
 

CALL to Action Vrijwilligers SDG 5 belevingskamer 

 

Beste leden en geïnteresseerden van WO=MEN, heb jij zin om ons te helpen meer bewustwording te 

creëren op het gebied van gendergelijkheid en keuzes in werk-zorg verdeling tussen mannen en 

vrouwen in Nederland? 

Geef je dan op als vrijwilliger voor de SDG 5 belevingskamer! 

Je krijgt: 

 Reiskosten evt. parkeerkosten 

 Entree tot de beurs of evenement 

 Eten en drinken tijdens de dag 

 Pauze om lekker rond te kijken op de beurs/event 

 Deelname aan workshops in overleg met team 

Wat wij vragen: 

 1 of 2 dagen minimaal 4 uur meelopen met ons team tijdens een event voor training  

 Een actieve houding en onze missie en visie onderschrijven 

 Aanwezigheid 30 minuten voor opening van de dag 

 Installatie netjes houden en opruimen na sluiting event 

 Als je beschikt over rijbewijs B en met een bus kan rijden, kan je ook helpen met opbouw of 

afbouw (ook als je niet op de beurs zelf wilt staan, voor chauffeurs is de vergoeding anders) 

 Wij willen graag vrouwen en mannen als vrijwilligers maar ook diversiteit in alle soorten en 

maten. 

Wij proberen altijd 2 mensen per dag bij de installatie te hebben, sommige events staan we met 

meer mensen en kan je je ook samen opgeven. 

Bij interesse mail naar Marieke: m.devries@wo-men.nl 

Geef in de mail aan wanneer je wilt meedraaien om te trainen (minimaal 4 uur), welke events en 

data je beschikbaar bent als vrijwilliger, of interesse hebt.  

We streven erna op al deze events te staan, maar bij sommigen is de deelname nog niet verzekerd, 

dus geef meerdere opties voor training dagen door. 

Als je samen wilt dan kan je dat ook aangeven, wel is het van belang dat iedere vrijwilliger eerst een 

dag getraind is, we kunnen 2 tot 4 mensen trainen op een trainingsdag. De X in het schema geeft aan 

of het een training dag is of niet (ivm goede begeleiding). 

Kijk hier voor een overzicht van de nu bekende evenementen. 

mailto:m.devries@wo-men.nl
https://wo-men.nl/wat-we-doen/overzicht-evenementen

