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Antwoord actiepunten en mededelingen

Mededelingen
1. Nationaal Jaar ‘Mensen Maken Nederland’
De focus van het Nationaal Jaar gericht op het betrekken van nieuwe en nog meer mensen in
hun vrijwillige inzet is door de effecten van de pandemie actueler dan ooit. Veel
vrijwilligerswerk heeft stil gelegen waardoor de binding en het contact met de vrijwilligers ook
veel minder was. Andere organisaties, m.n. in de hulp en dienstverlening aan mensen in
kwetsbare situaties draaien juist op volle toeren en hebben nieuwe vrijwilligers kunnen
verwelkomen. Tegen deze achtergrond ontvouwd zich het Nationaal Jaar.
Een ‘korte’ update:


Zie voor alle activiteiten de programmasite:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/default.aspx



Heb je ook weer genoten en inspiratie opgedaan bij één of meer webinars in de
Kennisboostweek van vorige week!
(https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/toolkit/kbw_juni_2021/default.a
spx)



Heb je ze gemist? Ze zullen ook over een paar weken weer terug te zien zijn. Net als de
webinars van de eerste week van november 2020 dat zijn:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/toolkit/webinarskennisboostweek
16tm20nov2020/default.aspx
Ook in het najaar en volgend jaar zullen wij deze vorm van kennisdeling opnieuw
organiseren.



De inzet om tot meer en bredere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de
maatschappelijke organisaties te komen met de inzet van de medewerkers gaat een nieuwe
fase in. In samenwerking met een voorhoede van bedrijven wordt de nationale site Good
Busy op 24 juni gelanceerd. Houd de nieuwsbrief van NOV daarvoor in de gaten.



Samen zoveel mogelijk verhalen van vrijwilligers vertellen, heb je dit feuilleton al gezien;
#100verhalen? Pakkende, prachtige en diverse verhalen van mensen die actief zijn
vrijwilliger. Ook geven de lokale media daar bekendheid aan.
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/toolkit/100+vrijwilligersverhalen/
default.aspx



Wie heeft er nog niet van de Expedities Nieuwe Gezichten gehoord? Het woord zegt het al;
als organisatie op reis gaan om echt anders naar je vrijwilligers te kijken, deze slimmer te
organiseren en daarmee ook andere, nieuwe gezichten aan te trekken. In het programma
trainen we expeditieleiders die dan in hun eigen netwerk of plaats of regio zelf weer een
groep organisaties inspireert en in een expeditie meeneemt. Op de site staan al 30 van
deze expeditieleiders waarvan er zeker al iemand in jouw netwerk of buurt zit.
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/expedities/overzicht+expeditiebe
geleiders/default.aspx
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De tweede campagneweek liep van maandag 7 t/m 13 juni en richtte zich op het
wegnemen van twijfels/drempels die mensen tegenhouden om als vrijwilliger aan de slag te
gaan. Deze campagneweek had als boodschap: Ontdek je vrijwilligerskracht! Met allerlei
tools van een speelse vrijwilligerstest tot radiospot is in deze week aandacht gegeven aan
de diversiteit van vrijwilligers. De tools zijn zeker ook op andere momenten in het jaar, en
volgend jaar en …. in te zetten.
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/toolkit/2e+campagneweek/defaul
t.aspx



Ook de 3e campagneweek is al voorbereid zodat we in september op allerlei plekken met
een Vrijwilligersproeverij opnieuw nieuwe mensen gaan inspireren om als vrijwilliger aan de
slag te gaan.



Mee doen! We maken samen het jaar. Laat het ons en alle anderen weten en deel je
verhaal. We kunnen zoveel van elkaars acties leren en goed gebruiken. Zie:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/meedoen/zijdoenmee/default.asp
x

2. Uitreiking Nationale Vrijwilligersprijzen 2021.
Op donderdagavond 10 juni reikte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de
Nationale Vrijwilligersprijzen uit. Via een livestream was dit vrijwilligersgala van anderhalf uur
te volgen. De superjury met Abdelkader Benali, Kathleen Ferrier, Nanoah Struik, Rick Brink,
Jan van Zanen hebben onder voorzitterschap van Marianne Besselink de lastige keuzes van de
winnaars moeten maken.


Marianne geeft mondeling haar impressie van het evenement.

3. Alliantie Verenigingen NOV en AGORA
AGORA is de beroepsvereniging van coördinatoren vrijwilligerswerk. Een vereniging van rond
de 280 leden in met name zorg en welzijn, maar bijvoorbeeld ook in de bibliotheek en de
museale sector. Het is een ‘voor-ons-door-ons’ vereniging met een coördinerend
vrijwilligersbestuur zonder een betaalde kracht en bureau organisatie.
Zie hun website: https://www.agora-beroepsvereniging.nl/
De verenigingen NOV en AGORA zijn spelers op het overlappende terrein van het organiseren
van vrijwillige inzet. AGORA specifiek op het vak, beroep en inhoud van de coördinator
vrijwilligerswerk. NOV specifiek voor het versterken van de positie van het vrijwilligerswerk in
de samenleving.
NOV en AGORA kennen elkaar al goed. Verdergaande samenwerking is mogelijk op de
gebieden van belangenbehartiging, programmatisch- inhoudelijke thema’s en het verkrijgen
van programmafinanciering.
Ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen om een toekomstbestendige continuïteit van
vrijwillige inzet. Dit vraagt tijd en geld. Voor deze alliantie wordt daarom formatieruimte
aangevraagd bij het werkplan 2022 bij het ministerie van VWS.
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Doelstellingen bundeling van inzet van AGORA en NOV
1. Bundelen van beleidsbeïnvloeding.
2. Programmatische verbindingen tussen de netwerken met als focus het organiseren en
coördineren met vrijwilligers.
3. Vergroten van de toegevoegde waarde voor de leden van zowel NOV als AGORA
in het vak van coördineren van vrijwilligers.
4. Mogelijkheid tot innoveren en kennisverbreding.
4. Stimuleringssubsidie vrijwilligers van het ministerie van VWS.
Het is niet alleen de economie die overeind gehouden moet worden voor de gevolgen van
Covid-19. Ook maatschappelijk zijn er grote gevolgen. Kijk bijvoorbeeld naar het isolement en
eenzaamheid van heel veel mensen; jong en oud. VWS heeft daarvoor 200 miljoen euro
vrijgemaakt. Daarvan gaat 150 mln. naar de gemeenten. Klop dus aan bij je gemeente met de
vraag of ook jouw organisatie daar gebruik van kan maken voor het heropstarten van je
vrijwilligers! (Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, 12 februari 2021, Kamerbrief
Kenmerk 1824626-218168-DMO).
De Covic-19 pandemie raakt ook het organiseren van het vrijwilligerswerk op velerlei
manieren. Zowel een toename van de vraag naar hulp of nabijheid, een groeiend aanbod van
nieuwe vrijwilligers bij bepaalde organisaties en tegelijkertijd ook het stoppen van kwetsbaar
zijnde en zich kwetsbaar voelende vrijwilligers bij andere. Effect is een nog grotere aanspraak
op en werkdruk bij de functies voor het organiseren en coördineren van vrijwilligers.
Met deze signalen hebben organisaties in het NOV netwerk LOVZ al in het najaar 2020
aangeklopt bij het ministerie. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanvraag van 10
organisaties met NOV als penvoerder en centrale organisatie voor het toegezegde bedrag van
2.6 mln. Dat geld gaan de 10 organisaties inzetten voor het verven, behouden en nog beter
organiseren van hun vrijwilligers. Het betreft o.a. het omzetten van scholing, coaching en
deskundigheidsbevordering naar diverse vormen en leeromgevingen, het verder digitaliseren
van de werkprocessen, en bij het organiseren van bijeenkomsten. Het programma loopt in
tijdsduur parallel aan het Steunpakket tot het einde van dit jaar.
Opgedane ervaringen en inzichten zullen zowel op het platform als ook in meetings gedeeld
worden met iedereen die daar ook hun voordeel mee kan doen.
De 10 organisaties zijn:


Handjehelpen;



Vier het Leven;



TijdVoorActie;



Present Nederland;



IPSO;



NPV;



Johanniter Nederland;



Humanitas;



Nederland ZorgtVoorElkaar (NLZVE);



Resto van Harte.

Programmaleider bij NOV is Sandy dos Reis; s.dosreis@nov.nl.
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