ONDERZOEK STAGIAIR(E) GEZOCHT VOOR
INTERNATIONAAL VERANTWOORD EN
DUURZAMER REIZEN!

Ben jij een ambitieuze afstudeer student en heb je affiniteit met reizen,
verschillende culturen en wil jij de wereld een stukje beter maken? Dan is deze
afstudeeropdracht misschien wat voor jou!
VOLUNTOURISM:

Sociaal maatschappelijk werk in combinatie met reizen, het zogenoemde ‘Voluntourism’ wordt steeds
populairder. Een mooi en leerzaam initiatief. Toch blijkt uit onderzoek dat de reiziger hier vaker meer uithaalt
dan de lokale doelgroep. Stichting Think Volunteer wil middels verantwoord vrijwilligerswerk en reizen een
positieve bijdrage leveren aan mens en omgeving in het buitenland. Think Volunteer gelooft dat de mens zich
van nature zich wil inzetten voor de ander, maar vindt 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. We geloven 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.
BEDRIJFSCULTUUR:

Stichting Think Volunteer bestaat uit een jong en ambitieus team met grote doelen! De stichting kenmerkt
zich als internationaal, energiek, informeel, ondernemend, flexibel en altijd in ontwikkeling. Deels wordt er
thuis gewerkt, maar er liggen ook kansen om werk en onderzoek uit te voeren in het buitenland. De focus ligt
nu met name op Indonesië.
WAT ZOEKEN WE?

We zijn op zoek naar iemand die met zijn of haar afstuderen wil bijdragen aan een internationaal keurmerk voor
verantwoord reizen en vrijwilligerswerk! Op een rijtje:
Je studeert Social work/Psychology,Tourism, Tourism Geography and Planning of Anthropology /
Development studies
Je begrijpt onze missie en visie en staat hiervoor
Je wil met jouw onderzoek wat betekenen voor kansarme mensen wereldwijd!
Je hebt affiniteit met reizen, cultuur, mens en omgeving
Je werkt zelfstandig, hebt een proactieve houding, je kunt snel schakelen, overziet processen en beschikt
over probleemoplossend vermogen.

ONDERZOEKSOPDRACHT:

Om onze academy te ontwikkelen en te kunnen verantwoorden hebben wij meerdere onderwerpen binnen ons
thema liggen waar we graag antwoorden op zouden willen hebben. *Vragen die we hebben liggen zijn:
Hoe kan een reiziger zo duurzaam mogelijk reizen in het buitenland?
Aan welke richtlijnen moet een organisatie minimaal voldoen om 'verantwoord' vrijwilligerswerk/voluntourism aan te bieden?
Er wordt vooral gekeken naar de schadelijke gevolgen van voluntourism, maar wat zijn positieve gevolgen?
Hoe kan er voor gezorgd worden dat kinderen met hechtingsproblematiek zo min mogelijk geschaad worden door vrijwilligers?
Wanneer ben je een goede vrijwilliger? Aan welke competenties moet voldaan worden om als internationale vrijwilliger daadwerkelijk een
positieve bijdrage te leveren?
Wat is een juiste methode en ontwikkelingstraject (hoe inzetten) voor de begeleiding aan vrijwilligers / stagiaires die vrijwilligerswerk
gaan doen in het buitenland?
Waar moet een goede voorbereiding / training aan voldoen om als vrijwilliger een positieve impact te kunnen leveren in het buitenland?
In hoeverre draagt de Think Volunteer Academy bij aan verantwoord reizen / vrijwilligerswerk?
Hoe kan vrijwilligers- toerisme positief bijdragen aan de SDG?
Wat is de belangrijkste motivatie van reizigers om vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland?
Wat zijn de positieve en negatieve effecten van internationaal reizen?
Hoe kun je systeem gericht werken het beste implementeren in het buitenland?
Wat is professioneel handelen met betrekking tot cultuurverschillen?
Hoe ga je als international om met kinderen die een trauma hebben in het buitenland?
Hoe ga je als international om met dilemma’s met betrekking tot verschillende culturen?

*De vragen zijn erg breed, kan in overleg / eigen inzicht afgebakend worden
AANBOD

We bieden een uitdagende onderzoeksopdracht met een hoge mate van flexibiliteit: invullen eigen uren,
mogelijkheid om vanuit huis te werken. Onze stichting kenmerkt zich als jong, informeel en ondernemend,
waarin veel ruimte is voor eigen initiatief. Daarnaast krijg je waardevolle ervaring op het gebied van
internationalisering en kansen met een snelgroeiende stichting en zal jouw onderzoek nodig zijn om een
duurzame impact gaan leveren voor vrijwilligerswerk internationaal! Door het werken met een internationaal
netwerk, verschillende partijen en interessante contacten krijg je de kans om een goede basis te leggen voor
het vervolg van je carrière!
VESTIGINGSPLAATS

Nederland of Indonesië
STARTDATUM

In overleg

Interesse of wil je meer weten? Stuur dan je CV en motivatie naar info@thinkvolunteer.com
Meer weten over de stichting? Neem een kijke op onze:
HTTPS://WWW.THINKVOLUNTEER.COM
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