
 

 

 

Checklist voor een goede NID-vacature 
De checklist is een handvat voor het promoten van een natuurklus. De tips 
leunen sterk op het concept ‘vrijwilligersreis’. Niet alles hoeft in dezelfde 
advertentie verwerkt te worden, maak het ook vooral niet te ingewikkeld 
voor de potentiele deelnemers. 

 

De advertentie: 

 Wees duidelijk over de praktische punten: 

o Werkzaamheden: Wat is de klus? 

o Locatie en contactgegevens: Waar moeten ze zich melden? 

o Dagindeling: Wat is het (globale) tijdschema? Hoe zit het met 
eten? 

o Huisregels: Wat mag en mag niet op de locatie? Denk ook aan 
(corona)veiligheidsregels. 

o Paklijst: Kledingadvies, etc. 

 Trek de aandacht: gebruik een mooie foto en activerende taal 

o Maak een leuk filmpje op de locatie, dan krijgt het meteen ‘een 
gezicht’ en weten de jongeren waar ze terecht gaan komen 

o Wek nieuwsgierigheid. Geef niet teveel weg: sommige dingen 
gaan de deelnemers pas op de locatie zien of ervaren. 



 

o Als er al eerder natuurklussen zijn georganiseerd kan je daar 
de impact van laten zien 

o Geef urgentie van de klus aan. Wat is het belang van deze klus: 
wat gaan we ‘redden’ en waarom? 

 Laat het sociale aspect duidelijk zien: 

o Laat zien dat het ‘feest’ gaat worden. Noem bijvoorbeeld dat er 
samen wordt geluncht, geborreld, etc. 

o Als je foto’s hebt van eerdere klussen op de locatie met veel 
mensen samen: zet die in als ‘social proof’ om te laten zien dat 
het gezellig gaat worden. 

o Spoor deelnemers aan om vriend(en) mee te nemen naar de 
activiteit 

o Gebruik woorden als “samen gaan we werken aan”. Laat het 
ontmoeten van anderen terugkomen in de tekst 

 Geef aan wat de deelnemers zullen leren. Speel ook in op de waarde 
voor bijvoorbeeld het CV of sociale netwerk. 

 Gebruik humor om de ‘negatieve’ kanten van de klus minder 
afschrikwekkend te maken (maar maak het niet te flauw) 

o Bijvoorbeeld: een grap over moddermaskers, wanneer de 
deelnemers moeten werken met modder en viezigheid. 

 Speel in op schaarste: geef aan dat er maar beperkt plaatsen zijn. 

Na de aanmelding 

 Geef meteen ‘feedback’: Stuur een enthousiast bericht waarin de 
deelnemers worden bedankt voor hun aanmelding. 

o Gebruik een leuke afbeelding, een filmpje of bijvoorbeeld een 
GIFje. 

 Zorg dat er geen grootte stilte valt tussen de aanmelding en de dag 
van de natuurklus 



 

o Plan een aantal mailtjes waarin de deelnemers worden 
herinnerd aan het evenemen. “Volgende week is het zo ver!” 

o Maak de mailtjes waardevol: geef extra informatie en leuke 
weetjes over de locatie. 

o Geef natuurlijk ook updates als er iets aan de klus of het 
dagschema is veranderd 

 Herhaal alle belangrijke informatie nog een keer in de laatste 
herinneringsmail voor het evenement. 

 


