Factsheet NL DOET & Vebego DOET
Nederland

Land & regio / plaats
Nederland – diverse locaties
Projectnaam
NL DOET & Vebego DOET
Partner(s)
Oranjefonds
Vebego bedrijven
Omschrijving	
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op 15 en 16 maart 2013 deden 310.000
Nederlanders mee om samen 8.300 klussen uit te voeren, variërend van “handjes” tot “aandacht”.
 e Vebego Foundation heeft een boost gegeven aan vrijwilligerswerk en is hiervoor een
D
samenwerking aangegaan met het Oranje Fonds - www.oranjefonds.nl. Het Oranje Fonds steunt
sociale initiatieven binnen Nederland met geld, kennis en contacten. Vebego Foundation en het
Oranje Fonds hebben elkaar gevonden in het project NL DOET. Binnen Vebego hebben we dit
omgedoopt tot Vebego DOET. Het idee hiervoor is in eerste instantie gekomen van een groep
ambassadeurs die de opdracht hebben gewonnen op de ambassadeursdag in 2012.
 ia de site van het Oranjefonds konden Vebego medewerkers en bedrijven een klus adopteren.
V
Samen hebben groepen collega’s de handen uit de mouwen gestoken en veel voor elkaar gekregen.
De bedrijven hebben zelf bepaald of de uren ‘in de tijd van de baas’ werden gemaakt of dat een vrije
dag nodig was.
 e reacties waren positief en ook heeft onze actie diverse artikelen in lokale media opgeleverd. We
D
hebben besloten om ook in 2014 weer actief mee te gaan doen.

Periode
2013 – 15 & 16 maart
2014 – 21 & 22 maart
Aantal projecten
2013 – 28 klussen verspreid door Nederland
Care in België heeft zich op deze dag ook aangesloten en zelf projecten georganiseerd.
Aantal ambassadeurs
Totaal hebben 278 medewerkers zich actief ingezet voor diverse projecten.
278 deelnemers x 8 uur = 2.224 uur
Investering in € en tijd
Donatie jaar 2013: € 0
Organisatiekosten & projectmanagement: € 3.000
Hoe verder …
De evaluaties waren positief en we hebben besloten om ook in 2014 NL DOET weer te ondersteunen met Vebego
Doet.
Wat hebben we geleerd?
We hebben geleerd dat we tijdig moeten starten met het bekendmaken van Vebego DOET en de mogelijkheid om
mee te doen.
Meer weten?	
Wil je meer weten over NL DOET / Vebego DOET of volgende keer meedoen met een team? Meer informatie op
www.vebegofoundation.nl of contact opnemen met Renée van der Aa – renee.vanderaa@vebego.com

