Unie Van Vrijwilligers: klaar voor toekomst
Ook jonge vrijwilligers van harte welkom!
de opdrachtgevers: de verschillende
instellingen op Goeree-Overflakkee,
maar ook naar subsidieverstrekkers.

Oproep aan jongeren

 De ondertekenaars: v.l.n.r. Arja Abramse, Janny Tanis, Ineke Stolk en Christa van Dieren (OrganieQ).
(Foto: Wim van Vossen Fotografie)

OUDE-TONGE - Dinsdag 17
januari was een belangrijke dag
voor de Unie van Vrijwilligers op
Goeree-Overflakkee. Tijdens een
bijeenkomst met een feestelijk
tintje werden in verzorgingshuis
Ebbe en Vloed de nieuwe vrijwilligersovereenkomsten ondertekend door de projectleiders,
het bestuur en de vervangende
projectleiders. De landelijk
opgestelde kwaliteitsnormen van
de UVV werden vertaald naar
een beleidsnotitie voor de Unie
van Vrijwilligers op GoereeOverflakkee. Hierin is de volledige werkwijze van de stichting
UVV op Goeree-Overflakkee
verwoord.
Door: Jolanda Driesse

Voor het zover was is er veel werk

verzet door Arja Abramse, Plony
Stoop en Janny Tanis van het bestuur
van de eilandelijke UVV Ze werden
hierbij begeleid door bedrijfseconoom en organisatiedeskundige
Christa van Dieren, eigenaar van
adviesbureau OrganieQ. In de afgelopen periode is intensief samengewerkt en het bestuur van de UVV is
over deze samenwerking met OrganieQ én het resultaat zeer content.

Toekomstgericht

Door het opstellen van de nieuwe
beleidsnotitie voldoet de UVV op
Goeree-Overflakkee volledig aan
de landelijke kwaliteitsnormen die
gesteld zijn door de UVV De eilandelijke afdeling denkt hiermee toekomstgericht. Ze staat door middel
van een helder beleid voor een open
communicatie tussen de vrijwilligers onderling en de verschillende
opdrachtgevers. Voor de 250 vrijwilligers die werkzaam zijn bij de UVV
op Goeree-Overflakkee verandert er

niets wat betreft de uitvoering van
de taken. Nieuw is dat elke vrijwilliger nu snel en eenvoudig terug kan
vinden wat van hem of haar verwacht
wordt, en op welke manier de UVV
de vrijwilliger ondersteunt tijdens
het werk. De cyclus van het plannen,
uitvoeren en evalueren van het vrijwilligerswerk wordt jaarlijks door het
bestuur en de projectleiders geëvalueerd en waar nodig aangepast, zo
blijft de kwaliteit geborgd.
Tijdens de eerstvolgende werkbespreking ontvangen alle vrijwilligers
een map met een vrijwilligersovereenkomst, een taakomschrijving, de
beleidsnotitie en een klachtenprocedure voor de medewerker. Omdat
alles eenduidig op papier staat hoeft
er onderling minder gecommuniceerd te worden en blijft er meer tijd
over voor waar het uiteindelijke allemaal om draait: het veraangenamen
van het leven van de cliënt! Door de
nieuwe beleidsnotitie kan de UVV
zich nog beter verantwoorden naar

Het bestuur van de UVV ziet het als
een uitdaging om nóg meer jonge
vrijwilligers te interesseren voor het
werk bij de UVV Juist ook jonge vrijwilligers vinden veel voldoening in
het werken voor de UVV, is de ervaring van bestuursvoorzitter Caroline
Goedegebuur. De ervaring en kennis
die men inbrengt vanuit de eigen
werkkring is waardevol en tijdens het
werk als vrijwilliger doet men ook
weer nieuwe ervaringen op. Ook het
aangaan van andere contacten wordt
als waardevol ervaren.
“Je kunt op deze manier van elkaar
leren en jezelf ontwikkelen tijdens
het vrijwilligerswerk. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat het normaal
is dat je vrijwilligerswerk doet”, aldus
Goedegebuur.
Het bestuur is erg positief over het
feit dat ook jongeren naast hun werk
iets voor een ander willen doen. “Je
geeft zelf iets, maar krijgt door dit
werk ook veel terug”, stelt bestuurslid
Arja Abramse. “En, er kunnen nog
altijd meer vrijwilligers bij!” Vrijwilligers zijn zeer welkom bij projecten
als ‘Vriendschappelijk Contact’, reactiveringszwemmen, assisteren bij de
broodmaaltijd of de zondagsdienst
in het ziekenhuis. Uiteraard zijn ook
bij andere projecten vrijwilligers welkom. Meer informatie over deze en
andere projecten staan op de website
vermeld. Caroline Goedegebuur is
ook graag bereid meer informatie te
geven via 0187-642724.
Om het aanbod van vrijwilligerswerk
bij de Unie Van Vrijwilligers nog
aantrekkelijker en eigentijdser te presenteren wordt op dit moment hard
gewerkt aan een update van de website, zodat men in één oogopslag ziet
wat de UVV te bieden heeft.
Voor meer informatie:
www.uvvnet.nl/goeree-overflakkee

