
 
 
 
 
 

 
 Nodig je vrijwilligers uit om iemand mee te nemen in de week van respect tussen 8 

en 14 november 
 

 Bedenk van tevoren, samen met de vrijwilliger, wat de bezoeker gaat doen/zien. 
 

 Laat je vrijwilliger(s) vooraf bij jou melden welke bezoeker komt en wanneer, zodat 
je weet wie er komt. 
 

 Je kunt ervoor kiezen om op één bepaalde dag/dagdeel de duo’s te laten komen; 
wel zo overzichtelijk en praktisch. 

 
 Zorg voor een gezellige ontvangst. Geef de bezoeker een warm welkom en zorg 

voor iets lekkers bij de koffie en thee. 
 
 Houd het eenvoudig en doe wat je altijd doet. Laat de vrijwilliger in kwestie zelf 

vertellen over het vrijwilligerswerk. Indien van toepassing: het is leuk als een 
bewoner of cliënt ook vertelt wat de vrijwilliger voor hem/haar betekent.  

 
 Geef een rondleiding, vertel wat over de organisatie. Waar ben je tros op? Laat  zien 

wat het vrijwilligerswerk in jouw organisatie allemaal mogelijk maakt en oplevert. 
 
 Zorg dat iedereen op de hoogte is van de Neem-Iemand-Mee week, zodat de 

bezoeker door iedereen vriendelijk wordt begroet en eventueel te woord gestaan 
wordt. 

 
 Leg eventueel foldermateriaal/ geprinte vacatures van de organisatie in het zicht en/ 

of geef het mee. 
 
 Maak een intekenlijst voor namen en e-mailadressen van de bezoekers. Zo kun je 

iemand bedanken voor het bezoek en op de hoogte houden van activiteiten. Vraag 
hier uiteraard toestemming voor! 

 
 Bestel de tassen bij LVvoorElkaar**. Stuur voor donderdag 4 november een mail 

naar info@lvvoorelkaar.nl. Vermeld daarin: je naam, organisatie, contactgegevens 
en hoeveel duo’s er komen en wanneer. Wij brengen de tassen naar je toe.**op=op!  

 
 Maak een sprankelende foto van de duo’s met de tassen van LVvoorElkaar en, 

uiteraard na (schriftelijke) toestemming, deel deze op de socials met een 
enthousiaste tekst erbij! 

 
 Mocht je foto’s willen maken, zorg dan dat er toestemmingsverklaringen klaar liggen 

(met een pen erbij☺). Zie voorbeeld (voeg zelf je logo toe en vul de naam van je 

organisatie in). 
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