Beleidsplan UVV-Grou 2020 – 2024
Organisatie
De UVV-Grou is lid van UVV-Nederland.
UVV-Grou kan gebruik maken van landelijk opgestelde richtlijnen, taakomschrijvingen,
verzekeringen, cursussen e.d. (te vinden op de website van UVV-Nederland).
Per vrijwilliger wordt € 1,50 per jaar afgedragen aan UVV Nederland.
Inleiding
Maatschappelijke ontwikkelingen
In de periode 2020 – 2021 verwacht UVV-Grou veranderingen binnen haar activiteiten.
Wij volgen de ontwikkeling van het uitvoeringsplan herijking ondersteuning WMO. Het doel
is om dorpskamers in te richten waar bewoners van Grou contacten kunnen leggen en
zorgvragen voor kunnen leggen. De eerste opvang zal door vrijwilligers zijn.
In januari 2020 wordt een vereniging opgericht in Leeuwarden ‘V-O-L’, Vrijwilligers
Organisaties Leeuwarden. De V-O-L behartigt de collectieve belangen van
vrijwilligersorganisaties in de gemeente Leeuwarden. De UVV Grou heeft besloten lid te
worden om kennis te delen, de waardering te bevorderen voor vrijwilligers en ondersteuning
en facilitering op gebied van scholing, werving vrijwilligers en organisatorische, Ook is er
ondersteuning mogelijk op het gebied van financiële en juridische advisering. Het is de vraag
of Grou op termijn blijft aangesloten bij de UVV Nederland of dat er door het lidmaatschap
van de V-O-L een ander samenwerkingsverband ontstaat.
Een deel van onze vrijwilligers is actief op een woning van Friesma State. Noorderbreedte,
waarvan Friesma State een locatie is, legt zich de komende jaren toe op de verpleeghuiszorg.
De huidige bewoners hebben een hoge zorgzwaarte, veelal met dementie. Onze vrijwilligers
zijn onvoldoende toegerust voor de omgang met bewoners met dementie en niet iedereen
is geschikt om ingezet te worden voor deze doelgroep. Trainingen en informatie is gewenst.
Missie
Er is een landelijke missie, zie www.uvv.nl maar omdat Grou een autonome stichting is
hebben wij deze als volgt vertaald:
‘De missie van de UVV Grou is het veraangenamen van het leven van ouderen. Wij
organiseren activiteiten voor 55+ Grousters, zowel individueel als ook voor groepen waarbij
de nadruk ligt op contact en plezier. Onze enthousiaste vrijwilligers zijn actief bij
thuiswonenden en bij bewoners van Friesma State. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij
ons hoog in het vaandel.’
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Visie
•

Het aanbieden van laagdrempelige activiteiten waarbij iedere 55+ Grouster zich kan
aansluiten en/of van kan genieten, met het doel om eenzaamheid te verminderen.

•

In contact zijn met onze vrijwilligers en toetsen of ze genoeg uitgerust zijn op hun
taak.

Doelstellingen
•
•
•
•
•

Monitoren van maatschappelijke ontwikkelingen en daarop inspelen en aansluiten.
Voorbeelden V-O-L, dorpskamers, activiteiten elders die ook in Grou kunnen worden
uitgevoerd.
Uitbreiding van de samenwerking met organisaties in Grou die zich inzetten voor 55+
Grousters, zoals Plaatselijk Belang, PKN, Dorpenteam, Seniorenbond,
Werven van nieuwe, jongere vrijwilligers voor bestuur, projecten en evenementen.
Bredere inzetbaarheid van de vrijwilligers.
Goede toetsing van hulpvragen. De uitwerking staat vermeld in het Beleids- en
Activiteitenplan 2020-2022.

Gekoppeld aan het beleidsplan wordt het beleids- en activiteitenplan 2020-2022 uitgewerkt.
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