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VRIJWILLIGERSCAFÉ: 

 WORKSHOP ‘PUBLICITEIT, PERSBERICHTEN 
& 

IMAGO VRIJWILLIGERSORGANISATIES’ 
 

Voor vrijwilligersorganisaties is publiciteit 

erg belangrijk. In deze workshop staat 

vooral de praktijk centraal.  

Het is belangrijk dat: 

- een organisatie goed zicht heeft hoe je 

naar binnen en buiten de 

vrijwilligersorganisatie communiceert, 

- een goed plan hebt; dit kan je als 

organisatie inzicht geen hoe je naar binnen de publiciteit en 

informatie verzorgt, 

- je eigen vrijwilligers maar ook doelgroepen buiten je organisatie wilt 

bereiken. Een belangrijk onderdeel van het plan zijn de media.  

Hoe schrijf ik een goed persbericht en waar moet ik op letten.  

 

In deze workshop willen we vrijwilligers vragen om zelf gemaakte 

persberichten mee te nemen om deze gezamenlijk te beoordelen. 

Tenslotte heeft publiciteit ook veel te maken met de uitstraling van 

een organisatie. Het imago bestaat uit: wat voor organisatie zijn wij 

(identiteit) en hoe ziet en beleeft de doelgroep en de vrijwilligers 

onze organisatie? Iedereen kent wel organisaties die een slecht of 

positief imago hebben. In deze workshop willen we de 5 stappen 

doornemen die belangrijk zijn voor een positief imago van een 

vrijwilligersorganisatie.  

 

Ook het gebruik van FACEBOOK komt aan de orde: inschrijven via 

www.centrumvrijwiligerswerk.nl bij cursussen. Of bel 316688. Het is 

een praktijkgerichte workshop dus neem zoveel mogelijk voorbeelden 

en materiaal mee zoals affiches, persberichten etc. dat we met elkaar 

bespreken en doornemen. 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/centrumvrijwiligerswerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 101 

3230 AC  Brielle 

tel. : 0181-471132/472321 

e-mail: 

Brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl  

website : 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl  

 

Balie in bibliotheek geopend op : 

maandag/woensdag/vrijdag 

van 14.00 tot 16.30 uur 
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NL Doet was een groot succes! 

 

Op 15 en 16 maart 2013 staken vele maatschappelijk betrokken 

Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NL DOET. Dit is de 

grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het 

Oranje Fonds. Volgens NL Doet waren dit jaar 8348 klussen 

aangemeld. Het Koninklijk Huis was natuurlijk ook weer van de partij! 

 

Ook in de gemeenten Brielle gingen vrijwilligers aan de slag! Overal 

zag men de spandoeken en witte T-shirts opduiken. 

 

In de gemeente Brielle waren wethouders samen met andere 

vrijwilligers actief bij zorgboerderij Op Aarde en het Vrijheidsbos. Bij 

Molen ’t Vliegend Hert staken leden van de VVD-fractie de handen uit 

de mouwen en verder waren er talloze vrijwilligers die een handje 

hielpen bij Watersportvereniging Oosterland, scouting Geysendorffer 

aan het Brielse meer, Tasmania aan de Visserijweg en niet te 

vergeten de Modelvliegclub Voorne-Putten in Zwartewaal. Bij Careyn 

’t Akcent verzorgden vrijwilligers een heerlijke hight tea. 

 

Jammer genoeg gooiden sneeuw en het koude weer een beetje roet 

in het eten voor wat betreft de geplande verfklussen die buiten 

moesten plaatsvinden, maar er waren voldoende voornemens om 

deze klussen dan later in het jaar toch uit te voeren. 

 

Kortom: de uitdrukking vele handen maken licht werk was nu ook 

weer van toepassing. Bovendien was het erg gezellig! Deze editie van 

NL Doet was dus zeker een succes! 

Voor organisaties die niet meededen: misschien bent u volgend jaar 

ook van de partij? NL Doet valt in 2014 op 21 en 22 maart. 

 

Kijk voor meer foto’s op onze website: 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle onder het kopje ‘Nieuws’. 
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