
IgnitedMinds
Vrijwilligersjourneys: Hoe neem je samen de

volgende stap?  





Van...
● Denken vanuit je eigen perspectief. 

● Je eigen organisatie centraal.

● Van tevoren de "perfecte" oplossing 
bedenken en na veel kosten en tijd 
erachter komen dat het niet goed genoeg 
werkt. 

● Onvoldoende oog voor vrijwilliger: 
de behoeftes en beleving.

● Lastig nieuwe VW doelgroepen te 
begrijpen en bereiken.

● Veel praten en weinig actie.

● Dure trainingen, en ideeën "waar we 
eigenlijk iets mee moeten doen".



Naar…
1: Denken in vrijwilligersreizen: 
Welke "reis" legt de VW af? Wat zijn de 
stappen, afhaakmomenten? Wat is belangrijk, 
wat motiveert, wat niet?
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2: Gebruik de kennis van psychologie en 
marketing: Wat is het gewenste gedrag? Hoe 
kan ik opvallen, enthousiasmeren, fricties 
wegnemen, blijven boeien, win-win situatie 
creëren. 
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3: Design thinking: 
Begrijpen → Idee → Actie → Verbetering.
Meer eigenaarschap, energie & enthousiasme 
in teams, creatief & actiematig werken. 
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1: Denken in vrijwilligersreizen
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Supergaaf, 
moet je ook 
doen! Kom 
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doen! Kom 

mee ..

"het regent… LAAT 
MAAR"
#corona

"pff wat een lang 
formulier. Doe ik 

morgen wel"

"dit smaakt 
naar meer"

"leuk, maar 
geen zin 
vast te 
zitten"



2: Gebruik gedragspsychologie





1: Trigger met aandacht
"papier hier"

2: Verhoog motivatie
Leuk ontwerp

3: Verlaag frictie
Makkelijk & toegankelijk

4: Geef feedback
"Dank je wel" 





Organisatie 
doelstelling

Inzicht 
ontvanger

Win-Win

Relevant zijn in relaties; vragen, behoeften, identiteit.  



Niemand wil 
vrijwilliger zijn.



Ik wil bijdragen aan 
meer biodiversiteit.



Ik wil andere vaders 
de kans geven een 
goede vader te zijn.



Ik wil de gemeente 
Woerden op de 
kaart zetten.



3: Van idee → actie → resultaat
(design thinking)



Idee >



> 2 wknIdee >



> 2 wkn > 4 wknIdee >



> 2 wkn > 4 wkn > 6 wknIdee >



> 2 wkn > 4 wkn > 6 wkn > X wknIdee >



Merk centraal Gebruiker centraal

voor Design Thinking na Design Thinking 

120 
jaar



Actie & testen



Hoe ziet 
samenwerking eruit?



Intake Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint N Eind cyclus
wk 12/16

● Welk probleem 
wil je oplossen?

● Wat is er al 
bekend over het 
probleem?

● Welke acties zijn 
er al ondernomen 
binnen de 
organisatie?

→ Inzicht

● Idee & plan 
uitwerken

● Eigen onderzoek 
starten

→ Doelgroep 
begrijpen

● Doelgroep 
begrijpen

● Prototype 
ontwerpen

● Experimenteren in 
de praktijk met 
digitale / analoge 
kanalen

→ Maken, meten

● Experimenteer
● Maak
● Meet 
● Leer

→ Verbeteren

Kick-Off
wk 0

● Intro 
● Doelen, 

doelgroep & 
identiteit

● VW-reis
● Gedragspsycholo

gie
● Brainstormen

→ Actie

● Maak
● Meten 
● Leren
● Verbeteren

→ Zichtbaar voor 
publiek & partners 

● Meten 
● Leren
● Verbeteren

→ Inzichten delen, 
blijven verbeteren



Workshop met je team: “Erg leuke en leerzame middag.”
Coaching on the job: “Duurzame betrokkenheid.”

Meer weten? 
Gooi je mail in de chat. We 
helpen je graag verder.



Bram Heijnen & Jeroen van der Heijden

www.ignitedminds.nl
info@ignitedminds.nl
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