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SA M E N VATTI N G

EEN ONDERZOEK NAAR HOE DUURZAAM
EN VERANTWOORD VRIJWILLIGERSWERK
KAN WORDEN GELEVERD AAN KWETSBARE KINDEREN IN INDONESIË

De afgelopen drie jaar is het doen van vrijwilligerswerk bij kinderprojecten in het buitenland met
26% gestegen (Better Care Network Netherlands, 2017). Volgens Van den Brink (2014) wordt er
bij de helft van de reisorganisaties naar een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd, ook hebben Nederlandse vrijwilligers vaak geen opleiding voor het werken met kwetsbare kinderen.
Kijkend naar de kosten, betalen Nederlandse vrijwilligers een bedrag aan reisorganisaties die
kan oplopen tot €3000 voor vier weken (Develtere, 2014). Dit maakt dat vrijwilligerswerk als
een ego stische keuze kan worden gezien (Smith & Front, 2014). De vrijwilligersorganisatie
Think Volunteer heeft als missie om vrijwilligers de juiste voorbereiding en handvatten te bieden zodat zij op een verantwoorde en duurzame manier vrijwilligerswerk kunnen leveren aan
de lokale bevolkingen en de kwetsbare kinderen (Think Volunteer, 2021).
Dit onderzoek heeft als doel om te achterhalen hoe Nederlandse vrijwilligers een verantwoorde en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië, wanneer zij zich aanmelden bij Think Volunteer. Daarnaast is binnen dit onderzoek de
cursus ‘working with kids’ ontworpen voor de Think Academy.

VO O RWOORD
Voor u ligt het praktijkgericht onderzoek voor de organisatie Think Volunteer. Think Volunteer
is een vrijwilligersorganisatie in Indonesië met de missie om internationaal verantwoord en
duurzaam vrijwilligerswerk te leveren. Het onderzoek is gericht op hoe Nederlandse vrijwilligers een verantwoorde en duurzame bijdrage kunnen leveren aan kwetsbare kinderen in
Indonesië. Hierin wordt een cursus ‘working with kids’ voor de Think Academy ontwikkelt, die
bijdraagt aan de voorbereiding van Nederlandse vrijwilligers die gaan werken met kwetsbare
kinderen in Indonesië.
Wij waren teleurgesteld dat we niet konden afreizen naar Indonesië vanwege COVID-19. Gelukkig hebben wij de mogelijkheid gekregen om ons onderzoek op afstand te mogen doen in
samenwerking met Think Volunteer. Wij willen Think Volunteer bedanken voor deze kans en
het vertrouwen in ons.
Tenslotte willen wij Safoura Ghaeminia hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. Door
haar feedback, geduld en goede hulp bij het uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek hebben
wij dit onderzoek succesvol kunnen afronden.
Wij wensen u veel leesplezier!

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en praktijkgericht onderzoek. Data zijn verzameld door middel van de kwalitatieve onderzoeksstrategie. Er zijn twee soorten interviews afgenomen. E n interview is gericht op welke
kennis, vaardigheden en houding er volgens lokale maatschappelijk werkers nog is van de
Nederlandse vrijwilligers om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te kunnen leveren.
Het andere interview is gericht op welk eindproduct een passende aanvulling is voor de Think
Academy volgens (oud)-vrijwilligers en medewerkers van Think Volunteer.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de onderwerpen hechting, trauma, pedagogiek,
ethiek, dilemma’s, religie en cultuur belangrijke kennisgebieden zijn waar de Nederlandse
vrijwilliger kennis over zou moeten hebben wanneer zij met kwetsbare kinderen in Indonesië gaan werken. Door middel van de cursus ‘working with kids’ worden Nederlandse vrijwilligers zich bewust van hoe zij een verantwoorde en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de
ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië. Binnen deze cursus worden er casussen
voorgedragen binnen de onderwerpen hechting, trauma, pedagogiek, ethiek en dilemma’s.
Nederlandse vrijwilligers worden door deze cursus voorbereid om een verantwoorde en duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië
Naast de bovengenoemde onderwerpen en het eindproduct is geconcludeerd dat de Nederlandse vrijwilliger kennis moet hebben over interculturele vaardigheden zoals zelfkennis,
analyseren, evalueren en relateren. Daarnaast moet je je als Nederlandse vrijwilliger gelijkwaardig en respectvol opstellen richting de Indonesische bevolking. Ook het afzetten van de
‘Westerse bril’ wordt gezien als een verantwoorde en duurzame houding. Wanneer een Nederlandse vrijwilliger kennis overdraagt aan de Indonesische maatschappelijk werkers, wordt
er bijgedragen aan de ontwikkeling maar worden kwetsbare kinderen niet onnodig geschaad.
Een Nederlandse vrijwilliger moet minimaal vier maanden in Indonesië zijn om verantwoord en
duurzaam vrijwilligerswerk te leveren.

Klarissa Miskotte
Jorie Wolbert
Enschede, 18 juni 2021

Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om videomateriaal aan de casussen toe te voegen binnen de cursus ‘working with kids’. Hierdoor krijgen Nederlandse vrijwilligers beeldvorming bij het juiste antwoord. Een advies is om meer lokale coördinatoren te interviewen
over welke kennis, vaardigheden en houding er van de Nederlandse vrijwilliger nodig zijn om
verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te kunnen leveren aan kwetsbare kinderen in Indonesië.
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vrijwilligers wederzijds respect tonen en zich kwetsbaar opstellen. De lokale bevolking kan
vertrouwen krijgen wanneer een vrijwilliger behulpzaam, betrouwbaar, zelfstandig en oprecht
geïnteresseerd is (The international ecotourism society, 2012).

HO O F DSTUK 1
INLEI DING
Allereerst wordt duidelijk gemaakt wat de aanleiding is van dit onderzoek. Dit zal een duidelijk
kijk geven op het geheel en een goede fundering leggen voor de rest van dit onderzoek.

1 . 1 Aa n l e i din g
De populariteit om vrijwilligerswerk te doen bij kinderprojecten in het buitenland is de afgelopen drie jaar met 26% gestegen (Better Care Network Netherlands, 2017). Eén van de redenen is dat westerlingen verlangen naar ‘authenticiteit’ en behoefte hebben om bij te dragen
aan een betere wereld (Callanan & Thomas, 2005). Volgens Wearing (2001) worden mensen
die vrijwilligerswerk in het buitenland doen ook wel vrijwilligerstoeristen genoemd. Het zijn
toeristen die om verschillende redenen op een georganiseerde manier vrijwilligerswerk doen
om mensen in armoede te helpen, te ondersteunen binnen een leefklimaat of om onderzoek te doen naar bepaalde aspecten van een samenleving of omgeving. In tegenstelling
tot werkende toeristen, betalen vrijwilligerstoeristen voor het werk dat zij verrichten (Wearing,
2001). Jaarlijks reizen ongeveer 7000 Nederlandse vrijwilligers af naar ontwikkelingslanden
(van den Brink, 2014). Het werk van vrijwilligers wordt hoofdzakelijk verricht binnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of met jeugd binnen bijvoorbeeld weeshuizen en scholen (Tomazos & Butler, 2009).

Er zijn verschillende benaderingen wat betreft de omgang met de lokale bevolking. De top
down benadering houdt in dat de problemen in de ontwikkelingslanden worden bekeken
vanuit de normen en waarden van de Nederlandse vrijwilligers. Hierbij worden oplossingen
voor deze problemen aan de lokale bevolking opgelegd en worden zij hier niet bij betrokken
(Daher, 2007). Wanneer de Nederlandse vrijwilligers er niet zijn, houden de initiatieven enkel
op korte termijn stand, wat maakt dat dit geen duurzaam effect voor de lokale bevolking
heeft (Daher, 2007). Tegenwoordig wordt er steeds meer gewerkt met de bottom-up benadering, ook wel grassroot benadering. Bij deze benadering wordt naar de behoeften van de
lokale bevolking gekeken op microniveau, deze benadering heeft een duurzamer effect dan
de top-down benadering (The international ecotourism society, 2012). Volgens het beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker, richt een sociaal werker zich op het versterken van
de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers (van der Meij & Luttik, 2018). Dit maakt de
bottom-up benadering een passende interventie voor de sociaal werker die vrijwilligerswerk
verricht in het buitenland.

Vrijwilligers besteden meer geld aan het doen van vrijwilligerswerk dan aan een strandvakantie naar een soortgelijke bestemming (Wearing, 2001). Volgens RTL Nieuws (2017) komt het
geld dat Nederlandse vrijwilligers aan commerciële organisaties betalen niet altijd goed terecht en hierdoor wordt deze ‘industrie’’ in stand gehouden. Daarbij is de weeshuis industrie
voor Indonesische ouders vaak een overlevingsstrategie om hun kind in een kindertehuis te
stoppen zodat hun kind scholing en eten krijgt (RTL Nieuws, 2017). Bij commerciële reisorganisaties wordt er niet altijd gekeken naar de kwaliteiten en opleidingen van vrijwilligers. Volgens
Van den Brink (2014) wordt er bij de helft van de reisorganisaties naar een Verklaring Omtrent
Gedrag gevraagd. Nederlandse vrijwilligers hebben vaak geen opleiding voor het werken met
kwetsbare doelgroepen. In Nederland wordt er wel een opleiding en een Verklaring Omtrent
Gedrag gevraagd, dit zou in het buitenland ook zo moeten zijn (Food Travel Photography, 2018).
Kijkend naar de kosten, betalen Nederlandse vrijwilligers een bedrag aan reisorganisaties die
kan oplopen tot €3000 voor vier weken. Of dit bedrag besteed wordt aan de ondersteuning
van de lokale projecten of dat reisorganisaties dit bedrag zelf houden, is volgens Develtere
(2014) onduidelijk. Dit maakt dat de toenemende trend om vrijwilligerswerk te gaan doen, meer
om winst lijkt te draaien, dan om het positief bijdragen aan de lokale bevolking en de kwetsbare kinderen (De Greef, 2014). Door de vrijwilligers hebben organisaties de kans om ondersteuning te krijgen op onbetaalde basis. Echter kan vrijwilligerswerk ook gezien worden als een
egoïstische keuze en minder als iets wat de lokale bevolking nodig heeft (Smith & Front, 2014).
Kijkend naar de lokale bevolking, is het nauwelijks onderzocht hoe zij denken over het werk dat
Nederlandse vrijwilligers leveren. Uit een casestudie van McGehee en Andereck (2009) blijkt
dat de lokale Indonesische bevolking met een opleiding, beter bekend zijn met de negatieve aspecten van vrijwilligerswerk en daardoor ook negatiever over vrijwilligerswerk denken.
Ook denkt de lokale bevolking positiever over vrijwilligerswerk wanneer zij hier profijt van
ondervinden. Volgens een casestudie van McIntosh en Zahra (2007) denken lokale Indonesische mensen positief over vrijwilligerswerk wanneer zij deze persoon kunnen vertrouwen.
Verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk is mogelijk wanneer de lokale bevolking en de
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1 . 2 T h i n k Vo lunte e r

1 .4 P rob l eemb es chr i jvi ng

Think Volunteer is een vrijwilligersorganisatie met de missie om internationaal duurzaam en
verantwoord vrijwilligerswerk te organiseren. M. Kroeze de co-founder van Think Volunteer
werkt al enkele jaren met Nederlandse vrijwilligers. Uit een gesprek met M. Kroeze kwam
naar voren, dat volgens haar, vrijwilligers regelmatig het idee hebben dat zij weten wat goed
is voor de lokale maatschappelijk werkers en de kwetsbare kinderen. Dit wordt ook wel ‘eurocentrisme’ genoemd, ‘de neiging om de Europese cultuur als maatstaaf voor alles te beschouwen’ (Amin, 2010). Nederlandse vrijwilligers hebben volgens M. Kroeze de illusie dat zij in een
korte tijd veel kunnen veranderen in Indonesië maar dit is een onrealistische gedachte. Volgens Think Volunteer zouden vrijwilligers meer kennis moeten hebben over de cultuur en de
normen en waarden van de lokale bevolking. Zij willen vrijwilligers de juiste voorbereiding en
handvatten aan bieden zodat zij op een verantwoorde en duurzame manier vrijwilligerswerk
kunnen leveren aan de lokale bevolkingen en de kwetsbare kinderen (Think Volunteer, 2021).

Think Volunteer vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed voorbereid naar het buitenland vertrekken. In dit onderzoek wordt onderzocht, hoe Nederlandse vrijwilligers een verantwoorde
en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië, wanneer zij zich aanmelden bij Think Volunteer. Binnen dit onderzoek ligt de focus op
verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk binnen Think Volunteer, andere vrijwilligerswerkorganisaties en de lokale projecten in Indonesië die werken met kwetsbare kinderen.

Think Volunteer begeleidt Nederlandse vrijwilligers niet meer bij lokale projecten maar biedt
door middel van de Think Academy vrijwilligers handvatten om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te leveren, deze Academy is momenteel in ontwikkeling. Verbinding, vraaggericht werken en educatie staat centraal. Think Volunteer is een samenwerking aangegaan met
Intern Indonesia, deze organisatie verzorgt nu de begeleiding van de Nederlandse vrijwilligers
bij de projecten. De vrijwilligers werken met kwetsbare kinderen in het onderwijs, kindertehuizen, shelters, opvangcentra en met gezinnen die op straat leven. Door samen te werken met
verschillende projecten en vrijwilligersorganisaties worden kwetsbare kinderen geholpen en
krijgen zij onder andere educatie en huisvesting (Think Volunteer, 2021).

1 . 3 Vr i j w i llige rswe rk met kwetsba re k inderen
Kijkend naar het groeiende vrijwilligerstoerisme, draagt volgens het Better Care Network (2020)
de uitbreiding van weeshuizen bij aan het ontwikkelen van hechtingsproblemen bij kwetsbare
kinderen. Dit komt omdat kinderen gehecht raken aan de vrijwilligers die voor korte termijn in
het buitenland verblijven en voor deze kinderen zorgen (Better Care Network, 2020). Kwetsbare kinderen zijn kinderen die vanwege de sociale, culturele en/of economische kwetsbaarheid van hun gezin meer aandacht nodig hebben (Anstadt, 2021). 75-90% van de kwetsbare
kinderen die op straat leven, heeft nog familieleden waar zij naar terug kunnen keren (Stichting
Raja, 2021).
De focus binnen dit onderzoek ligt op kwetsbare kinderen die verlaten zijn en geen familie
meer hebben. Hiervoor is gekozen omdat Intern Indonesia en Think Volunteer voornamelijk
werken met kwetsbare kinderen die op straat leven, dove- en/of gehandicapten en weeskinderen (Intern Indonesia, 2020). Hierbij gaat het om kwetsbare kinderen in de leeftijd van 0 t/m
18 jaar omdat kinderen op deze leeftijd nog afhankelijk zijn van ouders/ verzorgers volgens
het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (2017). Hierin staan kinderrechten
beschreven voor alle kinderen over de hele wereld. Ook staat beschreven wat je als ouders
zou moeten doen en waar de overheid verantwoordelijk voor is. De rechten van het kind gaan
over waar kinderen voor beschermd moeten worden, zoals oorlog en mishandeling (Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 2017). Kinderen zonder ouders/ verzorgers zijn kwetsbaar voor hechtingsproblematiek (Nieuwenhuizen, z.d.). Nederlandse vrijwilligers
richten onbedoeld schade aan bij het hechtingsproces van kwetsbare kinderen in het buitenland omdat zij onvoorbereid, zonder zorg en/of onderwijsachtergrond naar het buitenland
gaan (Better Care Network, 2015). Deze hechtingproblematiek uit zich in schade binnen de
sociaal-emotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarbij hebben kinderen
een grotere kans op psychiatrische aandoeningen. Denk hierbij aan depressies, verslavingen,
angststoornissen of eetproblemen (NJI, z.d.). Doordat er geen constante groep is van vrijwilligers moeten kinderen telkens opnieuw wennen aan deze personen (Better Care Network,
2020).
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1 .5 D oel en Vraag s tel l i ng
Vanuit het vooronderzoek zijn een aantal theoretische en praktische deelvragen naar voren
gekomen. Deze worden hieronder weergegeven.

1 .5.1 Kor te ter mi jn d oel
In juli 2021 is door middel van dit onderzoek een product ontwikkeld voor de Think Academy
die bijdraagt aan het voorbereiden van Nederlandse vrijwilligers om een verantwoorde en duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië.

1 .5.2 L ang e ter mi j n d oel
In februari 2022 zijn Nederlandse vrijwilligers die zich aanmelden bij Think Volunteer zich bewust van hoe zij een verantwoorde en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling
van kwetsbare kinderen in Indonesië.

1 .5.3 Hoofd vraag
Onze hoofdvraag luidt als volgt: ‘Hoe kunnen Nederlandse vrijwilligers een verantwoorde en
duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië wanneer
zij zich aanmelden bij Think Volunteer?’

1 .5.4 T heoret i s che d eelvrag en
1. Welke kennis, vaardigheden en houding is er volgens de literatuur nodig van Nederlandse
vrijwilligers om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te leveren aan de ontwikkeling van
kwetsbare kinderen (in Indonesië)?
2. Wat is bekend over hoe vrijwilligerswerkorganisaties een verantwoorde en duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië?
3. Wat leren Nederlandse vrijwilligers bij de Think Academy op dit moment over verantwoord
en duurzaam vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in Indonesië?

1 .5.5 P rak t i s che d eelvrag en
1. Welke kennis, vaardigheden en houding is er nodig van de Nederlandse vrijwilligers om een
verantwoorde en duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in
Indonesi volgens de lokale maatschappelijk werkers (coördinatoren van de projecten in Indonesië) die samenwerken met Think Volunteer?
2. Welk eindproduct is volgens Nederlandse vrijwilligers die gewerkt hebben met kwetsbare
kinderen in Indonesië via Think Volunteer een passende aanvulling voor de Think Academy?
3. Welk eindproduct is volgens medewerkers van Think Volunteer een passende aanvulling
voor de Think Academy?
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HO O F DSTUK 2
ONDER ZOEKSOP ZET
2 . 1 O n d er zo e ksstrate gie e n design
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een kwalitatieve strategie. Een kwalitatief onderzoek richt zich op interpretaties, ervaringen en betekenis en is meer beschrijvend van aard dan
een kwantitatief onderzoek. Kwalitatieve gegevens worden weergegeven in woorden in plaats
van cijfers (Swaen,2021). Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek omdat het gaat over subjectieve meningen van de lokale Indonesische bevolking, vrijwilligers die gewerkt hebben met
kwetsbare kinderen en de organisatie Think Volunteer. Volgens Swaen (2021) kan door middel
van kwalitatief onderzoek de verschillende interpretaties en opvattingen inzichtelijk worden
gemaakt. Hierbij wordt er gekeken naar welke interpretaties en opvattingen Think Volunteer
en de lokale maatschappelijke werkers hebben over duurzaam en verantwoord vrijwilligerswerk. Daarnaast is onderzocht wat vrijwilligers die gewerkt hebben met kwetsbare kinderen
een passend eindproduct vinden voor de Think Academy. In dit onderzoek is het belangrijk
om kwalitatief onderzoek uit te voeren omdat er geen feiten zijn te vinden in de literatuur over
mensen hun interpretaties over hoe verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk zou moeten
verlopen.
Naast de strategie is het design een ontwerponderzoek omdat aan de hand van dit onderzoek
een opzet voor de cursus ‘working with kids’ voor de Think Academy ontwikkeld is (Van der
Donk, & van Lanen, 2019). Door middel van deze cursus worden vrijwilligers voorbereid om
een duurzame en verantwoorde impact te leveren aan de kwetsbare kinderen in Indonesi . De
innovatieve waarde van de cursus voor de Think Academy is dat door de uitkomsten van dit
onderzoek Nederlandse vrijwilligers beter voorbereid met kwetsbare kinderen gaan werken in
Indonesi . Met beter voorbereid wordt bedoelt, dat Nederlandse vrijwilligers zich bewust zijn
van welke impact zij kunnen leveren aan kwetsbare kinderen in Indonesië.

2 . 2 . On d erzo e kspo pulatie
Binnen dit praktijkonderzoek worden er uitspraken gedaan over een groep mensen, deze
groep mensen wordt de populatie genoemd (Van der Donk & Van Lanen, 2019). De populatie voor dit onderzoek zijn medewerkers van Think Volunteer, vrijwilligers van Think Volunteer die gewerkt hebben met kwetsbare kinderen en de lokale maatschappelijk werkers in
Indonesië. Met de lokale maatschappelijk werkers worden de coördinatoren van de projecten
die samenwerken met Think Volunteer in Indonesië bedoeld. Middels online interviews zijn
twee verschillende lokale maatschappelijk werkers bevraagd. Deze maatschappelijk werkers
werken op verschillende eilanden van Indonesië. Er zijn in totaal zes lokale maatschappelijk
werkers benaderd, wegens een tekort aan respons zijn er uiteindelijk twee geïnterviewd. Ook
zijn er drie medewerkers van Think Volunteer geïnterviewd. Deze medewerkers hebben in
het verleden als vrijwilliger voor Think Volunteer gewerkt. Daarnaast is er één oud-vrijwilliger
geïnterviewd die ervaring heeft met de Think Academy en kwetsbare kinderen in Indonesië.
Voor dit aantal respondenten is gekozen omdat dit haalbaar is binnen het tijdsbestek van dit
onderzoek. De onderzoekers maken gebruik van een selecte steekproeftrekking, hierbij wordt
er een specifiek aantal mensen gekozen voor het onderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2019).
Er is voor dit type steekproef gekozen omdat er een geselecteerde groep mensen geïnterviewd wordt. De medewerkers van Think Volunteer worden geselecteerd op advies van de
opdrachtgever. Hiervoor is gekozen omdat de opdrachtgever hen persoonlijk kent en op basis
daarvan een selectie kan maken. Deze selectie is gebaseerd op de functie van de medewerkers, zij coachen vrijwilligers, ontwerpen de Think Academy en maken beeldmateriaal voor
de Think Academy. Dit wordt ook wel convenience sampling genoemd, mensen die makkelijk
te benaderen zijn en bekend zijn bij de opdrachtgever (Van der Donk & van Lanen, 2019). Voor
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de lokale maatschappelijk werkers zijn zes organisaties gemaild omdat de communicatie niet
altijd even snel verloopt tussen Nederland en Indonesi volgens M. Kroeze. Op deze manier
wordt er voorkomen dat de onderzoekers minder dan drie antwoorden ontvangen. Niet alle
vrijwilligers, medewerkers van Think Volunteer en lokale maatschappelijk werkers in Indonesi
hebben de kans gehad om deel te nemen aan dit onderzoek. Echter zullen de uitkomsten van
dit onderzoek wel gebruikt kunnen worden door vergelijkbare organisaties als Think Volunteer,
ook wel inhoudelijke generalisatie genoemd (Verhoeven, 2011)

2.3 D at aver z amel i ng & Meet i ns t r u menten
In dit onderzoek zijn de theoretische deelvragen beantwoord door middel van informatie uit
de literatuur. De zoekmachines die gebruikt worden om deze literatuur te vinden zijn: Google
Scholar, Saxion Bibliotheek en online databanken. De volgende websites zijn geraadpleegd:
Kinderrechten, Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Better Care Network, Think Volunteer, Unicef, Pure Volunteer en
de Richtlijnen voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming. In bijlage D staat het literatuurschema,
vanuit hier is literatuur gezocht voor de theoretische deelvragen. Voor de praktische deelvragen wordt er gebruik gemaakt van interne documenten van Think Volunteer en van de opbrengsten vanuit de theoretische deelvragen. Daarnaast zijn er interviews afgenomen bij één
vrijwilliger, drie medewerkers van Think Volunteer en twee lokale maatschappelijke werkers in
Indonesi en die gewerkt hebben met kwetsbare kinderen in Indonesië. De onderzoekers hebben de respondenten benaderd door middel van e-mails, in samenwerking met M. Kroeze, de
co-founder van Think Volunteer. De interviews hebben individueel en via het online platform
Teams plaatsgevonden omdat deze personen in Indonesië zijn en vanwege het coronavirus.
De vragen voor de semi voor gestructureerde narratieve interviews zijn op basis van een conceptueel model opgesteld, vanuit het theoretische kader. Hierbij is gebruik gemaakt van sensitizing concepts die een vertrekpunt en mogelijke richting vormen voor de dataverzameling. De begrippen hebbend de antwoorden van de geïnterviewde personen niet op voorhand
be nvloed (Van der Donk & van Lanen, 2019). Er zijn drie verschillende vragenlijsten, één voor
de medewerkers van Think Volunteer, één voor een oud-vrijwilliger van Think Volunteer en
één voor de lokale maatschappelijk werkers. De medewerkers zijn geïnterviewd middel de
vragenlijst voor de medewerkers en voor de vrijwilligers omdat zij ook vrijwilliger zijn geweest
in het verleden. Ook hebben twee vragenlijsten hetzelfde doeleinde: erachter komen welk
eindproduct passend is voor de Think Academy. De volledige vragenlijsten zijn te vinden in
bijlage O.

2.4 D at a- analyse
De data in een kwalitatief onderzoek is afkomstig uit interviews en observaties. De resultaten
worden weergegeven door middel van woordelijke beschrijvingen (Swaen, 2021). In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van minder gestructureerde data (Van der Donk, & van Lanen,
2019). De diepte-interviews met de lokale maatschappelijk werkers en de medewerkers van
Think Volunteer zijn gedeeltelijk in het Engels afgenomen via het onlineplatform Teams. De
onderzoekers hebben de geïnterviewden benaderd via de mail. In deze e-mails zijn verzoeken
tot deelname bijgevoegd, te vinden in bijlage F en bijlage G. Voorafgaand aan de interviews
is afgesproken dat het gesprek wordt opgenomen middels geluidsopnames. Deze afspraken
hebben de geïnterviewden ondertekend middels een informed consent, te vinden in bijlage
H en bijlage I. Naderhand zijn de interviews volledig uitgeschreven door de onderzoekers. Er
is gebruik gemaakt van de analysemethode ‘thematisch coderen’, op deze wijze worden de
verbanden en diepere betekenissen van thema’s in kaart gebracht en kunnen deze worden
vergeleken. Dit heeft de kans op een betrouwbare uitkomst van het onderzoek vergroot (Van
der Donk & Van Lanen, 2019).
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2 . 5 Met h o do lo gisch e kwaliteit
2 . 5 . 1 B et rouw baarh e id
De vragen voor de diepte-interviews zijn van tevoren opgesteld in een Engelse en Nederlandse versie. Zoals benoemd bij 2.3 heeft elke groep respondenten (lokale maatschappelijk
werkers, Nederlandse vrijwilligers en medewerkers van Think Volunteer) die geïnterviewd is,
een andere vragenlijst gekregen. Onder deze groepen respondenten zijn de antwoorden met
elkaar worden vergeleken, dit zorgt voor standaardisatie (Verhoeven, 2011). De interviews zijn
niet anoniem afgenomen waardoor de kans bestaat dat de respondenten niet open en eerlijk
hebben geantwoord. Echter is aan het begin van het interview benoemd dat de opbrengsten
anoniem zullen worden verwerkt. De objectieve houding van de onderzoekers heeft bijgedragen aan een open gesprek. De mogelijkheid bestaat dat de respondenten profijt hebben
van de uitkomsten van dit onderzoek wat maakt dat zij open en eerlijk hebben geantwoord
binnen het interview. Daarbij hebben we rekening gehouden met de cultuurverschillen binnen
het gesprek. Indonesische mensen zijn over het algemeen minder direct dan Nederlanders
(Engels, 2010). De onderzoekers hebben daarom doorgevraagd binnen de interviews en hebben tegelijkertijd respect getoond voor de grenzen van de respondenten binnen het gesprek.
Er is voldaan aan interne betrouwbaarheid omdat de verkregen informatie door twee onderzoekers is geanalyseerd en er gedurende het onderzoek feedback verkregen is van medeonderzoekers, de opdrachtgever en docenten van de Saxion Hogeschool (Verhoeven, 2011).
Met medeonderzoekers worden vierdejaars Social Work studenten bedoeld.

2 . 5 . 2 Va l i dite it
Dit onderzoek is valide omdat er gebruik is gemaakt van verschillende literatuur ter onderbouwing van dit onderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2019). De opbrengsten van de theoretische deelvragen zijn meegenomen in de afname van de diepte-interviews. Ook hebben de
respondenten de ruimte gekregen om diepgang te zoeken omdat de interviewvragen semi
voor gestructureerd zijn, op deze manier is de validiteit vergroot (Verhoeven, 2011). De opbrengsten uit dit onderzoek zijn bruikbaar voor Think Volunteer en Nederlandse vrijwilligers
die zich aanmelden bij Think Volunteer omdat het bijdraagt aan de visie en missie van Think
Volunteer om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te leveren.
De defini ring van verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk kan verschillend worden opgevat binnen de respondenten. Om die reden zijn er over de defini ring van verantwoord en
duurzaam vrijwilligerswerk gerichte vragen gesteld om conclusies te kunnen trekken voor de
opzet van de cursus. Op deze manier wordt er voldaan aan de interne validiteit omdat er door
middel van interviews gezocht is naar wat medewerkers van Think Volunteer, maatschappelijk
werkers in Indonesië en Nederlandse vrijwilligers verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk
vinden. Dit maakt dat de opbrengsten bruikbaar zijn voor alle Nederlandse vrijwilligers en reisorganisaties die vrijwilligerswerk rondom kwetsbare kinderen naar Indonesië verzorgen. Voor
de externe validiteit is het onbekend hoeveel vrijwilligerswerkorganisaties met verantwoord
en duurzaam vrijwilligerswerk bezig zijn, hoe groot de groep lokale maatschappelijke werkers
is en hoeveel Nederlandse vrijwilligers naar Indonesië gaan.

2 . 6 Et h i s ch e ve rantwo o rdin g
In de eerste weken van dit onderzoek is de overeenkomst voor het onderzoek ingevuld, deze
is te vinden in bijlage B. De planning voor de uitvoering van het onderzoek is te vinden in bijlage
D. De onderzoekers hebben als doel een eindproduct voor de Think Academy te ontwikkelen.
Dit eindproduct is een opzet voor de cursus ‘working with kids’ geworden. Daarnaast kunnen
de uitkomsten van dit onderzoek door Think Volunteer gebruikt worden om verantwoord en
duurzaam vrijwilligerswerk te leveren aan kwetsbare kinderen in Indonesië. De informatie die
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de onderzoekers hebben verkregen, is zorgvuldig opgeslagen binnen een werkmap waar alleen de onderzoekers toegang tot hebben. Op deze manier blijft de privacy van de betrokkenen gewaarborgd. De opbrengsten zijn na verwerking vernietigd. Aan de respondenten van
dit onderzoek wordt in de vorm van een brief, inhoudelijke informatie gegeven en toestemming gevraagd voor deelname, deze is terug te vinden in bijlage E. Op deze manier wordt
voldaan aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Autoriteit persoonsgegevens, z.d.). Daarnaast hebben de betrokkenen, de ruimte gehad om op elk moment te
stoppen met de deelname van dit onderzoek, wat maakt dat dit onderzoek voldoet aan de
kwaliteitseisen van een HBO-onderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2019). Een ethische overweging binnen dit onderzoek kan zijn dat het onderzoek gericht is op verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk, wat maakt dat de negatieve impact van vrijwilligerswerk te weinig
belicht is. Kijkend naar de theoretische uitwerking van dit onderzoek, is de negatieve impact
van vrijwilligerswerk voldoende belicht wat maakt dat dit onderzoek ethisch verantwoord is.

2.7 W i jz i g i ng en ten opz i chte van het ond er zoek sp l an
Tijdens het onderzoek is ervoor gekozen om theoretische deelvraag drie aan te passen van:
‘Wat leren Nederlandse vrijwilligers bij de Think Academy op dit moment over verantwoord en
duurzaam vrijwilligerswerk?’ naar ‘Wat leren Nederlandse vrijwilligers bij de Think Academy
op dit moment over verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in
Indonesië’. Hiervoor is gekozen omdat dit onderzoek gericht is op het werken met kwetsbare
kinderen in Indonesië en niet op verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk in het algemeen.
Een andere wijziging is dat praktische deelvragen 2 en 3 zijn samengevoegd in de interviews
omdat de medewerkers van Think Volunteer ook als Nederlandse vrijwilliger hebben gewerkt in Indonesië met kwetsbare kinderen. Hierdoor kon er binnen één interview vanuit twee
verschillende invalshoeken vragen worden gesteld. Om de betrouwbaarheid en validiteit te
waarborgen is er hiernaast voor gekozen om nog één Nederlandse vrijwilliger te interviewen
die geen medewerker is bij Think Volunteer.

H O O F DSTUK 3

3 .1 .2 Vaard i g hed en

T H EO RETISCH KAD ER
Door middel van literatuurstudie wordt er in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de theoretische deelvragen.

3 . 1 Ken n i s, vaardigh e de n e n houding voor vera ntwoord
e n d u u r z aam vrijw illige rswerk
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Welke kennis, vaardigheden en
houding is er volgens de literatuur nodig van Nederlandse vrijwilligers om verantwoord en
duurzaam vrijwilligerswerk te leveren aan kwetsbare kinderen (in Indonesië)?’. Om antwoord
te geven op deze vraag zijn er verschillende literatuurbronnen aangehaald om de kennis, vaardigheden en houding van de Nederlandse vrijwilliger te onderbouwen. Daarbij is er gebruik
gemaakt van interculturele competenties van Movisie (2012) en van de richtlijnen van Better
Care Network om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te kunnen doen in het buitenland. Door middel van deze richtlijnen kan onbedoelde schade aan kinderen worden voorkomen en worden er enkel vrijwilligers ingezet die hun kennis en ervaring kunnen over dragen
aan lokale professionals (Better Care Network, 2015).

3 . 1 . 1 Ken nis
Volgens het Better Care Network (2015) is het van belang dat Nederlandse vrijwilligers kennis hebben over de hechting van kinderen. Als vrijwilliger blijft je niet permanent in Indonesië
wat maakt dat je bewust jezelf op de tweede plek moet kunnen zetten en de dagelijkse zorg
van kwetsbare kinderen aan vaste lokale maatschappelijk werkers over kan laten (Better Care
Network, 2015). Kijkend naar de levensfasen van Erikson, worden er bij verschillende levensfasen verschillende taken verwacht van een opvoeder (Rigter & van Hintum, 2015). Dit schema
is te vinden in bijlage M. Deze opvoedersrol wordt door de Nederlandse vrijwilliger vervult in
Indonesië en kan handvatten bieden in de omgang met kwetsbare kinderen van 0 t/m 18 jaar.
Ook hebben Nederlandse vrijwilligers niet altijd een Verklaring Omtrent Gedrag en/of een
opleiding nodig voor het werk dat zij gaan verrichten (Food Travel Photography, 2018; Brink,
2014). Het Better Care Network (2015) beschrijft in hun richtlijnen dat Nederlandse vrijwilligers
geschoold moeten zijn. Daarbij wordt er om levenservaring gevraagd van de Nederlandse vrijwilliger zodat hij of zij om kan gaan met ingrijpende gebeurtenissen in Indonesi en/of heftige
gebeurtenissen die kwetsbare kinderen hebben meegemaakt (Better Care Network, 2015).
Ook is het van belang dat een vrijwilliger zijn of haar eigen cultuur begrijpt maar ook de Indonesische cultuur. Als iemand zich bewust is van zijn eigen achtergrond, zal dat leiden tot
minder discriminatie en racisme (Spencer-Oatey & Franklin, 2009).
Bovendien noemt het Better Care Network (2015) dat het van belang is om Nederlandse vrijwilligers voor te bereiden met een training. Deze training moet informatie over het belang van
hechting bij kwetsbare kinderen bevatten, hoe je jezelf voorstelt en hoe je afscheid neemt als
Nederlandse vrijwilliger maar ook hoe je met ouders en Indonesische maatschappelijk werkers communiceert (Better Care Network, 2015). Ook is het volgens Het Better Care Network
(2015) belangrijk dat vrijwilligers kennis hebben over de visie en missie van de vrijwilligersorganisatie en dat de vrijwilliger weet welke taken en verantwoordelijkheden hij of zij heeft.
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In de aanleiding staat beschreven dat vrijwilligerswerk in het buitenland als een egoïstische
keuze gezien kan worden (Smith & Front, 2014). Deze ego stische zienswijze kan echter ook
positief gezien worden wanneer een Nederlandse vrijwilliger interculturele competenties
ontwikkelt voordat en/of tijdens het werken in Indonesië. Deze interculturele competenties
bestaan uit: kennis van anderen en zichzelf, het waarderen van andermans waarden, zichzelf
relativeren en vaardigheden om te interpreteren, verbinden, ontdekken en interacteren (Messelink, 2019). Ook Bryam (1997) beschrijft interculturele competenties als luisteren, observeren,
analyseren, evalueren en relateren als belangrijke communicatieve vaardigheden van een
Nederlandse vrijwilliger. De manier waarop een Nederlandse vrijwilliger omgaat met onzekerheid en stress zijn echter ook belangrijke vaardigheden (Messelink, 2019). Daarnaast beschrijft
Movisie in een Toolkit, te vinden in bijlage N, 12 basiscompetenties die een vrijwilliger nodig
heeft om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te waarborgen (Hofman & Movisie, 2012).

3 .1 .3 Hou d i ng
Volgens De Greef (2016) is het onverantwoord als Nederlandse vrijwilliger te denken dat je
binnen een paar maanden ‘het verschil’ kunt maken in Indonesië. Het kan voorkomen dat Nederlandse vrijwilligers zich superieur voelen tegenover de kwetsbare kinderen die hun hulp
nodig hebben. Deze houding leidt tot een eenzijdige overheersing en tot uitbuiting van kwetsbare kinderen door de buitenlandse vrijwilligers (Cheong & Miller, 2000). Deze misverstanden
kunnen voorkomen worden als vrijwilligers kennis op doen over de culturele verschillen en de
sociale/economische achtergrond van Indonesië (Tomazos & Butler, 2009). Een cultuurverschil is bijvoorbeeld het wel of niet dragen van bedekkende kleding, hier zou de Nederlandse
vrijwilliger rekening mee kunnen houden omdat 86% van de Indonesische bevolking Islamitisch is (Koning aap, z.d.).
Volgens Bryam (1997) zijn respect, een open en nieuwsgierige houding van de Nederlandse
vrijwilliger belangrijk. Deze houding is bepalend voor de interactie tussen de vrijwilliger, de
kwetsbare kinderen en de Indonesische maatschappelijk werkers. Het typische ‘toeristengedrag’ wordt genoemd als ongepaste houding, bijvoorbeeld het overmatig gebruik van alcohol,
luidruchtigheid en overmatig feestvieren (Brown, 2005). Om een ongepaste houding te voorkomen kan een vrijwilligersorganisatie gedragscodes opstellen. Bijvoorbeeld dat een vrijwilliger geen informatie en afbeeldingen van kwetsbare kinderen op het internet deelt, als hij of
zij geen schriftelijke toestemming heeft (Better Care Network, 2015).

3 .1 .4 C oncl u s i e
Vanuit de literatuur komen meerdere competenties naar voren die een Nederlandse vrijwilliger
nodig heeft om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te leveren aan de ontwikkeling van
kwetsbare kinderen (in Indonesië). De kennis waarover een Nederlandse vrijwilliger volgens de
literatuur hoort te beschikken is kennis over de hechting van kwetsbare kinderen, zijn of haar
eigen cultuur en de Indonesische cultuur. Ook moet de Nederlandse vrijwilliger voorbereid
zijn door middel van een training vanuit de vrijwilligersorganisatie en een geschikte opleiding
hebben voor het werk dat iemand gaat verrichten. Vaardigheden waarover een Nederlandse
vrijwilliger moet beschikken zijn interculturele competenties op het gebied van zelfkennis en
communicatie. Kijkend naar de houding is het van belang dat een Nederlandse vrijwilliger
zich gelijkwaardig en respectvol opstelt tegenover de Indonesische bevolking. Gedragscodes
kunnen hieraan bijdragen.
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3 . 2 Vera ntwo o rd e n duurzaam vrijwil l igerswerk binnen
a n d ere o rgan isatie s
In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat is bekend over hoe vrijwilligerswerkorganisaties een verantwoorde en duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
kwetsbare kinderen in Indonesi ?’. Ook bij deze theoretische deelvraag worden de richtlijnen
van het Better Care Network (2015) aangehaald, deze richtlijnen zijn opgesteld voor reisorganisaties om de belangen van het kind te waarborgen. Het blijkt dat 55% van de reisorganisaties
geen erkende richtlijnen hanteert ter verbetering van vrijwilligerswerk met kinderen in ontwikkelingslanden (van den Brink, 2014). Om antwoord te geven op deze theoretische deelvraag
worden er drie vrijwilligersorganisaties in kaart gebracht. Deze organisaties zijn Unicef, Activity
International en Pure Volunteer. Het verschil tussen Unicef en Acitivty International & Pure Volunteer is de missie/visie. Unicef wil zoveel mogelijk mensen helpen en gaan op een andere
manier om met vrijwilligerstoerisme en kwetsbare doelgroepen. Ook de reden waarom zij dit
thema aankaarten heeft een andere motivatie. Activity International en Pure Volunteer heeft
als missie zoveel mogelijk vrijwilligers en studenten naar het buitenland te sturen dus zij vallen
onder commerci le organisaties. Zij zullen de nadruk leggen op vrijwilligerstoerisme en kwetsbare doelgroepen omdat er een maatschappelijke druk is omtrent het thema verantwoord en
duurzaam vrijwilligerswerk. Er wordt dus gebruik gemaakt van verschillende organisaties met
verschillende belangen. Hierbij wordt gekeken wat zij onder verantwoord en duurzaam verstaan en hoe zij dit toepassen. Hiervoor is gekozen omdat dit bijdraagt aan de cursus ‘working
with kids’ voor de Think Academy.

Unicef
Unicef is een kinderfonds binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor het welzijn
van kinderen onder andere via het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Unicef
zorgt voor schoon water, gezondheidszorg, goede voeding en onderwijs. Daarnaast
geeft Unicef voorlichting aan kinderen hoe zij zich kunnen beschermen tegen ziektes zoals aids. Unicef zorgt er ook voor dat kinderen die moeten werken, naar school
kunnen gaan. Ook beschermt Unicef kinderen tegen uitbuiting en mishandeling (Unicef, 2016). In 2017 heeft Unicef in samenwerking met de organisaties van Better Care
Network meegedaan aan de campagne ‘Stop weeshuistoerisme’. In deze campagne
heeft Unicef zich ingezet tegen de uitbuiting van kinderen in buitenlandse weeshuizen. Door middel van een website informeerde Unicef jongeren over de schadelijke
effecten die kinderen oplopen door weeshuistoerisme. Dankzij de campagne zijn er
kritische vragen gesteld in de Tweede Kamer over weeshuistoerisme. Dit is een eerste stap op weg naar een overheidsbeleid dat weeshuistoerisme ontmoedigt (Unicef,
2017). Unicef zet zich in voor verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk. Weeshuizen
in het algemeen vindt Unicef niet wenselijk. Volgens Unicef moet het belang van kinderen voorop staan bij het doen van vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen. Voor
Unicef betekent dit geen direct contact met deze kwetsbare kinderen. Unicef zet zich
in om kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen, zoveel mogelijk op te vangen in
kleinschalige gezinshuizen of binnen pleegzorg. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van
Artikel 3: ‘Het kind eerst’ van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hierin staat
dat wanneer er iets geregeld moet worden voor een kind er altijd eerst gekeken moet
worden naar wat goed is voor het kind. Daarnaast volgt Unicef de richtlijnen van Better
Care Network (Unicef, z.d.).
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Activity International
Activity International is in Groningen in het jaar 1988 opgericht. Sinds de verhuizing in
2005 van Groningen naar Enschede is er veel verandering geweest. Activity International is aan de slag gegaan met een website. Aanvullend publiceerde Activity International een Magazine en
organiseerden zij informatiebijeenkomsten. Activity International is een van de oudste
organisaties in Nederland die reizen met werken combineert. Activity International wil
graag een bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen meer begrip voor elkaar
hebben. Activity International staat achter de campagne ‘Stop weeshuistoerisme’ van
Better Care Network. Wat Activity International raakt is dat er nu een beeld ontstaat dat
er geen vrijwilligerswerk meer mag worden in het buitenland. Volgens Activity International heeft vrijwilligerswerk wel effect. Dit blijkt uit een jaarverslag met cijfers van
African Impact. Hieruit blijkt dat er in een jaar 2400 vrijwilligers vanuit de hele wereld
hebben meegeholpen aan hun projecten. Om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te doen begint dit bij een goede voorbereiding waarbij de vrijwilliger zichzelf de
volgende vragen moet stellen (Activity International, 2020):
- Zou je jezelf toevertrouwen om dit soort vrijwilligerswerk ook in Nederland te gaan
doen? En heb je wel eens nagedacht over welke vaardigheden jij beschikt en welke
daarvan van pas zouden kunnen komen bij het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland?
- Realiseer je dat als je met kinderen gaat werken dat jij – als vrijwilliger – niet de rol van
ouder/verzorger/eindverantwoordelijke op je kunt nemen? Jouw rol als vrijwilliger zal
altijd ondersteunend van aard zijn.
- Ben je bereid om zelf ook te leren van de lokale mensen?
- Snap je dat je de privacy van lokale mensen (en kinderen in het bijzonder) moet respecteren en niet zomaar foto’s van alles en iedereen op social media kan zetten?
- Kun je je voorstellen dat je ergens komt waar er andere ‘regels en gewoontes’ zijn
die jij misschien heel raar en onbegrijpelijk vindt? En dat deze gewoontes niet beter of
slechter zijn maar gewoon anders?
Na deze antwoorden moet de vrijwilliger bij zichzelf nagaan of zij zichzelf nog steeds
geschikt vinden als vrijwilliger.
Activity International zorgt ervoor dat de vrijwilligersprojecten die worden aangeboden duurzaam zijn en voldoen aan de internationale richtlijnen. Daarnaast wil Activity International vrijwilligers voorbereiden op het werk dat ze gaan doen en krijgen zij
tips, adviezen en gedragsregels. Deze zijn door Better Care Network opgesteld. Daarnaast krijgen vrijwilligers een training voor vertrek met behulp van Stichting Muses. Dit
is een e-learning waarin de eigen ervaring van het team van Activity International en
de ervaringen van vrijwilligers gebundeld zijn om vrijwilligers bewust te laten worden
van verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk. Ook werkt Activity International samen met betrouwbare partnerorganisaties. Activity International vindt dat een hechte
samenwerking op lange termijn het verschil kan maken (Activity International, 2020).
Bovendien is Activity International een van de oprichters van Volunteer Correct. Dit is
een landelijke branchevereniging voor eerlijk, verantwoord en duurzaam internatio-
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naal vrijwilligerswerk. In de kwaliteitseisen van Volunteer Correct staat dat vrijwilligers
nooit de taken van de lokale begeleiding overneemt. Daarnaast zijn de projecten niet
gericht op kindertehuizen maar op kinderen die nog thuis wonen. Ook mogen vrijwilligers geen zelfstandig lesgeven aan een klas als ze zelf geen onderwijsachtergrond
hebben. Zij dragen zorg voor de belang zijnde eigenschappen en kwalificaties van
vrijwilligers (Volunteer Correct, 2020). Tenslotte heeft Activity International als eerste
vrijwilligerswerkorganisatie in Nederland samen met ECPAT de Child Protection Code
ondertekent op 5 juni 2012. Door deze gedragscode te ondertekenen draagt Activity
International bij aan het vergroten van de bewustwording van seksuele uitbuiting van
kinderen. Activity International vraagt vrijwilligers om tijdens hun verblijf in het buitenland een melding te maken bij de Child Protection Code wanneer zij iets zien of horen
dat te maken heeft met het misbruik van kinderen (Activity International, 2020).
Pure Volunteer
Pure Volunteer vindt het belangrijk dat vrijwilligers een positieve en versterkende bijdrage leveren aan het project waar de vrijwilliger wordt ingezet. Daarbij werkt Pure Volunteer volgens internationale richtlijnen met betrekking tot verantwoord en duurzaam
vrijwilligerswerk en zijn zij uitgeroepen tot een van de tien meest verantwoorde vrijwilligerswerkorganisatie ter wereld. Pure Volunteer zet zich in voor kennisoverdracht door
middel van vrijwilligerswerk en stages in ontwikkelingslanden. Vanuit Pure Volunteer is
Stichting Pure Foundation opgericht. Pure Foundation richt zich op het financieel ondersteunen van projecten in Azië. Pure Volunteer zegt dat duurzaam en verantwoord
vrijwilligerswerk bij hen voorop staat. Volgens Pure Volunteer valt onder verantwoord
en duurzaam werk de volgende aspecten (Pure Volunteer, 2021):

aan een voorbereidingsmiddag. Dit wordt gegeven door het team van Pure Volunteer.
Hierdoor kan Pure Volunteer alles vertellen wat vrijwilligers te wachten staat. Die zien
zij als meerwaarde. In het land waar je vrijwilligerswerk gaat verrichten word je begeleid door een partnerorganisatie. Deze partnerorganisatie is er voor de vrijwilligers
en daarnaast houdt Pure Volunteer ook contact met de vrijwilligers. Ook ontvangen
vrijwilligers een handboek die in samenwerking met Reverse Culture Shock is ontwikkeld. In dit handboek staan bewustwordingsvragen. Het geeft handvatten en tips voor
een internationale ervaring.
• Branchevereniging Volunteer Correct
Pure Volunteer is lid van de landelijke vereniging Volunteer Correct. Het verbeteren
van internationaal vrijwilligerswerk is de missie van Volunteer Correct. Volunteer Correct staat voor eerlijk, duurzaam en verantwoord.

• Kleinschalig en persoonlijk
Het team van Pure Volunteer bestaat uit vaste gezichten met een bestuur van vijf leden. Persoonlijk contact en betrokkenheid is belangrijk.

• Internationale richtlijnen
Pure Volunteer werkt met de volgende internationale richtlijnen met betrekking tot
vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen: the 10 steps to a child safe organisation,
richtlijnen van ECPAT en de richtlijnen van Better Care Network. Door middel van deze
richtlijnen zorgt Pure Volunteer ervoor dat vrijwilligers een positieve en versterkende
bijdragen leveren aan kwetsbare kinderen. Daarnaast werkt Pure Volunteer niet met
weeshuizen en zijn vrijwilligers verplicht om een VOG in te leveren samen met twee
referenties van voorgaan werkgevers waarin de werkervaring met kinderen wordt beschreven. Pure Volunteer werkt wel met scholen, buurthuizen en drop-in centra. Een
vrijwilliger wordt bij Pure Volunteer nooit als verzorger ingezet. Hierdoor komt de continu teit van het project niet in gevaar wanneer een vrijwilliger weer vertrekt. Vrijwilligers krijgen een assisterende/aanvullende rol. De taak van vrijwilligers is om de lokale
maatschappelijke werkers te assisteren in het verbeteren van hun werk. Zelfredzaamheid van de lokale maatschappelijke werkers is het uitgangspunt. Om dit effect mogelijk te maken worden vrijwilligers gestimuleerd om zo lang mogelijk bij een project
te blijven. Wanneer de kennisoverdracht van deelnemers leidt tot afname in behoefte
van vrijwilligers wordt dit gezien als een positieve ontwikkeling. Na de selectieprocedure gaat de vrijwilliger, akkoord met de gedragscode van Go Pure. In deze gedragscode wordt rekening gehouden met de lokale bevolking, cultureel, erfgoed en milieu.
Deze gedragscode dient ondertekent te zijn voordat zij deelnemen aan het project.
Hiernaast wordt van een vrijwilliger verwacht dat hij/zij de Child Protection Policy ondertekent.
• Child Protection Policy
Pure Volunteer beschermt kinderen tegen kindermishandeling. De kinderen die binnen
de projecten vallen zijn veelal van zeer arme afkomst. Deze groep kinderen zijn een
makkelijk doelwit voor emotionele en seksuele mishandeling. Pure Volunteer rapporteert alle verdachte handeling en draagt dit over aan de lokale/internationale politie.
• Selectie projecten
De projecten van Pure Volunteer zijn opgezet vanuit een behoefte binnen een lokale
gemeenschap. Daarnaast zorgt Pure Volunteer ervoor dat zij zelf op de bestemmingen
van de projecten zijn geweest.

Voorbereiding vooraf en begeleiding
Door goede voorbereiding gaan vrijwilligers bewuster op reis. Vrijwilligers doen mee

• Werving en selectie vrijwilligers
Pure Volunteer zorgt ervoor dat een vrijwilliger met de juiste ervaring en kennis ge-

• Bevorderen zelfredzaamheid
Door direct betrokken te zijn bij kleinschalige projecten in Azië wil Pure Volunteer de
zelfredzaamheid bevorderen. Vrijwilligers en lokale coördinatoren dragen kennis over
aan projecteigenaren, leraren en verzorgers. Bij veel projecten is er een afnemende
behoefte aan het aantal vrijwilligers per maand.
• Bewustzijn creëren
Door middel van gastlessen op hogescholen en presentaties aan de doelgroep wordt
er bewustzijn gecreëerd. Daarnaast wordt verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk
gepromoot.
• Regio Azië
Pure Volunteer specialiseert zich op een werelddeel namelijk Azië. Per regio kunnen
lokale behoeftes verschillen. Door op een werelddeel te richten kan er verdiept worden in deze regio en kwalitatief hoogstaand verantwoord en duurzaam vrijwilligersprogramma worden gegeven.
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plaatst wordt bij een passend project. Een persoonlijke kennismaking is altijd een onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Daarnaast is een VOG en twee referenties verplicht. Er wordt bewust niet met namen geadverteerd omdat vrijwilligers niet zelf een
project kunnen kiezen. Vrijwilligers kunnen wel hun behoeften met betrekking tot het
type project aangeven. Uiteindelijk beslist het project samen met de lokale partner of
een vrijwilliger geplaatst kan worden.
• Verwachtingen van Pure Volunteer
Voordat vrijwilligers vertrekken nemen zij deel aan een voorbereidende dag in Nederland. In deze dag worden vrijwilligers ge nformeerd over het wonen en werken in een
ontwikkelingsland, culturele verschillen, omgaan met cultuurshock, do’s and don’ts
op de plaats van bestemming en de voorbereiding die een vrijwilliger moet treffen
voor vertrek. Op deze dag ontvangen vrijwilligers ook een reispakket met een vrijwilligershandboek en een didactische map met informatie en tips over de manier van
lesgeven in Azië.
• Verantwoorde begeleiding
Pure Volunteer werkt op iedere bestemming samen met lokale partnerorganisaties
die de projectplaatsing, begeleiding en accommodatie voor vrijwilligers verzorgen.
Pure Volunteer werkt al jaren samen met deze partners en hebben daarom nauwe
banden hiermee. De lokale coördinatoren beheersen de Nederlandse of Engelse taal
en zijn 24/7 een contactpersoon voor de vrijwilligers. Pure Volunteer heeft wekelijks
contact met alle coördinatoren. Hierdoor is Pure Volunteer goed op de hoogte van wat
er speelt en hoe het met de vrijwilliger gaat. Daarnaast worden projecten regelmatig
bezocht zodat plekken gecheckt kunnen worden op kwaliteit.
• Terugkomst
Nadat vrijwilligers weer thuis zijn, vindt er een evaluatie plaats in een persoonlijk gesprek. Deelnemers ontvangen een certificaat voor hun inzet op het project. Daarnaast
kunnen vrijwilligers feedback en tips geven. Ook wordt er een evaluatie gedaan met
het project. Deze informatie wordt gebruikt om de begeleiding te kunnen verbeteren
en om ervoor te zorgen dat projecten in lijn blijven met de internationale richtlijnen
voor verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk.
3 . 2 . 1 C o n clusie
De conclusie kan worden gesteld dat er verschillen en overeenkomsten zijn tussen
Unicef, Pure Volunteer en Activity International. Een overeenkomst is dat bovenstaande organisaties niet met weeshuizen werken of dit niet wenselijk vinden. Om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te leveren, volgen alle drie de organisaties de
richtlijnen van Better Care Network. De verschillen tussen Unicef, Pure Volunteer en
Activity International zijn als volgt.
Unicef volgt de Richtlijnen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ook hebben Unicef en Activity International meegedaan aan de campagne ‘Stop weeshuistoerisme’. Unicef zet zich in voor een overheidsbeleid dat weeshuistoerisme ontmoedigt.
Unicef zorgt voor verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk door kwetsbare kinderen
niet in direct contact te stellen met vrijwilligers. Ook zet Unicef zich in om kinderen
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zoveel mogelijk op te vangen in kleinschalige gezinshuizen of binnen pleegzorg. Activity International is geraakt doordat er nu een beeld ontstaat dat er g n vrijwilligerswerk meer mag worden gedaan in het buitenland. Volgens Activity International
heeft vrijwilligerswerk wel effect. Om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te
doen begint dit bij een goede voorbereiding waarbij de vrijwilliger zichzelf een aantal
vragen moet stellen (Activity International, 2020). Daarnaast wil Activity International
vrijwilligers voorbereiden op het werk dat ze gaan doen en krijgen zij tips, adviezen
en gedragsregels. Ook bieden zij een e-learning aan waarin de eigen ervaring van het
team van Activity International en de ervaringen van vrijwilligers gebundeld zijn om
vrijwilligers bewust te laten worden van verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk.
Activity International is aangesloten bij Volunteer Correct. Dit is een landelijke branchevereniging voor eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk.
In de kwaliteitseisen van Volunteer Correct staat dat vrijwilligers nooit de taken van
de lokale begeleiding overneemt. Daarnaast zijn de projecten niet gericht op kindertehuizen maar op kinderen die nog thuis wonen. Vrijwilligers mogen geen zelfstandig
lesgeven aan een klas als ze zelf geen onderwijsachtergrond hebben. Activity International draagt voor de belang zijnde eigenschappen en kwalificaties van vrijwilligers
(Volunteer Correct, 2020). Tot slot heeft Activity International samen met ECPAT de
Child Protection Code ondertekent.
Binnen Pure Volunteer is het belangrijk dat er een afnemende behoefte is in het aantal
vrijwilligers per maand. Ook verzorgen zij gastlessen op hogescholen om bewustzijn
te cre ren. Verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk wordt gepromoot. Door zich op
een werelddeel te richting kan er verdiept worden in deze regio voor verantwoord en
duurzaam vrijwilligerswerk. Persoonlijk contact, betrokkenheid en een goede voorbereiding. Vrijwilligers ontvangen een handboek met bewustwordingsvragen. Pure Volunteer is lid van Volunteer Correct wat staat voor eerlijk, duurzaam en verantwoord.
Pure Volunteer werkt met de volgende richtlijnen: the 10 steps to a child safe organisation, richtlijnen van ECPAT en de richtlijnen van Better Care Network. Vrijwilligers zijn
verplicht om een VOG en twee referenties in te leveren waarin de werkervaring met
kinderen wordt beschreven. Een vrijwilliger wordt nooit als verzorger ingezet en vrijwilligers worden gestimuleerd om zo lang mogelijk te blijven. Ook gaan vrijwilligers na de
selectie akkoord met de gedragscode van Go Pure en ondertekenen zij de Child Protection Policy. Vrijwilligers kunnen niet zelf een project kiezen en er wordt bewust niet
met projectnamen geadverteerd. Nadat vrijwilligers zijn terugkeert naar hun huis, vindt
er een evaluatie plaats waar ook feedback en tips wordt gegeven aan Pure Volunteer
om in lijn te blijven met de internationale richtlijnen om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te blijven leveren
3 .3 Verant woord en d u u r z aam Vr i j wi l l i g er swer k b i j d e
T hi nk Acad emy
In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat leren Nederlandse
vrijwilligers bij de Think Academy op dit moment over verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in Indonesi ?’.
Think Volunteer vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed voorbereid zijn voordat zij
vrijwilligerswerk gaan verrichten. Op deze manier worden zij zich bewust van de ver-
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antwoorde en duurzame impact die zij kunnen leveren in Indonesië. De Think Academy is een kennisplatform die toegankelijk is voor vrijwilligers, reizigers en organisaties.
Binnen de Think Academy zijn verschillende cursussen te volgen die bijdragen aan de
juiste voorbereiding om vrijwilligerswerk te gaan doen in Indonesië. Iemand die een
training volgt op de Think Academy kan worden gekoppeld aan een coach. Door middel van een online forum kan het contact met de coach en andere vrijwilligers worden
onderhouden. Op deze manier blijft verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk een
constant proces en kan een vrijwilliger blijven reflecteren op zijn of haar eigen handelen (Think Volunteer, 2021, 03:15–05:21). De vrijwilliger kan de geleerde inzichten integreren waardoor diegene betere beslissingen kan maken en individueel verantwoord
en duurzaam vrijwilligerswerk kan leveren (Think Volunteer, z.d.).
Het platform van de Think Academy is in ontwikkeling. Op dit moment is er naast het
online forum en de nieuwtjes, informatie te vinden over de volgende onderwerpen:
‘Wildlife’, ‘Orangutan’, ‘Ocean’, ‘Clean ups’, ‘Disabled Care’, ‘Addiction Treatment’, ‘Psychiatry’ en ‘Working methodically’. Daarnaast is het mogelijk om de volgende cursussen te volgen: ‘Personal Development’, ‘Culture and Beliefs in Indonesia’, ‘Sustainability’, ‘Bahasa Indonesia’, ‘Social Entrepreneurship’ en ‘Working with kids’. Binnen deze
cursussen zijn meerdere lessen te volgen. Het uiteindelijke doel van Think Volunteer is
om alle informatie vanuit de interne bestanden, toe te voegen aan de Think Academy.

HO O F DSTUK 4
RESU LTATEN

4.2.1 Kenni s
Volgens beide organisaties heeft de Nederlandse vrijwilliger een opleiding richting sociaal
werk nodig. Beide organisaties vinden dat Nederlandse vrijwilligers die sociaal werk doen ook
in het onderwijs kunnen werken. Bijvoorbeeld bij het geven van Engelse les. Daarbij noemen
beide organisaties: kennis over de ontwikkeling van kinderen, pedagogiek, hechting en trauma’s van kwetsbare kinderen. Seksueel misbruik is een voorbeeld van een trauma waar sommige kwetsbare kinderen mee te maken hebben gehad.
Een voorwaarde die de coördinatoren stellen, is dat de vrijwilligers een basiskennis hebben
van de Indonesische taal. Ook zijn beide organisaties van mening dat een vrijwilliger kennis
moet hebben over de hechtingsproblematiek van kwetsbare kinderen, dit onderwerp wordt
bij paragraaf 4.2.4 verder uitgediept. Een van de geïnterviewden noemt daarbij de voorkeur
dat de vrijwilliger werkervaring heeft opgedaan met kwetsbare kinderen in Nederland. De
Indonesische cultuur wordt door beide organisaties benoemd als een belangrijk onderwerp
waar Nederlandse vrijwilligers kennis over moeten hebben. Indonesische mensen kunnen zich
bijvoorbeeld niet voorstellen dat je atheïst bent of geen kinderwens hebt. Daarbij komen Nederlanders bijna altijd op tijd terwijl mensen uit Indonesië structureel te laat kunnen komen.
Kennis over godsdienst is belangrijk evenals kennis over de verschillen in de individualistische
Westerse cultuur en de collectivistische Indonesische cultuur.

4.2.2 Vaard i g hed en

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergeven van de afgenomen interviews binnen de
praktische deelvragen. In bijlage O staan de interviewvragen schematisch weergegeven.
De resultaten van de interviews worden in paragraaf 4.2.1 tot en met 4.3.5 beschreven.

4 . 1 Res p o n de nte n be sch rijving
Het totale aantal geïnterviewden betrof zes respondenten. Er zijn twee lokale coördinatoren
van projecten in Indonesië geïnterviewd. Deze lokale coördinatoren waren beide mannelijk.
Hiervan was èèn interview in het Nederlands en het andere interview was in het Engels. Een lokale coördinator begeleid Nederlandse vrijwilliger op afstand en de andere lokale coördinator
is in Indonesië om Nederlandse vrijwilligers te begeleiden. Wat ze gemeen hebben is dat ze
allebei meewerken aan de werving van Nederlandse vrijwilligers. Een verschil is de intensiteit
in contact met Nederlandse vrijwilligers.
Hiernaast zijn er drie medewerkers van Think Volunteer geïnterviewd die ook als vrijwilliger
hebben gewerkt met kwetsbare kinderen in Indonesië. Ook is er één oud-vrijwilliger geïnterviewd. Een medewerker is mannelijk en de andere drie medewerkers en oud-vrijwilliger zijn
vrouwelijk. De medewerkers hebben verschillende functies.

4 . 2 I nter views lo kale co ö rdinatoren van projec ten
Aan de hand van de thema’s die vanuit de theoretische deelvragen naar voren zijn gekomen,
zijn interviewvragen opgesteld. De praktische deelvraag waar in deze paragraaf antwoord op
wordt gegeven, luidt als volgt: ‘Welke kennis, vaardigheden en houding is er nodig van de
Nederlandse vrijwilligers om een verantwoorde en duurzame bijdrage leveren aan de ontwik-
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keling van kwetsbare kinderen in Indonesië volgens de lokale maatschappelijk werkers (coördinatoren van de projecten in Indonesië) die samenwerken met Think Volunteer?’. Vanuit de interviews kwamen vervolgens de volgende thema’s naar voren: kennis, hechting, vaardigheden,
houding, verantwoord en duurzaam, tijdsduur en richtlijnen.
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Naast de kennis over de taal, vinden de co rdinatoren dat vrijwilligers de taal redelijk moeten kunnen spreken zodat zij met de kwetsbare kinderen kunnen communiceren. Ook noemt
een van de geïnterviewden interpersoonlijke communicatievaardigheden. Daarmee wordt bedoeld, het niet alleen communiceren met de kinderen, maar ook met de ouders om duurzaamheid te waarborgen. Een organisatie noemt daarnaast de volgende vaardigheden: ‘We
need volunteers that like to play sports like soccer, swimming and volleyball. Also something
in art like photography, drawing and music’.

4.2.3 Hou d i ng
Het afzetten van de ‘Westerse bril’ wordt door een organisatie genoemd als iets waar de Nederlandse vrijwilliger zich bewust mee bezig kan houden. Een persoon noemt het volgende
over de houding van vrijwilligers: ‘Het is vooraf heel verleidelijk om er idealistisch heen te gaan
en te denken dat je de wereld gaat veranderen terwijl dit niet zo is’. Indonesische mensen zijn
daarbij onder de indruk van Nederlanders waar door de vrijwilligers zich superieur kunnen
gaan gedragen. Ook wordt genoemd dat de kinderen de Nederlanders als sinterklaas zien die
hen cadeaus geeft. Volgens hen is het niet verantwoord en duurzaam om straatkinderen geld
te geven omdat het probleem dan op stand blijft.
De Indonesische cultuur heeft andere normen en waarden wat betreft het nakomen van afspraken en het tempo waarin er geleefd wordt. Ook zijn Indonesische mensen over het algemeen minder direct wat maakt dat je er rekening mee moet houden dat je iemand niet
openbaar voor het hoofd stoot. Beide organisaties noemen dat je als Nederlandse vrijwilliger
bewust moet zijn van je kledingkeuze. Een organisatie zegt het volgende over de kledingkeuze:
‘Dressing properly means not wear small pants because the children get distracted and can’t
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stop talking about it’. Daarbij wordt verwacht dat de Nederlandse vrijwilliger respect heeft voor
de lokale bevolking. Daarmee wordt bedoeld dat de vrijwilliger niet overmatig alcohol drinkt
en zich niet te bloot kleed.

liger tenminste vier maanden vrijwilligerswerk doet en zich daarbij niet richt op één kind maar
op de gehele groep. Ook dient een vrijwilliger een relevante opleiding te hebben zodat hij of
zij weet hoe er een professionele afstand en nabijheid kan worden behouden.

4.3 .3 Wer k vor m
4 . 2 . 4 Vo o r waarde n vrijw illigerswerk
Beide organisaties stellen de norm dat de Nederlandse vrijwilligers minimaal vier maanden
bij hen komen werken. Dit heeft te maken met de hechting van de kwetsbare kinderen. Dit is
een van de aspecten van wat zij verstaan onder verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk.
Daarbij wordt richting de kwetsbare kinderen benoemd dat Nederlandse vrijwilligers na een
paar maanden weer weg gaan en dat de Indonesische sociaal werkers bij hen blijven om voor
hen te zorgen. E n organisatie noemt dat een vrijwilliger alleen een korte periode mag komen
wanneer zij zich richten op het personeel en niet op de doelgroep.

De werkvorm van de opzet van de cursus zou volgens medewerkers en een oud vrijwilliger
van Think Volunteer beeldmateriaal moeten bevatten. Hierdoor kan de vrijwilliger een beeld
vormen van hoe een sloppenwijk er daadwerkelijk uitziet. Er moet ook een gedeelte live zijn.
Ook moet het eindproduct qua werkvorm aansluiten bij de andere cursussen van de Think
Academy. De werkvorm van de opzet van de cursus zou ook casus voorbeelden moeten bevatten volgens de geinterviewde personen. Casusvoorbeelden met open vragen zouden kunnen helpen om bijvoorbeeld de cultuur en andere onderwerpen beter te begrijpen. Nabespreking van de casussen is hierbij belangrijk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door onlineberichtjes
achter te laten zodat anderen hierop kunnen reageren of een online meeting organiseren.

Een tweede aspect is dat beide organisaties tegen het inzetten van vrijwilligers in weeshuizen
zijn. In Indonesië zijn ‘hope shelters’, waar, in tegenstelling tot een weeshuis, het kind niet volledig wordt afgesloten van zijn of haar familie. Binnen een hope shelter staat het netwerk van het
kind centraal en is het doel dat het kind uiteindelijk weer bij zijn of haar familie kan gaan wonen.
Wanneer het kind niet meer naar zijn of haar familie terug kan keren, wordt er voor het kind
naar een gepast pleeggezin gezocht. Een andere reden om geen vrijwilligers in weeshuizen
te laten werken, is omdat het vanuit de lokale bevolking een verdienmodel kan zijn. E n van
de organisaties draagt bij aan verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk door middel van hun
‘Child protection policy’. Hierin staan richtlijnen beschreven hoe je als Nederlandse vrijwilliger
communiceert met de kwetsbare kinderen en hoe je je moet kleden.

In de omgang met kwetsbare kinderen moet de vrijwilliger proberen om zich niet te veel te
focussen op een kind. Dit kan gedaan worden door een professionele afstand te behouden. Hierbij is basiskennis over de omgang met (kwetsbare) kinderen van belang. Wanneer de
vrijwilliger basiskennis heeft kan diegene beter omgaan met kwetsbare kinderen. Ook is de
vrijwilliger zich hierdoor bewust van de hechtingsproblematiek die zich afspeelt bij kwetsbare
kinderen in Indonesië, hoe deze ontstaan en hoe deze te herkennen zijn.

4 . 3 I nter views me dewe rke rs en vrijwil l igers Think Vol unteer

4.3 .4.2 P rofes si onel e af st and en nab i jhei d

In de interviews met medewerkers van Think Volunteer en een oud vrijwilliger van Think Volunteer is duidelijk geworden welk eindproduct zij een passende aanvulling vinden voor de Think
Academy. In deze interviews zijn een aantal thema’s naar voren gekomen. Deze thema’s zijn
hierna te lezen.

Vrijwilligers worden hartelijk ontvangen in Indonesië. Dit kan overweldigend zijn, waardoor het
lastig wordt bevonden om een professionele houding aan te nemen als vrijwilliger. Een van
de geinterviewden probeerde wel een bepaalde afstand te houden door niet veel te gaan
knuffelen met de kwetsbare kinderen. Een professionele afstand en nabijheid is passend. In
een van de interviews werd gezegd dat het goed is om meer de focus te leggen op het team
zelf. Het team van lokale maatschappelijk werkers zijn namelijk niet altijd op de hoogte van de
theorie n binnen het sociaal werk. Wanneer de vrijwilliger de lokale maatschappelijk werkers
ondersteund, is hij of zij minder in contact met de kwetsbare kinderen. Tenslotte is het belangrijk om een relevante opleiding te hebben omdat de vrijwilliger hierin onder andere leert wat
een professionele afstand en nabijheid is ten opzichte van kwetsbare kinderen.

4 . 3 . 1 . H u i dig aan bo d e n aspec ten ter verbetering van de
vo o r b e rei din g
In de interviews zijn er vragen gesteld over het huidige aanbod ter voorbereiding vanuit Think
Volunteer. Hierin kwam naar voren dat wanneer een vrijwilliger een kortere tijd vrijwilligerswerk
gaat doen, dat diegene twee middagen een cursus moet volgen. Wanneer een vrijwilliger voor
een langere tijd vrijwilligerswerk gaat doen is er een workshop te volgen die een week duurt. De thema’s uit de workshop die in de interviews genoemd werden zijn: hechting, trauma,
ethiek, dilemma’s, cultuur en religie. De aspecten ter verbetering van de voorbereiding zijn
dat de specifieke thema’s kunnen worden opgedeeld waardoor er voor iedere vrijwilliger een
op maat gemaakte voorbereiding is. Daarnaast is een verbetering dat de vrijwilliger zich bewust wordt van de problemen die zich eventueel zouden kunnen voordoen. Tenslotte was het
wenselijk om meer diepgang te krijgen wat betreft hechtingsproblematiek. Denk hierbij aan
vragen als: ‘Welke professionele houding moet je aannemen als vrijwilliger’ en ‘Hoe houd je
op een professionele manier afstand en zoek je nabijheid?’ ’Hoe ga je ermee om als je iemand
ziet die heel erg aan het afstoten en aantrekken is?’

4 . 3 . 2 Vo o rwaarde n vrijw illigerswerk
Volgens medewerkers van Think Volunteer en een oud-vrijwilliger van Think Volunteer is er
een voorwaarde belangrijk om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het is belangrijk dat de vrijwil-
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4.3 .4 Kwet sb are k i nd eren
4.3 .4.1 O mg ang k wet sb are k i nd eren

Als vrijwilliger is het lastig om grenzen aan te geven richting de kwetsbare kinderen. Vrijwilligers zouden zich bewuster moeten zijn met grenzen aangeven bij kwetsbare kinderen. Als
vrijwilliger wil je namelijk niet te close worden met een kindje en dan na een paar maanden
weer vertrekken. Hechtingsproblematiek is namelijk het meest voorkomende probleem bij de
kwetsbare kinderen.

4.3 .4.3 D u u r z aamhei d i n omg ang met k wet sb are k i nd e re n
Wat betreft de duurzaamheid in de omgang met kwetsbare kinderen probeerde een van de
geinterviewden niks mee te nemen naar de lessen, maar te werken met de spullen die al
aawezig zijn. Kleurplaten zijn er bijvoorbeeld niet als een vrijwilliger deze niet meeneemt. Een
ander voorbeeld in de duurzaamheid in de omgang met kwetsbare kinderen is dat je als vrijwilliger geen geld geeft aan bedelende kinderen. Hierdoor wordt het armoede probleem in
stand gehouden.
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4 . 3 . 5 E i n d pro duct
Vanuit de interviews met de lokale maatschappelijk is gebleken dat het belangrijk is dat een
vrijwilliger de Indonesische taal leert voor vertrek naar Indonesië. Daarnaast vonden vrijwilligers het fijn dat zij terug konden vallen op een coach als er iets aan de hand was. De kracht
van een onlinetraining is dat je het maar een keer hoeft te maken en dat het zo over de hele
wereld verspreid kan worden. Een face to face training is lastiger te realiseren omdat dan de
vrijblijvendheid weg is. Daarnaast vonden drie geïnterviewden een face to face training erg
werkend maar beseffen dat dit niet haalbaar is als je wereldwijd de training wil geven. Ook
moet een cursus voldoende theorie hebben en is het belangrijk dat een vrijwilliger aan iemand
vragen kan stellen. Tijdens een interview was als idee naar voren gekomen dat er interviews
kunnen worden afgenomen met ervaringsdeskundigen of projectleiders die bijvoorbeeld het
antwoord inspreken van een casusvoorbeeld. De voorbereidende cursus moet laagdrempelig
zijn. In de vormgeving van het eindproduct zou een EHBO-cursus en/of afsluitende toets passend zijn. De cultuur in Indonesi is per eiland verschillend. Als advies uit de interviews is gekomen dat de onderzoekers het eindproduct algemeen proberen te houden zodat het eindproduct toe te passen is op verschillende culturen in zoverre dit lukt.
De inhoud van het eindproduct moet heldere kaders bevatten in hoe je bijvoorbeeld een les
organiseert voor kinderen. Ook moet er ruimte zijn voor het bespreekbaar maken van situaties.
Hechting en trauma zijn hierin belangrijke thema’s. Een van de geïnterviewden gaf aan dat
hij/zij het fijn vond om eerst theorie te krijgen en om vervolgens zelf aan de slag te gaan met
voorbeeldcasussen. Hierdoor zet je de vrijwilligers aan tot denken over wat zich af kan spelen
in Indonesië. Ook kwam in de interviews naar voren dat beeldmateriaal sterker is dan tekst.
De Westerse bril is een sub onderwerp wat bij elke casus aan bod moet komen. Tenslotte is
laagdrempeligheid belangrijk.

H O O FD STU K 5
CO N CLU S I E
In dit onderzoek is gekeken naar hoe Nederlandse vrijwilligers een verantwoorde en duurzame
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië, wanneer
zij zich aanmelden bij Think Volunteer. In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven
over de praktische deelvragen en wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit
onderzoek.

5.1 Kenni s, vaard i g hed en en hou d i ng
In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de praktische deelvraag: ‘Welke kennis,
vaardigheden en houding is er nodig van de Nederlandse vrijwilligers om een verantwoorde en duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesi
volgens de lokale maatschappelijk werkers (coördinatoren van de projecten in Indonesië) die
samenwerken met Think Volunteer?’.
Uit de interviews met de lokale maatschappelijk werkers is naar voren gekomen dat op het
gebied van kennis, de Nederlandse vrijwilliger een opleiding richting sociaal werk nodig heeft.
Ook is kennis over de ontwikkeling en hechting van kinderen, trauma’s en pedagogiek van
belang. Een van de organisaties heeft richtlijnen opgesteld, waarin beschreven staat welke
kennis, vaardigheden en houding zij van de Nederlandse vrijwilliger verwachten. De geïnterviewde projecten hanteren een norm van vrijwilligerswerk van minimaal vier maanden om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te kunnen leveren aan kwetsbare kinderen. Daarnaast
wordt kennis over de Indonesische taal, godsdienst en de cultuur door de lokale maatschappelijk werkers genoemd.
Kijkend naar de vaardigheden die van de Nederlandse vrijwilligers verwacht worden, wordt
interpersoonlijke communicatie genoemd, het kunnen communiceren met het netwerk van
de kwetsbare kinderen. Daarbij zijn vaardigheden in sportactiviteiten en creativiteit een mooie
bijkomstigheid. Het afzetten van de ‘Westerse bril’ wordt genoemd als een houding waar de
Nederlandse vrijwilliger zich bewust van moet zijn. Daarmee wordt bedoeld, jezelf niet superieur opstellen en niet denken dat je de wereld gaat veranderen als Nederlandse vrijwilligers in Indonesië. Ook wordt er verwacht dat iemand respect heeft voor de lokale bevolking. Hiermee wordt bedoeld dat iemand respect heeft voor de Indonesische cultuur, respect
tonen doet een vrijwilliger door zich niet te bloot te kleden.

5.2 Het ei nd p rod u ct voor d e T hi nk Acad emy
In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de praktische deelvraag: ‘Welk eindproduct
is volgens Nederlandse vrijwilligers die gewerkt hebben met kwetsbare kinderen in Indonesië via Think Volunteer, en de medewerkers van Think Volunteer, een passende aanvulling
voor de Think Academy?’. Uit de interviews met de Nederlandse vrijwilligers en medewerkers
van Think Volunteer is naar voren gekomen dat er verschillende factoren belangrijk zijn in het
maken van een eindproduct. De thema’s hechting, trauma, ethiek, dilemma’s, cultuur en religie zijn onderwerpen die moeten blijven in het eindproduct. Er moet meer diepgang zijn in de
hechtingsproblematiek. Het eindproduct moet beeldmateriaal bevatten. Dit kan gerealiseerd
worden op basis van casusvoorbeelden met open vragen. Waarna een mogelijk antwoord
wordt ingesproken door projectleiders of ervaringsdeskundigen. De nabespreking van deze
casussen is hierin belangrijk en er moet ruimte zijn om situaties bespreekbaar te maken. Dit
kan door online berichten achter te laten op het Think Academy platform zodat anderen hierop kunnen reageren. Ook kwam uit de interviews naar voren dat het prettig wordt gevonden
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als er eerst theorie wordt gegeven om vervolgens zelf aan de slag te gaan. Dit is een persoonlijke voorkeur qua leerstijl. Tenslotte is het belangrijk dat er een coach beschikbaar is bij vragen
van vrijwilligers.

Tenslotte is het nog belangrijk om te vermelden dat elk eiland in Indonesië een andere cultuur
heeft. De geïnterviewde lokale maatschappelijk werkers, medewerker en oud vrijwilligers van
Think Volunteer zijn op Java en Lombok werkzaam of werkzaam geweest. Daarom kunnen de
resultaten uit dit onderzoek gebruikt worden voor deze eilanden.

5 . 3 Vera ntwo o rd e n duurzaam vrijwil l igerswerk
In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Hoe kunnen Nederlandse
vrijwilligers een verantwoorde en duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië wanneer zij zich aanmelden bij Think Volunteer? Hiervoor is een
kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de literatuur van dit onderwerp, bij de medewerkers van
Think Volunteer, (oud) vrijwilligers van Think Volunteer en de lokale maatschappelijk werkers
in Indonesië.
Vanuit de literatuur kan worden geconcludeerd dat een Nederlandse vrijwilliger een relevante
opleiding richting sociaal werk moet hebben gevolgd. Ook wordt kennis over levensfasen en
hechting genoemd. Dit komt overeen met de mening van de lokale maatschappelijk werkers,
volgens hen heeft de Nederlandse vrijwilliger kennis nodig over de ontwikkeling en hechting van kinderen, trauma’s en pedagogiek. Ook zeggen de (oud)-vrijwilligers en medewerkers
van Think Volunteer dat de thema’s hechting, trauma, ethiek, dilemma’s, cultuur en religie het
meest belangrijk zijn in de voorbereiding op het doen van vrijwilligerswerk.
Ook kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse vrijwilliger interculturele vaardigheden
moet beheersen zoals zelfkennis, analyseren, evalueren en relateren om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te kunnen leveren aan kwetsbare kinderen in Indonesië. Dit sluit aan
bij wat de lokale maatschappelijk werkers zeggen over het afzetten van de ‘Westerse bril’, niet
de illusie hebben dat je de wereld gaat verbeteren als vrijwilliger. De wenselijke houding is een
vrijwilliger die zich gelijkwaardig en respectvol opstelt tegenover de Indonesische bevolking.
Door je als vrijwilliger niet te bloot te kleden. Volgens lokale maatschappelijk werkers en de
literatuur kunnen gedragscodes en richtlijnen vrijwilligerswerkorganisaties zoals Think Volunteer helpen bij het leveren van verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk.
Vanuit de literatuur zijn er verschillende zienswijzen over het uitoefenen van vrijwilligerswerk
binnen weeshuizen. De ene organisatie is tegen het plaatsen van kinderen in weeshuizen en
de andere organisatie ziet hier minder de ernst van in. Weeshuizen zijn niet bevorderlijk voor
de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië omdat kinderen vaak geen wees zijn
maar door hun ouders worden achtergelaten bij een weeshuis met de hoop op een betere
toekomst. Het is wenselijker om kwetsbare kinderen binnen pleegzorg of kleinschalige gezinshuizen te plaatsen.
Een goede voorbereiding van vrijwilligers is het meest belangrijk wanneer het gaat om een
verantwoorde en duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in
Indonesië. Er moet meer diepgang zijn in de hechtingsproblematiek zodat vrijwilligers hier
bewust mee bezig zijn. Uit de literatuur en interviews is gebleken dat vrijwilligers een verantwoorde en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen
door zich meer op het lokale team te richten en hun kennis over te dragen over het sociaal
werk. Hierdoor zijn vrijwilligers minder in contact met de kinderen en wordt er toch bijgedragen aan de ontwikkeling van de kwetsbare kinderen. Wanneer vrijwilligers wel in contact zijn
met de kwetsbare kinderen is het van belang dat zij een professionele afstand en nabijheid
bewaren. Een andere manier om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te leveren is dat
vrijwilligers minimaal vier maanden werkzaam moeten zijn. Dit sluit ook aan bij de richtlijnen
van Better Care Network.
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moet interculturele vaardigheden bezitten denk hierbij aan: zelfkennis, analyseren, evalueren
en relateren. Ook is het van belang dat een vrijwilliger minimaal vier maanden vrijwilligerswerk
gaat doen.

HO O F DSTUK 6
K WA LI TEIT, AANB EV E LING E N E N E VALUAT IE
6 . 1 Kwa l i te it
De resultaten van dit onderzoek dienen ge nterpreteerd te worden vanuit een aantal sterke
en zwakke punten.

6 . 1 . 1 Ster ke punte n
Een sterk punt binnen dit onderzoek is dat het onderzoek door twee onderzoekers is uitgevoerd. Doordat het onderzoek is uitgevoerd door meerdere personen is er onderzoeks-triangulatie. De mate van betrouwbaarheid wordt vergroot doordat er meerdere personen aan het
onderzoek hebben gewerkt. Een ander sterk punt binnen dit onderzoek is dat brontriangulatie is. Uit de literatuur en praktijk zijn verschillende bronnen aangehaald om de hoofdvraag
te beantwoorden. Ook is een sterk punt binnen dit onderzoek dat de voorbereidende interviewvragen gebaseerd zijn op relevantie literatuur. Ook zijn er in de interviews open vragen
gesteld waardoor er inzichten vanuit meerdere invalshoeken zijn verkregen. Daarnaast kan het
eindproduct door andere organisaties gebruikt worden om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk aan kwetsbare kinderen te leveren. Tenslotte kan dit onderzoek herhaald worden
omdat de stappen helder en duidelijk beschreven staan.

Op dit moment heeft de Think Academy de functie om gekoppeld te worden aan een coach
waarbij je kunt reflecteren op de opdrachten die je maakt. Ook kan je tijdens de tijdsduur dat
je vrijwilligerswerk uitoefent samen reflecteren met je coach op situaties. Aan de hand hiervan
wordt aanbevolen om de ontwikkelde casussen op basis van bovenstaande thema’s aan de
cursus ‘working with kids’ van de Think Academy toe te voegen. De opzet van de cursus ‘working with kids’ is te vinden in bijlage P. Met opzet wordt bedoeld, casussen die Nederlandse
vrijwilligers aan het denken zetten en waarop zij antwoord kunnen geven.
De casussen gaan over de thema’s: hechting, trauma, pedagogiek, ethiek en dilemma’s. De
thema’s cultuur en religie worden niet behandelt omdat Think Volunteer hier een aparte cursus van maakt. De thema’s die binnen ‘working with kids’ worden behandelt waren nog niet
ontwikkeld voor de Think Academy. Aanbevolen wordt, dat er een mogelijkheid komt om de
casussen bespreekbaar te maken en om binnen het platform op andere vrijwilligers te kunnen
reageren om te reflecteren op jezelf als vrijwilliger, en op elkaar. Een andere aanbeveling is om
beeldmateriaal te maken met mogelijke antwoorden die zijn ingesproken door ervaringsdeskundigen of projectleiders zodat vrijwilligers een beter beeld krijgen van wat hen te wachten
kan staan.

6.2.2 B r u i k b aar hei d

6 . 1 . 2 Zwa kke punte n
De zwakke punten binnen dit onderzoek zijn dat er niet zorgvuldig genoeg gekeken is bij
paragraaf 3.2 naar welke organisaties onderzocht zijn. Dit heeft geresulteerd in dat binnen dit
onderzoek twee commerci le organisaties onderzocht zijn en één organisatie die minder met
vrijwilligers te maken heeft. Het gevolg hiervan is dat er geen eenduidigheid is in wat verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk betekent voor vrijwilligerswerkorganisaties. Dit zou in het
vervolg beter kunnen door de missie/visies van de organisaties met elkaar te vergelijken zodat duidelijk wordt wat de motivatie van de organisatie is om vrijwilligers in te zetten.
Een ander zwak punt binnen dit onderzoek is dat er zes lokale coördinatoren benaderd zijn
en hiervan hebben twee lokale coördinatoren gereageerd. De twee lokale co rdinatoren die
hebben gereageerd zijn ook geïnterviewd. Echter zijn deze twee lokale co rdinatoren geen afspiegeling van alle lokale co rdinatoren binnen Indonesië. Het is daarom belangrijk dat de resultaten van dit onderzoek voorzichtig ge nterpreteerd worden. Wanneer er een langer tijdsbestek was geweest voor dit onderzoek zouden de onderzoekers meer lokale co rdinatoren
benaderen zodat er een betere afspiegeling is van de lokale co rdinatoren binnen Indonesi .

6 . 2 Aa n b eve lin g
6 . 2 . 1 Aa n b eve lin ge n vo o r de pra k tijk

Dit onderzoek heeft in kaart gebracht hoe verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk geleverd kan worden aan kwetsbare kinderen in Indonesië. Vanuit dit onderzoek is een eindproduct ontwikkeld die bruikbaar is voor Think Volunteer om vrijwilligers voor te bereiden op
het uitoefenen van verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk. Hierdoor kan Think Volunteer
kennis overdragen over belangrijke thema’s waar kwetsbare kinderen mee te maken hebben
zoals hechting, trauma, pedagogiek, ethiek, dilemma’s, cultuur en religie. Denk hierbij ook aan
de interculturele vaardigheden namelijk: zelfkennis, analyseren, evalueren en relateren. De
onderzoekers hopen dat de opzet van de cursus, rapport en aanbevelingen leidt tot een aanvulling op de Think Academy en hopen dat Think Volunteer hiermee verder kan.

6.3 Ter u g kop p el i ng aan T hi nk Vol u nteer
Het eindproduct wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever via Teams in week 24. De presentatie vindt plaats via Teams vanwege het coronavirus. Binnen deze presentatie wordt de
inhoud van het eindproduct duidelijk besproken en worden de meest relevante punten van dit
onderzoek benoemt. Vervolgens wordt er een aanbeveling gegeven aan Think Volunteer hoe
zij het eindproduct kunnen implementeren. In bijlage L is het ingevulde evaluatieformulier van
de opdrachtgever te lezen.

Hoe kan er verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk worden geleverd aan kwetsbare kinderen in Indonesië?
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat de voorwaarden die
hieronder worden beschreven kan zorgen voor het leveren van verantwoorde en duurzame
vrijwilligerswerk aan kwetsbare kinderen in Indonesië.
Het wordt aanbevolen om Nederlandse vrijwilligers aan te nemen die kennis hebben over
hechting, trauma, pedagogiek, ethiek, dilemma’s, cultuur en religie. Ook is een aanbeveling dat
vrijwilligers een opleiding richting sociaal werk hebben gevolgd. Een Nederlandse vrijwilliger

30

Duurzaam Vrijwilligerswerk

Duurzaam Vrijwilligerswerk

31

L I T ERATUURL IJST
Activity International. (2020). Vrijwilligerswerk in het buitenland. Geraadpleegd op 7 april 2021,
van https://activityinternational.nl/vrijwilligerswerk/
Anstadt, R. (2021). Welk kind is kwetsbaar? Naar school tijdens de lockdown. Geraadpleegd
op 23 februari 2021, van https://www.onderwijsconsument.nl/welk-kind-is-kwetsbaar-naarschool-tijdens-de-lockdown/
Autoriteit persoonsgegevens. (z.d.). Mag u persoonsgegevens verwerken? Geraadpleegd op
16 maart 2021, van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken
Amin, S. (2009). Eurocentrism, Modernity, Religion, and Democracy A Critique of Eurocentrism
and Culturalism (1ste editie). Monthly Review Press. https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=LC4UCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=eurocentrisme+wetenschappelijke+artikelen&ots=RQSFSyDHXy&sig=rHF4ttvw4cwiFZrH75-CqsfWwMU#v=onepage&q&f=false

De Greef, R. (2016). Vrijwilligerswerk is een industrie geworden, voluntourism heet dat. NRC
Next. Geraadpleegd op 17 maart 2021, https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/31/vrijwilligerswerk-is-een-industrie-geworden-volun-1433406-a21825

Engels, J. (2010). Twee culturen aan de binnenkant (2e gewijzigde druk). Universiteit
van Amsterdam. Geraadpleegd op 24 maart 2021, van http://www.indischhistorisch.nl/
wp-content/uploads/2013/05/Herziene-Scriptie-Indische-senioren.pdf
Food Travel Photography. (2018). Vrijwilligerswerk in het buitenland, wel of niet doen?
Wat zijn de nadelen? Geraadpleegd op 23 februari 2021, van https://foodtravelphotography.com/vrijwilligerswerk-buitenland-wel-of-niet-doen/
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (2017). De rechten van het
kind: wat zijn dat? Geraadpleegd op 8 maart 2021, van https://www.kinderrechten.nl/
jeugd/alles-over-kinderrechten/

Better Care Network. (2020). Vrijwilligerswerk en Toerisme. Geraadpleegd op 24 februari 2021,
van https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/volunteering-and-tourism

Hofman, E. & Movisie. (2012). Toolkit competentieontwikkeling vrijwilligerswerk. Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Geraadpleegd op 30 maart 2021, van https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Toolkit_competentieontwikkeling_vrijwilligerswerk_05082014%20%5BMOV-3662254-1.0%5D.pdf

Better Care Network. (2015). Guidelines on the deployment of volunteers working with children
abroad. Better Care Network Netherlands. Geraadpleegd op 23 februari 2021, van https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20the%20Deployment%20of%20
Volunteers%20Working%20with%20Children%20Abroad.pdf

Intern Indonesia. (2020). Sociaal werk. Geraadpleegd op 23 februari 2021, van https://
intern-indonesia.com/sociaal-werk/

Better Care Network. (2017). Rapport enquête weeshuistoerisme. Geraadpleegd op 24 maart
2021, van https://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/78737_Onderzoeksrapport_Weeshuistoerisme_BCNN_november_2017.pdf
Brown, S. (2005). Travelling with a purpose: Understanding the motives and benefits of volunteer vacationers. Current Issues in Tourism, 8(6), 479–496. Clevedon: Channel View Publications. DOI: 10.1080/13683500508668232
Callanan, M., & Thomas, S. (2005). Volunteer tourism: deconstructing volunteer activities within a dynamic environment. In: M. Novelli (Ed.), Niche Tourism: Contemporary issues, trends
and cases (pp. 183-200) (1ste editie) [E-book]. Butterworth-Heinemann. https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=ciW6GbT5jNEC&oi=fnd&pg=PA183&dq=Callanan,+M.,+%26+Thomas,+S.+(2005).+Volunteer+tourism:+deconstructing+volunteer+activities+within+a+dynamic+environment.&ots=bIPgPqtbvZ&sig=P9nVSWEFyn7X2K9N25sdX9uWp28#v=onepage&q&f=false
Cheong, S. & Miller, M. (2000). Power and tourism: A Foucauldian observation. Annals of Tourism Research, (Vol. 27), No. 2. University of Washington. USA: Elsevier science. 371–390. DOI:
10.1016/S0160-7383(99)00065-1
Daher, R. F. (2007). Tourism in the Middle East: Continuity, Change and Transformation. Clevedon: Channel View Publications.
Develtere, L. (2014). Undercover in de Cambodjaanse weeshuisindustrie. Geraadpleegd op 17
maart 2021, van https://www.mo.be/analyse/de-vrijwilliger-wordt-klant

32

Duurzaam Vrijwilligerswerk

Koning aap. (z.d.). Religie Indonesië. Geraadpleegd op 1 april 2021, van https://koningaap.nl/indonesie-reizen/religie-indonesie#:%7E:text=Individuele%20reizen-,Religie%20Indonesi%C3%AB,(1%20procent)%20of%20animisme.
McGehee, N. G., & Andereck, K. (2009). Volunteer tourism and the “voluntoured”:
the case of Tijuana, Mexico. Journal of Sustainable Tourism, 17(1), 39–51. https://doi.
org/10.1080/09669580802159693
McIntosh, A. J., & Zahra, A. (2007). A Cultural Encounter through Volunteer Tourism: Towards the Ideals of Sustainable Tourism? Journal of Sustainable Tourism, 15(5), 541–
556. https://doi.org/10.2167/jost701.0
Messelink, A. (2019). Internationale competenties. Den Haag: Nuffic. https://www.nuffic.
nl/sites/default/files/2020-08/rapport-internationale-competenties.pdf
Nieuwenhuizen, T. (z.d.). De ethiek van vrijwilligerswerk. Geraadpleegd op 17 februari 2021, van https://www.bettercarenetwork.nl/nw-17382-7-3689653/nieuws/de_
ethiek_van_vrijwilligerswerk.html
NJI. (z.d.). Gevolgen - Hechting en hechtingsproblemen | NJi. Geraadpleegd op 11
februari 2021, van https://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Probleemschets-Gevolgen#:%7E:text=Kinderen%20met%20hechtingsproblemen%20hebben%20een,eetproblemen%20(Van%20Roozendaal%202016).

Duurzaam Vrijwilligerswerk

33

Pure Volunteer. (2021). Duurzaam en verantwoord vrijwilligerswerk in Azië. Geraadpleegd op 1
april 2021, van http://purevolunteer.nl/duurzaam-en-verantwoord-vrijwilligerswerk/
Rigter, J., & van Hintum, M. (2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
(Vol. 3). Coutinho.
RTL Nieuws. (2017). Vrijwilligerswerk in buitenland: “Organisatie verdient geld, lokale bevolking niet”. Geraadpleegd op 23 februari 2021 van https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/artikel/3742076/vrijwilligerswerk-buitenland-organisatie-verdient-geld-lokale

van den Brink, S. (2014). Richtlijnen & de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector. De volkskrant. Geraadpleegd op 4 maart 2021, van https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2015/vrijwilligerswerk/data/vrijwilligerstoerisme-onderzoek.pdf
van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3de editie). Bussum: Coutinho.
van der Meij, M., & Luttik, E. (2018). Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker. Sociaal Werk Versterkt. Geraadpleegd op 20 maart 2021, van https://www.sociaalwerknederland.
nl/?file=15784&m=1521200969&action=file.download

Smith, V. L., & Font, X. (2014). Volunteer tourism, greenwashing and understanding responsible marketing using market signalling theory. Journal of Sustainable Tourism, 22(6), 942–963.
https://doi.org/10.1080/09669582.2013.871021

Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger
onderwijs. (2de editie). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Spencer-Oatey , H. & Franklin, P. (2009). Intercultural interaction. A Multidisciplinary Approach
to Intercultural Communication. Palgrave: USA

Volunteer Correct. (2020). VVC-kwaliteitsrichtlijn. Geraadpleegd op 7 april 2021, van https://
www.volunteercorrect.nl/vvc-kwaliteitsrichtlijn/

Stichting Raja. (2021). Straatkinderen. Stichting Raja 20 jaar. Geraadpleegd op 5 maart 2021 van
https://www.stichtingraja.nl/index.php/straatkinderen

Wearing, S. (2001). Volunteer Tourism, Experiences that make a difference. Newcastle, Australië: CABI publishing.

Swaen, B. (2021). Wat is kwalitatief en kwantitatief onderzoek? Geraadpleegd op 3 maart
2021, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/kwalitatief-vs-kwantitatief-onderzoek/#:%7E:text=Kwantitatief%20onderzoek%20probeert%20feiten%20te,worden%20meestal%20weergegeven%20in%20woorden
The international ecotourism society. (2012). International Voluntourism Guidelines for Commercial Tour Operators. Geraadpleegd op 5 maart 2021 van https://issuu.com/ecotravel/
docs/voluntourism-guidelines/5
Think Volunteer. (2021). Think Volunteer Academy: Our story. [Video]. YouTube. Geraadpleegd
op 7 april 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=SoyVQUeSJuo&t=103s
Think Volunteer. (2021). Think Volunteer: op weg naar verantwoord internationaal vrijwilligerswerk. Geraadpleegd op 4 maart 2021 van https://www.thinkvolunteer.com/
Think Volunteer. (z.d.). Where your journey begins, Think Volunteer Academy. Framer. Geraadpleegd op 7 april 2021, van https://framer.com/share/Browser2--z6NiqgNteFU9mqgKaiB4/w3WIbFchG?fbclid=IwAR1OKJnsXgLxj9RMQD-5ZxFGV2br2dpWlA1DjIB_M_
s8Sa-dRlM9GE3GbUE#jXDM3nss7
Tomazos, K., & Butler, R. (2009). Volunteer Tourism: The New Ecotourism? Anatolia, (20:1 editie).
Routledge. 196-212.
Unicef. (2016). Unicef algemene informatie. Geraadpleegd op 31 maart 2021, van https://www.
unicef.nl/files/unicef-spreekbeurt-algemeen-aug2016.pdf
Unicef. (2017). Jaarverslag Unicef Nederland 2017. Geraadpleegd op 31 maart 2021, van https://
www.unicef.nl/files/Jaarverslag%20UNICEF%20Nederland%20%202017%20HR.pdf
Unicef. (z.d.). Weeshuizen en weeshuistoerisme. Geraadpleegd op 1 april 2021, van https://
www.unicef.nl/over-unicef/standpunten/weeshuizen-en-weeshuistoerisme

34

Duurzaam Vrijwilligerswerk

Duurzaam Vrijwilligerswerk

35

B i jl ag e B O vereenkoms t ond er zoek s op d racht

B I J LAGE N

Klik hier om terug te keren

Bi j l a g e A Bew ijs be h ale n literatuuronderzoek 2 e jaar
Literatuuronderzoek Jorie Wolbert

Literatuuronderzoek Klarissa Miskotte
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B i jl ag e C T i j d sp l anni ng ond er zoek sp l an
Opdrachtgever: Mirthe Kroeze
Begeleidende docent: Safoura Ghaeminia
Onderzoekers: Jorie Wolbert en Klarissa Miskotte
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Wanneer
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de onderwerp
mogelijkheden
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Meets

Mirthe Kroeze

Ja
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Onderzoeksdoel
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Safoura Ghaeminia
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Mirthe Kroeze
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E-mail

Safoura Ghaeminia

Ja

19-03-2021

Presentatie
onderzoeksplan

Teams

Aframia Ilias

Ja
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B i j l a g e D Tijdsplan n in g onderzoek sdossier

B i jl ag e E L i terat u u r s chema

Klik hier om terug te keren 2.3 Dataverzameling & meetinstrumenten.
Klik hier om terug te keren 2.6 Ethische verantwoording.
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B i jl ag e F Ver zoek tot d eel name
Klik hier om terug te keren naar 2.4 Data Analyse

Verzoek tot deelname
Enschede, (datum)
Beste (ex) vrijwilligers/ lokale maatschappelijk werkers (coördinatoren) / medewerkers van
Think Volunteer,
Wij, Klarissa Miskotte en Jorie Wolbert, zijn Social Work studenten aan de Saxion Hogeschool
in Enschede. In de periode februari t/m juli 2021 doen wij onderzoek naar hoe Nederlandse
vrijwilligers een verantwoorde en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van
kwetsbare kinderen in Indonesië. Wij werken hierbij samen met de organisatie Think Volunteer.
Wat vragen wij van u?
Graag zouden wij een interview met u willen afnemen via Skype, Teams of Zoom over uw
bevindingen betreft het doen van verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk met kwetsbare
kinderen in Indonesië. Dit interview zal ongeveer een uur duren.
Waarom is uw deelname belangrijk?
Uw deelname is belangrijk omdat door uw kennis de missie naar verantwoord en duurzaam
vrijwilligerswerk kan worden versterkt. Ook wordt onderzocht hoe Nederlandse vrijwilligers
beter kunnen samenwerken met lokale maatschappelijk werkers. Daarnaast wordt door uw
deelname toekomstige vrijwilligers beter voorbereid en meer bewust over hoe zij verantwoord
en duurzaam vrijwilligerswerk kunnen leveren.
Wij hopen van harte dat u deel wil nemen aan het interview. Zou u ons per mail dat per mail
willen laten weten? Dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Indien u vragen heeft over het onderzoek, horen wij dat ook graag.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Klarissa Miskotte en Jorie Wolbert
(448958@student.saxion.nl)
(449916@student.saxion.nl)

42

Duurzaam Vrijwilligerswerk

Duurzaam Vrijwilligerswerk

43

Bi j l a g e G Ve rzo e k tot de e ln ame Engel s

B i jl ag e H Infor med cons ent

Klik hier om terug te keren naar 2.4 Data Analyse

Klik hier om terug te keren naar 2.4 Data Analyse

Request to Participate

Informed consent

Enschede, (date)

Betreft: Onderzoek naar verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk

Dear local social workers (coordinators),

Enschede, (datum)

We, Klarissa Miskotte and Jorie Wolbert, are Social Work students at Saxion Hogeschool in Enschede in the Netherlands. During the period from February to July 2021, we will be conducting research into how Dutch volunteers can make a responsible and sustainable contribution
to the development of vulnerable children in Indonesia. We work together with our instructing
party Mirthe Kroeze of the Think Volunteer organization.

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel
van het onderzoek.

What do we ask of you?
We would like to interview you via Skype, Teams or Zoom about your thoughts and findings
regarding doing responsible and sustainable volunteer work with vulnerable children in Indonesia. This interview will take about an hour.
Why is your participation important?
Your participation is important because your knowledge can strengthen the mission of responsible and sustainable volunteering. It will also being investigated how Dutch volunteers
can better collaborate with local social workers. In addition, through your participation, future
volunteers will be better prepared and more aware of how they can deliver responsible and
sustainable volunteer work.
We sincerely hope that you will participate in the interview. Would you like to let us know by
e-mail? Then we will contact you to make an appointment. If you have any questions about the
research, please let us know.

Ik begrijp dat:
1. Ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en zonder opgave
van reden
2. Gegevens worden anoniem verwerkt
3. De opname na verwerking wordt vernietigd
Ik verklaar dat ik:
4. Geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen
5. De uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden in het onderzoek
6. Toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van voice-recorder
Onderzoekers:
Ik heb mondeling toelichting verstrekt over de aard, methode en doel van het onderzoek. Ik
verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden.
Handtekening studenten 					Handtekening geïnterviewde

Thanks in advance for your cooperation!
Yours sincerely,
Klarissa Miskotte en Jorie Wolbert
(448958@student.saxion.nl)
(449916@student.saxion.nl)
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Bi j l a g e I I nfo rm e d co n se nt

B i jl ag e J Infor mat i eb r i ef

Klik hier om terug te keren naar 2.4 Data Analyse
Informatiebrief
Informed consent

Enschede, (datum)

Subject: Research into responsible and sustainable volunteering

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek! In deze brief verkrijgt u verdere informatie over
het onderzoek.

Enschede, (date)
I declare that I have been clearly informed about the nature, method and purpose of the research.
I understand that:
1. I can stop participating in this research at any time and without giving any reason
2. Data is processed anonymously
3. The admission will be destroyed after a maximum of 5 years
I declare that I:
4. Be completely willing to participate in this study
5. The results of this interview may be incorporated into the research
6. Give permission to have the interview recorded by means of a voice recorder
Researchers:
I have mentioned the nature, method and purpose of the research. I declare that I am willing
to answer any further questions about the research into assets.

Signature of Students					

Signature of Interviewee

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel is om bewustwording te creëren bij vrijwilligers wat betreft het leveren van verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Indonesië. Door middel van dit onderzoek wordt een eindproduct ontwikkeld voor de Think Academy.
Dit product sluit aan bij het doel van het onderzoek en de missie en visie van Think Volunteer.
Hoe gaan we onderzoeken welk eindproduct passend is voor de Academy?
Binnen het onderzoek wordt er literatuuronderzoek gedaan naar welke kennis, vaardigheden
en houding van de westerse vrijwilliger nodig is om verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk te leveren aan kwetsbare kinderen in Indonesië. Tevens wordt gekeken op wat voor
manier andere vrijwilligerswerk organisaties, en de Think Academy, op dit moment zorgen
voor verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk. Praktisch onderzoeken wij de bevindingen
van de medewerkers van Think Volunteer, de lokale maatschappelijk werkers (coördinatoren
van projecten in Indonesië) en Nederlandse vrijwilligers die gewerkt hebben met kwetsbare
kinderen in Indonesië.
Om dit interview uit te werken, is het noodzakelijk om het interview op te nemen. Deze opname en de verkregen informatie zal anoniem verwerkt worden en wordt opgeslagen binnen
een beveiligd bestand. De gegevens worden na verwerking vernietigd. Tijdens het interview
mag u besluiten om op elk moment te stoppen, hiervoor hoeft u geen reden op te geven.
Indien u verdere vragen heeft, horen wij dat graag!
Met vriendelijke groet,
Klarissa Miskotte & Jorie Wolbert
(448958@student.saxion.nl) (
449916@student.saxion.nl)
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Bi j l a g e K I nfo rmatie brief En gel s

B i jl ag e L Eval u at i efor mu l i er op d rachtg ever

Informationletter
Enschede, (date)
Thank you for participating to the interview! In this letter you will obtain additional information
about the research.
What is the goal of the study?
The goal is to create awareness among volunteers about delivering responsible and sustainable volunteering for the development of vulnerable children in Indonesia. By means of this
research, a final product will be developed for the Think Academy. This product is in line with
the goal of the research and the mission and vision of Think Volunteer.
How are we going to investigate which end product is suitable for the Academy?
During the research, a literature study is conducted into what knowledge, skills and attitude
of the Western volunteer is required to provide responsible and sustainable voluntary work
to vulnerable children in Indonesia. Also, how other volunteering organizations, and the Think
Academy, are currently providing responsible and sustainable volunteer work. We conduct
practical research on the employees of Think Volunteer, the local social workers (coordinators
of projects in Indonesia) and Dutch volunteers who have worked with vulnerable children in
Indonesia.
In order to transcribe the interview, it is necessary to record the interview. This recording and
the information obtained is processed anonymously and stored within a protected file. After
processing, the data will be destroyed. During the interview you may decide to stop at any
time, you do not need to give a reason for this.
If you have any further questions, please let us know!
Sincerely,
Klarissa Miskotte & Jorie Wolbert
(448958@student.saxion.nl) (
449916@student.saxion.nl)
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B i jl ag e M Levensfasen Er i k son
Klik hier om terug te gaan naar 3.1.
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Bi j l a g e N D e twaalf basisco mpetenties van vrijwil l igerswerk Movi s i e

B i j l ag e O Voor b erei d i ng i nter vi ewvrag en

Klik hier om terug te keren naar 3.1

Klik hier om terug te keren naar 2.3 Dataverzameling en meetinstrumenten.
Klik hier om terug te keren naar 3.3 Verantwoord en duurzaam bij de Think Academy.

• systematisch werken
• betrouwbaarheid tonen
• omgaan met tijd en tempo
• problemen oplossen
• communiceren
• veilig en gezond te werk gaan
• toepassen taal en rekenen
• samenwerken
• bijdragen aan goede werkrelaties
• incasseren
• presentatie
• al doende leren
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Bi j l a g e P Cursus o pzet ‘wo rk ing with k ids’
Casusvoorbeelden
Casusvoorbeelden: hechting
- Je draait al een aantal weken mee op het lokale project. Je hebt een hechte band gekregen
met één kind. Over een aantal weken vertrek je weer. Hoe ga je hiermee om?
- Een jongetje in het weeshuis is in contact richting jou steeds aan het aantrekken en afstoten.
Wat ga je doen?
Mogelijk antwoord:
- Als eerste beseffen of het ethisch verantwoord is om een hechte band te ontwikkelen met
één kind. Hiernaast het kind voorbereiden op jouw vertrek.
- Onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt. Bespreken met coach hoe je hiermee om kan
gaan of welke acties uit te zetten.

ruiken of werk je met de spullen die er al zijn?
- Omdat de kinderen in het een opvangcentra uit een arm gezin komen krijgen ze weinig extra’s te eten. Daarom besluit een collega-vrijwilliger om elke dag naar de supermarkt te gaan
om iets lekkers te halen voor de kinderen. Wat vind je hiervan?
Mogelijk antwoord:
- Je werkt met de spullen die er al zijn omdat wanneer jij weer weggaat er ook geen geld is om
het materiaal te kopen.
- Het is leuk om een keer als traktatie iets te geven maar als dit iedere dag is raken de kinderen
hieraan gewend. Wanneer jij weer vertrekt krijgen zij dit niet meer. Ook is het minder erg als het
om gezond eten gaat in plaats van ongezond.

Casusvoorbeelden: trauma
- Je bent werkzaam binnen het onderwijs, kindertehuis, shelter of opvangcentra. Je hebt het
vermoeden dat één van de kinderen seksueel misbruikt wordt. Wat doe je?
- Je ziet op de groep waar je werkt dat één kind getreiterd wordt. Wat ga je hieraan doen?
Mogelijk antwoord:
- In gesprek gaan met de lokale maatschappelijk werkers om erachter te komen wat de achtergrond en thuissituatie is van het kind.
- Interventies inzetten die de groepscohesie positief bevorderen.
Casusvoorbeelden: pedagogiek
- Kinderen leren en ontwikkelen zich het best in een omgeving waar ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Hoe creëer je zo’n omgeving?
- Tijdens het speelmoment buiten zie je al een tijdje dat twee kinderen worden buitengesloten.
Wat kun je hieraan doen?
Mogelijk antwoord:
- Je bied regels en structuur in het dagelijks leven.
- In gesprek gaan met de groep om erachter te komen waar dit vandaan komt om vervolgens
de groepssfeer positief te bevorderen.
Casusvoorbeelden: ethiek
- Je loopt je verblijfplek uit om wat te eten te halen bij de supermarkt. Je staat bij het stoplicht
en kinderen beginnen te dansen. Hierna vragen ze om geld. Wat ga je doen?
- Een maatschappelijk werker binnen jouw werkplek geeft een kind een corrigerende tik. Je
vindt dit zelf net iets te hard gaan. Hoe ga je hiermee om?
Mogelijk antwoord:
- Je geeft geen geld omdat je anders deze manier van geld verdienen in stand houdt.
- Je gaat in gesprek om voor te stellen of het gedrag corrigeren ook op een andere manier kan.
Je zegt niet dat dit beter is dan wat zij doen maar probeert te laten zien of het gedrag van het
kind ook gecorrigeerd kan worden zonder geweld.
Casusvoorbeelden: dilemma’s
- Je werkt bijvoorbeeld in het onderwijs en je ziet dat er weinig materiaal is om mee te werken.
Het materiaal is goedkoop om te halen in Indonesië. Haal je het materiaal om in de les te geb-
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