Klantcases: Dierenpark Amersfoort
Dierenpark Amersfoort maakt sinds enige tijd gebruik van de Moodus Give. Er staat één Moodus Give bij het
Rijk der Reuzen, het olifantenverblijf. Hieronder vertelt Carlijn Speksnijder, stafmedewerker dierenverzorging,
over haar ervaring met de Moodus Give.
Casedetails:
Aantal: Eén Moodus Give.
Locatie: één vaste plek.
Duur: Onbepaald
(V): Hoi Carlijn, hoe werden donaties bij het Dierenpark Amersfoort opgehaald, voordat gebruik werd gemaakt
van de Moodus Give?
(A): Onze bezoekers konden via de website doneren, daarnaast kon dat via vrijwilligers die rondleidingen
door het dierenpark verzorgen. We maakten geen gebruik van collectebussen.
(V): Staat de Moodus Give op een vaste plek binnen het park, of verplaatst deze?
(A): De Moodus Give staat bij ons op een vaste plek. We hebben gekozen voor een locatie nabij het Rijk der
Reuzen, het olifantenverblijf binnen Dierenpark Amersfoort. Daar vragen we om donaties voor het onderzoek
naar een vaccin tegen herpes bij olifanten. Daar boeken we nu goed resultaat mee, dus we willen vanaf
volgend jaar kijken of de Moodus Give ook op andere plekken binnen het park gebruikt kan worden.
(V): Welke verschillen merken jullie sinds het gebruik van de Moodus Give?
(A): Omdat wij eerder niet actief donaties verzamelden, zoals we dat nu wel doen, is het lastig om een
procentuele groei waar te nemen. We merken wel dat bezoekers het leuk vinden om te doneren voor een
specifiek doel, in dit geval voor het genoemde vaccin. Door te vertellen waar de donaties van bezoekers voor
gebruikt worden, merken we dat er sneller en meer gedoneerd wordt.
(V): Welke voordelen van de Moodus Give merk je, in tijden van corona?
(A): Bezoekers vinden het fijn dat er contactloos gedoneerd kan worden. Op deze manier kunnen wij toch
het onderzoek blijven financieren met hulp van de bezoekers, en kunnen bezoekers dit op een veilige manier
doen.
(V): Welke voordelen van de Moodus Give merk je, los van corona?
(A): We krijgen meer inzicht in het verloop van donaties, wat ons in de toekomst kan helpen met het gebruik
van de Moodus Give. Denk daarbij aan de locatie van de Moodus Give, hoelang de Moodus Give op één
locatie blijft staan en hoe we bezoekers benaderen voor donaties. Zoals te zien bij het Rijk der Reuzen,
bezoekers doneren sneller wanneer zij gevraagd worden voor een donatie gekoppeld aan een specifiek doel.
(V): Welk advies heb je voor nieuwe gebruikers van de Moodus Give?
(A): Eigenlijk geen advies, de Moodus Give werkt zoals deze moet werken. Het is een product waar we
weinig tot geen werk aan hebben, het werkt zoals het moet!
Bedankt Carlijn!

