2014
Richtlijnen & de Nederlandse
vrijwilligerstoerisme sector

Een inventarisatie van Nederlandse aanbieders van vrijwilligerstoerisme en in hoeverre zij
internationale vrijwilligerstoerisme richtlijnen geïmplementeerd hebben in hun beleid

Sèrah van den Brink
23-12-2014
0

Richtlijnen & de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector
Een inventarisatie van Nederlandse aanbieders van vrijwilligerstoerisme en in hoeverre zij
internationale vrijwilligerstoerisme richtlijnen geïmplementeerd hebben in hun beleid
In opdracht van de Volkskrant
23-12-2014

Sèrah van den Brink
920118125030
Serah.vandenbrink@wur.nl
Begeleiding Wageningen Universiteit:
René van der Duim
Begeleiding de Volkskrant:
Noёl van Bemmel

Inhoudsopgave
Inleiding ...................................................................................................................................................................................... 3
Onderzoeksopzet ....................................................................................................................................................................... 4
Resultaten – 5 inleidende vragen ............................................................................................................................................... 7
1.

Aantal vrijwilligersprojecten ........................................................................................................................................ 7

2.

Jaarlijks aantal vrijwilligers......................................................................................................................................... 10

3.

Belangstelling vrijwilligerstoerisme ........................................................................................................................... 12

4.

Verklaring stijgende, gelijkblijvende of dalende belangstelling voor vrijwilligerswerkvakanties............................... 12

5.

Vrijwilligerstoerisme-richtlijnen ................................................................................................................................. 14

Resultaten - 16 stellingen ......................................................................................................................................................... 17
6.

Behoeften lokale bevolking centraal ......................................................................................................................... 17

7.

Blijvend effect ............................................................................................................................................................ 19

8.

Langdurige relatie met partnerorganisaties .............................................................................................................. 21

9.

Duidelijk, volledig en eerlijk adverteren .................................................................................................................... 22

10.

Geen armoede-marketing ..................................................................................................................................... 24

11.

Selectieprocedure voor vrijwilligers ...................................................................................................................... 26

12.

Controle voorgeschiedenis vrijwilligers ................................................................................................................ 28

13.

Voorbereiding vrijwilligers .................................................................................................................................... 30

14.

Feedback en klachten ........................................................................................................................................... 33

15.

Ondersteunende rol voor vrijwilliger .................................................................................................................... 35

16.

Gedragscode ......................................................................................................................................................... 37

17.

Bewaken kwaliteit project lange termijn .............................................................................................................. 39

18.

Transparantie ........................................................................................................................................................ 41

19.

Commerciële en seksuele uitbuiting .................................................................................................................... 43

20.

Duurzaamheidsbeleid ........................................................................................................................................... 45

21.

Aangesloten bij ANVR/SGR/Calamiteitenfonds .................................................................................................... 46

Reflectie ................................................................................................................................................................................... 47
Conclusie & Aanbevelingen ...................................................................................................................................................... 49
Goede intenties zijn niet genoeg ......................................................................................................................................... 49
Referenties ............................................................................................................................................................................... 51
Bijlage 1 – Volkskrant Vrijwilligerstoerisme Richtlijnen ...............................................................................................................
Bijlage 2 – Volkskrant Vragenlijst .................................................................................................................................................
Bijlage 3 – Inventarisatie Nederlandse Aanbieders van Vrijwilligerstoerisme .............................................................................
Bijlage 4 – Deelname aan Volkskrant Onderzoek .........................................................................................................................
Bijlage 5 – Geen Deelname aan Volkskrant Onderzoek ...............................................................................................................
Bijlage 6 – Niet-bereikbare Organisaties ......................................................................................................................................

Inleiding
Vrijwilligerstoerisme1 heeft de afgelopen jaren een significante groei doorgemaakt en een groeiend
aantal reisorganisaties en stichtingen zijn in gaan spelen op deze niche binnen de toerismesector.
Mede door deze snelle groei in populariteit en de bewustwording van vrijwilligerstoerisme, zijn er veel
organisaties en reizigers die de mogelijkheden herkennen die deze sector kan bieden om positieve
effecten teweeg te brengen in bestemmingen en lokale gemeenschappen over de hele wereld.
Als het gaat om de sociale en economische gevolgen van vrijwilligerstoerisme, vooral
vrijwilligersprojecten
waarbij
er
samengewerkt
wordt
met
gemarginaliseerde
bevolkingsgemeenschappen, arme gezinnen, kinderen en vrouwen, zijn goede bedoelingen niet
genoeg. De uitdaging – en mogelijkheid – om goede intenties om te zetten in zogenaamde ‘’best
practices’’ is een prioriteit voor alle betrokkenen bij vrijwilligerstoerisme. Naast de vele voorbeelden
van succesvolle en duurzame vrijwilligerstoerisme initiatieven, heeft ervaring binnen deze sector
aangetoond dat goede bedoelingen zonder een verantwoord managementbeleid vaak meer kwaad
doen dan goed. Het vereist een effectieve planning en beheer, en consequent toezicht op
vrijwilligersprojecten om te voldoen aan de wensen van de reiziger om een verschil in de wereld te
maken, om terug te geven aan bestemmingen, om blijvende effecten te creëren, en te zorgen dat er
aan de behoeften van de lokale bevolking wordt voldaan.
In reactie op deze ontwikkelingen en de zorg dat sommige organisaties maar gewoon profiteren van
de goede bedoelingen van de mens, zijn er door verschillende internationale instanties richtlijnen voor
vrijwilligerstoerisme ontwikkeld. Deze richtlijnen concentreren zich over het algemeen op het effectief
beheren van de sociale- en economische gevolgen van vrijwilligersprogramma’s en helpen daarmee
bij het maximaliseren van de voordelen van vrijwilligersprojecten voor de lokale bevolking en de
bestemmingen. Deze richtlijnen dienen handvatten te bieden voor aanbieders van
vrijwilligerstoerisme2 om op een verantwoorde en succesvolle manier vrijwilligersprojecten aan te
kunnen bieden en om zo bij te dragen aan het lange-termijn succes van de vrijwilligerstoerisme sector
(The International Ecotourism Society, 2012).
Op basis van de wetenschappelijke artikelen in de eerder dit jaar uitgegeven speciale editie, over
vrijwilligerswerktoerisme, van het vaktijdschrift Journal of Sustainable Tourism en als gevolg van de
eerder besproken ontwikkelingen, is de Volkskrant in samenwerking met de Universiteit van
Wageningen een onderzoek gestart naar de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector, om in kaart te
brengen in hoeverre de aanbieders van vrijwilligerstoerisme internationale richtlijnen volgen met
betrekking tot het maatschappelijk verantwoord aanbieden van vrijwilligersprogramma’s
(Hammersley, 2014; Lupoli, 2014; Knollenberg, 2014; Smith, 2014; Yamamoto, 2014; Taplin, 2014;
McGhee, 2014). De Volkskrant ziet het belang haar lezers te informeren over Nederlandse aanbieders
van vrijwilligerstoerisme die maatschappelijk verantwoorde vrijwilligersprogramma’s aanbieden.
Daarnaast wil de Volkskrant met dit onderzoek een bijdrage leveren aan het lange-termijn succes van
de vrijwilligerstoerisme sector door in kaart te brengen waar verbeteringen nodig zijn binnen deze
sector.

1

www.voluntourism.org definieert de term vrijwilligerstoerisme als ‘’De bewuste, naadloos geïntegreerde combinatie van vrijwilligerswerk
in een bestemming en de beste, traditionele elementen van reizen – kunst, cultuur, aardrijkskunde, geschiedenis en recreatie – in die
omgeving’’.
2 Voor de toepassing op dit rapport wordt met de term ‘’aanbieders van vrijwilligerstoerisme’’ bedoelt; commerciële organisaties en
stichtingen die vrijwilligerstoerisme programma’s aanbieden als onderdeel van hun reisaanbod.
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Onderzoeksopzet
Naar aanleiding van de door verschillende instanties opgestelde internationale richtlijnen voor
vrijwilligerstoerisme, weergegeven in tabel 1, is de Volkskrant deze met elkaar gaan vergelijken om tot
een uiteindelijke lijst met richtlijnen te komen die door de Volkskrant en Wageningen Universiteit
belangrijk worden bevonden.
Instantie:
The International Ecotourism Society (TIES) – International Voluntourism
Guidelines for Commercial Tour Operators
2.
Vrijwilligerstoerisme
Comlámh’s Code
3.
Vrijwilligerstoerisme
Fair Trade Volunteering
4.
Vrijwilligerstoerisme
International Volunteer Programs Association (IVPA)
5.
Vrijwilligerstoerisme
Voluntourism101 – Learning Service Guidelines
6.
Vrijwilligerstoerisme
Year Out Group – Operating Guidelines for the Volunteering Sector
7.
Community well-being
The Tourism Child Protection Code of Conduct
8.
Community well-being
The Better Care Network
9.
Community well-being
Fair Trade Federation
10. Milieu management
The Global Sustainable Tourism Council
11. Milieu management
The International Ecotourism Society – Ecotourism Guidelines
Tabel 1 Internationale richtlijnen voor vrijwilligerstoerisme
1.

Focus richtlijnen:
Vrijwilligerstoerisme

In een Excel matrix is er gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de bovengenoemde
richtlijnen. De uiteindelijke lijst van richtlijnen die door de Volkskrant en Wageningen Universiteit
belangrijk worden bevonden is opgenomen in bijlage 1. Deze richtlijnen zijn vervolgens verwerkt in
een vragenlijst en deze is uitgestuurd naar Nederlandse aanbieders van vrijwilligerstoerisme. De
vragenlijst bestaat uit 5 inleidende vragen. De inleidende vragen dienen inzicht te geven in de omvang
van de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector, op het gebied van het aantal- en de soorten projecten,
het jaarlijks aantal vrijwilligers en de soorten richtlijnen die gehanteerd worden. Deze inleidende
vragen worden opgevolgd door 16 stellingen waar de richtlijnen van de Volkskrant in zijn verwerkt.
Deze stellingen dienen inzicht te geven in hoeverre Nederlandse aanbieders van vrijwilligerstoerisme
maatschappelijk verantwoorde vrijwilligersprogramma’s aanbieden. In bijlage 2 is de vragenlijst
opgenomen.
Voordat de vragenlijsten verzonden konden worden is er in eerste instantie een inventarisatie gemaakt
van de verschillende aanbieders. Voor de organisaties die tijdens de webanalyse geïnventariseerd zijn
als aanbieders van vrijwilligerstoerisme, maar na meerdere malen proberen niet bereikbaar waren via
telefoon, email of per post om te bevestigen of zij wel of niet onder deze markt vallen, is besloten deze
organisaties te verwijderen uit het onderzoek. Er is naar deze organisaties soms wel vijf keer gebeld
en er zijn drie herinnerings-emails uitgestuurd. Deze zogenaamde ‘’niet bereikbare’’ organisaties zijn
opgenomen in bijlage 6 zodat eventueel geïnteresseerde dit overzicht in kunnen kijken. Opvallend is
dat dit overzicht voornamelijk bestaat uit stichtingen. In eerste instantie waren er dus 108 aanbieders
geïnventariseerd, maar na nader onderzoek en reacties van organisaties zijn er 42 organisaties
afgevallen. Daarvan hebben 12 organisaties zelf, via telefoon of email, aangegeven niet onder de
doelgroep te vallen, omdat zij zich voornamelijk richten op fondsenwerving en dus vrijwilligers alleen
inzetten om binnen Nederland fondsen te werven voor de vrijwilligersprojecten in het buitenland. Van
17 organisaties bleek na een tweede grondige webanalyse dat ook zij niet onder de doelgroep van het
onderzoek vallen, de overige 13 organisaties waren niet bereikbaar. Van de in eerste instantie 108
geïnventariseerde aanbieders zijn er dus 66 overgebleven en opgenomen in het uiteindelijke
inventarisatie-overzicht dat terug te vinden is in bijlage 3.
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De uiteindelijke lijst van geïnventariseerde aanbieders is vervolgens onderverdeeld in verschillende
categorieën, afgeleid van het wetenschappelijke artikel van Taplin over het beheren en evalueren van
vrijwilligerstoerisme met gebruik van verschillende analytische kaders (Taplin, 2014). Uit tabel 2 valt
af te lezen welke definities aan de verschillende categorieën gekoppeld zijn.
Definitie
Commerciële organisaties die vrijwilligersprogramma’s aanbieden aan
vrijwilligerstoeristen
Stichtingen
Organisaties zonder winstoogmerk die vrijwilligersprogramma’s aanbieden aan
vrijwilligerstoeristen
Onderwijsgerichte
Commerciële organisaties die vrijwilligersprogramma’s aanbieden, vaak in de vorm van
organisaties
expedities, aan individuele- of groepen leerlingen/studenten
Religieuze organisaties
Commerciële organisaties die vrijwilligersprogramma’s aanbieden aan
vrijwilligerstoeristen op denominatieve grondslag
Gerenommeerde
Gevestigde commerciële reisorganisaties die vrijwilligersprogramma’s aanbieden als
touroperators
aanvulling op hun reguliere pakketreizen
Tabel 2 Organisatie categorieën binnen de Ned. vrijwilligerstoerisme sector
Algemene organisaties

Uit het overzicht in tabel 3 valt af te lezen welke aantallen per organisatie categorie geïnventariseerd
zijn en hoeveel er wel en niet deel hebben genomen aan het Volkskrant onderzoek.
Geïnventariseerd

Deelname onderzoek

Geen medewerking

Algemene organisaties

22

16

6

Stichtingen

31

18

13

Onderwijsgerichte organisaties

2

2

0

Religieuze organisaties

6

3

3

Gerenommeerde touroperators

5

3

2

Totaal
66
42
Tabel 3 Inventarisatie Ned. vrijwilligerstoerisme sector en deelname Volkskrant onderzoek

24

In bijlage 4 worden de namen van de aanbieders die deel hebben genomen aan het onderzoek
overzichtelijk weergegeven en in bijlage 5 die van de aanbieders die om een bepaalde reden niet deel
hebben genomen aan het onderzoek. De groep organisaties die niet aan het onderzoek deel wilden
nemen bestaat voornamelijk uit kleine stichtingen die vaak maar tussen de 1 en de 3 medewerkers in
dienst te hebben en om die reden niet de tijd of de mankracht hebben om aan andere dingen, naast
de dagelijkse werkzaamheden, aandacht te besteden. Een enkele, wat grotere commerciële
organisatie geeft aan dat het aanbieden van vrijwilligersprogramma’s niet hun corebusiness is en zij
zich daarom als een kleine speler op de markt zien en zich niet aangesproken voelen om deel te nemen
aan het onderzoek. Opmerkelijk, is dat de gerenommeerde touroperator Fox Reizen heeft aangegeven
aan het eind van 2014 te stoppen met het aanbieden van vrijwilligersprogramma’s vanwege de
kritieken op de negatieve sociale gevolgen van vrijwilligerstoerisme. Een enkele organisatie geeft aan
niet geassocieerd te willen worden met vrijwilligerstoerisme, maar met de ‘’internationale
volunteering branche’’. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 23 organisaties die niet deel hebben
genomen aan het onderzoek, maar een klein deel van de totale vrijwilligerstoerisme markt bezetten
en dus niet veel invloed op de resultaten uit zouden oefenen wanneer zij wel aan het Volkskrant
onderzoek zouden hebben deelgenomen.
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Ten slotte, kan er geconcludeerd worden dat er een respons is van 64% van de totale Nederlandse
vrijwilligerstoerisme sector. Van de aanbieders heeft 36% aangegeven om een bepaalde reden niet
deel te willen nemen aan het onderzoek. Dit houdt in dat de onderzoeksresultaten een representatieve
afspiegeling geven voor de gehele populatie.
Uit figuur 1 valt in percentages af te lezen hoe de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector verdeeld is
onder de verschillende soorten organisatie categorieën.

Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector
Algemene organisaties

8%
9%
3%

Stichtingen

33%
Onderwijsgerichte organisaties
Religieuze organisaties

47%

Gerenomeerde touroperators

Figuur 1 Verdeling Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector

Uit figuur 2 valt de respons per organisatiecategorie in percentages af te lezen.
Algemene organisaties

Respons

24%
76%

Geen
respons

Onderwijsgerichte
organisaties

Stichtingen

Respons

42%

58%

Religieuze organisaties

Geen
respons

50%

100%

Geen
respons

Gerenommeerde
touroperators

Respons

50%

Respons

Respons

40%
Geen
respons

60%

Geen
respons

Figuur 2 Respons aanbieders van vrijwilligerstoerisme
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Resultaten – 5 inleidende vragen
In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de 5 openingsvragen uit de vrijwilligerstoerisme
vragenlijst van de Volkskrant.

1. Aantal vrijwilligersprojecten
Om een duidelijk onderscheid te maken tussen aanbieders met een klein aanbod- en aanbieders met
een groter aanbod aan vrijwilligersprojecten, zijn de organisaties onderverdeeld in drie categorieën:
Klein aanbod:
1-30 projecten;
Middelgroot aanbod: 31-100 projecten;
Groot aanbod:
101-1000 projecten.
Om de drie schalen vast te stellen is er gekeken naar het gemiddelde van de totale respons. Op deze
manier kunnen de verschillende organisatiecategorieën met elkaar vergeleken worden. Uit figuur 3
valt te concluderen dat de algemene organisaties de grootste diversiteit hebben in de grootte van
hun projectaanbod. Met 56% biedt het merendeel tussen de 1 en de 30 projecten aan, 19% tussen
de 31 en de 100 projecten en 25% tussen de 101 en de 1000 projecten. Opvallend is dat ProjectsAbroad met 1000 projecten een uitschieter is, opgevolgd door Travel Active met 200 projecten.
Daarnaast heeft Counterpart Travels aangegeven een onbeperkt aantal projecten aan te bieden. Zij
zoeken een project in een online database waarbij zij de vaardigheden en interesses van de
vrijwilligers koppelen aan het meest geschikte project om vervolgens contact te zoeken met de
desbetreffende partnerorganisatie. Het kan in twijfel getrokken worden of een organisatie als
Counterpart Travel goed contact onderhoudt met haar partnerorganisaties.
Algemene organisaties
Klein aanbod 1-30 projecten

25%
19%

56%

Middelgroot aanbod 31-100
projecten
Groot aanbod 101-1000 projecten

Figuur 3 Projectaanbod - Algemene organisaties

Uit figuur 4 kan geconcludeerd worden dat veruit de meeste stichtingen met 81% tussen de 1 en de
30 projecten aanbiedt, 18% tussen de 31 en de 100 projecten en 1% tussen de 101 en de 1000
projecten. Dit is een groot verschil in vergelijking met het projectaanbod van de algemene organisaties.
Opvallend is dat de meeste stichtingen niet meer dan 1 tot 3 projecten aanbieden. Bij de algemene
organisaties is er maar één organisatie die met 8 projecten het kleinste aanbod heeft. Opmerkelijk is
het feit dat bij de stichtingen maar 1% een groot projectaanbod heeft. Naast de algemene organisatie
Counterpart Travels geeft stichting VIA ook aan een onbeperkt aantal projecten aan te bieden en
gebruik te maken van een online-database. Bij stichting VIA valt het dus ook te betwijfelen of zij goed
contact heeft met partnerorganisaties.
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Stichtingen
Klein aanbod 1-30 projecten

18%

1%
Middelgroot aanbod 31-100
projecten

81%

Groot aanbod 101-1000 projecten

Figuur 4 Projectaanbod - Stichtingen

Er kan geconcludeerd worden dat alle onderwijsgerichte organisaties, religieuze organisaties en de
gerenommeerde touroperators een projectaanbod heeft tussen de 1 en de 30. Bij deze drie organisatie
categorieën komen geen uitschieters voor. Opvallend is dat het projectaanbod van de
onderwijsgerichte organisaties en de gerenommeerde touroperators niet hoger ligt dan 10, terwijl de
religieuze organisaties tussen de 15 en de 25 projecten aanbieden. Het projectaanbod van de religieuze
organisaties is dus weer hoger in vergelijking met de onderwijsgerichte organisaties en de
gerenommeerde touroperators.
Uit tabel 4 valt het gemiddeld aantal projecten af te lezen per organisatiecategorie. Bij het berekenen
van het gemiddelde van de algemene organisaties zijn het aantal projecten van Counterpart Travels
en Projects-Abroad niet meegenomen aangezien er een te groot gat zit tussen hun projectaanbod en
dat van de andere algemene organisaties. Voor een valide berekening zijn de twee organisaties die het
laagste projectaanbod hebben ook niet meegenomen. Hetzelfde is gedaan bij het berekenen van het
gemiddelde van de stichtingen. Stichting VIA met het onbeperkt aantal projecten is niet meegenomen
in de berekening. Er kan geconcludeerd worden dat de algemene organisaties over het algemeen het
grootste projectaanbod hebben. Het verschil tussen 57 projecten en 17 is bijzonder groot. Na de
stichtingen hebben de religieuze organisaties het grootste projectaanbod en de onderwijsgerichte
organisaties en gerenommeerde touroperators hebben gemiddeld met 6 en 7 projecten het kleinste
aanbod.
Gemiddeld aantal vrijwilligersprojecten
Algemene organisaties
57
Stichtingen
17
Onderwijsgerichte organisaties
6
Religieuze organisaties
13
Gerenommeerde touroperators
7
Tabel 4 Gemiddeld aantal vrijwilligersprojecten per organisatie categorie

Als toevoeging op de inleidende vraag naar het aantal vrijwilligersprojecten is er via een webanalyse
ook gekeken naar de diversiteit in de soorten vrijwilligersprojecten en wat de organisaties eventueel
nog aan bijproducten naast hun vrijwilligerswerkprogramma’s aanbieden. Uit deze webanalyse is
gebleken dat 21% van de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector meer dan vijf verschillende
soorten projecten aanbiedt. Dit zijn vaak sociale-, natuur-, dier-, bouw- of gezondheidszorg
gerelateerde projecten. Deze 21% bestaat voornamelijk uit algemene organisaties, wat inhoudt dat
zij de grootste diversiteit in soorten projecten aanbieden. Van de sector biedt 41% maar één soort
project aan. Deze 41% bestaat voornamelijk uit stichtingen die alleen sociale projecten aanbieden,
wat inhoudt dat zij de minste diversiteit hebben in hun projectaanbod. 38% biedt twee tot vier
soorten projecten aan. De meest voorkomende soorten projecten zijn de sociale-, natuur-, dier- en
8

gezondheidszorg gerelateerde projecten. Opmerkelijk is dat bij de religieuze organisaties juist
bouwprojecten het meest worden aangeboden. Daarnaast geven voornamelijk algemene
organisaties aan ook business-projecten aan te bieden, waarbij een vrijwilliger bijvoorbeeld een
specifieke vakkennis heeft op het gebied van journalistiek, microkrediet, toerisme of bedrijfskunde.
Naast vrijwilligerswerkprogramma’s biedt 83% van de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector ook
nog andere producten aan, zoals groepsreizen, taalcursussen, au pair mogelijkheden of stages. Ook
hier valt op dat de algemene organisaties naast hun vrijwilligersprogramma’s de meeste diversiteit
hebben in bijproducten. Naast vrijwilligerswerk worden stages het meest aangeboden als bijproduct.
De overige 17%, bestaande uit voornamelijk kleine stichtingen, concentreert zich niet op het
aanbieden van bijproducten en biedt alleen vrijwilligersprogramma’s aan. Opvallend is dat de meeste
organisaties hulp verlenen bij het regelen van vliegtickets en verzekeringen voor de vrijwilligers. 31%
geeft aan de vrijwilliger de mogelijkheid te bieden om te helpen bij het boeken van vliegtickets en
het afsluiten van reisverzekeringen. Een aantal organisaties geeft aan samen te werken met het
reisbureau ‘’TunaFish’’, waar de vrijwilliger makkelijker aan een vliegtickets en een goede
reisverzekering kan komen. Andere organisaties verwijzen door naar reisverzekeringen van
bijvoorbeeld de Europeesche. Bij de gerenommeerde touroperators is het standaard dat zij
vrijwilligerswerk als aanvulling op de pakketreis aanbieden, dus vanzelfsprekend boeken zij ook de
vluchten en zijn zij aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat er een grote diversiteit is in het aantal- en het soort vrijwilligersprojecten die binnen
de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector worden aangeboden. Daarbij hebben de algemene organisaties over het
algemeen het grootste projectaanbod en de meeste diversiteit in het soort projecten. Daarnaast is gebleken dat het
merendeel van de sector naast vrijwilligersprogramma’s ook bijproducten aanbieden zoals groepsreizen, taalcursussen
en stages. Ook hier zijn het voornamelijk de algemene organisaties die dit soort bijproducten aanbieden. Bij de kleine
stichtingen komt het het vaakst voor dat zij maar één soort project aanbieden en dit zijn dan voornamelijk sociale
projecten. Daarbij is ook gebleken dat de kleine stichtingen zich verder niet concentreren op het aanbieden van
bijproducten. Het grootste verschil in projectaanbod zit dus tussen het aanbod van de algemene organisaties en die van
de kleinere stichtingen.
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2. Jaarlijks aantal vrijwilligers
Om een duidelijk onderscheid te maken tussen aanbieders die jaarlijks een klein aantal vrijwilligers
uitzenden en aanbieders die een groter aantal vrijwilligers uitzenden zijn de aanbieders ook hier weer
onderverdeeld in drie categorieën:
Klein aantal vrijwilligers:
Middelmatig aantal vrijwilligers:
Groot aantal vrijwilligers:

1 tot 30;
31 tot 100;
101 tot 1000.

Uit figuur 5 valt te concluderen dat de algemene organisaties vergeleken met de andere organisatie
categorieën onderling de meeste diversiteit hebben in het aantal vrijwilligers dat jaarlijks uitgezonden
wordt. De percentages lopen niet sterk uiteen. 37% van de organisaties zendt jaarlijks tussen de 1 en
de 30 vrijwilligers uit, de kleinste groep met 25% tussen de 31 en de 100 vrijwilligers en de grootste
groep met 38% tussen de 101 en 1000 vrijwilligers.
Algemene organisaties
Klein aantal vrijwilligers 1-30

38%

37%

Middelmatig aantal vrijwilligers 31100

25%

Groot aantal vrijwilligers 101-1000
Figuur 5 Jaarlijks aantal vrijwilligers – Algemene organisaties

Uit figuur 6 valt af te lezen dat ook de stichtingen onderling veel diversiteit hebben in het aantal
vrijwilligers dat jaarlijks uitgezonden wordt. Hier is echter, in vergelijking met de algemene
organisaties, beter af te lezen dat van de stichtingen 17% jaarlijks een groot aantal vrijwilligers
uitzendt en daarmee de kleinste groep is onder de stichtingen. 39% van de stichtingen zendt jaarlijks
tussen de 1 en de 30 vrijwilligers uit en de grootste groep met 44% tussen de 31 en de 100
vrijwilligers.
Stichtingen
Klein aantal vrijwilligers 1-30

17%

39%

44%

Middelmatig aantal vrijwilligers 31100
Groot aantal vrijwilligers 101-1000

Figuur 6 Jaarlijks aantal vrijwilligers - Stichtingen
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Van de onderwijsgerichte organisaties zenden alle organisaties jaarlijks een groot aantal vrijwilligers
uit. Dit resultaat valt te verklaren door het feit dat alle deelnemende onderwijsgerichte organisaties
aan hebben gegeven zich minder te concentreren op de individuele vrijwilliger, maar voornamelijk in
te spelen op groepen leerlingen en studenten.
Uit figuur 7 valt af te lezen dat ook bij de religieuze organisaties de meerderheid met 67%, jaarlijks
tussen de 101 en 1000 vrijwilligers uitzendt. 33% zendt jaarlijks een middelmatig aantal vrijwilligers
uit. Net als de onderwijsgerichte organisaties hebben de religieuze organisaties geen organisaties die
jaarlijks minder dan 30 vrijwilligers uitzendt. Ook bij de religieuze organisaties valt dit te verklaren,
omdat ook zij minder concentreren op de individuele vrijwilliger, maar voornamelijk inspelen op het
uitzenden van groepen vrijwilligers. Deze groepen worden vaak begeleid door een
groepsleider/reisleider die vanuit Nederland mee gaat.
Religieuze organisaties
Klein aantal vrijwilligers 1-30

0%
33%

Middelmatig aantal vrijwilligers 31100

67%

Groot aantal vrijwilligers 101-1000
Figuur 7 Jaarlijks aantal vrijwilligers - Religieuze organisaties

Alle gerenommeerde touroperators zenden jaarlijks een klein aantal vrijwilligers uit. Deze uitkomst
kan verklaard worden door het feit dat alle gerenommeerde touroperators aangegeven hebben
vrijwilligerstoerisme niet als hun corebusiness te zien, maar dit alleen als verlenging aanbieden op
hun reguliere pakketreizen.
Uit tabel 5 valt af te lezen hoeveel vrijwilligers er jaarlijks in totaal per organisatiecategorie
uitgezonden worden. Er kan geconcludeerd worden dat de algemene organisaties 46% van de markt
bezetten, de stichtingen 26%, de onderwijsgerichte organisaties 11%, de religieuze organisaties 16%
en de gerenommeerde touroperators 1%. Op basis van de respons wordt er geschat dat de
Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector jaarlijks zo’n 7000 vrijwilligers uitzendt.
Jaarlijks aantal vrijwilligers per organisatie categorie
Algemene organisaties
Stichtingen
Onderwijsgerichte organisaties
Religieuze organisaties
Gerenommeerde touroperators
Totaal
Tabel 5 Jaarlijks aantal vrijwilligers per organisatie categorie

3259
1810
785
1156
60
7070

(46% van totale markt)
(26% van totale markt)
(11% van totale markt)
(16% van totale markt)
(1% van totale markt)
100%

Conclusie
De algemene organisaties bezetten het grootste deel van de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector, gevolgd door de
stichtingen, de onderwijsgerichte- en religieuze organisaties en de gerenommeerde touroperators bezetten het kleinste
deel van de sector. Op basis van de respons wordt er geschat dat de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector jaarlijks zo’n
7000 vrijwilligers uitzendt.
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3. Belangstelling vrijwilligerstoerisme
Uit figuur 8 valt af te lezen dat 38% van de organisaties die aan dit onderzoek hebben deelgenomen
aangeven een stijgende lijn te zien in de belangstelling naar vrijwilligerswerkvakanties. De grootste
groep, bestaande uit 48%, geeft aan een gelijkblijvende lijn te zien in de belangstelling naar
vrijwilligerstoerisme en de kleinste groep, bestaande uit 14%, geeft aan zelfs een dalende lijn te zien.
Er kan dus geconcludeerd worden dat de meerderheid van de 42 organisaties geen stijgende lijn ziet.
Deze conclusie is opmerkelijk, omdat verschillende wetenschappelijke onderzoeken aangetoond
hebben dat vrijwilligerstoerisme in de 30 jaar dat de toerismevorm bestaat alleen nog maar een sterke
groei heeft doorgemaakt (Voluntourism.org, 2014) (Tourism Research and Marketing, 2008).
Belangstelling naar vrijwilligerstoerisme

14%
38%

Stijgende lijn
Gelijkblijvende lijn
Dalende lijn

48%

Figuur 8 Belangstelling naar vrijwilligerstoerisme

4. Verklaring stijgende, gelijkblijvende of dalende belangstelling voor
vrijwilligerswerkvakanties
Uit tabel 6 valt af te lezen hoe de organisaties verklaren dat er een stijging is in de belangstelling voor
vrijwilligerstoerisme. Uit deze argumenten kan geconcludeerd worden dat zij opmerken dat de
drempel voor potentiёle vrijwilligers om een vrijwilligersprogramma te boeken steeds lager wordt
gelegd. Dit is een ontwikkeling die de Nederlandse media ook opgemerkt heeft. Verschillende media
geven aan dat deze voorwaarden te beperkt zijn of niet goed gecontroleerd worden, met het gevolg
dat er daardoor in de bestemmingen schade aangedaan wordt, voornamelijk op sociaal vlak (Trouw,
2014; NOS nieuwsuur, 2014; NRC, 2014).
Argumenten voor de toename in belangstelling naar vrijwilligerswerkvakanties
Toegankelijkheid wordt groter doordat vrijwilligerswerkvakanties nu voor een kortere periode worden aangeboden;
Toegankelijkheid wordt groteren doordat er tijdens selectieprocedure steeds minder eisen worden gesteld aan
vrijwilligers;
Meer behoefte om niet alleen toe te kijken, maar ook iets bij te dragen aan de lokale bevolking. Het ‘’willen helpen’’;
De SBOS-subsidie: Jongeren krijgen een subsidie op hun reis- en verblijfskosten als ze aan alle voorwaarden hebben
voldaan;
Scholen stimuleren leerlingen om vrijwilligerswerk te doen.
Tabel 6 Beargumentering stijgende lijn belangstelling vrijwilligerswerkvakanties

In tabel 7 valt af te lezen wat de voornaamste argumenten zijn van de organisaties die een
gelijkblijvende- of dalende lijn zien sinds een jaar of zelfs een aantal jaar. Uit de respons is gebleken
dat de meerderheid van deze aanbieders aan heeft gegeven de gelijkblijvende of dalende lijn al sinds
een aantal jaar op te merken. Hiervoor werd er verwezen naar de economische crisis, de ingang van
het leenstelsel voor studenten en het groeien van de concurrentie binnen de sector. Er wordt
voornamelijk aangegeven dat werkend Nederland door de economische crisis er niet snel meer voor
zal kiezen om vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen, omdat het voor hen vaak moeilijk is
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om verlof te krijgen of, zij kunnen het financieel niet bekostigen. Daarnaast was de regering al
ongeveer drie jaar aan het discussiëren om het leenstelsel voor studenten weer in te voeren, wat
inhield dat drie jaar lang jongeren die net hun diploma voor de middelbare school hadden behaald,
besloten om geen tussenjaar te nemen maar direct door te gaan met studeren. Daarnaast merken de
organisaties die al meer dan tien jaar bestaan, dat in de afgelopen jaren de concurrentie op de markt
ontzettend gegroeid is waardoor vrijwilligers meer keuze hebben.
Een klein deel van de organisaties geeft aan alleen vanwege de ontwikkelingen rondom Ebola sinds
dit jaar een daling te zien in het aantal vrijwilligers. Een andere organisatie geeft aan alleen een
verschuiving te zien door de ontwikkelingen rondom Ebola. Voor hen blijft het vrijwilligersaantal
hetzelfde alleen zijn er dit jaar meer vrijwilligers naar bijvoorbeeld Azië gegaan dan naar Afrika.
Argumenten gelijkblijvende- of dalende lijn sinds een aantal jaar
De economische crisis;
Onzekerheid voor studenten over leenstelsel;
Grotere concurrentie door groei van het aantal vrijwilligerstoerisme aanbieders.
Argumenten gelijkblijvende- of dalende lijn sinds dit jaar
De ontwikkelingen rondom Ebola;
De negatieve publiciteit over vrijwilligerstoerisme in de media.
Tabel 7 Argumenten gelijkblijvende- of dalende lijn belangstelling vrijwilligerstoerisme

Conclusie
38% van de vrijwilligerstoerisme sector geeft aan een stijgende lijn te zien in de belangstelling voor
vrijwilligerstoerisme en verklaard dit voornamelijk door het feit dat de voorwaarden voor deelname de laatste
jaren minder streng zijn geworden waardoor meer mensen in de gelegenheid worden gesteld om een
vrijwilligersprogramma te kunnen boeken. Door het directe contact dat vrijwilligers hebben met de lokale
bevolking is de vrijwilligerstoerisme sector gevoelig voor bijvoorbeeld kindersekstoerisme en is de versoepeling
van de deelname-voorwaarden daarom een slechte ontwikkeling.
Ondanks het feit dat verschillende wetenschappelijke onderzoeken en media aangeven dat vrijwilligerstoerisme
een groeiende trend is binnen de toerismesector, geeft de overige 62% van de Nederlandse aanbieders van
vrijwilligerstoerisme aan al sinds een aantal jaar een gelijkblijvende of zelfs dalende lijn op te merken in de
belangstelling voor vrijwilligerstoerisme. Deze ontwikkeling komt volgens hen voornamelijk door de
economische crisis, de ingang van het leenstelsel voor studenten en de groeiende concurrentie binnen de sector.
De aanbieders die pas sinds kort een gelijkblijvende- of dalende lijn zien, zeggen dat dit komt door de
ontwikkelingen rondom Ebola en de negatieve publiciteit over vrijwilligerstoerisme in de media.
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5. Vrijwilligerstoerisme-richtlijnen
Uit figuur 9 valt af te lezen dat de helft van alle algemene organisaties aangeeft richtlijnen toe te passen
die gebaseerd zijn op eigen inzichten. De andere helft van de organisaties geeft aan richtlijnen te
hanteren die gebaseerd zijn op die van een erkende instantie. 31% van de organisaties geeft aan de
richtlijnen van het Better Care Network te hanteren. Eén organisatie volgt de richtlijnen van WYSE
Work and Volunteer Abroad en in totaal 12% volgt de richtlijnen van de ‘’Child Protection Policiy’’ van
ECPAT of de ‘’Child Safety Policy’’ van Save The Children. Er kan geconcludeerd worden dat van de
erkende instanties de richtlijnen van het Better Care Network het meest gehanteerd worden. De
richtlijnen van het Better Care Network zijn specifiek opgesteld voor de vrijwilligerstoerisme sector,
maar deze richtlijnen omvatten alleen het beheer van de sociale gevolgen van vrijwilligerstoerisme.
Daarnaast zijn de richtlijnen van de Child Protection Policy van ECPAT ook specifiek gericht op het
contact en de omgang met kinderen in het buitenland. Alleen de richtlijnen van WYSE Work and
Volunteer Abroad richten zich op alle vlakken van het verantwoord en succesvol beheren van
vrijwilligersprogramma’s.
Algemene organisaties
Better Care Network
WYSE Work and Volunteer Abroad

31%

Child Protection Policy ECPAT

6% 6%
6%

Child Safety Policy Save The
Children
Richtlijnen gebaseerd op eigen
inzichten

51%

Figuur 9 Vrijwilligerstoerisme-richtlijnen

Uit figuur 10 valt af te lezen dat ook bij de stichtingen precies de helft van de organisaties richtlijnen
hanteert die gebaseerd zijn op hun eigen inzichten. De andere helft van de organisaties geeft aan
richtlijnen te hanteren die gebaseerd zijn op die van verschillende erkende instanties. Het grootste
deel, bestaande uit 19%, geeft aan de richtlijnen van het Better Care Network te hanteren. Verder zijn
het enkele organisaties die de richtlijnen van een andere instantie volgen. Opvallend is dat ook hier de
richtlijnen van het Better Care Network het meest gehanteerd worden. Verder is het opmerkelijk dat
de ‘’International Voluntourism Guidelines’’ van het TIES in het overzicht naar voren komen. De
richtlijnen van het TIES en van het Better Care Network zijn de enige genoemde richtlijnen die door de
Volkskrant erkend worden als belangrijke richtlijnen voor de vrijwilligerstoerisme sector.
Stichtingen

Better Care Network
Child Protection Policy ECPAT
Keurmerk IFO-Fairtravelers

4% 19%

In Veilige Handen NOV

7%
50%

8%
4% 4%
4%

Ten Steps To A Child Safe Organization
TIES international voluntourism guidelines
Richtlijnen gebaseerd op eigen inzichten

Figuur 10 Vrijwilligerstoerisme-richtlijnen
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Daarnaast hebben alle onderwijsgerichte organisaties aangegeven richtlijnen te hanteren die
gebaseerd zijn op hun eigen inzichten. Er zijn geen richtlijnen van erkende instanties in de respons naar
voren gekomen. Dit is een groot verschil in vergelijking met de andere organisatiecategorieën en
opmerkelijk aangezien de onderwijsgerichte organisaties jaarlijks een groot aantal vrijwilligers
uitzenden en dus behoren tot één van de grotere spelers binnen de sector.
Uit figuur 11 valt af te lezen dat bij de religieuze organisaties meer dan de helft richtlijnen hanteert die
gebaseerd zijn op eigen inzichten. World Servants is de enige organisatie die aangeeft van twee
instanties de richtlijnen te hanteren, namelijk die van de Evangelische Zendingsalliantie en de Code of
Conduct van het Rode Kruis. World Servants is hierbij de enige organisatie die specifiek christelijke
richtlijnen hanteert.
Religieuze organisaties

33%
67%

Richtlijnen korte termijn uitzendingen EA/EZA,
Internationale Rode Kruis Code of Conduct
Richtlijnen gebaseerd op eigen inzichten

Figuur 11 Vrijwilligerstoerisme-richtlijnen

Daarnaast hebben alle gerenommeerde touroperators aangegeven de richtlijnen van het ‘’Child
Protection Policy’’ van ECPAT te hanteren. Dit is niet een opmerkelijke uitkomst aangezien alle
deelnemende gerenommeerde touroperators onder KUONI B.V. vallen en er één medewerker
verantwoordelijk is voor het vrijwilligerstoerisme aanbod voor alle drie de organisaties.
Uit figuur 12 valt te concluderen dat bijna de helft van alle vrijwilligerstoerisme aanbieders, bestaande
uit 47%, aangeven richtlijnen te hanteren die op hun eigen inzichten zijn gebaseerd. De andere helft
bestaat uit 26% die de richtlijnen van het Better Care Network hanteren en 11% die de richtlijnen van
verschillende ‘’Child Protection Policies’’ hanteren. 8% bestaat uit organisaties die verschillende
erkende richtlijnen volgen. De kleinere percentages geven de richtlijnen weer van erkende instanties
die door een enkele aanbieder worden gehanteerd. Opvallend is dat 8% van de aanbieders aangeeft
helemaal geen richtlijnen te hanteren.
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Volledige Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector
Better Care Network
Child Protection Policy
WYSE Work and Volunteer Abroad

8%

TIES International Voluntourism Guidelines

26%

European Voluntary Service Organization

11%

47%

1% 1%
1%
2%

Standards of Conduct for the International Civil
Service
Richtlijnen Korte Termijn uitzendingen EA-EZA
Code of Conduct Rode Kruis

2%
1%

Richtlijnen gebaseerd op eigen inzichten
Geen richtlijnen

Figuur 12 De vrijwilligerstoerisme sector en in hoeverre deze erkende vrijwilligerstoerisme-richtlijnen hanteert.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat in totaal 55% van de aanbieders geen erkende vrijwilligerstoerisme-richtlijnen
hanteert. 8% van deze aanbieders geeft aan helemaal geen richtlijnen te hanteren en 47% zegt richtlijnen te hanteren
die gebaseerd zijn op hun eigen inzichten. Dit houdt in principe in dat de 47% net als de 8% geen richtlijnen hanteert,
want eigen inzichten zijn geen erkende richtlijnen die op basis van veelvuldig wetenschappelijk onderzoek zijn
opgesteld. 45% geeft echter wel aan erkende vrijwilligerstoerisme-richtlijnen te hanteren. Daarvan worden de
richtlijnen van het Better Care Network het meest gehanteerd, gevolgd door Child Protection richtlijnen. Deze richtlijnen
omvatten echter alleen het beheer van de sociale gevolgen van vrijwilligerstoerisme. Vrijwilligerstoerisme oefent op
meerdere gebieden effecten uit, zoals op het gebied van milieu en economisch vlak. Richtlijnen zoals die van het TIES
of Voluntourism101 zijn allesomvattende richtlijnen specifiek opgesteld voor de vrijwilligerstoerisme sector, maar deze
zijn een enkele keer genoemd door een respondent. Dit betekent dat de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector op dit
moment geen proactieve houding aanneemt om de vrijwilligerstoerisme sector op de lange-termijn tot een succes te
maken.
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Resultaten - 16 stellingen
In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de 16 stellingen uit de vrijwilligerstoerisme
vragenlijst van de Volkskrant. Zoals aangegeven in de onderzoeksopzet zijn de Volkskrant richtlijnen
in de 16 stellingen verwerkt. Elke paragraaf in dit hoofdstuk begint met een inleidende alinea die de
desbetreffende richtlijn beschrijft, gevolgd door een beschrijving in hoeverre de Nederlandse
vrijwilligerstoerisme sector zich aan de richtlijn houdt.

6. Behoeften lokale bevolking centraal
Als eerste prioriteit dienen vrijwilligersprojecten vanuit de behoeften van de lokale bevolking opgericht
te worden en niet vanuit de behoeften van de vrijwilliger zelf of de bemiddelingsorganisatie. Het is
belangrijk dat de lokale bevolking bij het project betrokken wordt en dat hun lokale kennis en manier
van werken wordt toegepast in het beheer van de projecten. Door de lokale bevolking bij het beheer
van een vrijwilligersproject te betrekken creëer je lokale belanghebbenden voor de lange-termijn.
Deze lokale belanghebbenden kunnen het project voor de lange-termijn blijven monitoren en steunen,
wat er voor zorgt dat het project ten goede komt aan de behoeften van de lokale bevolking. Ondanks
het feit dat vrijwilligersprojecten vaak een onderdeel zijn van for-profit organisaties dient de
hoofddoelstelling altijd in te houden dat vrijwilligersprojecten antwoord geven aan de behoeften van
de lokale bevolking en hun omgeving. Daarnaast is het niet de bedoeling dat vrijwilligersprojecten de
fundamentele behoeften van de lokale bevolking in gevaar brengen, zoals toegang tot natuurlijke
hulpbronnen en openbaar- of privé ontroerend goed. Bij het ontwikkelen van vrijwilligersprojecten is
lokale kennis en lokale betrokkenheid onmisbaar (The International Ecotourism Society, 2012; de
Volkskrant, 2014).
Alle vrijwilligerstoerisme aanbieders hebben aangegeven de behoeften van de lokale bevolking
centraal staan in hun projecten. Uit tabel 8 valt af te lezen wat de meest voorkomende manieren zijn
waarop de organisaties dit nastreven.
Door samen te werken met:
Bestaande projecten die opgericht zijn vanuit de behoeften van de lokale bevolking;
Projecten die aangeraden worden door de lokale contactpersoon of lokale partnerorganisatie van de Nederlandse
bemiddelingsorganisatie. Dit met de reden, omdat zij het land goed kennen en beter zicht hebben op de behoeften
van de lokale bevolking en met hen kunnen bespreken wat nodig is voor de lokale bevolking op het project en wat
de taken van een vrijwilliger daarbij kunnen zijn;
Projecten die zelf hun wens voor vrijwilligers hebben uitgesproken. Dit met de reden zodat er werkgelegenheid
ontstaat voor de lokale bevolking en een project directe financiële steun krijgt door de participatie van vrijwilligers;
Projecten die niet direct afhankelijk zijn van de vrijwilligers en zichzelf kunnen bedruipen met hun eigen
medewerkers en fondsenwerving.
Tabel 8 Behoeften lokale bevolking centraal

Een stichting zoals IBO-Nederland heeft bijvoorbeeld een gestandaardiseerd format met criteria voor
lokale projecten om aan te geven wat hun behoeften zijn en hoe vrijwilligers van de stichting hieraan
mee kunnen helpen. Een aantal kleinere stichtingen geven aan maar één of twee projecten aan te
bieden. Deze projecten zijn dan ook opgezet door de stichting zelf in nauwe samenwerking met de
lokale bevolking. Dit is gelijk de reden waarom deze kleine stichtingen verder geen projecten
aanbieden, meer projecten zijn voor hen niet te behappen. geven zij aan de voortgang van de
projecten beter te kunnen controleren, wanneer het maar een klein aantal is. Opvallend is dat alleen
de stichtingen benadrukken dat zij uitsluitend samenwerken met lokale projecten die niet direct
afhankelijk zijn van vrijwilligers. Bij de gerenommeerde touroperators, de algemene-, de
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onderwijsgerichte- en de religieuze organisaties kwam dit argument niet naar voren. Daarnaast werd
alleen door de religieuze organisaties aangegeven dat zij pas met een lokaal project gaan samenwerken
wanneer zij eerst in overleg zijn geweest met lokale instanties zoals kerken, gemeenten en
grasrootsorganisaties. Ten slotte, waren er een aantal organisaties die een slechte beargumentering
gaven, zoals: ‘’Ja, wij zetten de behoeften van de lokale bevolking centraal, want dat blijkt uit onze
doelstelling’’, of ‘’Ja, bij veel van het vrijwilligerswerk gaat het (grotendeels) om de behoeften van
lokale mensen/organisaties/instanties’’. Antwoorden zoals hiervoor genoemd zijn niet concreet, want
er wordt niet duidelijk aangetoond waaruit blijkt dat de behoeften van de lokale bevolking centraal
staan in hun projecten.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat de meerderheid van de Nederlandse vrijwilligerstoerismesector aangeeft met
vrijwilligersprojecten samen te werken waar de lokale behoeften centraal staan. De meeste aanbieders geven aan alleen
samen te werken met bestaande projecten die door een andere organisatie is opgericht en waarvan bekend is dat de
behoeften van de lokale bevolking centraal staan, of met lokale projecten die aangeraden worden door een lokaal
contactpersoon, want die hebben vaak meer kennis en weten wat de lokale behoeften zijn. Uit deze beargumentering
blijkt echter dat de meeste aanbieders de verantwoordelijkheid vooral bij de lokale projecten en lokale
partnerorganisaties zelf leggen. Geen van de aanbieders gaf echter concrete voorbeelden van hun betrokkenheid bij de
projecten zelf en wat hun rol is bij het bewaken en centraal zetten van deze lokale behoeftes.
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7. Blijvend effect
Bij vrijwilligersprojecten is het belangrijk dat deze als doel hebben een blijvend effect te sorteren in
plaats van een quick-win. Een vrijwilligersproject dient ontwikkeld te worden met een duidelijke visie
die gericht is op de lange-termijn en die zich, terwijl voortgang wordt geboekt, continu aanpast aan de
nodige veranderingen die bij deze voortgang komen kijken. Op deze manier zijn het duurzame
projecten die continue voordelen kunnen bieden aan de lokale bevolking, evenals het bereiken van
tastbare resultaten. Een organisatie kan zich het volgende afvragen: ‘’Hoe kunnen
vrijwilligersprojecten worden ontwikkeld zodat er continu ingespeeld kan worden op de door de lokale
bevolking geprioriteerde behoeften’’ (The International Ecotourism Society, 2012; de Volkskrant,
2014)?
De meeste organisaties, zowel commerciële organisaties als stichtingen, geven aan continu te meten
wat de effecten zijn van de projecten en proberen op deze manier in de gaten te houden of het werk
dat de vrijwilligers ter plekke verrichten positieve veranderingen teweeg brengen, die van duurzame
aard zijn. Het Andere Reizen, Travel Active en Vrijwillig Wereldwijd geven bijvoorbeeld aan op de
meeste projecten gebruik te maken van overdracht schriften zodat vrijwilligers niet elke keer opnieuw
hoeven te beginnen, maar verder kunnen gaan waar de vorige vrijwilliger gebleven was. Uit tabel 9
valt af te lezen welke blijvende effecten de meeste organisaties tot nu toe bereikt hebben met hun
vrijwilligersprojecten.
Blijvende effecten tot nu toe bereikt:
Meer bewustzijn over HIV/AIDS;
Verbetering Engelse taal;
Versterking van de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen;
Verbetering van het stimulatie niveau van kinderen;
Verbetering van de hygiëne van de lokale bevolking;
Verbetering van de levenskwaliteit voor mensen met een beperking;
Door de successen en ervaringen kunnen lokale partnerorganisaties groeien en meer gespecialiseerde opdrachten
formuleren.
Tabel 9 Blijvende effecten tot nu toe bereikt

Opvallend is dat het hierbij voornamelijk gaat om kennisoverdracht. SIW internationaal geeft als een
van de weinigen aan naast ontastbare- ook tastbare blijvende effecten te sorteren, in de vorm van
gebouwen en het aanleggen van wegen. Fair 2 geeft zelfs aan de ervaring te hebben dat sommige
projecten kunnen stoppen als blijkt dat de ontwikkeling ‘’afgerond’’ is en optimaal op de lokale
behoeften is ingespeeld, waardoor het probleem is opgelost en de lokale bevolking geen hulp meer
nodig heeft. Een enkele organisatie zoals African Travels geeft aan een blijvend effect te sorteren en
dat dit blijkt uit de ‘’enorme dankbaarheid vanuit de projecten’’. Multi-Pass geeft aan een blijvend
effect te sorteren en dat dit blijkt uit het feit dat als zij op bezoek gaan bij de projecten ‘’de blijvende
effecten zichtbaar zijn’’. Deze beargumentering is niet valide, want de organisaties geven geen inzicht
in hoe zij de blijvende effecten daadwerkelijk meten. Het zien van blijvende effecten met het blote oog
is iets anders als het consequent bewaken en monitoren van de effecten van een project. ProjectsAbroad geeft aan dat er binnen hun sociale projecten ‘’Care Magagement’’ plannen zijn opgesteld
waarin ook een hoofdstuk is opgenomen die beschrijft hoe de effecten van het project worden
gemonitord en geëvalueerd. In figuur 13 wordt een print screen weergegeven van een van hun Care
Management rapporten.
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Figuur 13 Care Management Plan - Projects Abroad

Het Andere Reizen en een aantal andere organisaties geven daarentegen aan dat het ideaal is om
samen met vrijwilligers en de lokale bevolking een blijvend effect na te streven, maar dat dit in de
praktijk door vele externe factoren moeilijk te controleren is. Wereldwerk geeft aan dat het meten en
in kaart brengen van de effecten van een vrijwilligersproject onder de verantwoordelijkheid ligt van de
lokale projectleider zelf en voegt daaraan toe dat sommige projecten volledig draaien op giften, wat
de projecten zeer afhankelijk maakt. De meeste organisaties geven daarom aan alleen samen te willen
werken met lokale projecten waarbij de vrijwilliger een aanvulling is, een extraatje. Volgens hen kan
er alleen op die manier een blijvend effect worden gesorteerd. Stichtingen zoals Doingoood en IBONederland hebben langdurige relaties met de projecten waar zij mee samenwerken en geven daarom
aan een blijvend effect te sorteren door de continuïteit die zei hun projecten kunnen bieden. Luz Alba
geeft aan dat de projecten waar zij mee samenwerken niet blijvend zijn, maar op korte termijn zin
hebben en dat dit soms nodig is. Naast Wereldwerk is Roots 4 Kids een stichting die net begonnen is
binnen de vrijwilligerstoerisme sector en geeft aan om die reden nog niet blijvende effecten gesorteerd
te hebben. PURE Volunteer geeft aan een blijvend effect te sorteren door het feit dat sommige
projecten zelfredzaam worden en op een gegeven moment aangeven minder vrijwilligers nodig te
hebben. Opmerkelijk is dat VIA en Livingstone Reizen de vraag specifiek geïnterpreteerd hebben naar
de vrijwilligers zelf en geven aan dat de projecten een blijvend effect sorteren op de ervaring, het
gedrag en het wereldbeeld van de vrijwilliger. Koning Aap, Shoestring en YourWayToGo geven aan, dat
zij met het aantal vrijwilligers dat zij uitzenden, zich geen illusies maken dat het effect hiervan groot is.

Conclusie
Het merendeel van de vrijwilligerstoerisme sector kan met voorbeelden aangeven welke blijvende effecten zij tot nu toe
met hun vrijwilligersprojecten hebben bereikt. Echter, is er bij geen enkele organisatie duidelijk inzicht verkregen in de
manier waarop zij deze blijvende effecten hebben gemeten. De enige organisatie die hier wel inzicht in heeft gegeven is
Projects-Abroad. Zij hebben voor hun sociale projecten ‘’Care Management’’ plannen opgesteld, waarin een hoofdstuk
is opgenomen die een concreet beeld geeft op welke manier de effecten van de lokale projecten gemonitord en
geëvalueerd worden. Hierin zijn zij een voorbeeld voor de rest van de sector.
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8. Langdurige relatie met partnerorganisaties
Om de effecten die de vrijwilligersprojecten uitoefenen op de vrijwilligers en de lokale bevolking in
kaart te brengen en hier toezicht op te houden zijn langdurige relaties tussen bemiddelingsorganisaties
en lokale partnerorganisaties noodzakelijk. Duurzame vrijwilligersprojecten zijn dynamisch en er
dienen daarom geregeld aanpassingen binnen de projecten doorgevoerd te worden om de kwaliteit
van het project te bewaken. Hierbij zijn duidelijke communicatiekanalen van essentieel belang. Voor
een goede communicatie dient er bij beide organisaties inzicht in ieders verantwoordelijkheden en
verwachtingen te zijn verkregen (The International Ecotourism Society, 2012; de Volkskrant, 2014).
Ook bij deze stelling hebben alle aanbieders van vrijwilligerstoerisme aangegeven te streven naar
langdurige relaties met lokale partnerorganisaties. 38% van de organisaties geeft aan met sommige
partnerorganisaties al meer dan 5 tot 10 jaar samen te werken. Dit zijn voornamelijk commerciële
organisaties. Opvallend is dat IBO-Nederland aangeeft dat langdurige relaties soms niet haalbaar zijn,
omdat de lokale partnerorganisatie opeens aan kan geven geen hulp meer nodig te hebben van
westerse bemiddelingsorganisaties en de samenwerking vervolgens stop zet. Roots 4 Kids geeft aan
hier soms ook moeite mee te hebben. Bij sommige partnerorganisaties wisselt het interne personeel
elkaar snel af, waardoor het soms voor kan komen dat een project niet meer qua werkwijze bij de
bemiddelingsorganisatie past, met als gevolg dat de samenwerking stop wordt gezet. SIW international
geeft als enige aan lid te zijn van de ‘’Alliance (of EVSO)’’, en werken daarnaast ook samen met CCIVS
en SCI. Je moet als lid aan veel criteria voldoen om een onderdeel te mogen zijn van het netwerk en
dit geldt ook voor de lokale partnerorganisaties. Dit netwerk zorgt er volgens SIW International voor
dat zij langdurige relaties kunnen onderhouden met lokale partnerorganisaties. Stichting VIA geeft aan
langdurige relaties te onderhouden omdat zij van mening zijn dat een langdurige samenwerking meer
opbrengt en een betere leerervaring oplevert voor beide partijen. Daarnaast geeft SHIB aan een
voorstander te zijn van langdurige relaties met partnerorganisaties, omdat dit vriendschapsbanden
creëert en dus vertrouwen. World Servants geeft aan dat de opgedane ervaring die de organisatie
heeft met haar langdurige lokale partnerorganisaties belangrijk is om de impact van de interactie
tussen de deelnemers en de lokale bevolking zo groot mogelijk te maken.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat 62% van de vrijwilligerstoerisme aanbieders naar langdurige samenwerkingen streeft
met lokale partnerorganisaties. Echter, geeft maar 38% aan met sommige lokale partnerorganisaties meer dan 5 tot 10
jaar samen te werken. Zoals eerder besproken zijn langdurige samenwerkingen met lokale partnerorganisaties en
projectleiders van essentieel belang om systemen te kunnen implementeren die de kwaliteit van de projecten bewaken
en de blijvende effecten in kaart brengen op de lange termijn. Als maar 38% aan kan tonen langdurige samenwerkingen
te onderhouden met lokale partnerorganisaties, dan houdt dit indirect ook in dat alleen die 38% de mogelijkheid heeft
om een blijvend effect te sorteren met hun vrijwilligersprojecten. Opmerkelijk is dus dat het merendeel van de
organisaties bij de vorige stelling heeft aangegeven blijvende effecten te sorteren, maar dat minder dan de helft van de
organisaties daadwerkelijk aan kan tonen langdurige relaties te onderhouden met lokale partnerorganisaties en
projectleiders.
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9. Duidelijk, volledig en eerlijk adverteren
Het is van essentieel belang dat vrijwilligerstoerisme aanbieders in staat zijn om antwoord te geven op
de vraag waarom hun missie belangrijk is, evenals wat hun project effectief maakt, hoe dit bereikt
wordt, en wie de leiding heeft over deze projecten. Advertenties en andere informerende berichten
dienen duidelijk aan te tonen wat voor invloed de vrijwilligersprojecten uitoefenen en om welke
redenen vrijwilligers daadwerkelijk nodig zijn. Daarnaast dienen de berichten te helpen bij het
informeren van de vrijwilligers over de sociaal-, milieu- en economisch gerelateerde problemen die
het vrijwilligersproject beoogt aan te pakken alvorens de vrijwilligers beginnen aan hun programma.
De vrijwilligers dienen geïnformeerd te worden over verwachtingen die zij aan het programma kunnen
stellen op het gebied van ervaringen en perspectieven. Ten slotte is het belangrijk dat zowel de
bemiddelingsorganisatie als de lokale partnerorganisatie hetzelfde idee delen over de reden waarom
de vrijwilligersprojecten nodig zijn voor de lokale gemeenschap (The International Ecotourism Society,
2012; de Volkskrant, 2014).
Uit figuur 14 valt af te lezen dat van alle aanbieders van vrijwilligerstoerisme 83% aangeeft op een
duidelijke, volledige en eerlijke manier te adverteren. Deze groep bestaat voornamelijk uit algemene
organisaties. De overige 17%, bestaande uit voornamelijk stichtingen, onderwijsgerichte- en religieuze
organisaties, geeft aan helemaal niet te adverteren. Echter, in dit onderzoek wordt er met adverteren
bedoelt: ‘’berichten, mededelen in `t openbaar, bekend maken’’ (Encyclo, 2014). Na een
inhoudsanalyse van de websites van deze 17% is gebleken dat zij wel degelijk aan berichten en
mededelingen in het openbaar doen. In deze is de kans groot dat de organisaties het begrip
geïnterpreteerd hebben als ‘’ de lezer ervan te verleiden tot een bepaalde actie’’ (Encyclo, 2014) en
dat de organisaties niet vinden dat zij reclame maken.
Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector
17%
83%

Adverteert op een duidelijk,
volledige en eerlijke manier
Adverteert niet

Figuur 14 Vrijwilligerstoerisme aanbieders adverteren

Uit tabel 10 valt af te lezen wat de meeste aanbieders verstaan onder duidelijk, volledig en eerlijk
adverteren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat bepaalde aspecten waar de aanbieders over
informeren overeenkomen met de verwachtingen die het TIES stelt aan de aanbieders van
vrijwilligerstoerisme (The International Ecotourism Society, 2012). Bijvoorbeeld wat de vrijwilliger kan
verwachten op het gebied van ervaringen, wat de vrijwilligers voor invloed uitoefenen binnen de
projecten en de wijze van omgang met de lokale bevolking.
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Definitie van duidelijk, volledig en eerlijk adverteren
Duidelijke structuur waarbij de projectomschrijving, de prijzen, wat inclusief is, startdata en voorwaarden realistisch
en duidelijk worden gecommuniceerd naar de consument;
Duidelijk communiceren wat de verwachtingen van de organisatie zijn van de vrijwilliger en de wijze van omgang met
cultuurverschillen en de lokale bevolking;
Nadruk leggen op de gelijkwaardigheid, openheid en respect ten opzichte van de lokale bevolking;
Het belang van het ondersteunen van initiatieven van de lokale bevolking zelf (in tegenstelling tot het gaan werken
op projecten die worden gerund door westerse mensen) en aanpassing aan de lokale manier van werken en met elkaar
omgaan;
Ervaringsverhalen van oud-vrijwilligers, video’s etcetera.;
De relativiteit overbrengen van wat je in korte tijd kunt bereiken als vrijwilliger.
Tabel 10 Definitie van duidelijk, volledig en eerlijk adverteren

Conclusie
83% van de aanbieders van vrijwilligerstoerisme vindt dat zij op een duidelijke, volledige en eerlijke manier adverteren.
Deze mening wordt voornamelijk onderbouwd met het argument dat de organisaties vaak via feedback momenten te
horen krijgen van de vrijwilligers dat zij niet tegen dingen aan zijn gelopen die zij niet eerder wisten en zeer positief zijn
over de manier waarop er naar hen gecommuniceerd is. Daarnaast komen bepaalde aspecten waar de aanbieders over
informeren naar de vrijwilliger overeen met de verwachtingen die het TIES stelt aan de aanbieders van
vrijwilligerstoerisme (The International Ecotourism Society, 2012). Echter, is daarnaast ook gebleken dat de
respondenten het begrip ‘’adverteren’’ op verschillende manieren hebben geïnterpreteerd waardoor de validiteit van de
uitkomsten in twijfel getrokken kan worden. Op het gebied van marketing is er daardoor binnen dit onderzoek te weinig
inzicht verkregen om een conclusie te kunnen trekken.
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10. Geen armoede-marketing
Het is belangrijk dat vrijwilligerstoerisme aanbieders alle vormen van armoede marketing vermijden.
Woorden zoals ‘’het helpen van mensen die zichzelf niet kunnen helpen’’ of ‘’zonder jouw hulp kunnen
deze kinderen niet lachen’’, die de lokale bevolking kleineren of degraderen dienen vermeden te
worden. Een aanbieder van vrijwilligerstoerisme dient zichzelf altijd de vraag te stellen: ‘’Wat zou je
doen in het geval dat het je zus of broer betreft die je op de foto ziet, of dat deze woorden geschreven
werden over je eigen familie, zou je je daar comfortabel bij voelen (The International Ecotourism
Society, 2012; de Volkskrant, 2014)?
Alle algemene organisaties geven aan geen gebruik te maken van armoede marketing. Toch zegt het
merendeel wel een realistisch beeld neer te willen zetten. Organisaties zoals Activity International,
African Travels, Projects-Abroad en Vrijwillig Wereldwijd geven aan dat in de landen waar zij projecten
aanbieden vaak armoede heerst en dat dit op sommige foto’s terug te gezien is. African Travels voegt
daaraan toe dat zij hun vrijwilligers een realistisch beeld van de bestemming waar zij gaan werken,
willen presenteren. Dit zodat de cultuurshock zo klein mogelijk wordt gemaakt als de vrijwilligers
daadwerkelijk in bijvoorbeeld een township aan het werk gaan. Zij gebruiken beeldmateriaal dat de
realiteit laat zien van een bestemming en waarom er vrijwilligers nodig zijn. Zij vinden dat deze vorm
van marketing armoede op geen enkele manier ëxploiteerd. Verder valt het op dat de organisaties
onder armoede marketing voornamelijk het gebruik van foto’s verstaan. Een organisatie zoals Travel
Unique geeft aan op haar website in teksten te spreken over kinderen, niet over arme-, kwetsbare- of
weeskinderen. SAMEN jongeren en straatkinderen, geeft aan de namen van straatkinderen in de
teksten op de website te fingeren en ernaar te streven de kracht van deze kinderen en van de projecten
over te brengen. Fair 2 en Het Andere Reizen geven beiden aan de ontwikkeling te ondersteunen in
armere landen en benadrukken in hun marketing daarom ook dat zij vrijwilligerswerk zien als een
wederkerige uitwisseling van cultuur en kennis, waarbij geen aandacht wordt besteedt aan de
armoede die er kan heersen.
Zoals eerder besproken geeft 17% van de organisaties, waaronder voornamelijk stichtingen,
onderwijsgerichte- en religieuze organisaties aan niet te adverteren. De overige stichtingen en
onderwijsgerichte- en religieuze organisaties die wel adverteren geven aan ook niet aan armoede
marketing te doen. Organisaties zoals Commundo, Doingoood, Edukans, World-Mapping Luz Alba,
Local Dreamers, PURE Volunteer en Let’s Go Africa geven bijvoorbeeld aan geen foto’s van zielige of
huilende kindjes op de website te plaatsen en benadrukken in hun marketing de realiteit weer te willen
geven, maar dit met behulp van teksten en beeldmateriaal die de positiviteit en kracht uitstralen van
de lokale bevolking. World-Mapping geeft bijvoorbeeld aan tijdens een expeditie aan jongeren over te
dragen dat hulp niet gebaseerd hoeft te zijn op een ongelijkwaardige relatie tussen gever en nemer,
maar dat beide partijen elkaar ook kunnen helpen door op een wederkerige manier samen te werken,
waar beide partijen baat bij hebben. Over het algemeen benadrukken de meeste stichtingen dat zij in
hun uitingen niet over ontwikkelingswerk spreken, maar dat het draait om het verbinden van mensen
door ze samen te laten werken en meer begrip te creëren voor elkaars culturen. De religieuze
organisaties Livingstone Reizen en World Servants geven aan meer de nadruk te leggen op
ontwikkelingswerk en in mindere mate het verbinden van mensen. Livingstone Reizen geeft aan alleen
armoede en gebrek te belichten, uitsluitend in relatie met het positieve werk dat de vrijwilliger voor
de lokale bevolking doet en de plaats die je als vrijwilliger in kunt nemen tijdens een werkvakantie om
een deel van deze armoede, dit gebrek, te bestrijden. World Servants concentreert zich in haar
marketing meer op de noodzaak bepaalde schoolgebouwen te herstellen of opnieuw op te bouwen,
met behulp van foto’s van de huidige status van het gebouw. Daarnaast laten zij op foto’s de interactie
zien die afspeelt tussen de vrijwilligers en de lokale bevolking. De vertegenwoordiger van Koning Aap,
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Shoestring en YourWayToGo geeft aan armoede marketing niet als intentie te hebben, maar houdt
hiervoor niet bepaalde richtlijnen aan.

Conclusie
Alle aanbieders hebben aangegeven niet aan armoede-marketing te doen. Na het controleren van een aantal websites
bleek echter dat er wel degelijk aanbieders zijn die aan armoede-marketing doen. Daarnaast blijkt het dat sommige
aanbieders hun eigen betekenis geven aan het begrip armoede-marketing. Zij vinden namelijk dat er een realistisch beeld
van de lokale situatie weergegeven dient te worden en dat dit in kan houden dat er armoede terug te zien is op
bijvoorbeeld beeldmateriaal. Er kan dus eerder geconcludeerd worden dat deze organisaties niet de intentie hebben om
aan armoede marketing te doen.
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11. Selectieprocedure voor vrijwilligers
Om de voordelen van vrijwilligerstoerisme te optimaliseren en de negatieve voetafdruk te
minimaliseren is het belangrijk dat vrijwilligerstoerisme aanbieders proactief assisteren bij het vinden
van een project dat past bij de interesses, de vaardigheden, het budget en de beschikbaarheid van de
potentiёle vrijwilliger. Het wordt aanbieders aangeraden om met potentiёle vrijwilligers op kantoor of
via een telefonisch interview de specifieke vaardigheden en ervaringen van de vrijwilliger te bespreken
en in kaart te brengen, zodat deze gekoppeld kunnen worden aan een vrijwilligersprogramma. Echter,
kunnen gebruikersvriendelijke online-enquêtes ook goed helpen bij het identificeren van het project
dat het beste past bij de potentiёle vrijwilliger. Potentiёle vrijwilligers dienen daarnaast makkelijk
toegang te krijgen tot details zoals taalvereisten, beperkingen en de fysieke werkeisen die aan de
vrijwilliger gesteld worden. Daarnaast dient de vrijwilliger ook makkelijk toegang te krijgen tot
informatie over het bekwaamheidsniveau van de aanbieder in het leveren van kwalitatieve diensten,
zoals bijvoorbeeld het vermogen om taallessen te geven. Dit soort informatie dient expliciet
beschreven te worden om ervoor te zorgen dat de vrijwilliger weet wat er van hem of haar verwacht
wordt en wat hij of zij kan verwachten van de vrijwilligerstoerisme aanbieder. Daarnaast, dient er een
duidelijke uitleg verstrekt te worden over de doelstellingen van de vrijwilligersprojecten, om zo
onrealistische verwachtingen of misverstanden te voorkomen. De ‘’kleine lettertjes’’ in algemene
voorwaarden dienen daarnaast vermeden te worden, zodat de vrijwilliger niet voor verrassingen komt
te staan. Ten slotte, dient de noodzakelijke informatie met betrekking tot het vrijwilligersprogramma
voorafgaand aan de reis beschikbaar gesteld te worden (The International Ecotourism Society, 2012;
de Volkskrant, 2014).
Alle algemene organisaties geven aan dat zij op basis van de motivatie, interesses en achtergrond
informatie, die een potentiёle vrijwilliger aan hen verstrekt, vaak in de vorm van een CV en/of
motivatie- sollicitatiebrief, opzoek gaan naar een project dat geschikt is voor deze persoon. Activity
International, Projects-Abroad, TravelUnique en Vrijwillig Wereldwijd geven aan dat zij voor sommige
projecten een specifieke kennis of ervaring eisen, zoals bij medische projecten. Het merendeel van de
organisaties hanteert een minimum leeftijd die per organisatie varieert tussen de 16 en de 21 jaar oud.
Van de stichtingen geeft 94% aan op basis van de motivatie, interesses en achtergrond informatie die
een potentiёle vrijwilliger aan hen verstrekt, vaak in de vorm van een CV en/of motivatiesollicitatiebrief, opzoek te gaan naar een project dat geschikt is voor deze persoon. De enige stichting
die aangeeft geen selectieprocedure te hanteren is stichting VIA. Stichting VIA vindt motivatie het
belangrijkst en wil iedere potentiële vrijwilligers een eerlijke kans bieden. Een enkele stichting, zoals
PURE Volunteer, geeft aan een uitgebreide aanmeldingsprocedure toe te passen. Het
aanmeldingspakket, zoals PURE Volunteer dit noemt, geeft een uitleg en overzicht van de in te leveren
documenten door de deelnemer. De deelnemer dient het aanmeldingsformulier met motivatievragen
in te vullen, een referentieformulier aan te leveren, een VOG aan te vragen en een personal health
check formulier in te vullen. Bij de meeste stichtingen wordt er alleen gevraagd naar een
sollicitatiebrief en CV, waarna de potentiёle vrijwilliger vervolgens wordt uitgenodigd op kantoor voor
een persoonlijk gesprek. Deze aanmeldingsprocedures zijn wat laagdrempeliger in vergelijking met die
van PURE Volunteer. Alleen Commundo heeft benadrukt een minimale leeftijd te hanteren. De
stichtingen Commundo, Dare2Go, Doingoood en IBO-Nederland geven aan te benadrukken dat voor
sommige projecten relevante kennis en ervaring geëist wordt.
De onderwijsgerichte organisatie Edukans geeft aan dat de eerste selectie van vrijwilligers bij het
programma Going Global door de scholen zelf wordt gedaan en de tweede ronde door Edukans. Hierbij
staan de vaardigheden en motivatie van de leerling centraal. Bij het programma Onderwijsexpeditie
controleert Edukans bij het opleidingsinstituut van de studenten of zij het eerste jaar van hun studie
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hebben afgerond. De onderwijsgerichte organisatie World-Mapping past een vergelijkbare procedure
toe. Bij hen worden de jongeren van 14 t/m 18 jaar om hun motivatie en gezondheid gevraagd en
wordt er op de expeditieleiders een strengere selectieprocedure toegepast. Zij worden gevraagd naar
ervaring op het gebied van reizen, het werken met kinderen en capaciteiten om een expeditie te
leiden. De religieuze organisatie Livingstone Reizen heeft een soortgelijke selectieprocedure als de
algemene organisaties en de stichtingen. SHIB geeft echter aan alleen een selectieprocedure te
hanteren voor de groepsleiders van de reizen en gaat er daarnaast standaard een medisch specialisme
en bouwtechnisch deskundig persoon mee op reis die affiniteit heeft met kinderen. World Servants
geeft ook aan geen selectieprocedure te hanteren voor vrijwilligers, want zij hanteren de insteek dat
iedereen iets voor een ander kan betekenen. Wel zijn er op locatie altijd professionals aanwezig, zoals
een lokale aannemer of lokale bouwvakkers. De vertegenwoordiger van Koning Aap, Shoestring en
YourWayToGo geeft aan alleen samen te werken met vrijwilligersprojecten waar geen speciale
vaardigheden voor nodig zijn, zodat een dergelijke selectieprocedure voor vrijwilligers niet nodig is.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat er tussen de organisatiecategorieën een groot verschil is in de selectieprocedures.
Ze spannen zich op dit gebied op verschillende manieren in. De selectieprocedure van de algemene organisaties en de
stichtingen komt redelijk overeen. Echter, verschillen de selectieprocedures van de gerenommeerde touroperators en
de onderwijsgerichte- en religieuze organisaties aanzienlijk. De selectieprocedures van de onderwijsgerichte
organisaties zijn meer gericht op de groepsleiders van de expedities. Deze groepsleiders zijn vervolgens
verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerlingen en studenten. Bij de religieuze organisaties is dit ongeveer
hetzelfde, ook hier begeleiden groepsleiders de vrijwilligers. Alleen Xtreme Gap en de gerenommeerde touroperators
hebben aangegeven bewust vrijwilligersprojecten aan te bieden waarbij er alleen met dieren gewerkt wordt. Dit met
de reden om op die manier geen strenge selectieprocedure toe te hoeven passen op hun deelnemers. Over het
algemeen assisteert het merendeel van de organisaties, tijdens de selectieprocedure, proactief bij het vinden van een
project dat past bij de interesses, vaardigheden, het budget en de beschikbaarheid van de potentiele vrijwilliger.
Tijdens een selectieprocedure is het echter ook de bedoeling dat de aanbieder van vrijwilligerstoerisme de potentiele
vrijwilliger voorziet van informatie over de verwachtingen die de vrijwilliger aan de dienstverlening van de organisatie
mag stellen. Geen van de organisaties hebben hier echter aandacht aan besteedt in hun respons en hebben alleen
beschreven wat de eisen zijn die aan de vrijwilliger worden gesteld en welke documenten deze persoon aan dient te
leveren. Tijdens een selectieprocedure hoort er van beide kanten informatie verstrekt te worden.
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12. Controle voorgeschiedenis vrijwilligers
Om de voordelen van vrijwilligerstoerisme te optimaliseren en de negatieve voetafdruk te
minimaliseren is het belangrijk dat vrijwilligerstoerisme aanbieders de voorgeschiedenis van hun
vrijwilligers controleren. In de ideale situatie gaan vrijwilligers door deze procedure heen nadat zij hun
vrijwilligersprogramma geboekt hebben, waarna de aanbieder zich het recht voorbehoudt om het
geboekte programma te annuleren en de vergoeding terug te betalen aan de vrijwilliger als blijkt uit
het controleren van de voorgeschiedenis dat de vrijwilliger in het verleden strafrechtelijk vervolgt is of
als er verontrustende dingen opgemerkt worden uit bijvoorbeeld de motivatiebrief, het CV of via
referenties. Bij verontrustende gevallen wordt de informatie naar het lokale project gestuurd, zodat
zij de definitieve beslissing kunnen nemen of de vrijwilliger deel mag nemen aan het project of niet
(The International Ecotourism Society, 2012; de Volkskrant, 2014).
Van de algemene organisaties geeft 94% aan via een intake gesprek, de motivatiebrief, het CV, en
referenties, de voorgeschiedenis van een vrijwilliger te controleren. Van deze organisaties geeft 53%
aan daarnaast ook nog de vrijwilliger te vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren.
Het is moeilijk te achterhalen welke organisaties de VOG verplicht stellen en welke niet. Een aantal
organisaties geven aan alleen een VOG verplicht te stellen wanneer de vrijwilliger op een sociaal
project gaat werken. Opvallend is het feit dat een aantal organisaties aangeven dit beleid net te hebben
geïntroduceerd. Xtreme-Gap geeft aan geen voorgeschiedenis te controleren, omdat zij van mening
zijn dat dit niet nodig is bij projecten met dieren.
Van de stichtingen geeft 83% aan via een intake gesprek, de motivatiebrief, het CV, en referenties, de
voorgeschiedenis van een vrijwilliger te controleren. Van deze stichtingen geeft 76% aan daarnaast
ook nog de vrijwilliger te vragen een VOG aan te leveren. Opvallend is dat bij de stichtingen 50%
duidelijk aangeeft de VOG verplicht te stellen. De meeste stellen de VOG verplicht voor alle projecten
en een aantal stellen deze alleen verplicht voor sociale projecten. Daarnaast vraagt 26% van de
stichtingen weleens om een VOG, maar stelt dit verder niet verplicht en doet dit voornamelijk als de
wens vanuit partnerorganisatie komt. Vergeleken met de algemene organisaties is dit een groot
verschil. Een aantal organisaties geven aan deze procedure nog aan te vullen door te vragen naar
opleiding, werkervaring, medische achtergrond, verwachtingen van de vrijwilliger, de referenties en
het ondertekenen van een overeenkomst waarin onderlinge afspraken en leerdoelen zijn vastgelegd.
17% van de stichtingen geeft aan geen voorgeschiedenis controle uit te voeren of alleen wanneer de
partnerorganisatie dit van belang vindt.
De onderwijsgerichte organisaties Edukans en World-Mapping geven beiden aan de voorgeschiedenis
van een vrijwilliger altijd te controleren door contact op te nemen met de school of het
opleidingsinstituut van de vrijwilliger, maar geven aan verder geen VOG aan te vragen bij de vrijwilliger
zelf. World-Mapping voegt daaraan toe wel expeditieleiders te vragen een VOG aan te leveren. De drie
religieuze organisaties Livingstone Reizen, SHIB en World Servants geven aan de vrijwilligers niet te
vragen een VOG aan te leveren. Livingstone Reizen geeft aan, aan de hand van de sollicitatiebrief en
een intake gesprek de voorgeschiedenis van de vrijwilliger te controleren. SHIB geeft aan de
voorgeschiedenis niet te controleren, maar vindt het wel belangrijk dat de deelnemer de christelijke
doelstelling van de organisatie onderschrijft. World Servants geeft aan het belangrijk te vinden om de
vrijwilligers te controleren op psychische en lichamelijke gezondheid. De vertegenwoordiger van de
gerenommeerde touroperators geeft aan dat zij op dit moment geen controle doen naar de
voorgeschiedenis van de vrijwilligers, maar wil dit in de toekomst wel gaan doen.
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Uit figuur 15 valt af te lezen dat 50% van alle vrijwilligerstoerisme aanbieders weleens de vrijwilliger
vragen om een VOG aan te leveren en dat 50% dit nooit doet.
Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector
Vraagt weleens een VOG aan

50%

50%

Vraagt nooit een VOG aan

Figuur 15 Hoeveel vrijwilligerstoerisme aanbieders weleens een VOG aanvragen

Conclusie
Opvallend is dat de algemene organisaties vaker aangeven een controle uit te voeren op de voorgeschiedenis van de
vrijwilligers in vergelijking met de stichtingen. Echter blijkt dat meer stichtingen in vergelijking met de andere
organisatie categorieën aangeven de voorgeschiedenis van een vrijwilliger te controleren via het aanvragen van een
VOG en dit ook verplicht stellen. Alleen een VOG kan concreet weergeven of een vrijwilliger in aanraking is geweest
met justitie, maar het controleren van aanmeldingsformulieren, CV’s of referenties geeft hier geen inzicht in. Er kan
dus geconcludeerd worden dat stichtingen over het algemeen meer aandacht besteden aan het controleren van de
voorgeschiedenis van hun vrijwilligers dan de andere organisatiecategorieën. Daarnaast is het opmerkelijk dat een
aantal stichtingen aangeven alleen op aanvraag van de lokale partnerorganisatie de voorgeschiedenis van een
vrijwilliger via een VOG te controleren. Dit geeft aan dat bij deze aanbieders de mogelijkheid van eventuele uitzending
van vrijwilligers met verkeerde intenties niet is uitgesloten. Overigens, is het een positieve uitkomst dat 50% van de
vrijwilligerstoerisme aanbieders weleens een VOG aanvraagt, maar in de ideale situatie zou de hele
vrijwilligerstoerisme sector dit moeten doen. Zoals eerder besproken is de vrijwilligerstoerisme sector, door het directe
contact dat vrijwilligers hebben met de lokale bevolking, gevoelig voor bijvoorbeeld kinderseks toerisme. Het verplicht
stellen van een VOG is een goede manier om de kans zo klein mogelijk te maken dat vrijwilligerstoerisme schade
aandoet aan de lokale bevolking en zijn omgeving.
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13. Voorbereiding vrijwilligers
Om het potentieel van vrijwilligers te optimaliseren en een betekenisvolle ervaring voor zowel de
vrijwilligers als de lokale gemeenschappen te creëren, dienen aanbieders van vrijwilligerstoerisme pretrip communicatie, training en oriëntatie van vrijwilligers als een belangrijk onderdeel te erkennen van
het vrijwilligersprogramma. In deze voorbereidingsfase dienen aanbieders van vrijwilligerstoerisme
stappen te implementeren die de problematiek en zorgen behandelen omtrent de verschillende
vaardigheidsniveau ’s van vrijwilligers en intercultureel begrip. Tenslotte, dienen vrijwilligerstoerisme
aanbieders bij de vrijwilligers realistische verwachtingen te creëren over de effecten van het werk waar
de vrijwilligers een bijdrage aan leveren (The International Ecotourism Society, 2012; de Volkskrant,
2014).
Van de algemene organisaties geeft 94% aan de vrijwilligers voor de reis te voorzien van een
informatiepakket over het geboekte vrijwilligersprogramma. Wereldwerk geeft als enige aan dit niet
te doen en is van mening dat vrijwilligers zelf alvorens hun vrijwilligersprogramma begint, onderzoek
moeten doen naar de lokale cultuur van de bestemming waar ze heen gaan. 38% van de organisaties
geeft aan daarnaast de vrijwilligers ook nog een voorbereidingstraining aan te bieden via Stichting
Muses of zelfs deelname verplicht te stellen. 13% van de organisaties biedt een
voorbereidingsweekend aan en 13% biedt een zelfgeorganiseerde dag-training aan. De overige 36%
biedt geen voorbereidingstraining aan.
Van de stichtingen geeft 90% aan de vrijwilligers voor de reis te voorzien van een informatiepakket
over het geboekte vrijwilligersprogramma. KET en Roots 4 Kids zijn de enige stichtingen die hier niet
duidelijk over zijn. KET geeft aan een bijeenkomst te organiseren voor de vrijwilliger, maar maakt niet
duidelijk of de vrijwilliger nog voorzien wordt van een informatiepakket. Roots 4 Kids geeft aan dat de
procedure voor de voorbereiding met de vrijwilliger afgesproken wordt, maar geeft niet aan wat deze
procedure inhoudt. Opmerkelijk, is het feit dat geen van de stichtingen aangeeft een
voorbereidingstraining van Stichting Muses aan te bieden. Commundo heeft daarentegen wel
aangegeven de voorbereidingstrainingen vanaf januari aan Stichting Muses uit te besteden. 50% van
de organisaties geeft aan een voorbereidings-dagtraining aan te bieden. 22% van de stichtingen bieden
een voorbereidings-weekendtraining aan. De overige 28% biedt geen voorbereidingstraining aan. Luz
Alba geeft aan haar voorbereidingsprocedure te willen verbeteren in samenwerking met stichting
Dare2Go. Er valt niet vast te stellen uit de respons welke organisaties een voorbereidingstraining
verplichten en welke deze als optie aanbieden. Local Dreamers is de enige stichting die de vrijwilligers
pas op de bestemming zelf, met een training, voorbereid op hun vrijwilligersprogramma.
De onderwijsgerichte organisaties geven niet duidelijk aan de vrijwilligers te voorzien van een
informatiepakket over het vrijwilligersprogramma, echter bieden zij wel een voorbereidingsweekend
aan. De religieuze organisaties voorzien hun vrijwilligers ook van een informatiepakket en organiseren
voorbereidings- weekend trainingen. Livingstone Reizen geeft aan ook de reisleiders voor te bereiden
door middel van trainingen met betrekking tot de rol van de reisleider, het leiden van een team,
financieel beheer, veiligheid, gezondheid, calamiteiten, et cetera. De vertegenwoordiger van de
gerenommeerde touroperators geeft aan dat de vrijwilligers de voorbereiding ter plaatste krijgen. Op
locatie is er namelijk een begeleider aanwezig die de vrijwilligers ontvangt en tijdens het project
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begeleid. Uit figuur 16 valt af te lezen wat de percentages zijn voor het aanbieden van
voorbereidingstrainingen onder de gehele vrijwilligerstoerisme sector.
Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector
Voorbereidings- dagtraining
Voorbereidings- meerdaagsetraining

25%

26%

9%
14% 26%

Voorbereidingstraining via Stichting
Muses
Voorbereidingstraining op locatie
Geen voorbereidingstraining

Figuur 16 Voorbereidingstrainingen

Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat het merendeel van de aanbieders aangegeven
heeft de onderwerpen, weergegeven in tabel 11, op te nemen in hun informatiepakketten. Dit
overzicht komt overeen met de richtlijnen van het TIES, weergegeven in figuur 17.
Inhoud informatiepakketten
Het functioneren in een team;
Cross-culturele communicatie;
Ins- en outs van het vrijwilligersprogramma;
Do’s and dont’s;
Positie en rol van de deelnemer;
Gedragscode;
Veiligheid en noodplan;
Gezondheid;
FAQ’s;
Wat mee te nemen en wat NIET mee te nemen op reis;
Tabel 11 Inhoud informatiepakketten vrijwilligerstoerisme aanbieders

Figuur 17 Informatiepakket Checklist TIES richtlijnen
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Conclusie
95% van alle vrijwilligerstoerisme aanbieders voorzien hun vrijwilligers van informatiepakketten over hun geboekte
vrijwilligersprogramma. Daarnaast worden de onderwerpen die opgesteld zijn volgens de richtlijnen van het TIES, door
het merendeel van de aanbieders verwerkt in hun informatiepakketten. Met 66% biedt het merendeel van de
vrijwilligerstoerisme aanbieders een voorbereidingstraining aan. Dit kan een eendaagse-training zijn, een meerdaagsetraining of een training via Stichting Muses. Opmerkelijk, is het feit dat 9% van de aanbieders pas op de bestemming
zelf aandacht besteedt aan de voorbereiding van de vrijwilliger. Zoals eerder besproken, wordt ‘’pre-trip’’ communicatie
volgens de vrijwilligerstoerisme-richtlijnen geadviseerd, wat inhoudt dat de vrijwilliger niet voor verrassingen komt te
staan als hij of zij eenmaal aangekomen is op de bestemming. Het wordt vrijwilligerstoerisme aanbieders daarom
geadviseerd om de vrijwilliger vóór de reis zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vrijwilligersprogramma.
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14. Feedback en klachten
Vrijwilligerstoerisme aanbieders dienen de vrijwilligers voldoende te informeren over de
mogelijkheden die ter plekke beschikbaar kunnen worden gemaakt voor reizigers die speciale,
bijvoorbeeld fysieke, hulp nodig hebben, evenals duidelijke richtlijnen met betrekking tot de
toegankelijkheid en beschikbaarheid van hulp op aanvraag. Daarnaast is het belangrijk om stappen te
implementeren voor het verzamelen van feedback van de deelnemende vrijwilligers en het direct
aanpakken van negatieve feedback. Het is belangrijk voor alle vrijwilligers om te weten hoe zij feedback
kunnen geven en dat zij erop kunnen vertrouwen dat zowel hun positieve feedback als negatieve
feedback welkom is en aangemoedigd wordt vanuit de vrijwilligerstoerisme aanbieder. De
implementatie van enquêtes die objectieve op- en aanmerkingen van vrijwilligers, aan het einde van
ieder bezoek, in kaart brengen wordt sterk aangeraden. Negatieve feedback dient zo snel mogelijk
aangevraagd en aangepakt te worden wanneer problemen zich voordoen. Het is daarom belangrijk om
oud-vrijwilligers en potentiёle vrijwilligers te informeren over wat er wordt gedaan of is gedaan om
het probleem recht te zetten. Ten slotte is het belangrijk dat feedback van vrijwilligers ook door
gecommuniceerd wordt naar de lokale partnerorganisaties en de projecten, om er zo voor te zorgen
dat de verwachtingen van het vrijwilligersprogramma overeenkomt met de realiteit (The International
Ecotourism Society, 2012; de Volkskrant, 2014).
Alle algemene organisaties geven aan voor, tijdens en na de reis feedback en klachten te behandelen
van de vrijwilligers. De vraag is echter of dit gedaan wordt voor alle betrokkenen, dus ook de lokale
partnerorganisaties. Dit werd door geen van de organisaties aangegeven. Opvallend is het feit dat de
organisaties met de grootste omvang op het gebied van vrijwilligers en projecten, vaak een meer
gestandaardiseerde procedure hanteren voor het behandelen van feedback en klachten. Bijvoorbeeld
Activity International en Projects-Abroad. Kleinere organisaties zoals African Travels en Wereldwerk
geven aan hier niet een specifieke procedure voor te hanteren. African Travels neemt bijvoorbeeld via
Whatsapp contact op met de vrijwilligers en belt de vrijwilligers na afloop van de reis op, om de reis te
evalueren. 50% van de organisaties heeft daadwerkelijk beschreven hoe de procedure van het
inzamelen en verwerken van feedback verloopt. Hier werd duidelijk hoe zij de feedback of eventuele
klachten na inzameling in behandeling nemen en verwerken. De overige 50% geeft aan een procedure
te hanteren, maar heeft deze niet beschreven, wat het lastig maakt om hun respons te beoordelen.
Alle stichtingen geven aan dat zij aan feedback en klachten behandeling doen. 50% van de stichtingen
heeft daadwerkelijk de procedure die zij hanteren kunnen beschrijven. Dare2Go geeft bijvoorbeeld
aan de ‘’Plan-Do-Control-Act’’ cyclus te hanteren. De overige 50% heeft geen uitleg gegeven over hun
procedure. Ook hier geldt dat de grotere stichtingen vaker een gestandaardiseerde procedure
hanteren voor het behandelen van feedback en klachten.
De onderwijsgerichte organisaties geven aan een procedure te hanteren voor het afhandelen van
feedback en klachten. World-Mapping geeft zelfs aan dagelijks contact te onderhouden met de
expeditieleiders. Dit is een verschil in vergelijking met de algemene organisaties en de stichtingen. Dit
komt door het feit dat World-Mapping met expeditieleiders werkt die dichterbij de vrijwilligers staan
dan bijvoorbeeld een lokaal contactpersoon op de bestemming. Edukans geeft als een van de weinige
organisaties aan wat voor effecten hun feedback en klachten behandeling uitoefenen op hun
vrijwilligersprogramma’s. Edukans geeft aan dat door feedback behandeling veel van hun
programma’s niet meer hetzelfde zijn als 5 jaar geleden. Alle drie de religieuze organisaties geven aan
een procedure te hanteren voor het behandelen van feedback en klachten. Ook zij gaan alleen in op
de afhandeling van feedback en klachten van de vrijwilligers en niet alle betrokkenen. Opvallend is wel
dat Edukans samen met World Servants als enige organisatie aangeven hun klachtenregistratie- en
behandeling in het kader van de ISO-certificering te auditeren. De vertegenwoordiger van de
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gerenommeerde touroperators geeft als enige aanbieder aan dat hun feedback en klachten
afhandeling volgens de ANVR voorwaarden worden behandeld.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat 98% van de aanbieders van vrijwilligerstoerisme aan feedback en klachten
behandeling doet, maar wat opvalt is het feit dat maar de helft hiervoor een geformaliseerde procedure hanteert.
Daarnaast is het de vraag of de aanbieders daadwerkelijk vóór, tijdens en na het vrijwilligersprogramma feedback
verzamelen en verwerken. Gebaseerd op de respons kon hier weinig inzicht in verkregen worden. De meeste
organisaties spraken namelijk alleen over het voorzien van de vrijwilliger van een evaluatieformulier na de reis. Een
aantal organisaties gaven duidelijk aan ook tijdens de reis contact te zoeken met de vrijwilligers, maar niet alle
organisaties hebben hier een duidelijk antwoord op gegeven. Daarnaast is er uit de respons bij weinig organisaties naar
voren gekomen wat de rol van de lokale partnerorganisatie is bij de behandeling en verwerking van feedback. Een stap
naar verbetering zou zijn dat de vrijwilligerstoerisme aanbieders zich verdiepen in het opstellen van een geformaliseerde
procedure voor de behandeling van feedback en klachten en daarbij rekening houden met alle betrokkenen, niet alleen
de vrijwilliger.
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15. Ondersteunende rol voor vrijwilliger
Vrijwilligersprogramma’s waarbij ongetrainde buitenlandse vrijwilligers doceer-activiteiten
toebedeeld krijgen is misschien een makkelijke manier om vrijwilligers in contact te brengen met de
lokale bevolking, maar de leerlingen zullen mogelijk leiden onder de consequenties van inconsistente
les-stijlen en methoden, alsmede de negatieve emotionele effecten die het komen en gaan van
vrijwilligers uitoefenen op de leerlingen. De ideale situatie is het toebedelen van een minder
interactieve rol voor de korte-termijn vrijwilliger, wat inhoudt dat de vrijwilliger de lange-termijn
vrijwilliger, lokale medewerker of docent assisteert bij hun dagelijkse werkzaamheden (The
International Ecotourism Society, 2012; de Volkskrant, 2014).
Alle algemene organisaties geven aan dat hun vrijwilligers een ondersteunende rol aannemen binnen
de lokale vrijwilligersprojecten. Echter, geeft 31% van de organisaties aan dat dit niet altijd nagestreefd
kan worden. Een van deze organisaties is Counterpart Travels, die geeft aan dat het weleens voorkomt
dat een leraar een dagje vrij neemt en dat de stagiair zijn of haar functie voor die dag volledig
overneemt. Daarnaast geeft Ontmoet Afrika een opmerkelijke reactie dat dit punt nooit helemaal
zuiver te beantwoorden valt:
‘’De taken die vrijwilligers en studenten doen zou in principe bijna altijd door een lokaal persoon gedaan kunnen worden (al
zou je die in een heel aantal gevallen onder hoog opgeleide lokale mensen moeten zoeken; welke schaars en dus duur zijn). Er
is alleen vrijwel nooit geld beschikbaar om het werk dat door vrijwilligers of studenten gedaan wordt betaald door een lokale
beroepskracht te laten doen. Natuurlijk kun je beredeneren dat westerse mensen beter het geld voor een vliegticket kunnen
doneren aan het project van hun keuze zodat daarvan een lokaal iemand ingehuurd kan worden. Dat zou inderdaad efficiënter
zijn als je puur kijkt naar het resultaat van het werk dat een bepaalde vrijwilliger binnen de duur van zijn/haar verblijf op die
locatie kan doen. Alleen zullen westerse mensen die erover denken vrijwilligerswerk te gaan doen deze afweging vrijwel nooit
maken. De voornaamste reden van het gaan doen van vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland is namelijk het opdoen van
een eigen ervaring, zelfontplooiing, avontuur, het leren kennen van een andere cultuur, het gevoel nuttig bezig te zijn, bezig
zijn met de essentie van het leven, het terugkeren van een leven dichtbij de natuur, enz; en niet het op de meest efficiënte en
effectieve manier willen helpen van de mensen in dat ontwikkelingsland. Mijn mening is dat dit in principe niet erg is, als je je
dit maar duidelijk realiseert en daarvoor uitkomt.’’ (Rijssel, 2014, p. 7)

Een organisatie als SAMEN jongeren en straatkinderen geeft aan bewust geen vakkrachten uit te
zenden, omdat deze de lokale arbeidsmarkt negatief beïnvloeden. De vrijwilligers in dat geval zijn
slechts een aanvulling op de lokale professionele staf en vervangen daardoor geen beroepskrachten.
Een aantal organisaties, zoals Vrijwillig Wereldwijd geven aan alleen samen te werken met projecten
die ook voort kunnen bestaan zonder vrijwilligers, wat inhoudt dat vrijwilligers ook bij deze projecten
alleen een aanvulling zijn en de lokale staf kunnen assisteren bij de dagelijkse werkzaamheden.
XtremeGap vindt dat een vrijwilliger een vrijwilliger is en dus altijd ingewerkt en begeleid wordt door
de lokale beroepskrachten en op deze manier altijd een ondersteunende rol aanneemt.
Van de stichtingen geeft 94% aan als doel vrijwilligers een ondersteunende rol uit te laten voeren. Ook
hier wordt er door 17% van de stichtingen aangegeven dat het soms ook voorkomt dat de vrijwilliger
een beroepskracht vervangt. Commundo geeft als voorbeeld dat dit een enkele keer voorkomt als
bijvoorbeeld een leraar op een school tevreden is over het werk van een vrijwilliger en daarop besluit
om een taak te doen die zich buiten het klas lokaal afspeelt. Daarnaast geeft Commundo aan dit soort
situaties goed in de gaten te houden en weleens gestopt is met de samenwerking met een lokale
partnerorganisatie, omdat de lokale medewerkers alleen nog maar zaten toe te kijken hoe de
vrijwilligers hun werk aan het doen waren. Daarnaast geeft Doingoood aan dat het een soms voorkomt
dat projecten te weinig mankracht hebben en de vrijwilligers vragen om tijdelijk in te vallen. Drie
stichtingen geven aan vrijwilligers alleen een ondersteunende rol uit te laten voeren, omdat zij de
lokale werkgelegenheid niet negatief willen beïnvloeden. Doingoood is daar een van maar geeft wel
aan dat het soms, door te weinig lokale mankracht, noodzakelijk is om een vrijwilliger op een functie
in te zetten die normaal gesproken uitgevoerd kan worden door een lokale professional. Roots 4 Kids
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is de enige stichting die aangeeft dat deze richtlijn niet relevant is voor hun organisatie, zonder uitleg.
Let’s Go Africa doet een verwijzing naar de lokale overheid en geeft aan dat de lokale overheid in
Zuidelijk Afrika en het ‘’Immigration Service and Social Welfare’’ strenge regels hebben opgesteld
omtrent vrijwilligerswerk. Deze regels houden in dat een vrijwilliger geen werk mag overnemen van
lokale medewerkers om zo de lokale werkgelegenheid niet negatief te beïnvloeden. Een aantal
stichtingen geven aan dat de projecten waar zij mee samenwerken voort kunnen bestaan zonder de
hulp van vrijwilligers en dat dit een indirect bewijs is dat vrijwilligers alleen een ondersteunende rol
uitvoeren.
De onderwijsgerichte organisatie Edukans geeft aan dat met het vrijwilligersprogramma
Onderwijsexpeditie, Nederlandse studenten samen met lokale studenten lesgeven. De docent wordt
niet vervangen, want de vrijwilligers zijn als het ware stagiaire. Leerlingen bij het Going Global
programma geven mede gezien hun leeftijd geen les maar dit betreft een uitwisselingsprogramma. Bij
het programma Werelddocent zijn de vrijwilligers expert. World-Mapping geeft aan dat de stelling niet
op hun van toepassing is aangezien de vrijwilligers jong zijn en kort aanwezig zijn op een project. De
rol van de vrijwilliger is niet essentieel voor het bestaansrecht van de projecten. De religieuze
organisaties geven ook alle drie aan de vrijwilliger alleen een ondersteunende rol te laten vervullen.
Alleen geeft geen van de organisaties een goede beargumentering, wat maakt dat hun respons
eigenlijk niet valide is. De vertegenwoordiger van de gerenommeerde touroperators geeft duidelijk
aan waaruit het blijkt dat vrijwilligers alleen ondersteunend werk verrichten. Dit blijkt namelijk uit het
feit dat de vrijwilligers altijd onder begeleiding van lokale medewerkers werk verrichten. Wel geven ze
aan dat het bij projecten met dieren veel voorkomt dat vrijwilligers werk uitvoeren dat ook door de
lokale bevolking gedaan kan worden, echter is hier vaak geen geld voor.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de aanbieders van vrijwilligerstoerisme het nastreeft om
vrijwilligers een ondersteunende rol uit te laten voeren binnen de lokale projecten. Echter geeft het merendeel ook aan
dat dit is sommige gevallen, door verschillende externe factoren, niet altijd nagestreefd kan worden. Er is in veel
gevallen bijvoorbeeld geen geld om de lokale bevolking in te huren, dus worden vrijwilligers op deze functies ingezet.
Een andere factor is dat de lokale medewerkers in sommige gevallen de taak zelf overgeven aan de vrijwilliger, omdat
ze vinden dat de vrijwilliger goed werk verricht. Desondanks, geeft geen enkele aanbieder aan te ervaren dat de
vrijwilligers hierdoor de lokale arbeidsmarkt negatief beïnvloeden. Echter, belangrijk in dit verhaal is dat de vrijwilliger
een ondersteunende rol aan dient te nemen, omdat de vrijwilliger anders, door het komen en gaan, negatieve
emotionele effecten uit kan oefenen op de lokale bevolking. Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers consequent een
ondersteunende rol aannemen binnen de lokale projecten dienen de aanbieders hier strenger toezicht op te houden
binnen de projecten en hier duidelijke afspraken over te maken met de lokale projectleiders. Een goede communicatie
tussen de bemiddelingsorganisatie en de lokale partnerorganisatie is in dit geval van essentieel belang.

36

16. Gedragscode
Om de voordelen van vrijwilligerstoerisme te optimaliseren en de negatieve voetafdruk te
minimaliseren is het belangrijk dat vrijwilligerstoerisme aanbieders gedragscodes implementeren om
ervoor te waken dat vrijwilligers geen ongepast gedrag vertonen wanneer zij in contact zijn met de
lokale bevolking, cultureel erfgoed en milieu (The International Ecotourism Society, 2012; de
Volkskrant, 2014).
Van de algemene organisaties geeft 69% aan een gedragscode te hanteren. 44% van de organisaties
geeft aan een officiële gedragscode te hebben opgesteld, maar niet iedereen geeft aan of deze
verplicht ondertekend dient te worden door de vrijwilligers. Van de organisaties geeft 25% aan een
gedragscode te hanteren die besproken en voorgelegd wordt aan de vrijwilliger in informatiepakketten
of tijdens voorbereidingstrainingen. Dit in de vorm van ‘’do’s and dont’s’’. Ook hier komt niet duidelijk
naar voren of de vrijwilligers de gedragscodes dienen te ondertekenen. Eén organisatie, namelijk
Activity International, geeft aan zelf geen gedragscode te hanteren, omdat de meeste
partnerorganisaties de vrijwilligers een ‘’Code of Conduct’’ laten tekenen die gericht zijn op hun eigen
projecten en lokale situatie. Van de algemene organisaties geeft 25% aan geen gedragscode te
hanteren, omdat zij zeggen dat dit niet van toepassing voor hun organisatie. Xtreme-Gap geeft
bijvoorbeeld aan alleen met dieren projecten te werken en dat gedragsodes daarvoor niet van
toepassing zijn. AKWAN2FO, Counterpart Travels en Wereldwerk geven als reden om geen
gedragscode te hanteren, dat de vrijwilligers na een voorbereiding zelf weten hoe zij om moeten gaan
met de lokale bevolking, cultureel erfgoed en milieu. Een klein percentages van de algemene
organisaties laat de vrijwilliger een gedragscode daadwerkelijk ondertekenen. De rest van de
organisaties stellen dit niet verplicht wat betekent dat bij ongepast gedrag er geen vooraf vastgestelde
consequenties afgesproken zijn en er niet via een standaard procedure actie ondernomen kan worden.
Daarnaast blijkt uit de antwoorden dat de meeste gedragscodes zich concentreren op de lokale
bevolking en de cultuur, maar niet of nauwelijks op het milieu.
Van de stichtingen geeft 94% aan een gedragscode te hanteren. 44% van de stichtingen heeft een
geformaliseerde gedragscode opgesteld, maar niet iedereen geeft aan of deze ondertekend worden
door de vrijwilligers. De vraag is dus of de gedragscode vrijblijvend is of echt verplicht wordt en of de
gestelde procedure bij ongewenst gedrag opgevolgd wordt. 50% van de stichtingen geeft aan een
gedragscode te hanteren die in informatiepakketten of tijdens voorbereidingstrainingen besproken en
voorgelegd wordt aan de vrijwilligers. Dit in de vorm van ‘’do’s and dont’s’’. Eén stichting, namelijk Los
Cachorros, geeft aan helemaal geen gedragscode te hanteren, maar de vrijwilliger wel uitgebreid voor
te bereiden op cultuurverschillen. Ook hier geldt dat er weinig duidelijkheid gegeven kan worden of
de gedragscodes verplicht ondertekend dienen te worden door de vrijwilligers. Daarnaast blijkt ook uit
de antwoorden van de stichtingen dat de meeste gedragscodes zich concentreren op de lokale
bevolking en de cultuur, maar niet of nauwelijks op natuur.
De onderwijsgerichte organisaties geven aan gedragsregels tijdens de voorbereidingstraining te
behandelen. Ook hier wordt er niet aangegeven dat de vrijwilliger de gedragscode dient te
ondertekenen. Van de drie religieuze organisaties verplichten Livingstone Reizen en SHIB de
vrijwilligers een gedragscode te ondertekenen. World Servants geeft aan niet over een
geformaliseerde gedragscode te beschikken. De vertegenwoordiger van de gerenommeerde
touroperators geeft aan dat zij geen geformaliseerde gedragscode hanteren, maar proberen via de
reisleiders de vrijwilligers wel tips te geven over hoe zij zich dienen te gedragen op de projecten.
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Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat de meeste aanbieders van vrijwilligerstoerisme in ieder geval aandacht besteden
aan het communiceren van gedragsregels naar de vrijwilligers. Dit vaak in de vorm van ‘’do’s and dont’s’’. Echter, zijn
dit in de meeste gevallen geen geformaliseerde gedragscodes die ondertekend dienen te worden door de vrijwilliger.
Het tekenen van een gedragscode zorgt ervoor dat een vrijwilliger zich bewust is van de gevolgen als hij of zij de
gedragsregels schend. Daarnaast houdt dit ook in dat bij ongepast gedrag er vooraf vastgestelde consequenties
afgesproken zijn en er dus adequaat, via een standaard procedure, actie ondernomen kan worden. Willen de
vrijwilligerstoerisme aanbieders geen negatieve voetafdruk achterlaten op de gastbestemming, dan dienen zij
geformaliseerde gedragscodes op te stellen en het verplicht te stellen dat de vrijwilliger deze ondertekend. Tenslotte,
blijkt uit de antwoorden dat de meeste gedragscodes zich concentreren op de lokale bevolking en de cultuur, maar
niet of nauwelijks op het milieu.
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17. Bewaken kwaliteit project lange termijn
Het bewaken van de kwaliteit van vrijwilligersprojecten op de lange termijn houdt in dat de
bemiddelingsorganisaties in een ideale situatie een systeem hebben geïmplementeerd dat de
voortgang en effecten van de projecten bewaakt en in kaart brengt (The International Ecotourism
Society, 2012; de Volkskrant, 2014).
Projects-Abroad is de enige algemene organisatie die aan heeft gegeven ‘’Care and Conservation
Management’’ plannen op te stellen en rapportages bij te houden om de voortgang van de lokale
projecten te bewaken en in kaart te brengen. In figuur 13, eerder in dit rapport, is al een voorbeeld
weergegeven hoe Projects-Abroad haar projecten monitort en evalueert. Van een aantal
bestemmingen zijn deze rapportages zelfs op de website terug te vinden. Opvallend is dat ProjectsAbroad op dit gebied duidelijke en gestandaardiseerde procedures toepast, maar dit doen zijn niet
consequent, want zij passen dit systeem niet op alle lokale projecten toe. Ontmoet Afrika geeft aan
eens per jaar met de lokale partners te kijken naar de ervaringen met de vrijwilligers van het afgelopen
jaar en indien nodig worden opdrachten bijgesteld of worden er nieuwe opdrachten geformuleerd,
zodat de opdrachten nauw blijven aansluiten op de behoeften van de lokale bevolking. Echter, verwijst
Ontmoet Afrika niet zoals Projects-Abroad naar een rapportage waarin de ontwikkelingen binnen een
lokaal project gepresenteerd worden. Geen van de overige algemene organisaties heeft verder
aangegeven een dergelijk systeem te hanteren. 61% van de organisaties geeft aan de kwaliteit te
bewaken door regelmatig met de partnerorganisaties te evalueren hoe hun samenwerking verloopt
en wat er, indien nodig, aangepast moet worden. Daarnaast geven zij aan ook de kwaliteit van de
projecten te bewaken door te kijken naar de feedback van vrijwilligers. De overige 39% geeft aan de
kwaliteit van de projecten te bewaken op de lange termijn, maar geven niet aan op welke manier zij
dit meten. Uit deze antwoorden kan verder geen inzicht verkregen worden. Een enkele organisatie,
namelijk Het Andere Reizen, geeft aan dat kwaliteitsbewaking een concept is dat niet gebruikelijk is in
niet-westerse landen. Het Andere Reizen geeft aan dat in niet-westerse landen er meer van dag tot
dag geleefd wordt. Daarnaast is Vrijwillig Wereldwijd de enige organisatie die aangeeft wekelijkse
evaluaties te houden met lokale partnerorganisaties. Wat er tijdens deze evaluaties besproken wordt
is niet op te maken uit het antwoord. Opmerkelijk is dat Wereldwerk alleen in gesprek gaat met lokale
partnerorganisaties als er klachten zijn gemeld door de vrijwilligers. Xtreme-Gap geeft aan dat het
bewaken van de kwaliteit van de projecten op de lange termijn volledig onder de verantwoordelijkheid
valt van de lokale partnerorganisatie.
Stichting Commundo geeft aan geen inhoudelijke inbreng te hebben op de lokale projecten en hier
ook geen verstand van te hebben. Commundo bewaakt de kwaliteit van haar product door alleen
samen te werken met lokale partnerorganisaties waar zij achter staat. Commundo probeert wel via de
feedback van vrijwilligers inzicht te krijgen in hoe het eraan toegaat op de lokale projecten. Deze
feedback legt Commundo altijd via de landen coördinator voor aan de projectleiders. Uiteindelijk
beslissen de lokale medewerkers op het project wat zij met deze feedback doen en beslist Commundo
of zij doorgaat met het project of gaat stoppen. Dit is echter niet een duurzame manier van
samenwerken en hiermee wordt de kwaliteit van het project niet op de lange termijn bewaakt. PURE
Volunteer legt de verantwoordelijkheid volledig bij de lokale partnerorganisatie als het gaat om het
bewaken van de kwaliteit van de projecten op de lange termijn. Dare2Go geeft aan een procedure te
hanteren voor het controleren van de rol van de vrijwilliger, maar geeft niet aan duidelijk te meten
wat de effecten zijn van het project over het algemeen. Stichting Akosua geeft naast Het Andere Reizen
ook aan dat lange termijnplanningen in veel Afrikaanse landen niet werken en zich hier dus niet mee
bezig houdt. De overige stichtingen geven aan de kwaliteit van de projecten te bewaken op de lange
termijn, maar geven niet aan op welke manier zij dit meten. Stichting VIA is de enige stichting die
aangeeft de kwaliteit van de projecten op de lange termijn niet te meten, omdat zij dit lastig vinden.
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Doingoood geeft aan op dit moment bezig te zijn met het ontwikkelen van een hulpmiddel om de
effecten op de lokale projecten in kaart te kunnen brengen.
De onderwijsgerichte organisatie Edukans geeft aan dat zij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek
uit laten voeren om de effecten van hun onderwijsprogramma’s in kaart te brengen. Van de religieuze
organisaties geeft Livingstone Reizen aan dat de verantwoordelijkheid voor het meten van kwaliteit
van de projecten op de lange termijn bij de lokale partnerorganisaties ligt. SHIB geeft aan de effecten
te meten via de jaarlijkse bestuursbezoeken, maar geeft verder niet een concreet beeld van hoe dit in
zijn werk gaat en wat er precies tijdens deze bestuursbezoeken besproken wordt. De touroperators
geven aan de kwaliteit van de projecten in de gaten te houden door goed contact te onderhouden met
de lokale agenten die de voortgang van de projecten aan hen doorgeeft.

Conclusie
De algemene conclusie die getrokken kan worden is dat een enkele organisatie, zoals Projects-Abroad een duidelijke
procedure hanteert om de kwaliteit van de projecten op de lange termijn te bewaken en in kaart te brengen. De overige
organisaties, zowel commerciële organisaties als stichtingen, geven ook aan de kwaliteit te meten, maar kunnen geen
concreet beeld geven op welke manier zij dit doen en of zij een soortgelijk geformaliseerd systeem implementeren als
Projects-Abroad. Het argument dat bij deze organisaties het meest naar voren is gekomen is dat de organisaties met
de lokale partnerorganisaties minimaal één keer per jaar of meer de projecten evalueren, maar wat hier dan behandeld
en aangepakt wordt is niet duidelijk. Dit is geen valide manier om de kwaliteit en de effecten van de projecten te
bewaken en te meten. Om dit op een succesvolle manier te doen houdt het in dat de organisaties geregeld metingen
en projectevaluaties moeten houden. Echter, doet het merendeel van de organisaties dit niet. Tenslotte, komt er sterk
naar voren dat de meeste aanbieders van vrijwilligerstoerisme zichzelf alleen zien als bemiddelingsorganisatie en niet
zo bewust bezig zijn met het bewaken van de kwaliteit van de lokale projecten op de lange termijn. Zij leggen deze
verantwoordelijk voornamelijk bij de lokale partnerorganisaties.
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18. Transparantie
In dit geval houdt transparantie in dat de aanbieders van vrijwilligerstoerisme haar lokale
partnerorganisaties en vrijwilligers inzicht geeft in hun geldstromen. Er dient bekend gemaakt te
worden hoeveel geld er per reis naar het steunen van de lokale bevolking gaat en hoeveel geld er
gedoneerd wordt. Daarnaast dienen organisaties informatie bekend te maken over de op de korte- en
lange termijn effecten van de lokale projecten om zo de vrijwilligers te helpen bij het maken van een
objectieve keuze bij het boeken van een vrijwilligersprogramma. Daarbij zorgt het regelmatig in kaart
brengen van de behoeften van de lokale bevolking voor transparantie in de evaluatie processen met
de lokale partnerorganisaties, alsmede de betrouwbaarheid van de jaarlijkse rapportages van een
organisatie (The International Ecotourism Society, 2012; de Volkskrant, 2014).
Van de algemene organisaties geeft 18,5% aan alleen transparant te zijn in hun financiën. 25% geeft
aan alleen transparant te zijn in de korte- en lange-termijn effecten van de lokale projecten. Deze
organisaties geven voornamelijk als argument dat organisaties alleen transparant hoeven te zijn in hun
financiën als het gaat om donaties en schenkingen en dat dit bij de meeste algemene organisaties niet
het geval is. 38% geeft aan transparant te zijn in beide de financiën en de korte- en lange
termijneffecten van de lokale projecten. 18,5% geeft aan helemaal niet transparant te zijn in beide de
financiën en de korte- en lange termijneffecten. Een enkeling geeft aan deze informatie pas te delen
wanneer een vrijwilliger er expliciet naar vraagt. Daarnaast, is het opvallend dat de algemene
organisaties African Travels en Counterpart Travels aangeven geen winstoogmerk te hebben terwijl
het commerciële organisaties zijn.
Van de stichtingen geeft 11% aan alleen transparant te zijn in hun financiën. 6% geeft aan alleen de
korte- en lange-termijn effecten van de lokale projecten openbaar te maken. 66% geeft aan zowel in
de financiën als in de korte- en lange-termijn effecten van de lokale projecten transparant te zijn. 17%
geeft aan in beide niet transparant te zijn, waarbij een paar organisaties aangeven pas na aanvraag
van de vrijwilliger inzicht te geven in dergelijke informatie.
De onderwijsgericht organisatie Edukans geeft aan transparant te zijn in haar financiën, evenals de
effecten van de lokale projecten. World-Mapping geeft alleen aan transparant te zijn in haar financiën.
Bij de religieuze organisaties zijn alle drie de organisaties transparant in hun financiën en de korte- en
lange termijn effecten van hun lokale projecten. De vertegenwoordiger van de gerenommeerde
touroperators geeft aan niet transparant te zijn in haar financiën, evenals de projecteffecten. Zij
verwijst hierbij door naar de websites van de lokale projecten, aangezien zij hier wel over rapporteren.
In figuur 18 valt af te lezen dat 12% van de volledige Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector alleen
transparant is in de korte- en lange-termijn effecten van de lokale vrijwilligersprojecten, dat 14% dat
alleen is in hun financiën, dat 53% transparant is in zowel hun financiën als de effecten van de
projecten en dat 21% helemaal niet transparant is in hun geldstromen.
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Figuur 18 Transparantie in financiën en korte- en lange-termijn effecten van de lokale vrijwilligersprojecten

Conclusie
Een conclusie die getrokken kan worden is het feit dat de stichtingen en de religieuze organisaties over het algemeen
het meest transparant zijn in hun financiën en de korte- en lange-termijn effecten van hun vrijwilligersprojecten. De
algemene organisaties geven vaker aan zich niet verplicht te voelen om hun financiën openbaar te maken, omdat zij
geen stichting zijn. Zij zijn echter wel vaak transparant in hun projecteffecten. Van de totale vrijwilligerstoerisme sector
is 53% transparant in hun financiën en de korte- en lange-termijn effecten van hun vrijwilligersprojecten en 21% geeft
aan in beide gevallen niet transparant te zijn. Volgens de internationale vrijwilligerstoerisme-richtlijnen dienen
aanbieders van vrijwilligerstoerisme bekend te maken hoeveel geld er per reis naar het steunen van de lokale bevolking
gaat en hoeveel geld er gedoneerd wordt. Daarnaast dienen organisaties informatie bekend te maken over de op de
korte- en lange termijn effecten van de lokale projecten om zo de vrijwilligers te helpen bij het maken van een
objectieve keuze bij het boeken van een vrijwilligersprogramma. De algemene conclusie luidt dat de overige 47% van
de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector transparanter dient te worden in hun geldstromen en de korte- en lange
termijn effecten van de lokale projecten. Het transparant zijn in geldstromen houdt in dat er niet per euro aangegeven
moet worden waar deze naartoe gaat, maar dat er meer in verhoudingen aangegeven wordt waar geldstromen precies
heen gaan. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van percentages overzichtelijk weergegeven worden.
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19. Commerciële en seksuele uitbuiting
Aanbieders van vrijwilligerstoerisme dienen niet alleen te voldoen aan de internationale normen van
verantwoord ondernemen, maar ook proactieve ondersteuning te bieden aan inspanningen om alle
vormen van commerciële en seksuele uitbuiting op de lokale bestemmingen te bestrijden. In de ideale
situatie, als onderdeel van hun inzet voor verantwoord ondernemen en respect voor de
mensenrechten, dienen aanbieders van vrijwilligerstoerisme zich te houden aan de normen van
internationaal erkende richtlijnen zoals de ‘’Tourism Child Protection Code of Conduct’’ (thecode.org)
en de ‘’ChildSafe Traveler Tips’’ van het Child Safe Network. Daarnaast wordt het gestimuleerd dat
aanbieders van vrijwilligerstoerisme één van hun opgeleide medewerkers verantwoordelijk houden
voor het implementeren van een Child Protection Policy (The International Ecotourism Society, 2012;
de Volkskrant, 2014).
Bij de algemene organisaties geeft 44% aan zich actief in te zetten tegen commerciële en seksuele
uitbuiting. Dit doen zij vanuit hun eigen kennis en inzichten en hanteren geen erkende richtlijnen. 25%
geeft aan zich actief in te zetten tegen commerciële en seksuele uitbuiting door de richtlijnen van een
erkend kinderbeschermingsbeleid te hanteren. Echter, geeft 31% van de organisaties aan zich niet
bezig te houden met het tegengaan van commerciële en seksuele uitbuiting. De voornaamste reden
hiervoor is het feit dat een aantal organisaties vinden dat dit niet van toepassing is op hun organisatie.
Een enkele organisatie geeft aan dat de verantwoording hiervoor bij de lokale partnerorganisaties te
leggen.
Bij de stichtingen geeft 28% aan zich actief in te zetten tegen commerciële en seksuele uitbuiting. Dit
doen zij vanuit hun eigen kennis en inzichten en hanteren geen erkende richtlijnen. 22% geeft aan zich
actief in te zetten tegen commerciële en seksuele uitbuiting door de richtlijnen van een erkend
kinderbeschermingsbeleid te hanteren. Echter, geeft 50% van de stichtingen aan zich niet bezig te
houden met het tegengaan van commerciële en seksuele uitbuiting. De voornaamste reden hiervoor
is dat het tegengaan van commerciële en seksuele uitbuiting niet past bij de doelstelling van sommige
stichtingen. Een enkele stichting geeft aan zich nooit verdiept te hebben in het tegengaan van
commerciële en seksuele uitbuiting.
De onderwijsgerichte organisatie Edukans geeft aan commerciële en seksuele uitbuiting van kinderen
in haar onderwijsprogramma’s te behandelen. Deze onderwijsprogramma’s dragen er aan bij dat
kinderen op lokale scholen beter geïnformeerd worden over onderwerpen als seksualiteit, uitbuiting,
kind huwelijken en dergelijke. World-Mapping geeft aan haar vrijwilligers tijdens voorbereidingen te
wijzen op hun kinderbeschermingsbeleid. De religieuze organisaties Livingstone Reizen en World
Servants geven aan zich in te zetten tegen het bestrijden van commerciële en seksuele uitbuiting van
kinderen, maar verwijzen hierbij niet naar een erkend kinderbeschermingsbeleid. SHIB geeft aan dat
dit onderwerp niet tot hun doelstelling behoort. De vertegenwoordiger van de gerenommeerde
touroperators geeft aan de ECPAT ‘’Child Protection Code’’ te hanteren.
Uit figuur 19 valt in percentages af te lezen in hoeverre de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector
zich inzet tegen het bestrijden van commerciële en seksuele uitbuiting van kinderen.
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Het tegengaan van commerciele- en seksuele uitbuiting van kinderen
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Figuur 19 Het tegengaan van commerciële- en seksuele uitbuiting van kinderen

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat de respons zeer verdeeld is. 36% van de aanbieders van vrijwilligerstoerisme geeft
aan zich, op basis van eigen inzichten en kennis, in te zetten tegen het bestrijden van commerciële- en seksuele
uitbuiting. 35% geeft aan dit te doen door de richtlijnen van een erkend kinderbeschermingsbeleid te hanteren, zoals
de gedragscodes van ECPAT en het Child Safe Network. Echter, zet 29% zich niet in tegen de bestrijding van
commerciële- en seksuele uitbuiting. Een aantal aanbieders hebben aangegeven dat het bestrijden van commerciëleen seksuele uitbuiting van kinderen niet past bij hun doelstelling, omdat de aanbieder bijvoorbeeld geen sociale
vrijwilligersprojecten aanbiedt. Aanbieders die op dit moment wel vrijwilligers uitzenden naar sociale projecten, maar
momenteel geen aandacht besteden aan het hanteren van een kinderbeschermingsbeleid, dienen hier verandering in
te brengen. Daarnaast is het naïef dat 36% van de aanbieders die zich op basis van eigen kennis en inzichten inzetten
tegen de bestrijding van commerciële- en seksuele uitbuiting, er vanuit gaan dat eigen inzichten en kennis genoeg zijn
om dit complexe probleem te aan te pakken. Internationale vrijwilligerstoerisme-richtlijnen adviseren aanbieders van
vrijwilligerstoerisme om de richtlijnen van een erkend kinderbeschermingsbeleid te hanteren om commerciële- en
seksuele uitbuiting van kinderen op een professionele manier tegen te kunnen gaan.
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20. Duurzaamheidsbeleid
Aanbieders van vrijwilligerstoerisme hebben de mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan
de bescherming van wilde dieren, biodiversiteit, tastbaar erfgoed zoals gebouwen, historische
plaatsen, monumenten en artefacten en ontastbaar erfgoed zoals folklore, tradities, taal en kennis.
Dit kunnen zij door middel van het aanbieden van effectieve vrijwilligersprogramma’s die
ondersteuning bieden aan sociale-, milieu- en economische duurzaamheid. Veel vrijwilligers worden
pleitbezorger voor het behoud en de bewaring van erfgoed nadat zij ‘s werelds prachtige natuurlijke
en culturele schatten hebben ervaren. De persoonlijke contacten die vrijwilligers cultiveren dankzij
hun vrijwilligerswerk, zijn een krachtig hulpmiddel om te beschermen wat hun reiservaringen zo uniek
en onvergetelijk maakt. Goede voorbeelden van een duurzaamheidsbeleid is het ontwikkelen en het
beheren van ‘’wildlife’’ conservatie en monumentenzorg-gerelateerde vrijwilligersprojecten, waarbij
de focus ligt op de lokale context. Een ander goed voorbeeld is het implementeren van een strikte
gedragscode voor vrijwilligers wanneer zij in contact komen met cultureel erfgoed, ‘’wildlife’’,
historische plaatsen of artefacten (The International Ecotourism Society, 2012; de Volkskrant, 2014).
38% van de algemene organisaties heeft aangegeven geen geformaliseerd duurzaamheidsbeleid te
hanteren. De overige 62% geeft aan wel aandacht te besteden aan duurzaamheid, maar dit niet
vastgelegd te hebben in een beleid. Eén organisatie, namelijk Travel Unique, heeft aangegeven lid te
zijn geweest van het ‘’Fair Trade Tourism South-Africa’’ keurmerk. Zij zijn echter gestopt met deze
samenwerking, omdat het lidmaatschap te duur was en Nederlanders volgens de organisatie niet veel
boodschap hebben aan Fair Trade en duurzaamheid. Volgens Travel Unique wordt duurzaamheid vaak
geassocieerd met ‘’duur’’. Ook werkt Activity International bijvoorbeeld samen met ‘’Trees For All’’ en
besteedt KET aandacht aan onderhoudsarme bouw en het recyclen van solar energie en water. 22%
van de stichtingen heeft aangegeven geen geformaliseerd duurzaamheidsbeleid te hanteren. De
overige 78% geeft aan wel aandacht te besteden aan duurzaamheid, maar hier niet een geformaliseerd
beleid voor hanteren. Opvallend is dat de alle academische organisaties en gerenommeerde
touroperators wel een geformaliseerd duurzaamheidsbeleid hanteren en hier ook naar verwijzen in
hun bijlagen. Jetske van der Schaar van World-Mapping zei het volgende over hun beleid: ‘’…Van reizen
met het openbaar vervoer, Fairtrade Koffie, FSC papier en drukwerk en zelfs duurzame schoonmaak’’
(Schaar, 2014, p. 11). Daarnaast geven ook alle religieuze organisaties aan aandacht te besteden aan
duurzaamheid, maar hier niet een geformaliseerd beleid voor te hanteren. World Servants geeft aan
dat hun duurzaamheidsbeleid momenteel in ontwikkeling is.

Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat maar een klein aantal aanbieders van vrijwilligerstoerisme daadwerkelijk een
geformaliseerd duurzaamheidsbeleid hanteren en hiernaar verwijzen. Dit zijn voornamelijk de onderwijsgericht
organisaties en de gerenommeerde touroperators. Dat de gerenommeerde touroperators een duurzaamheidsbeleid
hanteren is een logische uitkomst aangezien instanties zoals het ANVR dit als voorwaarde stellen om lid te mogen zijn
van hun branchevereniging. Dit betekent echter niet dat de rest van de aanbieders zich niet bezig houden met
duurzaamheid. In tegendeel, het merendeel van de aanbieders kan voorbeelden geven van duurzame samenwerkingen,
zoals ‘’Greenseat ‘’ of ‘’Trees For All’’. De algemene conclusie luidt dat de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector
aandacht besteedt aan duurzaamheid, maar hier in de meeste gevallen geen geformaliseerd beleid voor heeft
opgesteld.
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21. Aangesloten bij ANVR/SGR/Calamiteitenfonds
97% van vrijwilligerstoerisme sector is geen lid van de ANVR, SGR of het Calamiteitenfonds. 3%,
bestaande uit Het Andere Reizen en Travel Active die aangesloten zijn bij het SGR om hun deelnemers
een financiële garantie te kunnen bieden en de gerenommeerde touroperators Koning Aap, Shoestring
en YourWayToGo die lid zijn van alle drie de instanties. In tabel 11 wordt weergegeven welke
argumenten het meest naar voren zijn gekomen als reden om niet lid te zijn van het ANVR, het SGR of
het Calamiteitenfonds.
Niet lid van het ANVR/SGR of Calamiteitenfonds omdat:
De kosten te hoog zijn en het ANVR behartigd de belangen niet van de aanbieder van vrijwilligerstoerisme;
De aanbieder te klein is en de eisen van het ANVR en SGR dusdanig streng zijn dat de aanbieder hier nog niet aan kan
voldoen;
De aanbieders bemiddelingsorganisaties zijn en geen geheel verzorgde reizen aanbieden, maar alleen het project
organiseren. De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk wanneer er zich een calamiteit voordoet;
De aanbieder zelf geen vliegtickets boekt, dus vrijwilligers lopen geen risico dat zij niet krijgen wat ze geboekt hebben.
Tabel 11 Argumenten geen lidmaatschap ANVR/SGR of Calamiteitenfonds

Van alle aanbieders van vrijwilligerstoerisme zijn alleen African Travels en Travel Unique lid van het
‘’Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators’’(GGTO). Daarnaast zijn African Travels en Fair
2 lid van ‘’Vereniging Van Kleinschalige Reisorganisaties’’(VVKR) en is Fair 2 daarnaast ook
aangesloten bij ‘’Stichting Take Over – reisgarantie’’(STO-reisgarantie). Projects-Abroad is
aangesloten bij ‘’Year Out Group’’ wat inhoudt dat de organisatie een gedegen risico- en
crisismanagementbeleid heeft en aansprakelijkheidsverzekering.

Conclusie
Naar aanleiding van deze opmerkelijke resultaten is er telefonisch contact gezocht met het ANVR en het SGR om na
te vragen wat hun ervaring is met de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector. Daarbij geeft het ANVR aan dat
vrijwilligerstoerisme een andere tak van sport is, waarbij er niet reizen verkocht worden, maar eerder een vorm van
‘’werk’’. Een aanbieder van vrijwilligerstoerisme heeft een ander aanbod in vergelijking met een gerenommeerde
touroperator die pakketreizen verkoopt. Om aangesloten te zijn bij de ANVR dient een reisorganisatie minstens twee
van de drie v’s(vervoer, verblijf, vermaak) aan te bieden. Aanbieders van vrijwilligerstoerisme doen dit niet en kunnen
daarom geen reisorganisatie genoemd worden (Dresmé, 2014). Echter, wordt vrijwilligerstoerisme door verschillende
wetenschappelijke artikelen erkent als een toerisme vorm, wat inhoudt dat het een vorm van reizen is en als reis
verkocht wordt door aanbieders (Hammersley, 2014). Daarnaast geeft het SGR aan dat reisorganisaties de wettelijke
verplichting hebben om een garantieregeling te hanteren. Dit roept de vraag op welke wettelijke verplichtingen
aanbieders van vrijwilligerstoerisme hebben en waarom maar een paar aanbieders aangesloten zijn bij het SGR,
GGTO, VVKR of de STO-reisgarantie. In het belang van de vrijwilligers dient hier duidelijkheid in geboden te worden.
Bekend is namelijk dat een reisverzekering van een vrijwilliger niet het faillissement van een organisatie dekt. Bij
reisorganisaties kunnen de vrijwilligers er vanuit gaan dat er in het geval van faillissement een garantieregeling
plaatsvindt, maar wat zijn de consequenties voor de vrijwilliger als een dergelijke situatie zich voordoet wanneer zij
geboekt hebben bij een aanbieder van vrijwilligerstoerisme?
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Reflectie
Door de recente en relatief negatieve Nederlandse media-aandacht voor vrijwilligerstoerisme, heeft
dit onderzoek enige vertraging opgelopen tijdens het verzamelen van de respons. Een groot deel van
de respondenten stelde zich in eerste instantie terughoudend op tegenover het onderzoek, omdat
zij twijfelden over de insteek en het doel van het onderzoek. Hierdoor heeft het onderzoek enige
vertraging opgelopen. Echter, zonder hun respons en dat van de overige aanbieders had er geen
realistisch beeld gevormd kunnen worden van de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector, dus hun
inzet wordt zeer gewaardeerd.
Net als bij elk onderzoek hebben de gehanteerde onderzoeksmethoden hun voor- en nadelen. Voor
dit onderzoek was er gekozen om met behulp van een vragenlijst de onderzoeksdoelgroep te
ondervragen. In deze vragenlijst is er als vraagstellingstechniek gebruik gemaakt van gestructureerde
vragen, in de vorm van stellingen. Hierbij werd de respondent in staat gesteld om uit twee antwoord
categorieën te kiezen en hier zijn of haar beargumentering voor te geven. Dit wil echter wel zeggen
dat de brede scala van mogelijke antwoordkeuzes tussen de twee polen was weggelaten. Daarom is
er gelet op een juiste formulering van de stellingen om zo accuraat mogelijke antwoorden te
verkrijgen. Een ander nadeel van deze vraagstellingtechniek is dat de antwoorden meestal enige
vorm van intensiteit of gevoel van de respondent missen. Deze situatie is in dit onderzoek duidelijk
naar voren gekomen. Een aantal organisaties waren namelijk van mening dat bepaalde stellingen niet
met een ja of een nee beantwoord konden worden en hadden graag ook een tussenweg willen zien
in de antwoord categorieën. Hier bleek dat de ene respondent sterkere gevoelens had bij een
bepaalde kwestie dan een andere respondent. Toch hebben de respondenten die niet met een ja of
nee wilden antwoorden, via de digitale versie van de vragenlijst, zelf de vrijheid genomen om te
zeggen wat zij duidelijk wilden maken.
Tevens is gebleken dat er in dit onderzoek, op het gebied van marketing, te weinig inzicht is
verkregen in de marketing van de sector, om hierover een conclusie te kunnen trekken. De stelling
‘’Wij adverteren op een duidelijke, volledige en eerlijke manier’’ is door veel respondenten verkeerd
geïnterpreteerd of onduidelijk beantwoord. Daarnaast, heeft de volledige vrijwilligerstoerisme sector
aangegeven niet aan armoede-marketing te doen. Na het analyseren van de berichtgeving op de
websites van een aantal willekeurige aanbieders, bleek het aan de hand van de vrijwilligerstoerismerichtlijnen van het TIES, dat er wel degelijk aanbieders zijn die aan armoede-marketing doen. Om
meer inzicht te verkrijgen in de marketing van de vrijwilligerstoerisme sector, en om hier een
conclusie over te kunnen trekken, zullen de websites van de aanbieders in een vervolgonderzoek,
aan de hand van een inhoudsanalyse, onderzocht moeten worden. Hierbij dient alle informatie,
inclusief teksten en beeldmateriaal, nauwkeurig geanalyseerd en beoordeeld te worden aan de hand
van internationale vrijwilligerstoerisme-richtlijnen. Deze resultaten kunnen vervolgens vergeleken
worden met de resultaten uit dit onderzoek, waarna er geconcludeerd kan worden of de aanbieders
inderdaad geen armoede exploiteren in hun berichtgeving of dat sommigen dit juist wel doen.
Daarnaast is het gebleken dat er onduidelijkheid heerst over de wettelijke verplichtingen van een
aanbieder van vrijwilligerstoerisme. Welke aanbieder vindt zichzelf een reisorganisatie en welke
aanbieder een bemiddelingsorganisatie en waarom zijn er maar een paar aanbieders aangesloten bij
het SGR, GGTO, VVKR of de STO-reisgarantie? In het belang van de vrijwilligers dient hier
duidelijkheid in geschept te worden. Bij reisorganisaties kunnen de vrijwilligers er vanuit gaan dat er
in het geval van faillissement een garantieregeling plaatsvindt, maar wat zijn de consequenties voor
de vrijwilliger, als een dergelijke situatie zich voordoet, wanneer hij of zij geboekt heeft bij een
aanbieder van vrijwilligerstoerisme? Een vervolgonderzoek die zich verdiept in de wettelijke

47

verplichtingen van de aanbieders van vrijwilligerstoerisme en in hoeverre deze verplichtingen
nagekomen worden, zou meer inzicht kunnen geven in dit momenteel nog grijze gebied.
Tenslotte, zou er als vervolgonderzoek onderzocht kunnen worden of de Nederlandse aanbieders van
vrijwilligerstoerisme daadwerkelijk doen wat zij in dit onderzoek hebben aangegeven te doen.
Sommige uitkomsten zijn namelijk tegenstrijdig. Het is bijvoorbeeld bekend dat langdurige
samenwerkingen met lokale partnerorganisaties en projectleiders van essentieel belang zijn om
systemen te kunnen implementeren die de kwaliteit van de projecten bewaken en de blijvende
effecten in kaart brengen op de lange termijn. Het is echter opmerkelijk dat het merendeel van de
organisaties aan heeft gegeven blijvende effecten te sorteren, maar dat minder dan de helft van de
organisaties daadwerkelijk aan kan tonen langdurige relaties te onderhouden met lokale
partnerorganisaties en projectleiders. Met een vervolgonderzoek, waarbij de lokale
partnerorganisaties, de lokale bevolking en de vrijwilligers geïnterviewd of geënquêteerd worden, kan
er gecontroleerd worden of de resultaten uit het vervolgonderzoek sterk verschillen of juist
overeenkomen met de resultaten uit dit onderzoek. Op deze manier kan er bevestigd worden of de
Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector alleen goede intenties heeft of daadwerkelijk naar deze
goede intenties handelt.
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Conclusie & Aanbevelingen
Vier feiten over de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector:
1.
2.
3.

4.

Verhoudingsgewijs hebben de algemene organisaties het grootste projectaanbod en de gerenommeerde
touroperator het kleinste aanbod;
Jaarlijks zenden de aanbieders van vrijwilligerstoerisme bij elkaar zo’n 7000 vrijwilligers uit;
De algemene organisaties leiden de vrijwilligerstoerisme markt met 46% van het totaal aantal vrijwilligers, de
stichtingen volgen met 26%, de onderwijsgerichte organisaties met 11%, de religieuze organisaties met 16% en
de gerenommeerde touroperators, op de laatste plek, met 1%;
Ondanks het feit dat verschillende wetenschappelijke onderzoeken en media aangeven dat vrijwilligerstoerisme
een groeiende trend is binnen de toerisme sector, geeft 62% van de Nederlandse aanbieders van
vrijwilligerstoerisme aan een gelijkblijvende of zelfs dalende lijn op te merken in de belangstelling voor
vrijwilligerstoerisme.

Goede intenties zijn niet genoeg
De algemene conclusie luidt dat de Nederlandse aanbieders van vrijwilligerstoerisme goede intenties
hebben, maar vaak niet naar deze goede intenties handelen, omdat zij geen degelijk beleid hanteren
om negatieve voetafdrukken op de bestemmingen te vermijden. Goede intenties alleen kunnen geen
positieve bijdrage leveren aan het lange-termijn succes van de vrijwilligerstoerisme sector. Zoals aan
het begin van dit rapport is besproken, vereist het een effectieve planning en beheer, en consequent
toezicht op vrijwilligersprojecten, om te voldoen aan de wensen van de reiziger om een verschil in de
wereld te maken, terug te geven aan bestemmingen, een blijvend effect te creëren, en ervoor te
zorgen dat er aan de behoeften van de lokale bevolking wordt voldaan.
Daarnaast hebben de uitkomsten van dit onderzoek aangetoond dat de Nederlandse
vrijwilligerstoerisme sector een reactieve houding aanneemt tegenover het reguleren van de sector
en het leveren van een positieve bijdrage aan het lange-termijn succes van de sector. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is de recentelijke discussie rondom vrijwilligerswerk met weeskinderen, waar
voornamelijk de media veel aandacht aan heeft besteed. Hierbij zijn de richtlijnen van het Better Care
Network en de Verklaring Omtrent Gedrag meerdere malen besproken als middel om de sector op het
gebied van sociale gevolgen te verbeteren. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het overgrote
deel van de aanbieders na deze discussie de richtlijnen van het Better Care Network, en het aanvragen
van een Verklaring Omtrent Gedrag, toe zijn gaan passen in hun organisatiebeleid. De richtlijnen van
het Better Care Network omvatten echter alleen het beheer van de sociale gevolgen van
vrijwilligerstoerisme. Vrijwilligerstoerisme zorgt niet alleen voor gevolgen op sociaal vlak, maar ook op
economisch vlak en bijvoorbeeld het milieu. Er zijn instanties die allesomvattende richtlijnen hebben
opgesteld voor de vrijwilligerstoerisme sector. Duidelijk is dat er over deze allesomvattende richtlijnen
weinig bekend is onder de Nederlandse aanbieders van vrijwilligerstoerisme. Pas na discussie worden
de richtlijnen van het Better Care Network gehanteerd. Er dient dus een verschuiving plaats te vinden
waarbij de aanbieders hun reactieve houding aanpassen naar een proactieve houding, waarbij de
sector eerder probeert te voorkomen in plaats van te genezen. Deze proactieve houding begint bij het
zetten van stappen richting een professionelere beleidsvoering. Deze 7 stappen staan weergegeven
in tabel 12. Een initiatief zoals IFO Fairtravelers, die zich wil gaan concentreren op het reguleren en
monitoren van de vrijwilligerstoerisme sector, zou een belangrijke rol kunnen spelen in het stimuleren
en het begeleiden van deze verschuiving van een reactieve houding naar een proactieve houding.
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Nederlandse aanbieders van vrijwilligerstoerisme dienen de volgende stappen te zetten:
Het implementeren van een duurzaamheidsbeleid waarbij langdurige relaties worden onderhouden met
lokale partnerorganisaties en projectleiders, en waar er alleen samengewerkt wordt met lokale
vrijwilligersprojecten die een blijvend effect sorteren en waarbij de behoeften van de lokale bevolking
centraal staan;
Het implementeren van een marketingbeleid waarbij er op een duidelijke, volledige en eerlijke manier
geadverteerd wordt over de vrijwilligersprogramma’s en armoede-marketing vermeden wordt;
Het implementeren van een selectieprocedure waarbij de potentiёle vrijwilliger geselecteerd wordt op
kennis, vaardigheden en ervaring, goed voorbereid wordt op het vrijwilligersprogramma en waarbij
feedback en klachten volgens een gestandaardiseerde procedure in behandeling worden genomen;
Het implementeren van een monitoringsysteem die de voortgang, het succes en de effecten van de
vrijwilligersprojecten op de lange termijn in kaart brengt en bewaakt;
Transparantie door de effecten van de vrijwilligersprojecten en financiële kosten en baten openbaar te
maken voor consumenten en lokale betrokkenen;
Sociale- en economische gevolgen beheren door de voorgeschiedenis van vrijwilligers te controleren,
vrijwilligers nimmer beroepskrachten te laten vervangen en een proactieve houding aan te nemen
tegenover de bestrijding van commerciële en seksuele uitbuiting,;
Het implementeren van geformaliseerde gedragscodes om het behoud van biodiversiteit en culturele
erfgoederen te ondersteunen.
Tabel 12 De te nemen stappen naar een proactieve en professionelere houding
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Bijlage 1 – Volkskrant Vrijwilligerstoerisme Richtlijnen
DUURZAAM MANAGEMENT
1. Bij het uitkiezen en beheren van vrijwilligersprojecten staan de behoeften van de lokale
bevolking centraal.
2. Een vrijwilligersproject dient een blijvend effect te sorteren.
3. Aanbieders onderhouden een langdurige relatie met lokale partnerorganisaties en
projectleiders.
MARKETING
4. Met betrekking tot hun vrijwilligersprogramma’s adverteren aanbieders op een duidelijke,
volledige en eerlijke manier.
5. Advertenties waarbij armoede wordt geëxploiteerd, dienen vermeden te worden.
SELECTIE VRIJWILLIGERS
6. Vrijwilligers worden geselecteerd op kennis, vaardigheden en ervaring.
7. Vrijwilligers ontvangen voor vertrek een goede voorbereiding op hun vrijwilligersprogramma.
8. Er wordt een procedure gehanteerd voor het behandelen van feedback en klachten voor,
tijdens en na de reis.
DEFINIËREN VAN SUCCES EN IMPACT
9. In samenwerking met de lokale bevolking bewaken en meten de aanbieders de voortgang en
kwaliteit van de vrijwilligersprojecten op de lange termijn.
TRANSPARANTIE
10. Informatie over de effecten van de vrijwilligersprojecten en financiële kosten en baten zijn
openbaar voor consumenten en lokale betrokkenen.
HET BEHEREN VAN SOCIALE GEVOLGEN EN ECONOMISCHE GEVOLGEN
11. De aanbieders zetten zich proactief in om commerciële en seksuele uitbuiting te bestrijden.
12. Vrijwilligers spelen slechts een ondersteunende rol, en vervangen nimmer beroepskrachten.
13. Aanbieders controleren de voorgeschiedenis van vrijwilligers.
HET ONDERSTEUNEN VAN HET BEHOUD VAN BIODIVERSITEIT EN CULTURELE ERFGOEDEREN.
14. Er wordt een gedragscode gehanteerd met betrekking tot de omgang met de lokale
bevolking, cultureel erfgoed en het milieu.

Bijlage 2 – Volkskrant Vragenlijst

Ik raad u aan om dit word document alvorens u het gaat gebruiken op uw harde schijf op
te slaan om het bij vervolg bewerkingen niet kwijt te raken.

Vragenlijst ‘voluntourism’
Naam organisatie:
Uw naam:
Functie:

5 Open vragen:
1.

Hoeveel vrijwilligersprojecten biedt uw organisatie aan?

Antwoord:

2.

Hoeveel vrijwilligers nemen hier jaarlijks aan deel?

Antwoord:

3.

Merkt u een stijgende belangstelling voor vrijwilligersvakanties?

Antwoord:

4.

Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

Antwoord:

5.

Welke voluntourism-richtlijnen volgt u?

Antwoord:

16 Stellingen:
6.

Bij het uitkiezen en beheren van vrijwilligersprojecten staan de behoeften van de lokale bevolking
centraal.

Antwoord:

Ja, dat blijkt uit…

Nee, omdat…

7.
Onze vrijwilligersprojecten sorteren een blijvend effect.
Ja, dat blijkt uit…

Antwoord:

Nee, omdat…

0

8.
Wij onderhouden een langdurige relatie met lokale partnerorganisaties en projectleiders.
Ja, dat blijkt uit…

Antwoord:

Nee, omdat…

9. Wij adverteren op een duidelijke, volledige en eerlijke manier.
Ja, dat blijkt uit…

Antwoord:

Nee, omdat…

10.
Wij plaatsen geen advertenties waarbij armoede wordt geëxploiteerd.
Ja, dat blijkt uit…

Antwoord:

Nee, omdat…

11.
Wij selecteren vrijwilligers op kennis, vaardigheden en ervaring.
Ja, de procedure is…

Antwoord:

Nee, omdat…

12.
Wij controleren de voorgeschiedenis van vrijwilligers.
Ja, de procedure is…

Antwoord:

Nee, omdat…

13.
Vrijwilligers ontvangen voor vertrek een goede voorbereiding.
Ja, dat blijkt uit…

Antwoord:

Nee, omdat…

14.
Wij behandelen feedback en klachten van alle betrokkenen voor, tijdens en na de reis.
Ja, de procedure is… (stuur deze eventueel mee of verwijs naar de relevante webpagina)

Nee, omdat…

Antwoord:

15.
Vrijwilligers spelen altijd een ondersteunende rol, en vervangen nimmer beroepskrachten.
Ja, dat blijkt uit…

Antwoord:

Nee, omdat…

16.
Wij hanteren een gedragscode voor de omgang met de lokale bevolking, cultureel erfgoed en milieu.
Ja, de gedragscode is… (stuur deze eventueel mee)

Antwoord:

Nee, omdat…

17.

Wij bewaken - samen met de lokale bevolking - de kwaliteit van onze vrijwilligersprojecten op de
lange termijn.
Ja, dat blijkt uit…

Antwoord:

Nee, omdat…

18.

Wij maken informatie over de effecten van onze vrijwilligersprojecten en financiële kosten en baten
openbaar voor consumenten en lokale betrokkenen.
Ja, door middel van…

Antwoord:

Nee, omdat…

19.
Wij zetten ons actief in om commerciële en seksuele uitbuiting te bestrijden.
Ja, dat blijkt uit…

Antwoord:

Nee, omdat…

20.
Wij hebben een duurzaamheidsbeleid.
Ja, het beleid is… (stuur deze eventueel mee of verwijs naar de webpagina)

Antwoord:

Nee, omdat…

21.
Wij zijn aangesloten bij de ANVR/SGR/Calamiteitenfonds.
Ja, omdat…

Antwoord:

Nee, omdat…

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Gelieve de ingevulde vragenlijst op te slaan op uw computer en terug te sturen naar: serah.van.den.brink@volkskrant.nl

Bijlage 3 – Inventarisatie Nederlandse Aanbieders van
Vrijwilligerstoerisme
Individu gerichte
commerciële
organisaties
Activity International

AFS

African Travels
AKWAN2FO

Akosua
Atelier Favela

Counterpart Travel
Don Quijote
Fair 2

Bal Anand
Be-More
Blessed
Generation
Bokemei
Foundation
Commundo

Het Andere Reizen
Mijn Bestemming
Peru
Multi Pass (Bondiki
Reizen)
Ontmoet Afrika
Projects-Abroad
SAMEN jongeren en
straatkinderen
Simbo
Ten Travel
TLNTD
Travel Active
Travel Unique
Travel 4 Change
Vinea

Vrijwillig Wereldwijd
Wereldwerk
Xtreme-Gap

Totaal:

22

Stichtingen

Groepsgerichte
commerciële
organisaties
Edukans
World Mapping

Religieuze
organisaties

Gerenommeerde
touroperators

De Verre
Naasten
GAIN
Livingstone
Reizen
SHIB
ToGetThere
World
Servants

Fox Reizen

Totaal:

Kilroy Nederland
Koning Aap
Shoestring
YourWayToGo

Dare2Go
Docenten voor
Afrika
Doingoood
El Manguaré
Eye For Others
Global Spirit
Helping Hands
Kenya
IBO Nederland
KET
Kwagala
Let's Go Africa
(The Dreams in
Afrika
Foundation)
Local Dreamers
Los Cachorros
Luz Alba
Mama Alice
Mariette’s Chid
Care
Pure Volunteer
Roots 4 Kids
SamenScholen
SIW
United Cubs
VIA
30

2

6

5

65

Bijlage 4 – Deelname aan Volkskrant Onderzoek
Individu gerichte
commerciële
organisaties
Activity International

Stichtingen

African Travels

Commundo

AKWAN2FO

Dare2Go

Counterpart Travel

Doingoood

Fair 2

Eye For Others

Het Andere Reizen

IBO Nederland

Multi Pass (Bondiki
Reizen)
Ontmoet Afrika

KET
Kwagala

Projects-Abroad

Local Dreamers

SAMEN jongeren en
straatkinderen
Travel Active

Luz Alba
Akosua

Travel Unique

Pure Volunteer

Travel 4 Change

Roots 4 Kids

Vrijwillig Wereldwijd

SamenScholen

Wereldwerk

SIW

Xtreme-Gap

Let's Go Africa
(The Dreams in
Afrika
Foundation)
Los Cachorros

Be-More

Groepsgerichte
commerciële
organisaties
Edukans
World
Mapping

Religieuze
organisaties

Gerenommeerde
touroperators

Livingstone
Reizen
SHIB

Koning Aap

Totaal:

Shoestring

World
Servants

YourWayToGo

3

3

VIA
Totaal:

16

18

2

42

Bijlage 5 – Geen Deelname aan Volkskrant Onderzoek

Individu gerichte
commerciële
organisaties
Don Quijote
Mijn Bestemming
Peru
Simbo en Vinea
(vallen onder
dezelfde organisatie)
Ten Travel
TLNTD

Stichtingen

Groepsgerichte
commerciële
organisaties

AFS
Atelier Favela
Bal Anand

Religieuze
organisaties

Gerenommeerde
touroperators

De Verre
Naasten
GAIN (Global
Aid Network)
ToGetThere

Kilroy Nederland

3

2

Totaal:

Fox Reizen

Blessed
Generation
Bokemei
Foundation
Docenten voor
Afrika
El Manguaré
Global Spirit
Helping Hands
Kenia
Mama Alice
Mariette's Child
Care
Mzungu 4 Kenia
United Cubs

Totaal:

6

13

0

24

Bijlage 6 – Niet-bereikbare Organisaties

Totaal:

Individu gerichte
commerciële
organisaties

Stichtingen

Groepsgerichte
commerciële
organisaties

Religieuze
organisaties

African Backpackers

Discover The World

AIESEC

Christ’s Hope

World Experience

Horizon Holland
Japthi
Kinderen Van
Ecuador
Kumbatio
NeViSo
Peduli Anak
T.E.S.S. Unlimited
Wanicare

2

9

1

1

Gerenommeerde
touroperators

Totaal:

0

13

