
 
 
   

Beknopt jaarplan 
 
Intro 
De NPV beschikt – dankzij een trouwe en gulle achterban – over voldoende middelen om serieus te 
investeren in een nog groter bereik van onze uitingen, producten en diensten. Hier willen we in 2021 
nieuwe en ambitieuze slagen gaan maken. Een samenvatting volgt hieronder met betrekking tot de 
afdelingen Beleidsbeïnvloeding & Opinievorming, Advies & Toerusting, NPV Dichtbij en Communicatie. 
 
Advies & Toerusting   
De doelstelling van A&T is individuele belanghebbenden door bewustwording, toerusting en 
belangenbehartiging in staat stellen hun rol als patiënt of vertegenwoordiger vanuit een Bijbelse visie en 
levenshouding vorm te geven ten aanzien van de zorg voor het leven en zaken die daaraan raken. De 
afdeling heeft daarmee net als de afdeling NPV-Dichtbij het individuele aspect van de zorg voor het leven 
tot haar aandachtsgebied. Met de afdeling BB deelt de afdeling A&T dat vrijwel alle NPV-thema’s tot het 
aandachtsgebied behoren.   
  
Ontwikkelingen en toekomstvisie  
We zien een stijgende vraag naar toerusting via de NPV-Advieslijn op echte NPV thema’s, maar dit is ook 
een arbeidsintensieve en daarmee dure manier van toerusten. Mede daarom is in de afgelopen jaren 
gewerkt aan het ontwikkelen van digitale keuzehulpen, de chat (ook in de avonduren) en het omvormen 
van de Advieslijn tot één toegang 24/7 voor alle vragen. Daarmee werd de afdeling duidelijk 
toekomstbestendiger gemaakt. Door het digitaal aanbieden van toerusting zijn afgelopen jaar zonder 
tussenkomst van NPV-medewerkers honderden mensen bereikt in een periode (corona) dat de lezingen 
volledig stillagen. In 2021 willen we de keuzehulp 20-wekencho uitbreiden tot een keuzehulp prenatale 
screening algemeen.  
 
Om een nieuwe stap te zetten, willen we een NPV-Academie te vormen. Dit project heeft 3 spitsen: 

• Bestaande lezingen omvormen tot standaard modules/presentaties;   

• Vrijwilligers werven en trainen die ook de presentaties kunnen geven;   

• Toerusting in de vorm van webinars geven, waardoor er meer mensen met minder inzet kunnen 
worden toegerust, ook als live samenkomen niet mogelijk is.  

De NPV-Academie is een groeimodel, waarbij eerst samen met de afdeling NPV-Dichtbij wordt gewerkt 
aan een integraal aanbod en vervolgens ook met de afdeling BB.  
  
Speerpunten  
In het MJB 2020-2023 zijn voor A&T de volgende kernthema’s gekozen:  

• Orgaandonatie  

• Palliatieve zorg   

• Gezinsvorming en zwangerschap  
Orgaandonatie was het speerpunt voor 2020 door de wetswijziging. Er werden veel lezingen over 
orgaandonatie verzorgd en er werd een digitale keuzehulp Orgaandonatie ontwikkeld.  In 2021 zal 
palliatieve zorg het speerpunt zijn. De Coronapandemie heeft de zorg rond het levenseinde weer op de 
agenda gezet en we willen ruim beschikbaar zijn voor de vragen die dat bij mensen kan geven.    
Uitwerking van het thema palliatieve zorg zal in 2021 verder vorm krijgen. De ontwikkeling van de NPV-
Academie legt in het begin (2021) vooral de nadruk op lezingen die raken aan levenseinde/ palliatieve 
zorg. De thema’s rakend aan levensbegin worden dan in 2022 nadrukkelijker vormgegeven (in 2022 is 
gezinsvorming en zwangerschap ook het MJB-speerpunt).  
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Jongeren  
Toerusting van jongeren is van groot belang. Als A&T steken we daarop in met workshops en 
bijeenkomsten voor jongeren door gastbijdragen op scholen en jeugdverenigingen te geven. Belangrijke 
thema’s zijn daarbij: (christelijke) ethiek, orgaandonatie, levenseinde (dialoog/voltooid leven en 
euthanasie) De informatie over orgaandonatie is blijvend van belang voor de jongeren die 18 jaar worden. 
De vraag hoe wij deze groep goed kunnen bereiken, zal in 2021 ook op de agenda staan. Daarnaast is de 
Advieslijn laagdrempelig beschikbaar voor jongeren, doordat we hen de mogelijkheid bieden te kunnen 
chatten met de NPV. 
   
Brochure vaccinatie   
In 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid een corona- vaccin beschikbaar komen. Dit maakt passende 
toerusting met betrekking tot vaccinatie noodzakelijk. De in 2020/2021 ontwikkelde nieuwe brochure 
over vaccinatie zal breed worden verspreid. Waar mogelijk dragen gemeenten, kernpunt jeugd en gezin, 
de lokale GGD, jeugdarts en kraamorganisaties bij aan verspreiding van de brochure.  
  
Advieslijn 24/7  
In 2022 bestaat het NPV-Consultatiepunt (inmiddels Advieslijn 24/7) 25 jaar. In 2021 gaan we daarom 
gericht nadenken over de invulling van dit jubileum, dat bijna samenvalt met 40 jaar NPV. Voldoende 
vrijwilligers om de 24/7 bezetting te waarborgen is een blijvend punt van aandacht ook in 2021. 
Daarnaast willen we de mogelijkheid van ambulante inzet duidelijker in beeld brengen. Hierbij neemt een 
NPV-medewerker fysiek deel aan een gesprek tussen client en zorgverlener omdat telefonische 
ondersteuning niet toereikend blijkt. 
 
Beleidsbeïnvloeding  
De afdeling BB is verantwoordelijk voor beïnvloeding van beleid in het belang van onze leden en de 
samenleving als geheel. Om die taak goed te kunnen uitvoeren zijn we actief met het signaleren van 
actuele politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke discussies en ontwikkelingen op inhoudelijke 
thema’s, visievorming, een geregelde peiling van kennis en opvattingen over actuele thema’s onder de 
achterban, dialoog met (deskundigen uit) de achterban, het investeren in ons relatienetwerk en het 
verbinden van deze ontwikkelingen om zo te komen tot het uitvoeren van kortdurende activiteiten dan 
wel langer lopende projecten. 
 
Politieke issues 
De activiteiten in 2021 staan mede in het perspectief van de verkiezingen in maart 2021. De aanloop 
daarnaar toe zal zeker beïnvloed worden door de coronacrisis. 25 januari wordt een rapport n.a.v. de 
maatschappelijke dialoog over kiembaanmodificatie aangeboden aan minister de Jonge. De evaluatie van 
de abortuswet (Wafz) speelt mogelijk een rol, waarbij verruiming van de Wafz met de abortuspil bij de 
huisarts of mogelijk een flexibilisering van de beraadtermijn in het verschiet ligt. Ook ter discussie staat 
een verruiming van de Embryowet, waardoor het mogelijk wordt embryo’s te kweken voor onderzoek. 
Hoe de discussie rond een wet voltooid leven zal verlopen, is nog ongewis. De coronacrisis zal de discussie 
over vaccinatie een nieuwe impuls geven. Deze crisis zal ook andere zorgaspecten verder onder druk 
zetten als beschikbare menskracht en een gelijkwaardige behandeling van patiënten in cure en care.  Niet 
uit te sluiten is dat bij formatiebesprekingen christelijke partijen een rol van betekenis spelen, wat 
(opnieuw) een belangrijk podium is voor realisatie van prolife doelen.  
 
Maatschappelijke issues 
De euthanasie- en levenseindediscussie is in ons land volop in beweging rond euthanasie bij dementie, 

waarbij vooral regels, procedures en een wilsverklaring centraal staan. Om betrokken te zijn bij deze 
problematiek, leveren we een bijdrage aan het DALT-project over de rol van wilsverklaringen bij 
euthanasie bij dementie. Palliatieve zorg is nog té onbekend bij het grote publiek. De uitkomsten van onze 
digitale peiling over het levenseinde (2020) zijn een goede aanleiding het patiëntenperspectief op het 
levenseinde blijvend op diverse podia te agenderen.  
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De uitkomsten van de 2e evaluatie van de Wafz (2020) en de publicatie Geboren, niet gemaakt in de 
Lindeboomreeks zijn belangrijke bouwstenen in een voortgaande lobby en maatschappijbeïnvloeding 
rond abortus. Onderzoek rond abortus ligt gevoelig en het is vrijwel onmogelijk politiek en onderzoekers 
te interesseren voor onderzoeksvragen die vanuit prolife-perspectief heel belangrijk zijn. Ditzelfde geldt 
voor ervaringen rondom prenataal onderzoek, waar we ook horen over druk tot afbreken na een 
gesignaleerde afwijking. Daarom investeren we zelf in kennis- en ervaringsverhalen en delen we die 
bijvoorbeeld op sociale media of via weblogs. We proberen actief vervolgonderzoek en artikelen te 
agenderen, zowel rond abortus als prenataal onderzoek. We voeren opnieuw campagne, waaronder een 
filmpje, in de zesde week van het Leven in 2021.  We organiseren in Amsterdam (m.m.v. cruciale 
stakeholders om de diversiteit aan christenen uit andere culturen te kunnen bereiken) indien mogelijk 
een abortusdebat  
De ‘maatschappelijke dialoog kiembaanmodificatie’ loopt mogelijk door in 2021. Er zijn wensen tot 
verlenging van de landelijke dialoog. Over onze investering hierin besluiten we na evaluatie van de 
huidige ‘maatschappelijke dialoog kiembaanmodificatie’. Daarnaast willen we onze eigen achterban actief 
informeren, om inzicht te vergroten over deze ontwikkelingen, door een sociale mediacampagne, 
brochure, advertorials en presentaties. Volgend op discussie en besluitvorming over NIPT pleit de 
Gezondheidsraad voor een landelijk, wetenschappelijk onderzoek naar een invoering van een echo bij 12-
14 weken. Deze zal vanaf medio 2021 plaatsvinden. Niet alleen prenataal onderzoek, maar ook bredere 
genetische ontwikkelingen, samengevat onder de noemer voorspellende geneeskunde vraagt om 
blijvende alertheid. Mei 2021 wordt de uitkomst van een onderzoek verwacht naar preconceptionele 
dragerschapsscreening (gevolgen, maatschappelijk draagvlak en ethisch kader). 
De coronacrisis, blijvende zorgen om een lage vaccinatiegraad, druk en dwang in andere landen en de 
invoering van een brede HPV-vaccinatie houden vaccinatie blijvend op de agenda. Dit vraagt een eigen en 
specifieke belangenbehartiging voor een deel van onze achterban, waarbij gewetensvrijheid leidend is. 
We dragen bij aan een hernieuwde NPV-brochure ‘Vaccinatie: Voorzienigheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid (2013), deels met VWS-subsidie. Om medisch-ethische thema’s van de NPV blijvend 
bij een groot publiek onder de aandacht te brengen, investeren we in een nieuwe uitgave van ‘Wat is 
goed’. Waar mogelijk investeren we ook in een onderzoeksagenda met het Lindeboom Instituut en het 
netwerk Cultuur van leven. 
 
Internationaal 
Ontwikkelingen in eigen land rond begin (abortus, prenataal onderzoek) en einde van het leven 
(palliatieve zorg, over behandelen, euthanasie) worden ook beïnvloed door internationale opinie en 
beleid. Voor onderzoek en medisch-ethische visievorming vanuit christelijk perspectief is het belangrijk 
over landsgrenzen heen te kijken, elkaar te informeren en waar mogelijk elkaar te versterken. We 
investeren in Engelstalige informatie op de NPV-website en we vertalen publicaties in het Engels en 
verspreiden die actief. 
 
NPV Dichtbij 
NPV Dichtbij ondersteunt direct of indirect jaarlijks duizenden vrijwilligers. Direct door bestuurders en 
coördinatoren te coachen, te inspireren en te trainen. En indirect door alle vrijwilligers toegerust en 
betrokken ingezet te zien worden voor vele hulpvragers. Kwetsbare naasten met een hulpvraag, die thuis 
mensen mogen ontmoeten, die hen bijstaan tot de allerlaatste momenten van hun leven.  
De bedoeling van het werk van team NPV Dichtbij verwoorden we met twee kerndoelen:  

1. In Nederland lokaal het christelijk gedachtengoed van de ‘zorg voor het leven’ uitdragen en de 
bekendheid ermee bevorderen. 

2. In Nederland lokaal Thuishulp bieden aan hulpvragers.  
 
Al het werk dat team NPV Dichtbij doet, moet uitlegbaar bijdragen aan minimaal een van deze twee 
kerndoelen. Programma’s, systemen en structuren zijn ondergeschikt aan deze doelen en kunnen worden 
aangepast als de bijdrage aan de bedoeling van het werk van NPV Dichtbij niet kan worden aangetoond. 
Zonder bij voorbaat te stellen, dat de afdelingsstructuur niet bijdraagt aan de bedoeling van ons werk, is 
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er wel aanleiding om de structuur van de afdelingen eens te onderzoeken. Daar waar deze structuur goed 
werkt, hoeft niets te worden aangepast, maar daar waar de structuur mogelijk minder goed werkt of zelfs 
kan tegenwerkt, of daar waar de huidige structuur nieuwe vormen van Thuishulp blokkeert, zijn 
aanpassingen wenselijk.  
Voornemens 
In het Jaarplan 2021 wordt aangesloten bij het Meerjarenbeleidsplan:  

• De basis van het werk blijft: ondersteuning van coördinatoren en besturen van de lokale NPV-
afdelingen. 

• Eenzaamheid krijgt als thema veel aandacht in het programma Samen Ouder Worden en in de 
eenzaamheidscampagne met ondernemers.  

• Vrijwilligers willen we waar mogelijk inzetten als ambassadeurs van de hele NPV. We waken over 
de energie van vrijwilligers, die ingezet moet worden voor de Thuishulp waarvoor ze het doen. 
Maar geloven, dat dit samen kan gaan met hen slim op te leiden en in te zetten als ambassadeurs. 
Niet als iets extra belastends, maar omdat de NPV iets van hen geworden is, dat ze willen 
doorgeven aan anderen. Dit doen we o.a. door alle vrijwilligers een goede online basistraining te 
bieden met aandacht voor het brede gedachtegoed van de NPV en door startende vrijwilligers 
een welkomstpakket te sturen.  

• In 2021 zien we kans om de acties van het jaarplan uit te voeren met de bestaande formatie, 
waarbij samenwerking met collega’s en soms externe deskundigen nodig is.  

 
Jaarthema 
In 2021 wil het team NPV Dichtbij samen goed in kaart brengen wat het werk van de NPV in het veld van 
vrijwilligersorganisaties en kerken onderscheidt. NPV Dichtbij willen we helder profileren met een 
duidelijk profiel voor kerken, gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Waar mogelijk willen we daarmee 
ook ons netwerk uitbreiden. Onderscheidend vermogen wordt zeker geboden met de inzet van onze 
vrijwilligers bij het verlenen van palliatieve en terminale zorg. Daarom hebben we dit als belangrijkste 
thema voor het jaar gekozen. 
 
Communicatie 
In 2021 bouwt afdeling Communicatie door op drie speerpunten: 
 
1. Professionalisering  

a) In 2020 is besloten de vormgeving van het ledenmagazine ZORG voortaan ook door het nieuwe 
communicatiebureau te laten verzorgen. Dat moment biedt een kans om de openstaande 
uitkomsten van de in 2019 gehouden lezersenquête op te pakken met een vernieuwde 
bladformule en vormgeving.  

b) In vervolg op de basis die gelegd is bij de ontwikkeling van de nieuwe website, wordt de 
functionaliteit van de website verder uitgebouwd.  

c) In 2020 zijn veel corporate fotografiebeelden vernieuwd. De focus lag hierbij op het maken van 
foto’s van mensen in diverse situaties van het leven. In 2021 gaan we door met het uitbouwen 
van de eigen fotocollectie, zodat we minder afhankelijk zijn van standaard stockfoto’s, die 
vanwege de gevoeligheid van de thema’s vaak onbruikbaar zijn. De focus zal dit jaar liggen op 
themafotografie.  

d) In 2021 willen we meer campagnematig werken aan het bevorderen van de naamsbekendheid.  
Onderdeel hiervan maakt uit:  

o de ontwikkeling van een creatief concept voor NPV-campagnes, dat tegelijk als basis 
dient voor de campagne-uitingen. 

o de visuele doorvertaling van het creatieve concept naar een herbruikbare cross-mediale 
advertentie-, advertorial-, nieuwsbrieven- en sociale medialijn.  
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o de ontwikkeling van een herbruikbaar campagneplan, waardoor campagnes bij gebleken 
succes eenvoudig en tegen lage ontwikkelkosten opnieuw in te zetten zijn voor andere 
producten en diensten; 

o de ontwikkeling van drie inhoudelijke campagnes voor 2021, die de relevantie van de NPV 
zichtbaar maken, beoogde doelstellingen behalen en gekoppeld worden aan een 
doorlopende ledenwerfcampagne;   

o de ontwikkeling van een duidelijke visie op hoe we als follow-up kunnen het proces van 
‘lead naar lid’ kunnen inrichten en de inrichting hiervan. Dit project sluit aan op het 
project ‘Werven leads en leden via website’. 

e) In 2020 is gewerkt aan het versterken van relaties met media en het professionaliseren van het 
proces rond het versturen van persberichten. Dit project wordt in 2021 verder uitgewerkt. 

 
2. Vergroten bekendheid van de NPV en haar producten, diensten en standpunten 
Het vergroten van de naamsbekendheid van de NPV en de bekendheid met haar producten, diensten en 
standpunten is de tweede prioriteit van de afdeling communicatie in 2021. Het doel daarvan is - conform 
de doelstelling in het Meerjarenbeleidsplan - ervoor te zorgen dat onze brede achterban de NPV in 2023 
kent en weet voor welke producten en diensten ze op welk moment bij de NPV terecht kan. 
 

a) Om de naamsbekendheid van de NPV een stevige impuls te geven, willen we in 2021 werken met 
twee of drie grote campagnes en hier alle mogelijke vormen van publiciteit aan linken. Te denken 
valt aan cross-mediale inzet van advertenties, het inzetten op redactionele aandacht in diverse 
media en mogelijke samenwerking met andere partijen die belang hebben bij het thema. Voor de 
afdelingen van het landelijk bureau biedt dit een kans om hun activiteiten te laten aansluiten bij 
deze campagne. Gelet op het NPV-brede jaarthema ‘palliatieve zorg’ lijkt dit bij uitstek een thema 
om mee aan de slag te gaan bij een van de campagnes.  

b) De in 2020 ontwikkelde ‘Reiswijzer’, een koffer met producten en diensten van de NPV om 
mensen voor te bereiden op het levenseinde, voorziet duidelijk in een behoefte en wordt 
uitgerold. 

c) Naast de drie grote campagnes reserveren we (financiële) ruimte voor andere campagne-
uitingen, zodat er ruimte blijft voor spontane acties en het promoten van andere producten en 
diensten.  

d) De NPV is steeds nauwer betrokken bij de organisatie van de Week van het Leven. We gebruiken 
dit als een kans om als NPV ‘mee te laten liften’ op de publiciteit die rond de Week van het Leven 
ontstaat. We werken hierin samen met media. We reserveren hier naast de jaarlijkse video met 
straatinterviews ook budget voor extra advertenties, mogelijke acties en bijdragen aan de 
inmiddels terugkerende RD-special die verschijnt tijdens de Week van het Leven. 

 
3. Ondersteuning afdelingen  
Net als vorige jaren ondersteunt en adviseert afdeling Communicatie andere afdelingen bij haar 
werkzaamheden, campagnes en advertentie uitingen.  
 
Diederik van Dijk, 

directeur 


