Digitaal doneren aan KWF kan nu ook in de ING
bankieren app
7 december 2021 - Vanaf vandaag kunnen ING-klanten gemakkelijk en snel
digitaal doneren aan 7 verschillende goede doelen via de ING Mobiel Bankieren
App en Mijn ING. Samen met ING testen de goede doelen Artsen zonder
Grenzen, Greenpeace, de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Oxfam Novib,
het Rode Kruis en de Vogelbescherming hoe ze mensen op een meer makkelijke
en flexibele manier kunnen laten doneren en daarmee ook jongere generaties
beter kunnen bereiken. De testfase duurt tot maart 2022.
Over het algemeen zijn Nederlanders een vrijgevig volk. Tegelijkertijd is het geefgedrag
van mensen veranderd. Mensen willen niet meer structureel voor een langere tijd aan
hetzelfde goede doel vast zitten. Met name als het gaat om de jongere generaties is het
voor goede doelen steeds vaker een uitdaging om deze aan zich te binden. KWF is met
deze doelgroep om de tafel gaan zitten met de vraag hoe de traditionele manier van
doneren aan te vullen met een meer makkelijke en flexibele manier van doneren.
Resultaat hiervan was het idee voor ‘digitaal doneren’. Andere bekende goede doelen
sloten zich hierbij aan en uiteindelijk heeft KWF dit idee aan ING voorgelegd. Vervolgens
hebben ING en KWF samen de ontwikkeling van een nieuw digitaal donatieproduct verder
uitgewerkt en gelanceerd.
Gemakkelijk en snel digitaal doneren
In het productenoverzicht van de ING-App en Mijn ING vinden klanten een overzicht van
de goede doelen en kunnen ze gemakkelijk en snel een donatie doen aan het goede doel
van zijn of haar keuze. Klanten kunnen zelf kiezen welk bedrag ze willen doneren. Ze
zitten nergens aan vast en bepalen zelf hoeveel, hoe vaak en voor hoe lang ze willen
doneren. Als klanten niet meteen weten aan welk goed doel ze willen doneren, kunnen ze
ook gebruikmaken van een ’donatieverkenner’. Zo kunnen donateurs en klanten van ING
gemakkelijk en snel kiezen aan welk goed doel ze een digitale donatie willen doen.
Daarnaast ervaren donateurs geen gedoe met het invullen van hun IBAN en hoeven ze
geen (incasso)formulieren in te vullen.
Eerst testen, dan uitbouwen
ING en de goede doelen zullen het doen van digitale donaties eerst testen. De testfase
loopt tot maart 2022. Op basis van de resultaten van deze testfase zal het proces
waarmee klanten gemakkelijk en snel digitaal kunnen doneren worden geoptimaliseerd
en verder uitgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan extra functionaliteiten zoals het instellen

van terugkerende betalingen, het splitsen van donaties over verschillende goede doelen
of thema’s, of via handige tools ontdekken welke goede doelen het beste bij je passen.
ING stelt haar online platform gratis beschikbaar aan de goede doelen om digitale
donaties van klanten te kunnen ontvangen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat meer
goede doelen kunnen aansluiten en is het de wens van de goede doelen dat meerdere
banken het gemakkelijk en snel doen van donaties zullen aanbieden.
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Over KWF Kankerbestrijding
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om
wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die miljoenen levens maken wij al ruim
71 jaar het verschil. We bestrijden niet alleen de ziekte maar zetten ons ook in voor een
beter leven met kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel bereikbaar maken
van dure geneesmiddelen. Maar net zo goed met initiatieven als inloophuizen en de
community kanker.nl om iedereen die leeft met kanker te ondersteunen. En we
mobiliseren heel Nederland voor onze gezamenlijke missie. Minder mensen die kanker
krijgen, meer mensen die genezen en meer mensen die beter leven met en na kanker.
Omdat er zoveel is om voor te leven. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

