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INLEIDING

Wij, Think Volunteer, streven naar verantwoord 
reizen en vrijwilligerswerk. Onze missie is om 
wereldwijd het internationale vrijwilligerswerk 
met een positieve impact te vergroten. 

Wij vinden dat de lokale bevolking en de reizig er 
evenveel uit een buitenlandse ervaring moet ha-
len. Hoe kunnen we samen een haalbare en posi-
tieve impact leveren? Waarin gekeken wordt naar 
de behoefte van de reiziger, vrijwilliger/student, 
de reisorganisatie en de lokale projecten. 

We willen kennis en handvatten aanbieden voor 
deelnemers en hun organisaties zodat we vrijwil-
ligerswerk met een positieve impact motiveren 
en vrijwilligerswerk met een negatieve impact 
tegengaan. Verbinding, vraaggericht werken en 
educatie staat hierbij centraal.
 
De afgelopen weken hebben we onderzocht wat 
(toekomstige) reizigers en vrijwilligers belangrijk 
vinden als ze voor een tijd naar het buitenland

gaan. Middels een enquête hebben we data ver-
zameld. We hebben gekeken naar wat studenten 
en vrijwilligers belangrijk vinden, nodig hebben 
en wat ze belangrijk vinden als ze ervaring op 
gaan doen in het buitenland.
 
In dit rapport behandelen we een vijftal deelond-
erwerpen die ons helpen om onze hoofdvraag te 
kunnen beantwoorden.

Hoofdvraag: Wat vinden reizigers belangrijk als 
ze vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen? 

Deelvragen:
• Wat vinden reizigers “verantwoord vrijwilligers-
   werk”?
• Hoe belangrijk vinden deelnemers een goede
  voorbereiding en begeleiding op hun reis?
• Welke thema’s zijn belangrijk ter voorbereiding
  op een reis? 
• Wat vinden deelnemers van het ontwikkelen van
  een kennisplatform / academy? 

In week 37 (7 tot en met 10 september 2020) zijn 
zowel de Nederlandse als Engelse Enquête ver-
spreid. In totaal hebben we 169 reacties mogen 
ontvangen, 35 Engelse reacties en 134 Neder-
landse reacties. In de resultaten ronden we af 

op 1 decimaal. In een aantal resultaten spreken 
we van Enquête A en Enquête B. Enquête A staat 
voor de Nederlandse enquête en Enquête B staat 
voor de Engelse Enquête

Respons

ALGEMENE RESULTATEN

Onze doelgroep ligt tussen de 20 en 30. In onderstaande grafiek kunnen we zien dat de meeste 
mensen die hebben deelgenomen aan onze enquête ook in deze doelgroep zit. Daardoor zijn de re-
sultaten die we hebben verkregen een goed startpunt voor onze conclusies. 

Verdeling in leeftijdscategorieen*

*Van de 169 deelnemers zijn er 83 (49,1%) al in het buitenland geweest en 86 (50,9%) nog niet. 

Wij hebben de deelnemers verschillende opties gegeven wat een motivatie zou kunnen zijn om naar 
het buitenland te gaan. In de resultaten zien we dat ervaring opdoen, zelfontwikkeling en de wereld 
zien de grootste motivatie punten zijn. Dit resultaat helpt ons om het lesmateriaal op de wensen van 
onze deelnemers aan te passen.

Motivatie om naar het buitenland te gaan
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WORLD MAP
Een overzicht waar onze deelnemers stage hebben gelopen. De landen die blauw zijn gekleurd geven 
de landen aan waar onze deelnemers zijn geweest tijdens vrijwilligerswerk of stage.
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Het grootste gedeelte van onze deelnemers zijn student (52,1%) of werkzaam (39,6%). Daarnaast heeft 
1,2% aangegeven middelbare scholier te zijn, 1,8% op het moment een tussenjaar te hebben en 5,2% 
bezig te zijn met andere bezigheden dan wij hebben benoemd. 

Verdeling in Bezigheden

Indien studerend, welke studierichting volgen de deelnemers?

Indien werkend, in welke branche zijn de deelnemers werkzaam?

Waar letten mensen op bij het maken van een keuze tussen alle reisorganisaties?

Uit de enquête zijn een aantal punten gekomen waar de deelnemer aangeeft waar ze op letten bij het 
maken van een keuze tussen reisorganisaties. Uit deze tabel kunnen wij 5 punten halen die veruit als 
meeste werden aangegeven door de deelnemer; recensies, begeleiding, locatie, contact en betrou-
wbaarheid. Met begeleiding geven ze aan dat ze graag een reisorganisatie hebben die ze begeleidt 
bij het voorbereiden van de reis en waar ze op kunnen terugvallen mochten er problemen ontstaan. 
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VERANTWOORD VRIJWILLIGERSWERK

In de enquête vragen wij onze deelnemers wat 
volgens hen, in hun eigen woorden, verantwoord 
vrijwilligerswerk is. Hieronder een aantal antwoor-
den:

‘’De bevolking helpen, waar je geen geld voor kri-
jgt.’’

‘’Lokale mensen op weg helpen, zodat ze zelf ook 
over de juiste vaardigheden beschikken. Op die 
manier een bijdrage leveren.’’

‘’Werk vat veilig is, en waar je wat van leert’’

‘’duurzaam op korte en lange termijn voor de lo-
kale bevolking.’’

‘’Ik vind verantwoord vrijwilligerswerk, werk dat 
wordt aangeboden aan kwetsbare doelgroepen 
waarmee er wordt gestreefd naar een maximale 
oplossing voor hun probleem. Hierbij wordt ook 
gekeken naar wat die kwetsbare doelgroep-
en zelf aan hun problemen kunnen doen (eigen 

kracht) zodat ze niet de spreekwoordelijke “vis” 
hun handen krijgen geworpen maar een “hengel” 
waarmee ze de vis kunnen vangen. (Vis = oploss-
ing voor hun probleem, Hengel = tool waarmee ze 
dat voortaan zelf kunnen doen).’’ 

‘’Vrijwilligerswerk waarbij je een blijvende impact 
levert voor een land/regio of organisatie.’’

‘’Daadwerkelijk hulp bieden, zonder daar zelf 
beter van te worden.’’

‘’Dat vind ik moeilijk, zolang jouw intenties goed 
zijn en het wilt doen om iets te verbeteren is het 
altijd verantwoord vrijwilligerswerk. Is voor ieder-
een natuurlijk wel verschillend’’

Uit deze antwoorden blijkt dat de de criteria voor 
verantwoord vrijwilligerswerk behoorlijk verschilt. 
De een benoemd dat je het doet zonder er beta-
ald voor te krijgen, de ander benoemt dat je er 
zelf niet beter van wordt en de ander benoemt 
dat het veilig moet zijn.

Wat is verantwoord vrijwilligerswerk volgens de deelnemers

Think Volunteer heeft als missie om wereldwijd 
het internationale vrijwilligerswerk met een pos-
itieve impact te vergroten. Wij hebben bij onze 
deelnemers gepeild hoe belangrijk ze het vinden 
om een positieve impact te leveren bij de loka-
le doelgroep. Gemiddeld komt hier een cijfer van 
een 8,9 uit. 

De deelnemers geven aan dat het belangrijk is 
om een positieve impact te leveren. We hebben 
de deelnemers die al in het buitenland zijn ge-

weest gevraagd of ze wel het gevoel hebben dat 
ze een positieve bijdrage/impact hebben kun-
nen leveren tijdens hun werkzaamheden in het 
buitenland. Uit de resultaten van deze vraag blijkt
dat 15,7% een erg positief gevoel hierover te heb-
ben. 54,2% hebben het gevoel dat ze enigszins 
een positieve bijdrage hebben kunnen achterlat-
en en 24,1% hebben hier een neutraal gevoel over 
Een percentage van 6% geeft aan een (enigzins) 
negatief gevoel hierover te hebben.

Positieve impact

Uit eerdere resultaten blijkt dat het leveren van een positieve impact van grote waarde is. Wij vragen 
ons af hoelang ze denken nodig te hebben om een positieve impact te leveren. Hieruit blijkt dat er 
toch een verschil zit tussen de deelnemers die als eens naar het buitenland zijn geweest en degenen 
die nog niet zijn geweest. 

We zien dat over het algemeen de keuze ligt bij 6 weken tot 3 maanden en 3 tot 5 maanden. Een aan-
tal deelnemers geven anders aan. Zij geven aan dat de duur afhangt van het project en wat het doel is

Positieve impact

6 weken tot 3 maanden

0 tot 6 weken

Langer dan 5 maanden

3 tot 5 maanden

Anders

Naar het buitenland geweest

6 weken tot 3 maanden

0 tot 6 weken

Langer dan 5 maanden

3 tot 5 maanden

Anders

Niet naar het buitenland geweest
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VOORBEREIDING & BEGELEIDING

Allereerst vragen wij de deelnemers die nog niet 
in het buitenland zijn geweest hoe belangrijk ze 
het vinden om goed voorbereid te worden op hun 
vrijwilligerswerk of stage. 

Hieruit blijkt dat merendeel hier waarde aan 
hecht. Er komt namelijk een gemiddeld cijfer van 
een 8,6 uit.

Hoe belangrijk vinden deelnemers een goede 
voorbereiding en begeleiding op hun reis?

Ook hebben we de deelnemers gevraagd die 
al op reis zijn geweest gevraagd wat ze aan 
voorbereiding hebben gehad voor hun vrijwil-
ligerswerk of stage. In onderstaande grafiek zijn 
de resultaten te vinden.

Uit de resultaten blijkt dat het vooraf inlezen over 
het land en de cultuur en contact hebben met 

anderen tot nu toe de meest gebruikte manier 
is geweest om voor te bereiden op vrijwilliger-
swerk of stage in het buitenland door onze deel-
nemers. De meesten die aangeven dat ze zich 
voorbereiden door zich in te lezen, geven aan dit 
uit zichzelf te doen, door gebruik te maken van 
het internet en literatuur. Ook de mensen die con-
tact zoeken met anderen doen dit vanuit zichzelf.

Positieve impact
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Uit de resultaten op deze vraag hoe belangrijk de 
deelnemers het vinden om terug te kunnen val-
len op de reisorganisatie die hiernaast te zien zijn 
komt een gemiddeld cijfer van een 8,4 uit. Hieruit 
blijkt dat veel reizigers toch graag de mogeli-
jkheid willen hebben om nog op iemand terug te 
kunnen vallen tijdens de reis.

Maar konden de deelnemers die al op reis zijn 
geweest ook terugvallen op hun reisorganisatie 
tijdens hun stage of vrijwilligerswerk? 

48,2% geeft aan dat ze genoeg konden terugval-
len op hun reisorganisatie tijden hun stage of vri-
jwilligerswerk, 16,9% geeft aan dat ze voldoende 
konden terugvallen op hun reisorganisatie, 30,1% 
geeft aan hier zich neutraal over te voelen en 4,8% 

geeft aan dat het onvoldoende is geweest. 

Omdat ieders behoefte anders is, is het handig om 
te weten waar ze nou eigenlijk tegenaan liepen tij-
dens hun stage of vrijwilligerswerk. Zo kunnen we 
achterhalen waar ze dan hulp bij nodig hebben 
van de reisorganisatie. In de volgende resultaten 
geven we de strubbelingen weer waar reizigers 
tegenaan zijn gelopen tijdens hun reis.
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Uit ervaring van deelnemers komt naar voren dat er weinig voorbereiding wordt aangeboden. Het is 
interessant om te zien hoe belangrijk deelnemers het vinden dat ze kunnen terugvallen op de reisor-
ganisatie. Want wat is dan de rol van een reisorganisatie? 

Met al deze kennis zijn we nieuwsgierig naar ho-
eveel de reisorganisaties nou eigenlijk nodig zijn 
geweest tijdens de reis voor de reizigers.

Hieruit blijkt dat de reisorganisaties af en toe 
nodig zijn. We hebben in de vorige resultaten 

gezien dat reizigers graag op iemand kunnen 
terugvallen, mocht het nodig zijn. 7,3% geeft aan 
de reisorganisatie vaak nodig te hebben gehad, 
53,7% geeft aan de reisorganisaties soms nodig 
te hebben gehad en 39% geeft aan de reisorgan-
isatie nooit nodig te hebben gehad. 

1o987654321
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We hebben de deelnemers een aantal vragen gesteld over thema’s. Wij willen met deze vragen 
erachter komen wat een deelnemer belangrijke thema’s vindt ter voorbereiding. Eerst geven we de 
deelnemers onderwerpen waaruit ze kunnen kiezen. Deze onderwerpen gebruikt Think Volunteer 
namelijk bij eerdere workshops.

BELANGRIJKE THEMA’S
Welke thema’s vinden de deelnemers belangrijk

Hechting & Trauma

Social Work

Pedagogiek

Sociaal ondernemerschap

Inhoudelijke informatie over doelgroep

Duurzame impact

Ethiek & Dilemma

Persoonlijke ontwikkeling

Taal

Cultuur & Geloof
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Uit de resultaten blijkt dat  cultuur en geloof veruit de meeste stemmen heeft gehaald. We kunnen 
er dus vanuit gaan dat dit onderwerp zeker terug moet komen bij de voorbereiding van deelnemers 
vorodat ze op reis gaan. Verder zien we dan Ethiek & Dilemma en Inhoudelijke informatie over de 
doelgroep erg gewild is ter voorbereiding. 

Verder hebben hebben we nog een aantal onderwerpen apart gevraagd, omdat we graag wilden 
weten hoe belangrijk de deelnemers deze onderwerpen vindt.

voorbereiding op het werken met kwetsbare doelgroepen
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Bij deze vraag maken wij onderscheid tussen de deelnemers die al een in het buitenland zijn geweest 
en de deelnemers die (nog) niet in het buitenland zijn geweest. Wij zijn benieuwd of er een verschil zit 
in de perceptie van zelfontwikkeling indien je er al bent geweest of (nog) niet. 

Zelfontwikkeling

Evaluatie na je reis
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Uit de resultaten van de van de vraag hoe 
belangrijk de deelnemers evaluatie vinden 
na hun reis komt gemiddeld een 8,1. Van de 
86 antwoorden die wij op deze vraag hebben 
mogen ontvangen zijn 73 van deze antwoor-
den uitgegaan naar een 7 of hoger. Hieruit 
kunnen we halen dat de vraag hiernaar zeker 
bekeken moet worden naar de mogelijkheden

Reflecteren op eigen handelen

Ook hebben we de deelnemers gevraagd hoe 
belangrijk ze het vinden om te reflecteren op 
eigen handelen. Het gaat hierom om te weten 
te komen of studenten terug (zullen) kijken 
op hun acties en hierop reflecteren, om zo stil 
te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke 
keuzes je hierbij maakt, welke vaardigheden 
je hierbij inzet en hoe dit voelt.

1o987654321
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ONLINE KENNISPLATFORM

Ons online kennisplatform, Think Volunteer 
Academy, is een digitaal platform beschikbaar 
voor vrijwilligers, studenten en organisaties die 
internationaal vrijwilligerswerk en stages aanbie-
den. 

Middels the academy worden vrijwilligers en stu-
denten voorbereid, getraind en gecoacht om  het 
beste uit hun buitenlandse ervaring te halen. Er 
wordt gekeken naar de behoefte van de vrijwillig-
er en die van de lokale doelgroep. 

Omdat wij graag willen weten hoe de deelnemers 
over ons idee denken hebben we dit onderwerp 
in onze enquête betrokken. Allereerst willen wij 
erachter   komen   hoe   zij  over  ons  idee  denken. 

De reacties zijn erg positief. Namelijk 65,7% van 
de deelnemers geeft aan dit idee erg positief te 
vinden. 28,4% geeft aan het idee enigszins posi-
tief te vinden en 5,3% geeft aan hier zich neutraal 
over te voelen. Verder hebben we maar 1 stem 
gekregen voor enigzins negatief en 0 voor erg 
negatief.

Omdat wij streven naar verantwoord vrijwilliger-
swerk vragen wij ons af hoe anderen het idee van 
de Academy vinden passen bij onze missie

Hieruit blijkt dat het overgrote deel, namelijk 
63,9% het idee goed bij onze missie passen. 31,4% 
geeft aan dit uitstekend te vinden passen en 4,7% 
voelt zich hierover neutraal.

Wij willen onze academy graag ontwikkelen met input van onze doelgroep en uiteindelijk de per-
sonen die gebruik gaan maken van ons platform. Wij hebben input gevraagd van de deelnemers wat 
ze graag willen zien op het platform en hoe dit gepresenteerd moet worden volgens hen. 

We hebben de deelnemers gevraagd hoe 
lang een voorbereinde cursus/module gem-
iddeld moet duren. Volgens 42% van de deel-
nemers gaat de voorkeur uit naar een duur 
van minder dan 1 week. Daarnaast gaat voor 
29,0% de voorkeur uit naar een duur van 1 tot 
2 weken, 14,8% voor 1 dag, 7,1% voor 1 dag-
deel en 7,1% voor langer dan 2 weken.

Hoe lang moet een voorbereinde cursus/module duren?
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Ervaringsdeskundigen

Zintuig input
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Uit dit antwoord kunnen we concluderen dat er vraag is naar een kennisplatform voor vrijwilligers / 
stagiairs die naar het buitenland gaan. We hebben de deelnemers gevraagd of ze nog suggesties 
hebben voor ons platform. Hieronder de resultaten:

CONCLUSIE

Wat vinden studenten en vrijwilligers belangrijk 
als ze ervaring op gaan doen in het buitenland?
Allereerst zien we dat er nog geen eenduidige 
definitie is voor ‘verantwoord vrijwilligerswerk’. 
De antwoorden verschillen nu nog veel en het 
wordt op vele manieren geïnterpreteerd. Hier-
door zien wij dat het begrip dus nog veel aan-
dacht nodig heeft, zodat mensen begrijpen wat 
dit begrip betekent en inhoudt. Hoewel we ver-
schillende antwoorden hebben op de vraag over 
verantwoord vrijwilligerswerk, zien we wel dat 
deelnemers graag een positieve impact willen 
achterlaten, maar hier de kennis vaak nog niet 
over beschikken. Ze geven aan weinig tot geen 
voorbereiding te hebben gehad, waardoor het 
niet duidelijk is hoe ze met de cultuur moeten 
omgaan en hoe ze in het project daadwerkelijk 
kunnen helpen. Er wordt dan ook aangegeven 
dat ze vaak het gevoel hebben niet nuttig te zijn. 

Aan de hand van deze enquête kunnen we zien 
dat een kennisplatform erg gewild is. We zien dat 
er behoefte is naar kennis, begeleiding en betrou-
wbaarheid. Ze geven ook aan dat ze vooraf niet zo 
goed weten wat ze moeten verwachten. Om hier 
meer kennis over te verkrijgen kan de deelne-

mers helpen om hun verwachtingen aan te pas-
sen en niet teleurgesteld te worden. Daarnaast 
komt duidelijk naar voren dat reflectie op eigen 
handelen en evalueren hoog in het vaandel staan. 
Maar liefst 88,1 procent geeft aan reflecteren op 
eigen handelen erg belangrijk te vinden. 

We zien dat deelnemers graag iemand willen 
hebben waar ze op terug kunnen vallen. Al dan 
niet voor kleine dingetjes zoals even een klein 
gesprekje te hebben over thuis of over dingen 
waar ze tegenaan lopen. Vaak hebben ze te wein-
ig kennis over de cultuur, waardoor ze niet goed 
met bepaalde situaties, ethische dilemma’s, om 
kunnen gaan. 

Te concluderen valt dat een baat is bij een kenni-
splatform en dat men hier gebruik van zal maken.
Van het platform verwachten de deelnemers een 
gemakkelijke maar aantrekkelijke lay-out waar de 
inhoud geordend op gepresenteerd worden. Het 
lesmateriaal moet zo interactief mogelijk, waar-
door de aandacht van de gebruiker steeds bij het 
platform blijft. Ook is het gebruik maken van quiz-
zen een goede optie om de opgedane kennis op 
een leuke manier te toetsen

AANBEVELINGEN

Studenten en vrijwilligers vinden het belangri-
jk om goed voorbereid op reis te gaan, contact 
tijdens de reis te kunnen onderhouden, zichzelf 
te ontwikkelen, te reflecteren en een positieve 
impact te leveren in het buitenland. Uit ervaring 
van deelnemers komt naar voren dat er weinig 
voorbereiding wordt aangeboden vanuit organi-
saties waarmee ze op reis gaan. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de 
Think Volunteer Academy een oplossing zou kun-
nen zijn. Met de Think Volunteer Academy wordt 
voldaan aan de behoeften van deelnemers en zal 
tegelijkertijd tegemoet worden gekomen aan de 
behoefte van de lokale bevolking.
Het huidige probleem is dat deelnemers vaak 
niet over de juiste voorbereiding en kennis bes-
chikken om een   positieve impact te leveren in 
het buitenland. De oplossing is hen te helpen 
hun vaardigheden te ontwikkelen. Om verander-
ing aan te brengen en de ethische problemen en 
argumenten tegen vrijwilligerstoerisme te over-
winnen, hebben we deelnemers nodig die de 
verantwoordelijkheid nemen voor hun projecten 
en de verwachtingen die daarmee gepaard gaan. 
Verbinding, vraaggericht werken en onderwijs 
staan   daarbij centraal.

Think Volunteer zet zich in om reizen en vrijwilliger-
swerk met een positieve impact aan te moedigen 

en om vrijwilligerswerk met een negatieve impact 
tegen te gaan. Think Volunteer is ervan overtuigd 
dat kennis, educatie en coaching op de lange ter-
mijn de beste elementen zullen zijn. 
Think Volunteer Academy is een digitaal platform 
dat beschikbaar is voor vrijwilligers, studenten, 
reizigers en organisaties die internationaal vri-
jwilligerswerk en stages aanbieden. Via de acad-
emie zullen de deelnemers worden getraind en 
gecoached om de ervaring in het buitenland voor 
alle partijen te maximaliseren. De deelnemer volgt 
modules die gunstig zijn voor hun eigen reisdoel 
en -behoeften, maar houdt ook rekening met de 
behoeften van de lokale gemeenschappen.

Het is van groot belang dat de vrijwilliger zich be-
wust is van zijn rol in het buitenland en de mogeli-
jke positieve en negatieve gevolgen die dit kan 
hebben. Het verstrekken van meer diepgaande 
kennis van de cultuur en de lokale gemeenschap 
zal helpen om ze te begrijpen en om meer te 
kunnen betekenen. Een voorbeeld is om de lo-
kale gemeenschap te leren over veiligheid in het 
geval van een milieuramp, of om Engels te leren 
om kansen voor de toekomst te vergroten. Hoew-
el we milieurampen niet kunnen voorkomen en 
armoede niet volledig kunnen bestrijden, kunnen 
we wel investeren in onze westerse burgers, lo-
kale en westerse krachten bundelen om een   ver-
schil te maken. 

Mocht het platform vandaag beschikbaar zijn, hoe 
waarschijnlijk zouden de deelnemers deze service 
dan gebruiken?

Enigzins waarschijnlijk

Zeer waarschijnlijk

Onwaarschijnlijk

Niet zo waarschijnlijk

Het platform moet makkelijk te gebruiken zijn

Spelenderwijs het platform op te zetten

Veel praktische voorbeelden, maak het interactief

Welke voorbereiding mensen moeten nemen

Wat is de gepaste kledingstijl

Kennis over (gevaarlijke) dieren/insecten

Veel te toetsen, want herhaling is de key

1 dag fysiek/online les en daarna zelfstandig

Openheid is belangrijk, het is niet alleen maar 
rozengeur

Zorg dat het overzichtelijk en gesorteerd blijf

Hoe om te gaan met verschillende situaties

Bewustwording naar voren laten komen

Met mensen in contact kunnen komen

Facebook pagina

Zorg voor een laagdrempelige en duidelijke 
informatie

Gesprekken houden of iemand geschikt is
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