We zijn erg blij met jou als WijkLink-ambassadeur! Dankjewel dat jij je samen
met het WijkLink-team en andere ambassadeurs wilt inzetten om WijkLink tot
een nog groter succes te maken. Jij kunt vanuit jouw ambassadeur-positie
mensen verbinden, enthousiasmeren en tot actie aanzetten. We kunnen ons
voorstellen dat je (soms) denkt: maar hoe dan? We geven je graag wat tips &
tricks! Lees je mee?!

Wat kan jij doen als ambassadeur ?
Samen bereik je meer dan alleen
WijkLink is een (online) platform waar samenwerken, delen en elkaar
ontmoeten centraal staan. Als ambassadeur kan jij de spin in het web zijn.
Weet dat je niet alles alleen hoeft te doen, juist niet! Als werk- nemer niet,
maar ook als ambassadeur niet. Door vragen te stellen, anderen te helpen
en je dagelijkse werkervaringen te delen, ontdek je dat anderen naar
dezelfde antwoorden zoeken, tegen dezelfde problemen aanlopen of ook
gewoon even met iemand willen praten over hun dagelijkse
werkzaamheden. Herkenning en erkenning kunnen erg prettig zijn! Als jij
deelt & ontmoet, zullen anderen jou volgen.
Denk mee
Zie je kansen voor WijkLink? Weet jij hoe het beter kan binnen jouw
organisatie? Jij bent onderdeel van jouw organisatie, dus jij weet wat het beste
werkt in de omgeving waar jij werkt. Misschien heb je een idee over hoe we
WijkLink (nog meer) onder de aandacht kunnen brengen. Deel je ideeën met je
collega-ambasssadeurs en met het WijkLink-team. Dat kan via de live
ambassadeur-overleggen of in de ambassadeur-groep op WijkLink.

Deel je enthousiasme
Als ambassadeur geloof jij in WijkLink. Deel je enthousiasme! Dat kan makkelijk door
actief te zijn op WijkLink zelf, maar ook door anderen te vertellen over WijkLink,
bijvoorbeeld over de voordelen, de mogelijkheden en wat het voor iemand in het
dagelijkse werk kan betekenen. We kunnen ons voorstellen dat je dat lastig vindt en
daarom vind je op de website downloads (onder het kopje ‘Ambassadeurs’, met daarin
allerlei communicatiemateriaal dat je als inspiratie kunt gebruiken. Als jij enthousiast
bent, dan werkt dat aanstekelijk!
Wees het goede voorbeeld
Jij bent als ambassadeur het voorbeeld voor anderen. Dus laat zien dat jij volledig
achter WijkLink staat. Vul bijvoorbeeld je profiel (foto en ervaring) op WijkLink
volledig in. En doe actief mee! Met discussies, de live thema- middagen en het delen
van interessante artikelen of interviews. Het is ook een idee om ontwikkelingen en
informatie uit jouw eigen organisatie te delen met anderen. Je kunt dit bijvoorbeeld
doen via 'deel een bijdrage' op WijkLink.
Kwestie van doen!
Eigenlijk is jouw ambassadeurschap een kwestie van DOEN! Je hebt als het goed is
een aantal uren per week of maand van je werkgever gekregen om aan WijkLink te
besteden. Wat ga je in deze tijd doen? Misschien kun je hier een Plan van Aanpak
voor maken. Lidewij, de Community Manager van WijkLink, wil je hier graag bij
helpen.
Meer informatie of contact
Heb je vragen, wil je een idee delen of wil je contact met ons opnemen? Dat kan!
Lidewij Disbergen, de Community Manager van WijkLink, spreekt je graag. Je
kunt haar bereiken via de chat van WijkLink of L.A.Disbergen@saxion.nl

