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Introductie
Het doet ons een genoegen u het jaarverslag 2017 van de Stichting UVV Zoetermeer – digitaal – aan te bieden. Het jaarverslag bevat
niet alleen een beschrijving van onze activiteiten in het afgelopen jaar en de financiële staat van onze stichting, maar geeft door
middel van enkele korte verhalen ook een inkijkje in de dagelijkse praktijk van ons vrijwilligerswerk. Daarmee willen we
benadrukken dat het in dit jaarverslag niet alleen gaat om de UVV als organisatie, maar juist om de vrijwilligers, die samen
de organisatie maken.  Veel leesplezier!

En laat gerust weten wat je van het jaarverslag vindt.. Je kunt onderaan deze pagina een reactie achterlaten.
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Voorwoord door de voorzitter

Ook in 2017 zijn we als UVV weer op tal van terreinen actief geweest en hebben onze vrijwilligers met veel
inbreng hun vrijwilligerswerk verricht. Zij hebben niet alleen veel eigen tijd geïnvesteerd, maar vaak ook hun
nek uitgestoken. Met veel passie en persoonlijke aandacht voor cliënten is een belangrijke bijdrage geleverd aan
zorg en welzijn van veelal kwetsbare medebewoners van onze stad. Die geweldige inzet van al die vrijwilligers
samen met de activiteiten van het bestuur maken dat we als UVV meer op de kaart zijn komen staan
en breed waardering oogsten voor wat we doen. 

Dat heeft zich het afgelopen jaar vertaald in een aantal memorabele zaken. 
Zonder uitputtend te zijn noem ik: 

koninklijke onderscheidingen voor een drietal van onze vrijwilligers 
een gelijke waardering met kerst voor vrijwilligers en professionals in het LangeLand-ziekenhuis 
uitnodigingen door de Gemeente Zoetermeer om te participeren in werk- en expertgroepen 
een subsidie voor extramurale projecten in 2018 van de Gemeente Zoetermeer 
zorgpension en de revalidatieafdeling van In Beweging, die zijn gaan participeren in het project ‘Begeleiding na opname’ 
De toekenning van de Vernieuwingsprijs door het  Charlotte s’Jacobfonds 
De vernieuwing van onze website en start van onze facebookpagina en waarderende artikelen in de lokale pers, o.a. over
‘Levensboeken’, ‘Begeleid Vervoer’ en Vernieuwingsprijs 

Allemaal zaken om bijzonder trots op te zijn en die stimuleren om in 2018 met onverminderde inzet door te
blijven gaan. Dat doen we niet alleen in alle bestaande, maar zo mogelijk ook in nieuwe projecten. Daarbij zoeken
we steeds nadrukkelijk naar verbinding en samenwerking met andere vrijwilligers- en professionele organisaties
en met de Gemeente. Bijvoorbeeld in het project “Manteldienst Licht”. Ook streven we ernaar meer zichtbaar te
worden voor de burgers van Zoetermeer door gerichte verspreiding van folders en periodieke aanwezigheid in
Forum. 

Een en ander laat zien dat we met inzet van u allen een club zijn, die er toe doet. Namens mijn medebestuursleden dank ik iedereen,
die zich in 2017 met enthousiasme heeft ingezet voor het vrijwilligerswerk van UVV Zoetermeer.  

Piet Bots,
Voorzitter UVV Zoetermeer
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Jopie de Jong is trots op haar werk
Jopie de Jong is gastvrouw in het Lange Land Ziekenhuis. Elke maandagmiddag kun je haar vinden op 
de afdeling Cardiologie. Ze maakt dan een rondje over de afdeling en helpt patiënten door de bloemen 
van vers water te voorzien of een stukje fruit te schillen. Maar dat doet ze eigenlijk alleen maar om met 
de mensen in gesprek te kunnen komen. Want iedereen die in zo’n ziekenhuisbed belandt, is blij met een 
beetje afleiding. Jopie vertelt waarom ze ooit dit werk is gaan doen… 

Ze heeft het lang geleden van de andere kant meegemaakt. Haar eerste echtgenoot werd plotsklaps 
opgenomen in het ziekenhuis en overleed na een ziekbed van zeven maanden. Een erg verdrietige

periode, die af en toe een klein beetje lichter werd, als een vrijwilliger de tijd nam voor een praatje…. 

Dat heeft voor Jopie zoveel betekend, dat ze – toen ze eenmaal alleen kwam te staan – besloot om zelf dat werk te gaan doen. Dat
geeft haar zoveel voldoening dat ze dit uitstraalt. Hoe ze over haar werk praat en hoe ze dan uit haar ogen kijkt spreekt boekdelen. Als
het aan Jopie lag zou ze dit werk wel elke dag willen doen, maar dat kan uiteraard niet met een nieuwe man waar ze weer heel
gelukkig mee is en ook zijn er kinderen en kleinkinderen, die de nodige aandacht willen.   

Het jaar 2017 was voor Jopie een bijzonder jaar. Al in januari stelde haar dochter voor om op 26 april een dagje uit te gaan. Nou, dat
vond Jopie wel leuk, maar misschien was 27 april wel een betere dag?
“Nee mam, we hebben nu al vrij genomen”. En dus bleef het uitje toch op 26 april staan. Haar dochter vroeg haar of ze zich wel een
beetje mooi wilde aankleden. Nou dat was geen probleem. Ook als ze niet uitgaat ziet Jopie eruit om door een ringetje te halen. Jopie
vertelt verder: “Ik was wel een beetje verbaasd toen ze me al om half negen kwamen halen. Misschien gaan we ver weg? Na een kopje
koffie stapten we in de auto. Vanuit Meerzicht richting centrum. Maar in plaats van door de tunnel reden we ineens richting
stadshart. Voor het Stadstheater moesten we uitstappen. En ik dacht nog aan een leuk theaterstuk. Het drong niet eens door dat de
meeste theaterstukken niet in de ochtend worden gespeeld. Maar goed. We kwamen binnen… Rode loper… Veel mensen. Zie ik
ineens mijn broer staan te filmen en een vriend van mijn dochter maakte foto’s  En niet veel later Anneke Kervezee, de coördinator
van alle vrijwilligers in het Ziekenhuis en mijn collega’s. Wat moesten die nou hier? Dan zie ik al mijn kinderen en kleinkinderen ook
opduiken. Ik viel van de ene verbazing in de andere, voordat het kwartje viel. Niet omdat ik dat zelf had uitgevogeld, maar omdat
mijn dochter het in mijn oor fluisterde: Mam, je krijgt straks een lintje!”  

Nou dat lintje was uiteraard dik verdiend met meer dan 25 jaar vrijwilligerswerk. Niet alleen voor UVV, maar ook voor de kerk. En 
dus is Jopie nu “lid van de Orde van Oranje Nassau”.  Ze is er best wel verlegen van, maar ook blij en trots.  Maar het meest trots is 
Jopie nog op haar kleindochter van 13, die nu stage loopt in het ziekenhuis samen met haar oma.

Goed voorbeeld doet goed volgen! 



Ontmoeting met een bijzondere jongeman 

Toen ik een paar maanden geleden aan deze job begon heb ik mezelf voorgenomen om even een snel
rondje langs alle activiteiten te doen. Nou, daar is nog niet zo vreselijk veel van terechtgekomen vrees ik.
Bestuurslid worden van UVV Zoetermeer slokt best wel wat tijd op. Maar het is ook heel leuk, dus als het
aan mij ligt blijf ik dat doen.
Die bezoekjes aan de activiteiten zijn zeker niet van de baan, maar het gaat wel wat langer duren dan mij
oorspronkelijk voor ogen stond. 

En zo af en toe lukt het dan wel om even een paar van onze vrijwilligers op te zoeken. Zo ben ik onlangs
eens op een willekeurige woensdagmiddag een kijkje gaan nemen in het Lange Land Ziekenhuis bij de
hostessbalie. 

Als ik aankom staat er niemand achter de balie. Maar al snel heb ik in de gaten wat hier aan de hand is. Mensen die vaker in het
Ziekenhuis komen, weten het wel. De hostessbalie is een beetje verstopt achter het trappenhuis. Als je daar gaat staan, kun je niet
zien wat er in de hal gebeurt en bezoekers kunnen jou ook niet zien. En dus houdt de host of hostess de gebeurtenissen in de hal van
het Ziekenhuis vanaf een andere plek in de gaten. Vandaag zijn er twee van onze vrijwilligers aan het werk: Willy en Sepehr. 

Willy is al heel lang vrijwilliger. Zo was ze ooit gastvrouw in het ziekenhuis, totdat daar geen werk meer was. Daarna is ze even
weggeweest bij UVV, maar nu is ze weer terug als hostess. En dat is – ondanks de minder gunstige plek van de balie – toch wel heel
dankbaar werk.   

Sinds kort werkt ze op de woensdagmiddagen samen met Sepehr. In contrast met de meeste van onze vrijwilligers is Sepehr geen
55+, maar een jongeman van nog geen twintig. Als bestuur zijn we al een poosje aan het nadenken over hoe we ons
vrijwilligersbestand kunnen verjongen. En dus ben ik erg benieuwd naar zijn motivatie. 



Sepehr is geboren in Afghanistan, maar kon daar, zoals veel van zijn landgenoten niet blijven. Samen met zijn vader, moeder en 
twee zussen ontvluchtte hij als 11 jarig jochie deze extreem gevaarlijke omgeving, om uiteindelijk in Nederland een nieuw bestaan 
te kunnen opbouwen. Nu is hij 18 jaar, volgt een VWO-opleiding op het Oranje Nassau College en zit in z’n vijfde jaar. Sepehr heeft 
ook een baan: Elk weekend werkt hij in de horeca, waar hij lekkere broodjes klaarmaakt voor de gasten. Hij is maatschappelijk 
betrokken en daarom actief in de politiek bij Zoetermeer Vooruit. In die rol probeert hij jongeren te betrekken bij wat in feite hun 
eigen toekomst is.

Maar ook oudere mensen hebben zijn sympathie. Zij hebben er immers voor gezorgd, dat wij het nu zo goed hebben. En daarom 
wil hij er op z’n minst aan bijdragen zij nu goed verzorgd worden. Dat blijkt dan ook de voornaamste reden dat hij zich als 
vrijwilliger heeft aangemeld bij UVV Zoetermeer. Elke woensdagmiddag kun je hem vinden in de buurt van de hostessbalie in het 
Lange Land Ziekenhuis. Samen met zijn collega Willy zorgt hij ervoor dat bezoekers en patiënten hun weg binnen het Ziekenhuis 
kunnen vinden. Soms door de weg te wijzen en soms door ze (al dan niet in een rolstoel) er heen te brengen. Als mensen dat willen 
bellen ze een taxi voor de reis terug naar huis. En als er even geen vragen zijn, dan maken ze wel een praatje met wachtende 
mensen in de hal. 

Hij vindt het heel leuk werk en leert er veel van. Naast de hostessbalie is Sepehr in het weekend ook beschikbaar als reserve voor 
de Spoed Eisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis. Vaak moeten mensen die met de patiënt zijn meegereisd uren wachten. Samen 
met een collega zorgt hij dan dat er een kopje koffie of thee is en tussen de middag een boterham. 

Een concreet beeld over zijn eigen toekomst heeft Sepehr nog niet. Hij wil na het VWO in elk geval wel verder studeren. Hij denkt 
aan een universitaire opleiding in medische of technische richting. Hij heeft nog even de tijd om een keuze te maken. Hoe dan ook: 
Ik weet zeker dat hem dat gaat lukken. Deze jongen weet van aanpakken! 

Ton Jense
Coördinator Communicatie

https://nl.wordpress.org/


Smakelijk eten!

Hallo allemaal! Mijn naam is Thea Blankespoor. Al ruim 25 jaar ben ik betrokken bij het UVV-project Open
Tafel in de Petuniatuin. Tussen 12:00 en 13:15 schuift een aantal ouderen bij ons aan tafel voor een heerlijke
maaltijd en (eigenlijk nog veel belangrijker) een stukje gezelligheid.

Het aantal deelnemers schommelt nogal; in het verleden hadden wij wel 14 mensen aan tafel. Tot voor kort
hadden we er 8, maar onlangs is iemand overleden en 1 mevrouw is opgenomen in een verpleeghuis, dus nu
hebben we nog 6 deelnemers over. Maar we wanhopen niet, want de ervaring leert, dat er dan ineens weer
mensen bijkomen.

We hebben per dag liefst 3 vrijwilligers. Dat lijkt veel en we kunnen het ook wel met 2 vrijwilligers af. Het punt is, dat de deelnemers
en wij ook (steeds) ouder worden. We hebben 2 mensen van over de 90 en 3 deelnemers van 87/88 jaar. Onlangs werd een van de
deelnemers niet goed aan tafel. Toen moest er een ambulance worden gebeld en was er toch een beetje paniek in de tent! Zelf ben ik
meegegaan naar het ziekenhuis in Den Haag. Als je dan met z’n tweeën bent en een gaat weg, dan moet je dus alleen de andere
deelnemers geruststellen, afruimen enz. en heb je toch een probleem. Op zo’n moment ben je blij dat we met z’n drieën draaien.

Gelukkig komen zulke extreme situaties niet vaak voor. Doorgaans genieten de deelnemers en vrijwilligers gewoon van een gezellig
uurtje. Wat mij betreft, is dat het hoofddoel van ons werk: luisteren naar elkaar, een gezellig praatje, het nieuws, het weer, de politiek
en Tv-programma’s, alles komt voorbij. De mensen die nu aan tafel komen, zijn redelijk ‘bij de tijd’.

Met Pasen en Kerst doen we wat extra’s, met Sinterklaas bak ik borstplaat, 1x per jaar
hebben we een pannenkoeken-party, waarbij de vrijwilligers soep, pannenkoeken en
een toetje maken. Een kopje koffie toe, alle vrijwilligers erbij en het is een reuze feest,
waar nog lang over gepraat wordt.

Dit jaar hebben we in de herfstvakantie 2 stagiaires gehad; 2 meisjes van het Oranje
Nassau College, 3Havo, die 10 uur een maatschappelijke stage moesten doen. Ze
hebben het erg naar hun zin gehad bij ons en de mensen aan tafel vonden het ook erg
gezellig. Wat ons betreft, mag zoiets nog wel een keer!

Jullie snappen wel, dat wij het hier bij de Open Tafel erg naar ons zin hebben. En dat er nu even wat minder mensen aan tafel zijn,
ach, dat komt vanzelf weer goed!

http://uvv-zoetermeer.nl/jaarlijkse-pannenkoekenluch-petuniatuin/#stagiaires


Jack Kornaat stelt zich voor
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Jack Kornaat. Ik ben 63 en vrijwilliger bij UVV Zoetermeer. Het feit dat ik vrijwilliger ben geworden is zeker niet
toevallig. Ik heb lang gewerkt bij Justitie in een leidinggevende job op kantoor. Toen ik vanwege een reorganisatie in
2007 vrij onverwacht op straat kwam te staan, heeft dat mijn leven in eerste instantie flink op z’n kop gezet. Maar na
een korte tijd ga je dan eens goed gaan nadenken over wat je nou eigenlijk wilt in dit leven. Nou in elk geval geen
stoffige kantoorbaan meer. Ik wilde iets met en voor mensen gaan doen.  

Ik vond werk bij de Thuishulp in Den Haag. En dat werk bleek veel beter bij me te passen. Ik telde weer mee èn ik deed nuttig werk,
waar niet alleen ik blij van werd. Maar helaas heeft dat niet heel lang mogen duren. Na 2 jaar ging de Thuishulp failliet en was ik
terug bij af. Hoewel ik het natuurlijk wel heb geprobeerd, is het me nooit gelukt om een nieuwe betaalde job te vinden.  

Ik was in de tussentijd wel verhuisd naar een 55+ flat, waar bewoners gezellige koffiebijeenkomsten organiseerden in de
gemeenschappelijke ruimte. En al gauw ben ik daar gaan helpen. Niet alleen met de organisatie, maar ook zo af en toe eens een klusje
doen bij iemand die dat zelf niet meer kon. Dat geeft zoveel voldoening, daar kan geen geld tegenop.   

Ik kreeg daarmee echt de smaak van het vrijwilligerswerk te pakken en ben actief gaan
zoeken naar meer. En dat heb ik inmiddels al meer dan 5 jaar geleden gevonden bij de
UVV. Samen met een stuk of 10 andere vrijwilligers gaan we elke dinsdagmiddag met
bewoners van Monteverdi wandelen. Dat wil zeggen: de klanten zitten in een rolstoel
en wij duwen ze naar buiten. Meestal kost het wel wat moeite om de mensen zover te
krijgen dat ze hun jas aantrekken, maar als ze eenmaal buiten zijn, dan genieten ze
daar zichtbaar van. We proberen altijd wel een gesprek met de ouderen te voeren, maar
veel bewoners zijn daar jammer genoeg niet meer toe in staat. Toch kun je wel goed
zien dat zo’n uurtje in de buitenlucht de mensen goed doet. ’s-Zomers met goed weer
dan wandelen we meestal even naar het Noord-A gebied: verse bloemetjes, jonge
dieren, kleine kinderen en het meegebrachte glaasje limonadesiroop zijn een
voortdurende bron van plezier. Eenmaal terug in Monteverdi drinken we met z’n allen koffie of thee. Uiteraard met een koekje. Dat
hoort erbij.  

Sinds kort kun je me ook af en toe vinden in het Forum, waar ik namens UVV Zoetermeer potentiële klanten
te woord sta en geïnteresseerde mensen probeer te vertellen hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te doen. Er
komen helaas nog niet zoveel mensen langs als we graag zouden willen. Dat heeft een aantal oorzaken. Zo is

de ingang waar we dichtb`ij zitten (perronzijde op de begane grond) nog dicht, doen de digitale 
navigatieborden het nog niet en wellicht hebben we een verkeerd dagdeel gekozen. Maar je moet zoiets 
natuurlijk wel een kans geven en dus blijven we nog even doen wat we doen. Binnenkort komen onze eigen 
promotiematerialen en vallen we een stuk beter op.  



Henriette Bots doet sinds kort de coördinatie voor het project Begeleiding Na Opname. Dat gaat om de
ondersteuning van kwetsbare ouderen, die na een tijdje te zijn opgenomen in ziekenhuis of zorgpension, weer
moeten wennen aan het leven in de thuissituatie. Deze mensen worden dan gedurende maximaal 8 weken
door een vrijwilliger geholpen. Bijvoorbeeld door samen te koken, samen boodschappen te doen, etc.  Indien
nodig is er uiteraard ook de thuiszorg voor de zwaardere huishoudelijke klussen en ook de wijkverpleging. De
vrijwilligers in Begeleiding Na Opname zijn dus geen huishoudelijke hulp en ook geen verpleegster. We helpen
mensen alleen zo snel mogelijk weer terug in hun oude ritme. Na die 8 weken moet de cliënt het allemaal dus

weer zelf doen. Dat is althans de bedoeling, maar daarover later meer….

Nieuwe cliënten worden aangemeld door het ziekenhuis, zorgpension of wijkverpleging. In de opstartfase werden die mensen door
Piet (de man van) aan een vrijwilliger gekoppeld. Maar Piet kreeg het wel een beetje druk, want hij is ook voorzitter en waarnemend
coördinator Stedelijke Projecten. En dus heeft hij zijn vrouw eerst overgehaald om als vrijwilliger in het project mee te gaan draaien
en later zelfs om het stokje van hem over te nemen.

Dit jaar begint het project echt storm te lopen. Vanaf 1 januari 2018 zijn er al 11 mensen aangemeld voor een traject Begeleiding Na
Opname. Dat betekent dat er duidelijk een behoefte aan is, maar ook dat we meer vrijwilligers nodig zullen hebben om alle aanvragen
te kunnen blijven honoreren. Vooral ook omdat in de praktijk blijkt, dat er mensen zijn die na 8 weken nog niet op eigen benen
kunnen staan. Formeel zou je dan afscheid moeten nemen, maar dat doen we natuurlijk niet. Je laat deze mensen niet in de kou
staan. Toch kan dat een probleem worden als we op een gegeven moment geen nieuwe mensen zouden kunnen aannemen.

Er zou dus een dienst moeten zijn, waarin kwetsbare ouderen die daar behoefte aan
hebben, ook na die 8 weken worden geholpen. Dat zou dan hulp moeten zijn waaraan
geen einddatum is verbonden. Dit kunnen we deels opvangen met diensten als
Begeleid Vervoer en Levensboeken. Hoewel je zou kunnen stellen dat bijna 100% van
de mensen die een traject Begeleiding Na Opname (hebben) doorlopen baat zullen
hebben bij Begeleid Vervoer, zit niet iedereen te springen om een boek over zijn of haar
leven te laten schrijven. Maar het komt wel altijd even ter sprake. Toch kunnen we
zo niet alle problematiek oplossen. En dus blijft een vrijwilliger soms wat langer
hangen, totdat er een betere oplossing is.

Goed nieuws is wel dat er nu 6 nieuwe kandidaten zijn voor de vrijwilligerspool van Begeleiding Na Opname. Die zijn voor een groot
deel geworven uit ons het bestaande vrijwilligersbestand. Er zijn gelukkig nog mensen die een tandje bij willen en kunnen
zetten. Uitbreiding was ook hard nodig, omdat we anders de vraag op termijn niet zouden kunnen bijbenen.

Henriette heeft de handen aan vol aan het project. Ze voert intakegesprekken met cliënten en nieuwe vrijwilligers, participeert in
vergaderingen met alle partners in de zgn. Transmurale Zorgbrug en begeleidt ook zelf nog een dame die onlangs uit het ziekenhuis
werd ontslagen. Gelukkig vindt ze het prachtig werk, dus ze doet het graag. 

Handen vol leuk werk



Dat zoeken we uit !

Wim Weegink heeft een bedrijfskundige achtergrond. Toen hij bij een reorganisatie door zijn werkgever KPN 
op straat werd gezet, is hij als ZZP’er aan de slag gegaan. Het bleek nog knap lastig om aan klanten te komen. 
En dus zat Wim ineens met een hoop vrije tijd. Omdat hij toch wat wilde doen is hij begin 2013 
vrijwilligerswerk gaan doen bij UVV. In de rol van coördinator Stedelijke Projecten merkte Wim al snel dat er 
geen sprake was van innovatie. Het toenmalige bestuur deed niet veel meer dan ‘op de winkel passen’. En dat 
in een situatie dat de wind behoorlijk tegen stond: Door de nieuwe WMO zouden mensen langer thuis wonen.
En dat zou dan weer consequenties hebben voor het aantal verpleeghuizen dat open zou kunnen blijven….

De komst van Piet Bots, onze de huidige voorzitter, luidde een grote verandering in. Al snel daarna lag er een plan op tafel om een
onderzoek te laten doen naar de witte vlekken die in de zorg zouden ontstaan. Dat onderzoek moest worden uitgevoerd door één of
twee studenten van de universiteit. En ondanks dat er in eerste instantie enthousiast op het plan werd gereageerd, bleek uiteindelijk
dat niemand het kon of wilde doen. Omdat het bestuur het onderzoek toch wel erg belangrijk vond, is men op zoek gegaan naar
andere mogelijkheden. Met een subsidie van de landelijke UVV ontstond toen een alternatief. We hadden immers een
organisatiedeskundige in eigen gelederen. Daarom heeft het bestuur toen aan Wim gevraagd of hij het onderzoek zelf zou kunnen
uitvoeren. En zo is het toen afgesproken.

Om de relatie tussen opdrachtgever (UVV Zoetermeer) en opdrachtnemer (Wim) zuiver te houden, kon Wim niet in het bestuur
blijven. Sinds die tijd wordt de rol van coördinator Stedelijke Projecten waargenomen door de voorzitter.

Inmiddels is het onderzoek afgerond. Wim heeft een eindrapport opgeleverd, waarin een groot aantal witte vlekken werd blootgelegd.
Uiteraard heeft Wim ook beschreven of de oplossing van een knelpunt een zaak voor UVV zou kunnen zijn, dan wel elders opgepakt
moet worden. Het bestuur heeft op grond van dit rapport, dat inmiddels met al onze partners en de gemeente Zoetermeer is gedeeld,
een tweetal nieuwe projecten opgepikt, te weten:

Manteldienst Licht
Begeleiding na opname (voorheen Begeleiding na ontslag)

En zo vormt het witte vlekkenplan nu één van de peilers onder het beleidsplan van UVV Zoetermeer. Ook het landelijke UVV was blij
met het rapport en besloot een aanvullende subsidie beschikbaar te stellen om deze nieuwe projecten op te kunnen starten. Wim is
nu bezig met het ‘bouwrijp’ maken van de grond voor Manteldienst Licht. Dat doet hij samen met Zosamen en een aantal andere
partners. En hoewel het allemaal niet erg snel gaat, is Wim erg optimistisch over de kans van slagen.

http://uvv-zoetermeer.nl/vrijwillig-dichtbij/
http://uvv-zoetermeer.nl/witte-vlekken-zorg-en-welzijn/


Verslag coördinator Stedelijke Projecten 
Begeleid vervoer
Onze vrijwilligers zorgen voor het vervoer van mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen
reizen naar dokter, apotheek, ziekenhuis e.d. De vrijwilligers begeleiden hen desgewenst ook bij die
bezoeken. 
Het Begeleid vervoer project is in beginsel alleen bedoeld voor ritten binnen Zoetermeer of naar

bestemmingen in de directe omgeving van Zoetermeer.
De klanten van het autoproject betalen de vrijwilliger een kilometervergoeding voor de rit. Deze vergoeding is in de loop van 2017
gesteld op €6,- , overeenkomstig het tarief dat andere vrijwilligersorganisaties hanteren.
In 2017 werden in totaal 904 ritten gereden. In 2016 waren dat er nog 1.204 en in 2015 zelfs 1.507! Maar er is gelukkig ook goed
nieuws. We hebben flink wat energie gestoken in het promoten van Begeleid Vervoer. Jammer genoeg net te laat om van 2017 qua
aantal ritten nog een goed jaar te maken, maar in 2018 begint de vraag behoorlijk aan te trekken:

Multiple Sclerose

De vrijwilligers in het Multiple-Sclerose-project organiseren en leiden de gespreksgroepen voor MS-
patiënten. Op verzoek worden deelnemers ook thuis bezocht. 
Ook wordt er éénmaal per jaar een informatieavond georganiseerd over bv. ergotherapie of fysiotherapie.
Verder worden er in het Ziekenhuis op de laatste dinsdagmiddag van de maand informatiebijeenkomsten
gehouden voor patiënten, partners en belangstellenden. 
De UVV werkt in dit project nauw samen met de MS-vereniging.  

Telefooncirkels
De Zoetermeerse telefooncirkels is een samenwerkingsverband met het Nederlandse Rode Kruis en Palet
Welzijn. Deelnemers aan de telefooncirkels hebben dagelijks ( 7 dagen per week) contact met elkaar. Hierdoor
wordt ook hun aanwezigheid  gecontroleerd. De taak van onze vrijwilligers is om als gastvrouw/gastheer de
telefooncirkel te begeleiden. Zij besteden aandacht aan o.a. verjaardagen van de deelnemers, maar ook wanneer
iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis of moet revalideren in een verpleeghuis. Met regelmaat wordt een

bezoek gebracht bij de deelnemers van de cirkel. Als zich problemen voordoen in een cirkel worden zij ook als eerste door Palet
Welzijn gebeld.. 



Uw Verhaal Verteld (Levensboeken)
Het project Uw Verhaal Verteld richt zich op individuele ouderen die hun levensverhaal graag met behulp
van een vrijwilliger (schrijver) op papier willen zetten. Al pratende worden herinneringen opgehaald en deze
worden in woord en beeld door de schrijver vastgelegd in een boek. Zo wordt aan het leven van de oudere
een nieuwe betekenis toegevoegd. Het samen maken van een levensboek kan een bijdrage leveren tegen
eenzaamheid en het boek is een waardevolle herinnering niet alleen voor de verteller maar ook voor
eventuele (klein)kinderen of overige familieleden. 
In 2017 werden 8 afgeronde levensboeken uitgereikt.   

Begeleiding na Opname
In het kader van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de opdracht
voor de gemeenten om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Verzorgingshuizen sluiten en indicaties voor verpleeginrichtingen worden strenger. 
Dat betekent dat oudere patiënten meer dan voorheen na een opname weer in de thuissituatie komen.
De praktijk leert dat met name kwetsbare ouderen (70+) na de opname van slag zijn en een periode
nodig hebben om weer in hun normale doen te geraken.

Het project is opgezet om deze ouderen na hun opname in het ziekenhuis of zorgpension voor een vastgestelde periode te laten
begeleiden door vrijwilligers van de Unie van Vrijwilliger (UVV). Doel is hen zo snel mogelijk in hun normale doen terug te brengen
en te bereiken dat ze door dat steuntje in de rug weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. 
Begeleiding kan daarbij aanvullend zijn op via de Wmo geïndiceerde professionele thuishulp en zorg. 
Waar nodig kunnen de vrijwilligers ook met inschakeling van Plicare een signaalfunctie vervullen om professionele thuishulp en zorg
te bewerkstelligen. In 2017 zijn 20 aanmeldingen ontvangen, die in behandeling zijn genomen. 

Vrijwillig Dichtbij

Gedurende het gehele jaar heeft UVV Zoetermeer geparticipeerd in het landelijke project “Vrijwillig Dichtbij”. In dat kader hebben
we ons gericht op een drietal projecten:

Het project “Begeleiding na opname” dat in 2016 gestart is met het LangeLand ziekenhuis, is in 2017 uitgebreid met het
Zorgpension en de revalidatieafdeling van In Beweging.
In het project “Begeleid Vervoer” hebben we in eerste instantie tevergeefs samenwerking nagestreefd met de ANWB en een
professionele zorgaanbieder. Vervolgens hebben we met een gerichte communicatie gewerkt aan uitbreiding van het project. De
resultaten daarvan laten zich in de eerste maanden van 2018 zien.
En tenslotte hebben we op basis van de uitkomsten van het door ons uitgevoerde “witte
vlekkenonderzoek” gewerkt aan het project “Manteldienst Licht”. Dat project richt zich op het op
wijkniveau leveren van een aantal manteldiensten aan ouderen en minder-invaliden. Samen met ZoSamen
en andere (vrijwilligers)organisaties willen we in 2018 starten met één of twee pilots.

https://nl.wordpress.org/


Verslag van het secretariaat
Bestuur en Webbeheer
Het bestuur van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Zoetermeer bestaat uit het dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris, penningmeester en communicatiemedewerker) aangevuld met 3 coördinatoren.
In maart nam het bestuur afscheid van Ramon Linthorst (Communicatiemedewerker), die een nieuwe
baan vond. Hij is in mei opgevolgd door Ton Jense. 

Vergaderfrequentie bestuur

Het algemeen bestuur kwam in 2017 vrijwel elke maand bijeen. Voor het project Vrijwillig Dichtbij
werd door de projectgroep VD (twee)wekelijks vergaderd. 

Zaken die de revue passeerden in 2017
In januari werd, zoals gebruikelijk, de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Zo’n 90 UVV-ers wensten elkaar een goed
jaar. 10 jubilarissen uit 2016, met samen maar liefst 235 vrijwilligersjaren, werden in het zonnetje gezet met een cadeaubon en een
roos.  

Nadat in 2016 problemen met de website waren geconstateerd waardoor de website 2 maal uit de lucht
moest worden gehaald, heeft het bestuur op advies van Ton Jense en vrijwilliger Mario
Kool besloten de website bij een andere hostingpartner onder te brengen.  De geheel vernieuwde
website kon eind januari weer vrijgegeven worden. 

Op 26 april zijn 3 van onze vrijwilligers geëerd met een Koninklijke Onderscheiding: Thea Blankespoor,
Hannie van Dijck en Jopie de Jong. Alle drie zijn zij door Burgemeester Aptroot gehuldigd als “Lid in de orde van Oranje-Nassau”  

In mei is een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Palet Welzijn afgesloten. 

Op 20 juni 2017 is de Jaarvergadering/Voorjaarsbijeenkomst gehouden. Naast het voltallige bestuur waren 16 vrijwilligers aanwezig. 

In juli zijn communicatieplannen en folders voor de projecten “Levensboeken” en “Begeleid Vervoer” vastgesteld. Een eerste versie 
van het communicatiebeleid is geaccordeerd. 

Op 5 oktober heeft het bestuur een koersdag gehouden waar de prioriteiten voor het komende jaar
besproken zijn en acties uitgezet. 

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.  

UVV Zoetermeer is in december formeel partner geworden van het Forum, waarin Stadhuis en
Bibliotheek zijn samengegaan. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Gedurende het gehele jaar heeft UVV Zoetermeer geparticipeerd in het landelijke project “Vrijwillig
Dichtbij”. In dat kader hebben we ons gericht op een drietal projecten: 

Het project “Begeleiding na opname”. 
Het project “Begeleid Vervoer”. 
Het project “Manteldienst Licht”.  

http://uvv-zoetermeer.nl/563-2/
http://uvv-zoetermeer.nl/nieuwjaarsreceptie-2017/
http://uvv-zoetermeer.nl/koninklijke-onderscheidingen/
http://uvv-zoetermeer.nl/communicatieplan-levensboeken/
http://uvv-zoetermeer.nl/communicatieplan-begeleid-vervoer/
http://uvv-zoetermeer.nl/communicatiebeleid/


Vrijwilligers – aantallen, vacatures en mutaties 2017 

Aantallen
Per 1 januari 2017 waren er 247 vrijwilligers aangesloten bij onze Stichting en per 31 december 2017 waren dat er 228. 

Vacatures per eind 2017.
Per eind december 2017 waren er vacatures bij Buytenhaghe, Magnolia, Petuniatuin, Begeleid Vervoer, Levensboeken en Begeleiding
na Opname. 

Mutaties vrijwilligers
In 2017 zijn er 47 vrijwilligers uitgeschreven en 28 vrijwilligers ingeschreven. 

Zodra zich een vacature voordoet bij een project wordt deze gepubliceerd bij het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) en op onze eigen
website. 

Er is nog steeds een tendens ten aanzien van onze vacatures, namelijk dat deze voor het
Ziekenhuis meestal snel kunnen worden ingevuld, terwijl de vacatures voor de andere
Zorg- en Dienstencentra en de extramurale projecten doorgaans moeilijker vervulbaar
zijn. In het bijzonder voor de functies van aanspreekpunten is moeilijk vervanging te
vinden.  Dit is zorgelijk daar een project zonder aanspreekpunt vanuit
bestuursoogpunt lastig kan worden gecoördineerd en daardoor het regelmatige contact
tussen bestuur en vrijwilligers onder druk komt te staan. 

Redenen waarom mensen met het vrijwilligerswerk stoppen zijn bij UVV Zoetermeer: 

1. het verkrijgen van ander, betaald werk, soms via het vrijwilligerswerk dat men heeft
verricht;

2. andere belangstelling na een ruim aantal jaren vrijwilligerswerk via de UVV;
3. verkeerde inschatting van het vrijwilligerswerk dat men is gaan doen;
4. verhuizen naar buiten Zoetermeer en
5. gezondheidsklachten en overlijden.

Incidenteel heeft het stoppen te maken met onvrede over de gang van zaken binnen het project, dan wel binnen de instelling waar 
men actief was. 

Er is in de loop der tijd een goede vorm van samenwerking ontstaan met de organisaties waar onze vrijwilligers hun werkzaamheden 
verrichten. 

De  samenstelling en leeftijd van onze vrijwilligers
De vrouwen zijn in ons vrijwilligersbestand met 76% nog steeds ruim in de meerderheid. 

Toch is er een aantal vacatures dat ook uitstekend door mannen kan worden vervuld. Zoals bijvoorbeeld bij Begeleid Vervoer, het 
rolstoelduwen bij Buytenhaghe en de Verpleeghuizen en bij de afdeling fysiotherapie in het LangeLand Ziekenhuis. 

http://uvv-zoetermeer.nl/vacatures/


http://uvv-zoetermeer.nl/verslag-van-het-secretariaat/[11-5-2018 20:3556]

Jubilea
Het jaar 2017 heeft 6 jubilarissen opgeleverd. Zij zijn gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie die op 16 januari 2018 is gehouden. 

De leeftijdsopbouw van alle vrijwilligers per 31 december 2017 geeft het volgende beeld (tussen haakjes de cijfers van 2016): 



Verslag van de penningmeester
Er gebeurde in 2017 op financieel gebied erg veel, zelfs voornamelijk plezierige zaken! Dat is wel even
anders dan in voorgaande jaren toen we steeds op onze reserves inteerden.

In 2017 hebben we veel vrijwillige bijdragen gekregen, voor begeleid vervoer, van de bazaar Petuniatuin
(€400), van de handwerkclub Gondelkade €200), zomaar, samen ruim €1.000.

Het Tientjes-project had in 2017 de ruimste belangstelling ooit met alles bij elkaar net geen 200
smikkelaars. 

We wonnen ook een prijs van €2.000 voor ons innovatief benaderen van de Witte
Vlekken die ontstonden door de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Dat via die wet niet alles  door professionele zorg  kan worden
afgedekt, is uit ons onderzoek gebleken. UVV probeert daar nu iets voor te regelen in
die gevallen dat je niet voor professionele hulp in aanmerking komt en er niemand in
de buurt is die het voor je kan doen.  Natuurlijk samen met andere organisaties die op
dit gebied ook diensten aanbieden. Dat heeft Gemeente Zoetermeer tot hun (en
ons) genoegen erkend en daarom positief gereageerd op ons verzoek hiervoor subsidie
te geven. Die €6.560 zullen we daar goed voor kunnen gebruiken. 

Eén van de uitgaven die we nu kunnen doen is voor het lidmaatschap van het nieuwe
FORUM. Dat moet de samenkomst plek worden binnen Zoetermeer  waar we in
verbinding met collega-organisaties onze diensten aan burgers kunnen aanbieden en
vrijwilligers kunnen werven.  

De innovatiesubsidie die wij via de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) krijgen, is in 2016 en
2017 blijkbaar goed besteed. Ons verzoek om de subsidie voor de opzet van de Manteldienst Licht in 2018 te verhogen tot
€15.000 is namelijk vlot goedgekeurd. ZoSamen zal in de loop van 2018 de trekkersrol van de UVV voor dit grote
project overnemen. Zij zullen ook bijdragen van o.a. Fonds1818 vragen voor financiering van de verdere opzet in de komende jaren. 

Met Palet Welzijn is in 2017 een nieuwe overeenkomst aangegaan. Deze biedt Palet meer duidelijkheid over de inzet van onze
vrijwilligers en ons een betere dekking van onze vrijwilligerskosten.   

Toch ook nog een  minder puntje: een rente van 0,01% op onze reserves, daar kan je natuurlijk niet echt

vrolijk van worden. 

2017 toont op papier weliswaar een verlies, maar dat is vooral te wijten aan het boekhouden in het
kasstelsel: alleen wat in een jaar betaald en ontvangen is telt dan mee, niet openstaande declaraties zoals de
bijdrage over 2017 van het LLZ. We hebben eind 2017 geen schulden, reëel gezien zijn we dus netjes rondgekomen. De begroting voor 
2018 toont prima mogelijkheden om de plannen met onze projecten waar te maken.  

http://uvv-zoetermeer.nl/witte-vlekken-zorg-en-welzijn/
http://uvv-zoetermeer.nl/manteldienst-licht/
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Resultaten 2017 en Begroting 2018
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Verslag Kascontrole commissie

Gebruiker
Stempel



Verslag coördinator Lange Land Ziekenhuis
Algemeen
In 2017 is door een aantal vrijwilligers uit de diverse projecten incidentele activiteiten uitgevoerd:

Patiënttevredenheidsonderzoeken bij Radiologie, de bloedafname (zowel locatie LLZ als Stadshart) en de
OK.
Ondersteuning bij de Open Dag
Begeleiding Sinterklaas op zijn ronde door het ziekenhuis
Kinderafdeling, de hal en de Toneelzaal in kerstsfeer gebracht
Kerstballen verkocht voor de actie van de stichting Vrienden van het Lange Land (geldinzameling voor het opknappen en gezellig
maken van de verlosafdeling)

Fysiotherapie
De vrijwilligers in het fysiotherapieproject brengen klinische patiënten die zich niet zelfstandig kunnen
verplaatsen, naar de fysiotherapie en na de behandeling weer terug naar de zaal. Enkele vrijwilligers
hebben neventaken, zoals het controleren van de watertemperatuur op de afdeling, het assisteren bij de
jaarlijkse technische check van rolstoelen, het brengen van loophulpmiddelen naar patiënten e.d. Ook de
vrijwilligers van de hartrevalidatie vallen onder dit project . Hun activiteiten(2x per maand) bestaan o.m.
uit het klaarleggen van folders, ophangen van routebordjes, schenken van koffie/thee en laatkomers de
weg wijzen.

Gastvrouwen
Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze
vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken
een praatje . Zij hebben ook de taak om patiënten die lid zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’,
na opname bloemen te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.
Het bestaansrecht van deze taken komt steeds meer onder druk te staan: patiënten verblijven steeds korter
in het ziekenhuis waarmee de activiteiten van de gastvrouwen ook afnemen.

Host-Hostess
In de centrale hal van ’t Lange Land Ziekenhuis is een balie waar ’s morgens en ’s middags (tot 16.00
uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die een bezoek brengen aan een poli of opgenomen
worden voor een (dag)behandeling, te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de
betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten in het ziekenhuis worden opgevangen als men

bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer te vinden waar men moet zijn. Ook begeleiden de
vrijwilligers poliklinische patiënten met een medisch dossier van de ene poli naar de andere.

Gastvrouw Spoed Eisende Hulp
Deze vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje
met patiënten en bezoekers en bieden hen koffie/thee of een boterham aan.
Dit alles om het vaak lange wachten te veraangenamen.

Operatiekamer KNO
Op de KNO poli waar op dinsdag, woensdag en vrijdag (vanaf 7:30 uur) kinderen 

worden behandeld voor kleine ingrepen aan hun oren en amandelen, assisteren vrijwilligers kinderen en hun 
ouders vooraf en na afloop van de ingreep.



Het aanbieden van activiteiten aan ouderen, zoals (voor)lezen,
spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d. In 2017 is de huiskamer uitgerust met een z.g.
tovertafel: een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit spelletjes,
een aquarium, balspellen. Bedoeling is om de ouderen in beweging te krijgen en/of
afleiding te bezorgen met bewegende beelden.
In 2017 bleef het project redelijk lopen hoewel er toch weer enkele vrijwilligers zijn
afgehaakt vanwege onvrede over de gang van zaken rond het proces van aanbod van
patiënten door het verpleegkundig personeel.De vrijdagochtend blijft een probleem

door een andere oorzaak: veel mensen worden ontslagen en er vinden in principe op die dag geen nieuwe opnames plaats.

Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen

Verslag coördinator Dienstencentra
Onze vrijwilligers zijn actief in 4 dienstencentra:

Albrandswaard
Bijdorplaan
Gondelkade
Petuniatuin

Albrandswaard (Meerzicht)
Albrandswaard Meerzicht daar is op woensdagochtend een Kreasoos waar ook
geborduurde kaarten, en 3D kaarten gemaakt worden. Dit ook weer onder begeleiding
van enkele vrijwilligers die dat met veel plezier en aandacht doen.
Op de vrijdagochtend is er Koersbal. Daar nemen veel mensen aan deel en zij spelen
het spel met veel enthousiasme.

Bijdorplaan (Driemanspolder)
Bij de Bijdorplaan wordt op maandagmiddag
gesjoeld, ook daar zijn veel deelnemers die
hieraan meedoen. Ook kan er een spelletje gespeeld worden zoals rummycub, of een potje
kaarten.

Gondelkade (De Leyens)
Op de Gondelkade hebben we een Handwerksoos waar elke donderdagmiddag, onder begeleiding
van onze vrijwilligsters mooie handgeborduurde kleedjes, babycapes, gebreide truien, kaarten e.d
gemaakt worden. De dingen die gemaakt zijn worden verkocht via bazaars en van de opbrengst
wordt weer nieuw materiaal gekocht.

Petuniatuin (Seghwaert)

In de Petuniatuin is er elke werkdag vanaf 12.00 uur een Open Tafel
project, wat inhoudt dat de bewoners van de desbetreffende
Bejaardenwoningen, of van buiten af, daar kunnen eten. De maaltijden worden door de deelnemers zelf

van te voren uitgekozen uit een lijst.
Dit wordt dan koelvers aangeleverd en door onze vrijwilligers opgewarmd en uitgeserveerd. Onze
vrijwilligers nemen tijdens het eten ook plaats aan de tafel om het contact tussen de deelnemers te
bevorderen, en voor de gezelligheid, en een praatje. Na de maaltijd ruimen de vrijwilligers alles op en
zorgen dat alles weer schoon is.

Ook in de Petuniatuin is op vrijdagochtend een Creasoos, waar prachtige kaarten gemaakt worden en elke keer met een ander thema.
En op vrijdagmiddag is er een Hobbyclub.

https://nl.wordpress.org/


Verslag coördinator Verpleeghuizen
Beschrijving van de projecten in de verrpleeghuizen Vivaldi, Monteverdi, Magnolia en in Verzorgingshuis
Buytenhaghe 

Activiteiten
Bij het project Activiteiten in Buytenhaghe,  Monteverdi  en Vivaldi assisteren onze vrijwilligers bij diverse
activiteiten zoals bingo, muziekavond, rad van avontuur e.d. Zij voorzien de
deelnemers voorafgaande aan de activiteit en in de pauze van koffie/thee en soms een

hapje. Bewoners die niet op eigen gelegenheid kunnen komen worden gehaald, begeleid en na afloop weer
teruggebracht. De zaal wordt na afloop weer op orde gebracht. Maar bovenal gaat het natuurlijk ook om het
sociale contact voor de bewoners als ook voor de vrijwilligers onderling. 

Voorlezen
Op een ochtend wordt in Vivaldi door één vrijwilliger de krant voorgelezen aan 4 á 5
bewoners en daarbij een kopje koffie gedronken. De kranten worden niet alleen door de bewoners zelf
meegenomen, maar de vrijwilliger neemt ook leesmateriaal mee van huis. 

Wandelen op maandag/dinsdagmiddag en donderdagochtend
Vrijwilligers halen de bewoners van de afdelingen en wandelen in afzonderlijke

groepen in Vivaldi, Monteverdi en Magnolia met bewoners in een rolstoel (1 op 1) in de omgeving van de
huizen. Bij terugkomst wordt er wat met elkaar gedronken waarna de bewoners weer worden teruggebracht
naar de afdelingen. In Buytenhaghe wandelen vrijwilligers tweemaal per week, op dinsdagmiddag en
donderdagochtend, individueel met bewoners die daar behoefte aan hebben. De wandelingen duren
ongeveer een half uur en soms lopen de vrijwilligers ook wel met de bewoners naar het winkelcentrum. Elke
vrijwilliger wandelt met één bewoner. Meestal maken de vrijwilligers 2 keer een wandeling tijdens hun werk. 

‘t Winkeltje
Elke ochtend, behalve op zondag, staan er twee vrijwilligers in ’t Winkeltje in
Buytenhaghe. De bewoners kunnen daar terecht voor hun dagelijkse boodschappen.
Sociaal contact speelt hierbij een belangrijke rol.  
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