Mensen maken Nederland, wat is het
Nationaal jaar Vrijwillige inzet, 2021 en verder
In 2018 ondertekenden tientallen vrijwilligers, (vrijwilligers)organisaties, bedrijfsleven, overheid, onderwijs
en fondsen een verklaring dat zij zich sterk willen maken voor een Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in 2021.
Vereniging NOV, als landelijke koepel- en brancheorganisatie, gaat met haar leden een campagnejaar
organiseren. Samen willen we meer mensen enthousiast maken voor het vrijwilligerswerk en een diversere
groep mensen aanspreken om bij te dragen aan samen leven in Nederland. Want mensen maken Nederland.

Meer schouders, meer maatschappelijke waarde
In Nederland zetten jaarlijks al 6.7 miljoen mensen zich vrijwillig in voor anderen. En juist in deze tijd geven nog
veel meer mensen aan dat zij ook willen helpen om een ander te steunen. Dat is een geweldige kans. Een kans
in het betrekken en doen organiseren van nog meer mensen. Simpel omdat er, nu wellicht meer dan ooit,
meer vraag en behoefte is aan maatschappelijke activiteiten, hulp, besturen, natuuronderhoud, plezier,
aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding, opvang ,….. kortom ‘er voor elkaar zijn’. En het leuke is dat
daarmee ook meer mensen ontdekken wie zij zelf nog meer zijn en welke waardering je krijgt als je je inzet
voor een ander. Meer schouders zorgen voor meer maatschappelijke waarde.

Juist nu
Juist in deze tijd, en de tijd die gaat komen, kan het vrijwilligerswerk bijdragen aan de oplossing voor de vragen
die in onze samenleving spelen. Vragen als hoe we in een veranderende samenleving de behoefte aan sociale
nabijheid kunnen invullen, hoe blijven we de gemeenschapszin versterken, hoe kunnen we nieuwe vrijwillige
inzet aansluiten op bestaande inzet, toenemende zorgvragen. nieuwe werklozen, en meer. Het Nationaal jaar
Vrijwillige inzet kan door meer aandacht te geven aan de waarde van vrijwillige inzet bijdragen om hier mede
antwoorden op te bieden.

Het meerjarenprogramma Nationaal Jaar Vrijwillige inzet
Om meer mensen aan te spreken en te doen organiseren, heeft het programma een opbouw voor 3 jaar:
2020
Sector zet sector in beweging: Enthousiasmeren en toerusten van maatschappelijke actoren om
ruimte en bewustzijn te creëren om meer en andere mensen te verwelkomen als vrijwilliger.
2021
Mensen vragen mensen: Een campagnejaar met een veelheid aan activiteiten, dialoog, promotie en
werving.
2022
Samen verder: Bestendigen en doorontwikkeling van organisatorische slimheid, kracht en
samenwerking in het aanspreken en inzetten van mensen.

Doelgericht op pad
Het hoofddoel van Mensen maken Nederland is dat substantieel meer mensen en een grotere diversiteit aan
mensen actief zijn in de samenleving. En dat daarmee het totaal aantal uren maatschappelijke inzet gestegen
is. Dat willen we bereiken door in te zetten op 6 aspecten met elk hun eigen vraagstelling .
A. Vrijwillige inzet spreekt meer mensen aan: Hoe bereiken we mensen die we nu niet bereiken? We gaan onder andere
de goede voorbeelden delen hoe vrijwillige energie van mensen uit de minder bereikte sociale verbanden
aangesproken kan worden. Mogelijk zijn ook andere vormen en nieuwe varianten van vrijwillige inzet nodig om meer
diversiteit in vrijwilligers te krijgen.
B. Organisaties zichtbaar, aantrekkelijk en veilig: Hoe stellen we organisaties en initiatieven zelf in staat om een betere
of nieuwe match te maken met een vrijwilliger? Van de nog-niet tot de niet-meer vrijwilliger. Daarnaast vrijwillige
inzet meer circulair maken in doorgroei binnen de eigen organisatie of doorstroom naar een ander. Dit vraagt
samenwerking en uitwisseling in verbanden met andere organisaties.
C. Bronnen nieuwe vrijwillige inzet ontsluiten: Hoe kunnen we mensen het vrijwilligerswerk laten ervaren? Eigen
ervaring is de krachtigste ervaring om inzicht te krijgen wat iets doen voor de ander betekent. Niet elke persoon
maakt als vanzelf kennis met vrijwilligerswerk. Daarvoor gaan we op zoek naar nieuwe samenwerkingen, onder
andere met bedrijven, onderwijs en toeleiders (zoals sociale dienst, UWV of inburgeringsinstanties) om mensen op
andere manieren kennis te laten maken met de waarde van vrijwillige inzet.
D. De infrastructuur voorbereid op meer mensen: Hoe kun je vrijwilligers organiseren? Dat gaat namelijk niet vanzelf.
Dat vraagt coördinatie, stimulering, faciliteiten en passende proportionele regelgeving. Graag zetten we met onder
andere gemeenten, steunpunten, fondsen en ministeries een traject in gang waarbij we de basisfunctie ‘Mobiliseren
van vrijwillige energie’ invullen en verspreiden.
E. De publieke aandacht: Hoe vertellen we Nederland over de waarde van vrijwillige inzet? Tijdens het jaar 2021 zal er
een veelheid aan kleine en grotere activiteiten plaatsvinden om op landelijk en lokaal niveau aandacht te vragen voor
de vrijwillige inzet voor anderen. Een landelijke herkenbare boodschap biedt een basis voor lokale aansluiting.
F. Onderzoek naar matchen van vrijwillige energie: Wat zijn succesvolle manieren om vrijwillige energie vrij te maken?
Vrijwilligersorganisaties zetten naast hun reguliere vrijwilligers vaker mensen in vanuit gedeeld eigenaarschap.
Jongeren vanuit de Maatschappelijke Stage of Maatschappelijke Diensttijd, bewoners vanuit een tegenprestatie of reintegratie, mensen vanuit het bedrijfsleven, bewoners AZC/Statushouder, enzovoort. Aan deze inzet wordt in los van
elkaar staande trajecten en projecten uitvoering gegeven. Interessant is nu te onderzoeken aan welke
(rand)voorwaarden succesvolle aanpakken voldoen, welke transfer in aanpak door de verschillende groepen heen
loopt, wat succes of stagnatie bepaalt. En op welke wijze is een meer circulaire inzet van mensen mogelijk te maken.

Wat kun jij doen? Meer weten of contact
Welke kansen voor (meer) vrijwillige inzet zie jij, of jouw organisatie, om bij te dragen aan onze samenleving en
hoe zou jij willen bijdragen aan het Nationaal jaar Vrijwillige inzet?
Meer informatie over Mensen maken Nederland of interesse om deel te nemen? Kijk dan op de website
Mensen maken Nederland of neem contact op met het Programmateam Mensen maken Nederland.

