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OPEN NU JE DEUREN VOOR DE TOEKOMST!



waarom nu meedoen?

Van 26 november 2022  t/m 25 februari 
2023 vindt de allereerste editie plaats 
van de Voertuigtechniekdagen! Tijdens 
dit event openen werkplaatsen hun 
deuren wagenwijd voor jongeren om te 
laten zien hoe gaaf de Voertuigtechniek 
is.

De succesvolle campagne
‘Voertuigtechniek, dat is een gave!’, 
liet jongeren vorig jaar kennismaken 
met alle voordelen van werken in 
de voertuigtechniek. Met het thema 
‘Welkom in de werkplaats’ is het nu tijd 
om hun toekomstige werkplek ook écht 
te laten zien. 

De jeugd is de toekomst van onze branche. Door hen te 
enthousiasmeren voor ons vakgebied, zorgen we voor 
nieuwe aanwas en talenten. Doe je mee dan ontmoet je 
gratis potentiële werknemers bij jou in de werkplaats. Dit 
kan zomaar leiden tot een bijbaan, stage of zelfs 
een jarenlang dienstverband!

Uiteraard geldt: hoe meer deelnemende 
bedrijven, hoe groter het succes voor onze 
branche! Al onze aangesloten leden zijn 
uitgenodigd. Samen laten we zien hoe 
gaaf de voertuigtechniek is!

We maken het je makkelijk: als werkplaats doe je automatisch mee, tenzij je je afmeldt*. 
In drie stappen wordt een bezoek geregeld:

Je profiel komt automatisch op de campagnewebsite te staan en 
jongeren uit de buurt kunnen zich eenvoudig aanmelden voor een 
bezoek aan jouw werkplaats.

Meld een jongere zich aan? Dan krijg je een bevestiging per 
mail met de dag van het bezoek en het mailadres van 
de jongere. 

Je mailt de jongere om een tijd af te spreken. Komt de gekozen dag 
en/of tijd niet uit? Neem dan contact op met de jongere om een 
andere tijd of een nieuwe afspraak te plannen.

*Wil je niet deelnemen aan de campagne? Stuur een mail 
naar info@datiseengave.nl met als onderwerp ‘Afmelden Voertuigtechniekdagen 2022/2023’. 

Wij faciliteren de hele campagne en 
regelen alles voor jou als deelnemend 
bedrijf. Het enige dat jij hoeft te doen is 
de jongeren enthousiast ontvangen in je 
werkplaats!

Stap 1

doe je ook mee?

Stap 2

Stap 3

EENVOUDIG DEELNEMEN IN 3 STAPPEN
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SAMEN MAKEN WE ER EEN SUCCES VAN!
Bij deelname maken zij kans op gave 
prijzen als een PlayStation 5 
met racestoel en -spellen, of een kart 
arrangement met vijf vrienden.
Daarnaast hebben we een gratis on- én 
offline campagnekit ontwikkeld, zodat 
je de Voertuigtechniekdagen ook zelf 
kunt promoten binnen jouw netwerk. Zo 
maken we er samen een succes van!

WIN!

Wil je iets op je eigen website of socials 
zetten? Scan onderstaande QR-code 
voor de online toolkit met verschillende 
banners en social media posts. De 
visuals en begeleidende teksten zijn al 
ontwikkeld, jij hoeft deze alleen nog maar 
te plaatsen. Snel, simpel en doeltreffend!

Voor op je socials
Ook in je werkplaats kun je de
Voertuigtechniekdagen eenvoudig
promoten. In het pakket dat je samen met 
deze brochure hebt ontvangen vind je:

Voor in je werkplaats

Poster om direct op te hangen in 
je werkplaats vanaf de start op 26 
november.

Flyers om neer te leggen bij je receptie, 
zodat jongeren (en hun ouders) deze 
zelf kunnen meenemen.

Een landelijk initiatief als dit vraagt 
om een kwalitatief goede campagne, 
waarbij we zoveel mogelijk jongeren 
proberen te bereiken. Ook hierin hebben 
we vrijwel alles voor je geregeld. 

Zo staat de campagnewebsite met 
aanmeldsysteem al klaar en verspreiden 
wij de boodschap via Google Ads en 
social media platformen als Instagram, 
Snapchat en TikTok. We verwachten 
hiermee meer dan 600.000 jongeren te 
bereiken. Een winactie met spectaculaire 
prijzen geeft jongeren het laatste zetje 
om mee te doen. 

Klik hier voor de 
online toolkit!

ONLINE TOOLKIT

het bezoek
Het is zover: de jongere staat (alleen, of met zijn ouders/vrienden) in je werkplaats.  
Wat nu? Hieronder tips hoe je het meeste uit een bezoek haalt.

Vertellen VOORBEELDPROGRAMMA

Ontvangst 

Tour & challenge 

Afsluiting 

Vragen

Doen

• Vertel hoe een werkdag eruitziet. 
• Vertel wat de voertuigtechniek zo  

gaaf maakt. 
• Deel een anekdote, zodat de jongere 

een beter beeld krijgt hoe het er in de 
werkplaats aan toe gaat. Denk aan 
een succesvol project of juist een 
grappige blunder.

Een bezoek aan de werkplaats is 
laagdrempelig, zowel voor de jongere 
als voor jou. Het hoeft dan ook 
geen uren te duren. Hieronder een 
voorbeeldprogramma hoe je in dertig 
minuten een complete ervaring biedt.

(20min)

(8min)

(2min)

• Betrek je collega’s tijdens de tour: 
stel hen vragen, zodat de jongere 
informatie krijgt van verschillende 
specialisten. 

• Stel zelf vragen aan de jongere om 
een beeld te krijgen of hij/zij een 
potentiële medewerker is voor de 
toekomst.

• Geef de jongere ook de ruimte 
om vragen te stellen aan jou en je 
collega’s.

• Ontvangst en aanbieden drankje.
• Korte introductie van de medewerker, 

het bedrijf, de jongere en wat jullie 
gaan doen.

• Tour door de werkplaats inclusief kijkje 
bij collega’s en ruimte voor vragen.

• Challenge met een laagdrempelige 
taak.

• Jongere scant de poster met QR-code 
om zijn bezoek te bevestigen en kans 
te maken op het prijzenpakket.

• Beide enthousiast geworden? Wissel 
contactgegevens uit voor toekomstige 
samenwerking.

• Geef de jongere een tour door de 
garage. 

• Vraag de jongere om te zoeken 
naar een aantal specifieke tools in je 
werkplaats.

https://datiseengave.nl/media-wall/


Einde bezoek = begin nieuwe samenwerking

Het einde van het bezoek (en de campagne) is hopelijk het begin van een nieuwe 
samenwerking.

Check daarom bij elke jongere hoe enthousiast hij/zij was. Is er interesse om te komen 
werken als bijbaan, stage of misschien wel als vaste kracht? Wissel gegevens uit en plan 
eventueel al een vervolgafspraak in! 

Laten we samen een succes maken van de Voertuigtechniekdagen 2022/2023!

DE TOEKOMST
Voor jongeren is videocontent
onmisbaar op hun socials. Daarom 
roepen we iedereen op om zoveel 
mogelijk foto’s, video’s en vlogs te maken 
en online te verspreiden met de 
#voertuigtechniekdagen. 

Perfect om de doelgroep te
enthousiasmeren en je eigen social 
platformen een boost te geven. Met een 
video bereik je niet alleen een jongere 
die is langs geweest, maar ook jongeren 
die jouw werkplaats nog niet hebben 
bezocht.

TIPS VOOR GAVE VIDEO CONTENT

Vloggen klinkt misschien uitdagend, maar kan al gemakkelijk met je smartphone.  
Nog geen ervaring? Hieronder 10 tips!

Film met de ‘1/3 regel’: de 
filmer/gefilmde heeft 1/3 
beeldruimte boven zijn/haar 
hoofd.

Maak het interactief! Film 
jezelf samen met iemand 
anders en voer een gesprek 
met elkaar (kijk elkaar aan).

Richt je de camera op 
jezelf? Houd zoveel mogelijk 
oogcontact met de camera.

Interview een collega in de 
werkplaats en kijk mee met 
zijn/haar werk.

Film niet alleen jezelf, maar 
ook anderen.

Laat een collega de vlog 
overnemen om zijn/haar 
verhaal te laten doen.

Gebruik tijdens het praten 
geen achtergrondmuziek 
(tijdens een activiteit kan dit 
wel).

Wees transparant: laat alle 
aspecten van het werk zien 
(niet alleen de leukste).

Probeer niet te veel te 
knippen en plakken. Een 
spontane video werkt vaak 
het beste!

Film ‘casual’: vooral met de 
selfiecamera en wanneer 
nodig met de normale 
camera (bijvoorbeeld 
wanneer je een activiteit filmt).

Van alle content met #voertuigtechniekdagen maken wij een officiële 
aftermovie. Die wordt gepromoot op verschillende social media platformen. 
Leg dus zoveel mogelijk bezoeken vast en wie weet zie je jouw werkplaats 
terug in de campagne!

tip 1

tip 4

tip 2

tip 5

tip 3

tip 6

tip 9

tip 7

tip 10

tip 8



De campagne is een initiatief van:

Voor vragen neem contact op met je branchevereniging.
OOC: info@oocinfo.nl

Focwa: communicatie@focwa.nl
VACO: info@vaco.nl

RAI CarrosserieNL: carrosserienl@raivereniging.nl

mailto:info@oocinfo.nl
mailto:communicatie@focwa.nl
mailto:info@vaco.nl
mailto:carrosserienl@raivereniging.nl

