


Het online vrijwilligersplatform dat vrijwilligers, goede doelen, 
bedrijven en overheidsinstellingen verbindt om de 
samenwerking en sociale impact te vergroten.  



Wij geloven dat vrijwilligerswerk kan 
helpen bij het oplossen van grote 
maatschappelijke problemen

De sociale sector heeft 
moeite met de digitale 
transformatie en het 
aantrekken van de jonge 
generatie

Bedrijven, instellingen & 
goede doelen werken 
onvoldoende samen om 
sociale problemen in onze 
maatschappij op te lossen

Het 
probleem?



Voordelen van vrijwilligerswerk

Goed doen is goed 
voor jezelf

Nieuwe vaardigheden & 
groter netwerk

Meer sociale cohesie & 
burgerverantwoordelijkheid

Sources: LinkedIn, 2016;  ARACY, 2015; Okun & Kim, 2016; Hill et al.; 2009; Gil-Lacruz, 2017.

- Het gevoel van het behoren 
bij een gemeenschap 

- Versterkt netwerk
- Veiligere maatschappij

- 76% van de mensen voelt 
zich gezonder na 
vrijwilligerswerk

- Versterkte fysieke capaciteit
- Strijd tegen eenzaamheid

- Boost voor je 
zelfvertrouwen

- Verhoogde inzetbaarheid
- Hoger sociaal kapitaal
- Betere academische 

resultaten



Vrijwilligersnetwerk
Vrijwilliger management tools

Impact analyse
by



We maken vrijwilligerswerk makkelijker door een 
zoekfunctie voor vrijwilligerswerk op basis van persoonlijke 
interesses, vaardigheden en beschikbaarheid.

Vrijwilligers

Matches gebaseerd op je interesses

Sociale profielen om te vrijwilligen met vrienden of collega’s

Impact Goals  om een gezamenlijk doel te stellen

DeedPerks als eenmalige beloning voor vrijwilligers



Goede doelen

We bieden goede doelen en sociale organisaties gratis de 
nieuwste technologische tools om meer impact te creëren. 

CRM systeem om vrijwilligersdatabases te managen

Sociale tools voor het delen van activiteiten 

Communicatiekanalen voor direct contact en feedback

Analyse voor beter inzicht in activiteiten

Roostertool voor een efficiënte indeling van vrijwilligers



  

Samenwerkingstools om gemakkelijk samen te werken 

met goede doelen

Impact Goals om het aantal vrijwilligersuren te meten

Passende mogelijkheden waar werknemers uit 

kunnen kiezen 

Coördinatietools  voor bestaande CSR activiteiten

Purpose marketing  door het geven van Deedperks

(beloningen) aan vrijwilligers

We bieden oplossingen voor de Corporate Social 
Responsibility (CSR) doelstellingen van bedrijven, 
van corporate volunteering tot purpose marketing

Bedrijven



Vrijwilligerswerk is de sleutel tot het verbeteren van 
burgerparticipatie, het oplossen van maatschappelijke 
problemen en een grote stap voorwaarts voor werklozen

  

Overheidsinstanties

Activatietool voor werklozen helpt bij het vinden van 

een baan door vrijwilligerswerk te koppelen aan 

bepaalde vaardigheden

Analysetool houdt de betrokkenheid van mensen in de 

gemeenschap bij en ontvangt actuele sociale data

Tools voor samenwerking die mensen, bedrijven en 

overheidsinstellingen coördineren om 

maatschappelijke uitdagingen op te lossen



Deedmob vrijwilligers en partners in 
Nederland

Nederlandse Ministeries, de Europese 
Commissie en gemeenten zijn 
betrokken in pilots

Goede doelen actief op Deedmob 
in Nederland, UK & USA

Waaronder Microsoft, UPS, Red 
Bull en KPMG 

850,000 500
Vrijwilligers

16 6

Goede doelen

Waar zijn we nu?

Corporate Partners Overheidsinstellingen



Deedmob is het grootste vrijwilligersnetwerk in Nederland 
met meer dan 500 goede doelen, die meer dan 850,000 
vrijwilligers vertegenwoordigen.



Klanten en toekomstige klanten



Deedmob heeft steun op nationaal en Europees niveau



Jeroo 
Billimoria

Alexander 
Rinnooy Kan

Goede doelen vertegenwoordigd in de Raad van Advies

Mark 
Aink

Raad van Advies



  
Boudewijn Wijnands (Founder, CEO) 
- Economics & African Studies aan de University of Oxford, Bocconi, UvA
- Financial traineeships bij Credit Suisse, ABN AMRO & Laaken Asset Management
- UN traineeships in Ethiopië, bij de Nederlandse Ambassade in Ghana & de Europese Commissie (Blue Book) 
Favoriete goede doel: WNF

David Furlong (Founder, CTO) 
- Computer Science & Philosophy aan de University of Oxford
- Enthousiast over open-source & programmeren sinds zijn 15de 
- Heeft meerdere internationale hackatons gewonnen
- Heeft op zijn universiteit twee software bedrijven opgericht 
Favoriete goede doel: HackYourFuture

Hendrik-Jan Overmeer (Strategic Communication & PA, Founding Team member) 
- Communication, Commercial Economics & IT aan de UvA 
- Stage bij ABN AMRO Bank & IBM
- Werkte bij PR/PA agency Burson-Marsteller & Nederlandse Federatie van Financiële Planning 
Favoriete goede doel: Johan Cruyff Foundation

Leer het team kennen
6 full-time, 3 stagairs, 35 universitaire ambassadeurs



  
Tycho Onnasch (International expansion, Founding Team member) 
- Studeerde History & Politics aan University of Oxford
- Lid van Oxford Union Standing Committee (Governing Body)
- Werkte als parliamentary assistant in the House of Commons, strategy consultant voor de Oxford Strategy 
Group & political advisor voor een film over de Nederlandse Parlemenaire verkiezingen in 2017
Favoriete goede doel: Project Access

Arthur Poot (Product & Marketing)
- Economics & Innovation Management bij Universiteit Wageningen, University of São Paulo, the Technical 
University Munich & Shanghai University. 
- Bouwde zijn eerste website op zijn 14de. Sindsdien heeft hij gewerkt als freelance web-designer & online 
marketer voor start-ups & non-profits. Heeft geholpen bij de lancering van Diesel’s Australia E-commerce 
website. 
Favoriete goede doel: Vluchtelingenwerk Nederland

Splinter Dreesmann (Country Manager Netherlands)
- Master Business Studies, Entrepreneurship & Management aan de UvA & Bocconi
- Werkte bij marketing & recruitment bij Business Talent Network
- Stage voor behoud en management van wildlife in Zuid-Afrika & Botswana
Favoriete goede doel: GreenBuzz

Leer het team kennen
6 full-time, 3 stagairs, 35 universitaire ambassadeurs



We zijn klaar om wereldwijd te gaan

Opzetten van een 

Deedmob team in Beijing, 

China

6 ambassadeurs in Oxford 

en Cambridge om 

uitbreiding te faciliteren in 

het Verenigd Koninkrijk

We breiden ons 

ondersteunende netwerk uit 

naar België  en Duitsland

Steun van de Europese 

Commissie voor het faciliteren 

van Europese uitbreiding



Deedmob x Groene doelen

Deedmob & 
Groene doelen

Jongeren 
betrekken

Maatschappelijke 
Diensttijd

VolunTree 
online

Groen 
Traineeship

Platform 
onafhankelijk 
van subsidie





Hoe werkt de website?
www.deedmob.com

http://www.deedmob.com


Do good. Better.


