
   
 

 
  



   
 

Inleiding 
 
DOMO Antwerpen is een vzw die begeleiding en opvoedingsondersteuning aanbiedt aan kansarme 
gezinnen dankzij vrijwilligers. 

De organisatie kampt met wachtrijen van gezinnen omdat er momenteel een tekort is aan vrijwilligers. 
Bovendien stoppen vrijwilligers na een zekere periode, aangezien het engagement dat DOMO vraagt te 
groot is. De vzw heeft dus behoefte aan meer en aan blijvende vrijwilligers om de wachtlijst weg te 
werken en alle gezinnen te kunnen ondersteunen.  

In dit onderzoeksdossier gaan we na hoe DOMO Antwerpen door middel van communicatie meer 
kandidaten kan aanwerven door de naamsbekendheid te vergroten en vervolgens ervoor te zorgen dat 
vrijwilligers gedurende een langere periode beschikbaar blijven. 

Het dossier bestaat uit vijf luiken, waarbij het eerste luik de identificatie van het project weergeeft. In 
het tweede luik wordt de briefing kritisch geanalyseerd, daaruit volgt dan ook de probleemstelling. Het 
derde luik bestaat uit het onderzoek dat werd uitgevoerd, hiervoor werden er hoofd- en deelvragen 
opgesteld die vervolgens werden onderverdeeld in desk- en field research. Het onderzoek focust zich 
op drie grote groepen, namelijk de huidige vrijwilligers, de potentiële vrijwilligers en de gezinnen. 
Gebaseerd op de resultaten van het onderzoek, kwam de communicatiestrategie tot stand in luik vier. 
Ten slotte omvat luik vijf alle bijlagen die de afgelopen zes weken tot stand zijn gekomen, zoals 
onderzoeksresultaten, vergaderverslagen, vragenlijsten… 

Op basis van conclusies wordt er in dit dossier een definitief communicatieplan voorgesteld. De 
strategie omvat een specifieke doelgroep, een concept en de communicatiekanalen die ingezet kunnen 
worden om de boodschap zo effectief mogelijk bij de doelgroep te krijgen. Bovendien bevat het plan 
het definitieve budget met de bijhorende retroplanning die gebruikt kunnen worden voor het 
aantrekken en behouden van toekomstige vrijwilligers.  
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Luik 2: Briefing 
2.1 Briefing opdrachtgever 
DOMO Antwerpen is een vrijwilligersorganisatie die begeleiding en opvoedingsondersteuning aanbiedt. 
Vrijwilligers omschrijven zich niet als hulpverleners, maar als “goede buren”. Er wordt gezocht naar: 
een match voor elk gezin, een vrijwilliger die zich redelijk tot zeer intensief bezighoudt met de 
begeleiding van ouder(s) en/of kinderen tot 12 jaar. Het doel van DOMO is om op lange termijn het 
gezin genoeg draagkracht te geven om actief en zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

De doelstelling van de organisatie is om zoveel mogelijk vrijwilligers aan te werven. Op deze manier 
kunnen de reeds bestaande wachtlijsten weggewerkt worden zodat alle gezinnen in aanmerking komen 
voor DOMO’s ondersteuning. De gezinnen die bij DOMO terechtkomen, zijn geïsoleerd van de 
samenleving en hebben geen netwerk om op te rekenen. De vrijwilligers, die eerst een proces van 
kennismakingen ondergaan, worden zo goed mogelijk gematcht met een gezin. Het leidende principe 
van ondersteuning is om samen leuke activiteiten te doen terwijl de vrijwilliger klaarstaat om te 
luisteren naar de noden van het gezin om uiteindelijk elke vorm van isolatie tegen te gaan.  

Tot nu toe vindt DOMO de meeste vrijwilligers via verschillende websites van overkoepelende 
initiatieven. Bovendien wijzen andere organisaties vrijwilligers door tot bij DOMO en is de organisatie 
terug te vinden op vrijwilligersbeurzen. Vandaag is er weinig interesse om vrijwilliger bij DOMO te 
worden. Momenteel telt DOMO Antwerpen 29 vrijwilligers, maar dat is niet genoeg om alle gezinnen 
die bij hen zijn ingeschreven te kunnen helpen. Het doel zou zijn om de 40 nieuwe vrijwilligers te kunnen 
bereiken. 

DOMO wordt vaak verward werd met Domo Meubelen/ Domo Elektro. Uit deze informatie kan worden 
geconcludeerd dat de naamsbekendheid van DOMO zeer laag is. 

De vraag van de organisatie luidt daarom als volgt: “Hoe vinden we zoveel mogelijk kandidaat-
vrijwilligers en hoe houden we onze vrijwilligers?”. Om een oplossing voor dit probleem te vinden, geeft 
DOMO Antwerpen ons een budget van 2000 euro. 

 

2.2 Kritische analyse/ probleemstelling 
De eerste hypothese is het gebrek aan naamsbekendheid, wat het moeilijk maakt om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken. Het gebrek hieraan heeft als gevolg dat mensen die zich als vrijwilliger willen 
kandidaat stellen, niet de weg vinden naar de organisatie.  

Daarnaast is het behouden van huidige vrijwilligers ook een uitdaging. Dit komt volgens DOMO 
Antwerpen door het te grote engagement dat velen in het begin moeten aangaan. Dit is namelijk 
cruciaal om een duurzame relatie op te bouwen tussen de vrijwilliger en het gezin. Dit engagement 
vergt veel tijd en energie, iets wat veelal niet valt te combineren met het privéleven. 

Vervolgens zijn DOMO’s externe communicatiekanalen om vrijwilligers aan te trekken zeer beperkt.    
Op dit moment beschikken ze enkel over een website en een Facebook-account dat gerund wordt door 
één van de vrijwilligers.  
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Luik 3: Onderzoek 
3.1 Algemene schets 
Uit de briefing hebben wij vastgesteld dat DOMO Antwerpen een probleem heeft bij het behouden van 
vrijwilligers op lange termijn. DOMO Antwerpen vindt het belangrijk dat gezinnen en vrijwilligers een 
sterke band kunnen opbouwen en dit vraagt veel tijd. De meeste potentiële vrijwilligers vinden 2 uur 
per week (en dit voor een periode van minstens 9 maanden) te lang. Het is net dit zware engagement 
dat de vrijwilligers afschrikt. Ze willen liever zelf beslissen wanneer ze zich inzetten. Dit maakt het 
creëren van een duurzame relatie net zo moeilijk. Het zijn vooral jonge mensen die enkel een korte 
termijn aan boord blijven, omdat ze bijvoorbeeld een stage moeten lopen voor school. Gevolg hiervan 
is dat ze geen goede relatie kunnen creëren met het gezin. Het zijn eerder oudere mensen die een 
langere termijn bij DOMO Antwerpen actief blijven. 

Vervolgens blijkt uit de briefing dat DOMO Antwerpen een tekort heeft aan vrijwilligers. Op basis van 
ons onderzoek konden we concluderen dat de naamsbekendheid van DOMO Antwerpen in Antwerpen 
en omstreken zeer laag is. DOMO Antwerpen heeft momenteel 29 vrijwilligers, maar de organisatie 
heeft als ideale doelstelling om nog 40 extra vrijwilligers te kunnen verwelkomen door te investeren in 
een communicatiecampagne. 

 

3.2 Onderzoeksdoelstellingen 
Er zijn drie grote onderdelen waar we onderzoek rond doen: de gezinnen, de huidige vrijwilligers en de 
potentiële vrijwilligers. Verder wordt er ook onderzoek gedaan naar de organisatie. 

Voor de organisatie kijken we vooral naar wat de externe problemen zijn. Waarom hebben zij niet 
genoeg vrijwilligers die er een lange tijd willen blijven? Waarom is de naamsbekendheid zo laag? Hoe 
kunnen zij nieuwe vrijwilligers aantrekken? Intern doen we ook onder meer onderzoek naar hoe zij hun 
communicatie kunnen bevorderen. 

Bij de gezinnen willen we erachter komen hoe zij aan bepaalde vrijwilligers gekoppeld worden, over 
welke eigenschappen die personen moeten beschikken, maar ook over welke impact dit heeft op een 
gezin.  

Voor de huidige vrijwilligers onderzoeken we welke motieven zij hadden om aan het vrijwilligerswerk 
te beginnen.  Zijn dit normatieve motieven waarbij de vrijwilligers dit doen vanuit hun eigen normen en 
waarden? Of hebben zij leermotieven waarbij de persoon vooral gemotiveerd is om nieuwe ervaringen 
en kennis op te doen?  

Vervolgens onderzoeken we ook de potentiële vrijwilligers. Hier willen we vooral weten om welke reden 
zij aan vrijwilligerswerk zouden kunnen beginnen. Verder willen we er ook achter komen of zij de 
organisatie DOMO kennen en of ze zouden overwegen om er te werken. Ook wordt er onderzoek 
gedaan naar de socio-demografische kenmerken van die personen. In het volgende onderdeel zijn alle 
onderzoeksvragen terug te vinden. 
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3.3 Onderzoeksvragen 
 

Voordat we aan het onderzoek begonnen, hebben we hoofd- en bijvragen opgesteld. Deze zijn 
onderverdeeld in desk- (D) en field research (F). 

Organisatie D F 

 
 
 
 
 
Interne 
analyse 

Wat is de visie van DOMO Antwerpen?   
Wat is de missie van DOMO Antwerpen?   
Wat is de boodschap die DOMO Antwerpen verkondigt?   
Waarvoor staat (de afkorting) DOMO?   
Welke voorafgaande acties heeft DOMO al ondernomen?   
Vanwaar haalt DOMO zijn geld om te kunnen functioneren?   
Hoe gaat DOMO in zijn werk? (Werking)   
Hoe kan je lid worden van DOMO?   
Hoe kan je DOMO steunen?   
Waar is DOMO allemaal gevestigd?   
Welke mediakanalen gebruikt DOMO allemaal?   

 

Doelgroep 
 

D F 

 
 
 
 
 
 
Interne 
analyse 

Hoeveel vrijwilligers heeft DOMO op dit moment?   
Hoeveel vrijwilligers heeft DOMO nodig voor een optimale 
werking? 

  

Wat zijn de socio-demografische kenmerken van de huidige 
vrijwilligers?  

  

Hoeveel leeftijdsgroepen telt men binnen de groep vrijwilligers 
van DOMO? 

  
 

Hoeveel vrijwilligers heeft DOMO op dit moment bij elke 
leeftijdsgroep? 

  

Is het nodig om vrijwilligers aan te nemen die verplicht een 
vrijwilligerswerk moeten uitvoeren (dus tegen hun wil)? 

  

Wat kan DOMO doen zodat vrijwilligers langer presteren?   
In welke omgeving gaat DOMO op zoek naar zijn vrijwilligers?   
Krijgen de vrijwilligers iets terug voor hun prestatie?   
Kunnen de vrijwilligers van DOMO zelf kiezen bij welke familie zij 
willen staan? 

  

Via welke kanalen wordt de doelgroep (vrijwilligers) bereikt?   
 
 
 
 
 
Externe 
analyse 

Wat zijn de verwachtingen van de doelgroep?   
Heeft ‘corona’ een invloed op het engagement van (potentiële) 
vrijwilligers? Zo ja, in welke mate? 

  

Hoe ervaren de vrijwilligers hun samenwerking met DOMO?   
In welke mate is DOMO bekend bij het doelpubliek (potentiële 
vrijwilligers)? 

  

Wat zijn de werkpunten van DOMO volgens het doelpubliek 
(potentiële vrijwilligers)? 

  

Wat zijn de specifieke kenmerken van de doelgroep?   
Wat vindt de doelgroep (vrijwilligers) van de communicatie van 
DOMO? 

  



   
 

 4 

Hoe zou de doelgroep (vrijwilligers) (beter) bereikt kunnen 
worden? 

  

 

Concurrentie D F 

 
 
 
 
 
Externe 
analyse 

Op welke manier trekt de directe concurrent vrijwilligers aan?   
Op welke manier trekt de indirecte concurrent vrijwilligers aan?   
Wie zijn de directe concurrenten van DOMO?   
Wie zijn de indirecte concurrenten van DOMO?   
Heeft de concurrent ook een probleem bij het behouden van 
vrijwilligers? 

  

Hoe komt de concurrent over op sociale media?   
Krijgen de vrijwilligers iets terug voor hun werk bij de 
concurrent? Zo ja, wat? 

  

Moeten vrijwilligers bij de concurrent een contract tekenen?   
Wat zijn de voorwaarden bij de concurrenten naar de klanten 
toe? 

  

Wat zijn de voorwaarden bij de concurrenten tussen de 
werknemers en de vrijwilligers? 

  

Wat is de doelgroep van de concurrent?   
Wat is de visie van de concurrent?   
Wat is de missie van de concurrent?   
Welke kanalen gebruikt de concurrent om zich bekend te 
maken? 

  

Werkt de concurrent samen met sponsors, partners of iets 
dergelijks? 

  

Hoe hoog ligt de naamsbekendheid bij de concurrent?   
Hoe zorgt de concurrent ervoor om uniek te zijn tegenover 
andere organisaties? 

  

 Nemen ze vrijwilligers zomaar aan?    

 

Communicatie D F 

 
 
 
 
 
Interne 
analyse 

Over welke communicatiemiddelen beschikt DOMO Antwerpen 
om te communiceren naar de huidige vrijwilligers? 

  

Over welke communicatiemiddelen beschikt DOMO Antwerpen 
om te communiceren naar de potentiële vrijwilligers? 

  

Wat is het verschil in communicatie richting de potentiële en 
huidige vrijwilligers? 

  

Communiceren ze vooral naar huidige of potentiële 
vrijwilligers? 

  

Hoe communiceren de coördinatoren van DOMO Antwerpen 
met de huidige vrijwilligers? 
 

  

Hoe communiceert DOMO Antwerpen met de gezinnen?   
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In welke mate wordt er gecommuniceerd tussen de 
verschillende DOMO’s? 

  

Communiceren vrijwilligers onderling?   
Zo ja, welk kanaal gebruiken ze om onderling te 
communiceren? 

  

Welke communicatiekanalen zijn in het verleden als succesvol 
gebleken? 

  

Welke communicatiekanalen hebben in het verleden weinig tot 
geen impact gehad? 

  

Welke kanalen kunnen ze gebruiken om meer vrijwilligers aan 
te trekken? 

  

Hoe kunnen we via de kanalen de spontane merkbekendheid 
bij de mensen doen verhogen? 

  

Hoe groot is de impact van de affiches die ze gebruiken om 
naar de potentiële vrijwilligers te communiceren? 

  

Waarom maken ze geen gebruik van sociale media om te 
communiceren naar potentiële vrijwilligers? 

  

Hoeveel budget wordt er aan de huidige kanalen besteed?   
 Welke boodschap werkt het best om vrijwilligers aan te 

werven? 
 

  

 

Andere DOMO-organisaties D F 

 
 
 
 
 
Externe 
analyse 

Waar is DOMO allemaal gevestigd?   
Zijn er verschillen in de organisatie naargelang van de 
vestiging? 

  

Welke DOMO’s worden er gesponsord?   
Door welke organisaties worden de DOMO’s gesponsord?   
Hoe wordt er gecommuniceerd met de sponsors en 
sympathisanten? 

  

Hoe groot is de bijdrage van de sponsors en sympathisanten?   
Hoe gekend is DOMO in de gevestigde steden?   
Welke communicatiemiddelen gebruiken de andere DOMO-
organisaties? 

  

Zijn er verschillen in het gebruik van communicatiemiddelen?   
Is er veel contact tussen de DOMO’s?   
Hebben de verschillende DOMO’s een eigen Facebook/sociale 
media? 

  

Hoeveel vrijwilligers hebben de andere DOMO’s?   
Hoeveel vrijwilligers hebben de andere DOMO’s nodig?   
Hoeveel gezinnen zijn er ingeschreven bij elke DOMO?   

 

Motivatie D F 

 Wat is er vereist om vrijwilliger te kunnen zijn?   
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Interne 
analyse 

Waarom kost het zo veel moeite om vrijwilligers te behouden 
(lange termijn)? 

  

Wat zijn de socio-demografische kenmerken van de motivatie 
bij vrijwilligers in België? 

  

 
 
Externe 
analyse 

 

Welke andere unieke motivaties kunnen we aan de vrijwilliger 
aanbieden? 

  

Wat zijn de voornaamste motieven om vrijwilligerswerk te 
doen? 

  

Wat verwachten vrijwilligers van de organisatie?   
Welke invloeden zijn er op de motivatie van de vrijwilliger?   

 

3.4 Onderzoeksmethodologie 
3.4.1 Deskresearch 

Na de briefing hebben we getracht een kritische analyse op te stellen van de informatie die ons werd 
gegeven door de opdrachtgever. Gebaseerd hierop hebben we verschillende problemen van elkaar 
onderscheiden. Hieruit hebben we het hoofdprobleem gehaald dat alle andere aspecten beïnvloedde. 
Vervolgens hebben we onderzoeksvragen opgesteld in verschillende categorieën die volgens ons 
relevant zijn binnen dit onderzoek (zie 3.3 Onderzoeksvragen). Deze onderzoeksvragen werden eerst 
onderzocht in deskresearch, om zo een antwoord te zoeken door bestaande bronnen te raadplegen. 
Nadien hebben we de gevonden informatie gebundeld en gekeken waar er nog extra onderzoek nodig 
was en welke vragen er enkel door fieldresearch beantwoord konden worden.  

 

3.4.2 Fieldresearch 
Potentiële vrijwilligers 

Om op een efficiënte en kwantitatieve manier heel wat informatie te weten te komen bij onze 
potentiële doelgroep hebben we een enquête opgesteld. We zijn hiervoor begonnen met de vraag: 
“Wat willen we allemaal te weten komen bij ons potentiële vrijwilliger?”. Op die manier hebben we een 
reeks onderzoeksvragen opgesteld. Nadien hebben we deze onderzoeksvragen concreter gemaakt om 
ze uiteindelijk te operationaliseren.  

Als laatste stap hebben we het document in een enquête omgezet via Google Forms. Elk lid van het 
groepswerk heeft de enquête massaal gedeeld. Het werd ook naar vriend of familielid gestuurd, op 
social media gepost, ... . Aangezien de doelgroep die DOMO Antwerpen vooropstelt vrij ruim is, hebben 
we de enqûete in ons eigen netwerk gedeeld om zoveel mogelijk respondenten te hebben. 

Nadat we ons doel van 400 respondenten hadden gehaald, volgde de data-analyse en het trekken van 
conclusies.  

Huidige vrijwilligers 

Eerst wouden we een enquête opstellen om antwoorden te vinden voor dit deel van het onderzoek. 
Uiteindelijk hebben we gekozen voor een diepte-interview, aangezien er meer nood was aan een 
kwalitatief onderzoek.  
 
De vragen die we hadden geoperationaliseerd voor de enquête lagen aan de basis van de interviews. 
De vragen werden in twee delen opgesplitst: het eerste deel ging over de vrijwilligers en hun 
huishouden. Het tweede deel ging over de organisatie en hun ervaring met DOMO Antwerpen.                
De antwoorden die we verkregen, hebben we verwerkt in een tabel die te vinden is onder bijlage 2. 
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We hebben 3 vrijwilligers geïnterviewd. Dit was een kwalitatievere manier om percepties en gedachten 
van de vrijwilligers te verkrijgen. Door rechtstreeks vragen te stellen, kregen we betrouwbare 
antwoorden. 
 
We kregen van de vrijwilligers toestemming om de gesprekken op te nemen. Hierdoor konden we het 
gesprek opnieuw beluisteren zodat we geen informatie over het hoofd zien om zo complete en valide 
antwoorden te kunnen formuleren op onze onderzoeksvragen. 
 
Gezinnen 

De fieldresearch naar de gezinnen bij DOMO is een kwalitatief onderzoek om antwoord te geven op 
verschillende onderzoeksvragen zoals: op welke manier worden de vrijwilligers aan een gezin 
gekoppeld? Over welke eigenschappen moet een vrijwilliger van DOMO beschikken? Wanneer er een 
match gevormd is met een vrijwilliger, benadert DOMO het gezin of is er uitsluitend contact met de 
vrijwilliger? Hiervoor hebben we een vragenlijst opgesteld die door de vrijwilligers doorgespeeld werd 
naar hun gezin. De keuze om een vragenlijst op te stellen is ontstaan doordat de anonimiteit van de 
gezinnen gerespecteerd moest worden. Bovendien beseften we dat het moeilijk is om over gevoelige 
onderwerpen te praten tijdens een interview. De volgende stap was het analyseren van de antwoorden, 
maar helaas hebben we hier geen antwoord op gekregen. De vragenlijst die opgesteld was voor de 
gezinnen is terug te vinden in bijlage nummer 7.   

 

3.5 Onderzoeksresultaten 
 
3.5.1 Het Merk 

DOMO is een NGO die laagdrempelige, preventieve ondersteuning aan 
huis aanbiedt bij gezinnen met jonge kinderen - vanaf de zwangerschap 
tot 12 jaar - die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Met hun één op 
één aanpak willen ze... 

− werken aan de vaardigheden, het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van ouders en kinderen. 
− het isolement van gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken. 
− ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken en zo voorkomen dat alledaagse 

problemen onoverkomelijk worden. 

Als we dan naar de missie kijken, vindt DOMO dat de ouders de belangrijkste actoren zijn in de 
opvoeding. Door de regelmatige aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger binnen het gezin, vergroot 
DOMO de draagkracht, de weerbaarheid en de vaardigheden van de ouders. Bovendien werkt DOMO 
aan de verbreding van het sociale netwerk van het gezin en draagt de organisatie preventief bij tot het 
welzijn van het kind. 

De kern van DOMO zijn de vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving ondersteuning en praktische 
hulp bij gezins- en opvoedende taken bieden. Een opgeleide vrijwilliger gaat gemiddeld  enkele uren 
per week bij een gezin aan huis en dit voor een langere tijd. Het gaat eerst en vooral om het leggen (en 
herstellen) van een band.  

Vervolgens gaan we verder met de boodschap die DOMO Antwerpen verkondigt. Deze luidt als volgt: 
DOMO wil gezin en kind zoveel mogelijk (opnieuw) betrekken in de samenleving om zo de kansen tot 
ontplooiing te verbreden. DOMO is natuurlijk niet zomaar een willekeurige naam, DOMO is de afkorting 
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voor “Door Ondersteuning Mee Opvoeden”. Dit is meteen een gepaste samenvatting van waar DOMO 
voor staat en wat de organisatie allemaal doet. 

Verder vonden wij het interessant om te gaan kijken naar de voorafgaande acties van DOMO. Hieruit 
bleek dat deze niet al te talrijk zijn. We sommen er een paar op.  

− Op 15/12/2019 was er de Actie Warmste Week, mensen konden (zoals je voor alle goede 
doelen kan doen) kleine acties ondernemen, nummers aanvragen en de opbrengt storten via 
de warmste week.  

− Op 01/07/2020 heeft DOMO een prijs gewonnen via KARVA, op die manier ontving DOMO 5000 
euro. Het thema van de actie waarmee ze deze prijs gewonnen hebben heette ‘kinderen in 
beweging’. 

− Op 05/10/2019 was er het Palingfestival. Een eetfestijn waarvan een deel van de opbrengst 
geschonken werd aan DOMO. 

DOMO haalt zijn geld om te functioneren voornamelijk uit 3 verschillende ‘inkomsten’; namelijk acties 
van ‘de gewone mens’, prijzen (zoals die van KARVA) en sponsors. 

Wanneer we dan kijken naar de werking van DOMO zien we dat de organisatie werkt volgens 5 
wetenschappelijk onderbouwde denkkaders. Deze denkkaders delen een sterk geloof in de 
weerbaarheid van kwetsbare gezinnen en kinderen. Mits ze omringd zijn door een netwerk dat hen 
steunt in de periodes die de gezinnen als moeilijk ervaren.  

Taken van de vrijwilliger zijn: 

− Opvoeding en talentontwikkeling: spelen, sporten, lezen met de kinderen, naar de film of 
theater gaan met het gezin, ondersteunen bij het lidmaatschap in de bib of vereniging, 
huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij schoolse activiteiten, … 

− Herstellen en opbouwen sociaal netwerk: drempel verkleinen naar regulier aanbod, de weg 
tonen en begeleiden naar duurzame netwerken in gezinsomgeving (buurtwerk, oudergroep op 
school, buurt tuinieren, Nederlands spreken, …) 

− Gezin stimuleren om hun kracht te (her)vinden: gezin of ouder even rust bieden, gevoel geven 
er niet alleen voor te staan, weg wijzen in administratie en naar hulpverlening, gezinnen 
aanmoedigen en begeleiden naar bestaande diensten en hulpverlening, mutualiteit, sociale 
huisvestingsmaatschappij, sociaal huis, studietoelagen, …  

Om lid te worden van de organisatie moet je solliciteren. Je neemt contact op met DOMO-vzw of een 
lokale werking. Ook kan je de organisatie op verschillende manieren steunen. Zowel als vrijwilliger, als 
donateur, als sympathisant of door DOMO op te nemen in je testament.  

 

DOMO Vlaanderen is op verschillende plaatsen gevestigd. Naast Antwerpen, zijn er organisaties 
gevestigd in Aarschot, Aalst, Beringen, Diest, Hasselt, Leuven, Ninove, Vilvoorde, Voorkempen, 
Waasland en Zaventem. 

Als laatste hebben we gekeken naar de mediakanalen die DOMO allemaal gebruikt, hierbij hebben we 
een onderscheid gemaakt tussen de overkoepelende DOMO, namelijk DOMO Vlaanderen en DOMO 
Antwerpen.  
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DOMO Vlaanderen:  

− Op Facebook hebben ze 387 mensen die dit leuk vinden en 417 mensen die de pagina ook 
effectief volgen. 

− Op YouTube hebben ze dan weer maar 1 abonnee en 1 video met 473 views. 
− Op LinkedIn heeft de organisatie 70 volgers. 

DOMO Antwerpen:  

− Zij beschikken enkel over een Facebookaccount die leuk gevonden wordt door 23 mensen en 
gevolgd wordt door 25 mensen.  

Bij het onderzoeken van de onderzoeksvragen hebben we nog extra relevante informatie gevonden. Zo 
kan je lezen in het jaarverslag dat de organisatie reeds enkele jaren een zeer matige opkomst heeft bij 
de vergaderingen en vormingsmomenten. Tot op de dag van vandaag is het hen nog steeds niet gelukt 
hier iets aan te veranderen. De hoofdoorzaak die vrijwilligers aanhalen om ermee te stoppen is dat hij 
het ‘te druk’ had met zijn taak als vrijwilliger. Als laatste was 2020 voor DOMO Antwerpen een speciaal 
jaar, ze bestonden dan namelijk 10 jaar. 

 

Vragenlijst opdrachtgever 

Het grootste deel van de sponsors van DOMO werden via hun eigen vrijwilligers gevonden. Voor 
algemene informatie wordt er via mail gecommuniceerd, maar bij de overhandiging van een cheque is 
er een fysieke bijeenkomst voorzien waarop een glas gedronken wordt en er foto’s genomen worden. 

Het contact met de verschillende DOMO’s gebeurt op verschillende niveaus. De voorzitters en 
coördinatoren van elke DOMO komen 4 à 5 keer per jaar samen om problemen te bespreken, samen 
naar oplossingen te zoeken, een gezamenlijk project op poten te zetten, … 

De laatste cijfers van het aantal vrijwilligers per DOMO is niet beschikbaar, omdat het rapport van 2020 
nog niet werd gemaakt. In de toekomst moet elke coördinator minimaal part-time werken, wat nu nog 
niet overal het geval is. 

Alle andere DOMO’s hebben ook veel vrijwilligers nodig. Ze hebben er wel al meer dan vroeger, maar 
deze vrijwilligers houden zich bezig met nevenactiviteiten (bezoek Sint, Warmste week, 
vrijwilligersbeurzen, ...)  

In september waren er 303 gezinnen ingeschreven. De andere gezinnen die nog geen vrijwilliger 
hebben, staan op de wachtlijst. Binnen de communicatie draagt de coördinator de grootste 
verantwoordelijkheid. Als ze voor een project gaan zoals “meer vrijwilligers vinden”, dan starten zij een 
werkgroep op om zo doeltreffend mogelijk te werken. Er is één coördinator per DOMO en ze zouden 
graag vanuit het werkgroepje een extra verantwoordelijke aanduiden. DOMO-Antwerpen regelt zijn 
communicatie zelfstandig-autonoom. Dit komt omdat ze alles zelf in handen hebben en ook gebruik 
maken van hun eigen folders, affiches, … 

 

Conclusies  

− De voorafgaande acties van DOMO Antwerpen waren beperkt en weinig of niet succesvol. 
− Ze hebben drie soorten inkomstenbronnen, namelijk de acties van de gewone mens in de vorm van 

donaties, prijzen (zoals KARVA) en sponsors.  
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− DOMO Antwerpen heeft momenteel maar één sociaal medium. Dit is een Facebookaccount dat 
gerund wordt door een vrijwilliger. Het publiek dat ze hierop bereiken is ook zeer miniem. 

− De aanwezigheid van vrijwilligers op vergaderingen en vormingsmomenten daalt al enkele jaren. 
− Sponsors worden merendeels door de vrijwilligers zelf gevonden.  
− Contact met de andere DOMO-organisaties gebeurt op verschillende niveaus.  
− Andere DOMO-organisaties ondervinden hetzelfde probleem : ze hebben ook een tekort aan 

vrijwilligers. 

 

3.5.2 Communicatiedoelgroep 
Momenteel heeft DOMO 29 vrijwilligers, maar dit aantal is te weinig voor een optimale werking. De 
organisatie wil genoeg vrijwilligers om zijn wachtlijst weg te werken. Vorig jaar stelden 176 vrijwilligers 
zich kandidaat, 59 van die kandidaten gingen effectief aan de slag. De overige kandidaten konden niet 
starten vanwege de volgende redenen:  

− Te groot engagement 
− Moeilijk te combineren met hun werk 
− Geen tijd 
− Emotioneel te heftig  

De organisatie DOMO gaat te werk met vrijwilligers-websites of aan de hand van affiches, maar ze is 
ook aanwezig op vrijwilligersbeurzen. Zelf is DOMO niet echt actief op sociale media, wat hun lage 
naamsbekendheid kan verklaren en waardoor ze eventueel ook minder vrijwilligers kunnen 
aantrekken. 1 

DOMO werkt met alle vrijwilligers ouder dan 18 jaar, wat een vrij grote leeftijdsgroep is. De 
vrijwilligersgroep is een mengeling van mensen met verschillende achtergronden, beroepen en 
leeftijden. Wat wel opvalt, is dat er meer vrouwen zijn dan mannen: 85% van de vrijwilligers waren 
vorig jaar vrouwen. De reden hiervoor kan liggen aan het zorgende aspect dat nodig is om dit 
vrijwilligerswerk uit te voeren.   

De meeste vrijwilligers hebben een Belgische nationaliteit en hebben een hoog opleidingsniveau. Je 
hebt ook vrijwilligers die geen Belgische culturele achtergrond hebben zoals mensen uit Moldavië, 
Italië, Marokko, Turkije, Colombia, Guinee etc. 

Als je de leeftijdsgroep opdeelt in deelgroepen, bevat de groep 18- tot 35-jarigen de meeste 
vrijwilligers. In onderstaande tabel zie je het percentage vrijwilligers per leeftijdscategorie. 

 

 

 

 
1 DOMO. (2013). Grondplan Domo. Geraadpleegd op 15 december  2020 van 

https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Grondplan%20Domo%202018_0.pdf 
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Deze tabel is opgesteld door een onderzoek uit 2011.2 

 

 

 

 

 

 

Omdat een groot aantal vrijwilligers DOMO snel verlaat, vraagt de organisatie een langdurig 
engagement. Als de vrijwilliger niet akkoord gaat met dit engagement, is het niet mogelijk om gezins-
vrijwilliger te worden. Als het gezin een kortere ondersteuning aanvraagt, kan het wel mogelijk zijn voor 
de vrijwilliger om voor een korte periode te presteren.  

De vrijwilligers krijgen geen bepaald bedrag voor hun prestatie, maar wel bedankingen met kaartjes of 
geschenkjes. Daarnaast is er ook een eindejaarsetentje met een cadeau. Ook mogen de vrijwilligers 
tijdens de vakantie twee keer op uitstap, gefinancierd door de organisatie zelf. De gemaakte 
onkostenvergoeding (zoals de kilometervergoeding) neemt DOMO ook op zich.  

Welke vrijwilliger in welk gezin terechtkomt is het resultaat van één groot proces. Een coördinator 
houdt zich bezig met de matching van het gezin en de vrijwilliger. Elk gezin krijgt één vrijwilliger die het 
best bij hen past. 

DOMO zorgt ervoor dat er een goed evenwicht is tussen de behoeften van de vrijwilliger en die van het 
gezin. Als het klikt tussen de vrijwilliger en het gezin, volgt er een kennismakingsmoment, waarop beide 
partijen kunnen bespreken wat van de ander verwacht wordt.  

Na dit gesprek wordt de meest geschikte vrijwilliger gekozen. Nadien kan de coach de vrijwilliger 
introduceren bij het gezin. Tijdens de introductie worden de verwachtingen van het gezin besproken 
en de aard van ondersteuning die het nodig heeft. Ook is het van groot belang om op voorhand de duur 
van de ondersteuning te bespreken. In de meeste gevallen gaat het om  een relatie van 1 jaar of langer. 
De samenwerking gebeurt dus op een ongedwongen manier: het gezin kiest voor de vrijwilliger en 
omgekeerd. 3 

In 2011 heeft DOMO met een paar van zijn vrijwilligers een interview afgelegd met als specifieke vraag: 
“Krijgen jullie voldoende steun vanuit DOMO?”  

 
2 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. (2011). Een onderzoek naar het realiseren van de doelen van Vzw Domo gebaseerd op ervaringen van 
vrijwilligers en gezinnen. Tine Foubert. Geraadpleegd op 15 december van 
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/foubert_tine_masterproef.pdf 

3 DOMO Antwerpen. (2020). Geraadpleegd van Briefing Domo vzw.pdf 
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Op deze vraag kregen ze verschillende antwoorden. Sommigen antwoordden bevestigend, anderen 
waren minder formeel en twijfelden of de steun voldoende was. Enkele antwoorden hierop kan u 
terugvinden in bijlagen (zie bijlage 1). 

Als een vrijwilliger het werk als moeilijk ervaart, kan hij of zij advies vragen aan professionele 
hulpverleners. Als een gezin professionele hulp krijgt, dan zijn er ook afspraken nodig over de 
verwachtingen van een vrijwilliger.  

 

Vragenlijst opdrachtgever 

Je kan als vrijwilliger bij DOMO van start gaan als je 18 jaar bent, je vindt verschillende 
leeftijdscategorieën in de organisatie. In 2020 heeft DOMO vrijwilligers gehad tussen de 18 en 71 jaar, 
wat dus een vrij uitgebreide leeftijdscategorie is. Hieronder vind je een schema dat weergeeft hoeveel 
vrijwilligers per leeftijdscategorie in 2020 bij DOMO gewerkt hebben.  

Leeftijd  Aantal vrijwilligers  

18-15 9 
26-35 13 
36-45 7 
46-55 8 
56-65 4 
66-75 1 

 

Om te weten of alles goed verloopt met de vrijwilliger, vindt er jaarlijks een persoonlijk gesprek met de 
coördinator plaats. Er worden daar vragen gesteld zoals:  

1. Hoe loopt de ondersteuning van het gezin? 
2. Hoe verloopt de samenwerking met de coördinator (meter/peter) en de medevrijwilligers? 
3. Wat kan er beter? 
4. Wil je iets meer doen voor DOMO? 
5. Heb je nog een tip om het beter te doen? 
 

Dit soort vragen dient om de communicatie te verbeteren en om de samenwerking te verbeteren. Het 
is belangrijk voor hen dat vrijwilligers een goed gevoel hebben bij hun vrijwilligerswerk.  
 
Daarnaast communiceert DOMO evenveel naar huidige als naar potentiële vrijwilligers. Volgens de 
organisatie is de communicatie via mail en website de beste manier om haar doelgroep te bereiken. 
Maar af en toe wordt DOMO ook gebeld of ge-sms't. Andere methoden die in het verleden zijn 
uitgeprobeerd – zoals vrijwilligersbeurzen, affiches en netwerken - leveren amper vrijwilligers op. De 
coördinator is door tijdsgebrek weinig actief op de sociale media. Het beheer van de Facebookpagina 
en de website ligt dus in handen van de vrijwilligers zelf. Verder hebben affiches weinig impact. 
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Diepte-interview 

In eerste instantie hadden we een enquête opgesteld, maar die werkwijze leek ons onvoldoende. We 
kozen uiteindelijk voor een meer diepgaande en kwalitatieve onderzoeksmethode in de vorm van een 
diepte-interview. We hebben één op één-gesprekken gehouden, waardoor we voldoende aandacht 
konden besteden aan de persoon die we ondervroegen. Dat was voor ons een cruciaal element van ons 
onderzoek. We kozen voor semigestructureerde vragen: de vragenlijst werd op voorhand opgesteld, 
maar er was nog ruimte voor bijkomende vragen afhankelijk van het gesprek. 

We contacteerden de opdrachtgever DOMO om aan de gegevens van vrijwilligers te komen. We kregen 
gegevens van verschillende personen die we telefonisch of via mail konden bereiken. De drie 
vrijwilligers gingen akkoord met telefonische gesprekken. Alvorens we de vragen stelden, vroegen we 
de toestemming om de gesprekken op te nemen. Ze gingen er alle drie mee akkoord.  

Deelname aan ons onderzoek was pas mogelijk als er aan enkele criteria werd voldaan.  
Eerst en vooral moesten de geïnterviewde personen huidige vrijwilligers van DOMO Antwerpen zijn. 
Dat was noodzakelijk omdat enkele vragen uit onze vragenlijst gebaseerd zijn op het vrijwilligerswerk 
van DOMO. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de anciënniteit van de huidige vrijwilligers. Elke 
vrijwilliger heeft op zijn eigen manier bruikbare informatie voor ons onderzoek. Zo hebben we zowel 
een vrijwilligster kunnen interviewen die in 2014 al aan de slag ging bij DOMO als een vrijwilligster die 
pas in oktober 2020 bij DOMO begon. Ook een ex-vrijwilligster van DOMO is aan bod gekomen in ons 
onderzoek. De input van die persoon zorgde voor nieuwe inzichten. 

 

Online enquête 

428 mensen hebben onze enquête ingevuld, zowel jong als oud, man als vrouw. Toch zijn de 
respondenten vooral van het vrouwelijk geslacht en vooral studenten. Dat maakt dat de conclusies 
misschien niet 100% representatief zijn. Toch heeft de enquête enkele interessante conclusies 
opgeleverd.  

Het hoofddoel van de enquête was vooral om te achterhalen wat mensen motiveert om aan 
vrijwilligerswerk te doen.  

Eerst en vooral hebben we vastgesteld dat 3/4e van de respondenten ooit al aan vrijwilligerswerk 
gedaan heeft. We vroegen onze respondenten ook naar hun ervaringen. We vroegen hen een score te 
geven tussen 1 en 5, waarbij 1 heel onaangenaam was en 5 heel aangenaam. Hieruit bleek dat 90% van 
de mensen die de enquête beantwoordden, hun ervaring met vrijwilligerswerk als aangenaam of heel 
aangenaam ervaren heeft.  

Slechts 40% van de respondenten is vandaag de dag nog actief als vrijwilliger, 60% is er dus mee gestopt, 
maar 4/5e is wel bereid om (opnieuw) aan vrijwilligerswerk te doen. De meest voorkomende motivaties 
hiervoor zijn de voldoening die je ervan krijgt, de fijne en leerrijke ervaringen en het maatschappelijk 
engagement. 1/5e zegt liever niet (opnieuw) aan vrijwilligerswerk te willen doen. De voornaamste 
reden hiervoor is het gebrek aan tijd of het feit dat de persoon zichzelf te oud voelt.  

We stelden ook vast dat twee van onze respondenten al vrijwilligerswerk hebben gedaan bij DOMO. 
Doordat de enquête volledig anoniem was, konden we dus niet doorvragen naar ervaringen van die 
personen. We hebben wel andere vrijwilligers kunnen ondervragen, daarover later meer.  
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Ten slotte bespreken we nog even de motivaties van mensen om te overwegen mee in het project van 
DOMO te stappen. Opvallend is dat 95 % van alle respondenten nog nooit gehoord had van DOMO, en 
dus niet wist waar DOMO voor stond. 

Uit de bevraging blijkt dat de helft het concept wel leuk vindt, maar tegelijk ook stelt dat het niets is 
voor hen is. Slechts 3,4% geeft meteen aan: ‘Wanneer kan ik beginnen?’ Bij de vraag of ze overwegen 
om DOMO vrijwilliger te worden, zegt 71% ‘Nee’ en slechts 29% ‘ja’. De top-4 motieven om niét als 
DOMO vrijwilliger op te komen zijn: 1: gebrek aan tijd, 2: te emotioneel belastend, 3: te oud of te jong 
en 4: het vergt te veel verantwoordelijkheid. Bij de motieven waarom mensen wél graag als vrijwilligers 
bij DOMO zouden willen werken, kwamen twee antwoorden vaak naar voor: de band met de gezinnen 
en vooral met de kinderen en de voldoening om de gezinnen effectief een beter leven te geven.  

Bij het onderzoek hebben we gemerkt dat de meerderheid die in de organisatie geïnteresseerd is, uit 
een gezin van gemiddeld vier mensen komt.  

Verder heeft het merendeel al eens aan vrijwilligerswerk gedaan. De reden waarom die mensen dat 
(opnieuw) willen doen is meer emotioneel dan rationeel. Ze helpen graag mensen rondom hen en ze 
zijn sociaal aangelegd. 

Naast de mensen die een positief antwoord hebben gegeven op de vraag of ze vrijwilligerswerk bij 
DOMO zouden zien zitten, waren er ook negatieve antwoorden. Het gaat hier om meer dan de helft 
van de respondenten. Hun voornaamste uitleg is dat ze het concept niet echt boeiend vinden. Een 
aantal onder hun vindt het concept wel goed, maar vindt dat het niet bij hen past. De reden die vaak 
terugkwam was dat het werk te zwaar leek en – zoals reeds aangehaald – een gebrek aan tijd om dit op 
lange termijn te doen.  

Wanneer we de enquête analyseren, merken we dat een groot deel van de respondenten 
vrijwilligerswerk via familie en vrienden zoekt. Het gebrek aan populariteit van DOMO is dus allicht een 
deel van het probleem.  

Van alle mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan, zijn er maar 16 die de organisatie DOMO kennen. 
Van die 16 zijn er slechts twee die niet weten wat de organisatie doet. 

 

Conclusies  

Deskresearch 

− Momenteel heeft DOMO Antwerpen 29 vrijwilligers. Dit is te weinig voor een optimale werking, 
want zo kan de wachtlijst van gezinnen niet weggewerkt worden. 

− Er zijn verschillende redenen waarom vrijwilligers afhaken. De grootste reden is het enorme 
engagement dat men moet aangaan vanaf het moment dat men zich aansluit bij DOMO.  

− De doelgroep waartoe DOMO zich richt is zeer groot. Er wordt enkel gesegmenteerd op leeftijd, 
namelijk vrijwilligers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 85% van de 
vrijwilligers vrouwen waren, veelal met de Belgische nationaliteit en van een hoger 
opleidingsniveau.  

− De leeftijdsgroep waaruit de meeste vrijwilligers komen is die tussen 18 en 35 jaar, van dichtbij 
gevolgd door de leeftijdsgroep tussen 36 en 53 jaar. 

− Vrijwilligers krijgen jaarlijks een geschenk en een eindejaarsetentje en ze mogen enkele keren per 
jaar op uitstap gaan op kosten van de organisatie. 
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− DOMO Antwerpen hanteert momenteel verschillende aanwervingstechnieken, zoals  
engagementsbeurzen, stagedagen, flyeren, het uitsturen van vrijwilligersvacatures in weekbladen, 
op de radio, op vrijwilligersbeurzen en het organiseren van  infoavonden. 

Fieldresearch 

Online enquête 

− De belangrijkste motivaties waren de voldoening die je eruit haalt, de fijne leerrijke ervaringen en 
het maatschappelijk engagement. 

− 95 % van alle respondenten had nog nooit van DOMO gehoord en wisten niet wat DOMO deed. 
− Op de vraag of de respondenten overwegen om DOMO-vrijwilliger te worden, zegt 71% ‘Nee’ en 

slechts 29% ‘ja’. De top-4 motieven om niét als DOMO vrijwilliger op te komen zijn 1: gebrek aan 
tijd, 2: te emotioneel belastend, 3: te oud of te jong en 4: te grote verantwoordelijkheid. 

− De redenen waarom mensen graag opnieuw vrijwilligerswerk willen doen zijn meer emotioneel dan 
rationeel. 

− Een groot deel van de respondenten zoekt naar vrijwilligerswerk via familie en vrienden.  
 

Diepte-interview 

De vrijwilligers zijn tevreden over DOMO als organisatie. Het voldoet aan de verwachtingen die zij 
hadden. Ze vinden de communicatie van DOMO met de vrijwilligers goed. DOMO staat altijd open voor 
de vrijwilligers, die altijd in groep of individueel een praatje kunnen doen met iemand van de organisatie 
als er zich een probleem stelt. Er is ruimte om aan de hand van gesprekken te groeien als persoon. 
Intern verloopt alles goed maar extern kunnen er wel nog zaken worden verbeterd. 

Ze vinden dat DOMO twee werkpunten heeft, die nauw met elkaar samenhangen: onvoldoende 
naamsbekendheid en onvoldoende activiteit op sociale media. Een grotere aanwezigheid op sociale 
media kan DOMO helpen om zijn naamsbekendheid te vergroten. 

Conclusie: DOMO moet bekender worden, vooral door een beroep te doen op sociale media. De 
communicatie bij DOMO verloopt wel goed. Er zijn genoeg vergaderingen waarbij iedereen zijn mening 
kwijt kan. Alle antwoorden van de gesprekken zijn ook terug te vinden onder bijlage 2. 

 

3.5.3. Gezinnen 
Aan de hand van Tine Foubert’s masterproef verkregen we informatie over de gezinnen bij DOMO en 
hun verstandhouding met de organisatie en met de vrijwilligers.  

Begeleiding  

Foubert onderzocht hoelang het duurt vooraleer de gezinnen hulp kregen en hoe moeilijk het was om 
de stap te zetten naar DOMO. De meerderheid van de gezinnen moest niet lang wachten op de 
aangeboden hulp, een ander persoon of organisatie zorgde bovendien vaak voor het contact met 
DOMO. De ondersteuning van een tussenpersoon of organisatie zorgde ervoor dat gezinnen het minder 
moeilijk vonden om begeleiding aan te vragen. 

Een gezin wordt aangemeld bij DOMO via verschillende organisaties of instanties. 15,9 procent van de 
aangemelde gezinnen bij DOMO is er terechtgekomen door andere diensten van thuisbegeleiding. Deze 
gezinnen werden/worden al geholpen door een thuisbegeleidingsdienst.  
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Het onderzoek toont aan dat een vrijwilliger gemiddeld 13 maanden een gezin begeleidt en slechts 9,1 
procent van de gezinnen begeleiding krijgt van vier jaar of langer. De gezinnen die slechts één maand 
begeleiding kregen, gaven zelf aan dat de hulp die hen werd aangeboden niet was zoals verwacht, of 
dat het gezin geen nood meer had aan bijstand. 

In de masterproef staan ook resultaten van het aantal keer dat een vrijwilliger langsgaat bij een gezin, 
vervolgens werd er een verband gezien tussen de duur van de begeleiding en het aantal keren dat een 
vrijwilliger langsgaat. Het blijkt namelijk vaak zo te zijn dat vrijwilligers die slechts tweewekelijks 
langskomen bij het gezin, dan wel langer blijven dan degene die elke week langsgaan. En ook 
omgekeerd bleek dat een vrijwilliger die meerdere keren per week kwam, meestal ongeveer 1 uur per 
keer bleef.  

De communicatie tussen de drie spelers werd eveneens onderzocht. DOMO communiceert bij aanvang 
in grote lijnen met de gezinnen over wat de vrijwilliger zal bijdragen. Bovendien hechten gezinnen 
belang aan het feit dat het aanbod aangepast wordt aan specifieke noden. Uit de antwoorden blijkt dat 
dit bij DOMO het geval is, de vrijwilligers beslissen samen met de gezinnen en bedenken specifieke 
oplossingen. 

Matching met het gezin 

In het algemeen stemmen de vrijwilligers die in een gezin terechtkomen overeen met de gewenste 
criteria. Het gebeurt zelden dat vrijwilligers geen klik voelden met het gezin. De geslaagde match zorgt 
voor een aangename samenwerking waardoor vrijwilligers hun werk graag doen en met plezier als 
vriend aan huis langsgaan bij hun gezin. 4 

 

Conclusies 

De gezinnen zijn in het algemeen tevreden over de aanpak die DOMO hanteert. Een vrijwilliger bij 
DOMO begeleidt een gezin gemiddeld 13 maanden lang. Het aanbod bij DOMO is op maat gemaakt van 
het gezin en de vrijwilliger, dit is voor de gezinnen een erg belangrijk en waardevol aspect. 

 
3.5.4 Concurrentie 

 

Indirecte concurrentie 

In België zijn er verschillende indirecte concurrenten van DOMO. Voor dit onderzoek hebben we ons 
gebaseerd op Het Rode Kruis van Vlaanderen, Hujo, Child Focus, Damiaanactie, Tele-onthaal en Zenith. 

Rode kruis 

Wie?  

Het Rode Kruis-Vlaanderen, één van de bekendste Belgische NGO’s, is een indirecte concurrent van 
DOMO. Het Rode Kruis houdt zich bezig met verschillende (inter)nationale hulpverlenende activiteiten. 
De meeste mensen associëren de organisatie met de talrijke bloedinzamelingen.  

 
4 Foubert, T (2011). Een onderzoek naar het realiseren van de doelen van Vzw Domo gebaseerd op ervaringen van vrijwilligers en gezinnen. 
46-79  
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De organisatie zorgt ook voor hulpverlening op evenementen of bij rampen, ze leert mensen 
zelfredzaam te zijn, leent hulpmiddelen uit en zorgt tijdens niet dringende situaties voor ziekenvervoer. 
Er wordt ook gezorgd voor sociale activiteiten zoals het organiseren van vakantiekampen voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen. 5 

Hoe worden vrijwilligers aangetrokken?  

Het Rode Kruis trekt vrijwilligers aan op verschillende manieren, zoals via campagnes op radio en 
televisie en online.  De organisatie is actief op sociale media: op Instagram heeft de pagina 10,2k 
volgers, terwijl de Facebookpagina Rode Kruis-Vlaanderen meer dan 61. 541 volgers telt. Ook op Twitter 
en YouTube heeft de organisatie duizenden volgers en abonnees. Bovendien werkt de organisatie 
samen met bekende mensen, wat zorgt voor het bereiken van een groter publiek. 6 

Wat krijgen de vrijwilligers terug? 

Bij het Rode Kruis heb je recht op een verzekering voor alle activiteiten die je uitvoert. Daarnaast krijgen 
vrijwilligers geen echte beloning, de organisatie speelt in op het gevoel dat de vrijwilligers krijgen nadat 
ze hun steentje hebben bijgedragen. Als je bijvoorbeeld hulpverlener bent op evenementen, krijg je de 
waardering van de bezoekers, een kwaliteitsvolle omkadering binnen een professionele organisatie, 
respect van je teamleden en van de mensen die je helpt.  

Voorwaarden voor donateurs 

Als je bij het Rode Kruis bloed, plasma of bloedplaatjes wil doneren, moet je aan de volgende 
voorwaarden voldoen: je moet tussen de 18 en 66 jaar oud zijn en je moet in goede gezondheid 
verkeren.7 

Voorwaarden voor vrijwilligers  

Bij het Rode Kruis kan je vrijwilliger worden op verschillende vlakken. Je kan bijvoorbeeld kiezen om 
animator te zijn bij vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, maar je kan ook 
administratief hulpverlener worden... Op basis van de keuze die je maakt, zijn er verschillende 
voorwaarden waaraan je moet voldoen vooraleer je vrijwilliger kan worden. 8 

Doelgroep 

De doelgroep verschilt op basis van het vrijwilligerswerk, maar de focus ligt in het algemeen op 18-
plussers. Om animator te worden bijvoorbeeld, mag je bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 35 en moet het 
mogelijk zijn om voldoende tijd vrij te maken in de zomervakantie. Het profiel van de vrijwilligers 
verschilt dus naargelang van de activiteit en de soort hulpverlening. 9 

 

 

 
5 Wat doen we. (z.d.). Rode Kruis Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 december 2020, van https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/ 
6 Hulpverlener op evenementen. (z.d.). Rode Kruis Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 december 2020, van https://www.rodekruis.be/wat-kan-
jij-doen/word-vrijwilliger/wat-kan-je-doen/hulpverlener-evenementen/ 

7 Mag ik bloed of plasma geven? (z.d.). Rode Kruis-Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 december 2020, van https://www.rodekruis.be/wat-
kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/mag-ik-geven/ 
8 Animator Vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. (z.d.). Rode Kruis Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 december 2020, 
van https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/wat-kan-je-doen/animator-vakantiekamp-maatschappelijk-kwetsbare-
kinderen/ 
9 Wat kan je doen. (z.d.). Rode Kruis Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 december 2020, van https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-
doen/word-vrijwilliger/wat-kan-je-doen/ 
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Missie 

De missie van het Rode Kruis is driedelig. Eerst en vooral is het doel om op te komen voor kwetsbare 
mensen in het binnen- en buitenland. Vervolgens is het actief zijn op vlak van rampenbestrijding, 
zelfredzaamheid en bloedvoorziening. Ten slotte doet de organisatie het maximum om een beroep te 
kunnen doen op vrijwilligers en zo een optimale hulpverlening te kunnen aanbieden.  10 

Welke kanalen gebruikt de organisatie?  

Het Rode Kruis gebruikt zijn website, tv- en radiocampagnes en de eigen sociale-media accounts zoals 
Facebook, Instagram, Twitter om zich bekend te maken. 11 

Sponsors en partners 

Het Rode Kruis krijgt steun van partners, sponsors en vrijwilligers. De nationale loterij is een gekende 
sponsor en structurele partner die meehelpt met de algemene werking van het Rode Kruis Vlaanderen 
en voor financiële steun zorgt. De nationale loterij werkt al sinds 1993 samen met het Rode Kruis. De 
televisiezender VIER helpt het Rode Kruis ook door mediaruimte ter beschikking te stellen. Bovendien 
helpt de zender ook aan de hand van zijn mediagezichten, programma’s en medewerkers om 
Vlamingen te mobiliseren en het verschil te maken. BNP Paribas steunt Het Rode Kruis financieel. De 
bank heeft een beleggingsfonds gecreëerd waarbij een deel van de omzet doorgestort wordt naar 
vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Er zijn nog meer bedrijven die partners zijn 
met het Rode Kruis en hen steunen.  12 

 

HUJO 

Wie?  

Hujo is ook een indirecte concurrent van DOMO. Het is een jeugdvereniging die activiteiten en 
evenementen organiseert voor kinderen en jongeren. De organisatie wil dat ze vol nieuwsgierigheid 
naar de wereld leren kijken en met respect voor de mens en de natuur door het leven gaan.  13 

Hoe worden vrijwilligers aangetrokken?  

Hujo trekt vrijwilligers aan via de website en sociale media. Op Instagram heeft Hujo 359 volgers, op 
Facebook zijn er 1.674 personen die de pagina liken en op YouTube heeft de organisatie 36 abonnees. 
Er worden bovendien ook evenementen georganiseerd om mensen kennis te laten maken met de 
organisatie. 14 

Wat krijgen de vrijwilligers terug?  

Bij Hujo worden er geregeld evenementen georganiseerd voor vrijwilligers. In 2019 vond er een 
beloningsweekend plaats, zo konden vrijwilligers en het Hujo-team elkaar leren kennen.  

 
10 Onze missie. (z.d.). Rode Kruis-Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 december 2020, van https://www.rodekruis.be/wie-zijn-we/rode-kruis-
vlaanderen/onze-missie/ 
 https://twitter.com/RodeKruisVL  
Geraadpleegd op 14 december 2020, van https://www.facebook.com/RodeKruisVl  
11 Wat doen we. (z.d.). Rode Kruis Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 december 2020, van https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/ 
12 Partners en acties. (z.d.). Rode Kruis-Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 december 2020, van https://www.rodekruis.be/voor-
bedrijven/partners-en-acties/ 
13 Wat is Hujo?. (z.d.). Hujo. Geraadpleegd op 15 december 2020, van https://www.hujo.be/ 
14 Geraadpleegd op 15 december 2020, van https://www.facebook.com/hujoofficial   
Geraadpleegd op 15 december 2020, van https://www.youtube.com/channel/UCgLCnXcJ2ZrMJyie4eoNvgA  
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De prijs voor de deelname van vrijwilligers was 5 euro, in ruil daarvoor kregen ze maaltijden, snacks, 
een slaapplek en een weekend vol activiteiten.  15 

Voorwaarden voor deelnemers 

De enige voorwaarde die er is voor de personen die willen deelnemen aan de activiteiten dat Hujo 
organiseert is dat ze kinderen en jongeren moeten zijn van 6 tot 30 jaar.16 

Visie 

Als jeugdvereniging kinderen en jongeren de ruimte bieden om te spelen, groeien en ontdekken. 17 

Missie 

Hujo’s missie is een vrijetijdsaanbod vanuit de waardigheid van de mens aanbieden aan jongeren en 
kinderen. Zo kan dit ervoor zorgen dat ze respect hebben en leren om verantwoordelijkheid op te 
nemen voor de natuur, mens en cultuur.  18 

 

Child Focus 

Wie? 

Child focus is een andere indirecte concurrent. Het is een welgekende stichting voor vermiste en 
seksueel uitgebuite kinderen. Het is een stichting van openbaar nut.19 

Hoe worden vrijwilligers aangetrokken?  

Bij Child Focus gebruikt men mediacampagnes, de website en sociale media om vrijwilligers aan te 
trekken. Op Instagram beschikt de organisatie over 5.891 volgers, op Facebook zijn er 133.733 mensen 
die hun pagina liken en 136.813 mensen die hun pagina volgen. Op Twitter heeft de organisatie 16,1k 
volgers. Indien Child Focus specifiek op zoek gaat naar vrijwilligers voor het invullen van een bepaalde 
functie, dan plaatst het een vacature op verschillende vrijwilligersplatformen. Dit doet de organisatie 
ook op de eigen website of via rekruteringen op lokaal niveau (bv. een infostand via de lokale 
vrijwilligers). 20 

Wat krijgen de vrijwilligers terug?  

Bij Child Focus focust men op het gevoel en de voldoening die vrijwilligers krijgen. Ze krijgen een zeer 
sterke waardering en belanden in een enthousiast vrijwilligersteam. Vrijwilligers krijgen jaarlijks een 
beloning, zoals familie-uitstappen of een geschenk... De vrijwilliger ondertekent een conventie die zorgt 
voor de nodige bescherming, bijvoorbeeld dat hij of zij gedekt is door de verzekering tijdens zijn missie 
voor Child Focus. 

 

 
15   Hujo in space – beloningsweekend vrijwilligers. (z.d.). Hujo. Geraadpleegd op 15 december 2020, van 
https://www.hujo.be/wanneer/beloningsweekend-vrijwilligers/ 

16 Wat is Hujo?. (z.d.). Hujo. Geraadpleegd op 15 december 2020, van https://www.hujo.be/ 
17 Hujo’s Missie en Visie. (z.d.). Hujo. Geraadpleegd op 15 december 2020, van https://www.hujo.be/missie-en-visie/ 
18 Hujo’s Missie en Visie. (z.d.). Hujo. Geraadpleegd op 15 december 2020, van https://www.hujo.be/missie-en-visie/ 
19 Over ons. (z.d.). Child Focus. Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://childfocus.be/nl/over-ons 
20 Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://www.facebook.com/ChildFocusBelgium  
Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://twitter.com/childfocusNL  
Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://www.youtube.com/user/childfocuscom  
Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://www.instagram.com/child.focus/ 
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Neemt de organisatie vrijwilligers zomaar aan?  

Om vrijwilliger te worden bij Child Focus, moet je een selectieprocedure doorlopen (opleiding, 
beschikken van de nodige documenten...) en voldoen aan bepaalde specificaties. De selectieprocedure 
van Child Focus is de laatste jaren sterk geoptimaliseerd, er wordt meer tijd genomen om de vrijwilliger 
te leren kennen en om op zoek te gaan naar zijn/haar motivatie. Het is de bedoeling om in eerste 
instantie te polsen naar de verwachtingen en de drijfveer om vrijwilliger te worden bij de organisatie. 
De meest voorkomende redenen zijn de wil om iets te betekenen voor de maatschappij en een hart 
hebben voor de missies van Child Focus.  

Sponsors en partners 

Child Focus werkt samen met de Europese Unie. Daarnaast heeft de organisatie meerdere partners 
zoals de Nationale loterij, Mutas en de Koning Boudewijnstichting. De belangrijkste financiële partners 
zijn Allen & Overy, Buy aid, Carrefour, Wunderman, KBC, Microsoft, Proximus, Ricoh en D’leteren auto. 
21     

 

Damiaanactie 

Wie?  

De volgende indirecte concurrent is Damiaanactie. Binnen Vlaanderen is de Damiaanactie erg gekend 
door het gezicht achter de organisatie, Pater Damiaan. De organisatie bestrijdt armoedeziektes zoals 
lepra en tuberculose. 22 

Missie 

De missie bij de Damiaanactie is om getroffen personen een hoogwaardige gezondheidszorg te geven 
en het bieden van een gemakkelijke re-integratie.  

Welke kanalen gebruikt de organisatie?  

De Damiaanactie gebruikt sociale media. Zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube om bekend te 
zijn bij de mensen. Op Instagram heeft de organisatie 632 volgers, op Facebook zijn er 6226 volgers, op 
Twitter zijn er 1231 volgers en op YouTube zijn er 526 abonnees.  

 

Tele-onthaal 

Wie? 

Tele-onthaal is ook een indirecte concurrent. De organisatie biedt een luisterend oor aan voor iedereen 
die zich ergens zorgen over maakt of nood heeft aan een gesprek. Deze gesprekken vinden plaats via 
telefoon of chat en zijn altijd in het Nederlands. Indien nodig verwijst Tele-onthaal mensen door naar 
andere, relevante diensten. De organisatie vindt het cruciaal om op maatschappelijk vlak de vinger aan 
de pols te houden. Evoluties op vlak van ontwikkeling en welzijn worden nauwlettend opgevolgd.23 

 
21 Partners. (z.d.-b). Child Focus. Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://childfocus.be/nl/over-ons/partners 
22 Medische ontwikkelings-ngo. (z.d.). Damiaanactie. Geraadpleegd op 17 december 2020, van https://damiaanactie.be/medische-
ontwikkelings-ngo/ 
23 Opdracht en visie. (z.d.). Tele-onthaal. Geraadpleegd op 17 december 2020, van https://www.tele-onthaal.be/over-tele-onthaal/opdracht-
en-visie 
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Hoe worden vrijwilligers aangetrokken?  

Tele-onthaal maakt gebruik van zijn website en sociale media om vrijwilligers aan te trekken.                      
Op Facebook heeft de organisatie 7.713 volgers, op Instagram 1.176 en op Twitter 473.  

Wat krijgen vrijwilligers terug?  

Vrijwilligers krijgen begeleiding en steun van de stafmedewerkers, die zorgen voor de permanente 
vorming. Bovendien wordt ook een deel van de vervoersonkosten terugbetaald. 24 

Voorwaarden voor vrijwilligers 

Om vrijwilligerswerk te doen bij Tele-onthaal, hoef je geen specifiek diploma te hebben.                                         
Het belangrijkste is om een grote luisterbereidheid te hebben. Het is noodzakelijk respect te hebben 
tegenover anderen overtuigingen. Vrijwilligers moeten minstens een halve dag in de week vrij zijn om 
te kunnen werken. Bovendien moet men er voor openstaan om ‘s nachts te werken, de 
minimumleeftijd is dan ook 21 jaar.  Ten slotte moeten vrijwilligers klaarstaan om een opleiding te 
volgen die meerdere maanden duurt.  25 

Doelgroep  

Tele-onthaal zoekt mensen die klaarstaan om zich in te leven in de moeilijkheden van anderen. Iemand 
die gemakkelijk het gevoel kan geven dat je hem/haar kan vertrouwen. Vrijwilligers moeten minstens 
een halve dag in de week vrij zijn om te kunnen werken. Ten slotte moeten vrijwilligers klaarstaan om 
een opleiding te volgen die meerdere maanden duurt. Het is nodig dat vrijwilligers zich verplaatsen 
naar de luisterpost in hun eigen provincie, en dit zowel overdag als ‘s nachts. 26 

Visie  

Tele-onthaal gelooft in hulpverlening met een zo laag mogelijke drempel. Dit is de reden waarom de 
gesprekken anoniem blijven, voor zowel de hulpvrager als de vrijwilliger. Mensen kunnen 24/24 en 7/7 
gratis een beroep doen op de organisatie. 27 

 

Zenith 

Wie?  

Zenith is een organisatie die zich bezighoudt met het helpen van politieke en kandidaat-vluchtelingen. 
In normale tijden zorgt ze voor heel veel diensten waaronder het voorzien van kleding, voedsel, 
speelgoed en zelfs hulp bij administratieve zaken. Maar tijdens deze corona-crisis moet ze zich 
beperken tot het verdelen van voedselpakketten28. 

 

 
24 Word vrijwilliger. (z.d.-b). Tele-onthaal. Geraadpleegd op 17 december 2020, van https://www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger 
25 Word vrijwilliger. (z.d.-b). Tele-onthaal. Geraadpleegd op 17 december 2020, van https://www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger 
26 Word vrijwilliger. (z.d.-b). Tele-onthaal. Geraadpleegd op 17 december 2020, van https://www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger 
27 Opdracht en visie. (z.d.). Tele-onthaal. Geraadpleegd op 17 december 2020, van https://www.tele-onthaal.be/over-tele-onthaal/opdracht-
en-visie 
28 Zenith VZW - samen voor mensen. (17 december 2020). Zenith vzw. https://www.zenithvzw.be/ 
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Voorwaarden voor vrijwilligers  

Vrijwilligers moeten ook een contract tekenen, maar alleen om akkoord te gaan met het reglement van 
de organisatie zelf. Iedereen vanaf 18 jaar kan vrijwilliger zijn bij Zenith. 

Missie 

De centrale missie van Zenith is om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen op zoveel mogelijk 
vlakken.  

Welke kanalen gebruikt de organisatie?  

Zenith heeft geen sociale media, het heeft enkel een website waarop je alle belangrijke informatie 
kan vinden. Als je nog meer informatie nodig hebt, kan je ze ook telefonisch bereiken.  

Sponsors en partners 

Door deze gezondheidscrisis moesten de diensten van Zenith zich beperken tot de distributie van 
voedselpakketten. De belangrijkste sponsor is dan ook Colruyt, dat hen voedsel aanbiedt. Daarnaast 
hebben zij doorheen de tijd verschillende sponsors gehad,  maar die hebben maar tijdelijk een bijdrage 
geleverd. De enige blijvende sponsor, is de Stad van Antwerpen.   

Atlas 

Wie?  

De laatste indirecte concurrent van DOMO die wij onder de loep hebben genomen, is Atlas. Deze 
organisatie houdt zich bezig met het ondersteunen van anderstalige nieuwkomers in Antwerpen. Ze 
biedt een inburgeringstraject aan buitenlanders die nieuw zijn in Antwerpen. Deze 
inburgeringstrajecten geven nieuwkomers een beter inzicht over België in het algemeen, over de 
Belgische politiek, de Belgische cultuur, het Belgisch onderwijs en nog veel andere onderwerpen. Het 
doel is de integratie van de nieuwkomers in de Belgische maatschappij te vergemakkelijken. Daarnaast 
geven zij ook Nederlandse lessen, wat ook de integratie van die mensen bevordert.29 

Voorwaarden voor vrijwilligers  

Atlas zoekt vrijwilligers om te helpen bij het organiseren van Nederlandse lessen of inburgeringslessen 
of ook gewoon bij het organiseren van activiteiten. Iedereen vanaf 18 jaar kan vrijwilliger worden bij 
Atlas. Toch zoekt het liever mensen die al enige ervaring hebben in het onderwijs. Atlas ondervindt wel 
moeilijkheden om vrijwilligers te vinden, maar niet om de vrijwilligers lang aan zich te binden. De 
meeste vrijwilligers zijn al jaren actief voor Atlas. 

Welke kanalen gebruiken ze?  

Ze beschikken zowel over een Facebook-pagina, een Instagram-account, een YouTube-kanaal als een 
eigen website. Hun website is zeer volledig en gestructureerd, en hij bestaat in verschillende talen. De 
andere sociale media zijn ook interessante tools, ze hebben veel volgers en posten regelmatig 
foto’s/video’s over activiteiten of getuigenissen van zowel medewerkers als van de nieuwkomers. 

 
29 Rekal. (17 december 2020). Home. atlas, integratie & inburgering Antwerpen. https://www.atlas-antwerpen.be/nl 
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Sponsors en partners 

Atlas beschikt niet over sponsors, de organisatie wordt door de staat gefinancierd. 

 

Directe concurrentie  

Organisaties I-MENS  Alzheimer Liga  
 

Vrijwilligers 
aantrekken 

Door actief te zijn op sociale media en door 
getuigenissen van zowel vrijwilligers als 
klanten te publiceren.  
 

Ze proberen actief te zijn op sociale 
media en ook door brochures achter 
te laten in ziekenhuizen en bij 
huisdokters. 

 Vrijwilligers 
behouden 

De meeste vrijwilligers blijven er lang werken.  
 

Als vrijwilligers komen werken, dan 
blijven zij voor heel lang meewerken.  

Sociale media I-mens beschikt over een facebook pagina en 
een Instagram account. Daarnaast hebben zij 
ook een eigen website. 
 

Zij beschikken zowel over een 
facebookpagina als een Instagram 
account. Daarnaast hebben zij ook 
een officiële website.  

Compensatie 
vrijwilligers 

Vrijwilligers krijgen een kostenvergoeding en 
een verzekering. 
 

Neen.  

Contract Ja, de vrijwilligers tekenen een contract in 
verband met de verzekering en de 
kostenvergoeding. 
 

Ja, de vrijwilligers moeten een 
contract tekenen waarin ze akkoord 
gaan met basisregels. 

Voorwaarden 
klanten 

Iedereen die hulp nodig heeft, kan hulp 
vragen. Er zijn geen specifieke voorwaarden. 
 

Een familielid moet dementie 
hebben. 

Voorwaarden 
vrijwilligers 

Geen specifieke voorwaarden. Alleen ouder 
dan 18 jaar zijn. 

Zij zoeken vrijwilligers die al hebben 
gewerkt met mensen met dementie 
of die ze iemand in hun omgeving 
hebben die ook dementie heeft.  
 

Doelgroep Iedereen mag als vrijwilliger komen werken 
vanaf 18 jaar.  

Zij zoeken vrijwilligers die al hebben 
gewerkt met mensen met dementie 
of die iemand in hun omgeving 
hebben die ook dementie heeft. 

Visie Solidariteit is de basis om anderen te helpen.   
 

/ 

Missie Alle zorg aan huis brengen zodat iedereen in 
zijn eigen, vertrouwde omgeving zo 
onafhankelijk mogelijk kan blijven wonen. 
 

Gezinnen met een lid met dementie 
bijstaan zodat ze normaal in de 
samenleving kunnen blijven/leren 
leven.  

Kanalen I-mens gebruikt veel sociale media. Zij 
plaatsen regelmatig feedback van vrijwilligers 
op sociale netwerken en activiteiten die zij 
hebben georganiseerd of van plan zijn te 
organiseren.  
 

Ze gebruiken sociale media. Ze 
posten minstens 2 keer per week. 
Daarnaast gebruiken ze ook hun 
website om algemene informatie te 
delen.  

Sponsors Alleen partners. Alleen partners.   
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Onderscheid 
concurrentie  

Door het feit dat ze op alle vakken in de 
zorgsector werken.   

Door zich te specifiëren op mensen 
met dementie. 
 

 

Een directe concurrent van DOMO is I-mens. Het is een organisatie die ook gezinnen helpt om ervoor 
te zorgen dat iedereen op een correcte en zelfstandige manier kan leven in de samenleving. Om zoveel 
mogelijk gezinnen te helpen, hebben zij dus ook vrijwilligers nodig. Zij proberen vrijwilligers aan te 
trekken door heel actief te zijn op sociale media. Ze hebben zowel een Facebookpagina als een 
Instagram-account waarop ze minstens twee keer per week iets posten over activiteiten die ze hebben 
georganiseerd of op de planning staan. Daarnaast hebben ze ook een website waarop alle belangrijke 
informatie staat. Daar kan men ook getuigenissen terugvinden van vrijwilligers die daar al jaren bij 
werken. Dit is ook een manier om vrijwilligers aan te trekken. Iedereen kan daar als vrijwilliger werken, 
men moet enkel minimum 18 jaar oud zijn. Vrijwilligers krijgen in ruil voor hun werk wel een 
kostenvergoeding en een verzekering. Daarom moeten ze dan ook een contract tekenen waarin ze 
akkoord gaan met de regels in verband met de kostenvergoeding en verzekering. I-mens is een unieke 
organisatie omdat zij zich bezighoudt met alle vakken binnen de zorgsector.30 

Een andere directe concurrent van DOMO is de Alzheimer Liga (A.L.). Zij houdt zich ook bezig met het 
helpen van gezinnen maar met als verschil dat het enkel om gezinnen gaat waarbij een familielid 
dementie heeft. Dit maakt van A.L. een unieke organisatie. Ze wil ervoor zorgen dat mensen met 
dementie of gezinnen waarvan een familielid dementie heeft niet uitgesloten wordt uit de samenleving 
en op een normale manier kunnen blijven leven. Doordat zij met mensen werken die dementie hebben, 
zijn zij vooral op zoek naar vrijwilligers die in het verleden ook met dementerende mensen hebben 
gewerkt. Daarom gaan zij ook hun vrijwilligers proberen aan te trekken door brochures achter te laten 
in ziekenhuizen en bij huisartsen. Zij proberen ook op sociale media actief te zijn, maar hun aantal 
volgers is vrij beperkt. 31 

 

Conclusies 

− De concurrentie maakt vaak gebruik van meer laagdrempelige manieren om mensen in te zetten 
voor de organisatie. 

− In tegenstelling tot DOMO, benut de concurrentie de sociale media door online frequent aanwezig 
te zijn en creëert het zo meer aanzien bij een groter publiek. 

− In België zijn er heel wat gekende NGO’s waar mensen de voorkeur aan geven. 

 

3.5.5 Communicatie 
De communicatiekanalen die DOMO Antwerpen voornamelijk hanteert om zich zichtbaar te maken 
voor potentiële vrijwilligers zijn vrijwilligerswebsites zoals de website vrijwilligerswerk.be. DOMO maakt 
ook gebruik van andere kanalen zoals vrijwilligersbeurzen, affiches en andere organisaties. Met huidige 
vrijwilligers communiceert DOMO via andere kanalen. Zo zijn er vormingsmomenten voor startende 
vrijwilligers, maandelijkse bijeenkomsten met intervisie en vorming, nieuwsbrieven, jaarlijkse 

 
30 Website: Iedereen is i-mens. (18 december2020). i-mens.be. https://www.i-mens.be/ 
31 Home (18 december 2020). Alzheimer Liga. https://www.alzheimerliga.be/nl 
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individuele coaching-gesprekken aan de hand van een leidraad en activiteiten waar DOMO zijn 
waardering uit voor zijn vrijwilligers.32 

Er bestaat een verschil tussen de communicatie met de huidige vrijwilligers enerzijds en de potentiële 
vrijwilligers anderzijds. Aangezien de potentiële vrijwilligers nog overtuigd moeten worden om de taak 
te aanvaarden, organiseert DOMO-beurzen om rechtstreeks met de mensen te interageren. De 
communicatie met huidige vrijwilligers is meer gericht op het gebeuren zelf. De concrete informatie 
wordt verspreid via nieuwsbrieven. 

DOMO Antwerpen focust expliciet op een goede match tussen het gezin en de vrijwilliger. In het begin 
van de samenwerking gebeurt de communicatie via een intakegesprek. De lokale coördinator bekijkt 
met het gezin of DOMO een rol van betekenis kan spelen. Vervolgens volgt er een soortgelijk gesprek 
tussen het gezin en de vrijwilliger om te kijken of er wel degelijk een match aanwezig is. Na drie 
maanden vindt een evaluatiemoment plaats tussen de DOMO-coördinator en het gezin om na te gaan 
of alles in orde is. Tijdens dat gesprek kunnen opmerkingen gemaakt worden en kan op mogelijke 
problemen worden gewezen.  

Er wordt uiteraard ook gecommuniceerd tussen de DOMO-coördinatoren en de vrijwilligers.                                
Op geregelde tijdstippen vinden coaching gesprekken plaats om bijvoorbeeld de vooruitgang van het 
gezin te overlopen. De lokale coördinator bespreekt met de vrijwilliger een mogelijk afbouwscenario 
en voert een afrondingsgesprek met het gezin (intensiteit van gezinsbezoeken, belangrijke nog te 
realiseren taken, …). De vrijwilligers worden bovendien ook lokaal opgeleid door een professionele 
DOMO-coördinator en houden jaarlijks meerdere intervisiemomenten in groep en individuele coaching 
gesprekken met een ervaren DOMO-coördinator. 

Uit het grondplan van DOMO Antwerpen kan men ook concluderen dat er tussen de vrijwilligers 
onderling gecommuniceerd wordt. Er vinden maandelijks vergaderingen plaats waar ze de kans krijgen 
om zaken te signaleren en ervaringen uit te wisselen. Als ze met iets worstelen of vragen hebben over 
bepaalde situaties, krijgen ze op die bijeenkomsten de kans om dat aan elkaar voor te leggen en te leren 
uit elkaars ervaringen. 33 

De kanalen die ze best gebruiken om meer vrijwilligers aan te trekken zijn in de eerste plaats de sociale 
mediakanalen. Sociale media zijn een tool om in gesprek te gaan met de mensen, potentiële vrijwilligers 
beter te leren kennen en aldus een vertrouwensrelatie op te bouwen. Door via Twitter en Facebook 
met de mensen in contact te zijn, voelen ze dat er interesse en luisterbereidheid is. De volgende stap 
is een persoonlijk gesprek op een fysieke bijeenkomst.  Als er een wederzijdse klik bestaat, heeft een 
uitnodiging om als vrijwilliger toe te treden meer kans op slagen.  

Volgens het jaarverslag werd er door DOMO Antwerpen 863,25 euro aan PR uitgegeven. De spontane 
merk- of naambekendheid kan het best worden verhoogd door sociale mediakanalen te gebruiken zoals 
Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat en WhatsApp. Deze platformen bieden bedrijven of 
organisaties een fantastisch gratis platform om zichzelf te promoten, hun merk op te bouwen en hun 
publiek uit te breiden. 34 

 
32 DOMO Antwerpen. (2020). Geraadpleegd van Briefing Domo vzw.pdf Grondplan DOMO vzw. (2019). Grondplan Domo 2018_0.pdf 
(expoo.be) 

 
33 DOMO Antwerpen. (2020). Geraadpleegd van Briefing Domo vzw.pdf Grondplan DOMO vzw. (2019). https://ebafc2a8-1c07-4bc0-b483 
34 DOMO Antwerpen. (2019). Jaarverslag 2019. https://ebafc2a8-1c07-4bc0-b483-
efefb381125b.filesusr.com/ugd/7a1f61_737a7d736b3a4503a9ffaa22e9447c60.pdf 
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Uit een Vlaams onderzoek blijkt dat Facebook, YouTube en Instagram de belangrijkste sociale media in 
Vlaanderen zijn. Aan de hand van de doelgroep van DOMO kunnen we achterhalen welke sociale media 
voordelig voor de organisatie zouden kunnen zijn. 

Op Instagram is de meerderheid van het actief publiek tussen 16 en 24 jaar oud. Er is ook groot deel 
actief dat tussen 25 en 34 jaar oud is.  

In Vlaanderen is bijna elke leeftijdscategorie actief op Facebook. De hoogste actieve 
leeftijdscategorieën op Facebook zijn van 16 tot 54. 

 

 

Het doel van de website van DOMO is duidelijk, maar de website deelt geen emoties met de lezer. Ze 
maakt niet gebruik van de kleurenpsychologie. Rood staat voor actief, passie, geestdriftig en fysieke 
energie. DOMO deelt deze energie niet op de website. Groen staat voor een gevoel van tevredenheid, 
vrede en harmonie, deze gevoelens zou de organisatie moeten uitstralen.  

Conclusies 

− DOMO Antwerpen hanteert vooral communicatiekanalen zoals vrijwilligerswebsites 
www.vrijwilligerswerk.be om zich zichtbaar te maken voor potentiele vrijwilligers.  

− Bij de huidige vrijwilligers loopt de communicatie vooral via mail en nieuwsbrieven. Tussen 
DOMO en de vrijwilligers via coördinatoren.  

− DOMO kan het best sociale media inzetten om zich bekender te maken.  
− Volgens het jaarverslag werd er door DOMO Antwerpen 863,25 euro uitgegeven aan PR. 
− In Vlaanderen is bijna elke leeftijdscategorie actief op Facebook. De hoogste actieve 

leeftijdscategorieën op Facebook zijn van 16 tot 54. Dit past binnen de doelgroep van DOMO. 
− DOMO zou hun website aantrekkelijker kunnen maken door gebruik te maken van 

kleurenpsychologie. 
 

3.5.6 Andere DOMO-organisaties 
De website van vzw DOMO is opgedeeld in de verschillende vestigingen. Op deze pagina kan je het 
adres terugvinden waar het kantoor van de DOMO is gevestigd, de coördinator(en) en de gegevens om 
hen te kunnen contacteren. Sommige DOMO’s hebben een samenwerking met een aantal organisaties 
die hen bijstaan en per stad worden de sponsoren en sympathisanten weergegeven op hun pagina.  

Niet alle DOMO’s worden gesponsord. Het kader hieronder geeft weer welke steden waarin DOMO 
actief is, gesponsord worden en wie hun partners zijn.  
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Aalst  • Stad Aalst 
• Huis van het Kind Aalst  

Antwerpen • Port of Antwerp 
• ENGIE 
• Rombouts  
• Kind & gezin 
• Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen 
• Huis van het kind Antwerpen  

Hasselt • Vzw Toverblokjes 
• Villa Verbeelding 
• Give a day  
• Arktos 
• Thuis compagnie Hasselt 
• Kind & gezin 
• Huis van het kind Hasselt  
• Hulpwijzer Hasselt  

Leuven  • Stad Leuven 
• Kind & gezin  

Voorkempen • Stichting Koningin Paola 
• Cera 
• Lucia vzw  
• Westmalle trappist 
• Lions Club Antwerp en Haven 
• Sportpret vzw 
• Stichting Kieteman 

 

Vzw DOMO heeft een Facebookpagina genaamd DOMO Vlaanderen, daarnaast hebben ook een aantal 
steden waarin DOMO actief is een eigen Facebookpagina. Hasselt, Aalst, Vilvoorde, Aarschot, 
Zaventem, Voorkempen en Waaslanden zijn de plaatsen die over een eigen pagina beschikken op 
Facebook.  

Er wordt regelmatig gepost op Facebook, de organisatie is dus redelijk actief, maar alle pagina’s van 
DOMO hebben minder dan 400 likes/volgers. Bovendien heeft DOMO een collectief YouTube-kanaal en 
LinkedIn profiel.  

In de briefing werd meegegeven dat DOMO-Antwerpen een 14-tal gezinnen begeleidt en 29 vrijwilligers 
telt. Vzw DOMO vangt gezamenlijk 303 kwetsbare gezinnen op, onder deze gezinnen zijn er 766 
kinderen. Wat vrijwilligers betreft, zijn dat er 363. Per stad of gemeente zijn er geen cijfers beschikbaar.  

Er werd verder nog deskresearch gedaan naar de manieren waarop DOMO Vlaanderen nieuwe 
vrijwilligers probeert aan te trekken via zijn  sociale media en website. Daarnaast werd er gekeken naar 
hoe DOMO communiceert naar hun potentiële vrijwilligers, huidige vrijwilligers, sponsors en 
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sympathisanten. De analyse die werd uitgevoerd rond de website en hun sociale media zijn ook onder 
bijlage 6 te vinden. 

Conclusies 

− DOMO Vlaanderen heeft verschillende vestigingen.  
− Je vindt op de website van DOMO alle informatie per DOMO-vestiging terug. 
− Bovenstaand kader geeft aan welke DOMO’s worden gesponsord, aangezien dit niet het geval 

is bij alle vestigingen. 
 

3.5.7 Motivatie 
Vereiste eigenschappen van een vrijwilliger 

Een succesvol vrijwilliger moet verschillende competenties hebben, zoals blijkt uit een onderzoek 
uitgevoerd door partners van Muses, voormalige vrijwilligers en projectcoördinatoren. Hieronder 
lichten we toe wat deze zijn. 

Het is vooral belangrijk dat een vrijwilliger eerlijk is. De persoon moet een bepaalde mate van openheid 
vertonen en joviaal zijn. Daarnaast moet de vrijwilliger op een respectvolle manier kunnen 
samenwerken met mensen en rekening houden met de verschillende culturele achtergronden van 
anderen. Naast het respecteren van andere culturen wordt ook de kennis hiervan geapprecieerd. De 
waarden en normen van een andere omgeving leren kennen, zorgt ervoor dat de persoon er 
gemakkelijker in kan leven. Als vrijwilliger moet je in staat zijn om te gaan met informatie-uitwisseling 
tussen zender en ontvanger uit verschillende culturen. 

Vervolgens is flexibiliteit een belangrijk element. Een vrijwilliger moet zich gemakkelijk kunnen 
aanpassen aan anderen, aangezien taken, de omgeving en werktijden kunnen variëren. Een gezonde 
dosis nieuwsgierigheid is een kwaliteit, in tegenstelling tot een negatieve houding tegenover bepaalde 
taken. 

Uiteraard is het ook belangrijk om als persoon je eigen zwaktes en sterktes te kennen.  Een goed 
hulpmiddel daarbij is het vragen naar feedback over jezelf. Er wordt van vrijwilligers verwacht dat ze 
zich aan de afspraken en normen houden die er in de omgeving gelden. Dit levert een zekere mate van 
betrouwbaarheid op. Ook is het belangrijk dat de persoon in zichzelf gelooft in elke situatie. Als 
vrijwilliger moet je in staat zijn om initiatief te nemen. Er wordt van jou verwacht dat je uit eigen kracht 
taken vervult. 

DOMO beschrijft zijn werknemers met de volgende menselijke kwaliteiten: positieve betrokkenheid, 
vriend aan huis, presentie, respect en waardering. 

Socio-demografische kenmerken  

Uit de meest recente kerncijfers van de Koning Boudewijnstichting (2015) en bijkomend onderzoek kan 
afgeleid worden dat er in België omtrent 1.8 miljoen inwoners aan vrijwilligerswerk doen, binnen een 
erkende organisatie of elders. Als we de drie gewesten met elkaar vergelijken, dan staat Vlaanderen op 
de eerste plaats met 1 083 058 vrijwilligers, (20,1%) gevolgd door Wallonië met (577 951 of 19,5%) en 
Brussel (139 775  of 14,8%).  
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Figuur 1: Totale vrijwillige inzet in België en in de drie Gewesten 

De Belgische vrijwilligerspopulatie wordt verder onderverdeeld naargelang de verschillende socio-
demografische kenmerken. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers is bijna gelijk, 
namelijk 49,4% vrouwen en 50,6% mannen over het hele land.35 Er duiken wel opvallende verschillen 
op met betrekking tot de participatie per gewest. In Vlaanderen vormen mannelijke en vrouwelijke 
vrijwilligers een even grote groep, terwijl mannen in Wallonië en Brussel in de meerderheid zijn.  Daarna 
is er de verdeling op vlak van leeftijd. In Vlaanderen ligt de participatie van de 40- en 50-jaringen het 
hoogst, terwijl nationaal gezien de 60-plussers het vaakst aan vrijwilligerswerk doen. Als het gaat over 
opleidingsniveau, is het overduidelijk dat het merendeel van de Belgische vrijwilligerspopulatie bestaat 
uit hoger opgeleiden (in het bezit van een master of bachelor).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Verdeling van de Belgische vrijwilligerspopulatie naar opleiding 

En dan is er de sociaal-economische situatie. Uit gegevens blijkt dat meer dan de helft van de 
vrijwilligers in Vlaanderen actief is op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn het gepensioneerden en 
studenten die een groot deel uitmaken van de Vlaamse vrijwilligerspopulatie.  

 

 

 

 

 
35 KBS. (2015). Het vrijwilligerswerk in België: kerncijfers. 
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Sectoren 

Als we kijken naar de sectoren die in België het meest aan vrijwilligerswerk doen, hebben we twee 
uitschieters, één middenmoter en twee sectoren die minder scoren. 

− Op de 1ste plaats staat de ‘socio-culturele sector’ met 169 000 vrijwilligers of 23%. 
− Nummer 2 is de sportsector, die iets minder goed scoort, met 153 000 vrijwilligers of 20,8%. 
− De maatschappelijke dienstverlening staat op drie met 118 000 vrijwilligers (16%). 
− Ten slotte hebben we de twee kleinste vrijwilligerssectoren: religie met 49 000 (6,6%) 

vrijwilligers en als laatste de gezondheidszorg, waar 41 000 (5,6%) mensen actief zijn. 

(Hustinx & Dubal, 2020) 

Voorkeuren en invloeden op de motivatie van vrijwilligers 

Een internationaal onderzoek van UNICEF en Ivox toont aan dat 39,5 % de voorkeur geeft aan 
vrijwilligersorganisaties die te maken hebben met dierenwelzijn,  30,5 % met armoedebestrijding, 21,2 
% met het voorkomen en genezen van ziektes en 8,8 % het liefst doneert aan organisaties die optreden 
bij natuurrampen.  

Verder is de geografische verwevenheid een bijkomende stimulans om zich in te zetten als vrijwilliger. 
Het actief zijn in de gekende omgeving hangt samen met de wens om goede doelen te steunen die als 
betrouwbaar worden ervaren en efficiënt gebruik  maken van donaties. In onderzoek 36 werd eveneens 
aangetoond dat individuen meer geneigd zijn lokale vrijwilligersorganisaties te steunen. 

De bevindingen van Breeze B. geven aan dat, ondanks de nog steeds heersende veronderstelling dat 
de algemene noodzaak de grootste drijfveer is om zich in te zetten als vrijwilliger, de keuze van een 
organisatie afhankelijk is van minstens vier factoren: 

1. Voorkeur/ smaak van de persoon 
2. Persoonlijke achtergrond 
3. Bezorgdheid over het belang van liefdadigheidscompetentie 
4. Het streven naar een persoonlijke impact 

Kortom: er wordt niet aan de meest dringende problemen tegemoetgekomen, maar wel aan zaken die 
iets voor mensen betekenen en die persoonlijk met hun leven te maken hebben.   

Loyaliteit: het behouden van vrijwilligers 

In het algemeen is de conclusie dat de tevredenheid van vrijwilligers voornamelijk subjectief is. Dit is 
een mogelijke reden waarom het eerder een uitdaging is om vrijwilligers te behouden als ze individueel 
moeten benaderd worden. 

Een significante factor voor het verlies van vrijwilligers en hun toenemend gebrek aan vertrouwen is 
het aantal structurele veranderingen dat binnen vrijwilligersorganisaties plaatsvindt (Overeem, 2018). 
Het gaat hier om alle aanpassingen binnen de organisatie betreffende de werkuren, normen, waarden 
en uitbestedingen van de organisatie. Aangezien organisatieveranderingen steeds vaker blijken voor te 
komen en 70% van deze wijzigingen mislukt, is het cruciaal om zich als organisatie hiervan bewust te 
zijn. 

Bovendien zijn herkenning en waardering belangrijke aspecten voor vrijwilligers, zeker op lange termijn. 
Donoren en vrijwilligers voelen zich vijf keer zo betrokken als wanneer ze een gepersonaliseerde 

 
36 Herzenstein en Posavac (2019, p. 125). 



   
 

 31 

boodschap van de organisatie krijgen via mail of post. Het is echter belangrijk te weten dat vrijwilligers 
en donoren liever geen geschenken ontvangen als teken van dankbaarheid, aangezien dit aanvoelt als 
geldverspilling. Onderzoek toont eveneens aan dat het belangrijk is vrijwilligers zo veel mogelijk te 
betrekken bij de organisatie door hen om feedback te vragen. De basis om de loyaliteit te verhogen 
begint bij regelmatige, duidelijke en transparante communicatie.  

Motivatie inzetten om vrijwilligers aan te trekken  

Motivatie is de drijvende kracht achter de productiviteit en de retentie van vrijwilligers. Om deze reden 
is het zeker van belang dat vrijwilligers worden gemotiveerd door de organisatie waarvoor ze zich 
inzetten.  

Hiervoor zijn verschillende manieren, waarbij positivisme altijd centraal staat.  

1. Een aangename omgeving creëren is een cruciale factor die de organisatie op ieder moment 
moet kunnen garanderen. De vrijwilligers moeten zich goed in hun vel voelen om duurzame 
relaties te kunnen vormen. In een omgeving waar de vrijwilliger zich goed voelt, zal hij of zij ook 
productiever te werk gaan. 

2. Respect is ook een belangrijk aspect. Vrijwilligers zijn mensen en moeten dus niet als een 
nummer behandeld worden. Daarom wordt het steeds aangeraden om hen persoonlijk te leren 
kennen en hen aan te spreken met hun naam. Vrijwilligers willen deel uitmaken van iets groters 
dan zijzelf. Om hen dit gevoel te geven, kan een organisatie tonen dat hun inbreng en 
perspectief belangrijk is. Dit kan op verschillende manieren, zoals hen uitnodigen op 
personeels-en planningsbijeenkomsten of vakantiefeesten en hen op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen in de organisatie. 

3. Vrijwilligers hebben ook een privéleven, dus is het noodzakelijk om hier rekening mee te 
houden. Geef hen de ruimte om periodes zelf in te plannen en om zelf beslissingen te maken 
omtrent hun vrijwilligerswerk. 

4. Het werk van de vrijwilliger moet herkend worden door eventueel beloningen te geven. Enkele 
voorbeelden zijn een bedankbriefje geven, of een feest organiseren voor een speciale 
omstandigheid. Op deze manier blijven zij betrokken met de organisatie. 

5. Goedheid is een van de intrinsieke drijfkrachten van een vrijwilliger. Hiervan profiteren is iets 
dat in ieder geval vermeden moet worden. Dit kan men doen door steeds voldoende 
vrijwilligers aan te nemen. 

6. Als medewerker van de organisatie, moet u steeds het voorbeeld geven. U kan moeilijk iets 
verwachten van hen als u zelf het gedrag niet stelt. 

7. Men moet steeds bereikbaar kunnen zijn. Er mag in feite geen drempel zijn tussen een 
medewerker en een vrijwilliger. Een efficiënt contact is dus van belang. 

8. De vrijwilliger moet steeds kunnen beschikken over voldoende middelen en ondersteuning. 
Wanneer dit ontbreekt kan hij of zij zich niet gewaardeerd voelen en kan er als gevolg geen 
duurzame relatie ontstaan met de organisatie. 

9. Het allerbelangrijkste is dat de vrijwilligers plezier hebben in wat ze doen.  

 

Wanneer een organisatie deze verschillende manieren toepast om hun vrijwilligers te motiveren, zal 
het een wederzijds positief effect hebben. Als een vrijwilliger zich goed voelt bij een organisatie zal hij 
of zij op zijn of haar beurt nieuwe vrijwilligers aantrekken. 
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Ter illustratie: vrijwilligers bij DOMO Antwerpen worden verwend met een persoonlijk 
verjaardagskaartje,  twee bedankingen (kaartje – geschenkje) per jaar, een eindejaarsetentje, een 
eindejaarscadeau, twee uitstappen tijdens de vakantie… 

DOMO wilde zijn tienjarig bestaan (dat plaatsvond in 2020) gebruikmaken om zijn naamsbekendheid te 
vergroten en om kandidaat-vrijwilligers te zoeken. Door corona is dat feest verplaatst naar september 
2021. Het feest bestaat uit twee dagen, namelijk een academische zitting in het Havenhuis en een groot 
volksfeest in het fort van Merksem. 

Wat zijn de voornaamste motieven om vrijwilligerswerk te doen?  

Irene van der Vaart heeft in haar afstudeerscriptie voor de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar 
7 motivaties voor vrijwilligerswerk. Hieronder een korte opsomming: 

− Carrièregerichte motieven: mensen zien het werk als een kans om ervaringen, vaardigheden 
en contacten op te doen.  

− Normatieve motieven: vrijwilligers doen het werk vanuit de eigen normen en waarden.  
− Sociale motieven: houdt in dat iemand bestaande sociale contacten wil maken of versterken. 

Hij/ zij wordt ook gewaardeerd door andere mensen die voor de persoon belangrijk zijn.  
− Leermotieven: de nieuwkomer is gemotiveerd om nieuwe ervaringen op te doen en bestaande 

kennis en vaardigheden te oefenen en vergroten.  
− Beschermingsmotieven: gerelateerd aan iemands persoonlijk functioneren. Mensen met deze 

motieven zien vrijwilligerswerk als een manier om negatieve omstandigheden, ervaringen of 
gevoelens te ontlopen of verminderen en even los te komen van het dagelijkse leven.  

− Kwaliteitsmotief: als een vrijwilliger verwacht dat vrijwilligerswerk kansen biedt voor 
persoonlijke groei en verhoogde levenskwaliteit.  

− Pleziermotief: het is een belangrijke reden voor de vrijwilliger om te blijven werken.  

Dit laatste motief wordt wel in vraag gesteld omdat dat subjectief is. Het is voor iedereen anders en 
daarom moeilijk te meten.37 

Conclusies 

− In België staat de socio-culturele sector op de eerste plaats als het gaat over het aantal mensen die 
zich in deze sector als vrijwilliger beschikbaar stellen. Dit wordt nauw opgevolgd door de 
sportsector en de maatschappelijke dienstverlening. 

− Motivatie is een drijvende kracht en heeft als gevolg veel invloed op de productiviteit en de 
retentie. 

− Het is van belang dat vrijwilligers zich gewaardeerd voelen binnen de organisatie waarin ze werken. 
De organisatie moet zich dus genoeg inzetten om deze waardering te kunnen creëren en te 
onderhouden.  

− Wanneer vrijwilligers zich goed voelen binnen een organisatie, trekken zij op hun beurt nieuwe 
vrijwilligers aan. 

− Vrijwilligers geven de voorkeur aan lokale organisaties, waarin ze ook meer vertrouwen hebben.  
− In tegenstelling tot DOMO, zijn er veel Belgische NGO’s die actief zijn op sociale media en beter 

gekend zijn. Dit zorgt ervoor dat de organisatie veel concurrentie heeft. 
 

37(Goodman, sd) 
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− De loyaliteit en motivatie van vrijwilligers verschilt van persoon tot persoon. Het is echter van 
belang om vrijwilligers zo veel mogelijk te betrekken en erkenning te bieden, maar tegelijkertijd 
ook een zo duidelijk en transparant mogelijke communicatie te onderhouden.  

− Wanneer vrijwilligers zich in bepaalde mate betrokken voelen tot een organisatie, verkiezen ze deze 
boven organisaties die zich richten op meer urgente en wereldwijde problemen. 

− In het algemeen geven mensen de voorkeur aan vrijwilligersorganisaties die zich richten op het 
belang van dieren, armoedebestrijding en het tegengaan en genezen van ziekten. 

− Vrijwilligers hebben vaak verschillende motieven om met vrijwilligerswerk te beginnen, de 
voornaamste reden zijn normatieve motieven en kwaliteitsmotieven. 

− Om als vrijwilliger aan de slag te kunnen moet je meerdere competenties beheersen. 

 

3.6 SWOT 
 

SWOT Analyse 
Sterktes Zwaktes 

− DOMO heeft drie soorten 
inkomstenbronnen: acties van de gewone 
mens (donaties), prijzen (zoals KARVA) en 
sponsors.  

− Duidelijke missie, visie en waarden. 
− De organisatie onderscheidt zich door de 

specifieke opvoedingsondersteuning die 
wordt aangeboden. 

− DOMO zorgt vaak voor een geslaagde 
match waardoor vrijwilligers hun werk 
graag doen. 

− De organisatie en de vrijwilligers 
beantwoorden de specifieke noden van de 
gezinnen. 

 
 

− Momenteel hebben ze 29 vrijwilligers, dit is 
te weinig voor een optimale werking. 

− Hun voorafgaande acties waren beperkt en 
weinig of niet succesvol. 

− Ze hebben alleen een facebookaccount en 
publiek dat ze hierop bereiken is miniem. 

− Er zijn verschillende redenen waarom 
vrijwilligers afhaken. De grootste reden is 
het enorme engagement dat men moet 
aangaan. 

− De doelgroep waartoe ze zich richten is zeer 
groot. Er wordt enkel gesegmenteerd op 
leeftijd: 18 jaar en ouder. 

− De website bestaat voornamelijk uit tekst, 
dit trekt niet aan ook is het moeilijk om je 
weg hier te vinden  

Opportuniteiten Bedreigingen 
− 85% van de vrijwilligers vrouwen waren 

veelal met Belgische nationaliteit en van 
een hoger opleidingsniveau.  

− De leeftijdsgroep waaruit de meeste 
vrijwilligers komen is 18-35 jaar, nauw 
opgevolgd met de leeftijdsgroep van 36-53 
jaar. 

− Vrijwilligers geven de voorkeur aan lokale 
organisaties.  

− Een vzw mag onbeperkt commerciële 
activiteiten uitvoeren. 

− De overheid biedt vrijwilligersverzekering 
aan alle burgers aan sinds de uitbraak van 
het coronavirus.  

 

− De aanwezigheid van vrijwilligers op 
vergaderingen en vormingsmomenten, 
daalt al voor enige jaren. 

− De voornaamste reden voor vrijwilligers om 
te stoppen is dat ze het te druk hebben. 

− Veel concurrentie: actief aanwezig on- en 
offline met meer bekendheid dan DOMO. 

− Een vzw valt onder het zogenaamde 
insolventierecht dus kan failliet gaan. 
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Luik 4: Communicatieplan 
4.1 Communicatiedoelgroep 
 

Wij hebben ervoor gekozen om vrouwen tussen 30 en 55 jaar die in de stad Antwerpen (postcodes 
2000 t.e.m. 2060) wonen en die tot de midden en hoge klasse behoren, als doelgroep te nemen omwille 
van verschillende redenen. 

Om te beginnen kiezen wij voor vrouwen omdat er uit het laatste onderzoek (in 2011) bij DOMO blijkt 
dat het grootste deel van de vrijwilligers vrouwen zijn. Dit komt grotendeels door het feit dat zij zich 
meer aangetrokken voelen tot werk in de zorgsector, waartoe ook heel het programma van DOMO 
gerekend kan worden. Vervolgens hebben we gekozen voor de leeftijdsgroep tussen 30 en 55 jaar 
omdat mensen in deze leeftijdscategorie meer stabiel zijn, zowel op financieel als relationeel vlak. Dit 
zorgt ervoor dat de vrouwen in deze leeftijdscategorie er meer voor open staan om aan vrijwilligerswerk 
te doen.  

Uit de deskresearch die we hebben uitgevoerd, blijkt dat er in Vlaanderen het meest aan 
vrijwilligerswerk wordt gedaan. We hebben voor de provincie Antwerpen gekozen omdat DOMO zich 
in Antwerpen bevindt. Het onderzoek van Herzenstein en Posavac (2019, p. 125) toont aan dat mensen 
eerder geneigd zijn lokale vrijwilligersorganisaties te steunen, onder andere omdat ze die meer 
vertrouwen.38 

We hebben verschillende vrijwilligers geïnterviewd en daaruit kunnen we afleiden dat het vaak mensen 
zijn die behoren tot de midden- en hogere bevolkingsklasse die geïnteresseerd zijn om vrijwilligerswerk 
te doen. Bijgevolg is er ook een verband met het opleidingsniveau: een groot deel van de Belgische 
vrijwilligerspopulatie beschikt over een master of bachelor. Uit de gegevens blijkt dat meer dan de helft 
van de vrijwilligers in Vlaanderen actief is op de arbeidsmarkt. De gepensioneerden en studenten 
maken een groot deel uit van de Vlaamse vrijwilligerspopulatie.   

Daarnaast focussen we ons op mensen die gepassioneerd zijn om anderen te ondersteunen die het 
moeilijk hebben. Die intrinsieke motivatie is een belangrijke drijfkracht waardoor zij ook makkelijk zo'n 
groot engagement kunnen aangaan en als gevolg een duurzame relatie kunnen opbouwen met het 
gezin en de organisatie. 

Om een representatieve beschrijving te geven van onze doelgroep, hebben we een persona opgesteld. 
Deze is terug te vinden in bijlage 8.  

 

 

 

 

 

 
38 Herzenstein, R., & Posavac, S. (2019). When charity begins at home: How personal financial scarcity drives preference for donating locally 
at the expense of global concerns. Journal of Economic Psychology, 123–135. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487018302824 
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4.2 Communicatiedoelstellingen 
Kennis  

− Na deze campagne willen we dat de merkkennis van DOMO Antwerpen vergroot met 10% bij de 
doelgroep. 

− We willen dat minimaal 12% van de doelgroep op de hoogte is van de problematiek bij gezinnen 
die zich in een kwetsbare situatie bevinden binnen onze samenleving, en dit tegen januari 2022. 

− Na de campagne moet de spontane naamsbekendheid van de organisatie binnen de doelgroep 
worden vergroot met 4%. 

− Na de campagne moet de geholpen naamsbekendheid van de organisatie binnen de doelgroep 
worden vergroot met 30%. 

− Tegen januari 2022, moet minimaal 15% van de doelgroep weten hoe het zich kan aanmelden als 
vrijwilliger bij DOMO Antwerpen. 

Attitude 

− Motiveer een relatie tussen DOMO Antwerpen en 1% van de doelgroep, om zo een duurzame band 
te creëren en te onderhouden.  

− Stimuleer tegen januari 2022 een minimum van 0,5% van de doelgroep om DOMO Antwerpen te 
bevoordelen ten opzichte van zijn concurrenten. 

− Stimuleer tegen januari 2022 een minimum van 12% van de doelgroep om belangstelling te hebben 
voor de problematiek die gezinnen ervaren die zich in een kwetsbare situatie bevinden. 

− Na de campagne willen we dat 9% van de doelgroep een warm en positief gevoel associeert met 
de organisatie.  

Gedrag 

− Na de campagne willen we een verhoging van 8% bij nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden bij 
DOMO Antwerpen. 

− Na de campagne willen we dat 15% van de doelgroep geëngageerd is met DOMO Antwerpen. Dit 
in de vorm van sympathisanten die de organisatie volgen op sociale media en die helpen om 
indirect de naamsbekendheid te verhogen in hun netwerk. 

− Na de campagne willen we dat de traffic op sociale media en naar de website verhoogt met 20%. 

 

4.3 Boodschap/ rode draad 
Boodschap 

DOMO Antwerpen zoekt vrijwilligers die als vriend aan huis gaan bij gezinnen zodat zij hun 
onvoorwaardelijke liefde en zorg kunnen overbrengen aan hun kind(eren).  

De boodschap weerspiegelt enerzijds waar de organisatie voor staat en anderzijds wat we willen 
bereiken met deze campagne. DOMO Antwerpen is op zoek naar vrijwilligers die gepassioneerd zijn om 
vrijwilligerswerk te doen. Die intrinsieke motivatie is cruciaal om het grote engagement aan te gaan, 
maar ook om een duurzame relatie op te bouwen met het gezin en de organisatie. Zij gaan als vriend 
aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie. Het vertelt al meer over welke soort ondersteuning ze 
kunnen aanbieden als vrijwilliger en hoe de relatie is tussen hen en het gezin. De onvoorwaardelijke 
liefde is vaak de reden dat ouders het hardnekkig taboe van ‘hulp’ vragen doorbreken, omdat ze de 
beste zorg voor hun kinderen willen. Dit kunnen de ouders soms moeilijk verzekeren aangezien de 



   
 

 36 

problematiek waarmee ze worden geconfronteerd, dit niet altijd toelaat. De vrijwilligers vormen de 
ondersteuning om hun onvoorwaardelijke liefde en zorg te kunnen overbrengen aan hun kinderen. 

 

Concept 

Bij het concept dat wij willen gebruiken ligt de nadruk op het warme gevoel. We willen de liefde van de 
gezinnen naar voor brengen. De liefde die de ouders binnen deze gezinnen aan hun kinderen willen 
geven. Ons idee is om de vrijwilliger te zien als het ideale hulpmiddel om deze liefde over te dragen. 
(En dit is in feite nodig voor een goede samenwerking van de gezinnen en vrijwilligers.)  

We willen dit alles naar voor brengen aan de hand van getuigenissen. Getuigenissen van vrijwilligers 
die vertellen over deze warme band en de liefde binnen de gezinnen. We willen hiervan korte video’s 
maken, aangezien beeld vaak meer zegt dan duizend woorden. Op deze manier leggen we de nadruk 
op het leuke van ‘vrijwilliger’ zijn bij DOMO. De getuigenissen zijn een boost om de emotionele kant 
van DOMO in de verf te zetten en gaan over de verscheidene zaken die je als vrijwilliger kan betekenen 
voor de gezinnen en hoe je de liefde en de warmte binnen gezinnen een boost kan geven.  

De nadruk zal onder meer ook gelegd worden op het positief gevoel dat je krijgt om DOMO-vrijwilliger 
te zijn en de passie die ermee gepaard gaat. We willen mensen tot in hun zetel de warmte van de band 
tussen vrijwilliger en gezin laten voelen zodat ze zelf ook overtuigd zijn om de stap te wagen, zonder 
daarbij te verstoppen dat het soms geen eenvoudige taken zijn die je te wachten staan. 

Het verschil tussen DOMO en andere organisaties is dat je bij DOMO als vrijwilliger meteen het hele 
gezin steunt. Je doet dit door simpele zaken zoals buiten spelen met kinderen tot meegaan naar het 
oudercontact van het kind. Op die manier creëer je zowel een persoonlijke band met het gezin als een 
sterkere band tussen de kinderen en hun ouders.  

Ten slotte willen we er ook toe bijdragen dat bij die gezinnen een taboe wordt doorbroken. Voor heel 
veel gezinnen is de drempel en de schaamte om hulp te vragen zo groot, dat er niet aan de alarmbel 
wordt getrokken. Als een gezin toch de moed vindt om hulp in te schakelen, zouden er genoeg 
vrijwilligers moeten paraat staan om in te springen.  

 

4.4  Communicatiemix  
 

Voor deze campagne hebben we gekozen om enkel met online communicatiemiddelen te werken. De 
voornaamste reden hiervoor is het beperkte budget. Online adverteren is vrij goedkoop en heeft ook 
meteen een groot bereik.  

Ten eerste gaan we werken rond sociale media waarbij de focus ligt op het optimaliseren en activeren 
van de owned media van DOMO Antwerpen. Daarnaast gaan we ook gericht adverteren, gebaseerd op 
de verschillende criteria die eigen zijn aan onze doelgroep. Bij ieder contactmoment met onze 
doelgroep, sturen we hen door naar de website van DOMO Antwerpen. Hierop kunnen ze meer 
informatie verkrijgen en wordt, als gevolg, de traffic verhoogd.  
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We kozen voor 3 sociale media namelijk: … 

1. Facebook 

Na onderzoek bleek dat de beste doelgroep voor DOMO, vrouwen van middelbare leeftijd zijn. Laat dit 
nu ook net de doelgroep zijn die het meest aanwezig alsook het meest actief is op facebook.  Ook is het 
bereik op facebook enorm. Je kan via zeer eenvoudige handelingen advertenties enorm wijd 
verspreiden. Je kan makkelijk bepaalde mensengroepen targetten, waardoor je heel snel heel veel 
specifieke mensen bereiken. Los daarvan is er ook maar een heel beperkt budget nodig om dit alles te 
realiseren.  

2. Instagram 

Het volgend sociale medium dat we tijdens deze campagne willen inzetten is Instagram. Het wordt door 
miljoenen mensen dagelijks gebruikt. Onze doelgroep, vrouwen van 30 tot 55 jaar is meer en meer 
aanwezig op dit platform. Uit onze enquête bleek dat veel mensen vrijwilligerswerk zoeken door middel 
van sociale media, waaronder Instagram. Ook is het zeker een opportuniteit voor DOMO Antwerpen 
om via dit kanaal meer mensen te bereiken om op die manier de naamsbekendheid te vergroten. Ook 
kan men makkelijk gebruik maken van beeldmateriaal, iets dat cruciaal is om een publiek aan te trekken. 
Hierdoor kan men een kijkje achter de schermen geven over hoe vrijwilligerswerk bij DOMO verloopt 
en welke impact een vrijwilliger kan hebben in een gezin.  

3. SEA en SEO 

Vervolgens gaan we tewerk met SEO en SEA. SEO is nodig om de website te optimaliseren, dus 
bijvoorbeeld om de website van DOMO helemaal vanboven te laten staan bij de zoekresultaten in plaats 
van DOMO Elektro. SEA gebruiken we om gericht onze doelgroep te bereiken door middel van die 
zoektermen die te maken hebben met DOMO en vrijwilligerswerk. SEO heeft betrekking op de 
organische (onbetaalde) zoekresultaten. Met SEA worden de betaalde zoekresultaten bedoeld 
(advertenties). SEO is vaak een lange termijn strategie. Een hoge positie in de onbetaalde 
zoekresultaten (SEO) kan weken of zelfs maanden op zich laten wachten, terwijl advertenties in 
zoekmachines (SEA) direct zichtbaar zijn. De zoektermen die we het best gebruiken kunnen we opdelen 
in twee groepen: enerzijds zoektermen over vrijwilligerswerk in het algemeen en anderzijds specifieke 
zoektermen over DOMO (Antwerpen). Zoektermen die we kunnen gebruiken zijn: ‘centrum voor hulp 
aan gezinnen’, ‘vrijwilligerswerk Antwerpen’, ‘residentiële zorg’, ‘hulp voor tienerouders’, 
‘jeugdbegeleiding’. 39 

4.  (Extra) LinkedIn 

Daarnaast willen we ook LinkedIn inzetten om onze doelgroep te bereiken. Hierop kan je ook makkelijk 
mensen targetten die voldoen aan de juiste criteria. Hier is nog weinig onderzoek over gedaan en dus 
weten we niet of het effectief genoeg is om ons budget hieraan uit te geven. We houden de optie wel 
in ons achterhoofd. 

Ten slotte hebben we ook een touchpointstrategie opgesteld aan de hand van de see-think-do-care 
methode. Dit kan u terugvinden in bijlage (zie bijlage 5). 

 
39 Dwarkapersadmisier, N. (2020, 12 november). SEA vs SEO: dit is het verschil (en: waarom beide belangrijk zijn). Sageon. 
https://www.sageon.nl/verschil-seo-sea/ 
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4.5 Retroplanning  
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4.6 Budget 
PERSONEELSKOSTEN 

Freelancer: creatie en design van advertenties40 1600,00 
Creatie video’s  50,00 

MATERIËLE KOSTEN 
Media ruimte  
    Facebook 630,00 
    Instagram 300,00 
    SEO (Google)41 105,00 
    SEA (Google)42 168,00 

TOTAAL 2853,00 
 

PERSONEELSKOSTEN – LA UNION  
Communicatiebureau 2000,00 

TOTAAL 2000,00 
 

Personeelskosten 

− Communicatiebureau: Voor onderzoek en strategie wordt er per uur 40 euro aangerekend. We 
schatten dat dit werk in 40 uur uitgevoerd kan worden, dus in totaal zal het om en bij de 2000 euro 
kosten. 

− Freelancer: Voor de creatie en design van advertenties rekenen we op 50 euro per uur en we 
schatten ook hier dat er 40 uur werk zal nodig zijn.  

− Creatie video’s: Dit wordt uitgevoerd door een student in de vorm van een afstudeerproject. 
Hiervoor voorzien we een budget van 50 euro voor eventuele vervoerskosten. Er zijn geen 
materiaalkosten aangezien studenten hiertoe gratis toegang hebben via de school. 

Materiële kosten  

− Facebook: dagelijks budget van 15 euro  
− Instagram: wekelijks budget van 50 euro 
− LinkedIn: dagelijks budget van 20 euro  
− SEO: budget van 105 euro. 
− SEA: Hiervoor rekenen we op 4 euro per dag. Dus voor 6 weken zal het 168 euro kosten.  

 

4.7 Evaluatie 
Evaluatie Uitleg Methode 

 
Algemeen 

 
Marketingcommunicatie- 
doelstellingen 
 

Zijn de doelstellingen bereikt na de 
campagne? 
 

Checklist 
opstellen van 
alle 
doelstellingen 

 
 
 

 
Deskresearch 

Is het onderzoek kwaliteitsvol? Is dit 
goed uitgevoerd? Ontbreekt er nog 
informatie? 

Enquête 
of/en 
interview 

 
40 GIGHOUSE | Hét matchingplatform voor freelancers en opdrachtgevers. (2020, 8 oktober). GIGHOUSE. https://www.gighouse.be/ 
41 M. (z.d.). agency | make sense. Make sense communication agency. Geraadpleegd op 20 januari 2021, van 
https://www.wecanmakesense.com/en/agenc 
42 Resultaten behalen met een geschikt advertentiebudget voor uw bedrijf - Google Ads. (z.d.). Google Ads. Geraadpleegd op 20 januari 2021, 
van https://ads.google.com/intl/nl_be/getstarted/pricing/ 
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Onderzoek  
Fieldresearch 

Is het onderzoek kwaliteitsvol? Is dit 
goed uitgevoerd? Ontbreekt er nog 
informatie? 

Enquête 
of/en 
interview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strategie 

 
Doelgroep 

Mensen die zich na de campagne 
hebben ingeschreven als vrijwilliger, 
komen zij vanuit onze doelgroep?  
 

Enquête  

 
Boodschap 

Was de boodschap effectief? Had het 
een invloed op onze doelgroep? Hoe 
kan dit eventueel nog verbeterd 
worden? 
 
 

Enquête 
of/en 
focusgroep 

 
Concept 

Was het concept aantrekkelijk? Was 
het effectief? Sprak het de juiste 
mensen (doelgroep) aan? Hoe kan dit 
eventueel nog verbeterd worden? 
 

Enquête 
of/en 
focusgroep 

 
Planning 

Is de campagne op het juiste moment 
van start gegaan? Was de tijdsduur 
van de campagne te kort of te lang 
om efficiënt te zijn? 
 

Enquête 

 
Budget 

Hoe kunnen we ons beperkt budget 
inzetten met de beschikbare 
middelen die we hebben? 
 
 

Analyseren 
van alle 
kosten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Online 
communicatie 

middelen 

 
Sociale media (posts) 

Hoe zorgen we ervoor dat we mensen 
kunnen bereiken via sociale media? 
Lukt dit door het posten van content 
op sociale media zoals foto’s, video’s 
of berichten? 
 

Interactie en 
effectiviteit 
analyseren 

 
Sociale media (ads) 
 

Hoe zorgen we ervoor dat onze 
advertenties worden bekeken door 
mensen op sociale media? Hoe 
zorgen we ervoor dat mensen op 
onze advertenties klikken? 
 

Interactie en 
effectiviteit 
analyseren 

 
SEA (Google) 

Hoe zorgen we ervoor dat onze 
advertenties verschijnen bij bepaalde 
zoekopdrachten? Hoe zorgen we 
ervoor dat mensen op onze 
advertenties klikken? 
 

Interactie en 
effectiviteit 
analyseren 

 
SEO  
 

Hoe zorgen we ervoor dat de website 
of alle zoekopdrachten gelinkt aan 
DOMO als één van de eerste 
zoekopdrachten verschijnt? 

Optimaliseren 
van website 
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Luik 5: Bijlagen 
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Bronnenlijst ....................................................................................................................................... 79 

 

Bijlagen 
 

Bijlage 1: bevraging huidige vrijwilligers (Foubert, 2011) 
 

− Jaa..ja.. Door het aanbieden van de activiteiten, dat is al één zaak, en door de gesprekken hé, 
de uitwisselingen, inhoudelijke kanten en het feit dat je over je gezin kan vertellen, maar dat 
was vroeger wel meer dan nu. En soms moet dat er toch wel iets meer inzitten denk ik. Dat je 
inhoudelijk zo eens stoom moet kunnen aflaten en eens moet kunnen vertellen en je leert dan 
ook veel van anderen hun verhaal. Dat was een van de redenen waarvoor ik ook bij DOMO 
gebleven ben, omdat ik voelde van ‘amai, dat doet echt veel’. (Vrijwilligster, 45 jaar) 
 

− Ja, vind ik wel ja. Ik kan daar altijd terecht enzo… wat dat betreft is het een goede organisatie. 
(Vrijwilligster, 63 jaar)  
 

− Ik denk dat het beter kan. Ik denk dat we iets meer moeten opvolgen. Dan vind ik niet van ze 
moeten gecontroleerd worden. Maar inderdaad ergens wel veel meer afchecken van wat is de 
problematiek waarvoor de vrijwilliger gaat in het gezin en of dit past in de missie en de visie van 
DOMO. En doet ge ook in het gezin wat DOMO verwacht wat ge gaat doen en wat het gezin 
nodig heeft? En dit dan vooral ook naar de vrijwilligers toe ook van: wordt het niet te veel om te 
dragen, gaat ge niet over de grenzen is het wel nog voor DOMO van problematiek, hoe ga je om 
met die gevoelens van machteloosheid? (Vrijwilligster, 48 jaar) 
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Bijlage 2: Focusgesprek vrijwilligers 
Er waren in totaal 22 vragen waarvan de eerste acht vragen persoonlijk zijn, hieronder in het schema 
zie je de persoonlijke vragen met het antwoord van de vrijwilligers.   
  

Vrijwilliger Conny Wendy Hilde 

Geboortejaar   1956 1989 1949 

Ervaring  9 jaar  3 maanden 8 jaar 

Baan   Gepensioneerd 
Vroeger: kantoorwerk 

als secretaresse 

Administratief werk 
politiekantoor 

Gepensioneerd 
Vroeg: pediatrische 

verpleegster 

Postcode  2100 2060 2070 

Hoogst behaalde diploma 
  

Secundair onderwijs 
Handel 

Secundair onderwijs 
Economie talen 

Weten we niet 

Leden huishouden 2 2 2 

Netto maandinkomen   Rond dan 1000 euro Rond de 1200 euro Rond 2000 euro 

 

De volgende veertien vragen gingen meer over de organisatie en de ervaring van de 
vrijwilligers met DOMO Antwerpen.   

  
− Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij DOMO Antwerpen?   
− Hoe ben je in aanraking gekomen met DOMO Antwerpen?  
− Welke motivatie had je om uiteindelijk voor DOMO te kiezen?  
− Vind je het erg dat je niet betaald wordt?  
− Wat vind je juist zo leuk aan vrijwilligerswerk?  
− Wat vind je dan net zo speciaal aan DOMO Antwerpen?   
− Wat zijn volgens jou de werkpunten van DOMO Antwerpen?  
− Wat vind je van de communicatie van DOMO Antwerpen richting jullie?  
− Wat waren uw verwachtingen van de organisatie DOMO?  
− Zijn die verwachtingen vervuld?  
− Samenwerking met gezin, hoe verloopt dit?  
− Om welke redenen zou je DOMO kunnen verlaten?  
− Ben je nog van plan om lang vrijwilliger te zijn?  
− Wat zorgde ervoor dat je begon met vrijwilligerswerk?  
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Interview vrijwilliger 1 

De vrijwilligster die wij als eerste bevraagden is Conny. Zij is geboren in 1956 en woont in Antwerpen 
Deurne met als postcode 2100. De hoogste opleiding waarvoor ze een diploma behaalde was in het 
middelbaar onderwijs, meer bepaald in de richting Handel. Momenteel is zij niet meer tewerkgesteld, 
ze is 65 en is op pensioen. Haar huishouden telt 2 personen, zij en haar partner. Haar netto 
maandinkomen situeert zich tussen de 1000 en 1999 euro. 

Ze besliste rond 2012-2013 om aan de slag te gaan bij DOMO. Ze wou haar tijd vullen doordat ze niet 
meer werkte. Zij trok op de vrijwilligersbeurs van Antwerpen en de stand van ‘DOMO paste helemaal 
bij haar. Ze vond het ook heel belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving. Mensen helpen 
en samen iets leuks doen met de kinderen vindt ze echt belangrijk en dat heeft de doorslag gegeven 
om voor DOMO te kiezen. Het feit dat ze niet betaald wordt, vindt zij niet erg, aangezien het 
vrijwilligerswerk is. 

Wat haar bij DOMO aantrok was dat ze die mensen die in armoede zitten, kon en wou helpen. Ook het 
feit dat ze daarin juist een steentje kon bijdragen vindt ze een heel fijn gevoel. Zowel deze motivatie als 
het feit dat ze leuke activiteiten kon doen met kinderen vond ze het belangrijkste. Ze vond het moeilijk 
om een specifiek werkpunt van DOMO te benoemen maar ging er wel mee akkoord dat de 
naamsbekendheid moest groeien. Ze vindt de communicatie van DOMO richting de vrijwilligers goed. 
DOMO staat altijd open voor de vrijwilligers, je kan altijd in groep of individueel een praatje doen met 
iemand als je met iets worstelt. Haar verwachtingen van DOMO waren een verbetering aan de 
maatschappij, dit vindt zij zeer belangrijk. Deze verwachtingen zijn dan ook meer dan behoorlijk vervuld. 

De communicatie tussen de vrijwilligers en de gezinnen verloopt goed. De vrijwilliger zorgt dus voor de 
communicatie tussen DOMO en het gezin. Maandelijks komt er wel iemand van DOMO naar het gezin 
maar het gebeurt voornamelijk via de vrijwilligers. Ze was bijna eens gestopt bij DOMO omdat ze geen 
goede klik had met het gezin. Dit vond ze natuurlijk wel zeer belangrijk om verder te gaan als 
vrijwilligster. Ze heeft uiteindelijk van gezin mogen veranderen omdat het niet klikte. Nu heeft ze een 
gezin met een mama en vier kinderen waar ze zich heel goed bij voelt en de match is er. Ze is dus zeker 
niet van plan om te stoppen. 

Ze is zeer positief over DOMO. Ondanks dat ze niet betaald wordt, vindt ze DOMO heel vrijgevig. Ze 
krijgen er als vrijwilliger een cadeautje, een etentje, ze doen samen een uitstap, etc. 

De huidige vrijwilligers komen amper in contact met nieuwe vrijwilligers, enkel bij vergaderingen en 
extra cursussen die ze volgen kan dit al eens voorkomen. 
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Interview vrijwilliger 2 

De tweede vrijwilligster die we geïnterviewd hebben is Wendy. Zij is geboren in 1989 en is sinds oktober 
2020 als vrijwilligster bij DOMO aan de slag gegaan. Daarnaast is ze ook tewerkgesteld bij de 
administratie van het politiekantoor van de lokale politie van Antwerpen. Haar huishouden telt 2 
personen, zij en haar partner. Haar netto maandinkomen bedraagt rond de 1200 euro. Die van haar 
partner kon ze niet exact benoemen aangezien die zelfstandig is en het inkomen dus varieert. 

Wendy is in aanraking gekomen met DOMO omdat ze naast haar werk gezinswetenschappen studeert. 
Ze vond DOMO via de sociale kaart dat perfect matchte met wat ze studeert. Het helpen van gezinnen 
interesseert haar meer dan het bijstaan van individuele personen. Dit is ook de reden waarom ze voor 
DOMO koos als stageplaats. 

Het feit dat ze niet betaald wordt, vindt ze niet erg want ze wordt ook niet betaald in het andere 
vrijwilligerswerk dat ze doet. Het is dus een bewuste keuze van haar. Zij wil gewoon ervaring opdoen. 
Wat ze positief vindt aan DOMO in vergelijking met de andere organisaties is dat het activiteiten en 
cadeaus financiert. Ook de onkostenvergoeding van bijvoorbeeld de verplaatsingen neemt DOMO voor 
zijn rekening, dit vindt ze absoluut een pluspunt. 

Wat ze zo leuk vindt aan vrijwilligerswerk in het algemeen is ervaring opbouwen in de hulpverlening en 
verschillende doelgroepen leren kennen en meer sociale kennis opbouwen. Ze komt door het 
vrijwilligerswerk in aanraking met mensen uit verschillende achtergronden en verschillende sociale 
klassen en dit is iets dat ze absoluut wou doen. Wat ze zo speciaal vindt aan DOMO is dat je lang moet 
actief blijven bij hetzelfde gezin en dus een langdurige overeenkomst moet afsluiten. Zo kan je als 
vrijwilliger na een lang traject hopelijk een evolutie te zien bij het gezin waar je je om bekommert. Een 
laatste positief aspect is dat ze het fijn vindt dat DOMO bij haar interesses aansluit, DOMO is een 
gezinsverbandorganisatie. 

Ze vindt dat DOMO twee werkpunten heeft die met elkaar te maken hebben, namelijk onvoldoende 
naamsbekendheid en onvoldoende activiteit op zijn sociale media. Wendy is zelf lid van een groep op 
Facebook (Borgerhout) waar er veel beweging is. Zij denkt dat zo’n initiatief van DOMO zal helpen om 
zijn naamsbekendheid te vergroten. Voor de gemiddelde Antwerpenaar is DOMO niet zo bekend, zegt 
ze. Zij kent het alvast alleen omdat het thema haar interesseert. Zij vindt dat sociale media misschien 
wat vluchtig zijn als optie om vrijwilligers te vinden, maar dat het zeker getest moet worden. 

Momenteel gebeurt de communicatie van DOMO naar de vrijwilligers enkel via mail, en dit door de 
Covid-pandemie. Voor nieuwjaar wou DOMO een virtuele nieuwjaarsdrink organiseren, maar dit is dan 
toch uiteindelijk niet doorgegaan. In normale tijden zou deze Nieuwjaarsactiviteit zeker een goede kans 
geweest zijn om de andere vrijwilligers beter te leren kennen.  

Zij had niet echt verwachtingen van DOMO, zij stond open voor alles. Zij vindt het wel gek dat je geen 
opleiding moet volgen voor DOMO, want bij andere organisaties moest zij dit telkens doen.  Ze begrijpt 
wel dat je bij DOMO komt met een bepaalde basis om het vrijwilligerswerk correct te kunnen uitvoeren. 

Haar samenwerking met haar gezinnen verloopt goed, er is geen probleem. Ze is maar juist begonnen 
en moet gewoon nog aftoetsen bij haar gezinnen hoe ze nog een meerwaarde kan betekenen voor hen. 
Wat ze ook interessant vond was een techniek met kaarten van Lieve om te zien bij welke familie ze 
kon matchen. Lieve had bepaalde kaarten met karaktereigenschappen, Wendy moest dan de kaarten 
kiezen die bij haar paste en zo werd een gezin voor haar uitgekozen. Ze is van plan om nog lang te 
werken als vrijwilligster. Ze ziet maar één reden waarom ze zou kunnen stoppen met DOMO en dat is 
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namelijk als ze zou verhuizen. Ze ziet het niet zitten om telkens een uur te rijden naar de gezinnen. In 
dat geval zou ze een andere organisatie zoeken dichter bij huis. 

 

Interview vrijwilliger 3 

Hilde is een gepensioneerde vrouw geboren in 1949.  Zij is 8 jaar geleden gestart bij DOMO als 
vrijwilliger. Ze was in haar jonge jaren een pediatrische verpleegster maar toch wou ze haar vrije tijd nog 
benuttigen met vrijwilligerswerk. Ze woont met haar man in Zwijndrecht. Ze heeft een ongeluk gehad 
waardoor ze niet meer als vrijwilliger kon staan. Ze is gestopt omdat ze vindt dat ze over haar leeftijd 
is. Ze heeft samen met haar man een netto maandloon van ongeveer 2000 euro en dit is meer dan 
genoeg voor hen.  
 
Ze vond het nooit een probleem om niet betaald te worden want ze deed vrijwilligerswerk puur om 
mensen te helpen. Zij wil dat iedereen genoeg kansen krijgt dus voor haar is elke mens gelijk. Hilde wou 
dus een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het gaf haar een voldoening, het feit dat ze mensen kon 
bijstaan. 
 
Hilde heeft DOMO ontdekt dankzij een vriendin die er als secretaresse werkte. Op aanraden heeft ze 
besloten om daar als vrijwilliger te staan. Wat ze een voordeel vond bij DOMO is dat je geen vaste uren 
hebt, je bespreekt zelf met het gezin welke dagen en uren passen. Het is wel belangrijk dat je minstens 
tweewekelijks 4 uur aanwezig bent bij het gezin.   
 
Haar voorkeur ging altijd naar gezinnen met kleine kinderen. Het eerste jaar heeft ze geen gezin 
begeleid alleen maar bijgeleerd dankzij de maandelijkse vergaderingen. Wat ze speciaal vindt aan 
DOMO zijn de algemene vergaderingen, er wordt dan besproken hoe de situatie bij elke vrijwilliger is 
en wat er beter kan.  Niet alleen de algemene vergaderingen vond ze speciaal maar ook de bijscholing 
die er was. De bijscholing over interessante onderwerpen werden in het kader van begeleiding van 
gezinnen georganiseerd. Problemen met gezinnen, hoe je dingen moet aanpakken, … Dit waren zaken 
die in groep konden worden besproken maar je kon ook altijd een vertrouwenspersoon aanspreken. Je 
kon voor moeilijke vragen altijd terecht bij een meter of peter om raad te vragen over bepaalde zaken.  
 
Haar eerste gezin was een buitenlandse student die ontdekte dat ze zwanger was toen 
ze in België aankwam; waardoor ze het moeilijk had om voor school te werken. Haar situatie is intussen 
al beter en ondanks het feit dat Hilde niet meer voor DOMO werkt, heeft ze nog steeds contact met die 
persoon. Haar tweede gezin was een vrouw die een moeilijke bevalling had waardoor ze moeilijkheden 
had met het uitvoeren van bepaalde zaken. Zij had drie kinderen die graag buiten speelden dus Hilde 
vond het belangrijk dat ze dit ook konden doen. Ook hier heeft ze nog steeds contact met de vrouw.  
 
DOMO heeft zich gehouden aan de verwachtingen van Hilde, ze ziet ook geen werkpunten voor DOMO. 
Zij vond haar tijden bij DOMO zeer leuk. Zij had geen redenen om DOMO te verlaten buiten haar fysieke 
letsels en haar leeftijd stonden in de weg. Hilde zag het uiteindelijk ook gewoon niet meer zitten om 
een nieuw gezin te leren kennen. Dankzij alle hulp die haar gezinnen kregen, konden ze weer terug op 
weg binnen de maatschappij.  
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Bijlage 3: grafieken enquête potentiële vrijwilligers 

 
 

 

Bijlage 4: communicatiedoelstellingen 
 

Om de percentages te berekenen (zodat we de doelstellingen SMART kunnen opstellen) hebben we 
onderzoek uitgevoerd over hoe groot onze doelgroep ongeveer is: 

De provincie Antwerpen telt 1.869.730 inwoners waarvan 50,4% vrouwen.  

Leeftijdsgroep (vrouwen) Aantal (vrouwen)  
35-39  61 304  
40-44 57 774 
45-49 59 485 
50-54 63 178  
55-59 65 715  
Totaal 307 456 = 32.62 % van alle vrouwen in 

Antwerpen 
 

 Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking  

 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking
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Bijlage 5: touchpointstrategie 
 

 Doelgroep Intenties Middelen 
See  Algemene doelgroep die 

we willen bereiken 
Ontdekt de organisatie voor 
het eerst 

− Sociale media 
− SEA 

Think Algemene doelgroep met 
verdere interesse in de 
organisatie 

Ontdekt wat de organisatie 
doet en welke impact een 
vrijwilliger kan hebben  

− Sociale media 
− SEA 
− SEO 
− Website 

Do  Algemene doelgroep die 
verdere acties willen 
uitvoeren 
 

Men wil zich inschrijven als 
vrijwilliger 

− Sociale media 
− SEA 
− SEO 
− Website 

Care Nieuwe en huidige 
vrijwilligers  

Hen ondersteuning en 
begeleiding geven tijdens 
hun vrijwilligerswerk 

− Sociale media 
− Website 

 
Bijlage 6: analyse sociale media en website DOMO 
 

Vlaanderen 
 Facebook en/of LinkedIn Website 

Po
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DOMO Vlaanderen trekt nieuwe 
vrijwilligers aan op hun Facebook en 
LinkedIn met behulp van vacatures, online 
infosessies (wat een goed alternatief is in 
tijden van corona), een interview met een 
vrijwilligster genaamd Monica. Hierin deelt 
zij haar verhaal en ervaringen met de 
lezers. 
 

DOMO Vlaanderen heeft één website en hierop 
is een knop met een onderverdeling van alle 
steden waar ze actief zijn. Op hun website 
informeren ze ook over infosessies. 
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Op hun Facebookpagina is er een publicatie 
over een overheidsbeslissing wat betreft 
aangiftebelasting met betrekking tot 
vrijwilligers. Iets dat zeer interessant is voor 
hun vrijwilligers. Dit is een van de 
voorbeelden hoe zij met hun huidige 
vrijwilligers communiceren.  
 
 

Op hun website kunnen we zien dat 
communicatie met huidige vrijwilligers niet 
aanwezig is. 
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DOMO is sinds 1 oktober 2020 lid van 
‘Home start worldwide’. Dit is een 
internationale beweging die staat voor 
expertisedeling van gezinsondersteunende 
initiatieven. 
Dit is een manier die ze gebruiken om te 
communiceren met sympathisanten en 
sponsors. 
 
Daarnaast is er ook een interview met een 
vrijwilliger. Daarin deelt ze haar verhaal en 
haar ervaringen. 
 

Op hun website kunnen mensen zich inschrijven 
om hun nieuwsbrieven te ontvangen. Dit met als 
doel om sympathisanten op te hoogte te 
brengen van activiteiten, beslissingen, etc. Ook is 
er de mogelijkheid om een gift te doen om zo 
DOMO te steunen.  
 

 
 

Leuven 
 Facebook en/of LinkedIn Website 
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DOMO Leuven heeft geen eigen 
Facebookaccount. 

Zoals hierboven vermeld is er een knop met alle 
steden waarin DOMO een vestiging heeft. Leuven 
maakt hier deel van uit en deelt hier informatie 
over haar organisatie. Om nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken maakt ze gebruik van vacatures en 
een vermelding dat er gezinnen op een wachtlijst 
staan. Hierbij wekken ze de indruk van ‘wij 
hebben u nodig’. 
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Op hun Facebookpagina is er een 
publicatie over een overheidsbeslissing 
wat betreft aangiftebelasting met 
betrekking tot vrijwilligers. Iets dat zeer 
interessant is voor hun vrijwilligers. Dit is 
een van de voorbeelden hoe zij met hun 
huidige vrijwilligers communiceren.  
 
 
 

Als de huidige vrijwilligers (meer) informatie 
nodig hebben, worden de contactgegevens 
vermeld van twee coördinatoren. Maar verder 
wordt er niet vermeld dat ze effectief met hen 
communiceren. 
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 DOMO Leuven heeft geen eigen 

Facebookaccount. 
De sponsors en sympathisanten worden vermeld, 
maar verder blijkt er geen informatie te zijn over 
communicatie met hen. 
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Hasselt 
 Facebook en/of LinkedIn Website 
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Om nieuwe vrijwilligers aan te trekken, 
gebruiken ze posts van acties die zij 
ondernamen. (Zie foto bij ‘sponsors en 
sympathisanten’). 

DOMO Hasselt heeft een eigen site en 
organiseert zoals DOMO Vlaanderen 
infomomenten voor nieuwe vrijwilligers. Op zijn 
eigen website zijn ook vacatures te vinden voor 
nieuw personeel.  
 
Verder is er ook een rubriek fotogalerij met een 
indeling vrijwilligers, DOMO-huis en 
evenementen. Dit is een goeie manier om 
nieuwe vrijwilligers al een voorkennis te geven 
van de organisatie. 
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Wat betreft communicatie met huidige 
vrijwilligers is er niet veel te vinden. 
Opvallend is wel het corona-pakje met 
preventieregels, papieren zakdoeken en 
Cleenex-dozen. Op deze post stond  ‘kom 
ze maar ophalen, vrijwilligers!’ 
 

 
 

Als men gaat kijken naar communicatie tussen 
DOMO Hasselt en zijn huidige vrijwilligers, blijkt 
er niks relevants te zijn. 
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Ook naar sympathisanten en sponsors toe, 
tonen ze welke acties ze ondernamen zoals 
een samenwerking met Neuhaus dat 
chocolade opstuurde naar DOMO-
gezinnen van Hasselt. 
 
Daarnaast stellen ze op hun 
Facebookpagina ook een nieuwsbrief van 
heel het jaar 2020 ter beschikking van 
geïnteresseerden. 
 
 

Zoals op de algemene site is er ook een optie 
waarbij mensen zich kunnen abonneren op hun 
nieuwbrief. Zo kunnen ze op regelmatige basis 
informatie ontvangen van DOMO Hasselt. 
 
Sympathisanten krijgen op hun site eerst een 
klein tekstje te zien met uitleg over wat DOMO 
Hasselt is en ook een andere rubriek met acties 
die ze gedaan hebben. 
 
Sponsors worden vermeld met hun links, ook 
worden er een aantal gegevens 
(rekeningnummer, contactpersonen en adres) 
vermeld voor wie DOMO Hasselt wil 
contacteren of een donatie wilt doen. 
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Bijlage 7: vragenlijst gezinnen 
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Bijlage 8: persona 
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Verslagen coachvergaderingen 
 

   COACHVERGADERING 1 
__________________________________________________________________________________ 

Datum: 11 december 2020 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Ansah Joshua, Caglayan Melda, De Sterck Lisa, 
Gunel Ninve, Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, 
Taildeman Milan  
Afwezigen:/ 
Coach: Katleen Vandriessche  
Notulist: Agusto Zelda 
___________________________________________________________________________ 
 

Agenda: 

• Zwaktes van DOMO 
• Communicatiedoelstelling 
• Fundamenteel probleem  

Agendapunt 1 

Bespreking:  
De naamsbekendheid van DOMO is een probleem, de organisatie is niet populair en die wordt vaak 
verward met andere bedrijven. 
De website van DOMO ziet er niet aantrekkelijk uit. 
De sociale media van de organisatie zijn amper actief. 
De doelgroep van DOMO is veel te groot. 
DOMO heeft concurrentie. 
 
Besluit: 
We moeten ervoor zorgen dat DOMO bekend en herkend wordt. 
De website moet er vrolijker uitzien. 
De sociale media van de organisatie moeten actief zijn. 
De doelgroep moet een grens hebben. 
De concurrentie moet onderzocht worden.  
 
To do: 
Tegen maandag moeten we deze punten grondig onderzoeken en een aantal mogelijke 
oplossingen hebben. 
 

 

Agendapunt 2 

Bespreking: 
De communicatiedoelstelling is wazig. Men kan deze niet exact definiëren. 
 
Besluit: 
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Communicatiedoelstelling helder formuleren. 
 
 
To do: 
Samen brainstormen en met stappen werken zonder onze ideeën te vergeten. 
 

 

Agendapunt 3 

Bespreking: 
 
Wat is het fundamenteel probleem van DOMO? 
 
Besluit: 
 
De naamsbekendheid (want zonder naamsbekendheid kunnen ze geen vrijwilligers aantrekken) 
 
To do: 
 
Samen een oplossing vinden. Elk krijgt een taak. (Zie schema onderaan) 
 

 

Overzicht to do’s 

Wat Wie Tegen wanneer 
Organisatieprobleem onderzoeken Anna 14 december 
Doelgroep onderzoeken Melda & Yassir  14 december 
Concurrentie onderzoeken Ninve & Mona 14 december 
Communicatie onderzoeken Zelda & Milan 14 december 
Andere DOMO-organisaties onderzoeken Ihsane 14 december 
Motivatie onderzoeken Joshua 14 december 

 

 

Volgende vergadering: 14 december 2020 

Voorzitter: Leen Rousseau 

Notulist: Joshua Ansah 

Tijd en plaats: 09:00 -13:00 op ZOOM 
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COACHVERGADERING 2 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 14 december 2020 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Joshua Ansah, De Sterck Lisa, Gunel Ninve, 
Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, Taildeman Milan  
Afwezigen: Melda Caglayan 
Coach: Katleen Vandriessche  
Notulist: Joshua Ansah 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Stand van zaken  

  

- wat is de huidige stand van zaken?  

 Iedereen heeft onderzoeksvragen moeten formuleren over zijn/haar categorie van het bedrijf 

  

- welke vragen worden er gesteld?  

Mogen de onderzoeksvragen ook subjectief beantwoord worden? 

• Neen, onderzoeksvragen moeten objectief en met onderzoek beantwoord worden. 

Taken tegen vandaag: 

  

1. Bespreking verslag:  

Opmerking:  

• Weinig informatie om op de hoogte te zijn 
• Mag uitgebreider 

 
1. Bespreking onderzoeksvragen : 

Organisatie 

• Anna  
- vragen zijn goed maar kunnen nog helder gemaakt worden (bv. “Offline” à concreet)  

Concurrentie 

• Ninve en Mona 
- vragen over de voorwaarden mogen duidelijker gemaakt worden 

Doelgroep 
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• Yasser en Melda 
- heel specifieke en doordachte vragen gesteld 
- gesteld vanuit het standpunt van de doelgroep en niet vanuit het bedrijf (La Union) 

Communicatie 

• Milan en Zelda 
- veel vragen - kan een uitgebreid onderzoek gedaan worden 
- vraag over welke kanalen vrijwilligers gebruiken is overbodig 

Andere Domo organisatie 

• Ihsane  
- “gesponsorden” mag duidelijker geformuleerd worden (wie zijn de gesponsorden?) 

Motivatie 

• Joshua 
- waarom en waardoor worden vrijwilligers gemotiveerd (algemene onderzoek) 
- laatste vraag overbodig 

2. To do  

• Iedereen moet vandaag zijn onderzoekvragen aanpassen en afmaken. 
• Woensdag (16/12): onderzoeksvragen onderzoeken (=proberen te beantwoorden m.b.v 

onderzoek).  



   
 

 58 

  

  
   COACHVERGADERING 3  

___________________________________________________________________________ 
  
Datum: 18 december 2020 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Caglayan Melda, De Sterck Lisa, Gunel Ninve, 
Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, Taildeman Milan  
Afwezigen: Joshua Ansah 
Coach: Katleen Vandriessche  
Notulist: Ihsane Ridouani  
___________________________________________________________________________ 
  
Stand van zaken  
  
1. Bespreking helpdesk onderzoek  
 

Anna en Marcia hebben de helpdesk met Yannick Dujardin bijgewoond over het onderzoek dat ze 
gaan doen. Hij heeft aangeraden om 2 à 3 gezinnen te onderzoeken, indien mogelijk door middel 
van observatie, maar eerst een enquête op te stellen en diepte-interviews te organiseren. Voor de 
vrijwilligers zou er dan de enquête zijn. Er werd aanbevolen eerst de enquête uitte voeren en dan 
pas de diepte-interviews, maar dat hangt af van hoeveel informatie is verzameld.  

Er werd aangehaald door onze teamleden dat een observatie bij de gezinnen delicaat zou zijn. We 
moeten voorzichtig zijn met wat we gaan vragen, maar hoe we dat precies aanpakken gaan we later 
nog bespreken.  

Conclusie: een mix hebben van alle onderzoeksmethodes is aangeraden.  

  

2. Overlopen van onderzoeksdossier 

We hebben het dossier overlopen en bekeken wat belangrijk is en wat er eventueel aangepast kan 
worden.  

Anna (organisatie): goede structuur en nuttige informatie  

Doelgroep (Melda & Yassir): Nog niet alle vragen zijn beantwoord, maar ze hebben al heel wat 
informatie kunnen vinden aan de hand van deskresearch. 5 à 6 vragen zijn nog onbeantwoord, deze 
horen verder onderzocht te worden door field research.   

Concurrentie (Ninve & Mona): Ninve heeft de indirecte concurrentie behandeld, ze heeft een mail 
gestuurd naar de organisatie (Rode kruis) om meer informatie te hebben. 

Tip indirecte concurrentie: meer structuur in de tekst met titeltjes.   

Mona heeft de directe concurrentie onderzocht, ze heeft alle vragen die ze vorige vergadering niet 
had kunnen beantwoorden, beantwoord. Er zijn 7 directe concurrenten op dit moment. De tekst is 
voor de rest overzichtelijk en duidelijk.  
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Communicatie (Milan & Zelda): Zij hebben alle onderzoeksvragen kunnen beantwoorden met 
deskresearch, behalve vier. Deze vragen gaan dan onderzocht worden met field research.  

 

Andere organisaties (Ihsane): onbeantwoorde vragen zijn gezet bij field research omdat de 
organisatie deze vragen kan beantwoorden. Yasser heeft verder onderzoek gedaan naar de content 
die wordt geplaatst op sociale media, deze informatie wordt toegevoegd aan dit onderdeel.  

 

Motivatie: Joshua was afwezig tijdens de coachvergadering.  

 

3. Vragenlijst opdrachtgever 

Vragen die niet beantwoord kunnen worden met DR en wel beantwoord kunnen worden door de 
opdrachtgever/organisatie zijn in een apart document geplaatst. Sommige vragen bij doelgroep 
waren niet gericht naar de opdrachtgever, deze onderzoeksvragen moeten aangepast worden 
(ondertussen opgelost). Vraag over aantal vrijwilligers weggelaten aangezien deze werd beantwoord 
tijdens de briefing.  

De vraag over bijdrage sponsors eens bekijken, kan eventueel weggelaten worden. We moeten 
rekening houden met wie de campagne zal trekken en voorttrekken voor de volgende jaren, maar 
dit is momenteel nog niet duidelijk voor ons.  

Een document opstellen met de vragen die nog niet beantwoord zijn, zo is het duidelijk hoe we deze 
gaan behandelen en meer overzicht creëren.  

 

4. Werkvergadering  

Na de coachvergadering hebben we even een werkvergadering gehouden.  

 

Er zijn nog een aantal vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven, deze onderzoeksvragen gaan we 
behandelen met field research. We hebben drie categorieën (gezin, huidige vrijwilligers en 
potentiele vrijwilligers) opgesteld en drie groepen, zo kan elk groepje rond 1 categorie werken en de 
field research opstellen.   

 
2. To do  
  

Wat Wie Wanneer  

Vragen field research 
opstellen 

Huidige vrijwilligers: Melda, Yassir, Milan  
Potentiële vrijwilligers: Zelda, Joshua, 
Anna  
Gezinnen: Ninve, Ihsane, Mona  
 

Zondag 20 december 
’20  
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Vragen opdrachtgever in 
het document zetten 

Iedereen ASAP 

 
  
- Datum volgende vergadering: maandag 4 januari 2021  
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   COACHVERGADERING 4 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 04 januari 2021 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Caglayan Melda, De Sterck Lisa, Gunel Ninve, 
Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, Taildeman Milan 
Afwezigen:/ 
Coach: Katleen Vandriessche 
Notulist: Milan Taildeman 
_______________________________________________________________________________ 

 Stand van zaken 

1. Nu Joshua uit ons bureau is weggevallen, moeten we zo snel mogelijk zijn werk inhalen. De 
derdejaars gaan de deskresearch van Joshua afwerken zodat we geen achterstand oplopen.  

 

2. De vragen van fieldresearch overlopen. De vragen over de gezinnen hebben ze individueel 
opgesteld maar nog niet samen kunnen overlopen. Ze moeten proberen meer samen te 
werken om tot goede vragen te komen. De vragen over huidige vrijwilligers misschien eerder 
een gesprek organiseren met de huidige vrijwilligers ipv een enquête op papier. De enquête 
voor de potentiële vrijwilligers is zo goed als af. Het doel is om het door zo veel mogelijk 
mensen te laten invullen.  

 

3. Normaal gezien zou de fieldresearch wel al afgerond moeten zijn, wat ervoor zorgt dat we 
wat minder tijd hebben. We gaan deze week goed moeten doorwerken om de enquêtes te 
kunnen opsturen. 

 

4. Vragen die we aan de opdrachtgever willen stellen moeten we misschien nog eens 
herbekijken en eventueel korter maken, zodat de opdrachtgever enkel op de belangrijkste 
vragen een antwoord kan geven. 

 

5. Na deze coachvergadering gaan we in kleine groepjes de enquêtes overlopen en zien waar 
er eventueel aanpassingen gedaan moeten worden.  

 

 

2. To do 

 

Wat 

 

Wie Wanneer 

 
Enquêtes finaliseren 

 

Huidige vrijwilligers: Melda, Ya
ssir, Milan  

Zo snel mogelijk 
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Potentiële vrijwilligers: Zelda, 
Anna  

Gezinnen: Ninve, Ihsane, Mona
  

 
Fieldresearch afwerken en 
conclusies bekomen 

 

Iedereen Donderdag 7januari 2021 

Antwoorden fieldresearch Iedereen Maandag 11 januari 
Retroplanning maken Yassir, Ihsane Woendag 6 januari 2021 
Probleemstelling formuleren Milan Woensdag 6 januari 2021 

 

 

− Datum volgende vergadering: 6 januari 2021
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   COACHVERGADERING 5 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 06 januari 2021 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Milan Taildeman Amenouar Yassir, Caglayan Melda, De Sterck 
Lisa, Gunel Ninve, Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, 
Taildeman Milan 
Afwezigen:/ 
Coach: Katleen Vandriessche 
Notulist: Yassir Amenouar 

__________________________________________________________________________________ 

 Stand van zaken 

 

1. Retroplanning moet nog aangevuld worden want verschillende data ontbreken. Yassir en 
Ihsane zijn daarvoor verantwoordelijk. 

2. Voorblad gemaakt door Anna samen bekeken. Unanimiteit vindt het heel mooi en dat het bij 
domo past. 

3. Wij hebben een antwoord gekregen van de opdrachtgever. Zij hebben de antwoorden van 
de opdrachtgever samengevat. (Mona, Zelda, Ninve en Melda). 

4. Website afgewerkt door Leen. Vervolg bij ‘to do’ 
5. Deskresearch nagekeken door managementteam en verbeterd. 
6. Mail ontvangen van meneer De Waele met info dat elke groep verschillende vrijwilligers 

moet bevragen. 
7. Milan heeft tekstje gemaakt van probleemstelling. 

 

2. To do 

 

Wat 

 

Wie Wanneer 

 

Retroplanning afwerken 
(m.b.v. document met 
deadlines en vragen via 
mail) 

 

Ihsane, Yassir Vrijdag 8 januari 2021 

Fieldresearch afwerken en 
conclusies bekomen 

 

Iedereen Donderdag 7januari 2021 
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Antwoorden fieldresearch Iedereen Maandag 11 januari 
Aanpak enquête formuleren Zelda Woensdag 8 januari 2021 
Website nakijken en feedback 
geven 

Iedereen Zo snel mogelijk 

Aanpassingen deskresearch 
bekijken en verbeteren als 
nodig 

Iedereen Zo snel mogelijk 

Andere groep contacteren voor 
verdeling van vrijwilligers voor 
de interviews 

Anna Zo snel mogelijk 

Antwoorden enquête 
analyseren 

Zelda, Mona, Melda, Anna, 
Ninve 

Donderdag 7 januari 2021 

Antwoord van domo voor 
gezinnen te interviewen 

Groep van Lisa voor field 
research 

Zo snel mogelijk 

 

− Planning ‘kahoot’  
− + datum volgende vergadering: 8 januari 2021  
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   COACHVERGADERING 6 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 08 januari 2021 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Milan Taildeman Amenouar Yassir, Caglayan Melda, Lisa De 
Sterck, Gunel Ninve, Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, 
Taildeman Milan 
Afwezigen:/ 
Coach: Katleen Vandriessche 
Notulist: Melda Caglayan  

__________________________________________________________________________________ 

 Stand van zaken 

o Verslag overlopen van de vorige coachvergadering  
o Bespreking van de website:  

 
 Feedback: wat is goed en wat kan beter 

Veranderingen die gebeurd zijn:  

Onze verhalen 

Portfolio (waarvoor we werken) 

o Opmerkingen in de onderzoek dossier bekijken 
Deskresearch verbeteren: drukken op oplossen als je klaar bent met het verbeteren  

 

Potentiele vrijwilligers: 

• Genoeg antwoorden op de enquêtes  
• Ihsane, Mona en Anna enquêtes geanalyseerd (percentages berekenen en vergelijken) 
• Er moet een vergelijking gebeuren tussen de enquêtes, hoe kan dat gebeuren?  
• Algemene informatie opstellen en daarna vergelijken  
• Vragen aan docent (Meneer Dujardin) 

 

Huidige vrijwilligers  

• 1 van de vrijwilligers heeft geantwoord (Cony)  
• Melda gaat bellen en de vragen stellen   
• Yassir noteert de antwoorden 
• Milan schrijft het uit 
• De verschillende vrijwilligers: (1 iemand die net is gestopt, 1 iemand die lang werkt, 1 

iemand die net gestart is)  
• De personen die niet antwoorden, initiatief nemen en bellen  
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• Nog een antwoord (Wendy) zij kan bellen (zaterdag na 17h)  

 

Gezinnen  

• Geen antwoorden gekregen  
• Via onderzoek paar antwoorden gevonden over gezinnen: ervaring van gezinnen, ervaring 

van vrijwilligers… 
• Plan b: contact opnemen met (via de coach)  
• Steunpunt mensen en samenleving  
• Samenlevingsopbouw  

 

Retroplanning is aangevuld 
• Startdatum en een einddatum aangeduid  
• Per dag aangeduid wat er gedaan moet geworden  

 
Vrijdag 29 januari presenteren  

 
Methodologie  

• Zelda heeft afgewerkt  
• Melda is al begonnen, moet bekeken worden door de groepsleden 
• Groep van gezinnen moet eraan beginnen  

 

2. To do 

Wat  Wie  Wanneer  
Deskresearch: verbeteren Iedereen  Zo snel mogelijk, tegen 

maandag klaar  
Fieldresearch afwerken  Iedereen (behalve het 

interview die volgende week 
kan uitgevoerd worden)  

Deze week (10 januari) 

Methodologie uitschrijven  Iedereen  Eind deze week  
Meneer Dujardin contacteren 
voor vergelijking van enquêtes  

Anna  Vandaag 8 januari  

Focusgroep huidige 
vrijwilligers: vrijwilligers bellen 
als er geen antwoord is 

Marcia Deze week  

 

+ datum volgende vergadering: 11. januari 2021 

Kahoot uitspelen na vergadering  

Tips: ideeën noteren en betere brainstorm  
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COACHVERGADERING 8 

__________________________________________________________________________________
  
Datum: 11 januari 2021  
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Caglayan Melda, Lisa De 
Sterck, Gunel Ninve, Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau 
Leen, Taildeman Milan  
Afwezigen:/  
Coach: Katleen Vandriessche  
Notulist: Mona Rebii  
__________________________________________________________________________________
  
 Stand van zaken  
   

1. Overlopen van verslag van vorige coachvergadering.  
 

2. Fieldresearch overlopen  
• Vrijwilligers: Melda, Milan en Yassir hebben de vrijwilligers kunnen bellen en 

interviewen en in een tekst uitschrijven.  
• Potentiële vrijwilligers: Leen en Anna hebben draaitabellen gemaakt om de 

antwoorden op de enquêtes te kunnen analyseren. Een groot deel van de 
conclusies werden in een doorlopende tekst uitgeschreven. Methodologie 
ook.  

• Gezinnen: Mona, Ihssane en Ninve hebben een onderzoek bestudeerd en de 
belangrijkste conclusies er uitgehaald en in een doorlopende tekst gezet.  
Antwoorden van interview krijgen zij pas op donderdag 14 januari.  

3. Strategie  
• Marketingcommunicatiedoelgroep, marketingcommunicatiedoelstellingen, 

boodschap, concepten, communicatiemix, budget en retroplanningbudget: 
we moeten ideeën vinden voor al deze concepten.  

• Iedereen gaat minstens over 4 ideeën nadenken voor de brainstormsessie. 
 
  
2. To do   
  
Wat  
  

Wie  Wanneer  
  

 Methodologie afwerken  Iedereen  11 januari 2021 in de avond 

Nadenken over strategie  Iedereen  11 januari 2021 van 14u30 tot 
15u30 
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Helpdesk  Iedereen  13/01/2021  

Vrijwilliger interviewen   Melda, Milan en Yassir  Woensdag 8 januari 2021  

Fieldresearch doornemen  Lisa, Marcia en Leen  Zondag 17 januari 2021 

Retroplanning nakijken en indien 
nodig aanpassen  

Yassir en Ihssane  14 januari 2021  

  
• + datum volgende coachvergadering: 13 januari 2021 om 9u 
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COACHVERGADERING 9 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 15 januari 2021 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Caglayan Melda, De Sterck Lisa, Gunel Ninve, 
Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, Taildeman Milan 
Afwezigen:/ 
Coach: Katleen Vandriessche 
Notulist: Gunel Ninve 
__________________________________________________________________________________ 

 Stand van zaken 

 

- Vorige Coachverslag overlopen 
- Leden van 3CM hebben al het werk op canvas geplaatst 
- Strategie overlopen  

• Communicatiedoelgroep bekijken van wie wat heeft gedaan, de beslissingen die gemaakt 
zijn bespreken met de coach 

• Communicatiedoelstellingen bekijken met de coach. De beslissingen bespreken met de 
coach. De kennisdoelstellingen moeten anders geformuleerd worden 

• Boodschap: de verschillende boodschappen bekijken en bespreken. De boodschap moet nog 
gekozen worden. Iedereen moet meedenken aan de boodschap. 
Opmerking van de coach: De boodschap moet een paar zinnen zijn. De boodschap is het 
basisidee waarbij je altijd gaat terugkijken. 

• Concept bespreken wie wat heeft gedaan en hoe. Het concept kort uitleggen aan de coach.  
Opmerking: Het woord ‘Schaamte’ niet gebruiken een ander woord gebruiken bv. Taboe. 
Omdat het te negatief is. Opmerkingen bekijken. 

• Communicatiemix: Online communicatiemiddelen overlopen en bespreken. De tekst moet 
korter, meer to the point. De opmerkingen bekijken en de structuur van de tekst aanpassen.  

- De Touchpointstrategie bekijken met de coach. Schrijffouten bekijken en aanpassen.  
- Persona bekijken met de coach. 
- Inhoudstafel overlopen, alles is toegepast aan het sjabloon dat we gekregen hebben. Er moeten 

nog dingen worden toegevoegd.  
- Voetnoten moeten nog toegevoegd worden door iedereen. 
- DESTEP moet gemaakt worden. SWOT aanvullen en een beetje samenvatten.  
- Retroplanning opmaken voor de campagne van december en januari 
- Budget moet berekend en vastgesteld worden. Opmerking van de coach: als je een post plaatst, 

eerst organisch laten draaien en daarbij boosten door te betalen. Je hebt daardoor een 
efficiëntere campagne. 

 

To do 
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Wat 

 

Wie Wanneer 

 
Communicatiedoelgroep 
opmerkingen bekijken en 
aanpassen 

Mona, Zelda, Ninve 18/01/2021 

Communicatiedoelstelling 
opmerkingen bekijken en 
aanpassen 

Milan 18/01/2021 

Boodschap schrijven Mona, Zelda 18/01/2021 
Concept opmerkingen bekijken 
en aanpassen 

Anna, Ninve, Yassir 18/01/2021 

Communicatiemix 
opmerkingen bekijken en 
aanpassen en structuur van de 
tekst aanpassen 

Melda, Anna, Milan 18/01/2021 

Voetnoten toevoegen aan de 
tekst 

Iedereen 18/01/2021 

DESTEP maken en SWOT 
aanvullen en een beetje 
samenvatten 

Melda, Anna, Milan, Ihsane 18/01/2021  

Budget opmaken Ninve en Mona 18/01/2021 
Retroplanning opmaken voor 
de campagne. 

Zelda en Yassir 18/01/2021 

 

 

Datum volgende vergadering: 18/01/2021 
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COACHVERGADERING  10 

_________________________________________________________________________________  
 
Datum: 18 januari 2021 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Caglayan Melda, De Sterck Lisa, Gunel Ninve, 
Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, Taildeman Milan 
Afwezigen:/ 
Coach: Katleen Vandriessche 
Notulist: Agusto Zelda 
 
 
 Stand van zaken  
 

• Boodschap 
 De boodschap werd aangepast, de woordkeuze is beter en het woord ‘taboe’ is eruit gehaald. 

• Concept 

Opmerking bij het concept, de structuur moet nog aangepast worden. 

• Retroplanning 

De retroplanning is niet helemaal af; we moeten meneer De WAEL contacteren ivm vraag hierover 

• Budget 

Opmerking budget, berekeningen maken voor alle materiële kosten en personeelskosten. 

Wecanmakesense.com en BillieBonkers.be opzoeken voor de tarieven. 

Budget voor de video moet in kolom worden gezet. 

• DESTEP 

De sterktes en zwaktes moeten aangepast worden. Socio-culturele factoren aanvullen, sommige 
onderdelen van de demografische, juridische en economische factoren kunnen we meenemen naar 
de volgende stap. (De vergoedingen en de afkomst) 

• SWOT 

OK 

• Feedbackmoment plannen voor de strategie 
• Voetnoten toevoegen 
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Taakverdeling presentatie 

Anna: lay-out van de presentatie  

Ninve, Melda: creatief werk  

Mona, Zelda, Milan, Yassir:  inhoud tekst presentatie 

  
To do  
  
Wat  
  

Wie  Wanneer  
  

 Contact opnemen met meneer 
De Wael voor de retroplanning 

 Yassir, Zelda  20/01/2021 

 De structuur van het concept 
moet aangepast worden 

 Melda, Yassir en Anna  20/01/2021 

 Deel budget aanvullen  Mona en Ninve  20/01/2021 
 Onderzoekdossier afwerken  Iedereen  20/01/2021 
 Presentatie afmaken  Iedereen  20/01/2021 
  
  
Datum volgende vergadering:  20/01/2021 
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COACHVERGADERING 11 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 20 januari 2021 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Caglayan Melda, De Sterck Lisa, Gunel Ninve, 
Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, Taildeman Milan 
Afwezigen:/ 
Coach: Katleen Vandriessche 
Notulist: Anna Nuyens 
 

  

 Stand van zaken  

• Strategie bespreken – DOSSIER AFWERKEN!  
• Presentatie voorbereiding   
• Helpdesk   
• Presentatie oefenen  

  

 Indien er aanpassingen nodig zijn, gewoon doorsturen naar de derdejaars. Aanpassen in Outlook 
werkt niet meer.   

  

Strategie bespreken:   

CONCEPT: (Anna, Ninve en Yassir)  

In orde, woordje ‘schaamte’ veranderd door ‘taboe’ voor de rest was dit in orde   

  

RETROPLANNING: (Yassir en Zelda)  

Er moesten nog 5 puntjes aangevuld worden, is in orde  

Enkel interne en externe analyse geen idee. Dit moet nog in orde komen. Planning die je zelf maakt, 
dus je kan zelf kijken wanneer je dit inplant. Als je met DOMO zou overleggen welke stappen ga je 
dan uitvoeren en wanneer. Zelf toevoegen.   

  

BUDGET: (Ninve en Mona)  

Alles gevonden! + extra uitleg over hoe ze aan de prijs gekomen zijn. Kan eventueel nog nagekeken 
worden voor eventuele opmerkingen.  scherm gedeeld dus iedereen heeft het al eens bekeken.   
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Volledige versie werd doorgestuurd naar Leen. Twijfel over de uren. 40 uur op aanraden van 
communicatiebureau zelf. Totaal wel serieus boven het budget…. Eventueel ideeën geven hoe aan 
hoger budget te komen. Werken met min en max. Idealiter zou het zo kunnen maar nog zoeken naar 
manieren om de kosten te temperen. LinkedIn als optie zetten, is een extra dus ook zo verwerken 
in budget. Als ‘optie’. Bronvermelding nog verder in orde brengen! Freelancers of studenten 
bekijken om kosten te doen dalen.  

  

DESTEP: (Ihsane, Milan en Anna)  

Technologie tekst moet nog afgewerkt worden.  AFWERKEN!!!  

 

Presentatie voorbereiding  

LAY OUT:   

Helemaal in orde, verder aanvullen adhv inhoud groepje   

  

INHOUD:  

Overzicht verdeeld en opgezocht. Enkel Zelda en Ninve moeten nog verder afwerken.   

Alles in 1 Word document gieten. Deel gezinnen dat niet begrepen wordt – overleggen met groepje 
van gezinnen (Ihsane). Retroplanning allebei verwerken!  Staat op outlook!   

  

CREATIEF WERK: (Melda en Ihsane)   

Post facebook en insta in orde!   

Website voorbeeld - in Word gemaakt van hoe het eventueel kan. Ook domo heeft een foto 
maar minder vriend aan huis gevoel. Familiegevoel aar voor brengen.   

Missie oké  

Visie – aanpassingen aan gedaan – niet gewoon 1 blok, kernwoorden accentueren   

Werking – aanpassingen aan gedaan – niet gewoon 1 blok tekst – hoe de perfecte vrijwilliger taken 
vs denkkaders. Het idee is er maar de effectieve creatie van een website is er nog niet.   

• Na evaluatie nog creatief werk in de ppt. Daar dan alle voorbeelden van fbpost, 
instapost en aanpassingen website tonen   

Instagrampost: tonen van werking met video, delen op verhaal, … naam voorstelling!? Voor hun 
insta  

Hier origineel over nadenken, persoonlijkheid bedenken en deze ook zeker voorstellen en 
uitleggen.   

Facebookpost: visueel DOMO promoten, in orde!!   

Naam: wel slim? Er is al zo weinig naamkennis of toch het erop wagen, goed over nadenken, voorstel 
doel en goed kunnen beargumenteren  
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Helpdesk  

Mevr Depoorter bespreking over laatste aanpassingen dossier. 16u45.  Wie kan? Anna, Ihsane, 
Mona, Milan, Leen, Marcia, Lisa. Hoe meer zielen hoe meer vreugde ;) link mail!   

Iedereen wordt beoordeeld op het dossier dus zeker must om mee te doen. Link werd 
doorgestuurd.   

  

Presentatie oefenen  

Donderdag en vrijdag al eerste keer overlopen! Woensdag vanavond dus alles af!!!!  

Vooral 2e en 3e jaars, de 1e jaars als publiek.   

Donderdag 11u oefenen!!!!  

Vrijdag: 11u oefenen!!!! Eerst coachvergadering dan individuele begeleiding en dan oefenen.   

Bellen voor de tekstverdeling!  

  

Extra:   

Hoe ging het? Hoe voelde het? Blij? Ander aanpakken? Bespreking!   

Vooral positief, komt goed, goede sfeer. Werkproces positief vooruitgegaan. Leren samenwerken, 
veel geleerd van de andere jaren. Leren doorzetten. Leren plannen. Keigoed derdejaars. Mooie 
interacties onder elkaar. Elkaar versterkt! PROFICIAT! Neem de energie voor de eindspurt, steun op 
elkaar en dat komt goed. Samen staan jullie echt sterker. 1e jaars echt geef maar commentaar, 
versterk elkaar, hou het vast en ga ten volle voor de eindspurt.    

To do  

  

Wat  Wie  Wanneer  

  

Budget: min en max voorstellen, aanvullen  Ninve en Mona    

Woensdag 20/01 23u59  

Budget: Bronvermelding  Ninve en Mona  Woensdag 20/01 23u59  

Destep: Technologie tekst  Anna  Woensdag 20/01 16u  

Inhoud: Deeltje gezinnen   Ihsane en Mona  Woensdag 20/01 18u  

Inhoud: Deeltje retroplanning  Zelda  Woensdag 20/01 18u  

Creatief werk: naam voorstellen   Ihsane en Melda  Woensdag 20/01 20u  
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Ppt: creatief werk erin  Anna  Woensdag 20/01 23u59  

Ppt: inhoud erin  Anna  Woensdag 20/01 23u59  

  

  

Datum volgende vergadering: Vrijdag 22/01 – 9u00  
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COACHVERGADERING  12 

__________________________________________________________________________________
 Datum: 22 januari 2021 
Aanwezigen: Agusto Zelda, Amenouar Yassir, Caglayan Melda, De Sterck Lisa, Gunel Ninve, 
Ngongo Kitenge Marcia, Nuyens Anna, Ridouani Ihsane, Rousseau Leen, Taildeman Milan 
Afwezigen:/ 
Coach: Katleen Vandriessche 
Notulist: Ridouani Ihsane 
 _________________________________________________________________________________ 

 Stand van zaken  

  

- Presentatie overlopen  
- Details afwerken van het dossier 
- Presentatie oefenen  
 

• De presentatie werd overlopen en er werd feedback gegeven door de studenten van 1CM 
en door de coach.  

 Suggestie van de coach: creatief werk voor de evaluatie en na de het concept  

  

• Er werden momenten afgesproken voor volgende week om de presentatie in te oefenen.  
• Het dossier is verbeterd door Milan en is min of meer helemaal af.  
• De peer assessment werd overlopen en besproken aangezien dit de eerste keer was voor de 

studenten van 1CM.  
• De coach vraagt of iedereen een apart mapje kan maken in canvas met zijn naam en daarin 

moeten alle documenten in die jij hebt gemaakt. Zo is dit overzichtelijker voor de coach om 
na te gaan wie wat heeft gemaakt.  

• Om de coachvergadering af te sluiten hebben we een screenshot genomen van de 
zoommeeting om in presentatie te plaatsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To do  
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Wat  Wie  Wanneer  

  

 Peer assessement  Iedereen   25/01/2021 

  

 Map aanmaken canvas   Iedereen  ASAP 

  

  

Datum volgende vergadering: feedback moment: 29/01 direct na presentatie  
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Interne retroplanning 
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