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Werkdocument PR-plan PUVV FRIESLAND/GRONINGEN. 
 

Doel:  inventarisatie PR-plannen van de afdelingen om tot een gezamenlijke aanpak te komen. 
 
Inventarisatie 
 

• Wat is het probleem; 
de afdelingen UVV in Friesland en Groningen hebben elk afzonderlijk hun PR-plan of 
hebben geen plan. 

er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de www.uvv.nu: de website is nog geen 
onderdeel van de PR 
 

• Voor wie is het een probleem; 
voor de afdelingen 

onze naamsbekendheid is laag. 
dit draagt niet bij aan het vinden van nieuwe vrijwilligers. 

nieuwe (jonge) vrijwilligers ontbreekt het aan informatie over het soort werkzaamheden, 
dat door de  UVV’s in Friesland en Groningen wordt uitgevoerd. 
  

• Wat zijn de mogelijke oorzaken;  
plaatselijk en landelijk wordt te weinig aan de weg getimmerd. 
   

• Hoe is het probleem ontstaan; 
de behoefte bij de afdelingen aan bestuursleden en nieuwe vrijwilligers.  
het ontbreken van lokale deskundigheid om UVV te promoten.  
 

• Waarmee houdt het probleem verband. 
versnippering van PR-activiteiten: vele verschillende gezichten, aanpakken of geheel geen 
aanpak 

 
 
Doelgroep:  
 

• Wie wil je bereiken. 
potentiële (jongere en leidinggevende) vrijwilligers. 
in het bijzonder vrijwilligers in leidinggevende posities voor activiteiten/projecten in 

zorginstellingen. 
gemeenten (WMO). 
 

• Met wie wil je contact. 
ziekenhuizen, zorginstellingen, gemeenten, provincie.  
 

 
• Hoe:  met een aansprekende, uniforme aanpak voor alle afdelingen. 

 
De aanpak richt zich op: 
 

• Interne PR met als doelgroep de vrijwilligers bij de UVV’s. 
De PR is gericht op het waarderen van vrijwilligers. 

Deze vorm van PR is een indirecte PR n.l. het kan als neveneffect mond-tot-mond reclame  
hebben en dus van wezenlijk belang. 
Bij de afdelingen worden de onderstaande vormen van interne PR gehanteerd: 
 - koud- en warmbuffet    (*) 
 - attenties bij jubilea   (+) 
 - attenties voor nieuwe vrijwilligers (+) 
 - attenties bij afscheid vrijwilligers (+) 

 - jaarlijkse feestavond   (+) 
 - reisje, fietstocht, boottocht  (**) 
 - themadagen    (*) 

 - kerstpakket    (**) 
 - kerst/nieuwjaarskaart  (+) 
 - verjaardagskaart   (+) 

http://www.uvv.nu/
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 - clubblad    (+) 

 - infomap    (+) 
 
(*)   = voor rekening instelling 
(**) = voor gezamenlijke rekening  
(+)  = voor rekening afdeling. 
 
 

• Externe PR met als doel: 
 
- het werven van vrijwilligers (doel groep “oud” en jongeren) 
  “oud” is afhankelijk van het beleid van de afdeling. 
  Belangrijk bij het werven van vrijwilligers is, dat wij als het ware in de huid 
  kruipen van potentiële vrijwilligers. 

  Wat zijn haar/zijn motieven om vrijwilliger te worden. 

  Motieven kunnen zijn: 
  een zinvolle invulling van de beschikbare vrije tijd    
  sociaal contact op doen 
  iets anders doen dan in het werkzame leven 
  persoonlijke werkervaring beschikbaar stellen bijv. bestuurlijke en  
           leidinggevende ervaring 

  jongeren: maatschappelijke stage  
  zinvol maatschappelijk bezig zijn (nuttig zijn in je vrije tijd) 
  affiniteit met verzorgende beroepen 
  iets voor mensen, die hulp nodig hebben, kunnen betekenen 
  verrijken van kennis (werkzaam zijn in een andere omgeving dan het 
  beroep). 
 

Deze motieven moeten op een wervende manier in een folder (wervingsfolder) worden 
opgenomen.  

Advies: bij het intake gesprek met nieuwe vrijwilligers vragen om haar/zijn emailadres en 
bij het gesprek gebruiken maken van de website o.a. “Wat kun je doen als vrijwilliger” en 
“Waar zijn we actief” (website www.uvv.nu). 
 

- het leggen van contacten met de doelgroepen: 
      zusterorganisaties,  
      gemeente (WMO), 
      zorgverzekeraars, 
      scholen (maatschappelijke stage) 
 
 Het toezenden van jaarverslagen is een mogelijkheid. 

 Er zullen dan wel eisen aan het jaarverslag moeten worden gesteld bijv. de 
 verpakking, de lay-out, herkenbaarheid etc.  
 In de contacten met de doelgroepen moeten de onderstaande punten duidelijk tot  
 uitdrukking worden gebracht: 

  - de organisatievorm van de UVV;  
           - de geschiedenis van de UVV; 
  - de betekenis van het logo (de drie pijlen: hoofd, hart, handen)  verwerken in de 

              folder;  
 - wat doen we; 
  - voor wie doen we het; 
  - hoe doen we het; 
 
Om hierin meer duidelijkheid te verkrijgen is het belangrijk te weten wat instellingen, waar 

de UVV actief is, van UVV vinden. 
Waarom hebben ze voor de UVV hebben gekozen en wat waarderen ze en wat zien/ervaren 
ze als negatieve punten. 
Het is ook nuttig om een instelling te vragen waarom zij geen gebruik maakt van de UVV. 
 
Voor het leggen van contacten met de geschetste doelgroep is een folder (contactfolder) 

nodig.  

 
- promoten uvv.nu/www.uvvnet.nl 
Zie de opmerking bij het intake gesprek. 
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Vrijwilligers moet duidelijk worden gemaakt dat het omgaan met de computer niet moeilijk 

is en veel te bieden heeft. 
Internet is een bron van informatie. Men kan e-mailen, foto’s versturen, bankzaken regelen 
etc.  
Wel gaat er aan deze handelingen voor de 50-plussers een gebruiksaanwijzing en soms een 
huivering vooraf. Maar de groep 50-plussers, die zich verdiepen in de digitale wereld, die 
internet heet, groeit met de dag. 
Waar te beginnen? Er zijn genoeg cursussen en trainingen om bekend te geraken met de  

computer, het internet en programma’s. Niet gebruik maken van de computer zal 
naderhand tegen de UVV werken. Denk hierbij aan het oubollige imago van de UVV. 
 

 
Wat maakt het project tot een succes. 
 

• Laten voorlichten door een deskundige op het gebied PR; 

• De LUVV vroegtijdig informeren; 
• Informeren bij afdelingen wat deze aan PR hebben ondernomen. 
• Uniformiteit in presentatie van de UVV’s is een “must”; 
• In beeld krijgen wat de potentiële vrijwilligers raakt/trekt; 
• In beeld krijgen wat instellingen van de UVV vinden; 
• In beeld krijgen waarom instellingen niet voor de UVV kiezen; 

• Regionaal kenbaar maken, dat de UVV’s in Friesland en Groningen op Internet staan. 
• De bereidwilligheid van de besturen van de afdelingen om stimulerend en inspirerend aan 

het project mee te werken; 
• Stimuleren gebruik Internet bij besturen van de afdelingen en vrijwilligers; 
• Invoering laatste kwartaal 2008; 
• Beschikking hebben over voldoende financiële middelen. 

 

 
Akties:  

 
• Laten voorlichten door een deskundige op het gebied PR; 

- contact opnemen PR-bureau. 
- kosten van de uitvoering opvragen. 

 
• De LUVV vroegtijdig informeren; 

- de LUVV bij het project betrekken. 
- de mogelijkheid onderzoeken of het project een landelijk project kan worden. 
 

• Uniformiteit in presentatie is een “must”; 
- duidelijk formuleren waar de UVV voorstaat om dit naar buiten toe uit te dragen 

-“sprekende/pakkende en uniforme aanpak” d.w.z. aspecten m.b.t. lay-out en 
   inhoud.; 
- voorschriften ten aan zien van gebruik foto’s, lettertypen en logo.  
 

• Informeren bij afdelingen wat deze aan PR hebben ondernomen; 
- gebruik maken van wat beschikbaar is en niet verouderd is. 
 

• In beeld krijgen wat de potentiële vrijwilligers raakt/trekt; 
 -een aantal vrijwilligers hiernaar vragen. 
- nieuwe vrijwilligers vragen waarom zij vrijwilliger bij de UVV willen worden. 
 

• In beeld krijgen wat instellingen van de UVV vinden;  
- leidinggevenden bij instellingen hiernaar vragen. 

 
• In beeld krijgen waarom instellingen niet voor de UVV kiezen; 

 -leidinggevenden bij deze instellingen hiernaar vragen. 
  

• Regionaal kenbaar maken dat de UVV’s in Friesland en Groningen op het 
 internet staan (PR); 

- de regionale en lokale dagbladen benaderen en nagaan welke   

  mogelijkheden deze te bieden hebben en onder welke condities. 
- lokale organisaties benaderen.  
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• Stimuleren gebruik Internet bij besturen van de afdelingen en vrijwilligers; 

- onderzoeken welke mogelijkheden beschikbaar zijn om Internet bij  
  bestuurders en vrijwilligers te brengen. 
- maken van voorstellen om het Internet bij de bestuurders en vrijwilligers te  
  brengen. 
 

• De bereidwilligheid van de besturen van de afdelingen om stimulerend en inspirerend aan 
het project mee te werken; 

- in planning opnemen de momenten, waarop wordt verwacht dat de  
  afdelingen feedback geven. 
- voortgangsrapportage van de het project aan de bestuurders. 
- de besturen van de afdelingen reageren tijdig. 
- de besturen promoten het project bij de vrijwilligers, hulpvragers en  
  instellingen. 

 

• Invoering eerste kwartaal 2009; 
- met het opstellen van het plan hiermee rekening houden. 
- momenten voor reacties van de afdelingen tijdig plannen. 
- presentatie van het project door de werkgroep op de jaarvergadering. 
 

• Beschikking hebben over voldoende financiële middelen. 

- opstellen begroting van het project. 
- opsporen van sponsoren. 
- middelen beschikbaar stellen. 
 
 

 

 


