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Voor het vrijwilligerswerk was 2013 een spannend jaar met
onder meer ontwikkelingen rondom de Participatiewet, de
Werkloosheidswet en de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Voor NOV als vereniging was het vinden
van een geschikte voorzitter een flinke uitdaging. Met Ella
Vogelaar als opvolger van Marius Ernsting hebben we iemand
aan het roer die zeer betrokken is en een stevig netwerk in
bestuurlijk Nederland heeft. Wat doet Vereniging NOV voor en
met haar leden? En waarom is lidmaatschap belangrijk?

Het Nederlandse
vrijwilligerswerk
vertegenwoordigen
Dat kan alleen
met uw steun
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
(NOV) is de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk
in Nederland, voor zowel vrijwilligersorganisaties als
ondersteuningsorganisaties. Vereniging NOV treedt op als
woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is
gesprekspartner van politiek en overheid.

Onze leden natuurlijk. Al hun kennis bij elkaar is goud waard.
Daarom heeft NOV een eenvoudig en veilig Kennisplatform gemaakt, waar alleen onze leden die kennis kunnen delen. Daarmee
helpen zij elkaar praktisch op weg en het werkt inspirerend. U kunt
nieuwe ideeën opdoen voor de omgang met vrijwilligers, voor
projecten, campagnes, onderzoek, werving, samenwerking, etc.
Interessante bijdragen gebruiken we, als het mag, op LinkedIn
(groep Vrijwilligerswerk) en in onze nieuwsbrieven. Bent u lid en
heeft u nog geen inlog? Laat het ons weten!
www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/kennisplatform

Koppen bij elkaar en netwerken
Het is goed en handig, zo’n kennisplatform, LinkedIn-groep, Twitter
en nieuwsbrieven, maar de koppen bij elkaar steken werkt vaak
nog beter. Daarom organiseert NOV losse themabijeenkomsten
over trends, beleid en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook
vaste netwerkbijeenkomsten. Die laatsten gaan nu over wet- &
regelgeving, lobby & communicatie, jeugd, zorg en vrijwilligerscentrales. In totaal waren er 17 netwerkbijeenkomsten in 2013.
www.nov.nl/netwerken

Visie op Youtube
Hoe zit dat met die burgerkracht? Wat betekent dat voor het vrijwilligerswerk? En wat is de rol van vrijwilligerscentrales, nu en in de
toekomst. Wat betekenen de decentralisaties en hoe verhouden
zij zich tot de inzet van vrijwilligers en de rol van gemeenten? Nico
de Boer, Cees van de Bos, James Kennedy en Tof Thissen spraken
erover op verschillende gelegenheden.
www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/lezingen

kennis delen

Wie weet het ’t beste?

Mei 2013 presenteerde Vereniging NOV samen met haar leden
de website Beleidenvrijwilligerswerk.nl. De website is voor politici
en ambtenaren die op allerlei beleidsterreinen willen weten welke
rol vrijwilligerswerk speelt of kan spelen om van de gemeente een
krachtige gemeenschap te maken. Of het nu gaat om cultuur, natuur
of zorg en welzijn. Op deze website krijgt elke betrokkene een goed
idee welk kapitaal onze samenleving herbergt.
www.beleidenvrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligerswerk verbieden? Natuurlijk niet!
In 2013 bereikten ons steeds meer berichten dat het UWV regulier
vrijwilligerswerk aanmerkt als commerciële activiteit. Op veel plekken
in het land mogen mensen met een werkloosheidsuitkering bepaalde
soorten vrijwilligerswerk niet doen. Hoog tijd om daar verandering in
te brengen. Na een goed item bij RTL Nieuws is NOV daarvoor in overleg met het UWV. Begin 2014 was er nog veel meer aandacht voor het
onderwerp en kwam NOV in gesprek met het ministerie van SZW.
www.nov.nl/actueel/nieuws/ww

Vrijwilligerswerk verplichten? Natuurlijk niet!
Waar het UWV mensen in bepaalde gevallen vrijwilligerswerk verbiedt, wilde het ministerie van SZW gemeenten opleggen mensen in
de bijstand te verplichten een ‘tegenprestatie’ te leveren. Deze tegenprestatie wordt breed geïnterpreteerd als verplicht ‘vrijwilligerswerk’.
Hierover stuurde NOV alle gemeenten een brief. Strekking van de
brief? Gemeenten, leg het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma
naast u neer! Alle commotie leidde tot het schrappen van de verplichting voor gemeenten. Op hun beurt, zijn er ook veel gemeenten die
mensen in de bijstand niet verplichten. NOV blijft gemeenten die wel
verplichten wijzen op het alternatief: vragen en stimuleren.
www.nov.nl/actueel/nieuws/tegenprestatie

belangen behartigen

Een grondig advies aan gemeenten

NOV heeft met haar netwerk wet- en regelgeving een belangrijke rol
gespeeld in het tot stand brengen van het rapport Maatwerk Regeldruk
Vrijwillige Inzet van SIRA. Belangrijke knelpunten in wet- en regelgeving
en beleid zijn benoemd en beschreven, oplossingsrichtingen zijn geformuleerd. Het eindrapport bevat zeventien knelpunten die verschillende
ministeries onder leiding van BZK moeten aanpakken, met prioriteit.

Rol vrijwilligers in decentralisaties
In 2013 hebben de decentralisaties van landelijk beleid naar gemeenten hun eerste contouren gekregen. Vereniging NOV adviseerde gevraagd en ongevraagd over de beleidsbrief Hervorming Langdurige
Zorg en het conceptontwerp van de Wmo2015. We hebben de vaste
Kamercommissie van VWS gewezen op het gebrek aan aandacht voor
vrijwilligers en mantelzorgers. Daarop heeft de staatssecretaris alle
vrijwilligersorganisaties uit het LOVZ-netwerk uitgenodigd bij te dragen
aan de beleidsbrief mantelzorg en vrijwilligerswerk. Dit netwerk is nu
ook betrokken bij het maken van een Toekomstagenda voor de informele zorg. Voor de Wmo streven we naar blijvende ondersteuning van het
brede vrijwilligerswerk.

Aan de voorkant van beleid
In 2013 is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan en heeft het
ministerie van Binnenlandse Zaken een handboek Regeldruk gemaakt
waarin staat dat alle nieuwe wetten, regelgeving en beleid moeten
worden getoetst aan de effecten op het vrijwilligerswerk.

Gezamenlijke standpunten; wel zo sterk
Om de belangen van het vrijwilligerswerk goed te kunnen behartigen
moet Vereniging NOV regelmatig een standpunt innemen. Dat kan
niet zonder de mening van de achterban. Lees waarom wij vinden dat
vrijwilligerswerk nooit verplicht kan zijn, maar ook waarom en onder
welke voorwaarden volgens ons vrijwilligers soms betaalde krachten
kunnen vervangen.
www.nov.nl/standpunten

belangen behartigen

Programma maatwerk, terugdringen regelgeving

Voorkomen van
fraude
In 2013 was er veel aandacht
voor fraude binnen vrijwilligersorganisaties en het blijkt een
veel voorkomend probleem.
Een probleem waar bestuurlijk
wel wat aan te doen valt. NOV
heeft op haar website een korte
handleiding voor het tegengaan
van fraude geplaatst.
www.nov.nl/
kwaliteit-en-diensten/
voorkomen-van-fraude

Premieplan:
twee keer meer
In 2013 is NOV gestart met
Premieplan. Premieplan
geeft kleine activiteiten
en projecten voor het
welzijn van ouderen meer
slagkracht door de opbrengst
van geldinzamelacties te
verdubbelen met een bedrag
van maximaal € 2000,-. Kijk
eens of het voor u interessant
is om aan te sluiten.
www.premieplan.com

Het vrijwilligerswerk valt niet
zomaar onder bestaande
kwaliteitsinstrumenten.
Deze zijn vaak te duur,
arbeidsintensief of ingewikkeld.
Voor leden en hun achterban
of lokale afdelingen is er de
Zelfevaluatie. Samen met
vrijwilligers beoordeelt u de
kwaliteit en implementatie van
beleid. Resultaatgericht en
relatief eenvoudig kunt u uw
beleid verbeteren.
www.nov.nl/
kwaliteit-en-diensten/
goed-geregeld/
zelfevaluatie

Vacatures voor een
miljoenenpubliek
Leden van Vereniging NOV
kunnen kosteloos een
organisatieprofiel op NUwerk.
nl aanmaken en vacatures
voor vrijwilligers plaatsen.
Hiermee kunnen zij de
zichtbaarheid en bekendheid
van hun organisatie en
vrijwilligersvacatures vergroten.
NU.nl heeft dagelijks miljoenen
bezoekers en NUwerk.nl heeft
300.000 bezoekers per maand.
Probeer het eens uit!
www.nov.nl/
kwaliteit-en-diensten/
nuwerk-vacaturebank

om te gebruiken

Zicht op kwaliteit:
de Zelfevaluatie

In 2013 heeft NOV de Stichting
Tuchtrecht Vrijwilligerswerk
opgericht en gewerkt aan
een registratielijst die moet
voorkomen dat mensen die
zich schuldig maken aan
seksueel grensoverschrijdend
gedrag met minderjarigen
tussen verschillende
vrijwilligersorganisaties kunnen
hoppen. Deze stichting maakt het
mogelijk dat een tuchtcommissie
en commissie van beroep
rechtspreken, en neemt daarmee
vrijwilligersorganisaties een
moeilijke taak uit handen.
In 2014 kunnen organisaties
daadwerkelijk aansluiten
en gebruik maken van de
registratielijst.



www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

stichting

tuchtrecht vrijwilligerswerk

In veilige
handen
Ook als u niet wilt
aansluiten bij de
registratielijst seksueel
grensoverschrijdend
gedrag en/of de de
Stichting Tuchtrecht
Vrijwilligerswerk is het
slim om te werken
met In veilige handen.
In deze toolkit vindt
u alles wat u aan
beleid en instrumenten
nodig heeft om uw
organisatie zo veilig
mogelijk te maken voor
minderjarigen.

om te gebruiken

Registratielijst seksueel
grensoverschrijdend
gedrag

www.inveiligehanden.nl

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Deze folder bevat een deel van onze werkzaamheden. Wie
volledig inzicht wil hebben in wat NOV doet, kan het jaarverslag downloaden op www.nov.nl. Daar kunt u lezen over de
digitale Instructie Verantwoord Alcohol Schenken, de E-learning
Verkeersregelaars, de Meer dan handen vrijwilligersprijzen, onze
werk bij de Belastingdienst, onze optredens in media, van Radio 1
tot in De Telegraaf etcetera.

Word lid! Of breng leden aan…
Lid worden van Vereniging NOV is een logische zaak als uw
organisatie het vrijwilligerswerk een warm hart toedraagt. Meld
uw organisatie aan en doe mee! Bent u al lid? Maak dan andere
vrijwilligersorganisaties, koepels of ondersteuningsorganisaties
attent op het lidmaatschap. Voor iedereen die wil dat vrijwilligerswerk de erkenning krijgt die het verdient. Voor wie kennis wil
halen en wil brengen.
www.nov.nl/lid-worden

Van hen wordt u al wijzer
350 vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales zijn lid van
NOV. Neem eens een kijkje wie u bij ons kunt ontmoeten.
www.nov.nl/over-nov/leden
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Vrijwilligerswerk

en er is meer...

Het volledige plaatje

