Beleidsplan 2020
STG biedt individuele ondersteuning en mantelzorg door het
inzetten van vrijwilligers bij kinderen en volwassenen met een
beperking. Hierdoor kunnen vele gezinnen en individuen
professionele ondersteuning uitstellen. Daarnaast organiseert
STG groepsbijeenkomsten voor (jonge) mantelzorgers en is zij
steeds meer actief in collectieve voorzieningen in de buurt om
vrijwilligerscontacten tot stand te brengen.
Kinderen met een beperking kunnen langer thuis blijven wonen,
ouders/mantelzorgers krijgen de nodige ondersteuning en
zelfstandig wonende (jong) volwassenen met een beperking
kunnen zich met de hulp van een vrijwilliger beter staande
houden en krijgen de mogelijkheid sociale contacten uit te
breiden.

Speerpunten voor 2020
In 2020 zal STG zich naast de genoemde reguliere diensten van STG onder andere bezig houden met
de volgende ontwikkelingen:
Het versterken van de preventieve werking van STG door samenwerking in de diverse
collectieve initiatieven met zorg en welzijn.
Het blijven aanbieden van bijeenkomsten en activiteiten voor (jonge) mantelzorgers, o.a. in
samenwerking met regionale mantelzorgorganisaties of welzijnsorganisaties.
Het aanbieden van het gezamenlijke scholingsaanbod van STG en de SIG aan vrijwilligers via
de verschillende vrijwilligersacademies zodat ‘eigen’ en vrijwilligers uit andere organisaties
hiervan kunnen profiteren.
Het werven en opleiden van stagiairs om zo meer tegemoet te komen aan de stijgende
complexe vragen en een bijdrage te leveren aan het opleiden van een nieuwe generatie
professionals.
Het vergroten van de zichtbaarheid door aanwezig te zijn op vrijwilligersmarkten,
stagemarkten, presentaties te geven bij gemeentes en doorverwijzers (o.a. MEE, CJG) en in
samenwerking met regionale organisaties flyers te verspreiden op scholen.
Het inzetten van sociale media om meer vrijwilligers, gastouders en jonge mantelzorgers te
vinden.
Het verder ontwikkelen van contactmogelijkheden en lotgenotencontact voor zowel mensen
met een beperking als de mantelzorgers. Waar mogelijk in samenwerking met van lokale en
regionale initiatieven vanuit zorg en welzijn.
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