Jaarverslag
2019
destuw.nl

1

Inhoud
Ons speelveld - voorwoord

6-7

Samenwerken is kijken naar oplossingen

8 - 11

Cijfers 2019

12 - 13

Kopje koffie, spelletje, maaltijd en een gesprek

14 - 15

Poolcentrum veilige plek voor jeugd

16 - 17

De Stuw in infographics

18 - 19

Gevoel dat je erbij hoort

20 - 21

Toelichting projecten 2019

22 - 25

Op de hoogte inspireert

26 - 27

Van vechten naar spelen

28 - 29

De Stuw is een dikke acht waard

30 - 31

De organisatie in 2019

32 - 33

De organisatie in cijfers

34

Altijd in de buurt

35		

De Stuw
De Stuw is dé welzijnsorganisatie in de gemeente Hardenberg
voor maatschappelijke ondersteuning. Stuwkrachten stimuleren
de gezondheid van mensen door hen te ondersteunen, de regie in
handen te nemen en te houden.
De Stuw biedt diensten en activiteiten aan voor jong en oud in de gemeente
Hardenberg. Om mensen te bewegen tot meedoen zijn de activiteiten
gebaseerd op:
• Iets voor een ander betekenen
• Anderen ontmoeten
• Het beste uit jezelf halen
• Samen je omgeving mooier maken
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Ons
speelveld

Het speelveld van De Stuw in 2019 is er één van
veranderingen. We vierden ons 25-jarig bestaan.
Met onze vrijwilligers en medewerkers was er een
feestje met een blik op het verleden. Voor onze
relaties hielden we een conferentie waar sprekers
ons meenamen naar een rap naderende toekomst.
Een nabije toekomst waar zorg, en daardoor ook
het sociaal domein, anders ingericht wordt. De
Stuw neemt hier een nieuwe plek in.

We schoolden ons in positieve gezondheid. Medisch
zo gezond mogelijk is iets anders dan kwaliteit van
leven. Juist daarvoor zetten wij ons in. We stimuleren
gezondheid door mensen te ondersteunen in hun
keuze voor positief gedrag. Vroeger accepteerden
mensen dat anderen oplossingen vonden voor hun
probleem. Maar tegenwoordig willen mensen zelf
grip hebben. Zelfs als dat betekent dat hun probleem
minder goed opgelost wordt. Onze rol wordt daardoor;
niet zorgen voor, maar mensen ondersteunen zodat
we het met elkaar kunnen oppakken.
Elke keer draagt De Stuw bij aan de eigen oplossing
van mensen. Dat kan in de vorm van een fijne
vrijwilligersplek, door een inspirerende ontmoeting,
een maatje of door praktische hulp. Ieder op z’n
best. En het is fijn om te zien dat onze inzet wordt
gewaardeerd. Al vijf jaar op rij geven onze klanten ons
een dikke 8+ voor onze dienstverlening. Waarom? Dat
lees je in dit jaarverslag.

‘We stimuleren
gezondheid
door mensen te
ondersteunen in hun
keuze voor positief
gedrag.’
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Arthur Bouwmeester, directeur De Stuw
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Samenwerken
is kijken naar
oplossingen

In je kracht

wijkteam en een jobcoach waren erbij betrokken. Ze

“Samenwerken is om zoveel redenen belangrijk”, zegt

vroegen De Stuw om een maatje voor haar. “Maatjeswerk

Matthea. “Je kan niet scheiden of mensen welzijn of

lukte niet. Het was voor haar een stap te ver om een

maatwerk nodig hebben. Als we een vraag van iemand

vriendschapsrelatie te onderhouden. We bewogen ons

krijgen over vervoer, dan vragen we ook hoe iemand

in een cirkel, waarin ik mocht meedenken voor een

zijn dag eruit ziet. We werken met positieve gezondheid.

oplossing. ‘Ik ga er wel een keer naartoe en zie wel

Dat kan alleen door de inwoner voorop te zetten en

wat het wordt’ zei ik. Dat is een beetje mijn standaard

te vragen waar hij als eerste aan wil werken.” Matthea

antwoordt”, lacht Matthea.

wordt blij van een goede samenwerking. “Je kunt alleen

Als welzijnsorganisatie wil De Stuw het welzijn van
inwoners van de gemeente Hardenberg verhogen.
“Wil je er écht achter komen wat dat betekent? Wil je
weten wanneer iemands welzijn toeneemt? Dan zal je
dat moeten onderzoeken”, zegt Stuwkracht Matthea Bosch.

Dat kan maar op één manier vindt Matthea.
“Door samen te werken met inwoners én
organisaties. Dan pas zet je het belang voorop
van die ene persoon of organisatie die zoekt naar
een oplossing voor zijn probleem.” Ze werkt als
Stuwkracht al een aantal jaren samen met het
Samen Doen-team van de gemeente Hardenberg.
“Samen Doen richt zich voornamelijk op maatwerk,
terwijl De Stuw meer kijkt naar het collectief in een
wijk. Je kunt welzijn zien als de schil om Samen
Doen heen. Als verbinder naar het voorveld, waarin
je preventief werkt.”

een idee snel opzetten en uitvoeren, maar met een

Creatieve avond

samenwerkingspartner of inwoner kan dat een heel

“Ik vroeg aan deze jonge vrouw: ‘Stel je kunt zelf iets

ander idee worden. Het voordeel is dat het breder

regelen, met mijn hulp, wat zou je dan willen?’ Ze

gedragen wordt. Je deelt met elkaar signalen. Daardoor

bedacht dat ze heel graag creatief bezig wilde zijn.

zet je elkaar in je kracht. Dus inwoners en organisaties.”

Nu organiseert ze, met hulp, één keer per maand een
creatieve avond voor mensen tussen de dertig en zestig

Feeling houden

jaar. Ze bedenkt zelf wat ze wil doen. Ze geeft zelf

De verschillende organisaties kijken allemaal

invulling aan haar behoefte, daardoor is begeleiding niet

vanuit hun eigen perspectief. “Vanuit welzijn zijn we

meer nodig. En ze groeit ook nog eens in haar sociale

gericht op ‘erop afgaan’. Hoe vaak ik wel niet tegen

vaardigheden. Ze is heel trots op wat ze neerzet.”

samenwerkingspartners zeg: ‘Ik ga er wel even kijken’.
Daarbij geloof ik heel erg in gebiedsgericht werken.

Wat heb jij nodig?

Daardoor zijn we makkelijk vindbaar en meer zichtbaar.”

“Eigenlijk is het heel simpel; je luistert naar inwoners

In Dedemsvaart, in het multifunctioneel centrum

en stelt de vraag ‘Wat heb je nodig om het zelf vorm

De Baron, zijn verschillende organisaties onder een dak

te geven?’ Deze manier van werken vraagt wel wat

te vinden. “We stappen bij elkaar binnen met de vraag

van sociaal werk. Het is een andere manier van

‘Hoe doe jij dit. Kunnen we hier samen iets in doen?’ en

samenwerken en je werk organiseren. Matthea: “Het

we leren van elkaar. Dat is wat ik wil: feeling houden met

sociale netwerk is vaak niet zo groot. Dus dat netwerk,

mensen.”

en ook de lokale voorzieningen, moet je goed kennen.
Het vraagt ook dat je tijd neemt om met een inwoner

Behoefte aan contact

te kijken naar wat die nodig heeft. En het vraagt dat je

Inwoners mogen wel wat meer uitgedaagd worden in

soms andere keuzes maakt.”

wat ze kunnen, vindt Matthea. Ze schets een situatie:
“Een jonge vrouw van veertig jaar kreeg begeleiding,
maar eigenlijk had ze behoefte aan contact.” Het sociaal
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Buurtpreventie

‘Je deelt met
elkaar signalen.
Daardoor zet
je elkaar in je
kracht.’

Het project buurtpreventie voor Dedemsvaart en omgeving
kwam er dankzij de samenwerking met het Samen
Doen-team, de woningbouwvereniging en de politie. Er
waren signalen van overlast, kleine ruzies werden groter.
De samenwerkende partners hadden allemaal dezelfde
gedachte: “Als we er nu eerder bij waren geweest? We
wisten eerst niet hoe we dit signaal moesten omzetten naar
een lopend project. Vroeger zouden we een projectplan
schrijven, geld aanvragen en dan pas uitvoeren. Nu hebben
we samen gezegd: ‘Dit vinden we belangrijk, we gaan het
gewoon doen.’”

Urgentie en vertrouwen
“Iedereen draagt iets bij. Dat kan geld, kennis of
bijvoorbeeld mankracht zijn. Dat doen we vanuit urgentie
en vertrouwen. We hebben een gezamenlijk belang
en dat belang staat voorop. De uitdaging zit hem in de
waarborging en het samen verantwoordelijk blijven. Dat kan
alleen als je dat met elkaar bespreekt. Het gaat niet om de
afzender, maar om de samenwerking. Daarbinnen tonen we
onze onmisbaarheid vanuit onze expertise als De Stuw.”

Durf nodig
“Soms moet je nieuwe dingen opzetten of juist loslaten.
Er is durf voor nodig. Ook in de samenwerking met de
verschillende partijen. Durf om een stapje verder te gaan
zonder dat je gelijk weet wat het oplevert. Maar dat het
uiteindelijk iets oplevert is wel duidelijk.”
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‘We hebben
een gezamenlijk
belang en dat
belang staat
voorop.’
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Cijfers 2019

Samengevoegde winst- en
verliesrekening
Baten
Reguliere subsidie
Activiteiten/projecten
Opbrengs buffet
Kosten activiteiten/projecten en buffet

Samengevoegde balans
per 31 december
Activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

Personeelskosten

193.080,00

267.043,00

10.257,00

11.820,00

-128.034,00

-166.556,00

€ 1.605.303,00

€ 1.638.989,00

1.207.902,00

1.260.714,00

Afschrijvingen vaste activa

18.347,00

19.066,00

Overige personeelskosten

116.696,00

109.194,00

43.298,00

Huisvestingskosten

119.175,00

119.859,00

91.264,00

Kantoorkosten

57.531,00

67.303,00

2018

32.893,00
46.200
1.609.632,00

1.517.492,00

Algemene kosten
Baten en lasten voorgaande jaren

54.467,00

61.826,00

-10.049,00

-11.418,00

€ 1.564.069,00

€ 1.626.544,00

€ 1.652.054,00
Bedrijfslasten

Passiva
Eigen vermogen

163.219,00

162.476,00

Bedrijfsresultaat

€ 41.234,00

€ 12.444,00

Bestemmingsreserve

753.849,00

725.431,00

Financiële baten/lasten

244,00

1.228,00

Risicofondsen

405.419,00

393.405,00

Voorzieningen

64.177,00

57.216,00

€ 41.478,00

€ 13.672,00

302.061,00

313.526,00

-40.735,00

-12.653,00

€ 1.688.725,00

€ 1.652.054,00

€ 743,00

€ 1.019,00

Kortlopende schulden
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2018
1.526.682,00

Lasten

2019

€ 1.688.725,00

2019
1.530.000,00

Resultaat bedrijfsuitvoering
Mutatie bestemmingsreserve

Resultaat
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Kopje koffie,
spelletje,
maaltijd en
een gesprek
Een plek waar mensen elkaar in een gemoedelijke sfeer
kunnen ontmoeten. Voor een kopje koffie, een spelletje of
een maaltijd. Maar vooral om samen te kletsen wanneer
je graag contact wilt. Dat is de rol van de buurtkamer.

De Stuw coördineert activiteiten van alle vier buurtkamers
in de gemeente Hardenberg; in Slagharen, Dedemsvaart,
Hardenberg en De Krim. De buurtkamer in De Krim
bestond in 2019 tien jaar, een reden om een kijkje te
nemen. Vrijwilliger Alie Kosse neemt ons mee: “Zodra
de buurtkamer open is, staat het welkomstbord buiten.
Bezoekers lopen door de bibliotheek naar binnen. Één van
de vrijwillige gastvrouwen schenkt koffie. Gasten zitten
gezellig rondom de koffietafel te kletsen.”

Oudere mensen
Alie is vrijwilliger vanaf het begin: “Samen met
Nel, een ex-collega, zeiden we ‘we kunnen
wel vrijwilligerswerk gaan doen’. Nog voordat
de ruimte als buurtkamer ingericht was,
waren wij er al.” De woningbouwvereniging
verliet in 2009 het gebouw aan de
Planetenstraat. Inmiddels zit de buurtkamer

contacten die je

achter de bibliotheek, waarmee ze het pand

kunnen steunen. Nu al

nu delen. “Het is nog steeds gezellig. Per keer

organiseert De Stuw in

komen er zo’n tien tot twaalf mensen. Vroeger

Bergentheim, Hardenberg

kwamen er wel meer oudere mensen, maar

en Dedemsvaart een ‘Rondom

zo gaat dat”, zegt Alie.

Rouwcafé’. Dat willen we in de
toekomst ook naar De Krim brengen.”

Eenzaamheid tegengaan
“De buurtkamer is belangrijk”, zegt Stuwkracht

Lach op hun gezicht

Marjolein Oldenhuis. “Je kunt makkelijk naar

Het mes snijdt aan twee kanten. De

binnen stappen en met een ‘simpel’ kopje

buurtkamer vangt mensen op en biedt een

koffie kun je eenzaamheid tegengaan. De

plek voor vrijwilligerswerk. Alie is één van

Krim is een klein dorp, er is niet zoveel. Dus

zeven gastvrouwen in De Krim. “We kletsen,

als je weinig sociale contacten hebt, hoe

maken een praatje, doen een spelletje en

ontmoet je dan mensen? De buurtkamer

koken. Vooral samen eten vinden bezoekers

maakt het makkelijker.” Alie: “Ik zeg altijd: kom

belangrijk, het smaakt lekkerder als je samen

een keer, bekijk hoe het is en drink een kopje

eet. Maar voor mij… Als ik zie dat mensen

koffie.”

een lach op hun gezicht krijgen. Daar doe ik
het voor.”

Welzijn omhoog
De Stuw vindt dat je iets moet bieden voor

Vechtdal Wonen

alle doelgroepen. Marjolein: “Dat is belangrijk,

Met een aantal buurtkamers is er een

want wanneer je sociale contacten goed

samenwerking met Vechtdal Wonen in de

zijn, gaat je welzijn omhoog. Als er iets uit

vorm van het faciliteren van huisvesting. Voor

die basis wegvalt, bijvoorbeeld door verlies

Vechtdal Wonen is de buurtkamer één van de

van een partner, is dat ontzettend ingrijpend.

aspecten die ervoor zorgt dat een kern of wijk

Vanuit De Stuw vragen we daar aandacht

leefbaar blijft.

Buurtkamer De Krim,
Planetenstraat 6
Geopend op dinsdag en vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.30 uur
Voor de adressen van alle
buurtkamers in de gemeente
Hardenberg kijk je op de
achterpagina van dit jaarverslag.

voor. In de buurtkamer vind je sociale
14
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Dat vindt ook Stuwkracht en jongerenwerker Kelly van
Ginkel. Zij was het die geïnterviewd werd in de krant
waardoor het balletje ging rollen. Kelly: “Het krantenartikel
ging over de jeugd in Hardenberg. Meer en meer jongeren
komen met drugs in aanraking.” Louis: “En de horeca wil
kroegen drugsvrij hebben. Dat is achteraan beginnen.
Volgens mij moet je juist vooraan drugsgebruik tegengaan.
Zorgen dat jongelui het helemaal niet interessant vinden
om drugs te gebruiken.”

Oplossingen zien
Er is veel overlast geweest door jongeren, de
criminaliteitscijfers waren hoog. Kelly en Louis zien
vooral oplossingen. “Biedt jongeren een alternatief,
daarmee voorkom je dat ze het slechte pad opgaan.”
Het alternatief kwam in een doordeweekse dag
waarop Poolcentrum Hardenberg de deuren
opende voor jongeren. In het weekend blijft de
minimumleeftijd zestien jaar. Kelly: “Je zult zien dat
de criminaliteitscijfers gedaald zijn sindsdien.”

Begaan met jeugd
Louis stuurde Kelly een berichtje dat hij zijn steentje wilde bijdragen.

Opa Louis

Zijn motivatie is even simpel als duidelijk: “Ik ben met de jeugd begaan.

Uit noodzaak geboren, ging de opening van start

Er wordt zoveel gescholden op ze. Ze hangen rond, hebben niks te

met zo’n dertig jongeren. Nu komen er wekelijks

doen, geen plek om naartoe te gaan en ja dan worden ze baldadig. Een

honderd binnenlopen. Met zeven pooltafels, een

paar jaar geleden waren het de skaters die uitgemaakt werden voor

playstation en verschillende ruimtes is dit prima op

randgroepjongeren. Zij kwamen in het weekend bij mij en het waren

te vangen. Kelly: “Alles komt samen zonder elkaar

allemaal leuke jongens en meisjes.”

in de weg te lopen.” Wel heeft Louis zijn huisregels
aangescherpt en er is een extra personeelslid

Poolcentrum veilige
plek voor jeugd
Een artikel in de krant en een telefoontje naar De Stuw, meer
had Louis Gordeau niet nodig om Poolcentrum Hardenberg
open te stellen voor jongeren. Een doelgroep die normaal het
poolcentrum niet eens in mag. Maar deze tijden hebben andere
maatregelen nodig.
16

Aan het hart

aanwezig, toevallig is dat zijn dochter, Elaine

Al jarenlang heeft de jeugd van Hardenberg geen eigen plek

Gordeau. Kelly: “Elaine staat achter de bar en is

waar ze elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten. Het gaat

voor een aantal meiden een vertrouwenspersoon.”

jongerenwerker Kelly aan het hart: “Dan zegt een jongere die eerder in

“Ik ben nu opa Louis”, lacht Louis. “Ze klagen bij mij

aanraking kwam met de politie tegen me: ‘ik ben zo dankbaar dat ik jou

over hun ouders.” Kelly is altijd aanwezig. Voor de

ken, met jou hulp is mijn leven veranderd’. De huidige groepen jongeren

professionele opvang en voor de nodige één- op-

die op straat rondhangen, hebben behoefte aan een ontmoetingsplek.

ééngesprekken. Ook onderhoudt ze de contacten

Ergens waar ze veilig zijn. Maar ook een plek waar wij ze verder kunnen

met hulpverleners en andere partijen zoals de

helpen met hun verhaal.”

gemeente. “We blijven als De Stuw nut en noodzaak
uitleggen aan de verschillende partijen.” Kelly is
heel blij met de actie van Louis: “Dankzij Louis zijn
poolcentrum werken we weer vanuit het voorveld,
preventief om erger te voorkomen. En je zult zien dat
dat gaat werken.”

17

De Stuw in infographics
Buurtkamers
4
9338

Jong en oud festival

Eetcafé
4

stuks

1500

bezoeken

Aan de Slag
matches tussen
azc bewoners
en klussen

17

verschillende
organisaties

18
66

bezoekers

60

deelnemers

30

vrijwilligers

193

ritten

30

vrijwillige chauffeurs

Gewoon Gezond

Maatjes

790

200

kernen
maaltijden
uitgeserveerd
in 2019

4

ontmoetingsavonden
matches

4

56

participanten waarvan
37 inwoners

15

organisaties

18

50

bijeenkomsten
jongeren
per keer

Ondersteuning
vrijwillige
organisaties

24
bijeenkomsten

133

Teenage on
Tour Zuid

dorpen/werkgroepen

Pool

Stars

Automaatje

deelnemers

58

betrokken
vrijwilligers

23

mensen met beperking
toegeleid naar reguliere
sportvereniging

80

jongeren per keer
Opbrengst: Geen overlast
tijdens bijeenkomst en meer
jongeren in beeld

25

vrijwillige organisaties
ondersteund

190

betrokken inwoners
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‘Juist deze mensen
voelen dat de
maatschappij
niet altijd op hen
ingericht is. Wij
bieden hen een
veilige plek.’

Gevoel dat je
erbij hoort
Waar ontmoet je mensen? Hoe onderhoud je
contacten? Wat doe je samen? Mensen met een
lichtverstandelijke beperking kunnen daar wel wat
hulp bij gebruiken. Daarvoor is de Vriendenkring.
“Voor mensen met een lichtverstandelijke
beperking is een vriendschap opbouwen lastig.
Ze vinden het vaak moeilijk hun grenzen aan te
geven en om die van de ander aan te voelen”,
zegt Stuwkracht Marlon Ruben. Zij is coördinator
Vriendenkring, een initiatief van De Stuw om
mensen met weinig sociale contacten op weg te
helpen.

Vriendschap
Sinds jaar en dag zet De Stuw zich in voor deze doelgroep.
De opzet is in al die jaren echter wel veranderd. Voorheen
kwamen vriendenkringen van vier of vijf mensen samen
onder begeleiding van een vrijwilliger. Marlon: “Het
doel was dat ze daarna zelfstandig een vriendschap
onderhielden, maar dat bleek te vaak toch niet haalbaar.
Daarom organiseren we nu maandelijks een activiteit waar
ze elkaar kunnen ontmoeten. Want contact is voor iedereen
belangrijk.”

Zelfvertrouwen
“Juist deze mensen voelen dat de maatschappij niet altijd op
hen ingericht is. Wij bieden hen een veilige plek. We eten
samen, spelen bingo of organiseren een uitje ergens in de
gemeente Hardenberg. Ik zie dat mensen ernaar uitkijken.
Een activiteit is belangrijk, maar wat vooral belangrijk is
voor deze groep, is het gevoel dat ze ergens bij horen en
dat ze gezien worden. Door het contact onderling krijgt hun
zelfvertrouwen ook nog eens een ‘boost’.”
20
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Toelichting
projecten 2019
Iets voor een ander betekenen

Het beste uit jezelf halen (incl. extra inzet jeugd)

Bedrag: € 157.440,-

Wat

Beschrijving

Gerealiseerde prestaties

Vrijwilligersbemiddeling

Koppeling vraag en aanbod rond
vrijwillige inzet.

2 inlooppunten vrijwilligerswerk, 1 online vacaturebank, 228
matches, diverse klussen en bemiddelingscontacten.
498 vrijwilligers actief binnen De Stuw

Promoten
vrijwilligerswerk

Promotie belang van vrijwilligerswerk en
werving vrijwilligers.

PR is een permanente activiteit, onder meer door activiteiten
als NLDoet en actie Week van Zorg en Welzijn.

Mantelzorgondersteuning

Ontlasting mantelzorgers via centraal
informatiepunt en matches met
vrijwilligers.

Actieve samenwerking met Mantelzorgnetwerk, 58 matches
informele zorg, 6 matches zorgvrijwilligers en 4 trajecten
natuurlijk een netwerkcoach.

Het beste uit jezelf halen (incl. extra inzet jeugd)

Doel behaald?

Bedrag: € 491.481,-

Wat

Beschrijving

Gerealiseerde prestaties

Contactlegging
jeugd

Presentie op plekken waar jongeren
komen, overleg met organisaties en
signalering.

Alle jongerengroepen in beeld, 400+ contacten jongeren en
wijkbewoners Dedemsvaart en De Krim, vrijetijdsbehoeften van
13 jongeren Dedemsvaart in kaart, 24 activiteitenmiddagen
Pool Hardenberg.

Info, advies en
begeleiding jeugd

Informatie, advies, kortdurende
ondersteuning en doorverwijzing van
jongeren en gezinnen.

42 begeleidingstrajecten, 21 huisbezoeken, 4 multidisciplinaire
overleggen, 20 fondsaanvragen.

Gezonde leefstijl
en preventieactiviteiten jeugd

Bewustwording en stimulering van
gezonde leefstijl van inwoners.
Preventieve activiteiten voor kinderen en
jongeren. vrijwilligers.

26 pauzeactiviteiten op 6 middelbare scholen, 1
gastlescarrousel, 20 bewegingsactiviteiten jongeren, 800
inwonercontacten positieve gezondheid, 14 meidenavonden,
248 bezoekers voorlichtingen middelengebruik en pesten,
175 leerlingen bevraagd op vrijetijdsbesteding, 20 jongeren
weerbaarheidstraining, buitenschoolse activiteiten Kloosterhaar,
preventieprogramma LHBTI middelbaar (beroeps)onderwijs en
voor 80 inwoners, gesprek tussen 35 jongeren en politici.

Wat

Beschrijving

Gerealiseerde prestaties

Verantwoord
omgaan met
financiën en DigiD.

Voorlichtingen op middelbaar (beroeps)
onderwijs.

26 leerlingen Moneywise, 300 studenten Burgerschapsdagen,
10 deelnemers Vitaal Online+.

Ondersteunen
kinderactiviteiten

Contactlegging met toekomstige
doelgroep en ouders door kinderwerk.

7 kinderwerkprojecten.

Info, advies en
begeleiding
volwassenen

Informatie, advies, kortdurende
ondersteuning en doorverwijzing van
volwassenen en ouderen.

257 contacten info en advies, 72 trajecten individuele
begeleiding, 35 trajecten Welzijn op recept.

Taalontwikkeling /
laaggeletterdheid

Vergroting taalbeheersing.

15 taallesdeelnemers, wekelijks; 20 deelnemers wekelijk FF
Buurten Koffie & Taal in Dedemsvaart

Stuw Aangepaste
Recreatie en Sport
(STARS)

Inwoners met een beperking in staat
stellen te sporten en recreëren, waar
mogelijk binnen reguliere verenigingen.

15 groepen, 148 deelnemers, 31 inwoners met beperking
naar reguliere sport, 200 deelnemers Special Olympics, 5
sportverenigingen ondersteund.

Sociale activering

Meedoen aan de samenleving en
zelfredzaamheid stimuleren.

10 individuele trajecten.

Vergroten vitaliteit
ouderen

Ontwikkelen en ondersteunen
initiatieven gericht op het vergroten van
vitaliteit ouderen.

78 deelnemers Vitaal Online, 4 studiekringen, 8
voorleeslunches, diverse initiatieven ondersteund, waaronder
nationale ouderendag.

Scholing en
ondersteuning
vrijwilligers

Deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers, zowel intern als buiten de
organisatie.

individueel en groepsgewijs zijn vrijwilligers binnen de
verschillende projecten begeleid. Meerdere gerichte scholingen
zijn georganiseerd.

Doel behaald?

Doel behaald?

Anderen ontmoeten

Bedrag: € 180.105,-

Wat

Beschrijving

Gerealiseerde prestaties

Maatjeswerk

Bemiddeling bij behoefte aan maatje.

66 matches, 17 maatjesontmoetingsavonden.

Vriendenkring

Hulp aan inwoners met beperking bij
opbouw van sociaal netwerk.

6 ontmoetingsavonden met 20 volwassenen per avond, 12
ontmoetingsavonden met 10 jongeren per avond.

Buurtkamers

Activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden
in de buurt.

9338 bezoeken aan 4 buurtkamers.

Eetcafés

Ontmoetingsplek voor inwoners.

Wekelijks 30 gasten in Hardenberg, 2 nieuwe eetcafés in
Gramsbergen en Dedemsvaart met 40 gasten per keer.

Stimuleren
ontmoeting overig

Verschillende activiteiten gericht op het
(lokaal) verbinden van mensen.

280 deelnemers Week van de Ontmoeting, ontmoetingsplekken
Radewijk, Collendoorn en Schuinesloot in kaart.

Doel behaald?

Samen je omgeving mooier maken

Bedrag: € 207.910,-

Wat

Beschrijving

Gerealiseerde prestaties

Ondersteuning
vrijwilligersorganisaties

Adviseren en ondersteunen van
informele groepen en individuen.

De volgende groepen zijn geholpen met een vraag:
4 plaatselijke belangen, 3 multifunctionele accommodaties,
8 besturen van vrijwilligersorganisaties en 9 overige
vrijwilligersorganisaties ondersteund.

Toekomstvisies

Ondersteuning aan inwoners die
toekomstvisies opstellen en uitwerken
voor hun woongebied.

Er zijn 3 toekomstvisies opgesteld en bij de uitvoering daarvan
zijn 4 kernen ondersteund.

Maatschappelijk
betrokken
ondernemen

Koppeling van hulp van bedrijven
aan behoeften van stichtingen en
verenigingen.

15 matches.

Ondersteuning
inwonersinitiatieven

Burgerinitiatieven op maatschappelijk
vlak worden ondersteund

Er zijn 14 inwonersinitiatieven naar tevredenheid ondersteund.

Ondersteuning
jongereninitiatieven

Jongereninitiatieven worden ondersteund

Er zijn 14 jongereninitiatieven ondersteund en 17 teenage
party’s.

Buurtpreventie

Bemiddeling bij problemen tussen
buurtbewoners in Dedemsvaart.

Het project is met partners ontwikkeld en er hebben 11
bemiddelingstrajecten plaatsgevonden.

Energiecoaches

Informatie en advies over duurzaamheid
en vermindering energieverbruik.

65 huishoudens gecoacht, 15 verwijzingen naar gemeentelijk
energieloket, 900 bezoekers presentatie Vechtival.

Sociaal ondernemen 10%
Wat
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Doel behaald?

Beschrijving

Dedemsvaart in
Verbinding

Vertaling wensen en behoeften van
inwoners in nieuwe initiatieven.

ANWB Automaatje, FF Buurten Koffie & Taal, 200 bezoekers
Jong en Oud Festival.

Infopleinen

Eén loket voor inwoners met
ondersteuningsvragen.

Ontwikkelen van het concept
2 spreekuren per week in Dedemsvaart, 40 inwoners geholpen.

ANWB Automaatje

Vrijwilligers vervoeren niet-mobiele
plaatsgenoten.

Ontwikkelen concept, samen met vrijwilligers
60 deelnemers, 193 ritten.

WeHelpen

Digitaal overzicht van hulpvragen en –
aanbod op lokaal niveau.

Gestart in Balkbrug, 32 geregistreerde inwoners, project
voorbereid in Baalder en De Krim.

Wat

Beschrijving

Gerealiseerde prestaties

Aan de Slag

Azc-bewoners voeren vrijwilligersklussen
uit bij organisaties.

790 matches, 314 uitgevoerde klussen, 17 organisaties.

Rouwverwerking

Lotgenotencontact, informatie en
ondersteuning bij rouwverwerking, i.s.m.
meerdere organisaties

plan van aanpak voor rouwverwerking i.s.m. collegaorganisaties, 2 Rondom Rouwcafés met 30 ouderen

Doel behaald?

Erop af!

€ 157.766,-

Gebiedsteams Samen doen!

€ 187.852,-

Hernieuwde inzet Samen Doen! West

€ 79.087,-

Hart veilig

€ 14.676,-

Totaal werkplan inclusief BIC

€ 1.570.000,-

Overige projecten

Bedrag: € 93.683,Gerealiseerde prestaties

Sociaal ondernemen 10%

Doel behaald?

Aan de Slag

€ 13.000,00

Energiecoaches

€ 26.209,00

Taal voor het Leven

€ 7.500,00

Stars Ommen

€ 7.974,00

Deels
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‘Op de Hoogte’
inspireert
Hoe maak jij samen met anderen jouw omgeving
mooier? Die vraag stelde De Stuw aan alle inwoners
van de gemeente Hardenberg. Het mooiste initiatief
won een ballonvaart. Een cadeautje vanwege het
25-jarig bestaan van de organisatie.

‘Door enthousiaste
verhalen en ideeën
zichtbaar te maken,
kunnen we van
elkaar leren.’

Gezond en sociaal
Op 5 september was de feestelijke
bekendmaking en prijsuitreiking waar alle
inzenders aanwezig waren. Muriël: “Toen zag
je echt goed wat onze oproep met mensen

De actie ‘Op de Hoogte’ was niet aan dovemans
oren gericht. Maar liefst dertien groepen uit
verschillende dorpen deelden hun verhaal met
De Stuw én met elkaar. Stuwkracht Muriël Winter
legt het idee uit achter ‘Op de Hoogte’: “De Stuw
ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun
omgeving. Door enthousiaste verhalen en ideeën
zichtbaar te maken, kunnen we van elkaar leren.
Daarmee laten we inwoners zien wat er mogelijk
is. Door elkaar op de hoogte te brengen, inspireer
je ook anderen.”

deed. Ze werden enthousiast van elkaar,
gaven elkaar tips en wisselden gegevens
uit. Heel mooi te om te zien.” De hoofdprijs,
een ballonvaart, ging naar Avond4daagse
Kloosterhaar. Muriël: “Terechte winnaars
omdat ze samen een gezonde én sociale
activiteit organiseren. En omdat iedereen
van 0 tot 100 jaar kan meedoen. Er zijn twee
wandelafstanden van 2,5 en vijf kilometer.
Ook leuk; voor wie niet zo ver kan wandelen,
of als je het even niet meer volhoudt, staat
een huifkar klaar.”
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Prijswinnaars
Roelie, Ellen en
Ryanne gingen
de lucht in.
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Van
vechten
naar
spelen

Acht- en negenjarigen die
elkaar uitschelden, opjutten,
uitdagen en samen vechten.
Zodra de school gesloten was
hing er een onprettige sfeer
op het schoolplein van de
Cantecleer in Kloosterhaar.
“Een vervelende situatie,
er moest iets gebeuren”,
zegt jongerenwerker Mirthe
Binnenmars van De Stuw.

Gedragsregels

Bijzondere samenwerking

Er werd een ouderavond georganiseerd. Mirthe: “Daar

“Best bijzonder”, zegt Mirthe over het hele traject. “Want op

kwamen zo’n vijftig ouders die gelukkig ook de ernst van

kinderwerk is de afgelopen jaren flink bezuinigd, de focus

de situatie inzagen en zich betrokken toonden.” Stichting

ligt meer op jongerenwerk. Er was geen budget, maar alle

Halt, die zich normaal alleen richt op het voorkomen van

betrokken professionals hebben geïnvesteerd en we zijn

criminaliteit bij twaalf- tot achttienjarigen, werd betrokken

gaan kijken naar wat we wél konden doen. Die insteek

in de groepsaanpak. De kinderen kregen les van Halt over

is heel waardevol. Voor toekomstige uitdagingen, maar

onderwerpen als: groepsdruk, pesten en gedragsregels.

vooral voor de toekomst van deze kinderen.”

“Dit sluit goed aan bij de werkwijze van de Cantecleer.
Ze zijn een kanjerschool waar kinderen leren dat ze
verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag.”

Luisteren, spelen, helpen
Ook kinderen die niet naar de Cantecleer gaan, leren nu
spelenderwijs andere gedragsregels. Om de week zijn
er stagiaires van de gemeente en van De Stuw. Samen
met een jongerenwerker en/of combinatiefunctionaris
sport en accommodatie van de gemeente organiseren
zij een buitenschoolse speelmiddag voor alle kinderen
uit de buurt. “Sport en spel, maar wel altijd met een
sociaal aspect. We beginnen de middagen met het

De signalen kwamen van verschillende
kanten; onder meer via ouders, leraren,
politie, het Samen Doen-team en stichting
De Kern. Mirthe: “Nadat ik bij het schoolplein
was gaan kijken, wist ik dat De Stuw de
verschillende lijntjes kon verbinden. De
verantwoordelijkheid in deze situatie lag
ingewikkeld, dus wie moest ingrijpen was
onduidelijk. Dat er iets moest gebeuren was
helder. We besloten met elkaar om tafel te
gaan.”
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benoemen van de basisregels: luisteren naar elkaar,
samen spelen, elkaar helpen. Inmiddels benoemen de
kinderen zelf de regels. We focussen op wat goed gaat,
geven complimentjes en kiezen na afloop ‘de kanjer van
de dag’. Dit kind krijgt de kanjerkaart mee naar huis. Ook
krijgt hij of zij in het bijzijn van de rest te horen wat er
die dag allemaal goed ging. Op die manier ziet iedereen
welk gedrag gewenst is. En we hopen natuurlijk dat de
kinderen dit gedrag voortzetten in hun vrije tijd.”
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De Stuw is
een dikke acht
waard

Optimale bijdrage
aan welzijn
Na vijf jaar onderzoek concludeert het
onderzoeksbureau dat De Stuw op
alle onderdelen een stabiele goed+
servicekwaliteit aan haar klanten
biedt. Directeur Arthur Bouwmeester:
“Onveranderd krijgen we een acht
puls voor de kwaliteit van het werk
dat we leveren. Met deze positieve
uitkomsten laten we zien dat we
blijvend een optimale bijdrage leveren
aan het welzijn van de inwoners in de
gemeente Hardenberg.”

Ook in 2019 krijgt De Stuw
een acht plus van haar klanten
voor de kwaliteit van haar
werk. Vijf jaar onafhankelijke
effectmetingen toont hiermee
aan dat De Stuw een stabiele
kwaliteit biedt.
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‘Doen we ons werk goed? Doen we de goede
dingen? En wat vindt de klant van ons werk?’
Dit zijn vragen die De Stuw zichzelf regelmatig
stelt. Zo ook in een jaarlijkse effectmeting. 132
mensen vulden ditmaal een vragenformulier in.
In het onderzoek naar hun ervaring is te zien dat
zowel op het niveau van de organisatie, als voor
de onderdelen volwassenenwerk en jongerenwerk,
klanten De Stuw ruim een acht plus geven. Die
acht plus krijgt De Stuw op alle onderdelen, te
weten: betrouwbaarheid, inlevingsvermogen,
snelheid, hulpvaardigheid, zekerheid, veiligheid en
tastbaarheid.

8
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De organisatie
in 2019
• Iets voor een ander betekenen
• Anderen ontmoeten
• Het beste uit jezelf halen
• Samen je omgeving mooier maken.
Dat zijn de beoogde maatschappelijke
effecten van De Stuw.
Dit stelt eisen aan en het biedt kansen voor
medewerkers. Om zich te ontwikkelen én
om datgene te doen waar ze voor staan.
Namelijk het vergroten van welzijn in de
samenleving en positieve gezondheid
te bevorderen. De Stuw is een lerende
organisatie. In een veranderende
samenleving is dat nodig. Daar is in 2019
op ingezet, zowel op de persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers als op de
ontwikkeling van alle teams en daarmee de
ontwikkeling van De Stuw. Het uitgangspunt
hierbij is dat wie plezier heeft in zijn werk
het beste uit zichzelf haalt en daardoor uit de
ander.
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OR
De ondernemingsraad regelt de inspraak van
medewerkers in de organisatie. De raad bestond
(per 31-12-2019) uit de volgende leden:
→ John Eilert (voorzitter)
→ Anneke Schippers
→ Muriël Winter
→ Nanda Hofsink

Sociale veiligheid

Raad van Toezicht

Cliëntenraad

De Raad van Toezicht zorgt voor het
toezicht op de organisatie. De RvT
volgt daarbij de governancecode van
Sociaal Werk Nederland (voorheen
MO-groep). In 2019 bestond de raad
uit:

Vanaf begin 2011 heeft De Stuw een
cliëntenraad. Naast een wettelijke
verplichting is dit een waardevol
instrument om de kwaliteit van
dienstverlening te ontwikkelen en
te bewaken. Gebruikers van De
Stuw praten mee over het beleid,
ze kunnen omissies constateren en
bewaken mede de kwaliteit van de
dienstverlening. De cliëntenraad
bestond in 2019 uit:

→ Marjo de Greef (voorzitter)
→ Elise Pietersen
(contactpersoon voor de
cliëntenraad)
→ Henriët Vasse
→ Wijnand Lodder
→ Klaas Bakker
→ Cees Uri
→ Jaap Rieks

→ Jantinus Westerhof (voorzitter)
→ Jos Heitling
→ Didy Knaken
→ Sairien Pol
→ Jan Schuurhuis
→ Henk Hof

De Stuw zorgt voor de sociale veiligheid van haar
medewerkers, vrijwilligers, cliënten en bezoekers.
In de basis gaat het om; onderlinge contacten,
open werksfeer en onderling vertrouwen. Soms
is er echter meer nodig. Medewerkers kunnen
dan gebruikmaken van een onafhankelijk
vertrouwenspersoon. Hier kunnen ze terecht met
vragen over allerlei zaken die van invloed zijn op
het werk. Vaak is een luisterend oor en ‘sparren’
met iemand al voldoende. Voor medische zaken is
er een arboarts.
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De organisatie
in cijfers

Altijd in
de buurt

10
9

De Stuw is actief in de hele gemeente Hardenberg.
Stuwkrachten werken verdeeld over vier gebieden om
de inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.
Zo zijn de sociaal werkers altijd in de buurt.
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In 2019 waren er 29 mensen
in dienst bij De Stuw
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6
5

21-25 jaar:

5

26-35 jaar:

6

36-45 jaar:

3

46-55 jaar:

8

2

> 55 jaar:

7

1

4
3

21%

Gemiddeld was er
17,38 fte in dienst

21-25
jaar

79%

Instroom:
4 personen

26-35
jaar

Uitstroom:
7 personen

36-45
jaar

46-55
jaar

Inleen:
4 personen

> 55
jaar

Locaties en adressen
De Stuw

Drukpunt

De Stuwdijk 4

MFC De Baron

Buurtkamer
Slagharen

7772 AW Hardenberg

Julianastraat 54

De Praam

Postbus 154

7701 GM Dedemsvaart

Dr. Willemslaan 158

7770 AD Hardenberg
0523 267478

De Stuw (locatie
Dedemsvaart)
MFC De Baron				

Ziekteverzuimpercentage
in 2019 was 4,98%
2014: 6,2%

2017: 4,0%

2015: 6,54%

2018: 5,7%

2016: 2,39%

2019: 4,98%
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7776 CD Slagharen

Buurtkamer
Hardenberg
Woongebouw De Meander

Buurtkamer
De Krim

Burgemeester Bramerstraat 92

Planetenstraat 5a

7772 CE Hardenberg

7782 RN De Krim

Julianastraat 54
Postbus 154

Buurtkamer
Dedemsvaart

7770 AD Hardenberg

Van Dedem Marke

0523 267478

De Tjalk 49

7701 GM Dedemsvaart

Kort
3,49%

Middel
1%

Lang
0,49%

7701 LR Dedemsvaart
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www.destuw.nl
info@destuw.nl

stuwhardenberg
0523 - 26 74 78

