
Teamwerving

“Wij    zoeken     jou!”
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Help jij mee? Meld je aan via kwf.nl/wordvrijwilliger

Functieomschrijv
ing

Als colle
ctant straatcolle

cte ga je
 in

 de 1e
week van september voor 

KW
F colle

cteren op drukke plekken in
 jo

uw dorp of s
tad. D

enk aan 

het m
arktplein, h

et station of b
ij e

en voetbalw
edstrijd

. H
oe volle

r 

je bus, h
oe m

eer geld er besteed kan w
orden aan w

etenschappelijk
 

kankeronderzoek. 

Als KW
F-colle

ctant bij e
en straatcolle

cte: 

•
colle

cteer je
 op plekken w

aar veel m
ensen komen 

•
colle

cteer je
 in

 teamverband 

•
durf je

 actief m
et een colle

ctebus op m
ensen af te stappen en 

om een gift
 te vragen 

•
draag je

 direct bij a
an m

eer geld voor kankeronderzoek 

Gewenst profie
l

•
minim

aal 18
 ja

ar

•
affi

niteit m
et KW

F Kankerbestrijd
ing

•
stapt m

akkelijk
 op m

ensen af, t
oont le

f 

Wij b
ieden

•
het colle

ctantenboekje 10
0% Collecte

•
een kleine attentie

•
een stappenplan m

et tips over colle
cteren

•
de kans om te in

vesteren in
 le

ven

Aanmelden

Ben je
 enthousiast geworden en w

il j
e je

 aanmelden als colle
ctant 

voor KW
F Kankerbestrijd

ing? Vul d
an het aanmeldformulie

r in
 op 

ww
w.
kw

f.n
l/c
oll
ec
tee

rm
ee

. B
ij h

et in
vulveld ‘O

pmerkingen’ kun 

je aangeven dat je
 graag bij e

en straatcolle
cte w

ilt
 helpen.

Een KW
F-vrijw

illi
ger neemt dan contact m

et je
 op.

Iedereen w
ordt vroeg of la

at m
et kanker geconfronteerd: 1 

op de 3 

Nederlanders krijg
t kanker. K

W
F Kankerbestrijd

ing fin
anciert 

kankeronderzoek en ondersteunt patiënten. O
m dit m

ogelijk
 te 

maken zamelen w
e zo veel m

ogelijk
 geld in

 en w
erken w

e samen 

toe naar een w
ereld zonder kanker.

Elk ja
ar w

ordt in
 elke gemeente in

 N
ederland de KW

F-colle
cteweek 

georganiseerd in
 de 1e

week van september. A
ls colle

ctant help jij
 

mee door zo veel m
ogelijk

 geld op te halen.

Colle
ctant straatcolle

cte

Tijd
sbesteding: 3 à 4 uur t

ijd
ens de colle

cteweek 

(2019: 1 
t/m 7 september)

Functieomschrijving

Tijdens de collecteweek gaan jaarlijks ca. 80.000 collectanten langs de 

deur. KWF organiseert ook straatcollectes: in teamverband collecteren 

op drukke plekken. Als straatcollecte-organisator regel je alles rondom 

dit type collecte in jouw woonplaats. Je kiest één of meerdere geschikte 

locaties uit en stelt collecteteams samen om deze locatie te bemannen, 

bijv. door contact te leggen met bedrijven, scholen of verenigingen. 

Deze collectanten instrueer en enthousiasmeer je voor een goed 

resultaat. 

Jouw taken als straatcollecte-organisator bestaan o.a. uit: 

• het organiseren van een straatcollecte op één of meerdere locaties in 

jouw woonplaats

• het werven van teams om de straatcollecte(s) te bemannen 

• coördineren van de collectematerialen

• actieve eigen deelname aan de straatcollecte (voorbeeldfunctie) 

• samenwerking en afstemming met de lokale collectecoördinator 

• tellen en afstorten van de opbrengst en het informeren van je team 

Gewenst profiel 

• een echte aanpakker; sterke en gestructureerde organisator 

• iemand die makkelijk contacten legt en graag samenwerkt 

• iemand die mensen op straat durft aan te spreken en in staat is dit te 

leren aan het team collectanten 

• enthousiast, betrouwbaar en online vaardig 

• idealiter een lokaal netwerk hebbend voor de werving van 

collecteteams

Wij bieden 

• begeleiding door het KWF-hoofdkantoor 

• de (digitale) nieuwsbrief voor vrijwilligers 

• bijeenkomsten met andere afdelingen en vrijwilligers 

• de mogelijkheid om waardevolle kennis en ervaring op te doen 

• de kans om te investeren in leven 

Aanmelden

Ben je enthousiast geworden en wil je jouw talent vrijwillig inzetten? 

Solliciteer direct - met cv en korte motivatie - per mail via 

aanmelden@kwf.nl. Of neem voor meer informatie contact op met ons 

Servicepunt Vrijwilligers via 020 – 5700 590.

Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: 1 op de 3 

Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert 

kankeronderzoek en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te 

maken zamelen we zo veel mogelijk geld in.

Wil jij K
WF steunen en samen toewerken naar een wereld waarin 

kanker niet langer een dodelijke ziekte is? Heb je vrije uren over en 

herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan is deze vrijwilligers-

functie misschien iets voor jou!

Straatcollecte-organisator

Tijdsbesteding: ca. 3 uur p/maand, piek van ca. 8 uur p/week 

rondom de KWF-collecteweek 1e week september

(2019: 1 t/m 7 september)
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Regel de collecte in jouw buurt! 

Collecteweek 1 e week september

Meld je aan via kwf.nl/wijkhoofd
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Teamwerving

Hulpmiddelen
•	Werfkaartjes	collectant	
•	Werfkaartjes	wijkhoofd
•	Werfposter	
•Vacaturetekst		

straatcollecte-organisator	
•	Vacaturetekst		

straatcollecte-collectant
•	Voorbeeld	mailtekst

De voorbereiding
•	Maak	een	lijst	met	verenigingen	en	

bedrijven	in	of	vlakbij	de	nog	niet	
belopen	wijk	of	straten,	of	waar	je	een	
straatcollecte	wilt	organiseren.

•	Ken	je	iemand	bij	de	bedrijven	en	
verenigingen	op	je	lijst?	Of	kun	je	er	
eens	binnenlopen	om	te	overleggen?

Op pad: teams werven
•	Maak	het	concreet,	bijvoorbeeld	

‘Wil	je	met	jouw	voetbalteam	op	
zaterdag	5	september	collecteren	in	
winkelcentrum	Rokade?’

•	Heb	je	goed	contact	met	een	bedrijf?	
Vraag	dan	of	ze	zelf	een	oproep	doen	
onder	hun	collega’s	of	achterban.

•	Zit	je	zelf	bij	een	vereniging?	Daag	
dan	je	teamgenoten	uit:	wie	haalt	
het	meeste	geld	op	of	belt	bij	de	
meeste	huizen	aan?

•	Overleg	ook	eens	met	middelbare	
scholen	of	hun	leerlingen	als	
maatschappelijke	stage	kunnen	
collecteren.

Bedrijven stimuleren 
vrijwilligerswerk
•	Samen	met	collega’s	collecteren	is	

een	mooie	teambuildingsactiviteit.	
Vrijwilligerswerk	wordt	door	
bedrijven	vaak	gewaardeerd	en	
kan	dan	ook	vaak	in	werktijd	
worden	gedaan.	

•	Kijk	of	iemand	van	het	bedrijf	
coördinator	wil	worden.	Stimuleer	
deze	persoon	om	een	enthousiast	
team	te	verzamelen	dat	gaat	
meehelpen	collecteren.	

•	Een	bedrijf	kan	ook	helpen	door	
in	de	collecteweek	een	vlag	of	
spandoek	op	te	hangen.	Dit	
zorgt	voor	zichtbaarheid	van	de	
collecteweek.

Teamwerving

Bekijk	de	materialen	op	
materialenbank.kwf.nl
Bestel	direct	je	materialen	via	
kwf.collecteweb.nl

Veel	mensen	vinden	het	leuk	om	
vanuit	teamverband	te	collecteren,	
bijvoorbeeld	met	collega’s	of	de	
sportvereniging.	Met	deze	tips	en	
materialen	helpen	we	je	
enthousiaste	teams	te	vinden.

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1548938437488/kwf-werfposter-2018-print-a-4-de.pdf
https://files.helpdocs.io/2xweb9sufh/other/1569938076445/vacaturetekst-collectant-straatcollecte-pdf-de.pdf
https://files.helpdocs.io/2xweb9sufh/other/1569938124383/vacaturetekst-straatcollecte-organisator-pdf-de.pdf
https://files.helpdocs.io/2xweb9sufh/other/1569938899207/kwf-collectanten-werfkaart-2020-de.pdf
https://files.helpdocs.io/2xweb9sufh/other/1569938931565/kwf-wijkhoofden-werfkaart-2020-de.pdf

