
Hoogoverijssel 
Tips voor PB’s

Stap voor stap snel aan de slag



Jullie hulp is nodig 
omdat:

• het ernaar uitziet dat alleen online 
handtekeningen verzamelen niet genoeg is

• er voor heel Overijssel nu nog geen 16.000 
handtekeningen binnen zijn

• het enorm belangrijk is dat de bevolking 
het plan ZICHTBAAR massaal steunt door 
het zetten van handtekeningen



DOEL

• Handtekeningen verzamelen

• Zichtbaar maken van de actie m.b.v. posters 
stickers etc.



Wat te doen

• Vrijwilligers verzamelen

• Gemeente benaderen, vaak is er geld beschikbaar 
voor het voeren van dit soort acties

• Actiemateriaal bestellen

• Lijst aanmaken voor de naam/adresgegevens waar 
petitiemapjes zijn neergelegd
(ze moeten ook weer opgehaald worden)

• Lijst aanmaken voor de straatnamen waar de 
vrijwilligers zijn geweest bij huis aan huis aktie
(zodat je niet 2x langs komt)



Actiemateriaal

• Op Hoogoverijssel.nl >Acties > Actiemateriaal  
kun je het actiemateriaal downloaden zoals:
* Posters
* Stickers
* Petitiemapje voorblad en handtekeningblad
* Handleiding voor vrijwilligers

• Lever deze download aan bij lokale drukker of 
verwijs de drukker naar de downloadpagina waar 
hij het bestand zelf vanaf kan halen. 



Vrijwilligers 

• de “handleiding vrijwilligers” kun je 
gebruiken om te vertellen wat de bedoeling 
is

• handleiding meegeven aan de vrijwilligers



Lijst petitiemapjes

• Maak een NAW lijst aan volgens het 
voorbeeld dat op de pagina van het 
actiemateriaal staat

• Deel dit document met iedereen die 
petitiemapjes gaat uitdelen en vraag ze om 
het online in te vullen)
(Dan weet je waar je de mapjes weer moet ophalen !!!!)



Communicatie

• Regionaal
ieder is PB verantwoordelijk voor de eigen wijze 
van publiceren of naar buiten treden met nieuws op 
lokaal en regionaal niveau

• Landelijk
alle communicatie met landelijk pers en media 
ALTIJD overleggen en afstemmen met: 
Gea Verweij, gea.verweij@gmail.com



Aan de slag

• SUCCES !!!


