


                                                                           

1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2016 van Stichting Unie van Vrijwilligers Amsterdam. 
De UVV, opgericht in 1946, voert al meer dan 70 jaar activiteiten uit die er op gericht zijn om 
het leven van mensen in kwetsbare situaties te veraangenamen. 

Dit doet zij door middel van activiteiten die direct gericht zijn op en bedoeld zijn om de 
leefsituatie van de hulpbehoevende te verbeteren of te veraangenamen, maar ook door 
middel van activiteiten in ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarbij gelden flexibiliteit, kwaliteit 
en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken.

Deze activiteiten werden in 2016 door tussen 313 en 307 vrijwilligers wekelijks en/of regelmatig 
uitgevoerd. 

Ons motto is 

“Ons vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”

Dit motto wordt onderschreven door al onze vrijwilligers en heeft tot doel een duurzame en 
betrouwbare dienstverlening. 

In 2016 ging het werk van de vrijwilligers met dezelfde inzet en passie door, zoals zij dat altijd 
al gedaan hebben. Daarnaast ging het bestuur verder met de in 2015 ingeslagen weg om de 
stichting en haar doelstelling, visie en werkzaamheden ingrijpend te gaan professionaliseren. 
Majeure wijzigingen in het gemeentelijke beleid met betrekking tot het sociale domein hadden
hiertoe aanleiding gegeven.

Symbolisch voor deze herijking was de verhuizing in september 2016 van het UVV kantoor van
de Brouwersgracht naar het WG-plein 206, waarmee de UVV terug is gekeerd naar het 
voormalig Wilhelmina Gasthuis, waar de oorsprong en de wortels van het vrijwilligerswerk van 
de UVV te vinden zijn. 

Het afgelopen jaar is het bestuur er in geslaagd om het keurmerk “Goed Geregeld” te krijgen. 
Een lange en intensieve audit ging hieraan vooraf. Dit betekent dat de UVV Amsterdam zich 
nu officieel mag scharen bij al die andere professionele vrijwilligersorganisaties die hun 
vrijwillige inzet goed hebben geregeld.

Maar ook al hebben we dit keurmerk ontvangen, de UVV blijft uitzien naar hoe haar inzet 
verder verbeterd kan worden. In dit kader is in het derde kwartaal van het jaar een enquête 
uitgezet onder de vrijwilligers met als doel ideeën op te doen voor toekomstige projecten. Vele
vrijwilligers namen hieraan deel en hebben hun positieve waardering uitgesproken over de 
UVV Amsterdam, en hun suggesties voor 
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toekomstige activiteiten kenbaar gemaakt. Het bestuur heeft deze input in een aantal 
bestuursvergaderingen besproken en in een aantal besluiten omgezet. 

Afgelopen jaar is weer actief gezocht naar vrijwilligers. Het Intaketeam had haar handen vol 
aan sollicitanten. Op uitvoerend niveau konden de meeste functies tijdig worden bezet. Voor 
de vacatures in het bestuur en management moest meer moeite worden gedaan. 

Onze vrijwilligers hebben in 2016 veel werk verzet in ziekenhuizen, wooncentra, via 
vriendschappelijk huisbezoek, Afasiecentrum, clubs. Al deze activiteiten werden wederom 
geleid door teamleiders, coördinatoren en bestuurders. In totaal werden door de 307 
vrijwilligers ongeveer 82000 uren gewerkt. De maatschappelijke waarde van deze 
dienstverlening is bij een uurtarief van € 20 circa € 1.640.000.

In het kader van de Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en 
Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 van de Gemeente Amsterdam werd ons ook in 2016 
een subsidie toegekend, die een stevige basis onder het werk vormde. In verband met de 
gemeentelijke beleidsveranderingen werd deze subsidie, net als in 2015, alleen voor 2016 
toegekend, wat voor 2017 e.v. een grote financiële onzekerheid betekent. Onze financiële 
verantwoording over 2016 is in een apart document vastgelegd.

Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op www.uvvnet.nl/amsterdam

De activiteiten, die de afdeling Amsterdam verricht, zijn alleen mogelijk door de grote inzet 
van onze gemotiveerde vrijwilligers, vrijwilligers die minimaal een dagdeel per week/2 weken 
besteden aan het welzijn van de medemens. Een woord van dank aan al deze vrijwilligers is 
hier op zijn plaats. 

Namens het bestuur,
Dries-Jan van Huykelom van de Pas, voorzitter.
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2.De projecten
2.1. Vrijwillige Hulp (VH)

 Boodschappendienst ‘Ik geef je een 10’
 Belservice ‘Hallo Hallo’
 Begeleiding Ad hoc ‘Veilig naar zorg’
 Bezoek ‘Kopje koffie’
 J-UVV
 Wilhelmina West 

De vrijwillige hulp door de Boodschappendienst ‘Ik geef je een 10’ blijkt succesvol te zijn in 
2016. Er zijn veel aanmeldingen van nieuwe en jonge vrijwilligers. Zij zetten zich eenmalig of 
structureel in voor vrijwillige klussen, bijvoorbeeld om boodschappen te halen voor mensen 
die dat niet zelf kunnen. 

Bij ziekte of na een operatie lukt het niet om zelf boodschappen te doen. Een UVV-vrijwilliger 
haalt uw buurt-boodschappen. 

De vraag van de doelgroep is groot en de vrijwilligers zijn enthousiast gebleken. De doelgroep
bestaat vooral uit mensen, vaak hoogbejaard, die niet beschikken over internet. Ook het 
persoonlijke contact met de vrijwilligers is voor hen heel belangrijk. 

In 2016 is gestart met het initiatief Belservice ‘Hallo Hallo’’. Bij dit initiatief worden cliënten 
tenminste eenmaal per drie maanden door een consulent gebeld. Hierdoor wordt de 
mogelijkheid geboden telefonisch vrijwilligershulp te vragen. 

De belintensiteit wordt volgend jaar verhoogd naar eenmaal per maand, voor de cliënten die 
zich specifiek aanmelden voor deze telefoonservice. Door het starten van deze vrijwillige 
dienstverlening kunnen cliënten tijdig hulp kunnen vragen. Gelijktijdig biedt dit een 
mogelijkheid voor oudere vrijwilligers of degenen met een lichamelijke beperking bijvoorbeeld 
door rolstoelafhankelijk om deze beldienst uit te voeren. Dit maakt het vrijwilligerswerk voor 
een grote groep van mensen toegankelijk. In 2017 zal worden gewerkt om deze UVV-taak 
verder uit te breiden. 

Dit betekent dat de drie kernactiviteiten Bezoek ‘Vriendschappelijk Huisbezoek’ “Kopje Koffie”, 
Begeleiding Ad hoc ‘Veilig naar zorg’,  Boodschappendienst ‘ ‘Ik geef je een 10’  zijn uitgebreid 
met de vierde vrijwillige taak de Belservice  ‘Hallo Hallo’  De werkzaamheden door vrijwilligers 
zijn effectief en waardevol. Ze vormen samen een aanvullend vrijwilligers/pakket van informele 
zorg. De cliënt of mantelzorger ervaart 
direct praktische en persoonlijke ondersteuning. 
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De dienstverlening van de afdeling VH is goed bereikbaar door een laagdrempelige 
en heldere organisatie van het werk. De consulenten en projectcoördinator houden 
een persoonlijk contact met de cliënten en de vrijwilligers en bieden hierdoor 
maatwerk. In 2016 is de groei van jonge UVV VH-vrijwilligers doorgezet. Dit betekent 
dat de UVV Amsterdam, voor altijd jong is, de toekomst heeft met een continue 
aanpassing van de dienstverlening. 

De OPEN-Avonden voor de jonge UVV-ers 

Er zijn diverse OPEN-avonden voor en door de J-UVV-ers georganiseerd, met een 
actieve en goede opkomst. In het voorjaar 2016 er was een enthousiaste gastspreker. 
De stadsdeelvoorzitter sprak over de metamorfose van de binnenstad. Er kwam een 
levendige en interessante discussie tot stand. 

Auke in actie tijdens de OPEN-Avond

Ook zijn er reanimatietrainingen geweest, uitgevoerd door 
gediplomeerde reanimatietrainers. 
Deze praktische en zinvolle training was een groot succes, 
de vrijwilligers hebben actief deelgenomen en geoefend. 
Hierdoor staan zij steviger in hun schoenen en leren rustig 
te handelen als nodig is.

Door Jip Warendorf, student TU Delft, is, in samenwerking met het team VH, en een aantal 
vrijwilligers heeft in oktober een creatieve sessie gehouden. Dit geeft een helder verslag en de
mogelijkheden als ook de nodige aanpassingen voor het project VH in 2017. (Zie facebook 
afd. VH Unie van Vrijwilligers Amsterdam)

Robbert Overmeer (bestuurslid) heeft de samenwerking met de Coalitie Erbij actief verder 
opgepakt. De samenwerking van Amsterdamse maatjesinitiatieven en vrijwilligersorganisaties 
zoals De Regenboog, Humanitas, Het Rode Kruis, Zonnebloem, Leger des Heils, Burennetwerk
en de Hulplijn. 

Ook in 2016 is de dienstverlening van het project VH door de UVV veel in beeld gebracht. Het 
team VH heeft actief deelgenomen aan de Participatiemarkt in De Hallen en aan de 
Talentenbeurzen en de eerste Infomarkt Zorg en Welzijn in de Oude Kerk. Er is gewerkt aan 
campagnes onder andere door Vrijwilligerscentrale Amsterdam (V.C.A.) AT5 (Gemeente 
Amsterdam Informeert) Eiga (vrijwilligster) en mevr. Corrie, georganiseerd.

Anne-Sophie van Gulpen (vrijwilligster VH) heeft samen met de projectcoördinator gewerkt 
aan het plannen van de buurtbijeenkomsten Wilhelmina West. Eens in zes weken zal er een 
mogelijkheid zijn voor buurtbewoners en vrijwilligers (50+) om deel te nemen aan deze 
informele bijeenkomst met een kleine catering en een interessante spreker, film of workshop 

Jaarverslag UVV Amsterdam                                                                                                                                                        5



                                                                           

bij de UVV Amsterdam Wilhelmina Gasthuisplein.  De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in 
juni 2017.

Astrid Koning (projectcoördinator) heeft in samenwerking met de landelijke UVV,  gewerkt 
aan deelname aan het project Vrijwillig Dichtbij (initiatief N.O.V.) Dit zorgt ervoor dat er een
extra budget is en projecturen kunnen worden geïnvesteerd in het project VH, door UVV 
Amsterdam in 2017.

De procedure binnen VH is gelijk aan de voorgaande jaren. De cliënten worden altijd 
door een consulent thuis bezocht, bij structurele aanvragen voor VH. Tijdens dit 
(aanvraag)bezoek wordt de ondersteuningsvraag besproken. Er wordt beoordeeld of 
de aanvraag geschikt is voor de inzet van een UVV-vrijwilliger. Als de ondersteunings-
vraag past binnen het kader van de dienstverlening door de UVV Amsterdam dan 
zoekt de consulent een beschikbare ingeschreven vrijwilliger. Als er professionele zorg
nodig is wordt de cliënt doorverwezen naar een professionele zorgverlener. Deze 
cliënten vallen buiten de opgenomen telling in tabel. Ook gebeurt het dat de cliënt 
wordt opgenomen in een verpleeghuis of zieken alvorens het VH-contact start, ook 
deze cliënten vallen buiten de telling van het aantal cliënten. 

Als de cliënt en de vrijwilliger na kennismaking samen met de consulent, besluiten het
VH-contact te laten starten volgt actieve vrijwillige hulp door een of meerder 
vrijwilligers. De bezoeken richten zich op eenmalige vrijwillige hulp of voor 
ondersteuning voor een langere periode. Een groot aantal van de VH-vrijwilligers 
begeleidt mensen ad hoc vanaf huis naar zorgverleners. Het aantal van ad hoc 
aanvragen kan hoog zijn, zeker als er sprake is van meervoudige handicaps of zeer 
slechte gezondheid van cliënten. De coördinatie gebeurt vanaf het UVV-kantoor. 

Het project VH werkt samen met een groot aantal verwijzers, dit aantal is in 2016 
gegroeid mede door de samenwerking met thuiszorgorganisaties, huisartspraktijken,
Centram, SEZO, Burennetwerk en Markant. 

Ook door ‘mond tot mond reclame’ komen er nieuwe 
aanvragen bij het team VH terecht. Het team bestaat 
uit de projectcoördinator Astrid Koning (re-integratie- 
bemiddelingsspecialist) en de consulenten Gunda 
Fuchs (revalidatieverpleegkundige). 

Siebe Winnubst (management assistent) en Wies 
Haverkamp (gepensioneerd huisarts).      Astrid informeert over UVV- vrijwillligerswerk  

     tijdens de  Participatiemarkt 2016

Jaarverslag UVV Amsterdam                                                                                                                                                        6



                                                                           

2.1.1. Cijfers Vrijwillige Hulp

2015 2016

Structurele contacten (Maatjeskoppels > Cliënten en vrijwilligers) 79 65

Ad hoc en BD cliënten 35 85

Nieuwe Cliënten 35 37

Nieuwe Vrijwilligers 40 45

Vrijwilligers 
Cliënten

91
110

95
150

Vrijwillige hulp/klussen 
(Gemiddeld eens per twee weken per jaar is 26 weken maal 150 cliënten is 3900 in 2016
caseload)

2860 3900

Totaal aantal cliënten en vrijwilligers 201 250

Een aantal klussen:
 Lampen vervangen, voor zelfstandig wonende vrouw van 90 jaar
 Dozen uitpakken na verhuizing, voor mevrouw 65 jaar met meerdere handicaps
 Bollen planten in bloembakken op balkon, mevrouw 95 jaar
 Onkruid wieden in tuin huis BG , bejaarde mevrouw
 Bomen snoeien, grote verwilderde tuin, voor de toegankelijkheid en de buren, chronisch zieke mevrouw 
 Gordijnen ophangen voor de winter en de Kerst
 Hond los uitlaten voor slecht ziende cliënt
 Het laatste nieuws voorlezen voor blinde cliënte 92 jaar
 De  watermeterstand invullen en doorgeven, voor zelfstandig wonende 94 jarige mevrouw
 Meegaan naar het OLVG voor ooginjectie maandelijks met 96 jarige mevrouw, zelfs. Wonend 3 HG
 Naar de telefoonwinkel gaan om telefoon uit te zoeken
 Nieuwe schoenen kopen
 Mee naar de winkel voor hoorapparaten
 Samen naar de tandarts
 Boodschappen halen op de markt
 Helpen met de computer
 Boodschappen halen en samen eten
 Betaalenveloppen telefonisch bestellen, mee naar de specialist
 Duster kopen, typmachine kopen via marktplaats voor een dichter, een luie stoel meebrengen voor een oude man

   

       Wilhelmina West op W.G. Plein 206 in december 2016
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                  2.2 Ziekenhuizen

2.2.1. Algemeen
De UVV Amsterdam heeft vrijwilligers in 2 ziekenhuizen, het OLVG (oost en West) en 
het BovenIJ ziekenhuis. 
IIn deze ziekenhuizen zijn onze vrijwilligers gastvrouw/heer in de centrale hal, de 
poliklinieken of verrichten zij taken op de verpleegafdelingen. In goede harmonie en 
overleg met het personeel maken de vrijwilligers het patiënten zo goed mogelijk naar
de zin. De vrijwilligers in het ziekenhuis hebben leuke collega's en een gevarieerde 
werkomgeving. 

Ook in 2016 zijn de activiteiten binnen de ziekenhuizen uitgebreid en dit naar volle 
tevredenheid van patiënten en van de (verpleeg)afdelingen die de diensten van 
vrijwilligers inroepen. Bij het verrichten van werkzaamheden wordt steeds meer 
nadruk gelegd op klantvriendelijkheid en serviceverlening die dor ziekenhuizen en 
patiënten zo belangrijk worden geacht. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de 
motivatie van onze vrijwilligers. In alle ziekenhuizen wordt extra tijd besteed aan 
opleiding en instructie om nog hogere kwaliteit te leveren. Het bestuur en de UVV-
leiding in de ziekenhuizen hebben periodiek overleg de doelstellingen te bereiken en 
nemen deel aan de werkgroepen. 

De dienstverlening door 194 vrijwilligers binnen de ziekenhuizen wordt aangestuurd 
door mevrouw Rosalie Swart (OLVG) en mevrouw Anneke Portasse (BovenIJ) De 
dienstverlening richt zich voornamelijk op het welbevinden van patiënten op die 
gebieden waar de professionele organisatie niet toe in staat is. De dienstverlening 
wordt door het ziekenhuizen in toenemende mate als onmisbaar ervaren. De UVV 
geldt dan ook in toenemende mate als een zeer gerespecteerde discipline binnen de 
ziekenhuisorganisaties.

2.2.2 OLVG
De samenwerking bestaat al jaren tot volle tevredenheid van de ziekenhuizen en 
onze vrijwilligers. Met het OLVG bestaat al een relatie van meer dan 39 jaar. 

In 2016 zijn in het OLVG waren ook alle in 2015 opgestarte projecten nog steeds 
succesvol: de koffie- en soepkar in de poliklinieken, de lounge bij Cardiologie en de 
ouderpoli. Ook bleek het in 2015 door de UVV Amsterdam ingerichte ‘‘taalpunt’ nog 
steeds een welkome en noodzakelijke faciliteit binnen het OLVG. Het OLVG is 
gefuseerd met het Lucas/Andreas Ziekenhuis dat nu OLVG West heet. Daar zijn nu 
ook, naast vrijwilligers van het ziekenhuis zelf, 10 UVV-vrijwilligers actief. De bedoeling 
is dat op termijn alle vrijwilligers onder regie van de UVV-coördinator hun diensten 
aan de patiëntenzorg zullen leveren. 
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2.2.3 Boven IJ
Het aantal vrijwilligers is in 2016 constant gebleven. In de avonduren worden op 
praktisch alle afdelingen door vrijwilligers de koffierondes gedaan.

Verder worden regelmatig vrijwilligers in het ziekenhuis ingezet voor kortdurende 
activiteiten (hand- en spandiensten).

Het in 2014 gestarte Patiënteninformatiepunt is met succes voortgezet. Het bevindt 
zich in de centrale hal van het ziekenhuis en is vrij toegankelijk voor patiënten en 
bezoekers. Het patiënten informatiepunt is een plaats waar men zelfstandig 
informatie kan opzoeken tussen 8 uur ’s-morgens en 20.00 uur ’s avonds. Op 
werkdagen is er tussen 10.00 uur en 15.00 uur een vrijwilliger aanwezig die daarbij kan
assisteren of aan wie men een vraag kan stellen.

Het aantal vrijwilligers is in 2016 in evenwicht gebleven: er vertrokken vrijwilligers en er
kwamen er bij. In de avonduren worden op praktisch alle afdelingen door vrijwilligers 
de koffierondes gedaan.

Verder worden regelmatig vrijwilligers in het ziekenhuis ingezet voor kortdurende 
activiteiten (hand- en spandiensten).

2.2.4 Cijfers ziekenhuiswerk

2015 2016

Vrijwilligers OLVG Oost 125 135

Vrijwilligers OLVG West n.v.t. 10

Vrijwilligers BovenIj ziekenhuis 47 49

2.3 Ondersteuning Bij Ontslag (OBO)
Sinds de OBO en vanaf het moment dat het OLVG De UVV verzocht vrijwilligers 
beschikbaar te stellen voor het begeleiden uit ziekenhuizen van eenzame en 
kwetsbare mensen is het aantal aanvragen drastisch gegroeid. Het doel is deze 
patiënten de eerste uren na het ontslag te begeleiden. De begeleiding start op de 
afdeling in het ziekenhuis en eindigt na korte tijd op het verblijfadres van de patiënt 
(thuis of een zorginstelling) Indien nodig of gewenst worden boodschappen gedaan 
om in de eerste behoefte te voorzien. Ter informatie: Amsterdam kent ongeveer 
65000 eenzame mensen. 
UVV Amsterdam regelt het meldpunt met vrijwilligers, die beschikbaar zijn om op 
afroep patiënten te begeleiden. 
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De organisatie van deze dienst is in handen gegeven van 2 vrijwilligers die om en om 
als telefoon)coördinator voor dit project optreden.

Het doel is om de komende jaren dit werk uit te breiden naar alle ziekenhuizen in 
Amsterdam en het meldpunt in professionele handen te geven. Het meldpunt dient 
t.z.t meerdere uren per dag bezet te zijn. De vrijwilligers zullen oproepkrachten zijn.

Wat betreft de uitbreiding naar andere ziekenhuizen wordt, vanwege de fusie tussen 
het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het OLVG, nu in beide ziekenhuizen dit mooie 
project uitgevoerd.

Amsterdam. Op elke polikliniek en verpleegafdeling liggen folders waarin wordt 
uitgelegd hoe deze dienst werkt. Voor de medewerkers van de poliklinieken staat de 
werkwijze van de OBO vermeld op intranet, de interne website van het OLVG. En 
uiteraard staat onze dienst ook vermeld op de website van UVV

2.3.1 Cijfers OBO

2015 2016

Aantal vrijwilligers 22 19

Aantal cliëntcontacten 135 189

2.4 Afasiecentrum
Het Afasiecentrum biedt een nazorgprogramma aan gerevalideerde afasiepatiënten. 
Tijdens de revalidatie hebben deze mensen geleerd op een aangepaste wijze te 
communiceren, omdat praten moeilijk gaat. Het nazorgprogramma in het 
Afasiecentrum is erop gericht spraak, taal en lezen zo veel mogelijk te verbeteren en 
te onderhouden. De activiteiten vinden plaats in lees-, schrijf-, discussie- en 
computergroepen.

De afdeling UVV verleent hulp bij het lezen en schrijven, bij de computer, gesprekken 
voeren en ook het verzorgen van koffie en thee.

De UVV Amsterdam heeft een goede samenwerking met het Afasiecentrum. Er is 
regelmatig een vraag naar vrijwilligers. Wij deden veel aan werving, maar er kwamen 
weinig aanmeldingen. 
Tevens verleent de UVV Amsterdam assistentie bij het Schildersatelier. Een atelier waar
mensen met afasie kunnen schilderen en boetseren onder begeleiding van 
professionele docenten. 

De coördinatie van deze activiteit is in handen van Jasper van Rijn, tevens belast met 
de wooncentra.
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2.4.1 Cijfers Afasiecentrum

2015 2016

Afasiecentrum 10 9

Schildersatelier 1 1

Totaal 11 10

2.5  Museumclub
UVV Amsterdam heeft, over de stad verspreid, nog een beperkt aantal kleine 
activiteiten lopen voor minder valide en gehandicapte ouderen. Een van deze 
activiteiten is de Museumclub. Iedere maand, ongeveer 8 x per jaar organiseert deze 
club een museumbezoek. Deze bezoeken worden specifiek voorbereid en 
beschikbaar gesteld voor mensen die niet of nauwelijks de deur uit (kunnen)komen. 
Eind 2015 was er nog overleg gaande over voortzetting van de Museumclub omdat 
de subsidie hiervoor was komen te vervallen en de coördinator had aangegeven te 
willen stoppen. 

Omdat het bestuur van de UVV Amsterdam van mening is dat de Museumclub bij 
draagt aan de verwezenlijking van haar statutaire doelstelling, heeft zij besloten zelf 
bij te dragen in de kosten. Toen ook nog een vrijwilliger werd gevonden die bereid 
bleek coördinerende werkzaamheden op zich te nemen kon deze activiteit succesvol 
worden gecontinueerd. 

3. Werving en selectie vrijwilligers
UVV Amsterdam werft vrijwilligers door gratis te adverteren, het plaatsen van 
betaalde personeelsadvertenties en het publiceren van de vacatures bij de 
Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA). Ook is er tijdens evenementen en tijdens de 
Open Dag en op de Participatiemarkt en de Talentenbeurzen, via het Oranje Fonds 
en verspreiden van flyers gewerkt aan het werven van nieuwe vrijwilligers. In het 
mededelingenblad van UVV Amsterdam worden de vrijwilligers geïnformeerd over de
vacatures. De UVV-vrijwilligers worden ook gezien als bron van ‘nieuwe aanwas’.

Als laatste wordt door ‘free publicity’ zoals een korte film op AT5 in ‘De Gemeente 
Informeert’ (t.w. maatjes Eiga en mevr. Corrie) in lokale kranten getracht potentiële 
vrijwilligers te enthousiasmeren.
Indien iemand zich bij het secretariaat van de afdeling meldt, volgt er een gesprek 

met de intakefunctionaris. Het intakegesprek duurt circa 45 minuten en gaat over de 
kwaliteiten van de kandidaat en de beschikbare functies. Indien een vrijwilliger voor 
een functie in aanmerking komt kan de vrijwilligersovereenkomst worden getekend. 
De kandidaat kan dan aan de slag in de gewenste UVV-activiteit zodra de 
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betreffende activiteitencoördinator akkoord is. De intakegesprekken werden in 2016 
gevoerd door Rosalie Swart.

Zodra er voldoende nieuwe vrijwilligers zijn, wordt er een introductiebijeenkomst 
georganiseerd. Hier worden de nieuwe vrijwilligers op de hoogte gesteld van de 
activiteiten van UVV Amsterdam en kunnen de nieuwe vrijwilligers kennismaken met 
elkaar en het bestuur en hun eerste werkervaringen uitwisselen.

4. Organisatie
UVV Amsterdam wordt geleid door een bestuur. De leden van het bestuur hebben 
een bestuurlijke achtergrond en/of ervaring in het vrijwilligerswerk.

Alle activiteiten worden geleid door een specifieke coördinator, die op zijn/haar beurt 
direct leiding geeft aan de vrijwilligers, de teamleiders of consulenten. In het geval 
van teamleiders of consulenten wordt door deze mensen leiding gegeven aan de 
vrijwilligers. De functies vallen onder het management.

UVV Amsterdam heeft een kantoor op de op het W.G. Plein voor het secretariaat en 
vergaderingen. Het secretariaat wordt bemenst door 2 parttime betaalde krachten, 
Andy Hassoldt en Astrid Koning (totaal 32 uur per week). Zij zorgen voor alle 
administratieve zaken en eerste opvang van vragen en aanmeldingen. Dagelijkse 
bemensing van het bureau is er van 09.00-13.00 uur.

UVV Amsterdam heeft een vrijwilligersbeleid, een klachtenprocedure en een 
privacyreglement.

4.1. Bestuur 
Het bestuur was in 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter Dries-Jan van Huykelom van de Pas
Secretaris Robbert Overmeer
Penningmeester Otto Webster
OLVG/PG/Intake Rosalie Swart-Baarends
BovenIJ Anneke Portasse
Bestuurslid Patrick Stoffer
Bestuurslid PR Vacature
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4.2. Vergaderfrequentie

2015 2016

Bestuursvergadering 10 (met coördinatoren) 12

Bestuur- en coördinatorenvergadering n.v.t. 4 (nieuw ingesteld)

Jaarvergadering 1 1

5. Contactgegevens

Website: www.uvvnet.nl/amsterdam

Het bestuur en het secretariaat zijn bereikbaar op:

Bureau Unie Van Vrijwilligers Amsterdam 
W.G.-Plein 206
1054 SE Amsterdam 
Tel. 020-6207068
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