
Stappenplan pilot Pincollecte
Gefeliciteerd! Jij bent een van de coördinatoren die is geselecteerd voor de pilot van de pincollecte. Wat fijn dat
jullie onze innovatieve collectebus gaan uitproberen. Dit stappenplan helpt je op weg om de pilot zo succesvol
mogelijk te laten verlopen. De pincollecte is een gemeenschappelijk initiatief van 20 collecterende goede doelen,
dus je ontvangt de bussen van een fonds dat er al eerder mee gecollecteerd heeft. 

STAP 1 Zet de bussen in!
Voor jullie gemeente krijg je 10 pincollectebussen. Denk alvast goed na welke collectanten je wilt vragen om mee te

doen en selecteer slimme routes, zodat de bussen zo goed mogelijk ingezet worden. Ze zijn te kostbaar om maar 

één keer in te zetten tijdens de collecteweek. Probeer dus meerdere collectanten met een pincollectebus te laten

lopen. Zie het voorbeeldschema hieronder [optioneel]. 

Maandag & dinsdag   collectant 1 

Woensdag & donderdag collectant 2 

Vrijdag & zaterdag collectant 3 

STAP 2 Informeer je collectanten
Voor deze pilot zijn slechts 50 gemeenten uitgekozen. Jullie kunnen dus met recht trots zijn dat jullie hierbij horen.

Informeer je collectanten over de pilot. Wie weet zijn er direct mensen enthousiast. Bovendien helpt het als

zoveel mogelijk mensen uitdragen dat we een pilot doen.

Je ontvangt van ons een maand voor de collecte ondersteunend materiaal dat zal helpen informatie over de pilot
te delen: 

- Informatie voor de collectant 

- Kant-en-klare Facebook-posts en tweets die via de social media-accounts van de afdeling gedeeld kunnen 

worden maar die collectanten ook kunnen gebruiken 

- Persbericht voor de lokale media 



STAP 3 Ontvangst van de bussen
Uiterlijk de woensdag voor de collecte ontvang je de 10 pincollectebussen. Controleer of het oplaadblokje aanwezig 

is achterin iedere bus. Controleer of de bussen beschadigd zijn. Doorgaans krijg je de bussen van de coördinator van 

het goede doel dat al eerder gecollecteerd heeft, maar het is ook mogelijk dat je ze per post thuisgestuurd krijgt. 

Ook dan moet je ze uiterlijk de woensdag voor de collecte binnen hebben. 

Heb je de bussen niet tijdig ontvangen? Kijk dan in het dashboard (zie stap 4) van wie je ze hoort te krijgen en neem 

contact op met deze persoon. Neem uiterlijk de donderdag voor de collecte contact op met het servicecenter, de 

gegevens hiervan staan in het dashboard, als er iets misgaat met de overdracht. Zij kunnen dan voor een passende 

oplossing zorgen.  

Je ontvangt in een aparte postzending de speciale busstickers (12) en telbriefjes. De stickers zijn alleen geschikt voor 

de pincollectebussen en niet voor de reguliere collectebussen. Plak op elke pincollectebus een bussticker en sluit de 

bus af met een sluitzegel. Vergeet bij het uitdelen van de bussen niet de collectanten te voorzien van een 

legitimatiekaart en eventuele andere collectematerialen.  

STAP 4 Gebruik het dashboard
Twee weken voor de collecte ontvang je per mail een instructie en een persoonlijke inlog voor het online dashboard. 

Waarom heb je dit dashboard nodig? 

- Het is belangrijk om in het dashboard aan te geven dat je de bussen hebt ontvangen, dat ze compleet zijn (met 

oplader en snoertjes) en dat ze allemaal goed werken. 

- Geef hier ook aan wanneer je de bussen hebt uitgedeeld aan je collectanten en aan het eind van de 

collecteweek wanneer je de bussen weer hebt ingenomen. 

- Registreer na de collecteweek ook dat je de 10 bussen hebt overgedragen aan de coördinator van het volgende 

collecterende fonds. 

Wat kun je zien in het dashboard? 

- Je vindt hier de gegevens van degene van wie jij de pincollectebussen ontvangt. 

- Ook vind je hier de gegevens van de persoon aan wie jij de pincollectebussen na de collecteweek moet 

overgedragen. 

- Je geeft hier aan dat je de pincollectebussen goed hebt ontvangen.  

- Je vindt hier ook antwoorden op de meest gestelde vragen en een instructiefilmpje. 

STAP 5 De collectebussen uitdelen 
De collectebussen zijn geleverd! De woensdag voor de collecteweek ontvang je zoals gezegd de pincollectebussen 

van de coördinator van het vorige fonds dat ermee gecollecteerd heeft. Plak de busstickers op de bussen en voorzie 

ze van een sluitzegel. 

 De busstickers en telbriefjes heb je per post in een envelop ontvangen 

 De sluitzegels zijn met de reguliere collectematerialen geleverd 

Je deelt de bussen uit aan je collectanten en houdt dit bij in het dashboard. Op de bussen zit een korte en duidelijke 

uitleg voor de collectant over hoe de bus gebruikt moet worden. Vertel de collectanten dat het belangrijk is dat ze de 

bussen op de afgesproken tijd weer inleveren. Een bus zal namelijk of opnieuw worden ingezet of naar het volgende 

collecterende fonds moeten worden opgestuurd (zie ook stap 7). 



STAP 6 Tel tussentijds het geld 
Aan de slag! Je collectanten gaan op pad met de nieuwe Collectebus 2.0. Na 2 dagen collecteren, komen ze de bus 

weer bij je inleveren. Tel samen het brief- en muntgeld en controleer ook samen de digitale opbrengst van de bus. 

Noteer de twee opbrengsten op de speciale telbriefjes. De pincollectebus kan nu weer gebruikt worden door een 

volgende collectant. Zo wordt hij zo optimaal mogelijk ingezet.  

Het contant geld wordt zoals altijd conform het 4-ogenprincipe geteld. Als coördinator controleer je via de 

pincollectebus de opbrengst (pin en contactloos). Hiervoor wordt een instructie bij de collectebus geleverd. Zo 

weten jij en de collectant exact wat de totale busopbrengst is.  

STAP 7  Geef de bussen door
Onze collecteweek zit er op. De bussen zullen weer door het volgende collecterende fonds worden ingezet. 

Verwijder alle verzegelingen en stickers van de bussen en controleer nogmaals of de digitale opbrengst per 

pincollectebus goed genoteerd staat op de telbriefjes. 

In het dashboard zie je aan wie je de bussen moet overdragen. Neem contact op met de betreffende coördinator en 

maak een afspraak voor de overdracht. Zorg ervoor dat het volgende fonds de bussen uiterlijk de woensdag na je eigen 

collecteweek in zijn bezit heeft. 

 Als jullie binnen 10 km afstand van elkaar wonen, maken jullie een afspraak om de bussen onderling door te 

geven.  

 Als jullie verder dan 10 km van elkaar wonen, krijg je een verzendsticker opgestuurd en kan je de bussen per 

post opsturen. 

Mocht het op de een of andere manier niet mogelijk zijn om de bussen aan de volgende coördinator over te dragen, 

staat in het dashboard waar de pincollectebussen naartoe gestuurd moeten worden. In dat geval heb je hiervoor 

ook een verzendsticker ontvangen. Breng de bussen uiterlijk de woensdag na onze collecteweek naar het Post NL-

afgiftepunt.  

Het is dus heel belangrijk dat alle pincollectebussen vóór woensdag door je collectanten zijn ingeleverd. De 

coördinator van het volgende fonds heeft namelijk uiterlijk op de woensdag na onze collecteweek de bussen nodig. 

Voordat je de verzendkrat doorgeeft sluit je deze af met de rode plug en sluitzegel, deze zijn bijgeleverd. 

STAP 8 Bedank je collectanten
De pilot zit erop! Wij zijn heel blij met jullie deelname en met de inzet van jullie collectanten. Deel de ervaring en 

bedank je collectanten voor het meedoen.  

Heb je aanvullende vragen? Bekijk dan eerst het Q&A voor coördinatoren. Neem bij andere vragen contact op met 

je reguliere contactpersoon.  




