
THINK VOLUNTEER - JAARVERSLAG 2021



Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Think Volunteer. In dit jaarverslag vindt u onder andere een
terugblik op 2021, de algemene activiteiten die uitgevoerd zijn, overige activiteiten en onze
doelen/speerpunten voor het jaar 2022. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met:
📧info@thinkvolunteer.com
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1. Ons verhaal
Het begon in 2015. Mirthe en Zillah reisden af naar Indonesië om onderzoek te doen naar
vrijwilligerswerk en kwetsbare doelgroepen. Ze waren nieuwsgierig naar de term ´Social Work´ in
Indonesië en hoe men dat daar aanpakt. Wat waren de kansen voor bijvoorbeeld kansarme kinderen
en wat konden zij hiervan leren? Maar nog belangrijker: wat kunnen zij voor deze kinderen
betekenen? Ze zagen veel schrijnende situaties. Armoede, een slechte leefomgeving en weinig- tot
geen educatie. Ze beseften zich dat er veel hulp nodig is. Al snel kwamen ze in contact met lokale
sociaal werkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Zij leerden over hoe zij te werk gingen. De
gastvrijheid en de liefde die zij gaven was onbeschrijflijk. Ze leerden hun protocollen en Zillah en
Mirthe wilden hen graag kennis teruggeven. Dit deden ze in de vorm van workshops en coaching. Ze
gaven workshops aan (nieuwe) vrijwilligers over ´Social Work´ en hielpen hen op weg. Kwaliteiten
stonden daarin centraal. Hoe mooi is het om jouw kwaliteit in te zetten om anderen te helpen? Ze
schreven een handleiding die handvatten biedt voor toekomstige (internationale) vrijwilligers. In
praktijk bleek dit zo effectief te zijn dat ze besloten om dit project voort te zetten.

Think Volunteer vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk tijdens reizen op een verantwoorde manier
wordt uitgevoerd. We willen graag (toekomstige) reizigers de mogelijkheid bieden om de lokale
bevolking van het land van bestemming te ondersteunen, maar wel met een verantwoordelijke- en
kritische blik. Door de kennis en ervaring van Mirthe en Zillah te bundelen werd stichting Think
Volunteer geboren. Inmiddels bestaat Think Volunteer uit een jong gedreven team, ieder met zijn
eigen verhaal, unieke inbreng en expertise.



1.1 Organisatie structuur
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.

Team Functie Raad van Advies Functie

Zillah Marie Paliama Voorzitter Herman Muurlink Advies allround

Mirthe Sophie Kroeze Secretaris - Coördinator Noortje Hippert Biopsychologie - Advies
onderzoek

Evie Camps Penningmeester Kiki Leijdekkers Anthropologie - Advies gedrag
en sociale wetenschappen

Ruben Fukur Bestuurslid algemeen / Marketing &
Communicatie

Hester Pronk Interim manager / consultant -
Advies management

Annabelle Poventud Bestuurslid algemeen: Zakelijk &
Beleid

Jeroen Hippert Accountant - Financieel advies

Joffrey Bieleman Bestuurslid Zakelijk &
Bestuurszaken

Esmee Wilmot Klink Onderwijskundige- learning &
development

Vrijwilligers:
Naomi Brandriet Gladior -

Advies Marketing

Maron Nijskens Platform en design Sophie Kroeze Aloha Media - Advies
marketing



Deniece Hilberink Content creator Evan Meijer Voorzitter D66 -
Advies overheidszaken

Emma Magnien Marketing & communicatie Niels Bosman Advies Onderzoek &
verantwoording via WelZoWijs

Annelotte Sante
Sterre Kroeze

Social media ondersteunend Nico Winkel Advies invulling Academy &
Kwaliteitsrichtlijnen
Ontmoet africa & Volunteer
Correct

Ingeborg Think Charity Eka Ayu Putu Novita Assistant national director SOS
children villages  Indonesia

Stagiaires 2021 Michel Hobbij Coach en adviseur via
WelZoWijs

Eyan van Geest Creative business

Kirsten Kaman Cultural Geography (onderzoek)

Barni Gy. Kováks Creative business

Lisa Haveman Toegepaste Psychologie

Jorie Wolbert Social work

Klarissa Miskotte Social work

Zillah Marie Paliama

Functie: Voorzitter

Zillah is co-founder Van Think Volunteer.
Heeft als sociaal werker niet alleen veel

Mirthe Sophie Kroeze

Functie: Secretaris/Coördinator

Mirthe is co-founder van Think
Volunteer en founder van Intern

Evie Camps

Functie: Penningmeester

Evie is in 2017 gaan backpacken door
zuidoost Azië en is via Think Volunteer



ervaring met het werken in de jeugd en
gehandicaptenzorg in Nederland, maar
ook bijna twee jaar in Indonesië
gewoond en gewerkt. Zillah ondersteunt
Think Volunteer vanuit Nederland.

Indonesia. Ze heeft afgelopen jaren
studenten en vrijwilligers gecoacht en
Think Volunteer voornamelijk in
Indonesië gecoördineerd. Jaarlijks
kwam/komt? ze  naar Nederland om
daar als sociaal werker in een
jeugdinstelling te werken. Haar
achtergrond in het sociale werkveld
(zowel Nederland en Indonesië) en haar
ervaring als ondernemer is een ideale
combinatie om Think Volunteer te
leiden.

aan de slag gegaan bij een project voor
straatkinderen. Evie heeft van haar reis
en vrijwilligerswerk geleerd, maar haar
kennis die ze bij haar studie heeft
opgedaan (Academische PABO) goed
inzetten. Na haar vrijwilligerswerk in
Yogyakarta kreeg Evie een baan
aangeboden als docent in Indonesië op
Nederlandse school de taaltuin. Evie is in
2020 teruggekomen naar Nederland. We
hebben veel aan haar expertise en is
verantwoordelijk voor de financiën.

Ruben Fukur

Functie: Bestuurslid algemeen /
Coördinator

Ruben heeft in Nederland als social
worker gewerkt met jong volwassenen
met een licht verstandelijke beperking
en bijkomende gedragsproblematieken.
Hij heeft vanaf 2018 via Think Volunteer
een jaar lang in Indonesië gewoond en
gewerkt met kwetsbare kinderen. Het
eerste half jaar in Sumatra, het laatste
half jaar in Yogyakarta. Vanaf 2019 is
Ruben in team Think Volunteer terecht
gekomen. Hij richt zich voornamelijk op
de coördinatie en coaching van
vrijwilligers, studenten en projecten in
Indonesië.

Annabelle Poventud

Functie: Bestuurslid algemeen Zakelijk
& Beleid

Annabelle is in 2019 naar Indonesië
gekomen om te studeren aan UGM, een
universiteit in Yogyakarta. Naast haar
studie wilde ze graag wat betekenen
voor kwetsbare doelgroepen. Via Think
Volunteer ging ze aan de slag bij een
project die met straatkinderen werkt.
Annabelle kreeg meer interesse voor
het werken met NGO’s. Dit resulteerde
in dat ze haar afstuderen intern bij Think
Volunteer heeft gedaan en vervolgens
als bestuurslid actief werd. Naast haar
functie bij Think Volunteer volgt ze de
master Global Management for Social
Issues en Environmental Science.

Joffrey Bieleman

Functie: Bestuurslid algemeen: Public
Affairs

Mirthe en Zillah leerden Joffrey kennen
toen Think Volunteer in de start fase zat.
Met zijn organisatie WelZoWijs focust hij
zich dagelijks op sociaal
ondernemerschap. Joffrey ondersteunt
en adviseert Think Volunteer op zakelijk
gebied.



Maron Nijskens

Functie: Communicatie & Design

Maron wilde in 2020 stage lopen voor
een project in Indonesië. Vanuit haar
interesse om met kinderen te werken
wilde ze een product ontwikkelen die
bijdraagt aan de
ontwikkeling/ondersteuning van
kinderen. Helaas kon haar stage niet
doorgaan door de corona pandemie. Ze
is zich toen gaan inzetten als Design
Developer voor de Think Volunteer
Academy. Ze heeft haar stage succesvol
afgerond en er voor gezorgd dat we met
de Think Volunteer Academy naar de
volgende stap kunnen: het ontwikkelen
van ons prototype.

Deniece Hilberink

Functie: Content creator

Deniece is in 2020 naar Indonesië
gekomen om af te studeren aan de
UGM in Yogyakarta. Haar specialisatie
is Media & Cultuur.  Ze heeft met eigen
ogen de keerzijde gezien van
voluntourism en wil zich daar nu voor
inzetten. Ze wilt middels het creëren
van content een boodschap
overbrengen. Deniece is actief als
content creator en zorgt voor onze
(educatieve) video’s, foto’s en verhalen.

Emma Magnien

Functie: Marketing & communicatie

Na een semester in Indonesië en tijdens
haar studie bedrijfskunde werd ze zich
bewust van haar privileges als Franse en
werd meer duidelijk wat ongelijke kansen
inhoudt. Het brak haar hart, maar gaf ook
motivatie om wat terug te doen op een
verantwoorde manier. Emma is
afgestudeerd aan de business school en
heeft een master in
marketing/communicatie. Met haar
achtergrond zet ze zich nu vrijwillig in
voor Think Volunteer. Ze benadrukt dat
het helpen van een NGO niet altijd hoeft
te betekenen dat je op het veld moet
staan, maar het ondersteunen van
aspecten op de achtergrond en een
functie vervullen waarin je echt wat kan
betekenen veel waardevoller kan zijn.



Missie
Stichting Think Volunteer wilt door middel van verantwoord vrijwilligerswerk van verantwoorde
reizigers een positieve bijdrage leveren aan mens en omgeving wereldwijd. Think Volunteer is
overtuigd dat de mens zich van nature wilt inzetten voor de ander, maar vindt het belangrijk dat de
lokale bevolking en de natuur daarbij beschermd worden. Hierbij is bewustwording, voorbereiding,
verbinding en gelijkwaardigheid tussen de lokale bevolking en de reiziger van belang. Think
Volunteer heeft de kracht van educatie en kennis delen ervaren. Door informatie en educatie over de
lokale context (zoals behoeften, cultuur, normen en waarden) te delen, kan een duurzame positieve
impact tijdens vrijwilligerswerk, een reis of een charity project gerealiseerd worden.

Visie
✓ Op weg naar verantwoord vrijwilligerswerk & verantwoord reizen

Think Volunteer wil een een online platform bieden waar reizigers informatie en educatie krijgen
omtrent reizen met een positieve impact. Reizigers waaronder internationale vrijwilligers, studenten,
‘tussenjaar reizigers’ en backpackers krijgen vaak niet de juiste voorbereiding en handvatten die ze
nodig hebben om verantwoord te reizen in combinatie met vrijwilligerswerk. Het is belangrijk dat de
reiziger zich bewust is van zijn of haar rol in een ander land en  positieve, en mogelijke negatieve
gevolgen van zijn/haar aanwezigheid en handelen. We willen er voor zorgen dat het zogenoemde
‘voluntourism‘ een positieve bijdrage levert. Door middel van  de Think Volunteer Academy en Think
Charity bieden we een centrale plek waar reizigers leren over hoe ze een steentje bij kunnen dragen
in het land waar ze naar toe reizen. Iedereen, zowel de reiziger als de lokale bevolking in het
buitenland heeft recht op de juiste educatie, begeleiding en bescherming.

https://www.thinkvolunteer.com/verantwoord-vrijwilligerswerk/wat-is-verantwoord-vrijwilligerswerk/


2. Een terugblik op 2021

2.1 Onderzoek

In 2021 zijn er 3 onderzoeken uitgevoerd voor Think Volunteer.
1. Kirsten Kaman heeft voor haar masterscriptie onderzoek gedaan naar het volgende: “Hoe wordt
verantwoorde ontwikkeling gekaderd, gevalideerd en gewaarborgd in vrijwilligerstoerisme door
toeristen en bedrijven?”. Ze heeft daarbij onderzocht welk beeld vrijwilligers en organisaties creëren
over vrijwilligerstoerisme en hoe verantwoordelijkheid en verantwoorde ontwikkeling weerspiegeld en
gevalideerd wordt door deelnemers aan het vrijwilligerstoerisme.
2. Klarissa Miskotte en Jorie Wolbert hebben voor hun bachelor social work het volgende onderzocht:
"Hoe kunnen vrijwilligers volgens onderzoek en de geïnterviewden een verantwoorde en duurzame
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwetsbare kinderen in Indonesië." Ze hebben onderzocht
in hoeverre voorbereiding en begeleiding ingezet kan worden om een positieve bijdrage te leveren en
welke voorbereiding en begeleiding daarvoor nodig is. Daarnaast wordt antwoord gegeven op wat
verantwoord vrijwilligerswerk nou eigenlijk inhoudt en wordt er gekeken hoe de Think Volunteer
Academy het beste ingezet kan worden om een duurzame impact te waarborgen.
3. Lisa Haveman heeft voor haar bachelor toegepaste psychologie onderzoek gedaan naar het
volgende: “ ‘Welke voorbereiding hebben vrijwilligers die gaan werken met kinderen in Indonesië nodig
op het gebied van hechting?”. Er is onderzocht hoe vrijwilligers de kinderen zo min mogelijk schaden
en welke voorbereiding en begeleiding daarbij nodig is.

Om de resultaten van deze onderzoeken in te zien, kunt u de volgende pagina bezoeken: Onderzoek
Think Volunteer

2.2 Think Volunteer Academy

Het werd tijd om ons niet meer alleen in te zetten voor Indonesië,
maar om een focus te leggen op voluntourism en reizen wereldwijd.
Het idee ontstond om een online academy te starten waarin we
vrijwilligers en studenten voorbereiden en begeleiden tijdens hun
ervaring in het buitenland. Think Volunteer Academy werd geboren.
Voor meer informatie over de Think Volunteer Academy, zie bijlage 2.

2.2.1 Think Volunteer Academy in 2020
✓ Think Volunteer zet ervaringsdeskundigen in met een passende achtergrond om ervoor te

zorgen dat reizigers kwalitatief goede informatie en educatie krijgen die aansluit bij de
activiteiten die ze gaan verrichten in het buitenland.

✓ Wij geven workshops en coaching aan studenten en vrijwilligers die zich willen inzetten voor
projecten in Indonesië. Tijdens de workshop verdiepen we ons in:

- De introductie van het project

https://www.thinkvolunteer.com/onderzoek/
https://www.thinkvolunteer.com/onderzoek/


- Social Work en Pedagogiek
- Hechting en Trauma
- Better Care Network
- Cultuur en geloof
- Ethiek en dilemma’s
- Duurzame projecten
- Mijn rol als vrijwilliger of stagiaire
- Kwaliteiten en valkuilen
- Taalles

✓ Onze workshops en coaching-trajecten worden aangeboden aan individuele reizigers, maar
ook aan reis- bemiddelingsorganisaties en stichtingen.

✓ Met behulp van een assessment en examen kijken we of de deelnemers klaar zijn om aan de
slag te gaan bij een lokaal project.

✓ Tijdens het vrijwilligerswerk worden studenten en vrijwilligers gecoacht. Ze worden gekoppeld
aan een Social Worker en met behulp van supervisie gesprekken wordt de professionele
houding van de vrijwilliger verbeterd. Bij supervisie staat denken en reflecteren centraal.
Ingebrachte casussen worden inzichtelijk gemaakt en persoonlijke ontwikkeling wordt
gestimuleerd.

✓ Aan het einde van een vrijwilligers-/stageperiode wordt er geëvalueerd samen met het lokale
project. De deelnemer krijgt aan het einde van het vrijwilligerswerk een certificaat.

✓ Door middel van het het assessment en enquêtes krijgen we inzicht in de impact van ons
programma inclusief handvatten om ons programma te blijven verbeteren.

2.2.2 Think Volunteer Academy in 2021
✓ Campagne: Wij voeren campagne met als doel om reizen en voluntourism met een positieve

impact te stimuleren. We willen bewustwording creëren door het delen van relevante
onderzoeken, educatieve video’s en het geven van voorlichtingen en gastcolleges.

✓ Onderzoek: Wij gebruiken bestaand, en nieuw onderzoek voor verantwoording van onze
missie. We hebben in 2021 drie onderzoeken gedaan naar welke aspecten van belang zijn als
het gaat om verantwoord internationaal vrijwilligerswerk met een positieve impact. Hierbij is
onderzocht naar aspecten in het algemeen, en ook naar de wijze waarop vrijwilligers kunnen
bijdragen als ze gaan werken met kwetsbare doelgroepen.
Inhoud: We hebben onderzocht welke thema’s (toekomstige) reizigers en vrijwilligers op het
platform zouden willen zien. Daaruit is te concluderen dat veel thema’s al in de fysieke Think
Volunteer workshop werden aangeboden. Op basis van onderzoek en de informatie en
educatie die wij al tot onze beschikking hebben zijn we in mei 2021 begonnen met het
ontwikkelen van e-learning modules en passende educatieve video's en content voor
Indonesië.

✓ Software: In januari 2021 hebben we op basis van eigen onderzoek en het onderzoek van 6
ICT studenten aan de Hogeschool Leiden een prototype ontwikkeld.
In juni 2021 hebben we in samenwerking met Hogeschool Leiden een software laten
ontwikkelen op basis van het prototype.

✓ Informatie en educatie: Vanaf mei 2021 zijn wij begonnen met het delen van informatie en
educatie omtrent ‘verantwoord reizen en verantwoord vrijwilligerswerk’ op onze sociale media
kanalen. Naast de ontwikkeling van het educatieve platform willen we ook via social media,
zoals Instagram en YouTube, mensen inspireren en handvaten aanreiken.

✓ Netwerk: We hebben beginnende samenwerkingen kunnen opzetten die bijdragen aan onze
missie. Voorbeelden hiervan zijn het Better Care Network, Volunteer Correct (en leden).

✓ Pilot: We hebben onderzocht of er interesse is en hebben ons prototype getest. We kunnen
concluderen dat reizigers, reisorganisaties en lokale stichtingen interesse hebben in de Think
Volunteer Academy. Voor meer informatie zie de resultaten van ons enquête, de waarde
proposities en intentieverklaringen.

✓ Impactanalyse en projectplan: Impact analyse en projectplan zijn klaar.
✓ Start invulling platform: Vanaf Mei 2021 zijn we begonnen met het invullen van het platform.

Onderzoek, literatuur verzamelen en het schieten van content waren daarbij de eerste
activiteiten.

https://www.thinkvolunteer.com/onderzoek/
https://www.thinkvolunteer.com/wp-content/uploads/2020/11/ResultatenEnquete.pdf
https://www.thinkvolunteer.com/wp-content/uploads/2020/11/ResultatenEnquete.pdf
https://thinkvolunteer-academy.com/index.php/pilot/
https://thinkvolunteer-academy.com/index.php/pilot/
https://www.thinkvolunteer.com/wp-content/uploads/2020/11/ResultatenEnquete.pdf
https://www.thinkvolunteer.com/wp-content/uploads/2020/11/ResultatenEnquete.pdf


2.2.3 Waar willen we naar toe?
Waarom we deze Think Volunteer Academy willen ontwikkelen, hoe we dit gaan doen en wat we gaan
doen wordt verder toegelicht in de impactanalyse en het uitvoer-plan.
✓ Think Academy ontwikkelt een online internationaal kennisplatform waarin de juiste kennis,

training en begeleiding te vinden is voor verantwoord reizen & vrijwilligerswerk.
✓ Think Academy wil reizen met een positieve impact vergroten, de reizen met een negatieve

impact tegengaan.
✓ Think Academy focust niet meer alleen op Indonesië, ze wil een platform aanbieden waar

elke reiziger, student of vrijwilliger waar dan ook ter wereld wat aan aan heeft en daardoor de
lokale bevolking van het desbetreffende land.

✓ Think Academy presenteert dit platform in de vorm van een online omgeving en een mobiele
applicatie met o.a: online lesmethodes, coaching, toetsing, certificaat, chatfunctie en
deskundig advies. Dit alles in de Engelse taal.

✓ Think Academy verbindt organisaties, reizigers en vrijwilligers wereldwijd met elkaar. Ze
deelt kennis en ervaringen.

✓ Think Academy breidt haar team en netwerk uit door ervaringsdeskundigen in te zetten en
samenwerkingen aan te gaan die het doel ten goede komt.



2.3 Think Charity

Met Think Charity hebben we de afgelopen jaren vele projecten mogen starten waarmee we financieel
konden bijdragen op microniveau. In totaal hebben we 14037 euro opgehaald middels tijdelijke en
doorlopende acties.

2.3.1 Help a child to school
Maandelijkse en jaarlijkse donateurs hebben middels ons foster programma in samenwerking met
Dreamhouse en Sumatra Volunteer ervoor gezorgd dat 18 kinderen weer naar school konden in 2021.
Overige geworven donaties zijn ten goede gekomen aan uniformen en boeken voor kinderen op de
straat.

2.3.2 Het tegengaan van dierenleed
In samenwerking met Animal Friends Jogja willen we ervoor zorgen dat katten en honden een betere
toekomst krijgen. We zorgen ervoor dat dieren de zorg en liefde krijgen die ze verdienen middels
campagne, opvang, redding en sterilisatie programma’s. Veel katten en honden hebben het in
Indonesië moeilijk. Ze worden verwaarloosd, mishandeld, gedumpt, en kennen geen liefdevol thuis.

Daarnaast is er te weinig preventie. Meer castreren/steriliseren is hard nodig om de volgende reden:
op basis van een gemiddelde basisberekening zal een niet-gesteriliseerde poes in een jaar gemiddeld
3 nesten produceren, elk nest met gemiddeld 4-6 kittens. Dit betekent dat in slechts 7 jaar tijd dat één
kat en haar nakomelingen theoretisch 420.000 katten kunnen produceren! Nog schokkender: slechts 1
op de 12 van die 420.000 katten heeft het geluk een fijn thuis te vinden.

2.3.3 Storm in Kupang
Een plotselinge storm in Kupang in 2021 heeft veel verwoest. Denk hierbij aan huizen, winkels,
ziekenhuizen, auto’s, kerken etc. Door deze storm moesten we, Think Charity, snel handelen en
hebben we in samenwerking met onze lokale partner Dreamhouse een fundraising opgezet binnen
een dag. Binnen 4 dagen is er €492,- opgehaald welke per direct is verzonden naar de problemen met
het meeste prioriteit. Met dit geld konden we toen de volgende impact leveren:

● Daken (seng) kopen zodat huizen niet meer vol geregend konden worden. Het water kwam
namelijk tot de navel, binnenshuis…

● Traditionele muren, zodat privacy weer hersteld kon worden!
● 3 Grote water containers zodat een heel dorp weer schoon water kon gebruiken om te

douchen, koken en drinken,
In april 2021 heeft een Nederlands stel een eigen donatie programma opgezet in samenwerking met
Think Charity. Ze hebben de crowdfunding gedeeld met hun familie en vrienden voor kwetsbare
gezinnen in Kupang - Indonesië. Ze hebben maar liefst €1195,- opgehaald, waarmee we de volgende
impact hebben kunnen leveren:

● 8 huizen voorzien van hout zodat de daken vastgemaakt konden worden! Voorheen hebben
ze boomstronken op de daken gelegd zodat ze er niet af zouden waaien en om te voorkomen
dat alles binnen het huis nat zou worden door de regen.

● 53 gezinnen in drie verschillende dorpjes zijn voorzien van eten en drinken voor minimaal een
maand!

● Er zijn handgemaakte slaapmatjes uitgedeeld aan deze mensen, zodat ze niet meer op de
vloer hoeven te slapen.

2.3.4 Same Lockdown Different Impact
In 2021 kreeg Indonesië door covid wederom te maken met een lockdown.
Wederom hebben we het programma 'Same lockdown, different impact' opgestart met Think Charity.
We hebben meer dan €2500,- opgehaald voor kwetsbare gezinnen die enorm werden belemmerd in
hun dagelijkse leven door de corona pandemie. Ze konden/mochten niet meer aan het werk vanwege
de lockdown, dit zorgde ervoor dat ze geen eten konden kopen. In samenwerking met onze lokale
partners Sumatra Volunteer, Dreamhouse en IkGaNaarBali hebben we enorm veel voedselpakketten
kunnen uitdelen in Sumatra, Yogyakarta en op Bali. Hiermee zijn meer dan 1000 mensen voorzien van
eten en drinken voor een week

https://sumatravolunteer.com/
https://thedreamhouse.org/id/beranda/
https://www.instagram.com/ikganaarbali/


3. Algemene activiteiten van Think Volunteer

3.1. Workshop & coaching

Aangezien het platform Think Volunteer Academy nog in ontwikkeling is behouden we voor nu het
workshop en coachingsprogramma dat we al hadden. De informatie die voorkomt in de workshop zal
verwerkt worden in de academy zodra we er klaar voor zijn om deze te ontwikkelen.

De voorbereidende workshop is een belangrijk onderdeel en is verplicht voor deelnemers die met ons
mee op reis gaan. 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

Think Volunteer geeft coaching bijeenkomsten. De deelnemer wordt begeleid door een sociaal werker.
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 coaching staat denken en reflecteren centraal. Ingebrachte casussen worden
inzichtelijk gemaakt en persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Tijdens en na de stage of
vrijwilligers-periode wordt er geëvalueerd. Er worden tussenevaluaties en een eindevaluatie gepland
op de stage of vrijwilligersplek. Iedere maand wordt er een coaching bijeenkomst gepland.

3.2 Donaties en financiën

Om inzicht te krijgen in de cijfers van de ontvangen donaties kunt u terecht bij ons financieel
jaarverslag. Zie hiervoor de website van Think Volunteer.

3.3 Netwerk

NGO NGO NGO Onderwijs Overig
Rumah Impian SOS

kinderdorpen
WRC Jogja UNISA Rotary

Hoshizora
Foundation

Teruna Bangsa SRI rainforest UNY Rotaract

Hellen Keller Sumatra
Volunteer

Careforce UGM

Yakkum Victory plus CLEAR
communitas

Mitra Wicana Hospital Bantul Animal Friends
Jogja

Project Child Sayab ibu Lombok Animal
Rescue

3.4 Samenwerkingen Nederland

● Bemiddelingsbureau & reisorganisaties
Momenteel maken Intern Indonesia, en YPI gebruik van ons training en coaching programma.

● Hogescholen en middelbare scholen
Think Volunteer heeft een samenwerking met onderstaande hogescholen:
- Hanzehogeschool Groningen
- Saxion



- Fontys
- HAN
- Hogeschool Zuyd
- Koning Willem II College
- Het Friesland college

Intentieverklaringen: Meerdere organisaties hebben aangegeven interesse te hebben bij de
ontwikkeling van het Think Volunteer Academy platform en daar ook gebruik van te willen maken. Zie
daarvoor de intentieverklaringen in bijlage 2.

3.5 Nieuwsbrieven

Think Volunteer geeft minimaal 3 keer per jaar een online nieuwsbrief uit. Met deze nieuwsbrief
houden we onze geïnteresseerden, donateurs en relaties op de hoogte van onze ontwikkelingen.
We krijgen steeds meer interessante stichting activiteiten dus zullen in 2021 meer nieuwsbrief updates
geven. Deze nieuwsbrieven worden gemaakt door onze ambassadeur Annelotte Sante.

3.6 Social Media

We gebruiken onze website als visitekaartje en proberen hier ook de laatste updates in te verwerken.
Op de website is veel informatie te vinden en hier wordt vaak naar doorverwezen. Ook worden hier
regelmatig ervaringen en blogs op geplaatst. De meeste interactie met mensen en beeldmateriaal
wordt op Instagram en Facebook geplaatst.

Marketing moet in zijn algemeenheid meer toegepast worden en hiervoor moet meer expertise op het
gebied van marketing in huis worden gehaald. Ons opgezette marketing team gaat zich hier in 2022
meer op focussen.

3.7 Ambassadeurs

Think Volunteer heeft meerdere ambassadeurs geworven die bereid zijn zich in te zetten om ons te
helpen groeien. Voorbeeldactiviteiten van de ambassadeurs zijn:

1. Mensen kennis laten maken met de stichting
2. Artikelen plaatsen op websites en/of social media. Denk hierbij aan het schrijven van blogs,

nieuwsbrief, website enz. De artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd
3. Media: filmpjes, vlogs en fotomateriaal met ons delen
4. Informatieavonden organiseren en/of promoten op bijvoorbeeld scholen, reis organisaties en

vrijwilligersorganisaties.
5. Het ondersteunen van stagiaires die zich inzetten voor Think Volunteer
6. (Funding) activiteiten organiseren. Je kunt bijv. iets in de buurt organiseren geld op te halen

voor de stichting. Collecte, sponsorloop, maar ook middelen voor projecten zijn welkom; denk
hierbij aan schoolmateriaal, spelletjes, boeken, etc.

7. Eigen ideeën

3.8 Raad van advies

Think Volunteer is in 2020 een raad van advies gestart. De inbreng van waardevolle kennis,
ervaringen en nieuwe inzichten zijn van belang om de doelen van Think Volunteer te kunnen bereiken.
Zo vindt er een indirecte bijdrage aan de successen van Think Volunteer plaats.



4. Speerpunten 2022

Doelen met betrekking tot de Think Volunteer Academy:

● Think Volunteer heeft april 2022 een subsidie/investering geworven die ingezet wordt
tot het waarmaken van de applicatie en de webversie van de Think Volunteer Academy.
- Er zijn subsidies/investeringen aangevraagd en toegekend voor het realiseren van het

platform Think Volunteer Academy.

● Think Volunteer heeft eind 2022 de volgende invulling gegeven aan het platform:
- Op dit platform staat er 1 cursus met betrekking tot cultuur en geloof van minimaal de 5

meest bekende vrijwilligerswerk landen (ontwikkelingslanden).
- Op dit platform staan er cursussen die betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling,

werken met kinderen, werken met speciale doelgroepen en werken met dieren (zie tabel
hieronder).

- Op dit platform wordt coaching aangeboden.

● Think Volunteer heeft eind 2022 meer samenwerkingen met belangrijke organisaties die
onze missie ten goede komt.
- Voorbeelden hiervan zijn:

*Het Better Care Network
*Volunteer Correct
*Ministerie van Buitenlandse Zaken
*Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
*Ministerie van ontwikkelingssamenwerkingen

● Think Volunteer heeft eind 2022 een netwerk opgebouwd met Nederlandse
reisorganisaties die mee willen denken of interesse hebben in de Think Volunteer
Academy.
- Deze Nederlandse reisorganisaties bieden internationaal vrijwilligerswerk aan en worden

gekoppeld aan de Think Volunteer Academy middels een nog te ontwikkelen pitch.

Doelen met betrekking tot Think Charity:

● Think Volunteer heeft eind 2022 met haar donatieprogramma Think Charity 100
vrienden van geworven.
- Deze vrienden van zijn gekoppeld aan de doelen ter ondersteuning van kwetsbare

kinderen en dieren.

● Think Volunteer heeft eind 2022 meer en grotere geld instromen.
- Meer zakelijke partners en bedrijven die ons financieel willen ondersteunen. Daarnaast

meer particuliere donateurs.

Doelen met betrekking tot het bestuur van Think Volunteer:

● Think Volunteer heeft eind 2022 haar bestuur, ambassadeurs en raad van advies
uitgebreid.
- Eind 2022 hebben we minimaal 10 bestuursleden.
- Eind 2022 hebben we +/- 10 enthousiaste ambassadeurs die we kunnen inzetten voor

eventuele stage markten, beurzen, evenementen etc.



6. Bijlagen

Bijlage 1 - Invulling Think Volunteer Academy

Bekijk onze prototypes hier:
App & Browser

■ De software wordt gebouwd met een LMS: ‘Een learning management systeem is een
software oplossing waarmee de administratie, documentatie, tracking en rapportage omtrent
leren binnen de organisatie beheert wordt: Backend report.

■ De reiziger doorloopt modules. De lesstof bestaat uit video’s en tekst. In de lesstof van de
cursus worden tussentijdse opdrachten toegepast. Wanneer de reiziger de opdracht niet
behaald kan hij of zij niet door naar de volgende les. Er is inzicht in hoe snel en of de reiziger
de hele module doorloopt.

■ De reiziger kan examens halen binnen de Think Volunteer Academy modules. In de examens
wordt getoetst in hoeverre de reiziger aan de leerdoelen van de module voldoet. Er worden
examens en beoordelingsmethoden ontwikkeld om de kennis en vaardigheden van de reiziger
te toetsen. Bij een percentage van # juist beantwoorde vragen heeft de reiziger het examen
behaald. Wanneer een module is afgerond haalt de reiziger een certificaat.

■ De leerervaring van elke reiziger wordt getoetst omdat dit ten grondslag ligt aan de totale
effectiviteit van de academy. Elke gebruiker wordt gevraagd om feedback formulieren in te
vullen en krijgt vragen over de aangeboden lesstof, content en functionaliteit van de academy
en het doorlopen van modules.

Invulling cursussen
Op het platform bieden wij 10 leermodules (blauw) aan die elk bestaan uit meerdere cursussen
(groen). De reiziger heeft de keuze welke modules doorlopen worden, afhankelijk van het doel van de
reis. Deze cursussen (groen) worden ingevuld door tekst en educatieve video’s. Deze 23 cursussen
zijn algemene thema’s die onafhankelijk zijn van het land van bestemming. Hier bovenop bieden wij
33 land-specifieke cursussen aan over “Cultuur en geloof” in cursus 3. Dit spitsen wij toe op de 13, 10
en 10 populairste reis landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika respectievelijk. Think Volunteer heeft in
al deze landen in ons netwerk aangesloten projecten. De cursus “Cultuur en geloof” moet de
belangrijkste informatie verstrekken over de (verschillende) culturen van het land van bestemming,
(zie afbeelding volgende pagina)

Lokale kennis
Aanvullend op de leermodules die ontworpen worden door de onderwijskundige, worden educatieve
video’s toegevoegd. De kennis die aan de gebruiker wordt verstrekt middels de deze video’s wordt
lokaal geproduceerd met lokale kennis. Hierdoor krijgt het perspectief van de lokale projecten en
gemeenschappen de meeste waarde. Dit doen wij door lokale mensen, experts en
ervaringsdeskundigen aan het woord te laten met uiteenlopende perspectieven en ervaringen op alle
desbetreffende onderwerpen binnen de modules. In de vorm van korte interviews gemixt met beelden
van de omgeving en projecten komen deze video’s tot stand.

Lokale video teams
De educatieve video’s zullen samengesteld worden uit beeldmateriaal vanuit de 33 verschillende
landen. Voor elk land werken wij samen met een lokaal videoteam die worden gecoördineerd door ons
uitvoerend producent. De uitvoerend producent van Think Volunteer ontwikkelt samen met de
onderwijskundige passende plannen voor educatieve video’s die een toegevoegde waarde zijn voor
de cursussen. Er komt eenheid in de video’s op het platform. Dit wordt bewerkstelligd door nauwe
samenwerking tussen uitvoerend producent   en lokale producers. De uitvoerend producent houdt
overzicht over het gebruik van:

- Een call sheet.
- Een shotlist.
- Een goedgekeurd draaiboek.
- Gebruik van de vereiste filmapparatuur.
- Een professionele crew.
- Vaststaande edit stijl en vorm.

https://framer.com/share/Think-Volunteer-Academy-App--wIVCBx4C0hhFAWf8O8FA/jD3AZEWT?highlights=0&editor=1#jD3AZEWT
https://framer.com/share/Think-Volunteer-Academy-Browser--z6NiqgNteFU9mqgKaiB4/w3WIbFchG?editor=1#w3WIbFchG




Bijlage 2 - Intentieverklaringen
Letter of intent
By signing this letter, I declare that our organization benefits from well-prepared and trained
international volunteers, students and/or travelers and that we are interested in the development of the
Think Volunteer Academy. When the Think Volunteer Academy is realized it is desirable that our
volunteers, students and/or travelers have followed the preparation and training of the Think Volunteer
Academy and obtained an appropriate certificate.

Signatures:

Volunteer Correct

Niko Winkel, 13-11-21

leden Volunteer Correct:

Hanze Groningen

Heinrich Naumann, 14-09-21

Saxion Enschede

Nicole Bartels, 03-10-21



Young Star Abroad

Iris Kolthof, 20-08-21

Young professional internships

Jasper Kuizenga, 21-08-21

Dreamhouse Indonesia

Yosua Lapudooh, 23-08-21

Sumatra Volunteer

Muhammed Husen, 31-08-21

Ikganaarbali

Amber van den Boomen, 03-09-21

H-Boutique hotel

Thomas Matantu, 25-8-21

Diveculture

Kai Ibrahim, 03-09-21

Mitra Wacana

Wildlife Rescue Centre Hostel community Yogyakarta



Irhamna Putri Rahmawati, 02-09-21

Tasno Iwan, 30-08-21

Intern Indonesia,

M.S Kroeze, 30-08-21

Partners in action for sustainable development (PASD),
Zumba, Malawi. 24-09-2021


