
UVV Zoetermeer is al ruim 45 jaar actief.  

Onze missie is het verlenen en bevorderen 
van maatschappelijke hulp via menselijk 
contact. 

Bestuur 
De inzet van plm. 250 UVV-vrijwilligers, die bij elkaar bijna 300 
taken uitvoeren wordt gecoördineerd door 8 bestuursleden, die 
allemaal ook 100% vrijwilliger zijn. Bij UVV Zoetermeer wordt 
niemand betaald. Je krijgt hooguit een bescheiden onkosten-
vergoeding. Maar dat maakt het werk niet minder uitdagend of 
dankbaar.  
Wilt u contact met het bestuur van UVV Zoetermeer? 
Bel dan naar het secretariaat op 079-2040791  
of mail naar secretariaat@uvv-zoetermeer.nl 
Meer informatie over het bestuur vindt u op  
https://uvv-zoetermeer.nl/bestuur/ 

Vacatures 
Wij hebben doorlopend vacatures op diverse projecten. En we 
zijn druk bezig om - veelal in samenwerking met andere 
organisaties – nieuwe projecten te ontwikkelen.  

Wilt u een stukje van uw vrije tijd  
opofferen en vrijwilliger worden  op 
één van onze bestaande  
of nieuwe projecten?  
Neem dan eens een kijkje op  
https://uvv-zoetermeer.nl/
vacatures/ en bel met het bij de 
betreffende  vacature vermelde 
telefoonnummer. 

Als u gebruik wilt maken van één 
van onze diensten, kunt u bellen  
naar het bij de betreffende dienst in deze folder genoemde 
nummer. 

Financiële bijdragen zijn meer  
dan welkom. Ons rekeningnummer  
is NL12 INGB 0000 1798 36.  
We zijn een officieel erkende ANBI  
organisatie. Uw giften zijn - uiteraard onder bepaalde 
voorwaarden –  aftrekbaar voor de Belastingen.  En - ook niet 
onbelangrijk - u helpt ons om ons werk te kunnen blijven 
doen. 

Bezoek onze website op https://uvv-zoetermeer.nl 
Volg ons op Facebook: https://facebook.com/ZoetermeerUVV 
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Verpleeg- en verzorgingshuizen  
In Vivaldi, Magnolia en Buytenhage helpen we het vaste personeel bij 
activiteiten, zoals een muziek- of bingoavond. Ook zijn er vrijwilligers 
die gaan (rolstoel-)wandelen met bewoners. En we bemensen  
‘t Winkeltje in Buytenhage.  
Meer informatie over het vrijwilligerswerk in de verpleeg- en 
verzorgingshuizen in Zoetermeer is te vinden op  
https://uvv-zoetermeer.nl/verpleeg-en-verzorgingshuizen/ 
Onze coördinator Verpleeghuizen vertelt u graag meer over werken als 
vrijwilliger in één van de Zoetermeerse verpleeghuizen  
Telefoon: 079-2040793.  
U kunt ook mailen: verpleeghuizen@uvv-zoetermeer.nl 

Dienstencentra 
In de dienstencentra Albrandswaard, Bijdorplaan Gondelkade en 
Petuniatuin organiseren en begeleiden we zaken als een Kreasoos, 
Handwerkclub, Spellensoos, Koersbal of Open Tafel.  
Meer informatie over het vrijwilligerswerk in de dienstencentra is te 
vinden op https://uvv-zoetermeer.nl/dienstencentra/ 
Onze coördinator Dienstencentra vertelt u graag meer over werken als 
vrijwilliger in het Lange Land Ziekenhuis  
Telefoon: 079-2040794.  
U kunt ook mailen: dienstencentra@uvv-zoetermeer.nl 

Ziekenhuis 
In het Lange Land Ziekenhuis vindt u onze vrijwilligers in de rol van 
host of hostess in de centrale hal, we voorzien patiënten en hun 
begeleiders van koffie of thee op de Spoed Eisende Hulp en we 
ondersteunen ouders en kinderen op de KNO-poli. Ook zijn er 
gastvrouwen/heren op de verpleegafdelingen en in de huiskamer voor 
patiënten en brengen we patiënten met de rolstoel van de afdelingen 
naar de fysio en terug. 
Meer informatie over het vrijwilligerswerk in het Lange Land 
Ziekenhuis is te vinden op https://uvv-zoetermeer.nl/lange-land-
ziekenhuis/ Onze coördinator in het Lange Land Ziekenhuis vertelt u 
graag meer over werken als vrijwilliger in het Lange Land Ziekenhuis  
Telefoon: 079-2040795.  
U kunt ook mailen: ziekenhuis@uvv-zoetermeer.nl 

U vindt ons overal in Zoetermeer 
We ondersteunen kwetsbare ouderen in onze stad met speciaal op hen 
gerichte projecten: 

Uw Verhaal Verteld 
Een vrijwilliger schrijft uw levensverhaal op en zorgt ervoor dat het in 
boekvorm wordt uitgebracht. Leuk voor uzelf of uw (klein)kinderen en 
andere familieleden. Meer informatie over Levensboeken is te vinden op 
https://uvv-zoetermeer.nl/uw-verhaal-verteld/ 
Telefoon: 079-2040806. U kunt bellen op werkdagen tussen 09:00 en 
17:00 uur of mailen naar: levensboeken@uvv-zoetermeer.nl 

Begeleiding na tijdelijke opname 
We ondersteunen u op aanvraag van ziekenhuis, zorgpension of 
revalidatiekliniek als u net ontslagen bent en moeite heeft om thuis weer 
de draad op te pakken.  
Meer informatie over Begeleiding Na Opname vindt u op  
https://uvv-zoetermeer.nl/begeleiding-na-opname/ 
Telefoon: 079-2040807. U kunt bellen op werkdagen tussen 09:00 en 
17:00 uur of mailen naar bno@uvv-zoetermeer.nl 

Begeleid Vervoer 
Voor mensen die  niet (meer) zelfstandig met het openbaar vervoer 
kunnen reizen. Een vrijwilliger haalt u thuis op, brengt u naar waar u 
naar toe wilt, blijft maximaal 2 uur op u wachten en brengt u dan weer 
thuis. Voor deze dienst wordt een kleine vergoeding gevraagd.  
Meer informatie over Begeleid Vervoer is te vinden op  
https://uvv-zoetermeer.nl/begeleid-vervoer/ 
Telefoon: 079-2040808. U kunt bellen op werkdagen tussen 09:00 en 
11:00 uur of mailen naar begeleidvervoer@uvv-zoetermeer.nl 

Boodschappen Begeleiding 
Ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig boodschappen te 
doen, worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Samen doen ze dan de 
wekelijkse boodschappen in het dichtstbijzijnde winkelcentrum.   
Meer informatie over onze Boodschappendienst vindt u op  
https://uvv-zoetermeer.nl/boodschappendienst/ 
Telefoon: 079-2040809. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 
en 11:00 uur. U kunt ook mailen: bbd@uvv-zoetermeer.nl 

https://uvv-zoetermeer.nl/verpleeg-en-verzorgingshuizen/
mailto:verpleeghuizen@uvv-zoetermeer.nl
https://uvv-zoetermeer.nl/dienstencentra/
mailto:dienstencentra@uvv-zoetermeer.nl
https://uvv-zoetermeer.nl/lange-land-ziekenhuis/
mailto:ziekenhuis@uvv-zoetermeer.nl
https://uvv-zoetermeer.nl/uw-verhaal-verteld/
mailto:levensboeken@uvv-zoetermeer.nl
https://uvv-zoetermeer.nl/begeleiding-na-opname/
mailto:bno@uvv-zoetermeer.nl
https://uvv-zoetermeer.nl/begeleid-vervoer/
https://uvv-zoetermeer.nl/boodschappendienst/

	Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk



