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GEGEVENS

De afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid van een vrijwilligersorganisatie tot een volwaardige
professionele organisatie met ruim 120 deelnemers van jong tot oud. Ook het aanbod is in de loop van de
jaren veranderd en uitgebreid. 

In 2022 is de naam van stichting GoSports omgezet naar                . Deze naamsverandering is ontstaan
doordat in de afgelopen jaren het aanbod is veranderd en uitgebreid van alleen individuele zwembegeleiding
naar onder andere belevingsgerichte - en activerende dagbesteding en groepsstages voor diverse VSO-scholen. 
De komende jaren zal het aanbod vraaggestuurd worden uitgebreid naar individuele begeleiding en naschoolse 
opvang/activiteiten.

In dit beleidsplan voor de periode van 2022 tot en met 2027 is te lezen hoe wij de komende jaren de
professionaliseringsslag zullen gaan maken en hoe het bestuur naar de toekomst kijkt. 

De focus zal de  komende vijf jaar liggen op het toekomstbestendig maken van de organisatie, het 
verbreden van het aanbod en de doelgroep, waarbij de organisatie wil voldoen aan de huidige behoefte die
er is op het gebied van onder andere jeugdzorg en maatschappelijke vraagstukken gericht op vereenzaming
en afzondering van kwetsbare personen. Naast het toekomstbestendig maken en het uitbreiden van het 
aanbod, zal er ook gewerkt worden aan het versterken en aangaan van (nieuwe) samenwerkingsverbanden
met collega organisaties en het vergroten van de naasten betrokkenheid en deelnemerparticipaties.   

  

Inleiding

Naam:   Stooer
Rechtsvorm:  Stichting (zonder winstoogmerk)
Adres:   Triathlonstraat 15
   3078 HX Rotterdam
Telefoonnummer: 010 - 333 50 80
E-mail:   info@stooer.nl
Website:  www.stooer.nl

KVK-nummer:  56102925
AGB-code:  41417569
IBAN-nummer:  NL94ABNA0605818576

Werkgebied:  Regio Rotterdam
Doelgroepgebied: Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Nissewaard,  Krimpenerwaard, 
   Gouda, Drechtsteden, Goeree over Flakkee, Voorburg,
   Den Haag
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Visie  Missie

De visie van                 is in één zin uit te drukken:

Het zoveel mogelijk kinderen en (jong) volwassenen zichzelf laten ontplooien op diverse vlakken door 
kleinschalige, individuele en op de wensen afgestemde begeleiding. Het beleven van plezier staat hierbij te allen 
tijde voorop.

                is een kleinschalige zorgorganisatie die individuele- en groepsbegeleiding biedt aan 
kinderen en (jong)volwassenen met in het bijzonder een verstandelijke of meervoudige beperking.

De begeleiding richt zich op het sociaal - en persoonlijk functioneren van de deelnemers waarbij zij zich 
kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, een zinvolle 
daginvulling/vrijetijdsbesteding en pedagogische/educatieve vaardigheden. Daarnaast zijn preventie van 
vereenzaming, isolatie, het in contact komen met leeftijdsgenoten en bewegen de grote 
aandachtsgebieden.

Om dit te kunnen garanderen biedt                 (intensieve) professionele begeleiding met veel persoonlijke 
aandacht en werken wij vanuit vier speerpunten, te weten:

 Kleinschalig
 Individuele aandacht
 Betrokken naasten
 Eigen regie

Doordat er gewerkt wordt in kleine groepen met veelal 1 op 1 begeleiding en de individuele begeleiding wordt 
afgestemd op de wensen, doelen en vooral mogelijkheden van de deelnemer, is het ontwikkelrendement hoog 
te noemen. Al gaat dit bij iedere deelnemer op zijn of haar eigen manier.

De doelstellingen waaraan wordt gewerkt zijn de volgende:
 Het op een speelse wijze vergroten van de sociale vaardigheden, -omgang en contacten, persoonlijke
 ontwikkeling en zelfredzaamheid in het dagelijks leven;
 Het bieden van een zinvolle en activerende dagbesteding voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar;
 Het bieden van naschoolse activiteiten gericht op sociale vaardigheden/contacten en bewegen;
 Het inspelen of overnemen van enkele begeleidingsvraagstukken bij kinderen, (jong)volwassenen
 of hun directe netwerk.
 

/
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4 pIJlers

Om de doelstellingen te behalen en missie en visie na te streven zijn er vier pijlers, kernwaarden, opgesteld.

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de deelnemers �oreren 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.

De wensen en behoeften van de deelnemers staan bij                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 
wensen of behoeften. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers het gevoel hebben serieus genomen te worden, 
waardoor de zelfbeschikking en de 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 andere. Bij diverse activiteiten wordt er in groepen gewerkt, maar ook hier is de intensieve 
begeleiding en coaching het uitgangspunt.

Er wordt veel waarde gehecht aan het samenwerken met de familie van de deelnemers die begeleiding 
krijgen vanuit                . Dit daar 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 goed aan de deelnemer. 
Er zullen regelmatig momenten worden georganiseerd waarbij aandacht is voor de naastenbetrokkenheid.

Kleinschalig

Individuele aandacht

Betrokken naasten
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De deelnemer staat bij                 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 
medezeggenschapsraad 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.

Dagbesteding

Eigen Regie
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Doelgroep
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De doelgroep bestaat uit kwetsbare kinderen en (jong)volwassenen met in het bijzonder die met een 
verstandelijke of meervoudige beperking.

Personen met (een):
 Lichte of matige verstandelijk beperking
 Ernstige verstandelijke beperking
 Autisme
 ASS
 PDD-NOS
 Asperger
 ODD
 AD(H)D
 Ontwikkelingsachterstand
 Syndroom van Down
 Schizofrenie
 Impulsproblematiek
 Borderline

Motorisch/lichamelijk
 Motorische problematiek
 NAH
 CVA
 Halfzijdige verlamming/hemiparese
 Dwarsleasie
 Spasmes
 Hypermobiliteit
 Visuele problematiek
 Auditieve problematiek

Medisch
 Obesitas/overgewicht (waardoor iemand niet mee kan in reguliere groep)
 Hartproblemen (waardoor iemand niet mee kan in reguliere groep)
 Nierproblemen (waardoor iemand niet mee kan in reguliere groep)
 Longproblemen (waardoor iemand niet mee kan in reguliere groep)
 Epilepsie (waardoor iemand niet mee kan in reguliere groep)
 Diabetes  (waardoor iemand niet mee kan in reguliere groep)

 Exclusiecriteria (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.



Ambitie

   zal zich de komende jaren richten op het verder professionaliseren en uitbreiden van het
aanbod in het belang van de deelnemers en in samenwerking met de partners in de omgeving. Dit zonder 
de  kwaliteit en begeleidingsvormen uit het oog te verliezen.

Hieronder staat uitgebreid beschreven waar de komende vijf jaar de focus op zal liggen, met nadruk op 
professionalisering, het aanbod en projecten.

 

Bewegen

Het bieden van individuele zwembegeleiding zit inmiddels in de genen van de organisatie en de begeleiders.
Dit zal de komende jaren dan ook als aanbod geboden worden, waarbij zal worden ingestoken op stabiliseren
en eventueel uitbreiden van de begeleidingsmomenten.

Naast de individuele zwembegeleiding zal                 het beweegaanbod gaan uitbreiden. Dit omdat bemerkt
wordt dat de ongedwongen omgeving, de individuele aandacht en het fysiek bezig zijn deelnemers
stimuleert zich op diverse vlakken te ontwikkelen. Ook opent het veelal het gesprek of de belevingswereld
van de deelnemer. Aanbod waaraan op dit moment gewerkt wordt, is onder andere dansen. 

 

Dagbesteding

Sinds 2019 wordt er belevingsgerichte en belevingsgerichte/taakgerichte dagbesteding aangeboden in 
kleinschalige groepen. Daarnaast bieden wij voor diverse scholen in de omgeving dagbestedingservaringsplaatsen. 
Hier kunnen leerlingen vanuit de VSO ervaring op doen met dagbesteding. Binnen drie jaar is het de bedoeling 
om iedere dag minimaal één stage groep te hebben van minimaal vijf leerlingen.  De komende periode zullen
wij samen met de VSO scholen hiervoor een passend traject gaan ontwikkelen waarbij de aandacht en focus 
ligt op de ontwikkeling van de deelnemer en de ondersteuning van de naasten.

Naast de stagegroepen wordt er ook ruimte geboden voor maximaal vier uitstroomleerlingen per locatie. Dit
zijn leerlingen vanaf een VSO die in potentie zullen gaan uitstromen naar de dagbesteding van            .

Op dit moment is er één locatie waar de dagbesteding wordt geboden. De bedoeling is om dit binnen drie jaar 
uit te breiden naar minimaal twee locaties binnen Rotterdam.
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Begeleiding

Naast de reeds geboden begeleiding bij het zwemmen als ook de groepsbegeleiding bij de dagbesteding
zal het aanbod de komende jaren worden uitgebreid met diverse vormen van (individuele) begeleiding  met
als focus de sociale- en persoonlijke ontwikkeling en het behoud of vergroten van de autonomie. Deze
begeleiding zal integraal zijn en zich niet alleen richten op de deelnemers, maar ook op diens naasten en het
netwerk om de deelnemer heen.

Hierbij zal het gaan om vraaggestuurde begeleiding welke uitgaat van de behoeften van de deelnemer in 
diens thuissituatie of een andere alledaagse situatie. 

Naschoolse 

activiteiten

Met naschoolse activiteiten wordt hier niet alleen bedoeld de opvang voor, tijdens of na school, maar ook 
activiteiten die geboden kunnen worden op momenten in bijvoorbeeld het weekend, de vakanties of de avonden. 
Deze activiteiten kunnen een zorgvraag als onderligger hebben, maar bijvoorbeeld ook zijn ter ontlasting
van de thuissituatie of ter preventie van isolatie. 

Naast het ontwikkelen van deze activiteiten en momenten onderzoekt het bestuur op dit moment de
mogelijkheid tot het starten van een BSO plus. Dit omdat er tijdens diverse gesprekken met naasten en 
onganisaties is gebleken dat er een tekort ontstaat/is aan gespecialiseerde BSO. De komende periode zal het
bestuur de hulpvragen in beeld brengen en hierbij de mogelijkheden in kaart brengen om eventueel
een start te maken met BSO plus. 

Organisatie 

structuur

Omdat de organisatie van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele zorgorganisatie is getransformeerd
zal komend jaar ook de structuur binnen de organisatie gaan veranderen. Zo zal er gewerkt gaan worden met
regievoerders die allen een eigen caseload zullen bedienen. Het bestuur zal de verantwoordelijkheden
verdelen over regiegebieden en er zal een gezonde mix van begeleiders in loondienst, stagiaires vrijwilligers 
worden ingeregeld. 

Het bestuur zal zich de komende jaren vooral gaan richten op strategische bedrijfsvoering en deels nog
op de tactische bedrijfsvoering waar nodig. Daarnaast zullen de regievoerders en begeleiders van de diverse 
teams verantwoordelijk zijn voor de operationele bedrijfsvoering en uitvoer.

 Omdat de organisatie groeit zowel qua de deelnemers als begeleiders, worden door het bestuur de 
 voorbereidingen getro�en om, conform de nieuwe Wtza, een raad van toezicht geformeerd te formeren
 wanneer dit nodig geacht wordt. 
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Organisatie 

structuur

Raad van Bestuur

Hoofden

Administratie

Regievoerders

Medezeggenschapsraad

Begeleiders Vrijwilligers

Deelnemers

Omdat het bestuur veel waarde hecht aan het advies en de mening van deelnemers en hun naasten zal er in 
2022 een medezeggeschapsraad worden geformeerd van vijf deelnemers of naasten, die ieder kwartaal 
een overleg zullen hebben met het bestuur en die het bestuur zullen voorzien van advies.
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Promotie

Om het huidige aanbod, maar zeker ook het nieuwe aanbod, te promoten zal er voor de komende drie 
jaar een promotieplan worden opgezet. Onderzocht zal worden op welke wijze bekendheid vergroot kan
worden door bijvoorbeeld social media, de website of de directe - en indirecte contacten. Ook wordt hierbij
gedacht aan het bezoeken van schoolmarkten, ouderbijeenkomsten op scholen en het actief delen van
informatie op deze locaties. Er zal een  werkgroep worden geformeerd die zich hiermee bezig zal gaan houden.

Samenwerking

Het is van belang om als organisatie in contact en verbinding te blijven met de omgeving. Met deze omgeving
worden zowel de deelnemers en hun naasten bedoeld, als ook de collega organisaties, de scholen en de 
gemeenten. De afgelopen twee jaar is hier weinig aandacht voor geweest, mede door de beperkingen en
de doelgerichte focus, ontstaan door de coronapandemie. Het bestuur zal een plan uitwerken om 
deze samenwerkingsverbanden weer aan te halen, om op deze manier een toekomstbestendige relatie te 
creëren.

informatie

De afgelopen jaren is tijdens de gesprekken die gevoerd worden met deelnemers of naasten gebleken dat er 
vaak veel onduidelijkheden zijn over rechten, plichten, ondersteuning en beschikbare �nanciën. Daarom zal ook de
komende jaren de begeleiding van deelnemers en naasten op deze gebieden worden uitgebreid. Met als doel
een compleet aanbod te kunnen bieden, waarmee de deelnemer een zo groot mogelijke autonomie kan 
behouden, met de steun die daarvoor nodig is.
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Schaalgrootte realiseren, dit is om meerdere redenen wenselijk
 Het vergroten van de continuïteit en kwaliteit van de begeleiding en het borgen van de toekomst;
 Het vergroten van de diversiteit om zo voor iedere deelnemer een passend aanbod aan te 
 bieden dat aansluit bij de wensen en behoeften; 
 Het creëren van �nanciële ruimte om processen e�ciënter en professioneler te maken;
 Het versterken van de marktpositie binnen onder andere de gemeente (op het gebied van 
 jeugdwet en WMO ge�nancierde activiteiten). 

Doelstelling

Strategie

/

Doel

Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar welke zorgbehoeften er zijn bij de huidige deelnemers, hierop 
zal een project worden geschreven om nieuw aanbod te ontwikkelen zoals beschreven in de ambitie. Daarnaast
zal in contact met huidige partners, nieuwe partners, gemeenten en de medezeggenschapsraad verder worden
onderzocht en uitgewerkt welke zorgbehoefte er is binnen de regio en waar de organisatie een bijdrage aan
kan leveren.

Door het aanbod te verbreden kan de begeleiding nog beter worden afgestemd op de wensen, behoeften en 
doelen van de deelnemer. Daarnaast kan op deze manier een completer aanbod worden aangeboden waarbij
niet alleen oog is voor de begeleiding van deelnemer, maar ook van diens naasten. 

Het verbeteren van de organisatiestructuur en het vergroten van de e�ciency van de bedrijfsprocessen.
 De organisatie is vormgegeven vanuit het oogpunt van zelfsturende teams met daarbij helder
 geformuleerde kaders;
 Het blijvend oog houden op de kwaliteit en continuïteit van de begeleiding;
 De organisatiestructuur zal worden gevormd conform de richtlijnen van de Wtza;
 Processen worden ingericht vanuit het oogpunt dat deze ondersteunend dienen te zijn aan het 
 primaire proces

Doel

De nieuwe wetgeving Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) stelt eisen aan de organisatievorming. Hierbij is
vastgesteld dat iedere jeugdzorgorganisatie met tien medewerkers of meer een raad van toezicht dient te 
hebben. Door de groei van de organisatie zal in 2022 dit aantal medewerkers bereikt worden. Hierdoor zal het
noodzakelijk zijn een raad van toezicht te benoemen. In 2022 zal de raad van bestuur hier de stappen voor gaan
zetten die nodig zijn. 

Daarnaast zal de structuur binnen de organisatie worden verbeterd. Zo zullen er regievoerders worden
aangesteld die primair verantwoordelijk zijn voor een deel van de caseload en als aanspreekpunt zullen 
fungeren voor de deelnemers en hun naasten. Aansluitend op deze herindeling zal een gedetailleerd 
scholingsplan opgesteld worden. 
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Het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de organisatie binnen en buiten de regio.
 Externe organisaties zijn bekend met de visie, missie, doelstellingen en het aanbod van de organisatie;
 Externe organisatise verwijzen (actief ) door of melden deelnemers aan;
 De organisatie maakt actief deel uit van de zorgketen in de regio door middel van het actief samenwerken
 met het netwerk. 

Doel

Om de zichtbaarheid en de herkenbaarheid te vergroten, zal er in 2022 een werkgroep worden samengesteld
van begeleiders, deelnemers en/of hun naasten gericht op het opstellen en uitvoeren van een promotieplan.
Hierin wordt gefocust op het behoud van huidige deelnemers, maar ook het werven van nieuwe deelnemers.
Deze promotie vindt plaats op diverse manieren, via diverse social media platforms, acties, maar bijvoorbeeld 
ook door het aanbieden van stageplaatsen vanuit scholen, het bezoeken van informatieavonden op 
bijvoorbeeld scholen of binnen collega instellingen. 

Daarnaast zal het bestuur actief deelnemen aan netwerkbijeenkomsten en actief het netwerk gaan benaderen
en vergroten. Binnen diverse gemeenten zullen de aanbestedingsrondes worden opgestart voor onder 
andere jeugdzorg. De organisatie heeft zich reeds ingeschreven voor de tenders binnen de gemeente 
Rotterdam en zal dit ook doen bij omliggende gemeenten zodra deze actief worden. 

De komende jaren zullen wij de bedrijfsorganisatie en de daarbij behoren de processen steeds verder
aanscherpen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het hardware en softwarebeleid dat dient te passen
bij de uitvoering van het primaire proces.
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Financien

Om de bovenstaande doelstelling en het huidige aanbod te �nancieren, zijn er �nanciële middelen
noodzakelijk. Deze �nanciële middelen komen met name uit de deelnemersinkomsten:
 Zorgindicaties vanuit persoonsgebonden budget (PGB)
 Onderaannemerschap
 Particuliere �nanciering

Daarnaast kunnen �nanciële middelen ook worden gegenereerd uit:
 Subsidies
 Fondsen/giften
 Donaties
 Sponsoring

Sponsoren kunnen deelnemers, naasten en begeleiders al middels sponsorkliks. Iemand kan hierbij online
aankopen doen, waarover een klein percentage als commissie wordt afgedragen aan de organisatie. Dit 
kost de persoon niks. Echter merken wij dat hier nog weinig gebruikt van gemaakt wordt. Komend jaar zal
tezamen met het PR-plan een plan gemaakt worden voor het vergroten van deze sponsoractie en het 
eventueel aanwenden van nieuwe acties. 

De afgelopen jaren is er geen gebruikt gemaakt van subsidie- of fonds aanvragen. Voor de nieuwe projecten
zal worden gekeken naar mogelijke subsidies, fondsen of andere �nanciële middelen om deze projecten
te realiseren en te verduurzamen. Hiervoor zal worden gewerkt met interne en waar nodig externe 
projectleiders en subsidie of fondsenwervers. Het huidige aanbod is mede tot stand gekomen door de 
ZonMW subsidie sportimpuls in 2014.

Het kan mogelijk zijn dat bij nieuw aanbod niet alles ge�nancierd kan worden vanuit zorgindicaties of
onderaannemerschap. Dan zal een eigen bijdrage noodzakelijk zijn. De hoogte van deze eigen bijdrage
zal mogelijk kunnen verschillen per activiteit.

De �nanciële middelen worden ingezet voor met name:
 Personeelskosten
 Huisvesting
 Onkosten van activiteiten (voeding, materialen, e.d.)
 Vaste lasten (energie, verzekeringen, abonnementen)

Daarnaast zullen nieuwe projecten, waar mogelijk, worden ge�nancierd vanuit te werven subsidies en 
fondsen.
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Verantwoording

                is opgericht door één familie samen met goede vrienden die zelf een zoon of dochter met een 
verstandelijk of meervoudige beperking hebben of van dichtbij meemaken hoe moeilijk deze doelgroep het 
soms heeft. Hierdoor bestaat de raad van bestuur op dit moment uit één familie. 

Voorzitter
M.J. (Marcel) Robijn
marcel.robijn@stooer.nl

Bestuurders:
Caroline Robijn - Bezooijen
caroline.robijn@stooer.nl

Michel Robijn
michel.robijn@stooer.nl

Marloes Robijn - den Hoed
marloes.robijn@stooer.nl

  

Bestuur

Het bestuur zorgt voor een jaarlijkse verantwoording van de �nanciën. Het jaarverslag zal jaarlijks worden
gepubliceerd op de website. Jaarlijks zal het bestuur ook een voortgangsrapportage aanleveren over de 
lopende ontwikkelingen vanuit het beleidsplan.

De inkomende gelden zullen als vanzelfsprekend worden besteed aan het realiseren van de ingekochte
begeleiding en het realiseren van de doelen gesteld in het beleidsplan. Jaarlijks zal er een reserve worden 
opgebouwd, die fungeert als bu�er en tevens als spaarpot voor eventuele vernieuwingen of verbouwing
van de locaties.
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