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Inleiding 

Sommige afdelingen zijn al heel actief met winkelbusjes, terwijl andere er nog niks mee doen. 
Door het plaatsen van winkelbusjes kun je met betrekkelijk weinig moeite extra inkomsten 
genereren voor KWF Kankerbestrijding. De winkelbusjes worden bij winkeliers, apotheken, 
cafés, dokterspraktijken of supermarkten op de toonbank geplaatst, zodat klanten of 
bezoekers hun kleingeld aan KWF kunnen doneren. Gebruik deze toolkit om ook met 
winkelbusjes aan de slag te gaan in jouw regio. 

De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen en is te vinden op de Materialenbank: 

 Afbeelding Facebook_winkelbusjes_PNG 
 Bedankkaart voor winkeliers_PDF* 
 Certificaat voor winkeliers_PDF 
 Stappenplan winkelbusjes_PDF 
 Sticker ‘Elke euro helpt’ voor winkeliers_PDF* 
 Tips & tricks winkelbusjes_PDF 
 Vacature Coördinator winkelbusjes_PDF 

* De stickers en de bedankkaarten kunnen via het Servicepunt vrijwilligers of bij de 
regiocoördinator besteld worden. 

 

Stappenplan en werven coördinator winkelbusjes 

Veel afdelingen willen wel winkelbusjes plaatsen, maar weten niet zo goed waar ze moeten 
beginnen. Of ze hebben de mankracht niet om dit erbij te pakken. Zorg dus dat je iemand vindt 
die zich verantwoordelijk voelt voor de verspreiding en het legen van de winkelbusjes. In het 
stappenplan uit deze toolkit kun je rustig nalezen hoe je begint en waar je aan moet denken. 
Winkelbusjes zijn nadat ze geplaatst zijn weinig arbeidsintensief, maar het is natuurlijk wel 
belangrijk dat ze op tijd geleegd worden en dat er contact wordt onderhouden met de 
winkeliers.  

Voor het werven van een coördinator winkelbusjes kun je de vacature uit deze toolkit 
gebruiken. Maak een enthousiasmerend Facebook-bericht of een tweet met daarbij een link 
naar de volledige vacaturetekst. In de toolkit zit een op maat gemaakte afbeelding voor 
Facebook. 

Als Facebook-bericht kun je bijvoorbeeld plaatsen: 

Op zoek naar een afwisselende vrijwilligersfunctie in [plaatsnaam]? Meld je aan als coördinator 

winkelbusjes voor KWF! Je benadert ondernemers in de regio, plaatst en leegt de winkelbusjes en houdt de 

opbrengsten bij. 

Lees de volledige vacaturetekst: [link naar PDF plaatsen] 

En als tweet:  

Op zoek naar een leuke vrijwilligersfunctie in [plaatsnaam]? Meld je aan als coördinator winkelbusjes voor 

KWF! Lees de vacature: [link naar PDF plaatsen] #KWF 

 

Tips & tricks winkelbusjes 

Een aantal afdelingen is al aan de slag gegaan met winkelbusjes. We hebben een aantal tips & 
tricks (PDF) van deze ervaringsdeskundigen verzameld. Zo hoef je als afdeling niet zelf het wiel 
uit te vinden, maar kun je gebruikmaken van de ervaring van collegavrijwilligers. 
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Stickers en certificaat 

Als een ondernemer in de buurt een winkelbusje wil plaatsen, is het belangrijk dat dit goed 
zichtbaar is in zijn bedrijf. Hier hebben we stickers voor ontworpen met daarop de slogan: 
“Elke euro telt!” en een certificaat dat een winkelier bijvoorbeeld op de deur kan hangen. Zo 
zien klanten en bezoekers dat de ondernemer KWF steunt. De stickers zijn te bestellen via het 
Servicepunt of bij je regiocoördinatoir. Het certificaat staat als PDF op de Materialenbank en 
kun je als afdeling zelf printen en invullen.  

 

Bedankkaarten 

Winkeliers vinden het leuk om te horen wat hun winkelbusje heeft opgebracht. Hier kun je als 
afdeling de bedankkaarten voor gebruiken. Er zit een PDF van de bedankkaart in deze toolkit. 
De kaarten kunnen besteld worden via het Servicepunt of de regiocoördinator. 

 

Vragen? 

Zijn er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met jouw 
regiocoördinator of het Servicepunt vrijwilligers via (020) 5700 590. 


