
 

Beste J.B., 

We hebben de Tweede Kamerverkiezingen nog niet verwerkt of de voorbereidingen 
voor het volgende belangrijke politieke moment zijn alweer in gang gezet. In de 
gemeente zijn allerlei partijen al bezig met de Gemeenteraadsverkiezingen 
2022! Vanuit NOV hebben we een lobbypakket samengesteld waarmee je jezelf of je 
achterban kunt helpen in de lobby. Je kunt dit pakket gebruiken met én zonder NOV-
logo. Het gaat ons erom dat iedereen die iets wil bereiken bij beslissers daarvoor de 
middelen heeft.  

Het pakket bestaat uit een: 

Online Lobbycursus voor het Vrijwilligerswerk 

 

Deze cursus bestaat uit vier delen van maximaal 12 minuten elk. Ze staan in 
een playlist met NOV-logo en een playlist zonder NOV-logo op YouTube, maar je 
kunt de films ook zelf downloaden als je dat aangeeft in dit formuliertje. 

Met als ondersteunende middelen: 

Een lobbyhandleiding, een concepttijdslijn voor de gemeenteraadsverkiezingen 
(wanneer gebeurt wat en wie moet je benaderen?) en een Werkvel om tijdens de 
Online Lobbycursus voor het Vrijwilligerswerk tot een position paper te komen. Met 
deze middelen kunnen lobbyisten (in de dop, iedereen kan het!) een heldere 
boodschap formuleren, een sterk verhaal bouwen, in gesprek gaan en activiteiten 
organiseren. 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLqP5ShJvlsNMt8uM2fCig9zvuB37y-uO9
https://youtube.com/playlist?list=PLqP5ShJvlsNPlhwaeXRyWcB6kWMAbOy3R
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=152011&contentPageID=1936141
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=168463&contentPageID=1078373
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=168463&contentPageID=1078374
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=168463&contentPageID=1935929


Gebruiksadvies voor koepels 

Je kunt de Online Lobbycursus aanbieden aan je achterban zoals jij wilt, met de 
mate van ondersteuning die jij kunt aanbieden. Tijdens de cursus gaan mensen ook 
echt aan de slag (zie werkvel) en dat is waar je als koepel perfect ondersteuning kunt 
bieden. Voorzie ze van tips over samenwerking, over goede doelen, 
kernboodschappen en ondersteun ze met schrijven (of filmen of…). Het is natuurlijk 
perfect als je hierbij hulp krijgt van ervaren schrijvers/denkers vanuit je netwerk, of 
dat nu vanuit vrijwilligersorganisaties of bedrijfsleven is, maar bekijk eerst zelf het 
pakket eens. 

Train de trainer? 

Voel je je niet vertrouwd genoeg met de materie om je achterban te helpen met de 
cursus? Stuur dan een mailtje naar Mark Molenaar. Bij genoeg animo organiseren 
we een train de trainer zodat je anderen kunt helpen. Hou ook de agenda op 
www.vrijwilligerswerk.nl in de gaten (klik op VOLGEN op de agenda) voor 
lobbywebinars met politici. 

Position Paper vanuit NOV 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft Vereniging NOV dit position 
paper aan landelijke partijbureaus gestuurd als input voor hun lokale afdelingen. Op 
dit moment werken we weer aan een position paper, maar dan volgens een 
cafetariamodel. Jij pakt de onderdelen die je kunt gebruiken en vult aan. Als je een 
abonnement hebt op deze nieuwsbrief, komt hij vanzelf voorbij!  

Cadeauset kaarten voor politici 

 

Vereniging NOV heeft alle leden van de Tweede Kamer een kaartenset en een 
vrijwilligerswerkbuddy aangeboden om hen te helpen beleid zo in te steken dat 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties er niet zeeën van tijd mee kwijt zijn, zoals nu 
bijvoorbeeld weer met de WBTR en eerder met de AVG. Die kaarten kun je ook 
lokaal gebruiken! Ze zijn beschikbaar in een hoge-resolutie PDF met 3 mm afloop en 

https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=168463&contentPageID=1935929
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=162555&contentPageID=
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=162555&contentPageID=
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=168463&contentPageID=1077972
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=168463&contentPageID=1077972


zonder paskruizen. Zo zijn ze in ieder geval geschikt voor drukwerk bij grotere online 
print- en drukservices.  

Vormgevers kunnen de kaarten gewoon openen in onder meer Illustrator en er 
bijvoorbeeld een ander logo of extra tekst inzetten op de achterkant. Aan de voorkant 
van de kaart mag niet zomaar iets veranderd worden. Je kunt hier het zip-bestand 
met de kaarten downloaden. 

Alleen politiek? Alleen over geld? 

Nog even een kleine noot. De Online Lobbycursus is niet alleen voor de politiek. Hij 
is ook handig als je andere beslissers wilt beïnvloeden! Denk aan financiers, 
partners, clienten, bezoekers, maar bijvoorbeeld ook vrijwilligers. Je kunt er ook goed 
nieuws- en persberichten mee opstellen. Als je de lobbycursus zelf bekijkt (en volgt), 
zul je zien dat lobby niet alleen over geld gaat, maar bijvoorbeeld ook over 
wegnemen van barrières, mee kunnen praten, andere manieren van verantwoording 
afleggen enzovoort enzovoort. Ga er met een open geest in en wees flexibel! 

Je vindt alle informatie nog eens verzameld terug op deze pagina. 

  

Aanmelden platform en nieuwsbrief 

Heb je nog geen account op ons Platform? 
Hier kun je je aanmelden 

Afmelden voor de nieuwsbrief 

Hier kun je je afmelden voor de nieuwsbrief van het 
platform Vrijwillige Inzet, inclusief het programma 
Mensen maken Nederland 

  

https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=168463&contentPageID=1946110
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=168463&contentPageID=1946110
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=169218&contentPageID=
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=149824&contentPageID=962844
https://www.vrijwilligerswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=194866&contentPageID=

