AFDELING AMSTERDAM

Doelstelling:
‘Het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met
menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerk’

72e jaargang, december 2017
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Van de voorzitter
Beste vrijwilligers,
Voor u ligt de laatste editie van 'Contact' van het jaar. In 2017 hebben wij UVV'ers met z'n
allen opnieuw honderden hulpbehoevende Amsterdammers op allerlei manieren
ondersteund. Dit was zonder uw inzet niet mogelijk en daarvoor ben ik u meer dan dankbaar.
Ook in 2018 zullen we samen onze cliënten weer ondersteunen met de hulp die zij zo hard
nodig hebben.
In dat kader berichtte ik u vorig jaar reeds dat wij hard bezig zijn om de UVV bestuurlijk en
organisatorisch ter professionaliseren. De nieuwste ontwikkeling in dat proces is onze
nieuwe website, die recentelijk gelanceerd is. U kunt de website bekijken op
www.uvv-amsterdam.nl. De drijvende kracht achter het realiseren van de nieuwe website is
Siebe Winnubst die hier erg veel tijd in heeft gestoken. Voor zijn werk aan de website en
voor andere UVV-werkzaamheden ben ik hem buitengewoon erkentelijk. Ook veel dank aan
coördinatrice Astrid Koning die werkelijk prachtige resultaten heeft behaald met het project
Vrijwillige Hulp (VH) en aan Anneke Portasse voor haar coördinerende werkzaamheid in het
Boven IJ Ziekenhuis.
Speciale aandacht wil ik schenken aan Rosalie Swart-Baarends die dit jaar 75 jaar is
geworden. Zij is inmiddels al zo'n 38 jaar op vrijwillige basis werkzaam voor de UVV wat een
unicum is binnen onze organisatie. Rosalie is coördinatrice van onze ziekenhuisactiviteiten in
het OLVG en daarnaast ook al jaren lid van het bestuur. Zij is de verpersoonlijking van de
uitspraak “vrijwillig, maar niet vrijblijvend” en zij blijft mij verbazen met haar niet aflatende
inzet. Rosalie, het bestuur heeft veel bewondering en respect voor jou en al het werk dat je
voor de UVV hebt verzet. Dank daarvoor, we hopen je nog lang binnen bij de UVV te mogen
zien!
Beste vrijwilligers, ik wens u alvast alle goeds voor het nieuwe jaar. Dat we er met z'n allen
een mooi jaar van mogen maken!
Uw voorzitter,
Dries Jan van Huykelom van de Pas
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Beste lezer!
Graag vragen wij uw aandacht voor een onderwerp dat van groot belang is voor de UVV
Amsterdam. Zoals u reeds eerder in het blad Contact heeft kunnen lezen staan de inkomsten
en uitgaven van de UVV Amsterdam de komende jaren onder druk. Dit komt door
veranderingen in de subsidieverordening van de Gemeente Amsterdam. Wij doen daarom
een beroep op u en vragen u vriendelijk ons te financieel te steunen.
De UVV Amsterdam is door de Belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut
Beogende Instelling”. Dit levert fiscale voordelen op voor zowel de organisatie als donateurs
die een schenking doen aan een goed doel. U kunt namelijk uw donatie aan onze stichting
aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft er geen schenkbelasting
te worden betaald.
Hoe kunt u helpen?
Eenmalige schenking
U maakt eenmalig een bedrag over op onze rekening:
NL 66 INGB 0005 0302 22 t.n.v. Stichting Unie van Vrijwilligers Amsterdam
(vermeld bij de mededeling altijd uw adres, anders kunnen wij u niet bedanken!).
Periodieke Schenking
U kunt uw bank ook opdracht geven voor een periodieke overschrijving voor een structurele
donatie per maand, kwartaal of jaar. Als vaste donateur kunt u op een constructieve manier
bijdragen aan het voortbestaan van onze werkzaamheden.
Wilt u op een andere wijze een schenking aan de UVV doen? Neem dan contact op met ons
via info@uvvamsterdam.nl of bel ons op 020-6207068.
Het bestuur en de vrijwilligers van de UVV Amsterdam danken u voor uw aandacht en uw
gift!
Hoogachtend,
penningmeester Otto Webster
voorzitter Dries Jan van Huykelom van de PasA

Activiteitenplan Unie van Vrijwilligers Amsterdam 2018
‘De UVV zorgt voor hulp en aandacht, waar andere zorg stopt’
Voor u ligt het Activiteitenplan van de Unie van
Vrijwilligers Amsterdam, zoals vastgesteld door
haar bestuur op 1 mei 2017. In dit plan vindt u
een opsomming van onze (nieuwe) activiteiten
in 2018.
De stichting Unie van Vrijwilligers afdeling
Amsterdam, verzorgt, dankzij subsidiëring van
de gemeente Amsterdam, sedert 1945
Vrijwillige Hulp, op basis van maatwerk, met
behulp van ruim 150 vrijwilligers uit de hele stad
aan cliënten in alle stadsdelen.
Ook in 2018 hopen wij onze cliënten weer te
kunnen ondersteunen met de vrijwillige hulp die
zij zo hard nodig hebben.
Activiteiten in 2018
• Het makelen van vrijwilligers en cliënten via www.uvv-amsterdam.nl.
• Maatwerk van de consulenten (persoonlijk contact) bij het invullen van
hulpvragen.
• Innovatie: opzetten nieuwe dienstverlening voor (hoog)bejaarden: ‘Uw internet’/
‘Bij de tijd met hulp van de UVV’ - vrijwilligers helpen met internetgebruik. Het kan
o.a. gaan om het online regelen van vervoer, het reserveren van kaartjes, of het
bestellen van boodschappen. Een groeiend aantal ouderen heeft geen internet of
kan er niet mee omgaan. De vrijwilligers van Vrijwillige Hulp kunnen hen hierbij
helpen.
• Maken promofilm over Vrijwillige Hulp door de UVV Amsterdam ter bevordering
van (uitvoering) van onze activiteiten: informatie voor verwijzers, aanvragers,
cliënten en nieuwe vrijwilligers (werving).
• Dienstverlening: boodschappendienst, belservice, begeleiding van cliënten:

Belservice ‘Hallo Hallo’
‘Arbeidsextensief en dus haalbaar voor meer vrijwilligers’. De consulenten
Belservice bellen eens in de drie maanden met de cliënten en de
vrijwilligers om aandacht te geven en wensen af te stemmen.



Individuele begeleiding ‘Veilig naar zorg’
‘Maatwerk op afroep’
De begeleiding van cliënten naar zorgverleners. De
cliënten bellen of mailen naar het meldpunt, het
secretariaat. Daar maakt de consulent een match
tussen de cliënt en een vrijwilliger.



Boodschappendienst ‘Ik geef je een 10’
‘Praktisch en aantrekkelijk voor jonge vrijwilligers’. De
boodschappendienst is het halen van boodschappen
voor mensen (of mantelzorgers) die dat zelf door
ziekte, ouderdom, en/of herstel na operatie niet
kunnen

• Professionalisering van vrijwilligers door het verzorgen van trainingen en cursussen:







Introductie/procedure en richtlijnen
Grenzen stellen en casuïstiek
EHBO snelcursus (door het Rode Kruis)
Reanimatie-training (door een gediplomeerd trainer)
Dementie voorlichting
Tijdsurfen (workshop)

• Organiseren van ‘Open Avond’ bijeenkomsten met interessante gastsprekers voor jonge
vrijwilligers (‘J-UVV’): ‘De UVV altijd jong’. De jonge vrijwilliger (50-) kan een introducé
meenemen: binding en werving.
• Organiseren van informele bijeenkomsten voor cliënten en vrijwilligers op de UVV-locatie
(‘Wilhelmina West’).
• Voortgaande samenwerking met: Centram, SEZO, De Omslag, St. ABC, Markant, huisartsen,
praktijkondersteuners, e.a.
• Sponsoring en donaties via ‘Word Vriend van de UVV Amsterdam’.
• Aanwezigheid op talentenbeurzen en bij de Participatiemarkt.
• Meedoen aan campagne ‘Amsterdam Bedankt!’ (i.s.m. VCA).
• Via ‘ikwordmaatje.nl (van het Oranje Fonds) werven van nieuwe vrijwilligers.
• Promotie (i.s.m. het Oranje Fonds) op AT5 en RTL-NH.
• Organiseren van een collecte-actie o.a. via sociale media (i.s.m. het Oranje Fonds).
• Organiseren van een feest op de Dag van de Vrijwilliger, eindejaar bijeenkomst en een
nieuwjaar brunch / borrel.

Speerpunten Unie van Vrijwilligers Amsterdam
Diversiteitsfocus
De Unie van Vrijwilligers Amsterdam
zet zich in voor cliënten en vrijwilligers
uit de hele stad. Wij trachten bij het
vinden van nieuwe cliënten ons
cliëntenbestand zo gemêleerd
mogelijk te houden.
De UVV is er immers voor iedereen die
in Amsterdam woont en onze hulp
goed kan gebruiken. Oude en jonge
vrijwilligers en mensen met
verschillende culturele en religieuze
achtergronden ontmoeten elkaar.

Maatwerk
De vrijwilligers van de UVV kunnen desgewenst een langdurige relatie met hun
cliënten opbouwen. Dit bevordert de kwaliteit van de dienstverlening en het
vrijwilligerswerk.
NOV Erkend
De Unie van Vrijwilligers is NOV-gecertificeerd, zij ontving vorig jaar het keurmerk
“Goed Geregeld”.
Duurzaamheid
De projecten van de UVV zijn van onbepaalde tijd om een duurzaam effect te
bereiken binnen de stad Amsterdam.
Tot slot
Voor foto’s: zie uvv-amsterdam.nl
Voor nadere toelichting of een gesprek met (een) vrijwilliger(s) en of cliënt(en)
kunt u contact opnemen met de projectcoördinator VH.
Voor cijfers en begroting: zie jaarverslag(en) en subsidieaanvraag.
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Museumclub
even voorstellen….organisator Evelien Dans
In mei 2016, de UvV was nog gevestigd
aan de Brouwersgracht, had ik een
plezierig ‘sollicitatiegesprek’ met Rosalie
Swart en Andy Hassoldt van het UvV over
de vervulling van de vacature organisator
van de Museumclub van de UvV. De
vacature was ontstaan door, na 10 jaar,
het vertrek van mijn voorgangster. Na het
gesprek moest ik geduld hebben, er waren
‘natuurlijk’, meer gegadigden. Tot mijn
blijdschap hoorde ik niet lang daarna dat ik
deze vrijwilligersklus, met hulp en
ondersteuning van Andy, mocht klaren.
Het blijkt een geweldige vrijwilligersklus!
Hoe vaak gebeurt het niet dat je serieus
van plan bent om een tentoonstelling te
bezoeken om, als puntje bij paaltje komt,
tot de ontdekking te komen dat de
tentoonstelling niet meer loopt... Nu ben ik
er zeker van maandelijks, van september
t/m mei, op vrijdag een museum te
bezoeken: acht in Amsterdam en één
daarbuiten.
De Museumclub van het UvV bestaat al
langer dan 30 jaar. Het is een club van
trouwe en geïnteresseerde leden waarvan
een aantal elkaar al bijna net zo lang kent.
Na een museumbezoek gaan we samen
vaak nog even een kop koffie drinken om
na te praten.
Eén van mijn voorgangers, Thea Baarbé,
die de club 20 jaar leidde, is nog steeds
een trouw en actief lid van de
Museumclub, evenals dochter Marjolein
die haar vergezelt. Heel bijzonder. De
vaste kern van de Museumclub bestaat uit
zo’n 12 leden. Gemiddeld hebben we
tussen 10 en 16 deelnemers. Alle leden
van de club hebben een Museumkaart.
Daarnaast doneren zij € 25,00 p/p p/j
(2017) voor rondleidingen of voor de
entree bij musea die geen Mk-voordeel
bieden. Een genereuze financiële bijdrage
van het UvV-bestuur maakte het dit jaar
weer mogelijk de financiering rond te

krijgen. Hierdoor is het voortbestaan van
de Museumclub gegarandeerd.
Vanaf het begin bleek ik van harte welkom
te zijn en was er veel waardering. Een blijk
daarvan was wel het unieke fotoboek van
de museumbezoeken van het vorige
seizoen dat ik van Marjolein heb
gekregen. Inmiddels ben ik gegroeid in
mijn rol. Thea is voor mij daarbij een bron
van informatie. Zij zei mij ooit: “Denk er
om, jij bent de baas”. Dat helpt mij, als ik
soms twijfel in mijn keuzes, om knopen
door te hakken. Ik ben altijd op zoek naar
variatie in museumbezoek en als het even
kan voor pareltjes te zorgen. Zoals
bijvoorbeeld het bezoek aan Nihon no
Hanga aan de Keizersgracht, een
privécollectie Japanse prenten. Ook
bijzonder was het bezoek aan het toen net
geopende Klederdrachtmuseum aan de
Herengracht. Verder noem ik nog het
bezoek aan de Bijzondere Collecties van
de UvA aan de Turfmarkt met een
expositie over de invloed van
Shakespeare op de Nederlandse taal.
Daar werden ondermeer ook prachtige
toneelkostuums getoond. Bij de selectie
van een locatie ga ik altijd na of het
museum toegankelijk is voor rollator en
rolstoel. Dat blijkt helaas niet altijd het
geval…
De vraag die vast bij een aantal van u zal
opkomen is: kan ik lid worden van de
Museumclub? Jazeker, u bent van harte
welkom, maar… er zijn ook beperkingen.
Er zijn musea die bij een rondleiding een
maximum aantal deelnemers toelaten,
meestal 18, soms 12. Een te grote groep
maakt het voor de rondleiders moeilijk om
zich verstaanbaar te maken. Soms heeft
het ook met brandweervoorschriften te
maken. Als er teveel aanmeldingen zijn
voor een museumbezoek zal daar iets op
moeten worden bedacht.

Evelien Dans
Coördinator Museumclub UvV
edans@xs4all.nl

-7-

TIP van Evelien van de Museumclub UvV.
Een echte aanrader is de tuin van het Rijksmuseum. Het hele jaar door tijdens de
openingstijden gratis toegankelijk. Wandel op een mooie dag eens rond het museumgebouw
en bekijk het bijzondere tuinontwerp met de rijke en gevarieerde beplanting. Ga tot besluit bij
de ronde fontein zitten (naast de onderdoorgang aan de Museumpleinkant) dicht in de buurt
van de wonderschone en gigantische vleugelnootboom die daar in 1907 door architect
Cuypers is geplant. Rust uit op een van de bankjes of stoelen … en geniet!

IJsbaan op het Museumplein 18 november tot 5 februari 2018
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Eerste Participatiebeurs Zuid in het Olympisch Stadion
Op 30 november vond de eerste Participatie- en Banenmarkt in het Olympisch Stadion
plaats. De UVV Amsterdam is aanwezig geweest bij deze eerste participatie- banenbeurs,
voor werkzoekenden. Of vrijwilligers.
Stadsdeelbestuurder Marijn van Ballegooijen verwelkomde de ruim 700 bezoekers die
langskwamen om hun talent te (her)ontdekken en om inspiratie op te doen.
Bezoekers konden kennis maken met een zo compleet mogelijk aanbod van (participatie)
activiteiten, werk, stages, leren en doen in Amsterdam.
Gevarieerd aanbod
Met ruim 80 deelnemende organisaties en werkgevers was het aanbod zeer gevarieerd. Van
banen in de zorg, kinderopvang en retail, tot opleidingen en vrijwilligerswerk.
Marijn van Ballegooijen: “Deze markt is bedoeld om een match te maken tussen mensen die
zoeken naar werk, stage, studie of een andere activiteit en ondernemers of instellingen die
juist op zoek zijn naar mensen. Het is belangrijk dat mensen participeren in de
maatschappij; dat bevordert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ik ben blij dat de
opkomst zo goed was.”
Niet alleen werkgevers, scholen en maatschappelijke organisaties waren aanwezig. Ook
vrijwilligersorganisaties waaronder de UVV Amsterdam was aanwezig, De stand werd
bemand door Hanny van Bakel (OBO), Ine Cats (OLVG O), Siebe Winnubst (VH) en Astrid
Koning (VH).
De gratis Linkedin-fotograaf maakte professionele profielfoto’s en er waren CV-dokters die
de CV’s van veel bezoekers hebben verbeterd. Ook konden bezoekers verschillende
workshops volgen.

TIP: Amsterdam Winterparade
21 december 2017 tot en met 1 januari 2018
https://winterparade.amsterdam/
Twaalf dagen lang zal de RAI (in- & outdoor) omgetoverd
worden tot dé plek om het absolute kerstgevoel te ervaren.
Doen en beleven voor jong & oud. Schaatsen onder een
deken van lichtjes, ontdek het ultieme uitzicht over
Amsterdam vanuit ons 50 meter hoge mega reuzenrad en
warm op in de Winter Wellness met Sauna's en Jacuzzi's.
Zowel overdag als 's avonds is er genoeg te beleven. Struin
over de traditionele kerstmarkt en rooster je marshmallows in het knisperend vuurtje tussen de
kerstbomen of zing mee met je favoriete hits bij de karaoke. Aan het begin van de avond opent
elke dag The Beer Village haar deuren voor een groot winterfeest met de beste dj's & live
muzikanten. Strijk neer aan één van de lange houten tafels of huur je eigen Hütte Fest voor een
exclusieve feestavond met vrienden of collega’s inclusief karaoke, spelletjes, schnaps en glühwein
in je eigen chalet. De Amsterdamse Winterparade belooft je het ultieme kerstgevoel in
verschillende winterse werelden.
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Jubilarissen
Jubilarissen oktober - december 2017
5 jaar

Dhr. H. Labots
Mw. G. Schouten
Mw. C.P.M. Hendriks
Dhr. R. Overmeer

OLVG Oost
BovenIJ Ziekenhuis
OLVG Oost
Vrijwillige Hulp

10 jaar

Mw. K. Dijkstra-Gils
Mw. J.H. Copier-Bergen
Mw. W.A. van de Kooi
Dhr. J. Noordbakhsh

BovenIJ Ziekenhuis
OLVG Oost
OLVG Oost
Vrijwillige Hulp

15 jaar

Mw. W. E. Plaatsman-Panthöfer

OLVG Oost

20 jaar

Mw. A. Slagboom-July

OLVG Oost

Namens het bestuur, coördinatoren en bureaustaf willen wij alle
jubilarissen van harte feliciteren!! Wij danken u voor alle jaren inzet bij
de UVV. Wij wensen u nog vele jaren plezier bij uw werk als
vrijwilliger op de diverse werkplekken.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Overleg is een belangrijk middel om informatie over te
dragen aan elkaar. Mocht u vragen hebben, of iets willen
doorgeven wat relevant is voor zo’n overleg, neem dan contact op met het
secretariaat, T 020 620 70 68 of E info@uvvamsterdam.nl
Bestuursvergaderingen worden altijd gepland op de 1 e woensdag van de maand.

Amsterdam uit tip:
Amsterdam Light festival van 30 november tot 21 januari 2018
https://amsterdamlightfestival.com/en
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Weer 32 EHBO’ers erbij in Amsterdam
Vrijwilligers van de UVV kregen afgelopen oktober de kans een cursus EHBO te volgen
op het thuishonk van de Unie op het WG-Plein. De deelname was beperkt tot ongeveer
30 vrijwilligers en al snel zaten de twee groepen volgeboekt. Een bonte verzameling
deelnemers, waarvan de oudste tegen de 80 liep.
In twee blokken van twee uur moesten de vrijwilligers de kneepjes leren om slachtoffers van
een ongeluk in leven te houden tot de professionele hulptroepen zich aandienen.
Er waren tussen de deelnemers enkelen die in een vorig leven al eens het EHBO-diploma
hadden behaald en het tijd vonden voor een
opfriscursus.
De te behandelen zaken waren:
o 4 stappen EHBO
o Bewusteloosheid
o Verslikking
o Bloeding
o Huidwond
o Brandwond
o Botbreuk
o Vergiftiging

Heimlich-manouvre

Een bevoegd Rode Kruis EHBO-instructeur oefende met behulp van een LOTUS-actrice
(Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) met de deelnemers, of de
deelnemers met elkaar.
De stabiele zijligging, de Heimlich-manoeuvre, het aanbrengen van wond- en drukverband
passeerden de revue. De cursus werd vol enthousiasme gegeven door Caroline van het
Rode Kruis uit Egmond.
Veel cursisten van weleer merkten dat het er allemaal wat eenvoudiger op geworden was de
laatste 30 jaar. Dat is het gevolg van de mobiele telefoon. Die maakt het mogelijk om
instructies van de 112-Centrale ter plekke op te volgen. De belangrijkste taak van de huidige
EHBO’er is dan ook het inschatten van de aard van de verwondingen, het slachtoffer te
pamperen en het regelen van professionele hulp.
Astrid Koning van de afdeling Vrijwillig Huisbezoek had de cursus georganiseerd en
verwende de cursisten met koffie en lekkernijen.
Het was een waardevolle cursus en alle deelnemers toonden zich enthousiast over hun
deelname. Als kers op de taart kregen zij allen het officiële EHBO-certificaat. Aangezien dit
certificaat twee jaar geldig is zullen veel cursisten elkaar over een paar jaar weer treffen op
de nieuwe cursus. Natuurlijk in de hoop het geleerde niet in praktijk te hoeven brengen maar
weten dat als ze nodig zijn wat ze te doen staat.
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Cor bedankt Marlène
ze zijn al zeven jaar de beste maatjes
Marlène (74) was analiste in het ziekenhuis tot zij met pensioen ging. Zij zocht naast verder leren en
haar gezin, een andere invulling van haar vrije tijd. Die vond zij via de Unie van Vrijwilligers (UVV),
waar ze sinds 2010 vrijwilliger is, als maatje van Cor. Cor (96) was tot voor kort een fervent fietser. Hij
fietste sinds zijn pensionering over de hele wereld, onder andere in Indonesië, Marokko en Turkije.
Cor: “Ik ben altijd blij als Marlène komt.”
Cor is een man met groene vingers, die houdt van vrolijkheid thuis. Hij woont in een huis vol goed
onderhouden bloemen en planten. Marlène: ‘Ik kwam het eerste jaar iedere dinsdag op bezoek; Het
was zo prettig bij hem in huis. Cor is een blij mens. Hij heeft veel te vertellen, we praten over zijn
jeugd, muziek, de oorlogstijd toen hij op een binnenvaartschip werkte, over fietsen... maar wij kunnen
ook een stevige politieke discussie hebben. Over ieder onderwerp dat je aansnijdt kan Cor
meepraten!’
Waardevol aan dit werk? ‘De blijdschap als je komt. En de wisselwerking, je leert ook veel van de
mensen waar je komt.’
Tot zo’n zeven jaar geleden was Cor lid van een vrijdagse fietsclub. Toen hij daarmee stopte raadde
iemand hem aan om een maatje te zoeken. Hij nam contact op met Astrid Koning van UVV en de rest
is geschiedenis. Tot voor kort fietsten Marlène en Cor samen overal naartoe: Zaandam, Halfweg,
Durgerdam, Sandpoort, Bloemendaal, Broek in Waterland, Monnickendam. Marlène bewaart er
goede herinneringen aan: ‘Er ging een nieuwe wereld voor mij open. De eerste keer dat wij gingen
fietsen kwam ik thuis bij Cor en wilde hij naar Zaandam fietsen. “Wat?” dacht ik, ‘Zo ver…? Dat wordt
fietsen, meid!”, maar het was heel leuk. We hebben sindsdien veel gefietst.’
‘Het leukst vond ik een fietstocht naar Monnickendam op een hele mooie dag, vanuit huis om een uur
of 10:00. Zes uur later waren we weer terug, via Noord, na een lunch aan het water.’
“Er is nooit een stil moment in het gesprek.”
Sinds ongeveer een jaar fietst Cor niet meer; hij maakt gebruik van een scootmobiel. Iedere dag rijdt
hij naar de bakker een stukje verderop. Daar komen mensen om koffie te drinken en om gezellig een
praatje te maken. ‘Je kan maar 14 kilometer met de scootmobiel, dus ik ga niet zo ver. Je weet maar
nooit of je nog terugkomt dan!’ lacht hij.
Nu gaan Cor en Marlène samen naar het tuincentrum, met de tram naar het Muziektheater om
muziek te luisteren en te lunchen op het Waterlooplein, of bij de OBA.
‘Vorig jaar waren we in het theater in de Fred Roeskestraat,’ vertelt Marlène. Het was een operette
waar je mocht meezingen. Cor zong veel liedjes mee, die ik niet kende.’ Cor houdt van zingen. ‘Mijn
vader zat op een zangkoor, dus er werd veel gezongen thuis. Dat heb ik meegekregen, dat zingen.’
Marlène: ‘Als je tijd hebt, kijk dan eens om je
heen naar oudere mensen die alleen zijn. Ik
kan het iedereen aanraden,
maatjesvrijwilliger worden. Een ander blij
maken, er is niets mooiers dan dat!”

Interview gemaakt i.s.m.
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
i.v.m. de jaarlijkse
campagne Amsterdam Bedankt.
Tekst en Foto: Helen Kooistra
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Samen doen we meer!
Heeft u interesse in een van de onderstaande functies, wilt u
uw taken misschien uitbreiden, of kent u iemand in uw
omgeving die vrijwilliger wil worden bij de UVV
Amsterdam?
Neem dan contact op met het bureau:
 020 - 620 70 68 (ma-vrij 09:00-13:00 uur)
@ info@uvvamsterdam.nl
 W.G. Plein 206, 1054 SE Amsterdam
Bestuur UVV Amsterdam
Het bestuur van UVV Amsterdam – een kleine vrijwilligersorganisatie – heeft
een vacature voor een bestuurslid met bestuurlijke ervaring en expertise op het
gebied van fondsenwerving en het aanboren van subsidiebronnen.
BovenIJ Ziekenhuis
● Serveren van koffie op de verpleegafdelingen:
maandag, dinsdag en donderdagochtend en in de avonduren van 18:00 –
20:00 uur
OLVG locaties Oost
● Gastheer-/vrouw o.a. afdeling oogpoli, Intensive Care
● Poliklinische patiënten begeleiding
● SEH (Spoedeisende Hulp)
OLVG locatie Spuistraat
Op dit moment geen vacatures.
OLVG locatie West
Zie verderop in dit blad
Ondersteuning Bij Ontslag (OBO)
● Vrijwilligers die helpen bij het begeleiden naar huis van ontslagen
ziekenhuispatiënten.
● Nieuwe vrijwilligers met het oog op uitbreiding van de OBO activiteit naar
andere
ziekenhuizen.
Afasiecentrum
Het Afasiecentrum (nabij Frederiksplein) biedt een specifiek nazorgprogramma,
toegespitst op het niveau van de persoon met afasie
● Vrijwilligers worden gevraagd voor het begeleiden van mensen met afasie
samen met een logopedist.
Schildersatelier Marline Fritzius
Op dit moment geen vacatures

- 13 Philadelphiazorg Amsterdam e.o. - Locatie Amsterdam Oost en Noord
Philadelphia Zorg Amsterdam e.o. ondersteunt op verschillende locaties
mensen met een verstandelijke beperking in het begeleid wonen. Op de
locaties in de hele stad zoeken we:
● vrijwilligers die iets te bieden hebben waar ze zelf plezier aan beleven en dat
willen delen met deze mensen. Dat kan van alles zijn zoals wandelen,
tekenen,
knutselen, naar muziek luisteren of zelf maken, film, toneel, winkelen etc.
Afdeling: Vrijwillige Hulp ‘Vrijwillig(er) dichtbij’
Vrijwilligers gevraagd in verschillende buurten van Amsterdam voor het
bezoeken van mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken.
Eenmalige klussen of structurele activiteiten samen ondernemen en
begeleiding bieden t.w.:
Eenmalige KLUSSEN OP AFROEPBASIS
Bezoek ‘Kopje Koffie’
● prettig gesprek en luisteren naar de cliënt;
● het maken van een wandeling, al dan niet met een rollator of rolstoel;
● het samen halen van boodschappen;
● samen een voorstelling of tentoonstelling in een museum gaan zien;
● eventueel iemand helpen met de computer
(internet, social media of email, géén administratieve werkzaamheden);
Begeleiding ’Veilig naar zorg’
Uw hulp wordt gevraagd bij:
● het op afroep begeleiden van cliënten naar zorgverleners (ziekenhuis,
fysiotherapeut, tandarts of kapper)
● boodschappen halen op afroep
Boodschappen ‘Ik geef je een 10’
Boodschappen halen voor cliënten die dat zelf niet kunnen door ouderdom,
beperking, of na herstel van operatie of behandeling. Als vrijwilliger kan je zelf
bepalen of het leuk vindt om een vaste cliënt te helpen met de boodschappen
of ad hoc wil boodschappen voor een cliënt te halen.
Vrijwilligerswerk voor LANGERE PERIODE
Belservice ‘Hallo Hallo”
Een consulente Belservice onderhoudt het contact met de cliënten, die op
eigen verzoek graag een telefoongesprek hebben eens per week of eens per
maand. De consulente Belservice werkt een dagdeel per week op kantoor op
het W.G. plein en werkt samen met het VH-team en coördinator VH
● Vanuit kantoor bellen met een of meer Bel-Cliënten
● Maandelijks een bel-update via mail
● Eens in de maand overleg met de coördinator afd. VH
Vindt u het prettig om te telefoneren, kunt u aandacht geven aan anderen en
heeft u een duidelijke telefoonstem? (Uw onkosten worden vergoed.)
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Een consulent(e) voor het team
● Aanvragen van nieuwe cliënten aannemen
● Aanvragen tijdens huisbezoek bespreken
● Koppelen van vrijwilligers aan cliënten!
● Contact onderhouden met vrijwilligers en cliënten
● Affiniteit met ouderen
● Goed kunnen organiseren en regelen
● Rapportages maken in de computer/bestanden
● Relevante werkervaring (bijv. maatschappelijk werk, verpleging, zorg en
dienstverlening ouderen)

OLVG locatie West
● Gastvrouw/heer Koffiekar

Dinsdag van 13.30 – 16.00 uur
● Gastvrouw/heer Bloedafname en Assistentie Centrale hal

Opvang en verstrekken informatie patiënten en begeleiding naar afdelingen
Woensdag van 09.30 – 12.30 uur
Donderdag van 09.30 – 12.30 uur
Vrijdag van 09.30 – 12.30 uur
● Gastvrouw/heer Lounge en Verpleegafdeling

Dagen nog te bespreken
● Gastvrouw/heer Lunch verpleegafdelingen

(vanaf okt/nov) Van 11.00 – 14.00 uur; dagen nog te bespreken
● Gastvrouw/heer Geriatrie

Dagen en tijden nog te bespreken; sociale begeleiding, verzorgen lunch
● Bestuurder Golfkar en Assistentie Centrale hal (Rijbewijs B verplicht)

Dagen en tijden nog te bespreken
● Administratieve ondersteuning / secretariaat

C.a. 2 dagdelen per week / deels ook thuis
● Team coördinator (min 2 dag delen pw en bereikbaarheid thuis)

(functie-eisen zie volgende pagina)
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Functie-eisen
Ruime kennis van de afdeling; goed contact met de afdeling
Ervaring met de uit te voeren werkzaamheden op de desbetreffende afdeling
Mensenkennis en natuurlijk overwicht
Verantwoordelijkheidsgevoel
Oog voor kwaliteit, gevoel voor gastvrijheid en service
Communicatief vaardig
Kennis kunnen overbrengen, het goede voorbeeld geven
Mobiel en per e-mail bereikbaar zijn
Verantwoordelijkheden
Coördineert de vrijwilligersgroep (team) van een bepaalde afdeling of afdelingen
Is eerste aanspreekpunt / contactpersoon voor de vrijwilligers van het team
Is eerste aanspreekpunt /contactpersoon voor de desbetreffende afdeling
Zorgt voor de invulling van het rooster en (indien mogelijk) voor vervanging bij
absentie van de teamleden; zorgt voor een goede werk- en taakverdeling
Onderhoudt het contact met de afdeling m.b.t.
* De aan/afwezigheid van de vrijwilligers van het team
* De uit te voeren werkzaamheden
* De wensen, behoeftes, eisen en regels van de afdeling m.b.t. de uit te
voeren
werkzaamheden
De tevredenheid over de kwaliteit van de werkzaamheden
Verzorgt de communicatie binnen het team
Bewaakt de kwaliteit van de teamleden en de uitvoering van de taken
Signaleert problemen, knelpunten en behoeftes van zowel de teamleden als de
afdeling en bespreekt dit met de Teamleider Vrijwilligers
Houdt de Teamleider Vrijwilligers op de hoogte van de gang van zaken binnen het
afdelingsteam, adviseert de Teamleider Vrijwilligers m.b.t. de invulling c.q. uitbreiding
van de uit te voeren werkzaamheden binnen de afdeling en doet verslag van de
kwaliteit van de teamleden en uitvoering van de werkzaamheden
Inwerken en coachen van nieuwe teamleden; introduceert de nieuwe teamleden voor
aan de afdeling
Bijhouden van verjaardagen, (langdurig) zieken, jubilea, etc. van de teamleden en
doorgeven aan de Teamleider Vrijwilligers
Bijwonen van bijeenkomsten met collega-team coördinatoren (ca. 2 x per jaar)
Houdt (indien nodig) werkbesprekingen met het afdelingsteam
Is betrokken bij ontwikkelingen binnen het vrijwilligersteam
Is betrokken bij de werving / aanstelling van nieuwe teamleden
Kerstboom op de Dam
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De nieuwe regering en hun
plannen met betrekking tot
vrijwilligerswerk.
Van alle maatregelen uit het regeerakkoord trekt de maatschappelijke diensttijd de meeste
aandacht. Rutte III heeft echter talloos vele nieuwe maatregelen aangekondigd om de
positie van het vrijwilligerswerk te verstevigen.
Enkele uit het oog springende voornemens:
 De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog naar € 1700,00 per jaar
 Er wordt een landelijk netwerk van vrijwilligers opgezet die gespecialiseerd zijn in de
hulp bij schuldhulpverlening.
 Extra ondersteuning aan politie en brandweer in het werken met vrijwilligers
 Het inzetten van vrijwilligerswerk bij de inburgering van nieuwkomers.
 Vrijwilligersorganisaties worden betrokken bij de uitvoering van het manifest “Waardig
ouder worden”
 Lokale verenigingen en organisaties krijgen het recht van overname van
maatschappelijke voorzieningen. Denk aan het onderhoud van parken of het beheer van
sportverenigingen.
 Jongeren die zich hebben ingezet als vrijwilliger krijgen volgens de plannen van het
regeerakkoord voorrang wanneer zij op een overheidsbaan solliciteren. Het moet om
onbetaald werk gaan en mag geen betaalde baan verdringen. De bedoeling is dat de
vrijwilliger bekend wordt met voor hem nieuwe sectoren. Bar-keepen bij de voetbalclub
zal hier bijvoorbeeld ook niet onder vallen. Bij deze maatschappelijke diensttijd worden
jongeren dus niet verplicht maar beloond als zij zich inzetten in de zorg, met
vluchtelingen of in wijkcentra vrijwilligerswerk gaan doen.
In Nederland doet al lange tijd zo’n 42-45% van de volwassenen vrijwilligerswerk. Het moge
duidelijk zijn dat de nieuwe regering hier erg veel waarde aan hecht en er veel aan doet om
het potentieel van beschikbare vrijwilligers maximaal te benutten. Daartoe introduceerde
koning Willem Alexander vier jaar geleden het begrip de participatiesamenleving. Voor zover
hier iets van terechtgekomen is blijken initiatieven voornamelijk te komen van hoogopgeleide
autochtone Nederlanders. Burgers kunnen niet putten uit een onbeperkt aantal vrije uren.
Wanneer gekozen moet worden tussen mantelzorg aan een zieke partner of vrijwilligerswerk
heeft het eerste prioriteit. Omdat de overheid steeds meer beroep doet op burgers om
mantelzorg te verlenen is de hoeveelheid uren die Nederlanders gemiddeld besteden aan
vrijwilligerswerk de laatste jaren gedaald.

Tussen kunst en kerst
Locatie: Museum

Ons' Lieve Heer op Solder

Data: 9 december 2017 t/m 31 januari 2018
Ons’ Lieve Heer op Solder staat in het teken van de
kunst- en kerstverzameling van de Amsterdamse
kunstenaar Clemens Merkelbach van Enkhuizen.
In het ‘oude huis’ zijn bijzondere kerststallen en
religieuze beelden te zien. In het nieuwe gedeelte van
het museum wordt eigen werk van Clemens
tentoongesteld.
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Talentenbeurs West
Stadsdeel West organiseerde dit jaar
voor de tweede keer de Talentenbeurs
West. De beurs vond plaats op 28
november 2017 in de Hallen Studio’s
in Amsterdam West. Op deze beurs
kunnen bewoners die hun talenten in
willen zetten of zich verder willen
ontwikkelen, en organisaties elkaar
ontmoeten.
De Talentenbeurs is in 2013
ontwikkeld door stadsdeel West om
bewoners met afstand tot de
arbeidsmarkt arbeidsfit te houden en
te activeren. De beurs wordt twee keer
per jaar georganiseerd. Ruim 200
organisaties en onderwijsinstellingen
hebben op de Talentenbeurs gestaan,
met meer dan 2700 vacatures. Op 27
juni 2017 was de laatste beurs.

De middag werd feestelijk geopend om
13 uur waarna de “talenten” naar
workshops of naar de tafels van
deelnemende organisaties konden
gaan voor een gesprek.
Ook deze keer was de UVV weer
aanwezig met een stand. Personen
die zich van te voren aangemeld
hadden konden “matchen” met
maximaal 6 van de 60 deelnemende
organisaties. Zowel het “talent” als de
organisatie committeerden zich om
binnen 8 weken na de match een
sollicitatieprocedure in gang te zetten.
Wellicht mede door de regen die de
hele dag met bakken naar beneden
kwam was het bij iedereen rustiger
dan de afgelopen 9 beurzen. Toch
kijken Astrid en Johan terug op een
geslaagd evenement met enkele
veelbelovende matches.
De UVV heet bij voorbaat de nieuwe
vrijwilligers van harte welkom bij onze
organisatie.

Nationale Tulpendag
Datum: 20 januari 2018
Locatie: De Dam, Amsterdam
In Amsterdam wordt elk jaar in januari tijdens de
Nationale Tulpendag de officiële aftrap gegeven voor het
tulpenseizoen. Iedereen mag gratis op de Dam tulpen
plukken in een speciaal aangelegde pluktuin. Kom naar
de Dam op de opening van De Nationale Tulpendag.
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Recept

Inktvis met knoflook

Lekker en goedkoop en eenvoudig te maken, dat zijn voor mij de
vertrekpunten voor een home -made maaltijd. Let op, daar gaan we …
Inktvis voor 2 personen …
Twee inktvis-tubes ± 400 à 500gr., de visboer op de markt noemt ze
“tubes”.
o Wassen, in ringen snijden en droogdeppen …
o Zet pan met flinke scheut olijfolie op het vuur …
o Fijngesneden tenen knoflook toevoegen, net zo veel of weinig als u
goed dunkt …
o Laten garen, daarna inktvis toevoegen … met deksel er op ±10 à 15
min laten sudderen … wanneer vocht raakt ingekookt …
o 175ML, of meer of minder, droge witte wijn toevoegen, wanneer vocht
raakt ingekookt …
o Blik tomatenblokjes op sap toevoegen, ook bio verkrijgbaar …
o Zwarte pitloze olijven toevoegen, net zoveel als u leuk en/of lekker
vindt …
o Regelmatig blijven roeren …
o Flinke theelepel sambal toevoegen …
o 2 eetlepels droge peterselie toevoegen …
o Totale kook-/suddertijd 30 tot 45 minuten … wanne er de inktvis
bijtgaar is kunt u aan tafel!
o Eet smakelijk!
Ingrediënten:
2 Inktvis-tubes totaal 400 a 500 gram
Olijfolie
Knoflook
Tomatenblokjes op sap
witte wijn
sambal
droge peterselie

Persbericht

Amsterdam, oktober 2017

Unie van Vrijwilligers Amsterdam lanceert nieuwe website uvv-amsterdam.nl
De Unie van Vrijwilligers Amsterdam is verheugd haar nieuwe website aan
het publiek te presenteren. Een nieuwe site met een moderne vormgeving,
verbeterde navigatie en veel nieuwe mogelijkheden. Een site met ambitie.
Een website is een project dat nooit klaar is. Er zullen dan ook diverse vernieuwingen en
verbeteringen blijven plaatsvinden. We nodigen u van harte uit om onze site te bekijken. uvvamsterdam.nl
De stichting Unie Van Vrijwilligers Amsterdam verricht vrijwilligerswerk door heel Amsterdam.
Bijna 350 vrijwilligers leggen via de afdeling vrijwillige hulp (VH) huisbezoeken af, doen
boodschappen of begeleiden cliënten naar diverse zorgverleners.
Daarnaast verrichten onze vrijwilligers vrijwilligerswerk in verschillende ziekenhuizen en
zorginstellingen in Amsterdam.
Onze vrijwilligers maken het verschil voor mensen die voor een lange of korte periode behoefte
aan onze hulp.
Het belang van vrijwilligerswerk is de laatste jaren sterk toegenomen als gevolg van de komst
van de participatie samenleving. Vrijwilligerswerk is een belangrijke vorm van burgerinitiatief. Het
speelt een centrale rol in het versterken van de samenhang en sociale cohesie van de
samenleving.
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Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
Gelukkig
Gezond
Gezellig
Voorspoedig
Vredig

2018
bestuur, coördinatoren
en
secretariaat UVV
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Stichting Unie van Vrijwilligers
www.uvv-amsterdam.nl
W.G. Plein 206
1054 SE Amsterdam
020 620 70 68
info@uvvamsterdam.nl
afdeling Vrijwillige Hulp
020 620 29 44
vh@uvvamsterdam.nl

Vrijwillige bijdrage
Wilt u graag onze organisatie ondersteunen?
U kunt uw donatie overmaken op
rekeningnummer NL66INGB0005030222
tnv Stichting Unie van Vrijwilligers
afdeling Amsterdam.
Hierbij danken wij u hartelijk voor
uw bijdrage!

Secretariaat gesloten.
Het secretariaat UVV is wegens de feestdagen
gesloten van
25 december tot en met 1 januari 2018.
Colofon
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Dries Jan van Huykelom van de Pas
Gerard van der Lee
Otto Webster
Rosalie Swart
Anneke Portasse
vacature

Coördinatoren
Ziekenhuiswerk OLVG
BovenIJ Ziekenhuis
Instellingen
OBO
Selectie
Vrijwillige Hulp
PR/Sponsoring
Acquisitie, PR Marketing

Rosalie Swart
Anneke Portasse
Jasper van Rijn
Rosalie Swart (wnd)
Rosalie Swart
Astrid Koning
vacant
vacant

Secretariaat
Andy Hassoldt
Astrid Koning
Redactiecommissie
Andy Hassoldt
Ant Haima
Georges Abels
Michiel Spaapen

‘Contact’ per mail?!
U kunt hiervoor een berichtje sturen aan:
info@uvvamsterdam.nl

