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1. Nationaal Jaar ‘Mensen Maken Nederland’
Het Nationaal Jaar 2021 loopt bijna ten einde. Het thema van het stimuleren, ondersteunen
en uitdagen van organisaties in het betrekken van nieuwe en nog meer mensen in hun
vrijwillige inzet is met de effecten van de pandemie belangrijke dan ooit.
Maar ook de effecten van COVID op de vrijwillige inzet en op de uitvoering van het Nationaal
Jaar zijn groot. Veel organisaties zijn noodzakelijk gericht op het operationele proces van
vandaag en morgen. Wat kan mag en is nu weer mogelijk en wat ook niet meer of ligt weer
stil. Bij het vrijwilligerswerk dat stil lag of weer ligt zien we dat veel organisaties investeren in
het contact houden met hun vrijwilligers om hen later weer terug te laten keren. Uit ons
onderzoek naar m.n. oudere vrijwilligers en COVID blijkt dat 90% weer aan de slag wil als dat
veilig kan. Andere organisaties hebben juist nieuwe toeloop van vrijwilligers gekregen Tegen
deze achtergrond ontvouwd zich het Nationaal Jaar.
Een update:
•

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

•

Kennisboostweken. Recent die van de eerste week in november.
Heb je deze gemist? De webinars zullen net als eerder ook over een paar weken weer terug
te zien zijn:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/toolkit/opnameskennisboostweke
n/default.aspx

•

Met Good Busy stimuleren we de vrijwillige inzet van medewerkers in bedrijven bij
maatschappelijke organisaties. Een steeds groter netwerk van bedrijven sluit zich aan:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/home+good+busy/default.aspx

•

#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

•

Expedities Nieuwe Gezichten 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.
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/expedities/overzicht+expeditiebe
geleiders/default.aspx

•

De campagneweken met tools en materialen. 4e week te lezen op: Voorbereiding
campagneweek Mensen maken Nederland december 2021 (3) (1).pdf
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2. Stimuleringssubsidie vrijwilligers van het ministerie van VWS.
Dit programma met 10 lidorganisaties heeft een doorloop aangevraagd naar 2022 om het
tekort aan vrijwilligers in een langere periode weer terug te winnen.
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.
3. Programma # Meedoen
Dit programma welke uitvoering krijgt in 38 gemeenten in de samenwerking tussen de ACZlocatie en de Vrijwilligerscentrale. Bewoners van het AZC (asielzoekers en statushouders)
krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met de Nederlandse samenleving, taal in praktijk,
de cultuur en daar zelf ook aan bij te dragen met vrijwillige inzet.
De projectfinanciering loopt tot het einde van het jaar. Voor het vervolg is vooralsnog geen
geld beschikbaar, maar er lopen meerdere acties om dit wel te verwerven.
Programmaleider bij NOV is Nancy Rietveld; n.rietveld@nov.nl
4. Programma Samen Ouder Worden
Dit meerjarenprogramma krijgt uitvoering in de samenwerking met 11 organisaties samen met
NOV. Zie de site: https://www.vrijwilligerswerk.nl/samenouderworden/default.aspx
Op 35 plekken verspreid over het land komen werkwijzen tot stand in inzet van en door
ouderen. Altijd zijn ouderen zelf er actief bij betrokken, samen met een mix van gemeente,
lokale afdelingen van vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties.
Per traject ligt het accent op een ander vraagstuk. Dat kan het vergroten van zingeving zijn,
ouderen verleiden vrijwillig actief te blijven of worden, of bijvoorbeeld het versterken van het
samenspel tussen de formele en de informele zorg. Wat in de trajecten geleerd is wordt
verwerkt in tools en beschreven werkwijzen:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/samenouderworden/kennis+en+tools+samen+ouder+worden
/default.aspx
In dit programma is onderzoek gedaan naar de effecten van COVID op m.n. de participatie vna
oudere vrijwilligers. Zie:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/samenouderworden/kennis+en+tools+samen+ouder+worden
/2070057.aspx
Ook dit programma heeft een verzoek ingediend om de looptijd vanwege de effecten van Covid
te verlengen tot medio 2023.
Programmaleider bij NOV is Petra van Loon; p.vanloon@samenouderworden.nl
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