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Voorwoord van de voorzitter
Hierbij ontvangt u digitaal het jaarverslag 2018 van de
Stichting UVV Zoetermeer. Het jaarverslag bevat, zoals te
doen gebruikelijk, een kort overzicht van de gang van zaken
binnen onze stichting en onze projecten en de financiële
verantwoording daarvan.
Daarnaast zijn in het verslag een aantal impressies uit de
praktijk opgenomen, die illustratief zijn voor het mooie en
veelzijdige werk dat door de vrijwilligers van de UVV op tal van terreinen gedaan
wordt. Natuurlijk moeten we ons daarin beperken, maar die bloemlezing van
korte verhalen en interviews geeft wel goed weer hoeveel waarde ons
vrijwilligerswerk toevoegt bij onze cliënten. Het laat ook zien dat de UVV
Zoetermeer slechts kan floreren bij de gratie van een groot aantal enthousiaste
vrijwilligers.
Ook het afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers weer op uiteenlopende plekken
binnen de stad hun vrijwilligerswerk verricht. Dat gebeurt met veel compassie en
een luisterend oor en waar mogelijk en nodig wordt aan cliënten naast een
helpende hand een stukje gezelligheid geboden of wordt hen een hart onder de
riem gestoken.
Daarmee wordt een niet te
onderschatten bijdrage geleverd aan
zorg en welzijn van veelal kwetsbare
medebewoners in onze stad. Die
geweldige inzet van al onze vrijwilligers
maakt dat de UVV een gewaardeerde
niet weg te denken
vrijwilligersorganisatie binnen
Zoetermeer is. Daar mogen alle UVV-ers dan ook bijzonder trots op zijn.
Zonder daarmee andere prestaties te kort te willen doen, zijn een aantal
gebeurtenissen en resultaten uit het afgelopen jaar in het bijzonder
vermeldenswaard:
•
•
•
•
•

de koninklijke onderscheidingen voor een tweetal van onze vrijwilligers
de geweldige groei bij ons Begeleid Vervoer van 820 ritten in 2017 naar
ruim 2200 ritten in 2018.
de uitbreiding van 1 naar 2 diensten per dag en verdubbeling van het aantal
vrijwilligers bij de Spoed Eisende Hulp in het LangeLand Ziekenhuis
de prachtige levensboeken, die dit jaar zijn geschreven
de professionaliseringsslag, die we in het kader van de privacywet hebben
gemaakt met een nieuw relatiebeheersysteem en een professionele
rittenadministratie
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•
•

de erkenning door het ministerie van Welzijn en Sport als organisatie die
gratis VOG’s mag aanvragen
de wijze waarop we ons gemanifesteerd hebben op open dagen van Forum
en LLZ, in stedelijke publicaties, op onze website en facebookpagina

Was het dan alleen maar halleluja? Nee, er waren ook zaken, waar we meer van
verwacht hadden, zoals ‘Samenwerken in het Forum’ en ‘het project manteldienst
Licht’. Beide blijven even zo goed uitdagingen voor het nieuwe jaar, zoals er
ongetwijfeld weer vele andere in 2019 zullen bijkomen.
Al die uitdagingen zien we met veel
vertrouwen tegemoet. De resultaten uit
het afgelopen jaar stimuleren om er ook
in het nieuwe jaar weer volop tegen aan
te gaan. De enthousiaste inzet van onze
vrijwilligers in combinatie met de
samenwerking, die we steeds nastreven
met onze partners, scheppen de
voorwaarden om 2019 met optimisme
in te gaan.
Rest mij, namens mijn medebestuursleden, iedereen, die zich in 2018 met
enthousiasme heeft ingezet voor het vrijwilligerswerk van UVV Zoetermeer,
hartelijk te danken.
Piet Bots,
Voorzitter UVV Zoetermeer
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Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

Sjaak en Lenie lopen al een poosje mee bij de UVV. Sinds 2004 zitten ze in het
Evenemententeam.
Als er iets wordt georganiseerd in Vivaldi of Monteverdi, dan zijn Sjaak en Lenie
van de partij. Samen met een aantal andere UVV vrijwilligers zorgen zij er dan voor
dat de bewoners er ook bij kunnen zijn. Dat wil zeggen dat de mensen thuis
(elders in de locatie) worden opgehaald. Het zijn ook de vrijwilligers die zorgen
voor een bakkie koffie met een koekje of iets anders. Recentelijk was er een
optreden van Acoustic For Fun. Ook Gerrit komt regelmatig langs en draait dan
aanstekelijke jazz muziek. De bewoners genieten er altijd enorm van. Kortom: Het
maakt niet heel veel uit wat er wordt georganiseerd. Het is altijd heen feestje!
Je merkt wel dat Monteverdi een oud
gebouw is. Soms is er maar één werkende
lift en dan wordt het een uitdaging om
iedereen op tijd in de zaal te krijgen.
Eigenlijk zou het werk in Monteverdi in
oktober vorig jaar op zitten. Veel
bewoners zijn verhuisd naar de
kleinschalige woonvoorziening
in Meerzicht. Maar onze vrijwilligers
hebben er desondanks nog regelmatig
werk, want Monteverdi kreeg weer nieuwe
bewoners. Onder andere het zorghotel is er nu gevestigd. En ook
in Vivaldi houden ze wel van een feestje….
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Sjaak is inmiddels de 80 gepasseerd. Lenie is een stukje jonger, maar zeker niet de
jongste. Ze wonen aan de rand van het dorp in een prachtig
appartementencomplex, waar ook veel andere ouderen wonen. En ook dáár zijn
ze actief in het vrijwilligerswerk. Er is een Jeu de Boules baan en een
wandelclub. En deze kanjers organiseren elk jaar weer een nieuwjaarsborrel en
een zomer barbecue. Sjaak kondigt die evenementen dan aan in een nieuwsbrief
die hij op de computer samenstelt.
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Samen uit, samen thuis
Mevrouw Baks gaat driemaal per week naar de Albrandswaard om “onder de
mensen” te blijven. Daarmee is ze de meest frequente passagier van onze dienst
Begeleid Vervoer. Maandag en dinsdag rijdt ze met Jacques en op donderdag is
Rinus van Vliet haar vaste chauffeur.

In de Albrandswaard is altijd wat te doen, je kunt er lekker eten en het is ook nog
eens heel gezellig. Mevrouw Baks blijft er niet de hele dag, want dat is voor haar te
vermoeiend. Ze vertrekt pas om 11:00 uur en om 14:00 uur wil ze wel weer naar
huis. Totdat ze hoorde van het Begeleid Vervoer van UVV ging ze altijd met de
Regiotaxi. Maar daar moest je altijd lang op wachten. Soms wel een uur. En ze
halen je niet thuis af, zetten je buiten op de stoep af en dan moet je maar zien dat
je binnen komt. Dat is voor mevrouw Baks best wel een uitdaging. Bovendien
duurt zo’n ritje veel langer, omdat de chauffeur ook nog andere mensen moet
ophalen en ergens anders afzetten. Doodvermoeiend vond ze dat.
Mevrouw Baks is dus erg blij met Jacques en zijn collega’s. De chauffeurs van
Begeleid Vervoer zijn namelijk altijd keurig op tijd. Ze nemen ook alle tijd om je
vanuit huis naar de auto te begeleiden. En ze rijden meteen door naar de
bestemming. Op de terugweg begeleiden ze je met hetzelfde geduld weer tot in je
huis. Mw. Baks gaat meestal maandag met Jacques wat boodschappen doen bij de
supermarkt. Heeft ze op donderdag nog wat nodig dan doet ze een beroep op
Rinus die dan rijdt.
Jacques rijdt niet alleen Mevrouw Baks. Hij heeft nòg een vaste klant. Een meneer
die elke maandag en dinsdag naar de zorgboerderij aan de Geerweg gaat. Omdat
deze klant wat eerder van huis gaat en tot na drieën op de locatie blijft, is het goed
te combineren met de ritten van mevrouw Baks.
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Een loopbaan in het ziekenhuis
Graag stel ik mij even voor aan mijn collega vrijwilligers
bij UVV. Mijn naam is Irene Swieringa.
Tot twee jaar terug was ik ZZP’er. Ik gaf EHBO-lessen
voor bedrijven en op scholen. Dat was heel leuk werk.
Maar ook erg intensief, want om gekwalificeerd te
blijven, moet je nogal wat herhaal- en opfriscursussen
volgen. Dat kost niet alleen veel tijd, Bovendien is het
ook een kostbare aangelegenheid. Dat heb ik er altijd
graag voor over gehad. Maar toen er wederom
veranderingen in de kaderzetting werden
doorgevoerd, vond ik het tijd om te stoppen.
Sinds augustus vorig jaar ben ik werkzaam als
vrijwilliger in het Lange Land Ziekenhuis bij de afdeling
Fysiotherapie. Elke vrijdagmiddag kun je me daar
vinden. Ik breng dan patiënten van de verpleegafdelingen in een rolstoel naar de
fysio en als de mensen hun behandeling erop hebben zitten, weer terug naar
de afdeling.
Ik vind het niet alleen nuttig, maar ook heel leuk werk, waarbij je in contact komt
met veel interessante mensen. Meestal zie ik de mensen maar eenmaal. Een
enkele keer komt het voor dat mensen wat langer in het ziekenhuis verblijven en
dan ontmoet ik ze een week later opnieuw.
Het werk op deze afdeling voer ik solitair uit. Ik zie dus in mijn werk geen andere
vrijwilligers van UVV. Naast mijn vrijwilligerswerk heb ik nog wel een paar hobby’s.
Ik lees bijvoorbeeld heel graag. En verder heb ik natuurlijk – net als veel anderen –
een huishouden te runnen en zijn er man, kinderen en kleinkinderen waar ik,
sinds ik gestopt ben als zzp-er, meer aandacht aan kan en wil geven.
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Tafeltje, dekje…
Mijn vrijwilligerswerk bij de “Open Tafel” is op
dinsdag tussen 11.30 uur en 13.30 uur in het
seniorencomplex de “Petuniatuin”. Als ik
binnenkom is het Seghwaertkoor nog aan het
repeteren. Dus mijn collega(s) en ik worden
altijd met muziek onthaald. We kijken in het
notitieboek of er nog bijzonderheden zijn en gaan
dan aan het werk. Dat bestaat uit het dekken van
de tafel, eten klaarmaken en opdienen. In de
tussentijd komen de gasten binnen en gaan zitten.
Er zijn op dinsdag nu vier personen die komen
eten, meestal alleen dames en soms zit er een
heer tussen. Ze zoeken hun plaats op en praten wat met elkaar.
Als er eens iemand niet aanwezig kan zijn i.v.m. bezoek of werkzaamheden thuis
houden we daar rekening mee. We helpen zo nodig met rollator, stoel of
kussentje. We halen de maaltijden, die in grote bakken zitten met de naam van de
betreffende persoon erop, uit de koelkast. Door die naam weten we wat er wel of
niet besteld is want elke week worden de etenslijsten ingevuld. Die worden door
de bezorger, die ook dinsdags komt, opgehaald. Gelijktijdig worden dan de nieuwe
maaltijden in grote dozen bezorgd die uitgepakt worden en in de bakken gelegd.
Er is veel keus tussen de vers bereide en kant-en-klaar maaltijden.
De Hollandse keuken afgewisseld met bijv. nasi of pasta. We leggen de maaltijd op
een bord met deksel ook weer met de naam van de desbetreffende persoon erop
om vergissingen te voorkomen en zetten die in de magnetron. Na een aantal
minuten dienen we op en gaan er even bijzitten.
Als iedereen klaar is ruimen we af en drinken daarna nog koffie met elkaar. We
praten gezellig bij over ditjes en datjes. Daarna gaat iedereen weer naar huis
en we stoppen de afwas in de vaatwasser. Ik doe dit werk nu ongeveer een jaar of
tien en heb het nog steeds heel erg naar mijn zin.
Hartelijke groet van
Janny de Putter
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Waar een wil is…
Ik wil jullie voorstellen aan Sabrina Weerstand.
Ze werkt als vrijwilliger bij de Spoed Eisende
Hulp in het Lange Land Ziekenhuis. Soms is het
daar stil, soms erg druk. Soms worden mensen
meteen geholpen, maar soms moet je wachten.
En als je pech hebt, dan moet je heel lang
wachten. Wees dan maar blij dat er mensen zijn
als Sabrina. Zij maakt een praatje en stelt je –
voor zover dat kan uiteraard – op je gemak.
Ik heb maar kort met haar gesproken. Toch viel
me meteen op met hoeveel passie ze praat
over haar job in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld
over een jong ventje dat met skiën een
botbreuk had opgelopen. Toen het mannetje te horen kreeg dat hij een paar
weken in het gips moest, was de teleurstelling natuurlijk erg groot. Maar dat ebde
gelukkig weer snel weg nadat Sabrina hem een glaasje limonade inschonk en
vertelde dat al zijn vriendjes straks hun naam op zijn gips zouden gaan zetten. Of
over een vrouw met dubbele polsbreuk. Heel vervelend als die in de juiste stand
terug moet worden gezet. Ze was alleen en moest erg lang wachten. En dus praat
je wat. De patiënte bleek een biologie docent te zijn. Eén van de favoriete vakken
van Sabrina. De tijd vloog dus om.
Samen met Sepehr (zie Jaarverslag 2017) is Sabrina elke zondag van 16:00 tot
20:00 op de SEH te vinden. Ze vormen zo ons jongste team met een gemiddelde
leeftijd van 20,5 jaar. Elders in dit jaarverslag leest u ook over ons oudste (lees:
meest ervaren) team….
Sabrina heeft heel bewust gekozen voor deze plek. Toen ze nog heel klein was wist
ze al wat ze ging worden: dierenarts. Nu wil ze vooral mensen helpen. Ze wil dus
arts worden. Helaas is ze niet de enige. Voor dit jaar is ze uitloot. In eerste
instantie is ze daarom bij Happy Moose gaan werken. Maar daarnaast volgt ze de
studie Gezondheid en Leven – Biomedische, Klinische en Gezondheidswetenschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarmee kan ze uiteindelijk
medisch onderzoeker worden. Maar ze wil méér. En van opgeven heeft ze nooit
gehoord. Dus heeft ze zich alweer ingeschreven voor de opleiding tot arts, die
volgend jaar start. Ze hoopt dat haar studie en het werk dat ze nu bij de SEH doet
een beetje meehelpen haar kansen te vergroten. Aan haar motivatie zal het zeker
niet liggen.
Ton Jense
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Niet voor één gat te vangen…
Onze handwerksoos bestaat uit een klein gezelschap van enthousiaste mensen, zowel
qua begeleiding als qua deelneemsters. Helaas wordt ons groepje steeds kleiner. Door de
hoge leeftijden van de deelnemende dames moeten we regelmatig afscheid nemen van
iemand die moet verhuizen of overlijdt.

Eén van onze dames kon vroeger veel en mooi breien. Nu laat de motoriek haar in
de steek en gaat het eigenlijk niet meer zo goed. Tóch wil ze nog graag breien,
dus hebben we haar dikke wol en dikke breipennen gegeven. Regelmatig moeten
we bij haar de gevallen steken weer opzoeken. Ze is een doorzetter en
breit dapper verder. Uiteindelijk gaat het echt niet meer. Het is een hele lap
geworden, soms wat breder en soms wat smaller, of met een verkeerde of
gevallen steek. “Wat gaan we hier nu van maken?” was de vraag. De lap zag er niet
uit. Maar met de creatieve geest in ons team komt er een hele leuke knuffelpop
uit. Korte tijd later heeft ze ons moeten verlaten, en is ze
verhuisd naar Buytenhaghe. De pop heeft ze als afscheidscadeau meegekregen.
Ze noemde hem Janus. Toen Thea wat later nog eens bij haar langs ging zat Janus
op haar bed. Op de vraag waarom ze hem zo noemde antwoorde ze, mijn vader
heette zo. Leuk toch?

Een andere dame op onze soos wil graag een vest voor zichzelf breien. Ze had
thuis nog wel wol liggen, dus de daad bij het woord gevoegd en steken opgezet. Ze
is enthousiast aan de slag gegaan en had al een heel eind gebreid. Toen ze de
week daarna weer op de soos kwam en trots haar werk liet zien, vertelde ze dat dit
een vest ging worden. We moesten wel lachen. Het rugpand was zo breed dat het
helemaal rondom kon. Na zoveel werk wilden we het niet uithalen.
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We hebben het pand in drieën gedeeld en er in één keer twee voorpanden en een
achterpand van gemaakt. Nu draagt ze haar vest en ze is er heel trots op.
Anke is een knuffelpoes aan het breien. Op een dag roept ze hard: “O, help, er zit
een gat in mijn poes!”. Iedereen ligt in een deuk van het lachen. Dan begrijpt ze de
dubbelzinnigheid en lacht vrolijk mee.
Als de knuffelpoes klaar is, neemt ze hem mee naar huis en zet ze hem op de
bank. Haar eigen poes komt nieuwsgierig kijken. Ze denkt: “Wat is dat voor
indringer?” en gaat heel hard blazen. Als ze nu weggaat moet ze de knuffelpoes
onder een dekentje beschermen. Maar misschien worden het nog wel vriendjes.
We hebben ook een dame die is geboren in het mooie Drente. Haar man was
banketbakker, maar zij kan dat ook heel goed; geregeld worden wij verrast met
weer één van haar heerlijke baksels. Ze kan ook prachtig en nog bijzonder fijn
borduren. Heel wat mensen hebben een werkje van haar hand. Laatst was ze
gevallen en zat ze in de revalidatie. Maar met onze bazaar heeft ze alles uit de kast
gehaald om toch maar aanwezig te kunnen zijn. Toen ze na de revalidatie weer
thuis kwam was het eerste wat ze deed een taart bakken voor onze soos. Ze had
ons zó gemist.
Nog ieder jaar organiseren we een bazaar, maar helaas loopt het aantal bezoekers
steeds verder terug. Voor onze dames is en blijft het nog altijd een feestje.
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Je bent nooit te oud om te spelen
Elke maandagmiddag komen in de recreatiezaal aan de Bijdorplaan meer dan 20
ouderen samen om te sjoelen of te rummikuppen. Marja van der Tas en Jaap Buijs
leiden deze Spellensoos al ruim 10 jaar met heel veel plezier en voldoening. En,
maar dat is stom toeval, ze zijn ook nog eens op dezelfde dag jarig en precies even
oud. In september worden ze allebei 88. Kortom: je kunt dit dus met recht ons
veteranenteam noemen.
Zo rond een uur of één worden de tafels
en stoelen al klaargezet. Er zijn drie
sjoelbakken en die zijn vol bezet.
Rondom elke bak verzamelen zich 5 of 6
spelers. Aan twee tafels wordt
Rummikub gespeeld.
Ik besluit om eerst maar eens te kijken
hoe dat Rummikub in z’n werk gaat. De
regels zijn niet heel moeilijk. Iedere
speler krijgt 14 willekeurige stenen met
de getallen van 1 t/m 13 in de kleur rood, blauw, geel of groen erop. Dubbele
stenen mogen – afhankelijk van wat de spelers onderling afspreekt – aan het begin
van het spel wel of juist niet geruild worden.
Je moet tenminste 3 stenen van één kleur aan elkaar kunnen leggen (bijvoorbeeld
6,7 en 8) of minimaal drie keer hetzelfde getal, maar dan juist steeds in een
andere kleur. En, heel belangrijk, je mag pas uit, als je minimaal 30 punten kunt
neerleggen. Twee oudgediende dames leren het een nieuwkomer. Het is even
wennen. Als je niets kunt neerleggen, dan moet je er een steen bij pakken. Als je
daarmee dan wèl op tafel kunt, dan moet je nog een rondje wachten. Klinkt
allemaal erg streng, maar dat valt reuze mee. Het gaat om het spel, niet om de
knikkers….
Dan schuif ik even aan bij de sjoelers. Hier
moet je een ronde schijf over een plank
schuiven en in één van de vier honken zien te
mikken. De kunst is om de schijven zo
gelijkmatig over de honken te verdelen, want
dat levert de meeste punten op. Na de pauze,
waarin Jaap en Marja voor de versnaperingen
zorgen, vragen de deelnemers of ik misschien
een potje mee wil doen. Nou, ik heb het
geprobeerd, maar ik kan beslist niet meekomen met deze routiniers.
Een schamele 72 punten is alles wat ik bij elkaar gooi, waar de rest allemaal
steevast boven de 100 scoort. Maar goed, je moet alles een keer geprobeerd
hebben.
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Jaap is ook de beheerder van de bibliotheek aan de Bijdorplaan. Normaal
gesproken is de bieb alleen op dinsdag een uurtje open. Maar Jaap heeft –
speciaal voor bezoekers van de Spellensoos – een paar boeken bij zich, waar men
om heeft gevraagd. En neemt dan meteen de gelezen boeken weer in. Hij is er
toch…..
De deelnemers ontmoeten elkaar niet alleen op maandagmiddag, maar pakken
ook wel eens samen een terrasje in het stadshart of ze gaan bij elkaar op de
koffie. Gezelligheid kent geen tijd!
Ton Jense
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Ere wie ere toekomt
Half april, telefoon, onze jongste dochter aan de lijn…..
“Ma is het goed dat ik 26 of 28 april kom lunchen met vrienden waarmee ik op vakantie
ga ?”
“Oh gezellig. Laat even weten wanneer.”
23 april gaat de telefoon. Mijn dochter: “We komen
zaterdag 28 april lunchen, maar donderdag 26 april
moet je vrij houden, dan gaan we wat leuks doen,
zorg dat jij en Pa om 9 uur klaar staan, dan komen
we jullie halen.”
Ik dacht: “Binnenkort word ik 80 jaar, ze zullen wel
weer iets bijzonders hebben, dus geen vragen
stellen, laat je verrassen.”
26 april, 9 uur gaat de bel en staan onze 5
kleinkinderen voor de deur!! Heel verbaasd vraag
ik: “Wat komen jullie doen?” En daar komen
lachend ook de kinderen en schoonkinderen
aanlopen. Instappen maar, en daar gaan we.
Onze zoon zegt, heb je enig idee waar we heen gaan ? Nee, echt niet.
We gingen richting Stadshart, afslag Stadstheater. En ineens dacht ik aan Thea
Blankespoor ( ook UVVster) die vorig jaar op 26 april met een smoes werd weggelokt
naar het Stadstheater.
Oh nee toch…. Maar het werd; ja toch. Even paniek, maar
toen dacht ik: laat het maar over je komen en geniet
ervan. Nou dat heb ik gedaan. Eenmaal in het
Stadstheater waren er nog meer familieleden, vrienden
en UVVers.
Wat was het feestelijk en geanimeerd. Ontvangst met
koffie en wat lekkers. 18 Personen werden uitgenodigd
om met een partner op het toneel plaats te nemen.
Ik kwam naast Kitty Duquesnoy te zitten die ik al heel
lang ken als UVVster. Ook voor haar was het een
verrassing. Wat was het bijzonder.
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De Burgemeester die voor iedereen een heel persoonlijk woordje had en daarna de
onderscheiding “het lintje” op speldde en ook nog een prachtig boeket in oranje tinten
overhandigde.
(Wat wordt er veel vrijwilligerswerk gedaan in Zoetermeer)
Na het officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn met een oranjebittertje of
iets anders.
Al met al een feestelijke gebeurtenis en bijzondere ervaring.
Rest de vraag: waarom ik ? Er zijn zoveel
vrijwilligers die ook een lintje verdienen.
Het is, zoals de Voorzitter tijdens de
jaarvergadering zei : De 2 persoonlijke
onderscheidingen zijn eigenlijk bedoeld voor
alle UVVers, ze verdienen allemaal een lintje.
En zo is dat !
Bedankt bestuur van de UVV voor al het
werk wat jullie verricht hebben om mij deze
onderscheiding te geven.
Lidy Diender van Mierlo

Even zonder dollen: Dat lintje heeft onze Lidy natuurlijk
dik en dik verdiend !
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Communicatie & PR in 2018
Een verslag van onze coördinator Communicatie en PR,
Ton Jense:
We zijn dit jaar verdergegaan met wat we in 2017 al waren
begonnen: UVV Zoetermeer op de kaart zetten. Dat begon
meteen al goed met de open dagen in het net geopende
Forum. Die trokken zo’n 10.000 bezoekers. Niet dat we die
allemaal bij onze stand hebben gezien, maar het was druk
genoeg!
Het communicatieplan geeft richting aan alle activiteiten op
het gebied van communicatie en PR. Maar we kunnen niet alles zien aankomen.
Zo was daar ‘opeens’ de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die
bleek er trouwens al 1,5 jaar aan te komen, maar kennelijk vond men het niet
nodig om het publiek daar eerder over te informeren. Nu hadden we nog krap 4
maanden om er iets van te maken. Bovendien bleek er nogal wat onduidelijkheid
over wat de AVG nu precies inhield. Als je de wettekst letterlijk neemt, dan kan er
bijna niks meer….

Maar gelukkig zijn er behalve veel regels ook veel uitzonderingen. En het zijn juist
die uitzonderingen die je op veel manieren kunt uitleggen. En dus moesten we ons
– behalve door de gigantische hoeveelheid (des)informatie – maar laten leiden
door gezond verstand. Dat heeft geleid tot een nieuw privacyreglement en een
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nieuw Relatie Beheer Systeem, zodat gegevens over vrijwilligers nu niet meer
‘overal en nergens’ worden bewaard.
Bij Begeleiding Na Opname bleek het lastig om vraag en aanbod gelijke tred te
laten houden. En dus bedachten we dat het prettig zou zijn om een pool van
vrijwilligers achter de hand te hebben. Maar waar vind je die? Uiteraard hebben
we alle tot dan toe bekende kanalen gebruikt. Er verscheen een prachtig stuk in
het Streekblad waar wat mensen op reageerden. We vonden ook nieuwe
manieren gevonden om vacatures bekend te maken, zoals NLVoorWElkaar.nl en
VrijwilligersVacatureBank.nl.
Maar het meeste resultaat in onze zoekactie naar vrijwilligers voor de BnO-pool
bleek een zoekactie onder ons bestaande vrijwilligersbestand. Er bleken best wel
wat mensen bereid om naast hun huidige taken nog wat bij te ‘klussen’.
Om de bekendheid van onze extramurale projecten een boost te geven hebben
we folders gemaakt en verspreid onder de doelgroep.
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Omdat we vanaf medio januari
spreekuur hielden in het Forum,
hebben we een rolbanner van
90x210cm laten maken. We zaten al in
de “kelder”, dan wil je tenminste dat
mensen je zien zitten. En voor de
kosten hoefden we het niet te laten.
Zo’n banner blijkt hartstikke goedkoop
en erg zichtbaar.
Op de open dagen in het Forum
hebben we ook de mensen van
ZoetermeerActief! ontmoet. Dat bleek
erg nuttig, want we hebben nu een
extra kanaal voor vacatures en
promotionele activiteiten.
We hebben dit jaar voor het eerst
meegedaan aan de open dag van het
ziekenhuis. Helaas konden we geen
gebruik maken van onze eigen
hostessbalie in de hal. En dus kwam
onze stand (inclusief de speciaal voor
de open dag in het LLZ gemaakte
rolbanner) ergens in een gang op de
begane grond te staan. Toch hebben
we die dag nog wel veel mensen
gezien. Vooral veel ouders met
kinderen. Niet helemaal onze
doelgroep. Maar we kwamen wel flink
wat mensen tegen die nog nooit van
UVV hadden gehoord. Nota bene ook
mensen die in het ziekenhuis werken.
Het Relatie Beheer Systeem werd uitgebreid met een rittenadministratie t.b.v.
Begeleid Vervoer. Per slot van rekening konden we ook dáár de gegevens van
onze klanten niet in een Excel bestand blijven bewaren. Bovendien groeide de
vraag naar ritten (en daarmee ook de registratie van klantgegevens) sinds begin
2018 enorm. Planning was tot dan toe een eenmans (of eigenlijk een eenvrouws)
job. Maar om de kwetsbaarheid daarvan te elimineren hebben we nu drie
reserves, die zo af en toe de registratie van klanten en ritten ter hand nemen. Dat
zou met de Excel sheets nooit gelukt zijn.

19 (44)

We gingen ook steeds meer gebruik maken van onze Facebookpagina. En dat
heeft z’n vruchten afgeworpen. Begin januari hadden we 21 volgers. Eind
december waren dat er al ruim 80. Okee, dat zijn geen indrukwekkende cijfers,
maar alle beetjes helpen.
Begin 2018 hebben we gesprekken gevoerd met zes vrijwilligers en hun verhalen
opgetekend voor het jaarverslag van 2017. Om het bestuur beter te laten
samenwerken is voor alle bestuursleden een (voor ons gratis) abonnement
afgesloten op Microsoft Office 365. Met name Outlook en Onedrive worden
intensief gebruikt voor interne en externe communicatie.
We hebben vorig jaar ook weer een aantal
nieuwsbrieven verzonden aan al onze vrijwilligers met
een emailadres. Elk van deze nieuwsbrieven stond vol
met wetenswaardigheden. Veel daarvan was zo actueel,
dat het daarvóór nog niet op onze website of
Facebookpagina had gestaan.
Halverwege 2018 bleek dat er een wens was van
zorginstellingen om Begeleid Vervoer niet elke keer per
rit contant te hoeven afrekenen. Daarom hebben we
inmiddels met vier organisaties afspraken gemaakt over
een maandelijkse afrekening. In afwachting van de
betaling door de zorginstelling wordt de onkostenvergoeding voor onze
chauffeurs door de penningmeester voorgeschoten. Hiervoor moest de
rittenadministratie opnieuw worden aangepast. En dat hebben we natuurlijk
gedaan.
Om onze naamsbekendheid nòg breder uit te venten heeft UVV Zoetermeer nu
ook een profiel op de Maex. Of dat veel helpt is nog de vraag. Maar het eet geen
brood, dus waarom zouden we het laten?
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We hebben ook veel energie gestoken in het ‘voeden’ van het project DoeMee van
de Gemeente Zoetermeer. Die had aan ZoetermeerActief! gevraagd om alle
maatschappelijke organisaties in kaart te brengen. Helaas zien we daar maar
bitter weinig van terug. De mensen van ZoetermeerActief! hebben de resultaten
afgeleverd aan de gemeente, maar die heeft er tot op heden nog niets mee
gedaan. Heel jammer, want het zou een aardig beginnetje kunnen zijn van wat we
met Manteldienst Licht beogen: vraag en aanbod op het gebied van
vrijwilligerswerk voor vrijwilligers, hulpvragers en professionele zorgverleners bij
elkaar brengen. Maar misschien gaat het onderdeel uitmaken van de nieuwe
plannen die de gemeente heeft op het gebied van vrijwilligersondersteuning. En in
dat geval gaat het misschien nog goedkomen…..
Nu we het toch over de gemeente, vrijwilligersondersteuning en energie hebben…
In het laatste kwartaal werd duidelijk dat de gemeente op het gebied van
vrijwilligersondersteuning niet verder wilde met ZoSamen. Dat heeft voor een
hoop ruis op de lijn gezorgd. De samenwerking met ZoSamen in het kader van
Manteldienst Licht, die toch al niet zo vlot verliep, werd nagenoeg onmogelijk
nadat dit nieuws uitlekte.
De gemeente Zoetermeer heeft ons beloofd om
hun plannen voor de nieuwe opzet van
vrijwilligersondersteuning in nauwe
samenwerking te doen met de betrokken
organisaties, waaronder UVV Zoetermeer.
Kortom: Er is nog hoop dat het toch nog een keer
goed gaat komen.

Beter nieuws was dat vrijwilligersorganisaties voortaan in aanmerking konden
komen voor het aanvragen van gratis VOG’s. Dáár ging altijd een aanzienlijk deel
van ons budget in zitten, zij het dat de Gemeente dat sinds 2018 via een stukje
subsidie compenseerde. Maar ook deze regeling stelde wel een paar
voorwaarden. En dus hebben we nu een integriteitsbeleid en een
vertrouwenspersoon (onze gewaardeerde secretaris). Nieuwe vrijwilligers tekenen
nu een vrijwilligerscontract. Daarmee tonen we aan dat we het werven van
vrijwilligers serieus benaderen.
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Verslag secretariaat
Een verslag van onze secretaris, Liesbeth Mallee:
Over het bestuur

Het bestuur van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling
Zoetermeer bestond in 2018 uit het dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris, penningmeester en communicatie
medewerker) aangevuld met 3 coördinatoren (ziekenhuis,
verpleeghuizen en dienstencentra)
Het algemeen bestuur kwam in 2018
vrijwel elke maand bijeen. Voor het
project Vrijwillig Dichtbij werd door de
projectgroep VD (twee)wekelijks
vergaderd.
Omdat Anneke Kervezee aangaf dat zij
per 1 januari 2019 wilde stoppen is een vervanger gezocht en gevonden: Lidy
Pronk. Zij heeft om zich in te werken een groot deel van het jaar meegedraaid met
Anneke.
Het jaar in vogelvlucht
In januari werd, zoals gebruikelijk, de
Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Zo’n 115 UVV-ers
wensten elkaar een goed jaar. 5 jubilarissen uit 2017, met
samen maar liefst 122,5 vrijwilligersjaren, werden in het
zonnetje gezet met een cadeaubon en een roos.
UVV Zoetermeer is in december 2017 formeel partner
geworden van het Forum, waarin Stadhuis en Bibliotheek zijn samengegaan. Hiertoe werd
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
We deden als partner volop mee in de open dagen in het Forum. In februari 2018 hebben
we een succesvolle wervingscampagne opgezet voor het project Begeleiding Na Opname.
Het resultaat was een ruime pool van vrijwilligers om de verwachte groei te kunnen
opvangen.

In maart waren we met een stand aanwezig op de open dag van het Lange Land
Ziekenhuis.
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In april zijn 2 van onze vrijwilligers
geëerd met een Koninklijke
Onderscheiding: Kitty Duquesnoy en
Lidy Diender. Zij zijn door Burgemeester
Aptroot gehuldigd als “Lid in de orde van
Oranje-Nassau”.
In mei 2018 hebben we in ‘t Spant onze
jaarvergadering gehouden.
Juni stond vooral in het teken van de
nieuwe privacy wetgeving. We moesten onze Excel spreadsheets opgeven, maar
kregen daar een prachtig nieuw en vooral veilig Relatie Beheer Systeem voor
terug.
Vanaf augustus hebben we hard gewerkt aan de
professionalisering van onze organisatie.
Zo hebben we de Vrijwilligersadministratie
vormgegeven in het nieuwe systeem en kreeg het
project Begeleid Vervoer een plekje in ons nieuwe
systeem, zodat de planning van de ritten een stuk
makkelijker werd.
De professionalisering heeft ook geleid tot het
opstellen van een gedragscode voor onze
organisatie, een klachtenregeling en een
aanstellingsbeleid. Met nieuwe vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst
afgesloten.
Door deze professionaliseringsslag komt UVV Zoetermeer in aanmerking voor de
regeling Gratis VOG. In oktober heeft het bestuur haar jaarlijkse koersdag
gehouden.
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:
Vrijwilligersbestand
Per 1 januari 2018 waren er 228 vrijwilligers aangesloten bij onze Stichting en per
31 december 2018 waren dat er 229. Gedurende het jaar hebben we 51
vrijwilligers uitgeschreven en 52 nieuwe vrijwilligers ingeschreven.
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Per eind december 2018 waren er vacatures bij Buytenhaghe, Petuniatuin,
Begeleid Vervoer, Levensboeken en Begeleiding na Opname. Zodra zich een
vacature voordoet bij een project wordt deze gepubliceerd bij het VIP (Vrijwilligers
Informatie Punt) en op onze eigen website.
Vacatures voor het Ziekenhuis kunnen meestal snel worden ingevuld, terwijl de
vacatures voor de andere Zorg- en Dienstencentra en de extramurale projecten
moeilijker vervulbaar zijn. In het bijzonder voor de functies van aanspreekpunten
is moeilijk vervanging te vinden. Dit is zorgelijk daar een project zonder
aanspreekpunt moeilijker te coördineren is 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 opbouw van ons vrijwilligersbestand
De vrouwen zijn in ons vrijwilligersbestand met 78% 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.
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De leeftijdsopbouw van alle vrijwilligers per 31 december 2018 geeft het volgende
beeld (tussen haakjes de cijfers van 2017):
Leeftijdsgroep

Man

Vrouw

Totaal

t/m 29 jaar

2 (4)

3 (0)

5 (4)

30 t/m 49 jaar

2 (2)

7 (11)

9 (13)

50 t/m 69 jaar

28 (28)

102 (109)

130 (137)

70 jaar en ouder

20 (19)

65 (55)

85 (74)

Jubilea

Het jaar 2018 heeft 5 jubilarissen opgeleverd. Zij zijn
gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie die op
15 januari 2019 is gehouden.
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NAAM

PROJECT / FUNCTIE

AANTAL JAREN

Margaret Vaesen

Rolstoelwandelen Buytenhaghe

12,5

Anneke Perluka

Handwerksoos Gondelkade

25

Aleid Beerlage

Rolstoelwandelen

25

Nelly Poot

Activiteiten Buytenhaghe

30

Joke van Dijk

Gastvrouw LangeLand Ziekenhuis

30
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Jaarverslag van de penningmeester
Een verslag van Hans Otten, onze penningmeester:
De cijfers van 2018 zien er erg goed uit, maar dat komt
vooral door het boekhouden in een strikt kasstelsel:
alleen wat dat jaar binnenkomt en uitgegeven wordt telt
mee. In 2017 leidde dat tot het schrijven van rode cijfers
doordat er grote bedragen nog niet binnen waren. Dat is
in 2018 op zijn pootjes terecht gekomen: de prijs van €
2000.- die we in 2017 van het Charlotte s’Jacobfonds
kregen is pas begin 2018 uitgekeerd. En zowel het Lange Land Ziekenhuis als
Palet Welzijn hebben de vrijwilligersbijdragen voor 2017 èn 2018 in 2018 betaald,
nu zo’n kleine € 6000.- extra. Zo dubbel betalen gaan ze de komende jaren niet
nog eens doen, wel zo overzichtelijk.
Wat wel onverwacht erg positief
uitpakte, waren de vele grote en
kleine vrijwillige bijdragen en
donaties. Van de Dienstencentra
verblijden de Hobbyclub en de
Handwerksoos ons met bijdragen
van in totaal € 700,- en donaties
brachten samen zo’n 800 euro meer in
het laatje dan begroot. Onze
dank hiervoor is groot!

Wat ook erg meehielp om geen rode cijfers te schrijven, was de subsidie van
Gemeente Zoetermeer voor onze extramurale projecten: Begeleid Vervoer,
Belcirkels, Begeleiding na Opname en Manteldienst Licht. Eind 2018 is ook ons
subsidieverzoek voor 2019 grotendeels toegekend. Het project Vrijwillig Dichtbij
viel nog steeds onder de tot vrijwel eind 2018 doorlopende subsidie van het Rijk.
Een andere positieve ontwikkeling was dat
voor vrijwilligersorganisaties de
mogelijkheid ontstond om een beroep te
doen op het voor vrijwilligers gratis
verstrekken van Verklaringen omtrent het
Gedrag. Daarvoor moesten we wel voldoen
aan daarvoor gestelde voorwaarden, dat is
tegen het eind van 2018 gelukt. De
gemeentelijke leges waren al jaren een
aardige kostenpost, die nu voor ons gelukkig niet meer bestaat.
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De goede staat van de inkomsten en uitgaven maakte het in de loop van 2018
mogelijk om de al jaren gelijk gebleven vergoeding van het Tientjesproject aan te
passen aan de prijsstijgingen in de horeca. De benaming houden we wel hetzelfde,
dat drukt de deelname aan dit project toch niet, blijkt.

De bijdragen aan projecten zijn in 2018 gestegen, vooral mogelijk gemaakt door
de Gemeentesubsidie. Onze Communicator heeft daar eerst goed gebruik van
gemaakt om onze projecten onder de aandacht te brengen. De belangstelling die
daardoor mooi toenam, maakte het voor Begeleid Vervoer en Begeleiding na
Opname nodig de organisatie te versterken. Ook dat kon door de subsidie. En
toen de Rijkssubsidie besteed was, kon ook de verdere ontwikkeling in 2018 van
Manteldienst Licht daar nog mee betaald worden.
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Financiëel overzicht 2018 / Begroting 2019
Balans per 1-1-2018
Reknr

Rekeningnaam

1010 ING 179836
1012 Roparco 27.15.46.581
Saldo
Totaal

Activa

Passiva

1.371,23
34.336,63
35.707,86

35.707,86
35.707,86

Verlies
4.396,00
1.653,66
1.028,15
357,82

Winst
7,74
5.267,87
5.796,02
700,00

454,39
380,36
1.686,62
2.858,99

90,00
7,50
940,49

Verlies en Winstrekening 2018

Reknr

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
P
S

Totaal

Rekeningnaam
Administratie en Organisatie
Lange Land ziekenhuis
Verpleeghuizen
Dienstencentra
Telefooncirkels
Begeleiding na Opname
Levensboeken
Vervoerservice
Manteldienst Licht
Boodschappendienst
Donaties
Bijdragen
Subsidie Vrijwilliger Dichtbij
Saldo

21.936,81
9.156,52
43.909,32

2.235,00
6.560,00
22.304,70
43.909,32

Balans per 31-12-2018
Reknr

Rekeningnaam

1010 ING 179836
1012 Roparco 27.15.46.581
Saldo
Totaal

Activa

Passiva

10.520,00
34.344,27

0,00

44.864,27

44.864,27

44.864,27

P.S.: De begroting voor 2019 heeft een andere grondslag gekregen. In bovenstaand
verslag is die nieuwe opzet ook “vertaald” naar de realisatie 2018. De aansluiting
tussen realisatie 2018 en de indertijd opgestelde begroting is te vinden in
deze bijlage.
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Begroting 2019

Reknr

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
P

Totaal

Rekeningnaam
Administratie en Organisatie
Lange Land ziekenhuis
Verpleeghuizen
Dienstencentra
Telefooncirkels
Begeleiding na Opname
Levensboeken
Vervoerservice
Manteldienst Licht
Boodschappendienst
Donaties
Bijdragen
Saldo

Verlies
5.200,00
1.400,00
1.000,00
400,00
150,00
1.200,00
300,00
2.400,00
2.000,00
400,00
-1.080,00
13.370,00

Winst
3.000,00
1.800,00
800,00
170,00

400,00
7.200,00
13.370,00

30 (44)

Verslag Kascontrole Commissie
STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS

VERKLARING VAN DECHARGE
Ons is gevraagd een controle te plegen op de boek- en jaarstukken betrekking hebbende
op het kalender- en boekjaar 2018 bij de Penningmeester UW-afdeling Zoetermeer.
Deze controle hebben wij uitgevoerd op 6 februari 2019 thuis bij de penningmeester C.J.
Otten te Zoetermeer.
Bij de controle is ons gebleken dat:
Volledigheid:

-

alle getoonde stukken geboekt zijn in Balans en/of Exploitatierekening 2018,

Juistheid:

-

saldi van de bankrekeningen bij ING en Robeco aansluiten met balans 2018,

Tijdigheid:

-

de weergegeven stukken vrijwel allemaal betrekking hebben op 2018 en
tijdig in de administratie zijn verantwoord,

Vermogen:

-

de voorgestelde aanpassing van het Eigen Vermogen overeenkomt met
het resultaat.

Als kascontrolecommissie kunnen wij dan ook instemmen met de décharge van
het Bestuur van de UW afdeling Zoetermeer voor het in 2018 gevoerde financieel
beleid.

Zoetermeer,
11 februari 2019

Zoetermeer,
11 februari 2019

UVV Zoetermeer KvK Haaglanden 41149788 ING Betaalrekening NL12 INGB 0000179836
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Stedelijke Projecten
Een verslag van onze coördinator Stedelijke Projecten, Piet Bots:
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 en blijven in beginsel wachten.
Het Begeleid vervoer project is
hoofdzakelijk gericht op ritten
binnen Zoetermeer of naar
bestemmingen in de directe
omgeving van Zoetermeer.
De klanten van Begeleid Vervoer
betalen de vrijwilliger een
kilometervergoeding voor de rit. Deze vergoeding is binnen de stad gesteld op € 6,-.
Daarbuiten €0,45 per kilometer.
Het ging erg goed met Begeleid Vervoer in 2018:

In het jaarverslag over 2017 maakten we al melding van een drastische verbetering
die begin 2018 was ingezet. In de loop van het jaar bleek die stijgende lijn stevig
door te zetten. Werden in 2017 in totaal 820 ritten gereden, In 2018 bleef de teller
pas op 2.238 ritten steken. Dat is ruim 2,5x zoveel!
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En…. de groeistuip lijkt nog steeds niet voorbij: In dit tempo gaan we voor 2019
weer hoger uitkomen…
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 2018 zijn 5 afgeronde levensboeken uitgereikt.
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Begeleiding na Opname

Het project is opgezet
om kwetsbare 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 of
praktijkverpleegkundigen een signaalfunctie vervullen om professionele thuishulp
en zorg te bewerkstelligen. In 2018 zijn 42 (2017:20) aanmeldingen ontvangen, die
in behandeling zijn genomen
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Jaarverslag Projecten
Een verslag van onze coördinator Projecten, Wim Weegink:
Gedurende nagenoeg het hele jaar 2018 heeft UVV
Zoetermeer geparticipeerd in het landelijke project “Vrijwillig
Dichtbij”. In dat kader hebben we ons in 2018 voornamelijk
gericht op het tot stand brengen van een Manteldienst
Licht en als onderdeel daarvan op een boodschappendienst.
Manteldienst Licht

Het project Manteldienst Licht richt
zich op het op wijkniveau tot stand
brengen van een samenwerkingsverband van (informele
zorgorganisaties), dat lichte manteldiensten kan aanbieden
aan ouderen en minder-invaliden. UVV heeft dat idee bij de
gemeente ingebracht en op verzoek van de gemeente zijn
we daartoe een samenwerkingsverband aangegaan met
ZoSamen. Binnen dat samenwerkingsverband is een projectplan opgesteld en zijn
voorbereidingen gestart voor een pilot in de wijk Seghwaert.
Ook is er een convenant opgesteld voor gemeente en deelnemende partijen.
Helaas zijn in de loop van het jaar problemen over de financiering van het project
ontstaan tussen de gemeente en ZoSamen, waardoor het project tijdelijk stil is
komen te liggen. Wij hebben nog steeds geloof in het concept en hopen dat we het
project in 2019, kunnen hervatten als meer duidelijkheid is gekomen over de relatie
tussen Zo Samen en de Gemeente en de invulling van de vrijwilligersondersteuning
vanuit de gemeente.
Boodschappendienst

Er ligt een inmiddels goedgekeurd projectplan en we treffen voorbereidingen om in
april 2019 te starten met een pilot in de wijken Meerzicht en Rokkeveen.

Het landelijke project “Vrijwillig Dichtbij” is inmiddels afgerond, maar hier in
Zoetermeer blijven we uiteraard wel doorgaan met het bedenken en ontwikkelen
van nieuwe diensten.
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Lange Land Ziekenhuis
Een verslag van Lidy Pronk, coördinator in het Lange Land
Ziekenhuis.
Anneke Kervezee is per 31 december 2018 gestopt met haar
werkzaamheden als Coördinator van de vrijwilligers in het
Lange Land Ziekenhuis. Maar ruim vóór die tijd heeft ze mij al
als haar opvolgster ingewerkt en inmiddels heb ik al haar
taken overgenomen.
Op 2 oktober 2018 hebben de Coördinator UVV-vrijwilligers LLZ en de voorzitter van
de UVV een gesprek gehad met de directeur en een medewerker LLZ over voor de
UVV belangrijke zaken binnen het ziekenhuis. Afgesproken is dat er in het vervolg
2x per jaar zo’n bespreking zal plaatsvinden.
Op 4 april 2018 is er door het ziekenhuis een bijeenkomst georganiseerd voor alle
vrijwilligers, met als doel “Ontmoeten, Delen, Inspireren”. Het programma van deze
bijeenkomst is in samenwerking met het trainingsbureau Trainmark opgesteld. Dit
trainingsbureau had al meerdere gastvrijheidstrainingen voor de medewerkers in
het ziekenhuis gegeven en datzelfde wilden ze ook voor de UVV-vrijwilligers van het
LLZ gaan doen. Twee medewerkers van dit bureau hebben daarom met enkele
vrijwilligers meegelopen en kennisgemaakt met hun vrijwilligerswerkzaamheden.
Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat zij het meelopen als bijzonder positief
hebben ervaren en dat zij erg onder de indruk waren van hetgeen ze daar gezien
hebben. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst met als afsluiting een hapje en
een drankje.
In 2018 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.
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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.
Op 4 juni 2018 is door de fysiotherapeuten
een bijeenkomst georganiseerd voor de
vrijwilligers met als doel: om hen te bedanken
voor de inzet, om elkaar te zien en bij te
kletsen en om te brainstormen over de
communicatie en de samenwerking met de
patiënten en de verpleging. Het is een zeer
leerzame middag geweest met als afsluiting
een hapje en een drankje.

Gastvrouw

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 of een
fruitmand 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.
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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.

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. In 2018 zijn de diensten bij
de SEH verdubbeld. In de eerste jaren waren
er 7 dagen per week twee vrijwilligers aan het
werk van 12.00 tot 16.00 uur. Dat werd echter zo gewaardeerd door het ziekenhuis
dat de vraag kwam om ook twee vrijwilligers van 16.00 tot 20.00 uur 7 dagen per
week te laten werken.
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.
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Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen
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.
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Dienstencentra
Een verslag van onze coördinator Dienstencentra, Marian
Landers, over de ontwikkelingen in 2018.
In april was er in het stadstheater de uitreiking van de
koninklijke onderscheiding oftewel het lintje. Deze werd
overhandigd door de Zoetermeerse Burgemeester Aptroot
aan een vrijwilligster van de Open Tafel als dank voor haar
inzet.
Lidy Diender is al sinds 1981 als vrijwilliger verbonden aan
de Unie van Vrijwilligers. Ze gaf jarenlang leiding aan de
handwerk- en creasoos in het dienstencentrum aan de
Petuniatuin en helpt nu al weer geruime tijd bij het Open
Tafel-project. Bewoners uit het seniorencomplex aan de
Petuniatuin, maar ook bejaarde cliënten van daarbuiten
kunnen 5 dagen per week aanschuiven voor een warme
maaltijd en een luisterend oor. Daarnaast verricht Lidy
vrijwilligerswerkzaamheden voor de RK-H. Nicolaasparochie
en in het bijzonder voor de Tabor-kerk, waarvoor ze oudere
en zieke parochianen bezoekt en het kerkgebouw onderhoudt.
Het pannenkoeken festijn op de Petuniatuin was weer geslaagd en dit werd
wederom verzorgd door de vrijwilligsters die dit elk jaar weer tot een gezellig
samenzijn maken.

Albrandswaard (Meerzicht)

Elke woensdagochtend is er in het dienstencentrum
aan de Albrandswaard een Kreasoos waar
geborduurde en 3D kaarten gemaakt worden. Nel
Trommel en haar vaste medewerksters begeleiden de
bezoekers van deze soos met veel plezier en
aandacht.
En op vrijdagochtend is er Koersbal. Een min of meer
vaste ploeg speelt het spel onder leiding van Wout de
Leeuwerk.
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Bijdorplaan (Driemanspolder)

Aan de Bijdorplaan wordt op maandagmiddag gesjoeld. Maar je kunt er ook een
spelletje rummycub spelen. Ruim 20 ouderen weten al jarenlang de weg te vinden
naar onze gezellige Spellensoos onder de bezielende leiding van Marja van der Tas
en Jaap Buijs.
Gondelkade (De Leyens)

Elke donderdagmiddag kun je Thea van der Aar
en haar ploeg tegenkomen op de Gondelkade.
Zo’n 20 mensen zijn dan met hun hobby bezig op
de Handwerksoos. Er wordt van alles gemaakt.
Mooie handgeborduurde kleedjes, babycapes,
gebreide truien, maar ook kaarten. Die 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. Thea Blankespoor
stuurt dit project aan. Zij en haar mensen
ontvangen bewoners van de desbetreffende
Bejaardenwoningen, of van buiten af, voor een
heerlijke maaltijd. 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.
Verder is er op deze locatie op vrijdagochtend een Kreasoos, waar prachtige
kaarten gemaakt worden en elke keer met een ander thema.
En op vrijdagmiddag is er een Hobbyclub.
In augustus hebben we afscheid genomen van Coby Lamboo, van
de Open Tafel Petuniatuin, zij was 40 jaar vrijwilligster. We hebben
haar een mooie bos bloemen en een gouden roosje gegeven. Die
kregen een ereplaatsje in haar huis. Ze was er heel blij mee.
In oktober heeft de hobbyclub een gezellige Bazaar georganiseerd.
Er werden lootjes verkocht en het rad van fortuin draaide
volop…de dames van de vrijdagmiddag handwerkclub hadden weer een zeer
uitgebreide collectie van hun handgemaakte spulletjes voor de verkoop, met deze
opbrengst kan er weer nieuw materiaal aangeschaft worden, kortom: ook dit keer
was het weer een geslaagde dag.
41 (44)

Verpleeg- en verzorgingshuizen
De projecten in de verpleeg- en verzorgingshuizen gingen in
2018 gewoon door. Een verslag van onze coördinator Anja
Laterveer:

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.
Op 26 april 2018 dacht Kitty Duquesnoy gezellig met een vriendin naar een
modeshow van een bekend modehuis te gaan. Kitty, al meer dan 35 jaar als UVV
vrijwilliger actief in – en eerste aanspreekpunt van- de evenementengroep in de
verpleeghuizen Vivaldi en Monteverdi, wist niet dat ze deze dag een lintje zou
krijgen. Ze werd dus met een smoes meegetroond naar het Stadstheater waar de
uitreiking zou plaatsvinden. Het drong lange tijd niet tot haar door dat er iets meer
aan de hand was dan een modeshow. En daar kwamen opeens haar man, zoon,
vrienden en haar collega-vrijwilligers van het evenementen team voor Monteverdi
en Vivaldi. En toen begon het haar te dagen: zou het dan toch…….? Zou ze een lintje
krijgen?
En ja hoor, niet heel veel later werd ze - samen
met nog een tiental andere Zoetermeerse
vrijwilligers - door Burgemeester Aptroot
gehuldigd als “Lid in de orde van OranjeNassau”.
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Op één ochtend in de week leest
een vrijwilliger de krant of een
ander interessant artikel voor ten
behoeve van zo’n 4 of 5 bewoners
van Vivaldi.

Aan een rolstoel gebonden bewoners
in Buytenhaghe, Vivaldi
en Monteverdi worden één keer in de
week opgehaald voor een wandeling
in de omgeving van de huizen. Bij
terugkomst drinken we nog een kopje
koffie of thee en daarna brengen we
de bewoners weer terug naar de
afdelingen. 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 op één dag.

Voor de bewoners van Verpleeghuis Monteverdi
stond er een (gedeeltelijke) verhuizing op stapel. Het
nieuwe pand van “de Boomgaerd” in Meerzicht kreeg
steeds verder vorm en werd uiteindelijk op 12
november 2018 officieel in gebruik genomen. Er
vertrokken ruim 60 bewoners.
Door die verhuizing werd de bewonersgroep die op
dinsdagmiddag mee uit wandelen ging flink kleiner.
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Woonzorgcentrum Buytenhaghe kreeg te maken met diverse interne verbouwingen
waardoor er nogal wat verschuivingen en -al dan niet tijdelijke- verhuizingen
plaatsvonden.

Het leek er zelfs op dat er minder bewoners waren overgebleven. Helaas liep ook
het aantal vrijwilligers terug. Niet alleen door vertrek naar een betaalde baan of
naar ander vrijwilligerswerk maar jammer genoeg ook door ziekte en zelfs
overlijden. In december overleed één van de wandelvrijwilligsters van het eerste
uur: Ted van der Bol.
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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