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Hoofdstuk 1: Ontstaan  
Zillah en Mirthe zijn in 2015 naar Indonesië gegaan met als doel onderzoek te doen naar Social Work 
in Indonesië. Daarnaast ook om kennis te delen met een lokaal vrijwilligersproject. Wij gaven 
workshops over Social Work aan nieuwe vrijwilligers en hielpen ze op weg om hun kwaliteiten op een 
juiste manier in de praktijk te brengen. Daarnaast hebben wij een handleiding gecreëerd 
die handvatten geeft voor toekomstige vrijwilligers van Project Child. In de praktijk blijkt dit zo 
effectief te zijn, dat in samenwerking met Project Child besloten is om dit voort te zetten. We willen 
graag (toekomstige) vrijwilligers de mogelijkheid bieden om projecten te ondersteunen op een 
verantwoorde manier. Kennis en ervaring zijn bij elkaar gebracht en daarmee werd Think Volunteer 
geboren. 
 
Momenteel zijn wij twee en half jaar actief bezig. Sinds twee jaar staan wij ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. In deze bijna drie jaar hebben wij mogen groeien tot een organisatie die staat voor 
de lokale mensen, hun behoeften en voor onze deelnemende stagiaires en vrijwilligers. 
 
Hoofdstuk 2: Lengte en geldigheidsduur 
In dit meerjarenbeleidsplan wordt aangegeven wat de waarden en doelstellingen van Think 
Volunteer zijn en op welke wijze we deze realiseren. Het bestuur van de stichting Think Volunteer 
heeft dit meerjarenbeleidsplan vastgesteld op 1  juli 2019 en het plan heeft een geldigheidsduur van 
3 jaar.  
 
Think Volunteer staat voor het verbeteren en optimaliseren van maatschappelijk werk in Indonesië. 
Wij focussen ons op de volgende vier gebieden: sociaal, gezondheidszorg, onderwijs en natuur. Ook 
staan wij voor de juiste begeleiding voor vrijwilligers en studenten die zich inzetten op deze 
gebieden.   
 
Think Volunteer bestaat bij oprichting uit drie bestuursleden: 
Voorzitter: Zillah-Marie Paliama 
Secretaris: Mirthe Sophie Kroeze 
Penningmeester: Joffrey Alwin Bieleman 

  
Hoofdstuk 3: Visie en Missie 
Visie 
Wij willen Europa en Indonesië met elkaar verbinden en op langere termijn de sociale zorg in 
Indonesië verbeteren. Dit doen we door samen te werken met Indonesiërs. 
We koppelen onze kennis en verdiepen ons in de lokale zorgbehoeften. We willen de zorg niet 
overnemen. Wèl kunnen we kennis en handvatten aanbieden zodat lokale gemeenschappen hierop 
kunnen voortborduren. We doen dit door het aanbieden van workshops, coaching, donaties en het 
sturen van goed voorbereide vrijwilligers.  
Eigen kracht, persoonlijke ontwikkeling, sociale zorg en het creëren van een betere leefomgeving 
staan hierbij centraal. 
 
Wij vinden dat projecten in Indonesië, werkende met kwetsbare doelgroepen de juiste vrijwilligers, 
aandacht, zorg en middelen moeten krijgen. De kloof tussen arm en rijk is immens groot. De arme 
doelgroepen hebben vaak geen toegang tot onderwijs, kinderen helpen ouders geld te verdienen op 
straat om te kunnen overleven, het belang van educatie wordt niet ingezien wanneer deze 
kwetsbare doelgroep van dag tot dag leeft. Met behulp van samenwerkende partners en onze 
deelnemers zetten wij ons in voor deze doelgroepen.  

Missie 
Vrijwilligerswerk in combinatie met reizen, het zogenoemde ‘Voluntourism’ wordt steeds 



 

 
 

populairder. Een mooi en leerzaam initiatief. Toch blijkt uit onderzoek dat de 
vrijwilliger hier vaker meer uithaalt dan de lokale doelgroep. Onwetende vrijwilligers die zich 
kortdurend willen inzetten voor kwetsbare doelgroepen hebben vaak geen idee wat voor gevolgen 
dit kan hebben. Voor meer uitleg zie bijlage 1.  
Vrijwilligers betalen vaak voor bemiddeling en niet voor de juiste voorbereiding en educatie. Dit is 
nodig om niet alleen alles uit jezelf te kunnen halen, maar ook om het beste te kunnen doen voor 
een sociaal project in een ontwikkelingsland.  
 
Het uitgangspunt van Think Volunteer is betere en eerlijke zorg creëren in Indonesië. Dit doen wij 
door de vrijwilligers te trainen en zo de juiste bagage te geven die toegepast kan worden in de 
praktijk - het ondersteunen van een lokaal project.  

Er wordt geleerd om op een verantwoorde manier vrijwilligerswerk te doen, volgens de richtlijnen 
van het Better Care Network (een organisatie die zich richt op zorg in ontwikkelingslanden). 
Think Volunteer richt zich op de behoeften van de vrijwilliger en de behoeften van de lokale 
bevolking. Betere vrijwilligers betekent betere zorg. De vrijwilliger krijgt de kans om kwaliteiten toe 
te passen en zichzelf te ontwikkelen. En hierdoor krijgen de kwetsbare doelgroepen de juiste 
ondersteuning, want dat verdienen zij toch? 
 

Hoofdstuk 4: Ambities 
In de komende drie jaar willen wij onze samenwerkende projecten en organisaties in Indonesië 
verder op weg helpen door goed voorbereide vrijwilligers/studenten te plaatsen. Ook willen wij de 
projecten en organisaties ondersteunen door financiële bijdragen in de vorm van donaties, middelen 
en kennis. 

Wij willen Europa en Indonesië met elkaar verbinden en op langere termijn de sociale zorg en 
onderwijs in Indonesië verbeteren. Dit doen we door samen te werken met Indonesiërs. 
We koppelen onze kennis en verdiepen ons in de lokale zorgbehoeften en onderwijs. We willen de 
lokale projecten en organisaties niet overnemen. Wel kunnen we kennis en handvatten aanbieden 
zodat lokale gemeenschappen hierop kunnen voortborduren. Eigen kracht, persoonlijke 
ontwikkeling, sociale zorg en het creëren van een betere leefomgeving staan hierbij centraal. 
 
Momenteel werken wij samen met projecten die zich inzetten voor:  
Sociaal: straatkinderen, gehandicapten, verslaafden, HIV/Aids patiënten, weeskinderen, vrouwen in 
opvanghuizen.  
Gezondheidszorg: Ziekenhuizen en rehabilitatiecentrums.  
Onderwijs: Regulier onderwijs, speciaal onderwijs, educatieve projecten voor lokale 
gemeenschappen 
Omgeving: milieu, dier en natuur. Wij willen samen met deze projecten en organisaties 
bewustwording creëren rondom milieuvervuiling, dierenbescherming en hygiëne.  
 
Doelstellingen: 

● De professionalisering van de organisatie optimaliseren.  
● De lokale inbedding organisatie in Indonesië optimaliseren.  
● De financiële daadkracht van zowel onze organisatie als die van de lokale projecten en 

organisaties versterken.  
● Westerse deelnemers van het stage of vrijwilligerswerk programma zo goed mogelijk 

voorbereiden en begeleiden. 
● Nog meer inspelen op lokale behoeften 
● De organisatie verder laten uitbreiden met zorggerelateerde opleidingen in Nederland 



 

 
 

 

Verdere professionalisering  van de organisatie optimaliseren: 

√ We gaan werken met een jaarplanning en jaarafspraken.  
Hierin staat globaal beschreven welke activiteiten we op welk moment van het jaar 
ontplooien. Deze planning is flexibel omdat we per periode kijken naar het aantal 
deelnemers en passende activiteiten in Nederland en Indonesië. 

√ Vaste vergaderstructuren 
Met ons team hebben we elke twee maanden een vergadering zodat we elkaar op de hoogte 
houden van de ins en outs in Nederland en Indonesië. Hiervan worden notulen opgesteld en 
bewaard zodat het inzichtelijk is voor alle betrokkenen. 

√ Door middel van presentaties, nieuwsbrieven en informatie op de website willen wij 
donateurs, sponsoren en deelnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen in 
Indonesië. 

√ Ons doel duidelijk naar voren brengen en bewustwording hierover vergroten door het 
inzetten van bijvoorbeeld social media, voorlichtingen en gastcolleges. Verantwoord 
vrijwilligerswerk motiveren, vrijwilligerswerk met negatieve impact tegengaan. 

√ Passende partnerships in Nederland aangaan, waardoor wij kennis koppelen en ons netwerk 
verbreden. Hierbij valt te denken aan diverse opleidingsgebieden, scholen en 
zorgorganisaties.  

√ Onze workshops en coaching-trajecten aanbieden aan andere organisaties die 
vrijwilligerswerk aanbieden het buitenland.  

De lokale inbedding van de organisatie in Indonesië optimaliseren: 

√ Omdat ons werk verdeeld is over twee landen hebben wij meer versteviging van ons team 
nodig in beide werkgebieden: Nederland en Indonesië. Wij gaan ons team uitbreiden en het 
personeel goed inwerken zodat wanneer wij niet op locatie zijn, zij precies weten wat er 
speelt en hoe zij de deelnemers en projecten op weg kunnen helpen.  

√ Banden tussen projecten intensiveren en verstevigen 
Om onze visie na te streven, staan in nauw contact met onze partnerprojecten in Indonesië. 
Hier worden gedurende het jaar social work studenten geplaatst. Social work studenten zijn 
door hun opleiding goed op hoogte van verschillende doelgroepen in de zorg. Hun kennis kan 
worden gedeeld met de Indonesische projecten en andersom vergaren zij ook veel kennis. 
We plannen tussenevaluaties en eindevaluaties in om nog beter in te spelen op de behoefte 
van de doelgroep.  

√ Workshop 
We bieden workshops aan over onze samenwerkende projecten voor de medewerkers van 
Social work. Wij gaan in gesprek met deze lokale collega’s om verschillen aan het licht te 
brengen en om te kijken hoe we van elkaar kunnen leren.  



 

 
 

De financiële daadkracht van zowel onze organisatie als die van de lokale 
projecten en organisaties versterken: 

√ We vragen financiële ondersteuning om er voor te zorgen dat ons doel en de uitvoering 
daarvan in Indonesië haalbaar blijft.  

√ Actie voor Projecten  
Samen met onze partners zetten wij jaarlijks in op een aantal projecten. Hiervoor gaan wij 4 
keer per jaar de aandacht trekken voor een specifiek project via website en sociale 
mediakanalen om geld op te halen, donateurs te werven en de kracht van het project naar 
voren te halen.  

√ Uitbreiding samenwerkingsnetwerk/partnerorganisaties in Indonesië: Sociaal, natuur, 
educatief en gezondheidszorg  

 
Westerse deelnemers van ons stage of vrijwilligerswerk-programma zo goed mogelijk 
voorbereiden en begeleiden: 

√ Vrijwilligers bewust maken van ‘Voluntourism’ en haar effecten middels onze workshop. 
Verantwoord vrijwilligerswerk motiveren, vrijwilligerswerk met negatieve impact tegengaan. 
Vrijwilligers op een verantwoorde manier kennis laten maken met vrijwilligerswerk dat een 
positieve bijdrage levert aan het Indonesische project of organisatie.  
Zie bijlage 1.  

√ Weeshuistoerisme tegengaan. Het is een veelbesproken onderwerp: de hoeveelheid 
weeshuizen in Azië. Veel van deze weeshuizen zijn ontstaan vanuit een commercieel doel. Zij 
zagen in dat veel vrijwilligers graag iets willen betekenen voor kinderen en bereid zijn hier 
geld voor te betalen. Sommige kinderen waren niet eens echte wees en hadden één of beide 
ouders nog. Ouders werd verteld dat de kinderen een betere toekomst hebben in een 
weeshuis en op deze manier werden de weeshuizen gevuld. 
We werken alleen samen met weeshuizen, die het belang van de kinderen voorop stellen en 
kijken naar gezinsherenigingen of naar gezins mogelijkheden. 
Zie bijlage 1.  

√ De bemiddeling van onze vrijwilligers en stagiaires wordt uitbesteed aan reispartner “Intern 
Indonesia”. Onder bemiddeling valt o.a. het regelen van huisvesting, visum, accommodatie, 
pick-up, vervoer in Indonesië. 

√ Door middel van het vragen van feedback, het doen van onderzoek en het delen van kennis 
willen wij onze workshops en het coaching traject voor vrijwilligers en stagiaires blijven 
verbeteren.  

√ Wij willen donaties werven van donateurs en sponsoren om ons werk uit te kunnen voeren:  
workshops, student/vrijwilliger-begeleiding, inspelen op de projecten, middelen aanreiken 
waar nodig, verbetering van zorg. 

 



 

 
 

Nog meer inspelen op lokale behoeften:  

√ Elke drie maanden hebben wij een evaluatie met de deelnemende studenten, vrijwilligers 
over de lokale projecten om te bespreken wat er goed ging, wat er beter kan en hoe we dit 
kunnen vormgeven. Dit doen we om goed op te hoogte te zijn van wat er speelt en waar de 
behoefte ligt, zodat wij hierop kunnen inspelen.  

√ Organisaties kunnen niet altijd de gewenste doelen bereiken, omdat ze over te weinig 
kennis, middelen en geld beschikken. Wij willen door middel van samenwerking, evaluaties, 
workshops, activiteiten organiseren en donaties ophalen, er voor zorgen dat organisaties 
beter en effectiever hun doelen kunnen behalen.  

√ Gerichter zoeken naar specifieke vrijwilligers en stagiaires voor onze projecten. 
Om de kwaliteit en de structuur in onze projecten te blijven waarborgen is het nodig om de 
projecten zo nu en dan te voorzien van vrijwilligers/stagiairs met specifieke kennis.   
Natuurlijk kan iedereen op zijn/haar manier een steentje bijdragen maar het is prettig om 
binnen iedere groep één of twee vakmensen in huis te hebben. Die van aanpakken weten, 
initiatief durven te nemen en ons kunnen ondersteunen. Hiervoor zetten wij onder andere 
vacatures uit.   

De organisatie verder uitbreiden met zorggerelateerde opleidingen in Nederland: 

√ Buiten het sociale werkveld vallen ook nog andere zorg gerelateerde opleidingen waarbij een 
stage, minor of onderzoek gedaan kan worden. Zo zijn er in 2019 ook stageplekken voor 
fysiotherapeuten en verpleegkundigen beschikbaar. Hiervoor willen we nog meer 
samenwerkingen aangaan met Universiteiten, Hogescholen en MBO’s in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hoofdstuk 5: Financiën 
Think Volunteer is een organisatie zonder winstoogmerk. Omdat de vrijwilligers branche erg onzeker 
is en we niet precies weten hoeveel vrijwilligers/stagiairs zich ieder jaar weer aanmelden, hebben we 
een kleine buffer opgebouwd. We willen voorkomen dat de stichting plots instort door weinig 
aanmeldingen.  
 
Think Volunteer drijft voor een groot gedeelte op de inzet van enthousiaste en gedreven vrijwilligers 
en stagiairs. Om de projecten gedurende het jaar te laten draaien en om onze vrijwilligers op een 
manier op te vangen en te begeleiden waarvan wij denken dat het de juiste is, zijn we afhankelijk van 
de bijdrage die onze vrijwilligers en stagiairs betalen. We kunnen niet volledig afhankelijk worden 
van sponsoren/fondsen die van de één op andere dag weg kunnen vallen want dan heeft de stichting 
in onze ogen geen bestaansrecht.  
 
Vrijwilligers en stagiaires die meedraaien met ons programma betalen een bijdrage voor onze 
voorbereidende workshop, coaching traject en gaat er een directe donatie van de vrijwilliger of 
stagiaire naar het lokale project waar hij of zij zich voor gaat inzetten. 
 
Think Volunteer probeert via haar website, nieuwsbrief en social media kanalen inzicht te geven in 
wat er met het geld van vrijwilligers, stagiairs, donateurs en sponsoren gebeurt. Ieder jaar wordt er 
op de website een jaarrekening en jaarverslag gepubliceerd om donateurs, sponsoren, (oud-) 
vrijwilligers en stagiairs en andere volgers inzicht te geven in de geldstromen van de organisatie.  
 
Think Volunteer probeert d.m.v. het organiseren van acties en activiteiten geld in te zamelen. 
Voorbeelden hiervan zijn: De activiteiten voor het ophalen van gelden voor de stichting wordt in 
nauwe samenwerking gedaan met het Praktijkfonds/WelZoWijs.  Zie bijlage 2. 
Voorbeelden zijn:   

- Organiseren van een jaarlijkse bridgedrive  
- Sponsorloop  
- Benefietconcert/evenement  
- Activiteiten organiseren in samenwerking met middelbare scholen 
- T-shirts vanuit Think Volunteer verkopen 

Kostenoverzicht Think Volunteer  
Fondsen, donaties 
Wij willen dat zoveel mogelijk van de opgehaalde fondsen, subsidies en sponsorbijdragen terecht 
komen bij de projecten en onze doelgroep. Dit betekent dat wij proberen de overheadkosten zo laag 
mogelijk te houden. Richtlijn is de 90/10 regel: van de opbrengst mag maximaal 10 procent besteed 
worden aan onze eigen kosten (overhead), 90 procent moet aan de projecten besteed kunnen 
worden.  
 
Bijdrage vrijwilliger of stagiaire 
De vrijwilliger of stagiaire doet Think Volunteer eenmalig een bijdrage van €650. De bemiddeling 
wordt uitbesteedt aan reispartner Intern Indonesia.  
 
 

 

 



 

 
 

De besteding van het bedrag ziet er als volgt uit: 

Bijdrage vrijwilliger Think Volunteer Intern Indonesia  

€650 €200 €450 

Besteding kosten: - Directe donatie project  
- Workshop 
- Coaching traject  
- Overige onkosten  

 

Bemiddelingsservice: 
- Stage/vrijwilligersplek 
- Begeleiding en voorbereiding 
- Hulp bij huisvesting 
- Hulp bij visum 
- Hulp bij scooter 
- Pick up 
- Welkomstpakket 
- Simkaart + Instructies 
- Voorbereiding dag in Indonesië 
- Gezamenlijk eerste projectbezoek 
- 24/7 bereikbaar in geval van nood 

Overzicht kosten Think Volunteer per jaar:  

Onkostenvergoeding bestuur/commissieleden/ambassadeurs € 1000 

Administratiekosten en bankkosten € 750 

Verzekeringen € 500 

Marketingkosten inclusief website € 1.200 

Reiskosten Indonesië € 2.000 

Huisvesting Indonesië €2.000 

Workshop en coaching € 700 

Diversen € 500 

TOTALE UITGAVEN €8560 

 

Opbrengsten Think Volunteer 
De jaarlijkse opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen en gekozen projecten die wij 
gaan ondersteunen/financieren. De belangrijkste opbrengsten zijn de bijdragen van een student die 
voor een periode naar Indonesië gaat. Met de bijdrage van de vrijwilliger proberen wij zoveel 
mogelijk kosten te dekken, zodat de opbrengst van een fundraising, subsidies en donaties direct ten 
goede komt van onze samenwerkinngs projecten in Indonesië.   
 
 
De geschatte jaarlijkse opbrengsten zijn € 20.000,- 
 

 

 



 

 
 

Hoofdstuk 6: De strategische doelstellingen 

1. Bestuurders van de stichting die lid zijn van het dagelijks bestuur reizen om en om af naar 
Yogyakarta om studenten te begeleiden, om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, 
samenwerkingen te versterken en evaluaties in te plannen. Overige bestuursleden dienen via 
projecten hun reiskosten bekostigen.  

2. Ieder kwartaal wordt er gerapporteerd over de voortgang van samenwerkingen en behaalde 
doelen in Indonesië. Dit wordt bijgehouden door verslagen met feitelijke cijfers.  

3. Bestuurders die uitvoerend werk gaan doen in Indonesië, krijgen onkostenvergoeding voor 
de activiteiten die zij uitvoeren.  

4. Bestuurders die uitvoerend werk doen in Nederland, krijgen onkostenvergoeding voor de 
activiteiten die zij uitvoeren.  

5. Met behulp van onder andere het netwerk van WelZoWijs gaan wij nieuwe samenwerkingen 
aan en sponsoren en donateurs werven. Dit is vastgesteld in een raamovereenkomst in 2019 
voor een periode van 2 jaar met een optie voor nog een jaar. WelZoWijs stelt o.a. kennis, 
kunde en kapitaal ter beschikking. Deze komen terug in Think Volunteer Benefits.   

6. Donateurs worden op de hoogte gehouden van de voortgang van ons werk in Indonesië.  
Er gaat twee keer per jaar een nieuwsbrief (per mail) uit naar al onze donateurs.  

7. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in bibliotheken, scholen of buurthuizen in 
Nederland. Om de gestegen kosten en teruglopende eigen werving te compenseren, wordt 
er projectsubsidie aanvraag gedaan bij Wilde Ganzen, Care for All, Ad Futurum.  

8. De resultaten worden op eigen website geplaatst en op KleineGoedeDoelen.nl. Dit laatste 
om het brede Nederlandse publiek voor te lichten over het werk van kleine stichtingen.  

9. Met regelmaat worden er oproepen gepubliceerd op de website en KleineGoedeDoelen.nl 
om jonge vrijwilligers te werven voor de stichting. 

10. Er worden contacten gelegd met Hogescholen en MBO’s om presentaties te geven en 
studenten te motiveren om projecten in Indonesië te helpen met de kennis die ze hebben en 
doelen die gerealiseerd kunnen worden. Onder hen worden vrijwilligers gezocht, die in de 
toekomst een bestuursfunctie kunnen vervullen.  

11. Er wordt beroep gedaan op oud-vrijwilligers om hun ervaringen te delen tijdens 
voorlichtingen maar ook om op beurzen te staan om Think Volunteer te vertegenwoordigen 
als ambassadeurs. Hiervoor wordt een vrijwilligersbeleid opgesteld. 

12. Deelnemers kunnen bij hun stage of vrijwilligerswerk een competentietool aangeboden 
krijgen i.s.m MONS. Ervaringen worden hierin bijgehouden en een officieel certificaat wordt 
afgegeven. 

13. Think Volunteer, Praktijkfonds en MONS organiseren gezamenlijke activiteiten in het 
programma ten bate van de stichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hoofdstuk 7: Organisatie 
Think Volunteer is een stichting zonder winstoogmerk. We functioneren vrijwel volledig dankzij 
enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers en stagiairs, die zich inzetten voor het algemeen belang. 
We beschikken over een beschermde ANBI-status en geld dat na een eventuele opheffing van Think 
Volunteer overblijft, wordt besteed aan een nader te bepalen ANBI met een vergelijkbare 
doelstelling.  
 
Om de projecten gedurende het jaar te kunnen blijven ondersteunen en om onze vrijwilligers en 
stagiairs op zo’n manier op te vangen en begeleiden, zijn we afhankelijk van de bijdrage die onze 
vrijwilligers en stagiairs betalen. Zij betalen voor voorbereiding, workshop en begeleiding ter plaatse.  
 
Naam:   Stichting Think Volunteer 
Email:   info@thinkvolunteer.com 
Website:  www.thinkvolunteer.com 
KvK nummer:                   7367736 
Fiscaal nummer (RSIN):  859624973 
Bank:                                 ING  
IBAN:                                 NL17 INGB 0006 6754 48 

Het team:  
Bestuur   
Voorzitter:                        Zillah-Marie Paliama 
Secretaris:                        Mirthe Kroeze 
Penningmeester:            Joffrey Bieleman 
 
Lokale coördinator: Narwastu Kartikasari 
Lokale coördinator: Intan Prawesti 
Lokale coördinator:         Fara Dibahiskanda 
Docente Indonesisch: Narwastu Kartikasari 
Docente Indonesisch: Intan Prawesti 
Docent Indonesisch:       Albert Gerson Unfinit  

Ambassadeurs: 
- WelZowijs  
- Saxion Hogeschool Enschede 
- HCV Noorkermennekes  
- Noortje Hippert 
- Fons Blomhert (WelZoWijs)  
- Wouter Ter Stal  
- Sophie Kroeze 
- Evie Camps  
- Dean van der Hoven 
- Ruben Fukur   

 

Samenwerkingen:  

Nederland:  
- Intern Indonesia 
- WelZoWijs 
- Colorful facilities 
- Saxion Enschede 
- Hanze Groningen 
- Zuyd Sittard   
- MONS 

Indonesië: 
- Rumah Impian 
- Hoshizora   
foundation  
- Helen Keller 
- Yakkum 
- Mitra Wicana  

 
- SOS kinderdorpen 
- Teruna Bangsa 
- Sumatra Volunteer 
- Victory Plus  
- Sayab Ibu 
- Hospital Bantul 

 
- WRC Jogjakarta 
- SRI rainforest 
- Careforce  
- CLEAR community  
- UNISA 
- UNY 

 

 
 

 

 



 

 
 

Bijlagen 

1. Voluntourism 
Tegenwoordig is geen land meer te ver. Het reizen is populair onder jongeren. Je kent vast 
wel iemand om jou heen die een verre reis gemaakt heeft of langdurig op reis ging. Velen 
willen tijdens zijn of haar reis ook graag een paar weken vrijwilligerswerk gaan doen, het 
zogenoemde ‘voluntourism’. 
Er zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland. Wij bieden 
stages en vrijwilligerswerk aan op sociaal gebied. Door onze kennis en ervaring zijn wij 
erachter gekomen dat vrijwilligerswerk op meerdere vlakken verbeterd kan worden. Een 
voorbeeld hiervan is dat sociale projecten die bestuurd worden vanuit een Westers land, niet 
altijd goed stilstaan bij de belangen, behoeften en de cultuur van de lokale doelgroep. Er 
moet meer verdieping in de cultuur zijn en meer interesse in de lokale bevolking om hen te 
begrijpen en vervolgens te kunnen helpen. 

Think Volunteer werkt samen met projecten die zich voornamelijk focussen op kansen en 
onderwijs. Wij zijn er van overtuigd dat kennis en educatie over bepaalde onderwerpen het 
meeste effect hebben op langere termijn. Zo kunnen de kwetsbare doelgroepen, waaronder 
de straatkinderen, bijvoorbeeld meer leren over hun eigen veiligheid bij milieurampen en 
krijgen zij Engelse les om hen betere kansen voor de toekomst te bieden. Milieurampen 
kunnen wij niet voorkomen, armoede kunnen we niet geheel tegen gaan. Wel kunnen er 
westerse en lokale krachten samengebundeld worden om wat te kunnen betekenen voor 
deze kwetsbare doelgroepen. 

Een ander veelbesproken onderwerp is de hoeveelheid weeshuizen in Azië. Veel van deze 
weeshuizen hebben namelijk een commercieel doel. Zij zagen in dat veel vrijwilligers graag 
iets willen betekenen voor kinderen. Dus hielden zij zich vaak meer bezig met het ontvangen 
van veel vrijwilligers zonder te kijken naar wat de hulpbehoevende kinderen van het 
weeshuis nodig hebben. De goedwillende vrijwilligers betalen de weeshuizen, nemen een 
donatie mee en geven de kinderen een paar weken aandacht en vertrekken weer om hun 
reis voort te zetten. De kinderen raken gehecht aan de vrijwilliger die hen aandacht geeft en 
worden vervolgens elke keer weer opnieuw achtergelaten. Dit geeft schade aan het 
hechtingsproces van een kind, zij verliezen op den duur vertrouwen in mensen wat gevolgen 
kan hebben in de toekomst (Better Care Network, 2014). 

Think Volunteer laat om deze redenen niet zomaar vrijwilligers en stagiaires helpen in een 
weeshuis. Wel is het zo dat je bij onze sociale projecten in contact komt met kwetsbare 
doelgroepen. Daarom stellen wij de eis dat je minimaal drie maanden betrokken bent bij een 
lokaal project. Daarnaast geven wij een workshop om jou zo goed mogelijk voor te bereiden 
op het vrijwilligerswerk. Als je met Think Volunteer mee gaat wordt er aandacht besteed aan 
jouw ontwikkeling en de behoeften van de doelgroep. Wij werken volgens de richtlijnen van 
het Better Care Network (een organisatie die zich richt op adequate zorg in 
ontwikkelingslanden). 

 

 



 

 
 

Hoe streven wij het Better Care Network na? 
Samenwerking projecten en organisaties: De projecten waar wij mee samenwerken in Indonesië 
moeten voldoen aan een aantal eisen: 

- De organisaties moeten aan de richtlijnen voldoen van het Better Care Network. Voldoen ze 
hier nog niet aan, dan is wel een eis dat ze hieraan willen gaan voldoen. 

- We werken alleen samen met organisaties die open staan voor kennisuitwisseling, nieuwe 
methodieken, feedback, verbeteringen. 

- We geven training/workshops aan de organisaties om kennis te vergroten. Voorbeelden van 
thema's zijn hechtingsproblematiek, trauma's, oplossingsgericht en systeemgericht werken. 

- We observeren, stellen doelen en evalueren samen met de projecten/organisaties. 
- We werken momenteel met twee weeshuizen samen die beiden openstaan voor 

verbetering: - Weeshuis 1: is een weeshuis in Jakarta die nog niet helemaal aan de eisen van 
het Better Care Network voldoet, dit heeft te maken met te weinig financiën, middelen en 
kennis. Juist door hier mensen met een sociale achtergrond naar toe te sturen en ze wat 
laten te betekenen op organisatorisch niveau, hopen we dat dit weeshuis in gaat zien hoe ze 
kinderen en gezinnen ook op andere manier kunnen helpen en hopen we dat er bepaalde 
aspecten gaan veranderen.  
- Weeshuis 2: is een weeshuis voor kinderen door omstandigheden echt niet meer thuis 
kunnen wonen. Dit kan zijn doordat het kind door schaamte is afgestaan aan de regering, of 
door ongewenste zwangerschappen (taboe). De organisatie focust zich op adoptie, rechten 
van vrouwen en kind en staat ontzettend open voor kennis uit Nederland. * In de 
weeshuizen plaatsen wij alleen mensen met de juiste achtergrond. 
 
Vrijwilligerswerk en stages: 

- Al onze vrijwilligers en stagiaires worden voorbereid d.m.v. een workshop, ook als zij al wel 
een sociale achtergrond hebben. Sociaal werk verrichten in een ander land is anders dan in 
Nederland. Denk hierbij aan een andere religie, cultuur, andere manieren van communiceren 
en werken, maar ook aan het feit dat vrijwilligers en stagiaires zelf een nieuwe ervaring 
krijgen en daarom druk zijn met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 

- Vrijwilligers en stagiaires moeten minimaal drie maanden betrokken zijn bij hun project. 
- Wij proberen onze vrijwilligers en stagiaires zoveel mogelijk in te zetten op hun kwaliteiten. 

Is er een vrijwilliger die een marketing achtergrond heeft, waarom niet op dit vlak een 
organisatie ondersteunen? 

- Vrijwilligers zonder passende achtergrond kunnen enkel vrijwilligerswerk doen op de 
volgende gebieden: Lesgeven, huiswerkbegeleiding, activiteiten organiseren en uitvoeren,  
milieugerichte activiteiten, fondsen werven.  

Waarom kan 'voluntourism' wel degelijk nuttig zijn? We beseffen ons dat we voluntourism niet tegen 
kunnen houden, in tegendeel, het wordt alleen maar populairder. Wij zijn ervan overtuigd dat als 
vrijwilligers/stagiaires de juiste voorbereiding en begeleiding krijgen en als ze op een juiste manier 
ingezet worden het wel degelijk effectief kan zijn: Voluntourism op een niet juiste manier willen wij 
ontmoedigen, maar op een verantwoorde manier juist aanmoedigen. Aantal voorbeelden: 

- Straatkinderen worden steeds bekender met de Engelse taal, wat ze indirect meer kansen 
geeft in de toekomst. 

- Er is meer individuele aandacht en tijd voor doelgroepen van onze samenwerkende 
organisaties en projecten.  

- Groter bereik, meer bekendheid voor onze samenwerkende organisaties en projecten, 
waardoor meer financiële ondersteuning. Door onze stagiaires/vrijwilligers zijn al meerdere 



 

 
 

fundraising activiteiten georganiseerd waardoor organisaties en 
projecten meer bekendheid hebben gekregen en er direct geld is opgehaald wat ten goede 
kwam aan het geheel. 

-  Er is meer aandacht voor de persoonlijke en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
-  Er is meer bekendheid over hechtingsproblematiek, trauma's en bepaalde beperkingen, 

stoornissen. 
- Nederlandse methodieken en methodes worden toegepast zoals: Balansmodel van Bakker, 

werken met picto's, oplossingsgericht werken, muzisch agogisch werken om doelen met 
kinderen te behalen. 

- Nieuwe methodes fysiotherapie worden toegepast door de komst van fysiotherapeuten. 
- Er zijn gratis health check-ups voor mensen in armere wijken georganiseerd 
- Communicatieverbetering bij een organisatie door Nederlandse input: plannen, directe 

communicatie, feedback, evalueren. 
- Onderzoeken van studenten wordt via ons uitgevoerd op het gebied van weeshuizen, 

weeshuistoerisme, hechtingsproblematiek, adoptiebeleid. 

2. Stichting activiteiten  

✓  Vrijwilligerswerk 
Het aanbieden van verantwoord vrijwilligerswerk bij een van onze samenwerkende lokale 
projecten in Indonesië op het gebied van sociaal werk, educatie, gezondheid en milieu. Het 
vrijwilligerswerk programma heeft een duur van minimaal drie maanden. 
 

✓ Workshop  
De voorbereidende workshop is een belangrijk onderdeel en is verplicht. De workshop 
bestaat uit 5 dagdelen. Door deze workshop te volgen wordt de student/vrijwilliger 
klaargestoomd voor het werk dat ze gaan verrichten bij het project. De workshop bestaat uit 
de volgende thema’s: 
– De introductie van het project 
– Social Work en Pedagogiek 
– Hechting en Trauma 
– Better Care Network 
– Cultuur en geloof 
– Ethiek en dilemma’s 
– Duurzame projecten 
– Kwaliteiten en valkuilen 
– De Indonesische taal 
 

✓ Coaching traject 
Think volunteer geeft intervisie/supervisie bijeenkomsten. De vrijwilliger/student wordt 
begeleid door een social worker. Tijdens een ervaring in het buitenland kan de 
vrijwilliger/student tegen bepaalde dingen aanlopen. Voorbeelden hiervan zijn een 
cultuurshock, verschillende normen en waarden en verkeerde verwachtingen. Bij supervisie 
staat denken en reflecteren centraal. Ingebrachte casussen worden inzichtelijk gemaakt en 
persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Tijdens en na jouw stage / vrijwilligers-
periode wordt er geëvalueerd.  
- Er worden tussen evaluaties en een eindevaluatie gepland op je stage/vrijwilligersplek.  
- Elke maand wordt er een coaching-bijeenkomst gepland  
 



 

 
 

✓ Project donatie 
Een directe kleine donatie van elke helpende vrijwilliger/stagiaire gaat naar de 
desbetreffende organisatie waar zij voor aan de slag gaan. Dit bedraagt €50 per persoon. 

 
✓ Projectplus 

Een project die in Nederland georganiseerd wordt. Scholieren, studenten of vrijwilligers 
krijgen de kans om in Nederland fondsen te werven, activiteiten te organiseren en bij te 
dragen aan ons goede doel. Dit kan een individueel onderdeel van een stage,minor of 
afstudeeropdracht van een student, maar het kan ook georganiseerd worden in 
samenwerking met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.  
 

✓ Voorlichting  
Wij bieden voorlichtingen aan scholen en organisaties. Voorlichtingen kunnen gaan over 
verantwoord vrijwilligerswerk in Indonesië, stage lopen in het buitenland, sociaal/duurzaam 
ondernemen. Op deze manier willen we meer mensen inspireren om vrijwilligerswerk te 
doen op een verantwoorde manier en internationalisering met een goed doel motiveren.  
 

✓ Vrije minor  
Een minor is een verdieping of een verbreding of een verdieping in een bepaald thema. Een 
vrije minor wordt door een student zelf samengesteld. Hogescholen en universiteiten 
hebben niet altijd tijd om een student hierin te begeleiden of hebben zelf weinig ervaring 
met vrije minoren. 
Think Volunteer geeft ondersteuning aan de studenten die een minor naar eigen inzicht 
willen invullen. Bij een vrije minor kan een student ook richtingen kiezen die niet helemaal 
aansluiten op zijn of haar huidige studie. Een minor kan zo vormgegeven worden dat zowel 
de student als een vrijwilligersproject hier wat aan heeft. Een voorbeeld in een minor kan 
zijn: social work kennis overbrengen naar een vrijwilligersproject in Indonesië. 
Wij kijken met de student mee naar de mogelijkheden om deze vrije minor vorm te geven. Zo 
kunnen we samen met de student, de onderwijsinstelling en een organisatie een plan maken 
om een minor te ontwikkelen die goed bij de student past en welke aan de eisen van de 
onderwijsinstelling en die van een lokaal project voldoet.  
 

✓ Overige activiteiten  
- Fondsenwerving en het ophalen van donaties. Alle opgehaalde gelden/donaties en 
middelen leveren een bijdrage aan de toekomstbestendigheid en zelfredzaamheid van lokale 
projecten en organisaties in Indonesië. 
- Samen met lokale partners ondersteunt Think Volunteer jaarlijks een aantal lokale 
projecten. Hiervoor trekken we de aandacht voor een lokaal project via de website en 
andere sociale mediakanalen. Dit wordt gedaan om geld op te halen, donateurs te werven en 
de kracht van het project naar voren te halen. 
- Think Volunteer biedt workshops aan de samenwerkende projecten in Indonesië. Think 
volunteer gaat in gesprek met lokale collega’s om verschillen aan het licht te brengen, om 
van elkaar te leren en te kijken hoe het beste ingespeeld kan worden op de 
behoeften/doelen van het project/organisatie.  
- In het najaar van 2019 start Think Volunteer een samenwerkingsverband met het 
Praktijkfonds waarbij jongeren activiteiten organiseren voor Think Volunteer. Te denken valt 
aan een Spelmatinee, Culture Bite en een Generatiereis.  


