NOV WERKPROGRAMMA 2020 ‘Vieren

van vrijwillige inzet’ (bijlage 4)

Dit is de gespreksbijlage voor bespreking op de ALV op 28-11-2019.
Naast dit overzicht van het Werkprogramma 2020 is er de uitgebreide tekst van het concept werkprogramma 2020 van NOV, bijlage 5
Kerntaak 1: Collectieve belangenbehartiging
Samenvatting 2020
NOV netwerken: Wet- en regelgeving – Lobby en Communicatie
Wet- en regelgeving

Landelijk niveau

Lokaal niveau

Branche- en organisatieniveau





Loketten bij gemeenten



Ondersteuning aan organisaties in het toepassen van regels

die ‘regel-ontzorgen’



Volgen nieuwe wetgeving, consultaties benutten boor invloed en

voor vrijwilligers,

Proportionaliteit en differentiatie
van regelgeving





Signaleren van regelgeving die



Belang van betaalde

extra lasten bieden voor

coördinatie van

organisaties

vrijwilligers.

uitkomsten van nieuwe regelgeving toetsen

Toegang tot VNG commissies,
G40 en P10

Lobby en communicatie



Nationaal Jaar 2021 en



voortraject 2020


Nationaal Jaar 2021 en



actoren op het doen organiseren van het Nationaal Jaar.

voortraject 2020


Invloed partijprogramma’s
Tweede Kamerverkiezingen 2021

Nationale



Politiekontbijt begin december



Uitreiking van 5 categorieën

vrijwilligersprijzen 2020

Profilering en
zichtbaarheid







Uitreiking lokale prijzen in

Brede mobilisatie van onze branche en andere maatschappelijke



Agendering, draagvlak, programmering en financiering voor het
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Een wervingscampagne met
alle organisaties en de samenlevingspartners.
Maatschappelijke coalitie en financiering Nationaal Jaar voor de
vrijwilliger 2021.
Positioneren belang van vrijwillige inzet, delen van kennis over

prijzen op 28 maart in het ‘We

80-100 gemeenten met

organiseren van vrijwilligers en podium geven aan uitzonderlijke

doen het samen festival’

de Vrijwilligers Centrales

inzet.

Verkenning kansen Sustainable
Development Goals voor de
sector



Leden van NOV weten zich beter te positioneren en te profileren naar
externe partijen.

Kerntaak 2: Verbeteren kwaliteit Vrijwilligerswerk
Samenvatting werkprogramma 2020
NOV netwerken/programma’s: LOVZ, Vrijwilligers Talent Management, Programma AZC bewoners en statushouders, Programma Samen Ouder
Worden

Werken met vrijwilligers
‘Goed geregeld”

Landelijk niveau

Lokaal niveau

Branche- en organisatieniveau



De zelfevaluatie ‘Goed
Geregeld’ verder aanvullen op
basis van gebruik en nieuwe
thema’s
Beschikbaarheid Instructie
Verantwoord Alcohol Schenken.
Netwerk Vrijwilligers Talent
management
Doorzet Bestuurders Centraal
in Overijssel
Invloed op de opzet en
uitvoering MDT



Lokaal netwerk van
adviseurs Keurmerk
bieden organisaties
expertise.
NOV biedt de gratis
digitale E-learning aan
Meer divers organiseren
van vrijwilligers en
goede coördinatie





Regionaal-lokaal
ondersteuning MDT



Een Maatschappelijke Diensttijd die jongeren en
vrijwillige inzet in de samenleving vooruit helpt.

Advies toepassing verruiming
regeling gratis VOG
Samenvoeging registratielijst
tuchtrecht



Lokaal advies preventie
beleid en toegang tot
regeling gratis VOG



Regionaal-lokale ondersteunen van organisaties in
integriteit, voorkomen misbruik en preventie sociale
veiligheid. In 4 landsdelen zijn 100 organisaties bereikt



‘Aan de slag met
participatie en taal!’
krijgt in 36 gemeentes
uitvoering, inclusief een
doorzet naar de
doelgroep statushouders.



asielzoekers en statushouders maken kennis met
vrijwilligers(organisaties) participeren en leren de tal en
cultuur.



Waarde en positie van de vrijwilligers in hulp-,
zorgverlening en ondersteuning en welzijn is versterkt



10 landelijke organisaties en NOV zijn actief in 40
gemeenten voor vrijwillige inzet door en voor ouderen.





Inzet jongeren in
Maatschappelijke
Diesttijd (MDT)



Preventie misbruik en
integriteit; voorkomen
van seksueel misbruik



Vrijwillige inzet door
AZC bewoners en
statushouders.



Uitvoering
stimuleringsprogramma van
COA met NOV en Pharos en 36
lokale coalities met
vrijwilligerscentrales

Netwerk LOVZ



Uitwisseling en collectieve
positionering van 17 landelijke
organisaties in hulp, zorg- en
dienstverlening.

Programma Samen
Ouder Worden



Meerjarig programma van 10
organisaties met NOV in het
kader van ‘Langer thuis wonen’








Uitvoering in 40
gemeenten gericht op
een betere
samenwerking
beroepsmatige- en
vrijwillige inzet







Er is deskundigheid en kwaliteit beschikbaar en gedeeld
over het organiseren van, met en door vrijwilligers.
45 organisaties krijgen/behouden keurmerk
Zelfevaluatie is 3500 keer gebruikt
Organisaties hebben toegang tot alle materialen en
tools op het gebeid van vrijwilligersbeleid en
(talent)management.
Versterken netwerkvorming van en ondersteuning aan
besturen

Kerntaak 3: Versterken van de infrastructuur voor vrijwilligerswerk
Samenvatting werkprogramma 2020
en
Communicatie

NOV Netwerk: Platform, Netwerk Ondersteuning Vrijwillige Inzet (NOVi)

Platform Vrijwillige inzet

Landelijk niveau

Lokaal niveau

Branche- en organisatieniveau



Bieden van hét platform van en
voor het vrijwilligerswerk in
Nederland
Open en besloten netwerken
van ‘vakgenoten’
Partners met deelpagina’s



Zoekplaats, platform,
community voor
uitwisselingen en
informatie over
vrijwillige inzet



Landelijke bijeenkomsten op
beleidsonderwerpen en actuele
thema’s zoals MDT.
Uitwerking Nationaal Jaar 2021




Regionale netwerken
Uitwisseling via het
Platform en open en
besloten (vak)groepen



Vakgenoten in de vrijwilligerscentrales ontmoeten
elkaar in uitwisseling en deskundigheidsbevordering van
actuele thema’s voor hun rol en vak.

Verbinding vrijwillige inzet en
filantropie; goede doelen.
Verbinding netwerk Vrijwilligers
met bewoners
initiatieven/bedrijven (LSA)
Participatie NOV in de
(inter)nationale netwerken van
vrijwilligerswerk; IAVE, CEV,
VolontEurope en DNA
Liaison met het zelfstandig
netwerk van freelance
adviseurs VITA
Experimenteren met vormen,
werkwijzen en toegang tot
participatie en besluitvorming



Informatie en goede
voorbeelden van
organiseren van
vrijwilligerswerk
toegankelijk maken voor
lokale ondersteuning en
toepasing.



Externe en internationale expertise wordt benut voor
inspiratie en antwoorden in de actuele vraagstukken
van het vrijwilligerswerk.



Opgedane goede
ervaringen binnen
Vereniging NOV kunnen
toepassing krijgen bij
anderen.



Doorzet experimenteren met de verenigingsdemocratie
in de Vereniging NOV.

Gericht en effectief
communiceren zowel in- als
extern



Doelgroep van
communicatie is
iedereen in, voor en rond
vrijwilligerswerk.






NOVi netwerk





Partners en
internationale
netwerken








Versterken
verenigingsdemocratie



Communicatie








Eind 2020 5.000 gebruikers op het Platform Vrijwillige
Inzet.
E-learning modules
Externe en internationale expertise

Meer partners organiseren in en met hun bijdrage voor
het vrijwilligerswerk.

