
 Vrijwilligersklussen:  
kom ons communicatieteam versterken!  

  
Met Herenboeren Nijmegen gaan we samen duurzaam 
voedsel produceren. We hebben met zeven kartrekkers 
recent een coöperatie opgericht. We zoeken nu 200 
leden, een locatie en een boer. Het communicatieteam 
bestaat nu uit twee mensen en we breiden het team 
graag uit want er is veel werk te doen op 
communicatievlak. Om Herenboeren op de kaart te 
zetten, leden te werven en geïnteresseerden te boeien 
en te binden. Help je mee?  
  
Klussen waarbij we helpende handen zoeken:  
  

• Facebook en Twitter beheren: regelmatig berichten posten, statistieken volgen. In een 
later stadium gaan we ook Instagram gebruiken. Gevraagd is (ruime) ervaring 
met social media (Facebook, Instagram, Twitter). Ervaring met online adverteer 
mogelijkheden op social media is mooi meegenomen. Tijdsindicatie: 4 uur per week.   

• Eens per maand de nieuwsbrief verzorgen. Schrijven van de content (deels aangeleverd 
door de kartrekkers), opmaken in Mailchimp en het versturen naar onze achterban. Bij 
voorkeur heb je ervaring met de opmaak van nieuwsbrieven. Tijdsindicatie: 4 uur per 
maand.   

• De website up to date houden en beheren. Ervaring met content beheer in WordPress is 
een pré. Tijdsindicatie: 1 uur per week.   

• Het uitzoeken en laten maken van promotiemateriaal: veel promotie gebeurt online maar 
we hebben ook tastbare materialen nodig. Denk aan kleding, rolbanners, beach-flag, flyers 
etc. in de huisstijl van Herenboeren. Dit is vooral een eenmalige klus die in september-
december 2020 speelt. Tijdsindicatie: ongeveer 4 uur voor een aantal weken.  

• Organiseren van bijeenkomsten, zowel online als offline. Denk aan een infoavond 
organiseren om potentiële leden te informeren, excursies organiseren om mensen te 
binden, feestelijke activiteiten organiseren als de locatie is gevonden en de boerderij 
operationeel wordt. Tijdsindicatie: 20 uur per event  

  
We vragen   
Voor alle taken vragen we vanzelfsprekend enthousiasme over dit duurzame voedselconcept. 
Verder heb je ervaring met communicatie. Je schrijft gemakkelijk, correct en toegankelijk en, vooral 
voor de laatst genoemde klus, beschik je over organisatorische vaardigheden. Je hebt een 
proactieve houding, zin en tijd. Afhankelijk van wat je wilt doen vragen we daarbij specifieke kennis 
en ervaring.  
  
We bieden  
Je maakt onderdeel uit van een positieve beweging en bouwt mee aan de eerste Herenboerderij in 
de buurt van Nijmegen. Je leert andere duurzame voedselinitiatieven in de regio kennen. We 
plannen namelijk regelmatig een inspirerend en leerzaam bezoek.   
  
Reageren  
Graag ontvangen we je reactie voor 31 augustus 2020. Stuur een mailtje met korte motivatie en 
C.V. naar nijmegen@herenboeren.nl t.a.v. team communicatie. Wil je meer informatie? Bel dan op 
werkdagen tussen 19:00 en 20:00 naar  Piet Penninx (06 45 867 860) of Ingrid Kerkvliet (06 11 
293 445).   
  
www.nijmegen.herenboeren.nl  
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