DOE JE DING VOOR

START

Ik ben meer
van de grote lijn:
bemoei me liever met het

Ik heb weinig tijd,
maar je mag me heus
eens bellen voor een

KLUSJE

nee

In webdingen ben ik
aardig thuis, dus als er iets

BELEID

ONLINE

nee

van onze mooie
beroepsvereniging

als ik onze club daarmee
kan helpen

nee

ORGANISEREN

Bel of mail me maar
voor een klein, kort
klusje. Wie weet.

ja

10

nee
Oh.
Echt niet?

nee

ja

Ik begrijp je niet.
Begin anders
opnieuw!

Ik wil meehelpen om
content te verhuizen
van de oude naar de
nieuwe website

nee
Zo’n whizzkid
ben ik nou
ook weer niet.
Laat me online
maar iets
eenvoudigs
doen.

Ik weet wat van
Wordpress, SEO,
Analytics en
Mailchimp. Die
kennis zet ik
graag in voor de
nieuwe website
van Tektsnet.

nee

ja

ja
nee

9

Vaste webredactietaken
uitvoeren past meer bij
mijn persoonlijkheid dan
het coördineren daarvan.

nee
nee
Nee, geen grote
evenementen
hoor. Een keer
een workshop
mee opzetten:
dat lijkt me leuk
en leerzaam.

ja

SCHRIJVEN

nee

lijkt me wel eens
goed en gezellig

dan in opdracht
voor een klant

ja

ja

Het liefst steek ik energie in wat
vrolijks en wat groots. Ik ben zelf
namelijk ook vrolijk en groots.

Ik heb een mening over taal,
tekstschijven of
ondernemerschap en wil daar
best wat over schrijven.

moet gebeuren, kan ik er
wat aan bijdragen

ja
Je hebt nu al
een aantal keer
nee gezegd.
Kunnen we je
verleiden om
ook eens ja te
zeggen?

Ik wil wel eens
iets anders

Samen iets leuks

nee

ja
Ik heb dit jaar én volgend jaar wel
tijd om met leuke collega’s iets
moois op poten te zetten.

nee

Ik schrijf liever over wat
anders. Helemaal als ik
daar een goed doel
mee steun. Want zo
ben ik.

ja

nee

ja

ja

ja

Ik zou best wat meer
willen weten over
vacante
bestuursfuncties

Ik wil de webredactie of
–functionaliteit wel
coördineren

Ik wil wel wat doen
binnen de webredactie
van Tekstnet

8

7

6

Ik wil de KIK-commissie
helpen bij het
organiseren van een
workshop

5

Ik help graag een
handje om
TekstPRETwerken 2019
mogelijk te maken

4

Ik neem graag een rol
in het organiseren van
ons Tekstnet-jubileum
volgend jaar

Ik help Tekstnet om een
jaarlijks wisselend goed
doel te steunen met
schrijfwerk

Ik sluit me aan bij het
Blogteam van Tekstnet
en schrijf 2x per jaar
een blog

3

2

1

SUCCESVOL DOOR HET STROOMSCHEMA GELOPEN? MAIL HET NUMMER OF DE NUMMERS WAAR JE UITKOMT DAN NAAR VICEVOORZITTER@TEKSTNET.NL DANK JE!

