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1 Inleiding 
 

1.1 Missie en speerpunten 
De UVV Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie met als missie het bevorderen en 

verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met menselijk contact en 

continuïteit als voornaamste kenmerken. 

Gelet op ontwikkelingen in het veld van zorg en welzijn, wil UVV Zoetermeer die missie 

naast hantering binnen de bestaande vrijwilligersprojecten ook meer ten uitvoer 

brengen in de extramurale situatie. In 2017 zijn daartoe in eerste instantie twee 

speerpunten benoemd, te weten: 

- Begeleiding na ontslag Lange Land Ziekenhuis 

- Uitbreiding begeleid Vervoer 

 

In een later stadium kunnen daar nog de volgende speerpunten aan toegevoegd 

worden:  

- Mantelzorg light 

- Was- en strijkservice 

 

1.2 Belang van communicatie 
Een belangrijk (zo niet bepalend) element bij de verwezenlijking van de missie en de 

realisatie van de doelstellingen is communicatie.  Denk daarbij aan het werven van 

vrijwilligers voor een nieuwe activiteit of het scheppen van andere voorwaarden. De 

ervaring leert dat juist op dit aspect nog veel te verbeteren valt. In veel gevallen blijkt 

dat communicatie uitingen niet leiden tot het beoogde resultaat.  

Communicatie is tweerichtingsverkeer. Er is altijd sprake van een zender en een 

ontvanger. Het is van belang dat de zender (in veel gevallen zullen wij dat zijn) vaststelt 

dat of de boodschap correct is aangekomen bij de ontvanger en het beoogde effect 

heeft. Feedback uit de doelgroep (of het uitblijven daarvan) is belangrijke informatie, 

waar we altijd iets mee moeten doen. 

 

1.3 Doel van het communicatiebeleid 
Achteraf kun je meestal wel bepalen wat er is misgegaan. Maar het is natuurlijk veel 

beter om vooraf maatregelen te nemen om de kans op mislukking zo klein mogelijk te 

maken.  

 

In dit communicatiebeleid wordt in z’n algemeenheid beschreven welke doelen en we 

onderkennen, welke doelgroepen er zijn, welke vormen van communicatie kunnen 

worden toegepast in welke situatie, waarom het zinvol is om een communicatieplan op 

te stellen en welke eisen er dan aan zo’n plan worden gesteld. 
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2 Doelen 
UVV Zoetermeer streeft met haar communicatie een aantal doelen na: 

2.1 Imagebuilding 
We willen dat onze omgeving een goed beeld heeft van wat UVV Zoetermeer is, doet en 

wil gaan doen. Dat doen we door onszelf doorlopend de volgende vragen voor te houden:  

 Hoe beoordelen wij onze eigen presentatie en prestaties?  

 Hoe zien anderen dat?  

 Is er sprake van een discrepantie?  

 Hoe willen we dan dat anderen ons zien?  

 Wat gaan we doen om daar verbetering in aan te brengen?  

 

 

2.2 Borgen van de continuïteit in bestaande projecten 
Dat doen we o.a. door  

 goed luisteren naar wat zich in en om het betreffende project afspeelt.  

 enthousiast houden van de betrokken vrijwilligers  

 (tijdig) werven van nieuwe vrijwilligers  

 zorgdragen voor voldoende (financiële) middelen.  

Deze taken zijn vastgelegd in de functieomschrijving van de betrokken coördinator, maar 

zo nodig kan deze worden ondersteund door anderen zoals bestuursleden en 

projectleider. 

 

2.3 Uitrollen van nieuwe projecten 
Groei is essentieel om te kunnen blijven bestaan. We hoeven niet per sé groter te 

worden, maar in elk geval wel anders. De wereld verandert immers continu en wij zullen 

daarin mee moeten gaan. Bij elke verandering speelt communicatie een grote rol: 

 Vaststellen behoefte 

 Uitzoeken (on)mogelijkheden 

 Voorwaarden scheppen 

 Afstemmen 

 Bekendmaken 

 

 

2.4 Faciliteren van de eigen vrijwilligers  
(o.a. informeren, verzekeren, opleiden) 
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3 Doelgroepen 
UVV Zoetermeer communiceert met de volgende doelgroepen: 

 

3.1 Inwoners die gebruik (kunnen) maken van het vrijwilligerswerk van UVV 
 Klankbord: Wat leeft er in deze doelgroep? (waar heeft men behoefte aan?) 

 Naamsbekendheid: Wat is UVV Zoetermeer en welke diensten verlenen we? 

 Uitdragen informatie over nieuwe diensten 
 

3.2 Inzetbare vrijwilligers 
 ondersteunen in en informeren over alle zaken in relatie tot hun vrijwilligerswerk  

 informeren over bestaande projecten 

 ondersteunen in beweging van intra- naar extramuraal 

 benaderen als ambassadeurs voor de werving van vrijwilligers 

 klankbord: wat leeft er onder onze vrijwilligers? 
 

3.3 Potentiële vrijwilligers, onderscheiden naar levensfase 
 Studenten (stageplaatsen, bijvoorbeeld bij de opzet van een nieuw project) 

 Mensen die op zoek naar werk zijn of al werkzaam (vrijwilligerswerk avond/weekend) 

 Mensen zonder werk of gepensioneerd (ook overdag inzetbaar) 
 

3.4 Partners 
 Imago: UVV staat bekend als een goede betrouwbare partner 

 Antenne: Veranderingen in de behoeften monitoren/gebruiken 

 Relatiebeheer: bestaande samenwerking onderhouden en uitbreiden 

 Projecten: nieuwe vormen van samenwerking bevorderen 
 

Vooralsnog zijn de volgende (potentiële) relaties/partners onderkend: UVV Nederland, 
partners Vrijwillig Dichtbij (VD), Lange Land Ziekenhuis, Palet Welzijn, Vip, Netwerk 
Informele Zorg (NIZ), Gemeente Zoetermeer, Plicare, ANWB, Bibliotheek, Wijk- en 
Buurtverenigingen en -centra, Fondsen etc. 
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4 Vormen van communicatie 
 

4.1 Persoonlijke benadering  
Het gaat hier om alle communicatie waarbij er sprake is van één zender en één - voor de 

zender bekende - ontvanger. Daarbij onderkennen we de volgende varianten: 

 Mondeling (gesprek, telefoontje) 

 Schriftelijk (brief, formulier) 

 Digitaal  (emailtje, whatsapp of SMS bericht) 

 

4.2 Brede benadering  
Hier is er sprake van één zender en veel (anonieme) ontvangers. We benaderen (een deel 

van) de hele doelgroep in één keer. En ook daarin zijn verschillende mogelijkheden: 

 Mondeling (toespraak, presentatie, vergaderingen, bijeenkomsten) 

 Schriftelijk (rapport, folder, poster, krant, vacaturebank)  

 Digitaal  (website, groepsapp, facebook, twitter) 

 

Uiteraard is deze opsomming verre van volledig. Je zou ook kunnen denken aan het maken van 

een film, een stripverhaal, een toneeluitvoering, etc. Feitelijk zijn de mogelijkheden 

onbegrensd, zij het dat ze niet allemaal even voor de hand liggen. Sommige methoden kosten 

geld, andere alleen inspanning. Elk van deze vormen van communicatie heeft ook zo zijn eigen 

voor- en nadelen. In een gesprek ontvang je meteen verbale en non-verbale feedback. Bij een 

brief kan een reactie even duren. Met digitale middelen bereik je je doelgroep sneller dan 

mondeling of schriftelijk. Maar er kleven wel wat haken en ogen aan het gebruik van digitale 

middelen (denk aan de beveiliging). Via de website kom je wat lastiger in contact met nieuwe 

relaties, met facebook gaat dat in elk geval veel sneller. Maar snel is niet altijd wat je wilt. Het 

kan ook zo snel gaan, dat het resultaat er eerder is dan dat we er klaar voor zijn.  

 

Daarom moeten we bij elke communicatie uiting - afhankelijk van het doel, de doelgroepen, de 

timing, etc. - nagaan welke vorm(en) in die situatie het meest effectief zullen zijn. 
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5 Communicatieplannen 
Om onze communicatie effectiever te maken, gaan we voor elk nieuw project een 

communicatieplan maken. Dat dwingt ons om vooraf structureel na te denken over een aantal 

kritische succesfactoren, waaronder de vraag ‘wat moet dit nu opleveren?’. Dan helpt het ook 

om het doel SMART te definiëren.  

 

5.1 Kritische succesfactoren  
Het succes van een communicatie uiting komt niet toevallig tot stand. Bij elke vorm van 

communicatie gelden de volgende kritische succesfactoren, waar we vooraf goed over na 

moeten denken: 

 

DOEL  Wat willen we precies bereiken? 

DOELGROEPEN Wie willen we bereiken, wie hebben we daar bij nodig?  

TIMING  Wat is het beste moment m.b.t. welke doelgroep? 

MEDIA  welk(e) middel(en) kunnen we daar het beste bij inzetten? 

BOODSCHAP Hoe verwoorden we de boodschap? 

LAYOUT  Hoe verpakken we de boodschap?  

METEN  (Hoe) kunnen we effectiviteit van de communicatie meten  

BIJSTUREN  Welke maatregelen kunnen we nemen om zo nodig bij te sturen? 

LEREN  Als er zaken mis gaan, moeten we er tenminste iets van opsteken. 

 

5.2 Doelstelling Smart maken 
Wat willen we met de beoogde communicatie uiting(en) precies bereiken? 

Het doel moet zoveel mogelijk SMART gemaakt worden. Dat wil zeggen: 

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgeboden. Met name korte-

termijndoelen moeten zoveel mogelijk SMART worden beschreven. Bij lange-

termijndoelen is dat niet altijd mogelijk. Maar door het project op te delen in een aantal 

fasen, zou je wel zover moeten kunnen komen dat je tenminste de eerste fase goed in 

beeld kunt krijgen.   

 

Specifiek 
Wat willen we bereiken? 
Wie zijn erbij betrokken? 
Waar gaan we het doen? 
Wanneer gebeurt het? 
Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? 
Waarom willen we dit doel bereiken? 

Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of 
resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief 
gegeven verbonden is. 
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Meetbaar 
Een SMART-doelstelling is normerend: het is een maat voor de kwaliteit van de te leveren 

inspanningen. Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Wat is er precies af als 

we zeggen dat het af is?  

 

Een SMART-doel moet je kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen. Er moet een 

systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een 

bepaald moment bereikt is. Doe zo mogelijk een nulmeting, om de startsituatie te 

bepalen. 

 

Acceptabel / Aanwijsbaar / Activerend / Actiegericht 
Als je een SMART-doel voor jezelf stelt, dan is het voldoende dat je het zelf accepteert. 

Maar wanneer er ook andere mensen bij betrokken zijn, is het belangrijk dat er draagvlak 

voor is. De betrokkenen moeten het ook willen, anders wordt het doel niet gehaald of 

beklijft de verandering niet. Je kunt het draagvlak vergroten door mensen actief te 

betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling. Het is belangrijk ze daarbij 

daadwerkelijk inspraak te geven.  

Soms wordt de ‘A’ in SMART ook wel uitgelegd als “Aanwijsbaar”. Daarmee wordt 
bedoeld dat duidelijk moet zijn wie wat moet doen om het doel te bereiken. En een 
andere uitleg voor de ‘A’ is “Activerend” of “Actiegericht”: de doelstelling moet 
uitnodigen tot actie en energie losmaken. De doelstelling moet positief geformuleerd zijn. 
Er moet een actieplan zijn. Maar let erop dat een SMART-doel een bepaald resultaat 
voorschrijft, niet een inspanning. 

 

Realistisch / Relevant 
Is het doel haalbaar?  Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen 

de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden?  Hebben we 

voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden?  

Dit zijn belangrijke afwegingen, want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet.  

 

Soms wordt de 'R' in SMART ook wel uitgelegd als "Relevant". Een haalbare en zinvolle 

doelstelling is motiverend en maakt energie los. 

Een realistische doelstelling houdt rekening met de praktijk. In geen enkele organisatie 

kunnen mensen 100% aan één doel werken, laat staan in een vrijwilligers organisatie.  

Gedreven door een te hoge ambitie kan een doelstelling onrealistisch worden. Je kunt 

vaak beter meerdere kleine stapjes doen dan proberen er in één grote stap te komen.  

Een te makkelijk doel is ook niet alles. Het daagt mensen niet uit en levert ook geen 

bevrediging op. Als mensen het gevoel hebben dat ze iets extra’s moeten doen om het 

doel te realiseren dan voelen ze zich trots en dat geeft energie voor nieuwe doelen. Een 

SMART-doel moet gezien worden als een project, niet als een taak. Durf een uitdaging aan 

te gaan! 

 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/durf
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Tijdgebonden 
Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel 

bereikt? 

Een SMART-doelstelling heeft altijd een duidelijke startdatum en einddatum. Als de 
einddatum wat verder in de toekomst ligt, zijn er bij voorkeur ook tussentijds 
meetmomenten (mijlpalen), waarop we kunnen zien of we nog steeds op koers liggen. 
 

 

Smart is niet altijd slim: Keep it simple! 

De beroemde toespraak I have a dream van Martin Luther King was niet SMART (want 

niet meetbaar, niet tijdgebonden). Maar het was wel een briljante toespraak, zeer 

inspirerend en activerend. 

 

Wie het onbekende wil verkennen kan niet specifiek zijn. Meetbare resultaten leiden tot 

calculerend gedrag. Acceptabele doelen zijn niet confronterend. Realistische doelen zijn 

niet ambitieus. Tijdgebonden doelen hebben een beperkte houdbaarheid. 

 

SMART is een nuttige checklist , maar het legt ook beperkingen op die zeer waardevolle 

doelstellingen uitsluiten. SMART mag dus nooit een doel op zich zijn. 

 

5.3 Eisen aan een communicatieplan 
Uiteraard ga je - voorafgaand aan een elk gesprek - geen uitgebreid communicatieplan 

schrijven. Toch is het nalopen (al is het maar in je hoofd) van de kritische succes factoren 

een nuttige zaak. In elk geval bij alles wat is gericht op de brede benadering moet het 

opstellen van een communicatieplan altijd worden overwogen. Een besluit om in zo’n 

situatie geen communicatieplan te maken moet schriftelijk worden gemotiveerd en in het 

archief bewaard. Een communicatieplan kan - afhankelijk van de situatie - een A-4tje zijn 

of een lijvig document. Elk communicatieplan van UVV Zoetermeer wordt gekenmerkt 

door de een aantal vaste elementen. Elk communicatieplan beschrijft: 

 De doel(en) en de doelgroep(en)  

 Wat de geschikte momenten zijn voor de communicatie 

 Welke communicatiemiddelen het meest effectief zullen zijn 

 Hoe we gaan meten wat aanpak oplevert en bijsturen (plan-do-check-act)  

 Wie de boodschap gaan samenstellen (bij voorkeur meerdere mensen) 

 Wie de boodschap vóór gebruik kritisch gaan beoordelen (meerdere mensen bij 

voorkeur uit de beoogde doelgroep) 

 Wie er – tijdens de uitvoering - voor gaat zorgen dat feedback leidt tot de juiste acties 

 Wie ervoor verantwoordelijk is dat de Leerpunten in het communicatiebeleid worden 

verwerkt 

Wanneer het communicatieplan definitief is, wordt dit uiteraard gebruikt om de 

uitvoering aan te sturen, maar ook in het centraal archief opgeslagen. Wanneer het -

tijdens de uitvoering - noodzakelijk blijkt om bij te sturen, wordt de motivering daarvan 

schriftelijk vastgelegd. En ook voor deze motivering wordt opgeslagen in het centraal 

archief, zodat het kan dienen als leidraad voor de evaluatie en mogelijk bevat het ook 

leerpunten voor volgende projecten.  

https://www.wyzant.com/resources/lessons/history/hpol/mlk/ihaveadream
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6 Algemeen bruikbare hulpmiddelen 
Vanuit het bestuur van UVV Zoetermeer worden de volgende algemeen bruikbare hulpmiddelen 

aangeboden: 

 Website 

Op de website www.uvv-zoetermeer.nl presenteert UVV Zoetermeer haar missie, werkwijze 

en activiteiten. De website wordt ook voor het plaatsen van nieuwsberichten en vacatures.  

Verder is er een contactformulier, waarmee belangstellenden opmerkingen kunnen plaatsen 

of een vraag stellen. Verder is het mogelijk om een reactie bij een berichten te plaatsen. Om 

‘vervuiling’ te voorkomen worden reacties altijd eerst door een coördinator beoordeeld, 

voordat ze op de site zichtbaar worden. 

 

 Facebook pagina 
Het doel van onze facebook pagina www.facebook.com/ZoetermeerUVV is het uitbreiden 
van ons netwerk. Dat doen we door selectief berichten te plaatsen. Dat kunnen (extracten 
van) nieuwsberichten op de website zijn, vacatures, wetenwaardigheden met betrekking tot 
UVV Zoetermeer en/of de zorg in het algemeen (zeker als UVV Zoetermeer daarbij betrokken 
is). Door ze ‘openbaar’ te maken, kunnen onze vrienden (lees: iedereen in ons primaire 
Facebook netwerk) deze berichten delen met hun vrienden, waardoor de kring groter wordt.  
We hoeven deze berichten niet altijd zelf te schrijven. Ze kunnen ook worden overgenomen 
van een partner (vriend in Facebook termen).  
 
Er is tenminste één UVV project (Handwerksoos) dat al een eigen Facebook pagina heeft. Op 
hoeft daar niks op tegen te zijn. Maar we moeten wel goede afspraken maken over het 
gebruik. 
 

 Emailaccounts 

Ten behoeve van emailverkeer en/of whatsapp berichten kunnen onbeperkt email accounts 

onder de domainnaam uvv-zoetermeer.nl worden uitgegeven, denk bijvoorbeeld eens aan 

secretaris@uvv-zoetermeer.nl, bestuur@uvv-zoetermeer.nl,  

levensboeken@uvv-zoetermeer.nl of koersbal@uvv-zoetermeer.nl 

 

Gebruik van deze accounts bevordert de professionele uitstraling van onze activiteiten en 

maakt overdracht bij vertrek van een vrijwilliger eenvoudiger. Mensen hoeven niet hun eigen 

emailnaam op te geven. We kunnen mail van en naar een uvv-zoetermeer.nl box eenvoudig 

doorsturen naar een (al dan niet privé) email adres. 

 

 Centraal archief 

Er zal een centraal archief (OneDrive of DropBox) worden ingericht, waar alle relevante 

documenten (zoals bijvoorbeeld communicatieplannen, folders, presentaties, etc.) worden 

bewaard. Het centraal archief is niet openbaar (alleen toegankelijk voor bestuursleden), 

maar vanuit dit archief kunnen zaken wel worden opgehaald en beschikbaar gesteld aan 

iedereen die daar (vanuit UVV Zoetermeer perspectief) baat bij kan hebben. 

 

 Relatiebeheer systeem 

Er wordt een relatiebeheer systeem gemaakt, waarin we (denk aan naam, adres, email en 

telefoon) gegevens over al onze relaties gaan vastleggen. Ook dit systeem is niet openbaar. 

Maar de gegevens kunnen - mits de ontvanger daar expliciet toestemming voor heeft 

gegeven - wel dienen voor direct mailing.  

http://www.uvv-zoetermeer.nl/
http://www.facebook.com/ZoetermeerUVV
mailto:secretaris@uvv-zoetermeer.nl
mailto:bestuur@uvv-zoetermeer.nl
mailto:levensboeken@uvv-zoetermeer.nl
mailto:koersbal@uvv-zoetermeer.nl

