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1. INLEIDING
 

Het UVV project Levensboeken bestaat sinds 2012 en is initieel opgericht met steun van het 

Oranjefonds. Het doel van het project is het ondersteunen van ouderen bij het vastleggen van 

hun herinneringen in de vorm van een boek. Om dit mogelijk te maken zijn naast vertellers ook 

schrijvers en middelen nodig.   

 

Een verteller is de oudere die zijn of haar verhaal vertelt. Een schrijver is een vrijwilliger met 

aanleg voor schrijven en affiniteit voor het verwerken van teksten met de computer, die op basis 

van de informatie van de oudere het boek maakt. Omdat de schrijver bij de verteller in huis 

komt, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een vereiste. Verteller en schrijver moeten een 

‘klik’ hebben om het concept te laten werken. Daarom wordt met nieuwe vertellers en schrijvers 

altijd eerst een intakegesprek gehouden om die match te kunnen maken. Gemiddeld duurt het 

maken van een Levensboek 4-6 maanden. De samenwerking met een verteller is eenmalig. 

Schrijvers zouden - indien ze daar zin in hebben - na oplevering van een boek aan een andere 

verteller kunnen worden gekoppeld. 

 

Bij middelen moet worden gedacht aan papier, inkt, maar bijvoorbeeld ook aan een ruimte voor 

de officiële uitreiking. De kosten van het laten drukken van het boek worden gedragen door de 

verteller (vorm van het boek en het aantal exemplaren bepalen de hoogte van de kosten). De 

zaalhuur wordt tot nu toe uit de algemene middelen van UVV Zoetermeer bekostigd en de 

kosten voor kopiëren, papier, e.d. worden doorgaans door de schrijver gedragen.  

In de startsituatie van het project werden de kosten voor het aanvragen van een VOG en het 

produceren van een levensboek gesubsidieerd door het Oranjefonds. Die subsidie is in de 

huidige situatie niet meer beschikbaar. Hoewel het enigszins drempelverlagend zou kunnen 

werken voor zowel vertellers als schrijvers, lijkt het in de praktijk ook weer geen groot 

probleem.  

Er zijn de afgelopen jaren plusminus 35 boeken gemaakt voor evenzoveel vertellers. Op dit 

moment is nog slechts één koppel van verteller en schrijver bezig met een boek. Daarnaast zit er 

1 schrijver op de ‘reservebank’, die pas in september tijd krijgt voor een nieuwe klus. 
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2. DOELEN 

2.1  Vertellers en schrijvers werven 
Er moet worden gezocht naar nieuwe vertellers.  Ook is er dringend behoefte aan nieuwe 

schrijvers. De ervaring heeft geleerd dat het een flinke uitdaging is om vraag (vertellers) 

en aanbod (schrijvers) in balans te houden. Zo zijn er perioden geweest dat er vertellers 

(soms erg lang) moesten wachten op het beschikbaar komen van een schrijver, of 

andersom. Dit houdt in dat we bij het werven van vertellers en schrijvers steeds die balans 

moeten zien te vinden. Zijn er meer schrijvers dan vertellers dan ligt de werving voor 

vertellers al klaar en vice versa. 

 

2.2 Subsidie en/of sponsoring verkrijgen 
Hoewel het geen absolute must is, gaan we toch ook op zoek naar mogelijkheden om de 

kosten voor het project te laten subsidiëren, c.q. sponsoren. Denk aan de VOG, een 

ruimte voor workshops voor schrijvers of de officiële uitreiking van Levensboeken aan de 

vertellers en hun familieleden.  

 

3. DOELGROEPEN 
Zoals hierboven al aangehaald zijn er in eerste instantie drie doelgroepen:  

 Vertellers 

 Schrijvers 

 Subsidieverstekkers en/of sponsoren 

 

3.1 Vertellers 
Met het oog op de actuele situatie zal de primaire aandacht nu gericht worden op het 

werven van nieuwe vertellers. We zijn dus op zoek naar oudere inwoners van Zoetermeer 

die hun levensverhaal willen laten vastleggen in boekvorm.  Die gaan we vinden in de… 

1. zorg- en verpleeghuizen 

2. thuissituatie  

 

Voor beide groepen geldt dat het niet gemakkelijk is om rechtstreeks met potentiële 

vertellers in contact te treden. Eerdere pogingen, o.a. via artikelen in de krant leverden 

wel enig resultaat op, maar konden tot nu toe niet voor de benodigde continuïteit zorgen. 

Daarom wordt nu gedacht aan het inschakelen van ons bestaande netwerk.  

 

Wel is van belang om rekening te houden met de conditie van de verteller. In het verleden 

hebben zich - via een familielid  - ook ouderen aangemeld, die in een vergevorderd 

stadium van dementie verkeerden. Het maken van een levensboek wordt dan een heel 

stuk moeilijker. Het vergt andere kennis en vaardigheden van de schrijver, die we niet 

zomaar van onze vrijwilligers kunnen en mogen verwachten.  
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Voor vertellers in groep 1 willen we gaan verkennen of we locatiemanagers en/of 

activiteiten-begeleiders van de Welthuis locaties (Buytenhaghe, Magnolia, Monteverdi, 

Vivaldi, maar ook Domus en De Morgenster zover kunnen krijgen dat zij in hun netwerk 

actief willen zoeken naar mensen die hun levensverhaal vast willen laten leggen. We 

denken daarbij niet aan uit het uitdelen van een folder maar aan het enthousiasmeren 

van deze mensen via een korte presentatie. Eerste stap is dan het leggen van contact. 

Dáár is mogelijk een rol weggelegd voor de coördinator Zorg- en verpleeginstellingen (we 

willen in elk geval niet ‘buitenom’). Deze persoonlijke aanpak zal worden ondersteund via 

artikelen op onze website en (nog te publiceren) facebook pagina.   

Voor het bereiken van potentiële vertellers die nog thuis wonen is een vergelijkbare 

aanpak mogelijk. Alleen hebben we daar andere mensen bij nodig, zoals de 

activiteitencoördinatoren van Vierstroom. Die zijn actief in de verschillende buurtcentra 

binnen Zoetermeer. In een aantal daarvan hebben wij ook al activiteiten, zoals de 

dienstencentra aan de Albrandswaard, Gondelkade en Petuniatuin. Maar ook een paar 

waar we (nog) niet een voet tussen de deur hebben, zoals Buurtcentrum de Vlieger, 

Recreatiecentrum Bijdorp, Recratiecentrum Nathaliegang, Recreatiezaal Oosterheem en 

wijkcentrum Oosterheem.  

We moeten ook een keer binnenstappen in de wijk- en buurtcentra, zoals bijvoorbeeld 

Seghwaert op Dreef, Buurtvereniging Buytenrode, Bus63, Kom-op, etc.  Ook de 

Bibliotheek is een plaats waar veel ouderen regelmatig komen. Er zijn daar al contacten. 

Verder kunnen we mogelijk een beroep doen op de wijkverpleegkundigen van Plicare, 

medewerkers van de Thuiszorg, maar ook onze eigen vrijwilligers die (al dan niet in het 

kader van hun vrijwilligerswerk) mogelijk al contact hebben met één of meer potentiële 

vertellers. Hier zouden we – naast website en Facebook – een speciale nieuwsbrief (email) 

kunnen inzetten. En de coördinatoren zouden projectleiders en andere vrijwilligers erop 

kunnen attenderen…. 

We maken ook een speciale folder voor hert Levensboeken project (analoog aan de folder 

van de Haagse Levensboeken. Geïnteresseerde ouderen kunnen daarin o.a. lezen  

 waarom het een goed idee is om je eigen Levensboek te maken en te hebben 

 hoe je dat dan voor elkaar krijgt met behulp van een UVV vrijwilliger 

 wat het zou kunnen gaan kosten 
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3.2 Schrijvers 
Dit plan omvat ook een wervingscampagne voor schrijvers. Potentiële schrijvers gaan we 

vinden via het VIP en/of ons netwerk van eigen vrijwilligers. We hebben in het verleden 

ook nieuwsbrieven naar vrijwilligers van alle andere projecten gestuurd. Maar dan stopt 

het dáár vaak. Daarom zou hier het gebruik van Facebook de oplossing kunnen zijn. 

Voorwaarde is dan wel dat we zo veel mogelijk van onze vrijwilligers zo ver krijgen om 

‘vriend’ van UVV Zoetermeer te worden en onze berichten te delen met hun Facebook 

vrienden.  

In de eerder genoemde folder komt ook een ruimte waar we aan vertellers uitleggen 

 waarom het helpen van een oudere een verrijking van je leven is 

 wat er van jou als verteller wel en niet wordt verwacht 

 hoeveel tijd het je ongeveer zou gaan kosten 

 

3.3 Subsidieverstrekkers/sponsoren 
Er is geen acuut probleem is m.b.t. de financiering.  maar op de iets langere termijn kan 

de UVV geen project blijven runnen dat een beroep doet op onze algemene middelen. Het 

is dus verstandig snel de mogelijkheden van subsidie en sponsoring te onderzoeken, 

Daarmee zou dan ook een impuls kunnen worden gegeven aan de bekendheid van het 

project en de training van schrijvers.  

 

3.4  Aangepaste lijst met doelgroepen  
Om onze primaire doelgroepen van vertellers, schrijvers en subsidieverstrekkers, c.q. 

sponsoren te kunnen benaderen, hebben we andere groepen mensen en organisaties 

nodig. Daarom wordt de lijst met doelgroepen aangevuld met: 

 Locatiemanagers en/of activiteiten-begeleiders van de Welthuis locaties 

 Activiteitencoördinatoren van Vierstroom 

 Wijkverpleegkundigen van Plicare 

 Medewerkers van de Thuiszorg 

 Bibliotheek 

 Buurt- en wijkcentra 

 Buurt- en wijkverenigingen 

 Gilde Samenspraak 

 UVV coördinatoren, projectleiders en andere vrijwilligers 

 VIP Zoetermeer 

  

  



UVV Zoetermeer – Project Levenboeken 
Communicatieplan 2017 – 2018 

 
 

 
 7  
 

4. AANPAK 
We gaan het als volgt aanpakken: 

 

4.1 Voorbereiden van de wervingscampagne 
Allereerst moet er een goed leesbaar stuk voor de website worden geschreven, waarin 

we uitleggen wat het project Levensboeken inhoudt. Dit wordt een aparte sectie in de 

website die alleen over het project Levensboeken gaat1.  De tekst en afbeeldingen 

worden ook verwerkt in een folder (analoog aan het voorbeeld van de Haagse 

Levensboeken), die gaat dienen als ondersteuning van de (doorlopende) 

wervingscampagne, die begin september van start gaat. Vooralsnog gaat het om een 

beperkte oplage. Gedacht wordt aan maximaal 200 stuks, die in eigen beheer (voor UVV 

kosten neutraal) kunnen worden vervaardigd.  

 

Daarnaast moet er ook een nieuwsbericht worden voorbereid waarin we een 

aansprekende oproep doen aan potentiële vertellers en schrijvers om zich te melden.  

De bedoeling is dat deze oproep begin september als redactioneel stuk aan één of meer 

van de Zoetermeerse huis-aan-huis bladen wordt aangeboden (en in elk geval in de 

electronische verie van de diverse kranten geplaatst). Deze werkzaamheden worden 

uitgevoerd door de medewerker Communicatie in juli. In augustus vindt validatie van de 

teksten en voorgeving plaats binnen het bestuur en door de projectleider 

Levensboeken. 

 

De projectleider Levensboeken heeft aangegeven dat onze organisatie er klaar voor is 

om reacties op de folder en het nieuwsbericht snel en effectief op te kunnen volgen. Dit 

houdt in dat er in beginsel binnen 2 weken een intakegesprek zal plaatsvinden met elke 

nieuwe verteller en/of schrijver. In dat intakegesprek worden de (on)mogelijkheden 

besproken.  Blijft het aantal nieuwe schrijvers beperkt, dan is de eerste optie om het 

Haagse Levensboeken project te vragen om deze mensen in één van hun reguliere 

cursussen op te leiden. Mocht dit niet lukken of als zich meer nieuwe schrijvers 

aanmelden, dan zal de projectleider zelf een workshop organiseren. Kennis en materiaal 

zijn aanwezig. Het zou dan alleen om een ruimte gaan.  Parallel aan dit proces kan de 

matching tussen vertellers en schrijvers plaatsvinden. 

 

De projectleider Levensboeken meet de resultaten van onze doorlopende 

wervingscampagne en bespreekt deze wekelijks (telefonisch) met de medewerker 

Coördinatie. Wanneer nodig zal er worden bijgestuurd. We gaan dan meer of juist 

minder druk op de werving leggen, accenten verleggen , etc.  

De auteurs van dit plan (die ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering) geven aan, dit 

alles te kunnen managen en voorzien hier geen problemen. De projectleider gaat wel in 

oktober met vakantie. In overleg met vertellers en schrijvers zou de inwerkperiode ook 

pas half november kunnen starten, maar het heeft de voorkeur om e.e.a. vóór medio 

oktober af te ronden.  

 

                                                             
1 Overigens komen er ook aparte secties voor alle andere activiteiten van UVV Zoetermeer. 
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4.2 Mobiliseren van het interne netwerk 
Eerste stap in de uitvoering is het publiceren van de Facebookpagina voor UVV 

Zoetermeer. Daar is niet veel méér voor nodig dan een druk op de knop. De feitelijke 

uitdaging ligt in het bekendmaken van deze pagina in ons gehele netwerk. Denk aan alle 

(ex)vrijwilligers, VIP, Welthuis, Palet welzijn, Gemeente, Plicare, Lange Land Ziekenhuis, 

etc. We moeten zoveel mogelijk mensen in deze doelgroepen overhalen ‘vriend’ van 

onze Facebookpagina te worden.  

 

Dat krijgen we alleen voor elkaar door er veel energie in te steken. Dit begint bij de 

coördinatoren in het bestuur. Die moeten contactpersonen bij onze partners, 

projectleiders en andere vrijwilligers in alle persoonlijke contacten enthousiasmeren.  

Projectleiders en vrijwilligers kunnen dan hun directe collega’s weer aanmoedigen om 

vriend van UVV Zoetermeer te worden. De medewerker Communicatie zal deze inzet 

initiëren en coördineren.  

 

Om deze actie te ondersteunen zouden we iedere passende gelegenheid moeten 

aangrijpen om ook onze externe relaties, zoals Welthuis, Plicare, Palet Welzijn en 

Vierstroom te betrekken in onze zoektocht naar vertellers (en eventueel ook schrijvers). 

Ook hier is een schone taak weggelegd voor de UVV coördinatoren. Dit zijn geen 

eenmalige acties, maar een doorlopend aandachtspunt.  

 

4.3 Bekendheid geven aan het project Levensboeken 
De folder wordt nu ook (als leesbare tekst en te downloaden bestand) op de website 

gepubliceerd.  We gaan proberen om bijvoorbeeld locatiemanagers van Welthuis en 

activiteitencoördinatoren van Palet Welzijn zover te krijgen dat ze op hun website een 

verwijzing maken naar onze project, of onze folder op het mededelingenbord en/of bij de 

receptiebalie op te hangen/neer te leggen. Ook hier vragen we onze coördinatoren om 

voor ons ‘op pad te gaan. Deze activiteit zou begin september moeten plaatsvinden. De 

coördinatoren zouden ook de aanspreekpunten van andere projecten om assistentie 

kunnen vragen. 

    

4.4 Uitbreiden van het bestaande netwerk 
In dit kader gaan we plaatsen bezoeken buiten ons bestaande netwerk, waar regelmatig 

ouderen komen. Denk aan buurt- en wijkcentra waar nog geen UVV vrijwilligers 

rondlopen. We gaan uitzoeken welke plaatsen dit zijn, contactpersonen vinden, contact 

leggen (via bezoek, brief of email), met de betrokkenen brainstormen over de 

(on)mogelijkheden en waar mogelijk ook concrete afspraken maken. Dit is geen 

afzonderlijke actie, maar onderdeel van het streven om zoveel mogelijk samen te 

werken met andere (vrijwilligers)organisaties, die in hetzelfde marktsegment werkzaam 

zijn. Het is ook niet beperkt tot het project Levensboeken, maar nuttig voor alle 

projecten. Deze taak ligt dus primair bij het bestuur. Maar iedereen die hierbij kan en wil 

helpen is uiteraard welkom. 
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4.5 Starten van de wervingscampagne 
In de laatste week van augustus gaat de oproep voor vrijwilligers op de website en op 

Facebook (met een verwijzing naar de website). Deze oproep moet ‘openbaar’ zijn, zodat 

onze vrienden het bericht kunnen delen met hun Facebook vrienden.  

 

De folder zal in gedrukte vorm worden gebruikt om uit te reiken aan geïnteresseerden en 

externe relaties zoals de Wijkverpleegkundigen van Plicare of de activiteiten-

coördinatoren van Palet Welzijn.  

 

 

4.6 Financiering borgen 
De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van dit plan zijn beperkt: 

 In beginsel worden de kosten voor papier en inkt uit eigen middelen (privé) betaald 

door de uitvoerders. Als blijkt dat (veel) meer folders nodig zijn, zullen de benodigde 

materialen worden gesponsord door een bedrijf uit het eigen netwerk.  

 De benodigde VOG’s zouden wel een probleempje kunnen gaan vormen.  

Per VOG moeten we rekenen op plm. € 48,=. Er zijn signalen dat de Gemeente 

Zoetermeer deze kosten gaat vergoeden, maar er is nog geen harde toezegging. In de 

voorbereiding gaan we proberen om alsnog zo’n toezegging te krijgen. Mocht dat 

niet lukken, dan moet òf UVV (Nederland of Zoetermeer) deze kosten voor haar 

rekening nemen, òf we moeten een sponsor kunnen vinden….  

 Voor een eventueel in eigen beheer te organiseren workshop en later wellicht ook 

voor de uitreiking van de gemaakte Levensboeken is een zaaltje nodig. Er moeten in 

ons eigen netwerk (Welzijn/Palet/Bibliotheek/Gemeente, etc.) mogelijkheden zijn 

om dit te realiseren.  

UVV Zoetermeer beschikt op dit moment nog niet over iemand die kan ‘lullen voor 

spullen’ (of centen). Het is wellicht een idee om te kijken of we iemand kunnen vinden 

die dit goed kan en ook nog leuk vindt. Tot we zo’n figuur hebben gevonden zal de 

medewerker Communicatie deze rol op zich nemen. Neemt niet weg dat andere 

bestuursleden ook een visje uit zouden kunnen gooien in hun eigen relatienetwerk…. 
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4.7 Meten van resultaten / bijsturen waar nodig 
Doorlopend moet er een beeld zijn van  

 hoeveel koppels van vertellers en schrijvers aan het werk zijn, wanneer de schrijver 

‘vrij’ komt en of deze eventueel een volgend traject zou willen. 

 hoeveel vertellers en/of schrijvers (zonder match) op de reserve bank zitten 

 hoeveel potentiële vertellers en/of vertellers wachten op een intake of workshop 

Ook willen we zicht houden op welke onderdelen van de campagne succesvol zijn en 

welke niet. In de intakegesprekken vragen we de aankomende verteller of schrijver dus 

altijd naar hoe ze ons gevonden hebben. En dat leggen we vast, zodat we gericht kunnen 

bijsturen. De medewerker Communicatie maakt een format en de projectleider 

Levensboeken noteert daarin de resultaten. 

 

5. UITVOERING 
De uitvoering van dit communicatieplan vergt veel tijd en energie van mensen. De projectleider 

Levensboeken kan dit niet alleen. Daarom zal een beroep worden gedaan op alle bestuursleden 

(voorzitter en coördinatoren gaan Levensboeken bespreekbaar maken in hun eigen interne en 

externe netwerk), de penningmeester kan wellicht helpen bij het vinden van subsidie en/of 

sponsoring, etc. We gaan uiteraard ook de vacatures aanmelden bij het VIP en plaatsen op onze 

website. De medewerker communicatie gaat helpen bij de samenstelling en vormgeving van de 

benodigde communicatie-uitingen en het format voor het vastleggen van de resultaten. Vóór 

plaatsing worden alle communicatie-uitingen (Website, Facebook, folder, nieuwsbericht, etc.) 

altijd zorgvuldig beoordeeld door de bestuursleden en de projectleider Levensboeken. Ad hoc 

kunnen mensen van de Haagse Levensboeken bijspringen in de vorm van het geven van 

opleiding, adviezen, etc. 

 

6. PLANNING 
De voorbereiding kan meteen starten en moet uiterlijk half augustus zijn afgerond. Daarna 

pakken we punten 2, 3 en 4 uit het plan van aanpak op. Met de activiteiten 5 en 6 starten we 

dan begin september. Naar aanleiding van de doorlopende meting en bijsturing zal worden 

bepaald wanneer welke vervolgactie moet worden ingezet en op welke manier. Omdat veel 

mogelijke vervolgacties, zoals het werven van meer vertellers en/of schrijvers, al in hoge mate 

zijn voorbereid, kunnen die snel in werking worden gesteld.   

 


