
 

 

 

 

 

Mensen maken Nederland 
Nationaal jaar Vrijwillige inzet 2021 

Dé kans om aan te haken! 
 

 

Van wens naar werkelijkheid 

Vereniging NOV is de motor achter het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet: Mensen maken Nederland!  

In november 2018 ondertekende AGORA samen met vele anderen een verklaring dat zij zich sterk 

willen maken voor een Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in 2021. Dat is gelukt! Er is een mooie 

basissubsidie van het ministerie van VWS, er staat een programmateam en er is breed gedragen 

enthousiasme om aan te haken. Met z’n allen 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! 

 

Het programma heeft een opbouw voor 3 jaar: 

2020 Sector zet sector in beweging: AGORA als netwerkverband enthousiasmeert en informeert de 

leden hoe het Nationaal Jaar kansen geeft voor de eigen functie en ambities. De eerste expedities 

Nieuwe Gezichten gaan van start en het campagnemateriaal is beschikbaar.  

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.  

 

Meer schouders, meer impact 

In de zorg en andere sectoren zetten in Nederland jaarlijks al 6,7 miljoen mensen zich vrijwillig in voor 

anderen. In deze tijd met alle gevolgen van Covid-19 is dat niet anders. Meer mensen geven aan dat 

zij ook willen helpen om een ander te steunen. Dat is een geweldige kans die we gaan verzilveren. 

Veel organisaties en instellingen met vrijwilligers zoals verzorgings- en ziekenhuizen zien oudere 

vrijwilligers nog altijd een pas op de plaats maken of zelfs besluiten om niet meer actief te zijn. Een 

deel van de activiteiten met vrijwilligers vindt op dit moment ook nog niet plaats. Dit versterkt het 

belang van een meer diverse vrijwilligerspool bij een grotere diversiteit aan activiteiten. Niet alleen in 

leeftijdsopbouw, maar ook in achtergrond en talenten. Zowel voor de wekelijkse activiteiten als ook 

bijvoorbeeld het kunnen aangaan van een zingevings- of levensgesprek of eenmalige- en 

seizoensactiviteiten.  

 

Hoe verbreed je de pool van vrijwilligers in de eigen organisatie? Het Nationaal Jaar is je kans in 

het betrekken en organiseren van nog meer mensen. En het leuke is dat daarmee ook meer mensen, 

door het doen van vrijwilligerswerk, ontdekken wie zij zelf nog meer zijn en welke waardering je krijgt 

als je je inzet voor een ander. Het Nationaal jaar Vrijwillige inzet geeft coördinatoren en organisaties 

handvatten om zelf meer aandacht, reuring en exposure aan de waarde van vrijwillige inzet te geven 

en mensen aan te spreken in hoe je mee kan doen. 

 

 

We starten in september 2020 

Het hoofddoel van Mensen maken Nederland is dat substantieel meer mensen met een grotere 

diversiteit actief zijn in de samenleving. Dat doen we op vier manieren: 

1. De campagne “Mensen maken Nederland’ . Met veel visueel en ondersteunend materiaal kunnen 

organisaties hun eigen campagne maken. Landelijke campagneweken versterken de boodschap.  



2 .De expedities en kennisboostweken; Nieuwe gezichten betrekken begint bij het stilstaan bij de 

aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en bekendheid van jouw organisatie. In een methodisch trainings- 

en actieprogramma krijgen organisaties advies en hulp van opgeleide expeditieleiders. We vergroten 

de expertise op het gebied van het werven en organiseren van deze nieuwe gezichten en delen de 

opgedane ervaringen via (online) Kennisboostweken en het Platform Vrijwillige Inzet.  

3. Bronnen van nieuwe mensen ; medewerkers van bedrijven, studenten en leerlingen kunnen nog 

meer benut worden in hun bijdrage en inzet voor elkaar. We werken samen met de 

brancheorganisaties en netwerken in campagnematige activiteiten om elkaar meer te vinden.  

4. Leren wat werkt; De Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoekt de levende praktijk om te zien wat 

werkt en waar we nog beter in kunnen worden.  

 

Wat kun jij doen? Op de hoogte blijven of meer informatie? 

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? Doe en denk met 

ons mee en start meteen:  

- meld je aan voor één van de de kick-off bijeenkomsten. Klik hier voor de sessie van 3 september en 

klik hier voor de bijeenkomst van 8 september. 

- maak een account aan op www.nov.nl en je ontvangt steeds het laatste nieuws  

- hou de website www.mensenmakennederland.nu in de gaten 

https://www.vrijwilligerswerk.nl/njvi+startpagina/kalender+mmn/1714471.aspx#tab=acceptedTab
https://www.vrijwilligerswerk.nl/njvi+startpagina/kalender+mmn/1714529.aspx#tab=acceptedTab
http://www.mensenmakennederland.nu/

