijk voor het PGB en de wijze 
waarop dat wordt ingezet. 

JEUGDWET/WMO
Een jeugdwet of WMO beschikking wordt afgegeven door de 
gemeente waarin je woont. Om een indicatie aan te vragen dien 
je aangemeld te worden bij het wijkteam. 

PERSOONSGEBONDEN
BUDGET (PGB)
Stooer is erkend als formele (jeugd)zorgaanbieder, 
hierdoor kunnen deelnemers een zorgovereenkomst 
opstellen om het PGB voor begeleiding te kunnen 
inzetten. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je 
een zorgindicatie nodig vanuit jeugdwet/WMO of 
de WLZ.
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MEDEZEGGENSCHAP
KLACHTEN
Iedere deelnemer van Stooer heeft 
het recht op een onafhankelijke 
klachtenbehandeling. Stooer 
is hiervoor aangesloten bij 
Klachtenportaal Zorg.  

Via Klachtenportaal Zorg heeft 
Stooer de beschikking over een:
• Klachtenregeling conform 
 de Wkkgz
• Onafhankelijke  
 klachtenfunctionaris
• Onafhankelijke 
 geschillencommissie KPZ

PRAKTISCHE INFORMATIE
Alle activiteiten vinden plaats in 
Rotterdam-Zuid, de deelnemers komen 
onder andere uit Rotterdam, Vlaardingen, 
Schiedam, Pernis, Barendrecht, 
Albrandswaard, Ridderkerk, Nissewaard, 
Krimpenerwaard, Gouda, Drechtsteden, 
Goeree-Overflakkee, Voorburg en  
Den Haag

POSTADRES
Stichting Stooer
Triathlonstraat 15
3078 HX Rotterdam

BEZOEKADRES
Triathlonstraat 15
3078 HX Rotterdam
010 - 333 50 80

Maandag  9:00 - 16:00 uur
Dinsdag  9:00 - 16:00 uur
Woensdag  9:00 - 16:00 uur
Donderdag  9:00 - 16:00 uur
Vrijdag  9:00 - 16:00 uur

Overige momenten op afspraak.

ZWEMBAD IJSSELMONDE
Dwarsdijk 80
3078 JD Rotterdam

Voor afmelden tijdens de 
zwembegeleidingsmomenten 
kun je een Whatsapp bericht sturen 
naar +31 (0)6 42 74 05 46 
of bellen naar 010 – 333 50 80
Donderdag:  18:00 - 20:30 uur
Zondag:  12:15 - 16:45 uur

DAGBESTEDING
TRIATHLONSTRAAT
Triathlonstraat 15
3078 HX Rotterdam

Telefonisch bereikbaar van 
8:30 uur tot en met 16:30 uur op het 
nummer 010 - 333 50 84 of per mail 
via dagbesteding@stooer.nl

Maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00 uur

VRAGEN
Voor al je vragen kun je ook te allen 
tijde contact opnemen met onze 
deelnemersservice via 010 - 333 50 80. 
Voor vragen over verkregen facturen,
 mail naar de financiële administratie 
via debiteuren@stooer.nl

Bij Stooer vinden wij het 
belangrijk dat iedereen mee kan 
denken. Daarom werken wij met 
een medezeggenschapsraad. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit betrokken, 
bevlogen en vooral positief kritische deelnemers 
en/of naasten met als belangrijkste taak het 
behartigen van de belangen van de deelnemers.
 
Dit doen wij door middel van het in gesprek gaan 
met de deelnemers of naasten en te luisteren naar 
de behoeften die er zijn. Wij denken 
en praten actief mee over van alles. 
Daarbij geven wij zowel gevraagd 
als ongevraagd advies aan de 
Raad van Bestuur.

CONTACT

SPONSORKLIKS
Deelnemers, naasten en 
begeleiders kunnen ons 
sponsoren via SponsorKliks. 
Iemand kan hierbij online 
aankopen doen, waarover een 
klein percentage als commissie 
wordt afgedragen aan onze
organisatie. Dit kost de persoon 
niks extra’s. Kijk op onze website 
om te zien welke bedrijven ons
ondersteunen.

PRIVACY
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe 
AVG-wetgeving van kracht. Dit 
betekent dat binnen de gehele 
EU dezelfde privacywetgeving 
geldt en de wet bescherming 
persoonsgegevens is komen 
te vervallen. In het kort is er 
een striktere controle op jouw 
persoonlijke gegevens en de 
verwerking hiervan. In de folder 
‘Privacy’ kun je alles lezen over wat 
Stooer met jouw gegevens doet en 
welke gegevens worden verwerkt. 
In het Privacy Reglement staat dit 
alles nog uitgebreider beschreven. 
Stooer gaat op een verantwoorde 
manier om met jouw informatie en 
deelt deze niet met derde partijen 
zonder dat hier toestemming 
voor is. Heb je vragen over jouw 
dossier of de verwerking van jouw 
gegevens, stel deze dan gerust.
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