
Give a Day 
Revolutie in vrijwilligerswerk &
Sociale impact via vrijwillige inzet 
en actief burgerschap



Hybride leerkracht
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Programma

• Give a Day
• De wereld van vandaag, van morgen?
• Wat is leren?
• Pedagogische modellen (CSL - HILL)
• Jongerenengagement – De Vooruitdaging
• Inspiratie
• Ontwerpend leren
• Hoe zet je projecten op?



Missie

Give a Day verbindt, matcht en 
enthousiasmeert alle actoren in de 
samenleving om samen sociale en 
ecologische uitdagingen aan te gaan via 
vrijwillige inzet. 

We geloven dat een levendig ecosysteem en 
samenwerking leidt tot een duurzame sociale 
impact.
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Zoek – Match – Doe - Meet



November 2016
Lancering

vrijwilligersmatcher

Give a Day idee
@ vluchtelingenkamp

2017
Groei van de

beweging

September 2018
Fusie Give a Day 

& Two Days

December 2018
Lancering Wallonië

Maart 2019
Lancering bedrijfsmatcher

Ons verhaal



Resultaten Januari 2019

6241+
Vrijwilligersvacatures

10000+
Vrijwilligers

1560+
Organisaties

10+
Gemeentelijke 

platformen



Jan Rotmans
Hoogleraar Duurzaamheid & Transities 
Erasmus Universiteit Rotterdam

“We leven niet in een tijdperk van verandering 
maar in een verandering van tijdperk”



Maatschappelijke uitdagingen
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Netwerken, gemeenschappen, bewegingen, co-creatie
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Wat is leren?
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Welke pedagogische modellen spelen hier op in?

• Community service learning (CSL)
• High Impact Learning that Lasts (HILL)

+ Appreciative inquiry (AI – waarderend onderzoek)
+ Living labs (Waheed, M.H.)



Community service learning (CSL)
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High Impact Learning that Lasts (HILL)
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http://www.highimpactlearning.be/


Appreciative inquiry (AI) waarderend 
onderzoek
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Living labs – sociale leerlabs

• Reële duurzaamheidsvraagstukken
• Formele participatie
• Stakeholder partnerschappen
• Cocreatie en duurzame transitie
• Transdisciplinariteit
• Learning loops
• Proeftuin

EAUC - Environmental Association for Universities and Colleges

https://www.eauc.org.uk/research


De Vooruitdaging

“We dagen jongeren uit om zich 
in te zetten  voor een lokale 
organisatie of om zelf acties op 
te zetten in het kader van SDGs”
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Jongerenengagement platform
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Wat vind jij belangrijk?
Wat kan er volgens jou beter?

Kom in actie!



“Ik werkte als vrijwilliger in een vluchtelingenkamp. 
In mijn eindwerk onderzoek ik het verband tussen de 
stijgende zeespiegel en de verhouding tussen zoet en 
zout water op aarde. De stap naar klimaatvluchte-

lingen en de bredere migratiecrisis was snel gezet.”  
- Esra Biçer

“In mijn onderzoek ga ik na welke factoren bloedstolling beïnvloeden. Zo 
kwam ik bij het Rode Kruis terecht. Ik schonk cola en thee voor de donoren. 
En ik werkte samen met een arts. Zo had ik meteen een expert bij wie ik 

kon aankloppen met vragen over mijn onderwerp.” – Fahima Wasefi

“Na een aantal omzwervingen belandde ik met mijn groepje bij de impact 
van plastic op het milieu. We kwamen in contact met een organisatie die de 
Belgische stranden schoonmaakt. ’s Ochtends vroeg de trein op naar 
Oostende, uren langs de waterlijn gestapt en afval verzameld. Pas toen 

voelde ik de klik met ons onderwerp.” – Jawhara El Jattari



“Create your future”



De Vooruitdaging

Maatschappelijke stage

Studentenchallenge ‘Goed bezig’

Projecten met impact

Buiten of binnen schoolverband?

Jongerenengagement

• Via een digitaal platform en met vernieuwende 
methoden studenten matchen aan organisaties

• Scholen ondersteunen zodat de praktijkuren van 
de studenten kunnen bijdragen aan het 
realiseren van de SDG's



Projecten met Impact!
impact op leren en maatschappij

• Vakoverstijgende opdracht gekoppeld aan een maatschappelijk thema
• Sluit aan bij het profiel van de leerling
• In groep aan de slag met zelfgekozen onderwerp
• Werken samen met groepsgenoten en externe opdrachtgevers
• Leren zelfstandig onderzoek doen
• Kritische reflectie (bronnenanalyse)
• Feedback geven en ontvangen
• Creativiteit en probleemoplossend vermogen



Gebruiken hun intrinsieke motivatie om 
impact te hebben op de maatschappij.
En terwijl ze dat DOEN, 
leren en gebruiken ze innovatieve samen-
werk-modellen. (21st century skills)

Leerlingen



Leerkrachten

Hebben een pedagogisch kader om te experimenteren 
en te professionaliseren.

Leren hoe ze participatie-projecten kunnen vormgeven,
en krijgen een netwerk ter beschikking.

Maken zichzelf en jongeren fit voor de toekomst en 
zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen!

https://be.lita.co/nl/projects/655-give-a-day



!""#$%&'($#")*



Goed bezig projecten



Leertrajecten burgerschap
maatschappelijke betrokkenheid



Double diamond

divergeren
convergeren

diverg
eren

convergeren



Design thinking + pedagogie
= ontwerpend leren= ontwerpend leren
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Ontwerpend leren
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Ontwerpend leren



Let’s make some change!



Wat ligt je nauw aan het hart?



Stel vijf keer de vraag ‘Waarom?’



Wat zou je kunnen doen?
Welke ideeën komen boven?



Reflecteer, kom tot een concrete uitdaging!



Boostbox ‘Fierheid’

www.boostbox.be



Join the movement
Become an ambassador

Meer informatie 
nik@giveaday.be (NL)

www.giveaday.be




