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BELEIDSPLAN 2023-2024 

Heden 

Dit is het Beleidsplan van de Stichting Unie van Vrijwilligers Amsterdam, zoals vastgesteld 
door haar bestuur op 19 januari 2023. In dit plan wordt een opsomming gegevens van onze 
missie, visie en plannen voor 2023-2024.  

De Stichting Unie van Vrijwilligers Amsterdam (hierna te noemen UVV) verzorgt, mede 
dankzij subsidiëring van de gemeente Amsterdam, Vriendschappelijk Huisbezoek op basis 
van maatwerk, met behulp van ruim 100 vrijwilligers uit de hele stad aan circa 150 cliënten 
in alle stadsdelen, uitgezonderd Zuidoost. In het nabije verleden werden ook veel 
werkzaamheden verricht voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen.  

De UVV Amsterdam is een van de 20 autonome UVV-afdelingen in Nederland en is opgericht 
op 7 mei 1945. In mei 2020 bestond de UVV 75 jaar.  
 
De jaren 2020-2022 werden in belangrijke mate beïnvloed door de Coronapandemie, 
waardoor contacten tussen vrijwilligers en cliënten beperkt bleven en het aantal 
aanmeldingen verminderde. Voor 2023 en 2024 verwachten wij weer op normale sterkte en 
dienstverlening te komen. 
 
De UVV verricht vanaf 2021 nog uitsluitend vrijwilligerswerk in het kader van de 
subsidieregeling Sociale basis, gemeente Amsterdam, kort omschreven als Vriendschappelijk 
Huisbezoek. 
 
De werkzaamheden onder de naam Vriendschappelijk Huisbezoek bestaan voornamelijk uit 
een laagdrempelig bezoek aan huis, boodschappen doen gecombineerd met bezoek aan huis 
en/of begeleiding naar zorgverleners gecombineerd met bezoek aan huis. De bezoeken aan 
huis vinden minimaal 1 keer per 2 weken plaats, meestal 1 keer per week. Doel is de 
zelfredzaamheid van ouderen te behouden, eenzaamheid te bestrijden en de inzet van de 
vrijwilligers laagdrempelig te laten zijn. 

Ook in 2023-2024 hopen wij onze cliënten weer te kunnen ondersteunen met 
Vriendschappelijk Huisbezoek al dan niet aangevuld met boodschappen doen of andere 
diensten, met de persoonlijke aandacht die zij zo hard nodig hebben. 

Missie 
 
Het veraangenamen van het leven van kwetsbare Amsterdammers door het bevorderen en 
verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en 
betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken.  
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Visie 
 
De UVV staat voor een sterke en sociale samenleving waarin mensen zelf de 
verantwoordelijkheid nemen voor welzijn van en informele zorg aan anderen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

Vrijwilligers zijn belangrijk omdat ze voor een ander iets betekenen, maar ook omdat 
vrijwilligerswerk een manier is om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Een goed 
vrijwilligersklimaat draagt bij aan een krachtige samenleving waarin zelfredzaamheid en 
eigen kracht van onze cliënten wordt bevorderd. Onze organisatie wil dit ondersteunen door 
de vrijwilligers optimaal te begeleiden en te faciliteren. Bij ons werken bestuur, coördinator, 
consulenten en vrijwilligers nauw samen. Iedereen telt mee, iedereen doet mee. 

De UVV zet zich in voor cliënten en vrijwilligers uit de hele stad. Wij trachten bij het vinden 
van nieuwe cliënten en vrijwilligers zo divers mogelijk te zijn. De UVV is er immers voor 
iedereen die in Amsterdam (uitgezonderd Zuidoost) woont en onze hulp goed kan 
gebruiken. Oude en jonge vrijwilligers en mensen met verschillende culturele en religieuze 
achtergronden ontmoeten elkaar.  

De vrijwilligers van de UVV kunnen desgewenst een langdurige relatie met hun cliënten 
opbouwen. Dit bevordert de kwaliteit van de dienstverlening en het vrijwilligerswerk.  
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Activiteiten in 2023 en 2024 

Onderstaande activiteiten kunnen worden uitgevoerd onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen rond Corona.  

• Het makelen (verbinden) van vrijwilligers en cliënten; 
• Het leveren van maatwerk (persoonlijk contact) bij het invullen van hulpvragen; 
• Vriendschappelijk huisbezoek continueren op basis van de subsidieregeling Sociale 

Basis en daarbij het maximale halen uit de bestaande organisatie en haar 
vrijwilligersbestand; 

• Het intensiveren van gebruik van communicatiemiddelen zoals WhatsApp, 
Facetime, Instagram etc.; 

• Het inspelen op de ontwikkelingen rond de Buurtteams van Amsterdam; 
• Het versturen van een digitale nieuwsbrief (twee tot drie keer per jaar); 
• Het verrichten van een intern onderzoek naar de efficiency, naamsbekendheid en 

aantrekkelijkheid van de UVV; 
• Het verrichten van onderzoek naar uitbreiding van betaalde medewerkers in 

dienst; 
• Uitbreiden van het aantal cliënten en vrijwilligers 

Voorwaarden waaronder de activiteiten worden uitgevoerd 
 

• De inzet van de vrijwilligers van de UVV wordt aangeboden aan individuele mensen 
die behoefte hebben aan ondersteuning en/of gezelschap. De vrijwilligers verrichten 
hun werk onbetaald en belangeloos.  

• Het doel is om de volwassen cliënten te laten ondersteunen door vrijwilligers uit de 
buurt, lees hetzelfde stadsdeel. Natuurlijk is dit het streven, maar het belang van de 
cliënt staat voorop. Het is soms noodzakelijk om vrijwilligers uit andere stadsdelen in 
te zetten.  

• Door verbindingen met organisaties en zorgverleners in de buurt (lees stadsdeel) 
ontstaat de mogelijkheid om potentiële cliënten naar ons door te verwijzen. De UVV 
heeft de organisatie zodanig ingericht dat de coördinator en consulenten specialisten 
zijn binnen een buurt en daardoor goede contacten kunnen opbouwen en kennis 
hebben van de verhoudingen en omstandigheden in diezelfde buurt.  

• De UVV is geen onderdeel van een samenwerkingsverband en werkt dus geheel 
zelfstandig. 

• De UVV beschikt over een jarenlange ervaring met het werken met vrijwilligers en 
het koppelen van vrijwilligers aan kwetsbare en/of eenzame mensen. De coördinator 
en meeste consultenten zijn al vele jaren voor de UVV werkzaam.  

• De UVV kent geen selectie op basis van ras, religie, afkomst, geaardheid etc. zowel 
wat betreft de cliënten als de vrijwilligers. Wel is de dienstverlening afgestemd op de 
ervaring en opleiding van de vrijwilligers. Cliënten met een bijzondere zorgindicatie 
worden doorverwezen naar gespecialiseerde organisaties.  

• De UVV verleent haar diensten voor langere tijd aan de cliënt. In veel gevallen 1 keer 
per week en voor meerdere jaren. De organisatie is gericht op continuïteit van de 
dienstverlening.  



Amsterdam, 19 januari 2023 

• De vrijwillige dienstverlening vindt hoofdzakelijk plaats bij de cliënten thuis of in hun 
eigen omgeving.  

• Het kantoor van de UVV is goed bereikbaar voor (fysiek beperkte) cliënten en 
vrijwilligers. Er is een lift en toegang voor rolstoelen. Op kantoor vinden echter 
zelden activiteiten voor de vrijwilligers plaats. 

• De communicatie aan vrijwilligers en cliënten gebeurt zodanig dat laaggeletterden 
kennis kunnen nemen van de noodzakelijke informatie voor cliëntencontact. Indien 
er sprake is van visuele of auditieve beperkingen zal speciaal aandacht worden 
besteed aan tekst en uitleg. 

• De UVV heeft coördinator aangewezen als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.  
• De UVV  is sinds 15 april 2021 in het bezit van een positieve VCA-scan op alle 

beleidsstukken en procedures. De UVV kent een vrijwilligersbeleid, een 
aanstellingsbeleid, een beleid ten aanzien van de dienstverlening, een 
klachtenprocedure en sinds 2020 een verplichting VOG voor vrijwilligers.  

• Het stimuleren van vrijwillige inzet en het werven, matchen, toerusten en begeleiden 
van vrijwilligers vindt continue plaats 

• Een aanbod gericht op het bieden van praktische hulp en steun en het daarmee 
vergroten van de zelfredzaamheid is de leidraad waarmee we werken 
 

Organisatie UVV 
 

• De leiding van de UVV ligt bij het bestuur van de stichting. De dagelijkse operatie is in 
handen van de betaalde kracht Astrid Koning (12 uur/ week). Zij verricht alle 
voorkomende werkzaamheden het kantoor en is tevens de coördinator 
Vriendschappelijk Huisbezoek. Zij stuurt de consulenten aan, die allemaal vrijwilliger 
zijn. De consulenten specialiseren zich in een of meerdere stadsdelen en zijn in staat 
(via de cliëntenadministatie) elkaar aan te vullen of te vervangen.  

• De ervaring heeft geleerd dat de consulenten ongeveer 25-30 cliëntendossiers 
kunnen aansturen. De capaciteit komt dus neer op circa 150 actieve cliëntendossiers. 
In de afgelopen jaren zijn deze aantallen ook bij benadering gehaald. Het aantal 
benodigde vrijwilligers ligt ook al jaren rond de 100-120. Sommige vrijwilligers 
hebben meerdere cliënten.  

• De administratie van cliënten is voldoende om de minimaal noodzakelijke informatie 
te verschaffen en de vrijwilligersdienstverlening te laten plaatsvinden.  

• De cliënten en vrijwilligers worden ingedeeld op basis van hun woonadres en 
daarmee hun stadsdeel.  

• De bedoeling is dat cliënten zo veel als mogelijk door vrijwilligers uit hun buurt 
worden bezocht. Dit is echter niet altijd mogelijk en soms worden mensen aan elkaar 
gekoppeld die weliswaar dicht bij elkaar woonachtig zijn, maar in naastliggende 
stadsdelen.  

• Het aantal cliënten in 2023 zal naar verwachting op hetzelfde niveau liggen als 
voorgaande jaren, namelijk 140-150.  

• Professionalisering van vrijwilligers door het verzorgen van trainingen en cursussen:  
• Ø  Introductie/procedure en richtlijnen  
• Ø  Grenzen stellen en casuïstiek  
• Ø  EHBO-snelcursus  
• Ø  Reanimatie-training (door een gediplomeerd trainer)  
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• Ø  Dementievoorlichting   
• De UVV organiseert informele bijeenkomsten voor cliënten en vrijwilligers op de 

UVV-locatie (‘Wilhelmina West’).  
• De UVV onderhoudt goede contacten met collega-organisaties en verwijzende 

instanties. 

Tot slot  

Voor foto: 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)  


