
Verbindt en daagt uit

Kom jij het communicatieteam 
van de Plataan versterKen?
Het vrijwilligers-communicatieteam zorgt er samen met het kernteam van de Plataan voor dat alle activiteiten 
van de Plataan (dus niet van de bibliotheek, Versa Welzijn of de Schakel zelf) op herkenbare en professioneel 
ogende wijze worden gecommuniceerd.  

Waarom deze taak/functie?
We willen iedereen uit Naarden laten meedoen binnen De Plataan. Daarom is er een communicatieplan opge-
steld en een gezamenlijke huisstijl vorm gegeven. Dit maakt het mogelijk om op een, voor iedereen, herkenbare 
wijze te communiceren over De Plataan; wat is De Plataan? Wat is er te doen? Hoe kan ik meedoen? Hierbij gaan 
we uit van een samenwerking tussen vrijwilligers uit de buurt en de uitvoerende professionals binnen alle orga-
nisaties om zo tot professionele en herkenbare communicatiemiddelen te komen.  

Hoe word je lid van het communicatieteam? 
Voor de functie van lid van het vrijwillig communicatieteam is een opleiding niet nodig. Wel belangrijk zijn 
affiniteit met communicatie en kennis van de omgeving  van De Plataan. Kennis van de benodigde vormgevings-
programma’s zijn een pré maar niet noodzakelijk. Je werkt graag samen. 

Wat doet een lid van het communicatieteam? 
Er wordt voor De Plataan een vrijwillig communicatieteam samengesteld van tenminste drie  personen. Zij zijn 
samen verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de Plataan; het maken van de nieuwsbrief, posters (waar-
onder via de narrow casting) en flyers. En de verspreiding daarvan.

Welke kwaliteiten/competenties heeft een lid 
van het communicatieteam nodig? 
• Communicatief 
• Legt gemakkelijk verbindingen 
• Goed in de Nederlandse taal
• Voelt zich verbonden met de omgeving van De 

Plataan

Je weet (kennis en inzicht) 
• Je bent goed op de hoogte van zowel De Plataan 

(missie en visie) als Naarden
• Je begrijpt hoe je de gasten/ bezoekers/ buurtbe-

woners het beste kunt aanspreken

Je kunt (vaardigheden) 
• Goed schrijven
• Gemakkelijk contacten leggen

Wat biedt De Plataan?
De communicatievrijwilligers krijgen van de Plataan; 
• Inhoudelijke begeleiding door het kernteam en de 

communicatieprofessionals van de bibliotheek en 
Versa Welzijn 

• Waar nodig krijg je specifieke trainingen aangebo-
den

• Jaarlijks een leuke attentie 
• En vooral: een leuke, actieve rol binnen een  

gezellig en dynamisch wijkcentrum! 

Interesse?
Neem bij interesse of vragen contact op met Denise van 
het kernteam: 
dcallenbach@versawelzijn.nl 
06 82365810

mailto:dcallenbach%40versawelzijn.nl?subject=

