
 
 
 
 
CORONA IN NEDERLAND 
 
 
Het coronavirus heeft grote invloed op ons leven. Velen van ons worden van dichtbij 
geconfronteerd met de gevolgen van het virus. Omdat iemand in onze omgeving ziek 
is (geweest) of omdat eigen of gezamenlijke activiteiten, zoals het We doen het 
samen! Festival zijn afgelast.  
 
Wij zien echter ook een veelheid aan lokale en regionale initiatieven opbloeien. Op 
alle niveaus wordt elkaar de helpende hand toegestoken. Ook Nederland Zorgt Voor 
Elkaar zit niet stil. Op landelijk niveau houden wij ons met verschillende zaken bezig, 
die we hieronder graag toelichten. Sommige informatie is wellicht ook nuttig om 
onder jullie achterban te verspreiden. 
 
 
1. Inventarisatie van nieuwe initiatieven 
 
NLZVE stelt momenteel een bloemlezing samen van allerlei nieuwe lokale 
initiatieven die gedurende de coronacrisis ontstaan. Uiteindelijk moet dit leiden tot 
een witboek voor o.a. het Ministerie van VWS en de Tweede Kamer. Zodra dit 
beschikbaar is, zullen wij het ook delen met de regionale netwerken. 
 
Naar aanleiding van deze inventarisatie organiseert NLZVE een interpretatiesessie 
via Zoom. Deze vindt plaats op 8 april om 10.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd 
om hieraan deel te nemen. Aanmelden kan per e-mail. 
 
 
2. TOGS-regeling 
 
Samen met LVKK en LSA lobbyt NLZVE voor verruiming van de Beleidsregel 
tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), een eenmalige 
tegemoetkoming van € 4.000. Maatschappelijke organisaties zijn onder verschillende 
SBI-codes bij de KvK ingeschreven, maar meestal ontbreken die in de lijst van SBI-
codes die in aanmerking komen voor de regeling. Vaak gaat het om SBI 88. Met 
name buurt- en dorpshuizen lijden onder de gevolgen van de coronacrisis, omdat de 
vaste lasten doorlopen maar er geen inkomsten binnenkomen omdat ze zijn 
gesloten. Zie als voorbeeld dit artikel in het Algemeen Dagblad over het Dorpshuis 
van Austerlitz. 
 
Er zijn e-mails uitgegaan naar diverse Kamerleden en er is intensief overleg met 
ambtenaren van diverse ministeries en met de RVO, die de regeling uitvoert. 
 
 

mailto:jan.smelik@nlzve.nl
https://www.ad.nl/utrecht/een-gloednieuw-dorpshuis-in-austerlitz-maar-coronacrisis-bedreigt-het-voortbestaan~ac8f9c9e/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bewonersinitiatieven die gebruik willen maken van de regeling kunnen alle informatie 
vinden op de website van de RVO. Daar is ook een mogelijkheid voor initiatieven om  
melding te maken dat er SBI-codes ontbreken. 
 
 
3. Noodfonds Alliantie 
 
De MAEX heeft het voortouw genomen bij de oprichting van een noodfonds voor 
maartschappelijke initiatieven die door de coronamaatregelen in financiële nood 
dreigen te komen. NLZVE heeft zich hier direct bij aangesloten. Er wordt onder 
andere samengewerkt met de Maatschappelijke Alliantie, LSA en LVKK.  
 
Op de MAEX website vinden jullie de uitkomsten van een enquête die is gehouden 
onder 244 maatschappelijke initiatieven. Bijna de helft hiervan heeft dringend 
behoefte aan financiële ondersteuning. 
 
 
4. Zoom-account 

 
Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er enorm veel overlegd en vergaderd via 
beeldbellen. NLZVE heeft een multi-user abonnement afgesloten bij het platform 
Zoom. Aan de coördinatoren/bestuursleden van alle regionale netwerken is een 
account beschikbaar gesteld. Mocht je hier gebruik van willen maken, stuur dan even 
een e-mail. 
 
 
5. Rol van bewonersinitiatieven onder de aandacht brengen 

 
NLZVE vestigt voortdurend de aandacht op de rol van bewonerscollectieven, die juist 
nu in deze crisis van groot belang zijn voor het lenigen van de noden van kwetsbare 
inwoners. Via al onze digitale kanalen, binnenkort via een blog op Zorgvisie én 
onlangs in een telefonisch onderhoud tussen algemeen coördinator Jan Smelik en 
koning Willem-Alexander. 
 
6. Informatie naar bewonerscollectieven 
 
Later deze week wordt een nieuwsbrief rondgestuurd naar de bewonerscollectieven 
in het bestand van NLZVE. Naast nieuws komen hierin tips voor (financiële) 
ondersteuning en bijvoorbeeld links naar websites met corona informatie in 
begrijpelijke taal. 
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Overige activiteiten 
 
Veel van de gebruikelijke activiteiten van Nederland Zorgt Voor Elkaar gaan intussen 
volop door, via Whatsapp, videoconferences en e-mail.  
 

- De inrichting van onze kennisinfrastructuur en de voorbereidingen voor de 
oprichting van de Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht.  

 
- De formele fusie met de NLZVE Helpdesk wordt voorbereid en we hebben per 

1 april drie nieuwe helpdeskadviseurs aangenomen. Hierover communiceren 
we binnenkort nader via een mailing aan onze achterban.  

 
- Samen met onze partners NCR, LSA, LVKK, MAEX, LFN, Energie Samen en 

Cooplink (zeg maar de ‘nieuwe coöperatieve beweging’) zijn we een gesprek 
aan het voorbereiden met de SG’s: de hoogste ambtenaren van zeven 
ministeries.  

 
- Ook wordt met dezelfde coalitie een ‘verlanglijstje’ opgesteld dat zal worden 

gestuurd naar de commissies van alle politieke partijen die de 
verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar 
gaan schrijven. Mocht je hierover ideeën hebben of input willen leveren: 
graag! NLZVE schrijft momenteel de eerste versie. 

 
 
Lidmaatschap 
 
Een aantal regionale netwerken heeft zich inmiddels als lid van NLZVE aangemeld. 
Als je dit nog niet hebt gedaan, kan dat natuurlijk nog steeds, via deze link. De eerste 
ALV staat gepland voor 4 juni, maar wij achten de kans dat die fysiek kan 
plaatsvinden niet zo groot. Hierover neemt het bestuur in de loop van april een 
beslissing. 
 
 
Wij wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere tijd, en hopen dat we elkaar 
over niet al te lange tijd weer kunnen ontmoeten. 
 
 
 
 
Jurgen van der Heijden, voorzitter 
Jan Smelik, algemeen coördinator 
 

https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/Beheer/Formulierenmodule/1595689.aspx?t=Inschrijvingsformulier+lidmaatschap+Nederland+Zorgt+Voor+Elkaar

