De vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een zelfhulporganisatie met zo’n 1500 leden,
allemaal ouders die een kind verloren hebben. Daarnaast is er een landelijke lotgenotengroep voor
broers en zussen van overleden kinderen (Verbonden Broers en Zussen, VBZ).
Herkenning, troost en perspectief zijn de pijlers van de vereniging. Er is een landelijk bestuur en er
zijn meerdere (regio)werkgroepen.
De vereniging Ouders van een Overleden Kind zoekt, onder haar leden, naar twee vrijwilligers voor:

Werkgroep Publiciteit
De werkgroep publiciteit werkt nauw samen met lotgenoot Klari en professional Paula (Hartelust
Communicatie) aan het plaatsen van berichten op de website, in de nieuwsbrief Erbij en op social
media.
Paula bespreekt met de werkgroep de (taakverdeling rond de) berichten, de teksten en de opmaak.
De werkgroepleden geven input op de vormgeving van de nieuwsbrief en website, redigeren
eventueel de teksten en denken mee over OOK op social media. Het doel is dat OOK door
aanspreekbare publiciteit goed te vinden is voor iedereen: andere lotgenoten, professionals, naasten
van lotgenoten en door de leden zelf. De uitvoering van de website, nieuwsbrief en social media
wordt gedaan door Paula en door MEO (bureau van ledenadministratie). Het technisch beheer van
de website is in handen van Kreas.
We vragen een tijdsinvestering van ongeveer 2 uur per week per werkgroeplid. Daarbij zal er
maandelijks(digitaal) vergaderd worden met Paula.
Het is handig als je over schrijfvaardigheden en digitale vaardigheden (wordpress, mailchimp, social
media) beschikt.
Vind je het leuk om mee te denken over de zichtbaarheid van OOK? Hecht je ook waarde aan een
goede nieuwsbrief?
Dan ben je van harte welkom!
Wat bieden we?
Bij de Vereniging OOK kun je vrijwilligerswerk doen dat voldoening geeft, omdat je iets kunt
betekenen voor lotgenoten.
Voor alle vrijwilligers bieden we een algemene voorlichting om de organisatie te leren kenen.
Daarnaast is er een training voor het geven van gastlessen. De training voor contactouders en
gespreksgroepleiders is in ontwikkeling. We organiseren elk jaar een dag speciaal voor vrijwilligers.
Gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden.
Wil je eerst meer informatie? Of wil je al reageren?
Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@oudersoverledenkind.nl.

