JAARVERSLAG

Jaarverslag 2020

2020

1

OP WEG NAAR
VERANTWOORD
VRIJWILLIGERSWERK

I N H O U D S O P G AV E
Ons Verhaal												4
Bestuur												5
Missie												10
Visie												10
Een terugblik op 2020										11
Studenten en Vrijwilligersprogramma								11
Sociale impact											11
Think Charity											11
Think Volunteer Academy									11
Onderzoek											12
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)							
12
Werkwijze van het product									13
3.1 Workshop & Coaching									
13
3.2. Donaties en financiën									
13
3.3. Samenwerkende projecten Indonesië							
13
3.4. Samenwerkingen Nederland								
14
3.5. Studiedagen en voorlichtingen								
15
3.6. Nieuwsbrieven										15
3.7. Social Media											15
3.8. Ambassadeurs										16
3.9. Raad van advies										16
3.10. Project plus											16
Overige Activiteiten											17
Enquêtes												17

I N LEI DI NG
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Think Volunteer. In dit jaarverslag vindt u onder andere een terugblik op 2020, de algemene activiteiten die uitgevoerd zijn, overige activiteiten
en onze doelen/speerpunten voor het jaar 2021. Mocht u vragen hebben neem dan contact op
met: 📧info@thinkvolunteer.com
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1 .1 Best u u r

1. O NS VERHAAL
Think Volunteer zet zich in voor kansarme doelgroepen in Indonesië. Wij zijn een stichting
die verschillende gebieden aanpakt, waaronder: sociaal werk, educatie, gezondheidszorg, de
natuur en een gezonde leefomgeving.
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 wij hiervan leren? Maar nog belangrijker: wat kunnen wij voor deze
kinderen betekenen? Ze wilden impact maken. 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 sociaal vrijwilligerswerk op een verantwoordelijke
manier wordt uitgevoerd. We willen voluntourism met een positieve impact motiveren. Door
onze kennis en ervaring te bundelen werd stichting Think Volunteer geboren.
Van 2017 tot 2020 gingen jaarlijks groepen studenten en vrijwilligers met Think Volunteer op
reis om in Indonesië een lokaal project te ondersteunen. Think Volunteer zorgde voor de juiste
kennis en handvatten middels haar workshop en coaching programma. Zo konden de deelnemers echt een steentje bijdragen! Daarnaast werd aandacht besteed aan het ophalen van
fondsen en financiële middelen voor de lokale projecten. Door de corona pandemie heeft het
reisprogramma van Think Volunteer moeten stoppen. We hebben besloten om ons niet meer
alleen te focussen op Indonesië, maar wereldwijd! Het begin van Think Volunteer Charity en
Think Volunteer Academy.

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.
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Zillah Marie Paliama
Functie: Voorzitter

Ruben Fukur
Functie: Bestuurslid algemeen / Coördinator

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

Ruben heeft in Nederland als social worker gewerkt met
jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en
bijkomende gedragsproblematieken. Hij heeft vanaf 2019
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 2020 is
Ruben in team Think Volunteer terecht gekomen. Hij richt
zich voornamelijk op de coördinatie en coaching van vrijwilligers, studenten en projecten in Indonesië.

Mirthe Kroeze
Functie: Secretaris / Coördinator

Annabelle Poventud
Functie: Bestuurslid algemeen Zakelijk & Beleid

Mirthe is co-founder van Think Volunteer en founder van
Intern Indonesia. Ze heeft afgelopen jaren studenten en
vrijwilligers gecoacht en Think Volunteer voornamelijk in
Indonesië gecoördineerd. Jaarlijks kwam ze weer terug in
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.

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.

Evie Camps
Functie: Penningmeester

Joffrey Bieleman
Functie: Bestuurslid algemeen: Public Affairs

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

Mirthe en Zillah leerde Joffrey kennen toen Think Volunteer
werd opgestart. Met zijn organisatie WelZoWijs focust hij
zich dagelijks op sociaal ondernemerschap. Joffrey ondersteunt en adviseert op zakelijk gebied.
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Maron Nijskens
Functie: Communicatie & Design
Maron wilde in 2020 stage lopen voor een project in Indonesie. 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.

Mirthe Kroeze
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 wil 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.

Evie Camps
Functie: Social Media & Communicatie
Kiki kwam in 2020 voor haar afstudeeronderzoek Anthropology naar Indonesië om onderzoek te doen naar religie
en tolerantie. Kiki is inmiddels afgestudeerd als communicatiewetenschapper en antropoloog en ondersteunt ons
niet alleen met haar kennis en advies, maar zorgt er ook
voor dat de marketing en communicatie de juiste aandacht
krijgt.
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Taken Overzicht

Verantwoordelijk voor

Mirthe
Kroeze

• Leidinggeven aan de organisatie, het bepalen van het bedrijfsbeleid,
het coördineren van de werkzaamheden en het houden van toezicht op
de organisatie.
• Verloop en eindverantwoordelijke van alle Think Volunteer projecten
• Ondersteunt waar nodig ook bij de coördinatie en uitvoering van projecten

Ruben
Fukur

• Ruben heeft een sturende, ondersteunende en coachende rol binnen
Think Volunteer
• Ruben is verantwoordelijk voor de marketing binnen Think Volunteer:
social media, website, acties etc.
• Ruben is verantwoordelijk voor de coördinatie van studenten en vrijwilligers in Indonesië
• Ruben is mede eindverantwoordelijk voor Think Charity

Evie
Camps

• Beheert en is eindverantwoordelijk over de financiën van Think Volunteer
• Is samen met Mirthe en Ruben eindverantwoordelijke voor Think
Charity.
• Heeft een adviserende rol binnen Think Volunteer
• Ondersteunt waar nodig en wanneer kan

Annabelle
Poventud

• Annabelle richt zich op beleid, development en innovatie
• Annabelle denkt op de achtergrond mee over kansen, begrotingen,
opties
• Ook is Annabelle samen met Ruben verantwoordelijk voor de Think
Volunteer website

Joffrey
Bieleman

• Joffrey richt zich op het zakelijke aspect van Think Volunteer, kansen,
geeft advies en verbindt

Kiki
Leijdekkers

• Kiki zet zich in voor de sociale media /communicatie van Think Volunteer.
• Kiki is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief
• Kiki denkt actief mee en geeft advies waar nodig

Sterre
Kroeze

• Sterre is ondersteunend in de sociale media het komende half jaar.
Werkt voornamelijk samen met Kiki en Ruben

Deniece
Hilberink

• Deniece gaat er voor zorgen dat onze missie en visie wordt overgebracht bij onze doelgroep/positie versterkers en sponsoren
• Deniece is ondersteunend in het netwerken
• Ontwikkelt unieke content voor Think Volunteer en haar Academy.
Denk hierbij aan foto / video, blogs
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Taken Overzicht

Verantwoordelijk voor

Maron
Nijskens

• Maron focust zich op de lay out / design van Think Volunteer
• Ze ondersteund bij het digitaliseren en creatief communiceren van
ons doel en lesmateriaal die we daar aan willen koppelen
• Ontwikkelt het prototype voor het Think Platform / Academy en
coördineert dit
• Ontwikkelt de application
• Denkt mee over het visualiseren en interactief maken van de inhoud
van de academy

Ingeborg
Netjes

• Ingeborg gaat straks naar Indonesië om het programma voor studenten en vrijwilligers te begeleiden als coördinator, netwerker, focust zich
daarnaast ook op uitwerking van nieuwe concepten en beleid.*Intern
Indonesia
• Ingeborg gaat als side project aan de slag met Think Charity. Focus
gaat waarschijnlijk liggen op fondsenwerving, netwerken, activiteiten

Onderzoek

Vanaf 2021 gaan meerdere studenten intern onderzoek doen:
• Jorie & Klarissa: social work, gaan het thema duurzame impact onderzoeken
• Lisa Haverman: toegepaste psychologie: gaat het thema hechting en
vrijwilligerswerk onderzoeken
• Kirsten Kaman (RUG)

Raad van Advies Betrokken voor vrijblijvend advies en ondersteuning
/Ondersteunend

1 . 2 Mi s s i e
Op weg naar verantwoord vrijwilligerswerk & verantwoord reizen
Stichting Think Volunteer wil middels verantwoord vrijwilligerswerk en reizen een positieve
bijdrage leveren aan mens en omgeving. Think Volunteer gelooft dat de mens zich van nature zich wil inzetten voor de ander, maar vind het belangrijk dat de bevolking en de natuur
beschermd worden. Hierbij is bewustwording, voorbereiding en de verbinding tussen de lokale bevolking en de reiziger van belang. Think Volunteer gelooft in de kracht van educatie. Door
informatie en educatie te delen over de lokale context, zoals behoeften, cultuur, normen en
waarden , kan een duurzame positieve impact tijdens vrijwilligerswerk, een reis of een charity
project gerealiseerd worden.

1.3 Visie
Think Volunteer wil een een platform bieden waar reizigers informatie en educatie krijgen omtrent reizen met een positieve impact. Verbinding, gelijkwaardigheid, vraaggericht werken staan hierbij centraal. Studenten, tussenjaars en vrijwilligers krijgen vaak niet de juiste voorbereiding en handvatten die ze nodig hebben om verantwoord te reizen. Het is belangrijk dat de
reiziger zich bewust is van zijn of haar rol in een ander land en de mogelijke positieve, maar
ook negatieve gevolgen. We willen er voor zorgen dat het zogenoemde ‘voluntourism‘ een
positieve bijdrage levert. Middels de Think Volunteer Academy en Think Charity bieden we een
centrale plek geven waar reizigers leren over hoe ze daadwerkelijk een steentje bij kunnen
dragen. Iedereen, zowel de reiziger als de lokale bevolking in het buitenland heeft recht op de
juiste educatie, begeleiding en bescherming.
10
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2.1 St u d enten en Vr i jwi l l i g er s p rog ramma
In 2020 gingen er in totaal 12 studenten en vrijwilligers met ons mee op reis. Middels onze
workshop hebben wij ze voorbereid en middels ons coachingsprogramma ondersteund tijdens hun deelname aan het project. Echter kwamen de stages en het vrijwilligerswerk plotseling en abrupt ten einde door de corona pandemie en zijn alle vrijwilligers en studenten
vertrokken naar Nederland in Maart 2019. De studenten en vrijwilligers hebben 3 tot 4 weken
stagegelopen of vrijwilligerswerk gedaan.
Door de corona pandemie zijn er vervolgens geen studenten meer gekomen en lag het reizen,
en ons programma, stil. We wilden niet stilzitten en gingen ons focussen op andere zaken om
alsnog een positieve impact te kunnen leveren in Indonesië.

2.2. S oci al e Imp act
Een paar highlights hoe we met ons verantwoord vrijwilligerswerk programma impact hebben
geleverd in 2020. Zoals eerder benoemd hebben we 12 studenten voorzien van een workshop
en zijn zij ondersteund tijdens hun periode middels ons coachingsprogramma. Helaas was dit
van korte duur en hebben we met dit programma niet de impact kunnen maken zoals wij die
voor ogen hadden. Toch hebben we met onze andere programma’s een positieve bijdrage
kunnen leveren. Lees verder om te lezen over onze andere programma’s.

2.2.1 T hi nk C har i t y
Door de corona pandemie kwamen vele landen in een lockdown terecht waaronder Indonesië. Dit betekende voor kwetsbare gezinnen dat ze geen geld konden opbrengen voor eten,
drinken en de nodige hygiënische middelen. Wij zijn een donatieprogramma gestart ter ondersteuning van deze gezinnen. Het programma kreeg de naam: ‘same lockdown, different impact’. We hebben met dit programma €4000,- op weten te halen waardoor er meer dan 400
gezinnen zijn voorzien van voedselpakketten en desinfecterende middelen.
Dit succes heeft geleid tot het opzetten van een donatie platform genaamd ‘Think Charity’.
Middels dit programma focussen we op de volgende thema’s:
• Hygiëne
• Help een kind naar school
• Het tegengaan van dierenleed
Voor meer informatie over deze doelen zie bijlage 1. Tevens hebben we middels het Think
Charity platform 14 ‘vrienden van’ geworven die maandelijks doneren voor het doel: ‘Help een
kind naar school’.

2.2.2 T hi nk Vol u nteer Acad emy
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.
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3. A LG E M E N E ACTI V I TE I TE N VA N TH I N K VOLUNT EER
3 .1 Wor k s hop & C oachi ng
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.

Beelden uit het prototype van de Think Volunteer Academy

2 . 2 . 3 On d erzo e k
In 2020 zijn er 2 onderzoeken uitgevoerd door het bestuur van Think Volunteer en door Didi de
Vos en Ruben Fukur. Het onderzoek dat door het bestuur is uitgevoerd had de volgende hoofdvraag: Wat vinden reizigers belangrijk als ze vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen?
Om de resultaten van dit onderzoek in te zien, kunt u de volgende pagina bezoeken: Op weg
naar verantwoord vrijwilligerswerk
Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd door Didi de Vos en Ruben Fukur. Dit onderzoek
had als doel het creëren van een product welke bij zou dragen aan de stichting. Het product
is uiteindelijk een coachingsprogramma geworden waarmee de coaches worden ondersteunt
om de studenten en vrijwilligers zo goed mogelijk te begeleiden. Het waarborgen van een
positieve impact staat binnen het coachingstraject centraal. Om de resultaten van dit onderzoek in te zien, kunt u de volgende pagina bezoeken: Onderzoek
Uit de uitgevoerde onderzoeken kunnen ook richtlijnen herleid worden die verantwoord vrijwilligerswerk met een positieve impact kunnen waarborgen. Deze zullen in 2021 verder uitgewerkt worden en zullen te zijner tijd aanvulling geven op de website van Think Volunteer:
Richtlijnen. Wij zijn ervan overtuigd dat kwalitatief onderzoek van belang is voor het waarborgen van verantwoord vrijwilligerswerk met een positieve impact. In 2021 gaan we meerdere
onderzoeken doen die betrekking hebben op verantwoord reizen en vrijwilligerswerk in het
buitenland.

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 D onat i es & F i nanci ën
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 S amenwer kend e p roj ecten Ind onesi ë
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.

2 . 3 Al g e m e e n Nut Be o ge n de Instel l ing ( ANBI)
We hebben een ANBI status verkregen in oktober 2020. Daarmee heeft onze stichting belastingvoordelen, zoals: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
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NGO

NGO

NGO

Onderwijs

Overig

Rumah Impian

SOS
Kinderdorpen

WRC Jogja

UNISA

Rotary

Hoshizoro
Foundation

Teruna Bangsa

SRI rainforest

UNY

Rotaract

Hellen Keller

Sumatra
Volunteer

Careforce

Yakkum

Victory plus

CLEAR
communitas

Mitra Wicana

Zakelijke markt
We hebben georiënteerd hoe we meer onze positie kunnen innemen op de zakelijke markt en
welke bedrijven Think Volunteer eventueel zouden kunnen ondersteunen of welke samenwerkingen interessant zouden kunnen zijn. Er is met name georiënteerd wat zou kunnen passen.
We hopen in 2021 deze concepten verder uit te werken.

3 .5 St u d i ed ag en en Voor l i cht i ng en

Hospital Bantul

Animal Friends
Jogja

Sayab ibu

Lombok Animal
Rescue

Stagemarkten
‘Think Volunteer’ heeft in het jaar 2020 geen stagemarkten, van met name Hogescholen, bijgewoond. Dit komt door de corona pandemie.
Voorlichtingsdagen
Bij onder andere de Hanze, Saxion, het Friesland College en de HAN werd Think Volunteer uitgenodigd om voorlichtingen en gastcolleges te geven. Echter hebben deze niet plaatsgevonden in verband met de corona pandemie.

3 . 4 S a m e nwe rkin ge n Ne de rla nd
Intern Indonesia
Met de komst als stichting focussen we alleen nog met Think Volunteer op de workshops,
coaching en donaties. De bemiddelingsservice, het reisproces en het regelen van de reis,
wordt uitbesteed aan onze partner ‘Intern Indonesia’.
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
Welzowijs
In samenwerking met stichting ‘Welzowijs’ werden er een aantal pilots gedaan om te kijken
naar mogelijkheden voor verdere activiteiten die passen bij ‘Think Volunteer’.
Een vraag die hierbij is meegenomen is bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we aan meer ondersteunende gelden komen voor de stichting?’ Bij de pilots werden een aantal activiteiten ondernomen die buiten het gezichtsveld lagen van Think Volunteer.
Advies over wegzetten van de nieuwe stichting
Koppeling stagiaires ter ondersteuning
Groeilab
Wij hebben in 2020 een workshop gevolgd van Groei Lab waarin we kennis hebben opgedaan
over organisatiestructuur, toekomst en kansen. De kennis die we hebben meegekregen zal
worden toegepast in de organisatiestructuur van de stichting en uitvoering van onze toekomstplannen.
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Social Media
Think Volunteer heeft op de corona pandemie ingespeeld door online voorlichtingen te geven
via haar social media platformen met betrekking tot vrijwilligerswerk en het think volunteer
charity programma.
In 2021 worden deze activiteiten voortgezet en hopelijk kunnen we weer op scholen en stagemarkten staan om voorlichting te kunnen geven. Er wordt op tijd gekeken of we ons kunnen
aanmelden voor eventuele stagemarkten en we kijken waar mogelijkheden liggen voor gastcolleges en voorlichtingen. We gaan proberen om nog meer contacten te leggen met scholen
en eventuele samenwerkingsverbanden aan te gaan.

3 .6 N i eu ws b r i even
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 Kiki Leijdekkers.

3 .7 S oci al Med i a
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 bestuurslid Ruben Fukur gaat
zich hier in 2021 meer op focussen. Ook zullen we gaan proberen om dit meer uit te besteden
aan mensen die daar verstand van hebben. Een student op dit gebied zou ook welkom zijn.
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3 . 8 A m b a ssade urs
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

4. OV E R I G E ACTI V I TE I TE N
4.1 Enq u êtes
Voor het maken van het prototype van de Think Volunteer Academy hebben we vrijwilligers en
studenten geënquêteerd. Deze enquête hebben we uitgevoerd zodat we konden achterhalen
in hoeverre vrijwilligers en studenten het van belang vinden om gebruik te maken van de Think
Volunteer Academy om verantwoord vrijwilligerswerk te waarborgen.
Wat is je eerste gedachte over een kennisplatform voor vrijwilligers en stagiaires?

3 . 9 Ra a d van Advie s
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. Op
dit moment zitten de volgende mensen in onze raad van advies.

Erg positief
Enigzins positief
Neutraal

Raad van Advies

Functie

Herman Muurlink

Advies Allround

Esmee Wilmot Klink

Advies Courses

Sophie Kroeze

Advies Marketing

Evan Meijer

Advies Overheidszaken

Niels Bosman

Advies Onderzoek & Verantwoording

Niels Bosman

Better Care Network

Niels Bosman

Volunteer Correct

Enigzins positief

Meer informatie over onze enquête kunt u vinden op onderstaande link:
https://www.thinkvolunteer.com/wp-content/uploads/2020/11/ResultatenEnquete.pdf

3 . 1 0 P ro j e ct Plus
Project plus is een project dat 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 onze goede doelen. Dit kan als 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.
Andere mogelijkheden zijn: een voorlichting geven op een middelbare school, een interactieve workshop geven, waarin kinderen leren maar ook wat ‘teruggeven’ en samen met scholen
acties organiseren die ten goede komen van onze projecten in Indonesië.
Dit stond in 2020 op de planning, maar we zijn hier nog onvoldoende mee bezig geweest. In
2021 komt er meer bestuurlijke capaciteit om meer op educatief gebied met verschillende
scholen te doen.
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5. SPEE RP UNTEN 2021
Doelen met betrekking tot de Think Volunteer Academy:
Think Volunteer heeft eind 2021 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 2021 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.

CURSUSSEN

BASIS

WERKEN MET
KINDEREN

SPECIALE
DOELGROEPEN

• Persoonlijke Ontwikkeling

• Jeugdzorg

• Gehandicaptenzorg

• Cultuur & Geloof

• Pedagogiek

• Verslavingszorg

• Ethiek & Dilemma’s

• Hechting

• Psychiatrie

• Duurzame Impact

• Trauma

• Methodisch Werken

DIER EN NATUUR

Think Volunteer heeft eind 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 haar bestuur, ambassadeurs en raad van advies uitgebreid.
• Eind 2021 hebben we minimaal 10 bestuursleden.
• Eind 2021 hebben we +/- 10 enthousiaste ambassadeurs die we kunnen inzetten voor eventuele stage markten, beurzen, evenementen etc.
.

OPTIONEEL

• Duurzame Projecten

• Taalles

• Wildlife

• Sociaal Ondernemen

• ZERO Waste
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6. BI J LAG EN
6.1. Bijlage 1 - Think Charity
Het doel hygiëne stond in het teken van het plaatsen van sanitair op basisscholen. Help een
kind naar school is een doel waar donateurs virtueel ‘foster parent’ kunnen worden. De donateurs van dit doel zijn voornamelijk donateurs die maandelijks of jaarlijks donaties overmaken,
zodat zij gekoppeld kunnen worden aan een kind waardoor dit kind weer de mogelijkheid krijgt
om naar school te gaan.
Tot slot hebben we het doel welke te maken heeft met dierenleed. Het geld wat hiervoor
wordt ingezameld gaat naar lokale Indonesische projecten die zich inzetten voor straathonden
en straatkatten.
6.2. Bijlage 2 - Think Volunteer Academy
We willen een kennisplatform ontwikkelen die laagdrempelig en toegankelijk is voor reizigers,
vrijwilligers, studenten en reisorganisaties. We zijn in 2020 gestart met het maken van een
prototype. Stagiaire Maron Nijskens heeft dit in samenwerking met onze ambassadeur Herman Muurlink ontwikkeld, met als resultaat een prototype app en browser versie! Voor meer
informatie: zie website van Think Volunteer om toegang te kunnen krijgen tot het prototype.
Voor 2021 zijn wij op zoek naar een subsidie of investering waarmee we ons prototype tot
werkelijkheid kunnen maken.
De Think Volunteer Academy wordt een digitaal platform beschikbaar voor vrijwilligers en studenten en organisaties die internationaal vrijwilligerswerk en stages aanbieden.
Middels the academy worden vrijwilligers en studenten voorbereid, getraind en gecoacht om
het beste uit hun buitenlandse ervaring te halen. Er wordt gekeken naar de behoefte van de
vrijwilliger en die van de lokale doelgroep.

THINK VOLUNTEER ACADEMY

CURSUSSEN

COACHING

CONNECT

Lesmateriaal

Vaste Coach

Internationaal Forum

Certificering

Voor- Tijdens - Na

Application

Ontwikkelingsroute

Chat Functie

Verschillende modules:
Modules: Wij hebben (online) cursussen ontwikkeld door middel van onderzoek, literatuur en
onze kennis en ervaring.
• Basis: De basismodule is geschikt voor elke student en vrijwilliger die voorbereid op reis wil
gaan. Je leert over jezelf, verschillende culturen, hoe je om kunt gaan met dilemma’s en hoe
je het beste uit een buitenlandse stage of vrijwilligerswerk kan halen.
• Werken met Kinderen: Deze module is geschikt als aanvulling op basis voor studenten en
vrijwilligers die gaan werken met kwetsbare kinderen in het buitenland. Je kunt hierbij denken
aan straatkinderen, kinderen in het onderwijs of engelse lesgeven.
• Speciale doelgroepen: Deze module is geschikt wanneer een student of vrijwilliger gaat werken met meer gespecialiseerde doelgroepen. Denk hierbij aan mensen met een handicap,
verslaving of psychiatrische aandoening.
• Dier en Natuur: Deze module is geschikt wanneer een student of vrijwilliger zich gaat inzetten
voor environment, natuur of wildlife. Denk hierbij aan een wildlife rescue centre, een natuurreservaat of het restaureren van de jungle.
• Optioneel: Hier kunnen extra cursussen worden gekozen. Voorbeelden zijn verschillende
taallessen of sociaal ondernemen.
Certificering: Door het behalen van de cursussen kan een student of vrijwilliger zich certificeren. In de online academy kun je door middel van het volgen van modules badges behalen.
Deze worden weergegeven op je certificaat.
Lesmateriaal: In het platform zijn online cursussen en lesmaterialen zoals video’s, boeken en
ervaringen te vinden.
Coaching en begeleiding
• Persoonlijke Think Coach: De student / vrijwilliger wordt gekoppeld aan een deskundige
coach, waar tijdens de buitenlandse ervaring op kan worden teruggevallen. Een start midden
en eind gesprek met reflecteren op eigen handelen staat hierbij centraal.
• 24/7 support: Naast een persoonlijke coach kan op het Think Academy platform altijd worden
teruggevallen op een van de medewerkers of (oud) andere studenten/vrijwilligers via het forum of de chatfunctie. Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.
• Optioneel: Persoonlijke ontwikkelingsroute, taallessen, EHBO, open voor samenwerkingen.
Software:
• Application: In het platform, maar ook de bijbehorende app, vind je alle informatie, cursussen,
lesmaterialen en de behaalde certificaten. Daarnaast geeft het platform en de app toegang tot
het forum en een chatfunctie.
• Forum: Het forum op het platform is een plek waar ideeën en inzichten gewisseld kunnen
worden met projecten, deelnemers, organisaties.
Verbinding met jouw organisatie. Je vindt er tevens leuke blogs, verhalen, tips en tops.
• Chat: Bij de chatfunctie kun jij contacten onderhouden met je coach, school, vrijwilligerswerk
plek maar ook andere studenten en vrijwilligers die op reis gaan of op reis zijn geweest.
Via de chat heb je de mogelijkheid om vragen te stellen en hulp te vragen.

Wanneer de student of vrijwillger toegang heeft tot ons platform kunnen er verschillende
modules gevolgd worden en cursussen worden behaald. Wanneer er een cursus wordt behaald kan dit worden aangetoond met een officieel certificaat. Lesmateriaal zoals handboeken
en educatieve video’s zijn altijd beschikbaar.
Daarnaast kan de student of vrijwillger gebruik maken van een coach wanneer hij of zij op reis
gaat. Contact met de coach, andere (oud) vrijwilligers en studenten kan onderhouden worden
via het online forum en de application
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