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Voorwoord. 

 
Het beleidsplan 2009-2015 is een kader voor het te voeren beleid van de vereniging UVV Dorpen en geldt voor 
een periode van 6 jaren. Elk jaar wordt bepaald welke activiteiten het betreffende jaar ter hand zullen worden 
genomen. De activiteiten worden ontleend aan dit beleidsplan. 
Tevens is het mogelijk, dat het beleidsplan wordt aangepast in verband met gewijzigde inzichten.  
Het beleidsplan is op de bestuursvergadering d.d. 10 oktober 2008 vastgelegd (zie notulen van deze 
vergadering). Het resultaat van de discussie ligt voor u. Door ons aller inzet - een inzet, die zich laat 
karakteriseren door openheid, betrokkenheid en beschikbaarheid- zullen we in staat zijn om in een veranderende 
maatschappij de taken, zorg voor hulpvragers, vorm en inhoud te geven. 
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1. PLAATS VAN DE ORGANISATIE 

 
Met nog 8 andere UVV’s is de UVV Dorpen lid van de vereniging PUVV Friesland/Groningen.  
De UVV Dorpen verricht haar vrijwilligerswerk in de zorginstelling Zorgcentrum Dorpen. 
 
De UVV Dorpen vindt het belangrijk contacten te onderhouden met organisaties, die zich met vrijwilligerswerk 
bezig houden. 
Het overleg spits zich toe op het uitwisselen van informatie o.a. hoe kunnen we elkaar aanvullen, werving van 
vrijwilligers en scholing. 
 
De organisaties waarmee overleg is:  

- Rode Kruis, 

- Zonnebloem, 

- Stand By, 

- St. Welzijn Dorpen, 

- VVS Dorpen. 
 
 

2.  OMGEVING, KANSEN EN BEDREIGINGEN 

 

De UVV Dorpen heeft te maken met een omgeving waaruit kansen en bedreigingen voortvloeien. 

Het beleid moet er op gericht zijn de kansen zoveel mogelijk te benutten en de bedreigingen zoveel mogelijk te 

elimineren. Kansen en bedreigingen zijn overigens vaak elkaars spiegelbeeld. Wat een bedreiging lijkt, kan door 

een goed daarop afgestemd beleid een kans worden om juist de positie van de organisatie te versterken. 

 

KANSEN EN BEDREIGINGEN WAARMEE IN ONS BELEID REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN ZIJN: 

 
 

• BEKENDHEID VAN DE UVV EN HET WERK WAT ZIJ DOET. 
Een grotere bekendheid van het werk van de UVV bij overheden, instellingen, de politiek en publiek is 

noodzakelijk om voldoende aantrekkelijk te blijven voor nieuwe vrijwilligers en voor het aantrekken van 

financiële middelen. 

 

• TOENEMENDE VRAAG NAAR HULP VAN VRIJWILLIGERS 

Het steeds ouder worden van de bevolking heeft tot gevolg dat de vraag naar hulp, zoals de UVV die 

biedt, toeneemt. Ontoereikende financiële mogelijkheden van de zorginstellingen en de groeiende 

zorgbehoefte leiden - binnen de grenzen, die aan vrijwilligers worden gesteld - tot een groter beroep op 

hulp van de UVV 

 

• AFNEMENDE BESCHIKBAARHEID VAN VRIJWILLIGERS 

Het traditionele reservoir, waaruit de UVV haar vrijwilligers putte, wordt echter eerder kleiner dan groter. 

Steeds meer mannen en vrouwen besluiten actief te blijven op de arbeidsmarkt. Ook het combineren van 

gezin en werk biedt weinig gelegenheid tot het doen van vrijwilligerswerk. Daartegenover staat, dat er 
nieuwe groepen zijn, die we kunnen betrekken bij het vrijwilligerswerk in de zorgsector, zoals 

gepensioneerden, jongeren, allochtonen.  
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3.  MISSIE en DOELSTELLING van de vereniging PUVV Dorpen 

 
Missie:  
UVV Dorpen verleent vrijwillige hulp aan de zorginstelling Zorgcentrum Dorpen, met als kenmerk continuïteit, 
betrouwbaarheid en deskundigheid.  
 
Doelstelling: 
Het doel van de UVV Dorpen is het uitvoeren van projecten, die door de zorginstelling Zorgcentrum Dorpen 
worden aangemeld.  
Voordat UVV Dorpen het verzoek honoreert, wordt getoetst of het project wel een vrijwilligersproject is, d.w.z. niet 
in strijd is met de uitgangspunten van de UVV Dorpen en de instemming van de OR van Zorgcentrum Dorpen 
heeft.  
 

3.1 Continuïteit van de hulpverlening 

 

Doel: professionalisering van de organisatie. 

 

√  bestuur met bestuurlijke ervaring en visie. 

Het bestuur wenst te professionaliseren door het aantrekken van een adviseur uit het bedrijfsleven, die 

bestuurlijke ervaring heeft.  

De adviseur moet inhoud kunnen geven aan de toekomstvisie, die beschreven is in het document: Vraag en 

aanbod vrijwilligers in de toekomst. 

Er wordt bekeken of de professionaliteit van het bestuur verbeterd kan worden door een of meer 

werkobjectleiders in het bestuur op te nemen. Deze benadering maakt het mogelijk, dat besluiten van het bestuur 

direct getoetst kunnen worden aan de praktijk. 

 

√  duidelijke criteria voor  selectie leidinggevenden   

Het bestuur gaat zich bezig houden met het maken van duidelijke taak- en functieomschrijvingen per project. Het 

is van belang, dat alle vrijwilligers weten, wat wel en niet tot hun taak behoort. Voor het leidinggeven aan 

projecten, m.n. de nieuw op te starten projecten, wordt gelet op de leidinggevende capaciteiten van de vrijwilliger, 

die de verantwoording voor het project heeft. Het bestuur gaat in samenwerking met de adviseur hiervoor 

duidelijke selectie criteria opstellen. 

 

Acties 

 

Omschrijving Uitvoerings- Kosten 

  jaar soort 

Aantrekken van een adviseur 2009   

 - overleg met de ambtenaar van de WMO   reiskosten 

 - brief aan bedrijven in gemeente Dorpstradeel:     

   wijzen op de maatschappelijke betrokkenheid     

 - brieven verzenden   portokosten 

 - reacties verwerken     

 - afspraak mogelijke kandidaten   reiskosten 

 - peilen werkobjectleiders lid van het bestuur   

Criteria leidinggevenden 2009   

 - opstellen selectie criteria met adviseur   reiskosten adviseur 

 - opstellen taak- en functieomschrijving per project     

   (onderdeel van het contractmodel)     
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Doel: verkrijgen van voldoende middelen. 

 

√ verwerven ondersteuning van de instelling 

Door het beleidsplan met de zorginstelling Zorgcentrum Dorpen te bespreken kan duidelijk worden welke 

financiële middelen voor het uitvoeren van het beleid nodig zijn. Toets de begroting om na te gaan of de financiën 

toereikend zijn om het voorgestelde en met de zorginstelling afgestemde beleid te kunnen uitvoeren. 

  

√ verwerven middelen door een beroep te doen op de WMO 
Afspraak maken met de WMO-ambtenaar voor overleg. Dit overleg is bedoeld om de UVV Dorpen bij de 
ambtenaar te introduceren en van de ambtenaar te vernemen op welke wijze de vrijwilligers op basis van de 
WMO op ondersteuning kunnen rekening en in welke vorm deze ondersteuning wordt geleverd. 
Met name de maatschappelijke bijdrage (is 11.362 uren) van de UVV Dorpen onder de aandacht brengen. 
Het jaarverslag 2007 is een goed middel om bij de introductie te gebruiken.  
 

√  verwerven sponsoring voor PR en opleidingen 
Zorginstellingen, overheden en een breed publiek moeten weten waar de UVV Dorpen voorstaat. 
Een organisatie, die maatschappelijke onzichtbaar is, zal voor sponsors niet aantrekkelijk zijn. 
Er zal naar worden gestreefd de naamsbekendheid van de UVV te vergroten door het ontwikkelen van een PR-
plan. Als beloning voor hun financiële bijdrage worden, met hun instemming, de sponsors op de website 
www.uvv.nu vermeld. 
 

Acties 
 

Omschrijving Uitvoerings- Kosten 

  jaar soort 

Beschikken over voldoende middelen     

 - bijdrage zorginstelling bij elke begrotingsronde bespreken 2010   

 - UVV Dorpen introduceren bij de gemeente (WMO) 2009 reiskosten 

 - vergroten naamsbekendheid (ook t.b.v. werving): instellen werkgroep PR 2010   

 - benaderen potentiële sponsoren (plaatsen op website: Nieuws) 2011 reis-, portokosten 

      

 

3.2  Betrouwbaarheid van de UVV Dorpen. 

 

Doel: Registreren afspraken en toezeggingen bij hulp/projecten 

 

√  duidelijke registratie met heldere omschrijving van taken en toezeggingen in vorm van een 

     contract 

Voor elk aangeboden project gelden de criteria: 

• Voldoen aan de toetsing van de UVV Dorpen; 

• Welke doelgroep wordt door het project bediend; 

• De inhoud van de uit te voeren werkzaamheden; 

• Welke eisen worden aan de vrijwilligers gesteld; 

• Op welke tijdstippen vindt de uitvoering van de omschreven werkzaamheden plaats; 

• Op welke momenten vindt overleg plaats en met wie; 

• Wie zijn de aanspreekpunten/contactpersonen; 

• Goedkeuring door de OR; 

• UVV Dorpen verklaart het project te aanvaarden; 

• Zorginstelling Zorgcentrum Dorpen verklaart dat zij het project door UVV Dorpen laat uitvoeren; 

 

De vermelde punten zullen in contractvorm worden opgenomen. Voor het opstellen van een modelcontract in 

samenwerking met zorginstelling Zorgcentrum Dorpen wordt de adviseur belast. 

http://www.uvv.nu/
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√  verifiëren dat partijen het inhoudelijk eens zijn met wat overeengekomen is 

De (feestelijke) ondertekening van het contract door de betrokken partijen betekent dat de partijen akkoord gaan 

met het contract. 

 

 √  vastleggen overlegstructuur: momenten, contactpersonen 

De wijze van overleggen maakt deel uit van het contract. 

 

 Doel: Bewaken afspraken en toezeggingen 

 

√  registreren klachten, problemen, verbeteringen 

Voor het bewaken van wat er in het contract is overeengekomen is een vorm van registreren noodzakelijk. 

Er kunnen zich klachten voordoen van diverse aard. Het bestuur gaat met de contactpersoon van de 

zorginstelling Zorgcentrum Dorpen en de werkobjectleider/projectleider in overleg om tot registratie van de klacht 

te komen. De registratie heeft ten doel om tot een oplossing van problemen/belemmeringen bij de uitvoering van 

de werkzaamheden door de vrijwilligers te komen. 

. 

 √  bijhouden to-do-lijst 

Het bestuur stelt voor gedurende de looptijd van het project tijdens elk overleg een to-do-lijst/actielijst te 

behandelen en bij te houden. Dit wordt een vast agendapunt. 

 

Acties  

 

Omschrijving Uitvoerings- Kosten 

  jaar soort 

Beschikken over een modelcontract   reiskosten adviseur 

 - opstellen modelcontract met adviseur 2009   

 - concept modelcontract voorleggen aan Zorgcentrum Dorpen 2009   

 - opstellen van het definitieve modelcontract 2009   

 - procedure opstellen t.b.v. aangaan van projecten 2009   

       * vaststellen inhoud contract     

       * toetsing: de UVV Dorpen, OR Zorgcentrum Dorpen     

       * vastleggen overlegstructuur en contactpersonen      

       * bewaken toezeggingen     

       * klachtenregistratie, actielijst     

      

 

3.3  Het bevorderen van deskundigheid 

 

Doel: Professionalisering van vrijwilligers 

 

√  verzorgen opleidingen, themadagen en trainingen 

Vrijwilligershulp zal wenselijk blijven en waarschijnlijk zelfs toenemen. Vrijwilligers zullen hiervoor voldoende 

moeten worden toegerust om hun eigen specifieke plek tussen beroepspersoneel te kunnen handhaven. 

Opleiding is een aandachtspunt, dat een hoge prioriteit van het bestuur heeft.  

De UVV Dorpen streeft ernaar het aanbod van trainingen, themadagen en studiedagen optimaal af te stemmen 

op de behoefte, die voortvloeit uit het aanbod van projecten en reeds lopende projecten.  

De studiedagen, themadagen en trainingen zijn bedoeld om vrijwilligers toe te rusten voor de taken, die nodig zijn 

bij de uitvoering van de projecten. 
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√  selecteren vrijwilligers op gewenste deskundigheid (affiniteit, kennis en ervaring) 

Met de zorginstelling Zorgcentrum Dorpen is gesproken over het vrijwilligersbeleid van de instelling. 

Uit dit gesprek is komen vast te staan, dat de zorginstelling tevreden is met de inzet van de UVV Dorpen. Men 

heeft aangegeven jaarlijks te bespreken wat op korte en lange termijn de vraag van de zorginstelling zal zijn. De 

vraag bepaalt o.a. welke deskundigheid op de korte en lange termijn nodig is. Het bestuur van de UVV Dorpen 

wenst hierop te anticiperen door vroegtijdig te starten met het verkrijgen van het juiste aantal vrijwilligers met de 

op de vraag afgestemde deskundigheid. Dit kan door bijscholing van beschikbare vrijwilligers, d.w.z. intern 

zoeken, of door werving. 

 

Acties. 
 

Omschrijving Uitvoerings- Kosten 

  Jaar soort 

Bevorderen deskundigheid 2009-2015 opleidingskosten 

 - inventariseren aanwezige deskundigheid en ervaringen  2009 reiskosten 

 - inventariseren opleidingsbehoeften  2009   

 - opstellen opleidings-, trainings- en thema-plannen  2009-2015   

 - werven vrijwilligers met kennis, die niet intern beschikbaar zijn  2009-2015 wervingskosten 

      
 
 

4. TOEKOMSTVISIE. 
 
In een viertal sessies, met afgevaardigden van zorgcentrum Dorpen, is uitvoerig gediscussieerd over de inzet van 
de vrijwilligers. 
De conclusie is beschreven in het document: Vraag en aanbod vrijwilligers in de toekomst. 
 
Samengevat is de conclusie:  
 
- de vraag om vrijwilligers zal toenemen door vergrijzing m.n. de onderstaande projecten 
  zal de groei van het aantal vrijwilligers 10% of meer zijn.   

• begeleiden en rondbrengen koffie/thee; 

• bloemen en fruit; 

• intern vervoer; 

• extern vervoer. 

- door scholing en herscholing zal het niveau van de vrijwilligers op peil moeten worden  
  gehouden; 
- flexibilisering van vrijwilligersinzet; 
- een verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg; 
- begeleiden van maatschappelijke stage leerlingen. 

 

Acties 
 

Omschrijving Uitvoerings- Kosten 

  jaar soort 

Toekomst visie    

 - conclusies vertalen naar beleid; inschakelen adviseur  2009  

      

 

 


