
De medewerkers van Amplexor boden online
ondersteuning bij het uitpluizen en optimaliseren
van de processen en gaven praktische tips om
online voeling te houden met wat er leeft bij
zowel staf, jongeren als vrijwilligers. Zo kon De
Wissel letterlijk en figuurlijk ‘connectie’ blijven
maken.

Uit deze concrete case blijkt eens te meer de
win-win van skills-based employee volunteering
voor zowel bedrijf, medewerkers als non-profit
organisaties:

“Corporate Social Responsibility
kan ook op afstand een win-win
opleveren” 
Mieke, Engage4

Physical distancing hoeft geen social
distancing in te houden, integendeel. Je kan
als bedrijf je maatschappelijk engagement
blijven opnemen en nabijheid creëren, ook en
vooral in deze tijden van afstand en
onzekerheid. Eén manier om dat te doen is
skills-based employee volunteering: je
medewerkers de kans geven om hun kennis
en expertise vrijwillig in te zetten voor non-
profit organisaties. En ja, dat kan helemaal
digitaal.

Een sprekend voorbeeld is de samenwerking
tussen Amplexor en vzw De Wissel. De Wissel
begeleidt kwetsbare jongeren en jonge
gezinnen. Tijdens de lockdown van voorjaar
2020 was het extra moeilijk om deze doelgroep
te blijven bereiken en begeleiden. Het inzetten
van digitale technologie maakte de werking
functioneler en efficiënter maar kon niet altijd
‘echte’ ontmoetingen vervangen. 
 
De Wissel wilde na de lockdown van maart de
positieve ervaringen van digitaal werken
verderzetten én manieren vinden om
waardevolle online ontmoetingen te creëren. Een
mooie uitdaging voor Amplexor, internationaal
expert in digitaal (samen)werken en content
management. 

Hoezo later? Jij kunt vandaag al
een verschil maken
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Met digitale corporate
volunteering maakt je bedrijf nu
een verschil in de maatschappij

Groei: De nood aan zingeving bij
medewerkers is hoger dan ooit. Dankzij
employee volunteering kunnen ze hun
kennis en expertise maatschappelijk
inzetten, wat bijzonder motiverend werkt.
Omgekeerd leren de medewerkers ook uit
de samenwerking en groeien ze zowel
professioneel als persoonlijk.

Professionele ontwikkeling: Volgens
een onderzoek van Deloitte is 92% van de
HR-managers het erover eens dat
vrijwilligerswerk de leiderschaps-
vaardigheden vergroot. Medewerkers de
kans geven om zich vrijwillig in te zetten,
is voor het bedrijf dan ook een heel
impactvolle en zinvolle investering in
professionele ontwikkeling.

Purpose: Als bedrijf kan je bovendien
laten zien dat je ook in moeilijke tijden in
maatschappelijk engagement blijft
investeren. Zo kan je je ‘purpose’ blijven
waarmaken en blijf je nabijheid creëren
met al jouw stakeholders, van
medewerkers over partners tot klanten.

Impact: Skills-based volunteering gaat
een stap verder en is vaak zelfs
waardevoller dan traditioneel hands-on
vrijwilligerswerk. De non-profit organisaties
halen dankzij bedrijven kennis en
expertise in huis die hen structureel
vooruithelpt.



Skills-based employee
volunteering is een win-win-win:
voor het bedrijf, voor de
medewerker en voor de non-
profit organisatie

Amplexor en De Wissel formuleren de
meerwaarde zo: 
 
“Met al de kennis en ervaring in huis kunnen
we via digitaal vrijwilligerswerk mee een
verschil maken”
“Het was zoeken naar een evenwicht tussen de
zakelijke behoeften en de wens van
medewerkers om maatschappelijk een steentje
bij te dragen in deze onzekere tijd. Door de
physical distancing was hands-on
vrijwilligerswerk geen optie. Maar met al de
kennis en ervaring in huis kunnen we via digitaal
vrijwilligerswerk toch mee een verschil maken. In
plaats van in sociaal isolement te gaan, zoeken
we hiermee net meer de verbinding op.”
- Jochem, Amplexor
 

“We leren samen veel! Ondanks de afstand
is er toch een voelbare warmte”
“We leren samen veel! Voor onze vzw heeft de
functionelere manier van online werken ook
voordelen die we willen houden, maar de
uitdaging is hoe we echte ontmoeting terug
kunnen inbouwen, ook online.” 
- Luc, De Wissel

Zoals de case van Amplexor en De Wissel laat
zien, kan skills-based employee volunteering ook
volledig online verlopen.

Dit zorgt voor meer flexibiliteit: je medewerkers
hoeven zich niet te verplaatsen, ze kunnen de
prestaties vlot inplannen, enz.

Nog even meegeven dat digitaal vrijwilligers-
werk er niet alleen is voor medewerkers met
technologische vaardigheden! Voor zowat de
helft van de online vrijwilligersopdrachten
heb je geen specifieke technologische
vaardigheden nodig. 

Bouw purpose in: kies zingevende projecten
zoals De Wissel, waarin de competenties van
je medewerkers ten volle tot hun recht
komen. Maak die ‘zin’ ook duidelijk: laat zien
welk verschil de vrijwilligers effectief maken.

Zorg voor voldoende organisatorische
ondersteuning: maak goede afspraken met
de non-profit organisaties, zorg dat
vrijwilligers snel antwoord krijgen en dat ze
beschikken over de nodige omkadering en
tools.

Zorg voor begeleiding en netwerking: laat
medewerkers die meedoen regelmatig online
samenkomen om ervaringen te delen, zorg
voor een coach die die bijeenkomsten kan
leiden en hou contact met je medewerkers
tijdens het project.

Nadeel is dat ze niet meteen het resultaat ‘op de
werkvloer’ van de non-profit organisatie zien.
Maar met een paar tips & tricks, kan je als
bedrijf ervoor zorgen dat je medewerkers ook
online voelen dat ze mee het verschil maken:
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3 tips 
voor succesvol online vrijwilligerswerk:

bouw purpose in

Mieke Nieuwdorp

Mieke is oprichter van Engage4, expert in corporate volunteering. Gespecialiseerd in skills-based
volunteering: vrijwilligers-trajecten, consultancy en opleiding. Ze werkt vanuit de overtuiging dat 'profit'
en 'non-profit' over en weer kunnen leren: kennisuitwisseling is twee-richtingsverkeer! 
www.engage4.be -  mieke@engage4.be

Non-profitorganisaties hebben baat bij een
breed scala aan vaardigheden, zoals
consultancy, copywriting, personeels- en
fondsenwervingsstrategie, of administratieve
ondersteuning.

zorg voor voldoende

organisatorische ondersteuning

zorg voor begeleiding en

netwerking



INTERMEDIAIRE PARTNER

Skills development en purpose wordt concreet ingevuld. 

Met de unieke expertise en doorgedreven maatwerk van
Engage4 ontdekken bedrijven de kracht van maatschappelijk
engagement en cocreatie.

Ben je geïnspireerd door het vrijwilligerstraject van Amplexor bij De Wissel dat door Engage4 werd
opgezet en wil je als bedrijf ook aan de slag met digitale skills-based employee volunteering?

Check de website van Engage4 voor meer voorbeelden en tips. Engage4 kan jouw bedrijf en
medewerkers ook stap voor stap begeleiden in de samenwerking: van het in kaart brengen van de
(gewenste) competenties en het aflijnen van de cases, over het vinden van de juiste match tussen bedrijf
en non-profit, tot het ondersteunen van de cocreatie en het evalueren van de leerresultaten. 

https://www.engage4.be/ - Voor meer info: mieke@engage4.be

CORPORATE VOLUNTEERING

Skills-based employee volunteering: vrijwilligerswerk dat
vertrekt van competenties van medewerkers.

Engage4 zoekt naar de juiste match tussen bedrijf en non-
profit zodat ze van elkaar kunnen leren. Zo creëren we
meerwaarde voor alle partners.

Vrijwilligerstrajecten
Consultancy
Workshops
Keynotes

AANBOD

Neem een kijkje in ons aanbod voor bedrijven en voor non-
profits


