
Natuurwerkdag 2018
Tips voor promotie

Tip 1 meld eigen vrijwilligers aan voor de klus

Deze tip is voor de website:  www.natuurwerkdag.nl waarop je je klus aanmeldt. 
Om de drempel voor nieuwe mensen niet te hoog te leggen, is het aan te bevelen 
om de eigen vrijwilligers die meedoen ook aan te melden voor de klus. 

Mensen zijn namelijk eerder geneigd zich voor een klus aan te melden waar al een 
aantal deelnemers voor is, dan voor een klus waarbij staat:  nog plek voor 25 van 
de 25 deelnemers

Tip 2 verspreid de flyers en posters

Voor iedere locatie zijn er flyers en posters beschikbaar. Deze worden door De 
Groene Motor per post verzonden naar alle deelnemende groepen. 

Zorg dat deze op plekken komen te hangen en liggen waar veel mensen komen. 
Supermarkten, scholen, het gemeentehuis en kantines van sportverenigingen zijn 
geschikte locaties. En als je toch op het gemeentehuis bent: daar is wellicht ook 
een loket van een lokaal vrijwilligerssteunpunt. Vraag daar of zij de mensen die op 
zoek zijn naar vrijwilligerswerk ook willen wijzen op de Natuurwerkdag!

http://www.natuurwerkdag.nl/
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Tip 3 zet je eigen digitale media in 

Heb je een facebookpagina, twitteraccount, website of (digitale)nieuwsbrief? 
Gebruik deze dan ook volop! 
Plaats een bericht op je website. Zet berichten op Facebook en maak een FB-
evenement aan voor de Natuurwerkdag. Gebruik in je digitale communicatie de 
weblink naar jullie klus van de Natuurwerkdag-site. Dan kunnen mensen zich direct 
aanmelden.

Zie hier een voorbeeld van zo'n link: 
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/heemtuin-goudse-hout
Schrijf er voor de attentiewaarde ook altijd iets bij als: 

“Wij doen mee met de #natuurwerkdag, doe ook mee met onze klus!”

Maak ook gebruik van de digitale banners (plaatjes). Je kunt ze vinden en 
downloaden op deze pagina: 
https://www.natuurwerkdag.nl/vrijepagina/promotiemateriaal-natuurwerkdag/

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/heemtuin-goudse-hout
https://www.natuurwerkdag.nl/vrijepagina/promotiemateriaal-natuurwerkdag/


Tip 4 verspreid persberichten

Ondanks alle nieuwe digitale mogelijkheden worden lokale kranten ook nog steeds 
goed gelezen. Daarom is en blijft het rondsturen van persberichten een aanrader.

In de lokale kranten kun je de redactie-adressen vinden waar je het bericht naartoe 
kunt sturen. Mail je persbericht altijd met een aardige toelichting voor de redactie 
en geef ook aan waar men terecht kan voor meer informatie. Stuur ook altijd een 
leuke foto (bijvoorbeeld van een eerdere klus) mee. Als deze wordt geplaatst is de 
attentiewaarde van je bericht nog veel groter.

Tip 5 zeg het voort!

Vertel iedereen die je tegenkomt dat jullie een leuke klus organiseren op de 
Natuurwerkdag. 

Mond-op-mond reclame is altijd nog de beste vorm van reclame! Denk aan collega's 
op het werk, verjaardagen, vergaderingen, bijeenkomsten die je bijwoont..
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Voor vragen of  opmerkingen kan je 

contact opnemen met De Groene 

Motor via info@degroenemotorzh.nl


