Toolkit campagneweek 4 (6 - 12 december 2021)
Versie 30 november 2021
Van 6 tot en met 12 december 2021 organiseren we in het kader van het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet de vierde campagneweek van Mensen maken Nederland. We haken aan
op de nationale vrijwilligersdag op 7 december, dé dag om vrijwilligers in het zonnetje te
zetten. In dit document vind je de opzet van deze campagneweek, meer informatie over
de tools die beschikbaar komen en tips hoe je je als (vrijwiligers)organisatie lokaal kunt
voorbereiden en meedoen aan de campagneweek van Mensen maken Nederland.

Wat is de campagneweek van Mensen maken Nederland?
In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet vestigen wij, als vrijwilligersveld, het hele jaar de aandacht
op het betrekken van meer en nieuwe mensen bij het vrijwilligerswerk. Dat doen we met de
campagne Mensen maken Nederland. Op 4 momenten in het jaar wordt hier een extra impuls
aan gegeven met campagneweken. Dat zijn weken waarin we landelijk extra publiciteit geven
aan de waarde van vrijwilligerswerk én ondersteunende tools bieden aan
(vrijwilligers)organisaties om dit lokaal ook extra impuls te geven. Het is geweldig als je met
jouw organisatie in die week ook extra aandacht vraagt voor de diversiteit van het
vrijwilligerswerk, want samen kunnen we meer impact maken. Maar de tools zijn natuurlijk ook
op andere momenten in het jaar in te zetten.

Opzet van de campagne
De 4de campagneweek loopt van maandag 6 tot en met zondag 12 december. Het doel van
deze campagneweek is om bestaande vrijwilligers te bedanken, en nieuwe vrijwilligers uit te
nodigen. De boodschap die we gaan overbrengen is: Wat doe jij vandaag voor een ander?
Bedanken en inspireren
Mensen maken Nederland biedt ansichtkaarten aan die je naar je vrijwilligers of mogelijke
vrijwilligers kan sturen. De kaarten zijn geschikt voor 7 december, maar je kunt ze ook
voor de feestdagen gebruiken. Het beeld van de ansichtkaarten zal ook beschikbaar
zijn op de plaatjesmaker, zodat het makkelijk via sociale media te delen is. Meer
informatie over de kaarten vind je verderop in deze toolkit.
Advertentiecampagne: Wat doe jij vandaag voor een ander?
Vanuit het Nationaal Jaar gaan we een bannercampagne draaien via de online
kanalen van de regionale kranten (DPG Media). Daarnaast gaan we Mensen maken
Nederland ook via andere kanalen zichtbaar maken. De campagnematerialen worden
voor iedereen beschikbaar gesteld, zodat je ze ook lokaal kunt gebruiken. De
campagne komt uit op deze pagina bij NOV. Staan de gegevens van jouw
vrijwilligerssteunpunt of -centrale daar nog niet op, of weet je niet wie van jouw

collega’s deze informatie beheert, neem dan graag contact op met Geertje Huijbers
g.huijbers@nov.nl.
Laat je horen op de radio (aanvragen is niet meer mogelijk)
Daarnaast is het weer mogelijk om een radiospot in te zetten met de URL van jouw organisatie.
Voor 25 euro excl. BTW wordt deze commercial voor jou op maat gemaakt en kun je deze op
regionale en lokale radio inzetten. Beluister de commercial hier. Dit kan tot 20 november, mail
daarvoor met de juiste URL van jouw organisatie en je facturatiegegevens naar
info@studioqklq.nl, onder vermelding van: Mensen maken Nederland.

Lokaal meedoen
Je kunt aan de campagneweek meedoen op de manier die het beste bij jouw organisatie past.
Het doel is vrijwilligers bedanken en nieuwe vrijwilligers uit te nodigen. Hoe doe je dat? Mensen
maken Nederland stelt een paar tools beschikbaar om jou hiermee te helpen. Je kan kaarten
bestellen om vrijwilligers te bedanken. Ook kan je ze uitdelen of toesturen aan mogelijke
vrijwilligers met op de achterkant waarom zij juist een geweldige vrijwilliger zouden zijn. Je kan
lokaal de banners van Mensen maken Nederland en een radiospot inzetten. Voor posts op
sociale media zullen plaatjes in de plaatjesmaker beschikbaar zijn. Door in deze week mee te
doen versterken wij elkaar. Maar je kunt de materialen ook op ander momenten in het jaar
gebruiken om meer en nieuwe doelgroepen bij het vrijwilligerswerk te betrekken.
Sharing = caring
Je kunt ook helpen door het delen van deze informatie naar je achterban,
collega-vrijwilligersorganisaties of in jouw gemeente. Elke vrijwilligersorganisatie is van harte
welkom om aan te haken bij de campagneweek en om aan te sluiten bij Mensen maken
Nederland. Meer informatie hierover vind je op www.mensenmakennederland.nu
Ansichtkaartenset
Ook deze campagneweek zijn er ansichtkaarten beschikbaar.
Deze keer om vrijwilligers te bedanken of nieuwe vrijwilligers juist
uit te nodigen. Op de ansichtkaart staat een cadeautje. Op de
achterzijde kan je een door jou geschreven boodschap plaatsen.
De boodschap kan bijvoorbeeld gaan over waardering, maar het
kan ook zijn dat je opschrijft waarom je juist denkt dat deze
persoon een goede vrijwilliger zou zijn. De kaart is geschikt voor
zowel de campagneweek als voor de feestdagen. En je kan de
kaart ook vinden op de plaatjesmaker. Je ontvangt een set van
100 stuks. Mail je naam, organisatie en een postadres naar mensenmakennederland@nov.nl
met het onderwerp: Bestelling kaarten Campagneweek 4 en ontvang je gratis ansichtkaartset.

Ideeën voor teksten om vrijwilligers te bedanken
In het hele land worden vrijwilligers bedankt door hun organisaties. Maar welke tekst kan jouw
organisatie daarvoor gebruiken? Heb je even geen inspiratie, wij verzamelden een aantal
slogans en ideeën uit het hele land. Met dank aan de bedenkers van deze slogans. We
beginnen natuurlijk met aanhaken op de ansichtkaart-afbeelding
● Jij bent een cadeautje
● Bedankt voor de kennis en tijd die jij cadeau geeft aan anderen
● (voor potentiële vrijwilligers). Geef jij ook wat tijd cadeau aan anderen? Kies nu voor
vrijwilligerswerk.
● Mensen maken Nederland mooier (leuker, gezelliger, vrolijker etc). Dank je wel dat jij
Nederland ook mooier (leuker, gezelliger, vrolijker etc) maakt.
● Hebben we het jou ooit verteld? Jij bent onze held!
● Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker
Wij zijn benieuwd welke tekst jullie zelf gaan gebruiken op de kaart of via de plaatjesmaker.
Advertentiecampagne
De advertentiecampagne vanuit het Nationaal Jaar via de online kanalen van de regionale
kranten is specifiek gericht op het werven van nieuwe vrijwilligers. Wij zorgen voor het beeld en
de tekst, maar jij kunt ook zelf deze advertentie inzetten. Zet je eigen logo erbij of link naar je
eigen website. Contacteer dan je lokale krant, of misschien wil je het liever op je eigen website
zetten als eyecatcher. Wees creatief! De advertentiematerialen kun je hier downloaden.
Plaatjesmaker
Op de plaatjesmaker kan je in november ook de bedankkaart vinden in een digitale variant.
Voeg je eigen logo en tekst toe en bedank je vrijwilligers of nodig nieuwe vrijwilligers uit.
Vergeet bij gebruik van deze afbeeldingen op social media niet de hashtag
#mensenmakennederland te gebruiken.
Overige campagnematerialen
Daarnaast kun je op de website van Mensen maken Nederland diverse andere tools
terugvinden die je kunnen helpen om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk. Wat dacht je
van
● een promovideo
● een gespreksstarter over vrijwilligerswerk
● de Ontdek je vrijwilligerskracht!-test
● Bedank je vrijwilligers met een video

Publiciteit en campagnematerialen
Je kunt in de campagneweek ook gebruik maken van de campagne boodschappen en
-materialen die beschikbaar zijn. En, als je hier mee aan de slag gaat, ook aandacht geven aan
jullie eigen activiteiten. Een persbericht of een social media post helpen om hier aandacht aan
te geven. Via de plaatjesmaker kun je je eigen krantenadvertenties maken. Via Exterion media

kun je buitenreclame inkopen en speciaal voor deze campagneweek laten wij social media
afbeeldingen maken waarin je mensen kunt inspireren welk vrijwilligerswerk bij hen zou
passen. Deze afbeeldingen komen beschikbaar via www.mensenmakennederland.nu
Gebruik de # en @
Bij het delen van informatie via social media is het fijn om gebruik te maken van # en @ (tags).
Bijvoorbeeld door je gemeente te taggen of een organisatie of persoon met wie je samenwerkt.
En als je in deze campagneweek ook de #mensenmakennederland en gebruikt, dan zullen wij
dat weer liken en versterken wij elkaars social mediakracht.

Deel je activiteit met ons
Als jullie een gave activiteit hebben bedacht, dan zou het geweldig zijn al je die via de
inspiratiepagina van Mensen maken Nederland zou willen delen, zodat jullie daarmee anderen ook
weer kunnen inspireren. En als je nu al inspiratie zoekt, neem dan eens een kijkje op deze
inspiratiepagina.

Overige campagneweken en activiteiten in het Nationaal Jaar
Na 2021 is het zeker niet gedaan, want meer en nieuwe doelgroepen betrekken kost tijd en
aandacht voor het vrijwilligerswerk kunnen we niet genoeg organiseren. In januari 2022
organiseren we daarom opnieuw de Week van het Vragen, ook de expedities gaan in volle vaart
door en alle campagnematerialen blijven ook in 2022 voor iedereen beschikbaar.
Wij wensen je succes met alle voorbereidingen en plannen en vooral heel veel plezier in de
vierde campagneweek van Mensen maken Nederland!

