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Actiepunten ALV
2019/28-11 Kennis kwaliteitsprojecten en -onderzoeken delen met leden op
Platform
In principe delen medewerkers van NOV en leden kennis over en van projecten op het Platform
Vrijwilliger Inzet. Voorbeelden hiervan zijn de onderdelen over sociale veiligheid, inzichten in
wet- en regelgeving en alle wetenschappelijke publicaties, maar ook lobbydocumenten en –
instrumenten.
2019/28-11 Mogelijkheid videoconferencing/online-uitwisseling implementeren in
Platform
Het was een vooruitziende blik in november vorig jaar om naar de functie van
videoconferencing/online uitwisseling te vragen. Voor velen van ons is dit nu de dagelijkse
werkelijkheid geworden. We ‘zoomen’, ‘meeten’, ‘teamen’, ‘facetimen, ‘skypen’en wat al niet
meer de hele dag door. Ook deze ALV ontkomt er niet aan. De functionaliteit van ons platform
‘Vrijwillige inzet’ gebouwd door METT voor communities biedt deze faciliteit niet. De grote
bedrijven als Microsoft (Teams), Google (Hangout-Meet) en Zoom kunnen de klantvraag ook
veel beter bedienen en zie je continu verbeteringen en uitbreidingen geven.
NOV zelf werkt met de gratis versies van Google Suite en daarmee Meet. Voor de ALV en de
specifieke functionaliteit werken we dan met Teams. Meerdere webinars en meetings zijn de
afgelopen periode door NOV voor de verschillende netwerken, ledengroepen en programma’s
gehost en gefaciliteerd naar tevredenheid.
2019/28-11 E-learning modules op Platform
Zoals te lezen in het jaarverslag heeft NOV de E-learning Verantwoord Alcohol Schenken
overgenomen van Movisie. Zowel de inhoud vanuit de nieuwe regelgeving en de functionaliteit
worden dit jaar opnieuw en beter ingericht.
Bij onze leden zien we, zeker in deze digitale tijden, een toenemende vraag maar ook aanbod
van E-learning en terug te kijken Webinars. Vrijwilligers Centrales zijn actief om in
nieuwsbrieven en op hun sites prachtige overzichten te geven van dit groeiende aanbod.
NOV ziet de eigen taak vooral in de uitwisseling over en de toegang tot dat wat er allemaal al
is.
Mededeling
1. Coronadossier op het platform
Nu alle informatie op één pagina op onze platformsite te vinden:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/themas/coronaoverzicht_nws/1669001.aspx
NOV krijgt veel vragen hoe je veilig en goed juist wel activiteiten doorgang kan laten
vinden. Het platform wordt veelvuldig gebruikt om goede voorbeelden te delen of van
anderen inzicht en antwoorden te krijgen op eigen vragen.
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Veel vragen ook over het wel of niet geformuleerd zijn van een protocol voor
vrijwilligers. Omdat vrijwillige inzet niet één sector of type werk betreft is dat niet
wenselijk. Je zou dan veel te algemeen moeten blijven en juist naar de concrete
toepassing gaat de vraag uit. NOV heeft voor die concreetheid samen met Movisie wel
een overzicht gemaakt met toepassing in verschillende contexten van activiteiten.
Verder worden alle, ook eerdere bijdragen op andere pagina’s, gebundeld op de corona
pagina. Naast de praktische kanten van de anderhalve meter spelen er ook meer
beleidsmatige vraagstukken. Wel of niet generieke uitsluiting van vrijwilligers van 70
jaar of ouder? Wel of niet toegang van de vaste vrijwilligers in de verzorgingshuizen?
Plat leggen van alle activiteiten en risico uitsluiten of zoeken naar mogelijke en veilige
alternatieven. Creativiteit in andere oplossingen en vormen van contact. De crisis
vergroot soms eerdere al zwakke punten in het organiseren van vrijwilligers verder uit.
Of aan de andere kant juist nieuwe ambities, kansen en taken die gegrepen worden.
Ook financieel komen vrijwilligers organisaties met doorlopende vaste lasten of eerder
aangegane verplichtingen in de knel. Laten we elkaar benutten in het delen van kennis,
creativiteit en oplossingen via het platform.
2. De Nationale Vrijwilligersprijzen.
NOV heeft het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan de jaarlijkse Meer dan handen
Vrijwilligersprijzen onder een nieuwe naam: Nationale Vrijwilligersprijzen, meer dan
handen. Dankzij de uitbraak van Corona was het dit keer volledig digitale prijsuitreiking
via Facebook Livestream. Met de vrijwilligerscentrales, en de financiers: het ministerie
van VWS en de VriendenLoterij zijn we in gesprek over de continuering van de prijs in
2021 en met de optie naar 2022 en 2023. De prijs van 2021 krijgt een koppeling met
het thema van het Nationaal Jaar: Nieuwe Gezichten. De vijf verschillende prijzen van
dit jaar worden meer gebundeld zelf krijgt een aantal punten een verbeterde vorm:
1. De Nationale Vrijwilligersprijs Lokale initiatieven/organisaties. Elke organisatie kan zich
zelf kandidaat stellen. Facilitering door Vrijwilligerscentrales en gemeenten, en waar
dat past ook een koppeling met een lokale prijs.
2. De VriendenLoterij Passieprijs voor de individuele vrijwilliger, inclusief daarin de
aandacht voor de minder op de voorgrond tredende vrijwilligers zoals met een fysieke,
lichamelijke of psychische beperking.
3. De Nationale Vrijwilligersprijs Landelijke organisaties op voordracht van een jaarlijks
gekozen beroepsgroep (politici, media, bedrijfsleven etc).
Aan de aandacht of ‘prijs’ voor Vrijwilligersgemeente van het jaar wordt nog nader
invulling gegeven.

