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Nieuwjaarsbijeenkomst 

Onze nieuwjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 16 januari van 15:30- 17:30u. Plaats van deze 

happening is net als vorig jaar in het atrium van de Gondelkade. We zien ernaar uit om samen met u 

onder het genot van een hapje en een drankje even op het oude jaar terug te kijken.  

Uiteraard hoort u ook wat we van plan zijn om in het net gestarte jaar te gaan doen. En zoals 

gebruikelijk gaan we onze jubilarissen in het zonnetje zetten. Je bent van harte uitgenodigd. Dus kom 

allemaal! 

 

 

UVV Zoetermeer wint de Charlotte ’s Jacobprijs 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de UVV Nederland op 14 november j.l. is aan UVV 

Zoetermeer de vernieuwingsprijs van het Charlotte ’s Jacobfonds (CJ-fonds) uitgereikt. Onze voorzitter 

Piet Bots kreeg de prijs overhandigd door de voorzitter van het CJ-fonds Sonja Sjollema.  

 

De motivering luidde dat het bestuur van UVV Zoetermeer met 

een actief en innovatief beleid een impuls heeft gegeven aan de 

activiteiten en positionering van de afdeling. Het CJ-fonds leidde 

dat onder andere af uit twee initiatieven die het bestuur in de 

periode 2016-2017 heeft ontplooid met een bredere 

voorbeeldwerking:  

 

1. Een Witte vlekken onderzoek waarmee in een breder 

strategisch kader is gekeken naar de witte vlekken die zijn 

ontstaan in de zorgverlening aan kwetsbare ouderen na de 

invoering van de WMO. 

De start van het nieuwe initiatief Begeleiding na ontslag uit het 

ziekenhuis, waarin wordt ingespeeld op één van de 

gesignaleerde witte vlekken.  

De proactieve opstelling van het bestuur van UVV Zoetermeer 

laat, aldus het CJ-fonds, zien hoe met name in samenwerking 

met andere partijen lokaal vrijwilligerswerk vormgegeven kan 

worden en hoe een meer strategische benadering de 

visievorming over vrijwilligerswerk in de gemeente verder kan helpen.  
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Tijdens de uitreiking kreeg Piet Bots de gelegenheid om het CJ-fonds te bedanken en aan de andere 

afdelingen kort te vertellen waar UVV Zoetermeer mee bezig is. Hij heeft daarbij aangegeven de prijs 

toch vooral te beschouwen als een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan en als waardering 

voor de vrijwilligers die in het vrijwilligerswerk hun nek durven uit te steken 

 

 

UVV Zoetermeer gaat participeren in Forum 

UVV heeft besloten een samenwerking 

aan te gaan met Forum. Forum opent 

in januari 2018 de deuren in het geheel 

gerenoveerde pand aan het 

Stadhuisplein en gaat onderdak bieden 

aan de Bibliotheek en een groot aantal 

partnerorganisaties op educatief, 

cultureel en maatschappelijk gebied, 

waaronder nu dus ook UVV. Binnen 

het pand komen een vijftal 

publiekspleinen, waaronder Plein Mens 

& Maatschappij en Plein Gezondheid & 

Welzijn. Deelname aan het forum biedt 

ons de mogelijkheid om op een 

centrale plek in Zoetermeer bekendheid te geven onze vrijwilligersprojecten, deel te nemen aan allerlei 

activiteiten, bijeenkomsten te beleggen, vrijwilligers te ontvangen en de verbinding te zoeken en samen 

op te trekken met andere partners. De officiële opening is op 19 januari. Hou het nieuws in de gaten! 

 

 

          Begeleid Vervoer UVV zit weer in de lift 

Met een mooi artikel in het streekblad en een 

foldercampagne specifiek gericht op de doelgroep waarvoor 

het project bedoeld is zijn we bezig deze al lang lopende 

activiteit van de UVV weer een impuls te geven. Begeleid 

Vervoer voorziet in een belangrijke behoefte bij kwetsbare 

ouderen in Zoetermeer. En dat horen we niet alleen van 

onze cliënten, maar ook van huisartsen, wijk- en 

praktijkverpleegkundigen. Uit overleg met andere 

vrijwilligersorganisaties binnen en buiten Zoetermeer komt 

naar voren dat er zelfs vraag is naar méér en beter op de behoefte afgestemd ouderenvervoer. Dat 

heeft er nu ook toe geleid dat de gemeenteraad om een onderzoek heeft gevraagd. Kortom: er liggen 

kansen voor uitbreiding, zeker nu de Volharding haar activiteiten op dit terrein heeft beëindigd. 

 

 

Pilot(s) Mantelzorg Licht 

Uit het witte vlekken onderzoek, dat het bestuur vorig jaar heeft laten uitvoeren kwam naar voren dat er 

veel behoefte is aan een op wijkniveau opgezette organisatie van lichte mantelzorg. Gedacht kan dan 

worden aan begeleiding van ouderen en mindervaliden naar sport- en dagbesteding, boodschappen 

doen, hulp bij tuinonderhoud, kleine klussen in- en om het huis, tijdelijke begeleiding bij ziekte of na 

opname etc. Het bestuur is op dit moment in gesprek met de Gemeente en Stichting Mooi/Mee en 

andere vrijwilligersorganisaties om een pilot in een of twee wijken op te zetten. Van vele kanten 

(zorgprofessionals in de wijken) ontmoeten we enthousiasme voor dit initiatief en ook fonds 1818 en de 

NOV, de landelijke koepel van vrijwilligersorganisaties willen het initiatief ondersteunen. 
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Subsidie   

Het bestuur is erin geslaagd om een bescheiden subsidie te verwerven 

van de gemeente. We zijn en blijven een vrijwilligersorganisatie, waarin 

het vrijwillig verrichte werk geen geld kost. Maar we ontkomen natuurlijk 

niet aan het maken van kosten. Zeker bij het opzetten van nieuwe 

projecten, lukt dat nu eenmaal niet. Daarom is het verheugend dat de 

Gemeente, door de verlening van deze subsidie, erkent dat UVV 

Zoetermeer maatschappelijke activiteiten verricht, die ertoe doen. 

 

 

Eerstvolgende nieuwsbrief 

Onze eerstvolgende nieuwsbrief (2018-01) zal verschijnen op 20 februari 2018.  
Tot die tijd houden we je op de hoogte via onze website (www.uvv-zoetermeer.nl) en berichten op onze 
Facebook pagina: https://www.facebook.com/ZoetermeerUVV.  
En uiteraard zien we elkaar op de nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari a.s. 

 

Fijne kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar! 

http://www.uvv-zoetermeer.nl/
https://www.facebook.com/ZoetermeerUVV

