
Hoeveel mensen ga jij helpen?

“Wees goed, doe goed, zorg goed voor jezelf zodat je zorgzaam voor anderen kunt zijn” zijn 

zomaar wat wijze lessen die een persoon in zijn of haar leven kan op doen. En stel je voor  

dat je volgens dit principe leeft, dat is mooi, een echte roeping!
Als Luisterkindwerker kun je straks goed doen, zorgen voor anderen en hen helpen bij het 

vinden van de juiste inzichten om het leven mooier en rustiger te maken. Wanneer je opleiding 
afgerond is, wil je het geleerde in praktijk brengen. Wellicht ga je het er in de avonduren bij 
doen, of heb je de droom om fulltime voor Luisterkindwerker te worden.

Hoe je het ook wilt insteken, het is geen schande om er een vergoeding voor te vragen.  

Of je alleen de onkosten in rekening brengt of er daadwerkelijk een volwaardige praktijk  
van wilt maken waar je zoveel mogelijk mensen helpen, je zult iets moeten doen om mensen 

naar je nieuwe praktijk te laten komen. 

Tegenwoordig is iedereen wel online te vinden. We zoeken op Google als we iets willen weten,  

we vragen anderen om raad op Facebook en we bestellen steeds vaker onze schoenen of 

boeken bij online winkeliers. De advertenties die we vroeger plaatsten in kranten, de Gouden 
Gids of lokale stedengidsen, werken niet meer omdat steeds meer mensen online denken.
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De online Luisterkindwerker

De Luisterkindwerker kan wereldwijd werken, zonder een praktijkruimte of dure 
uithangborden. Om mensen te kunnen helpen, zullen zij je wel moeten vinden.  

Als je niet gevonden wordt, dan zal je ook weinig werk hebben als Luisterkindwerker. 

Tuurlijk zijn er mensen in je directe omgeving die als eerste van je diensten gebruik 

willen maken, maar dat duurt niet eeuwig.

De meest makkelijke en goedkope oplossing is je diensten online te communiceren, 

dit kun je immers zelf het beste. Dit kan middels je website, maar ook via de 

verschillende social media-kanalen. De combinatie daarvan is nog beter.

Diana van Beaumont

In samenwerking met Diana van Beaumont heb ik speciaal voor de Luisterkindwerkers 

een pakket opgesteld die er aan bijdraagt dat je op internet beter gevonden wordt 

en je met minimale inspanningen je doelgroep kunt bereiken door middel van 

persoonlijke en heldere communicatie.

Niet zo raar eigenlijk

Misschien ben je huiverig om marketing & communicatie voor je zelf en je 
onderneming toe te passen. Maar zo raar is het eigenlijk helemaal niet, want  

je wilt dat jouw doelgroep je snel en makkelijk online kan vinden. Maar het kan 

natuurlijk anders dan de grote bedrijven die we dagelijks op radio en televisie 

voorbij zien komen. Sociale media zijn bij uitstek geschikt om de boodschap 

van jou als Luisterkindwerker uit te dragen. Mocht je geïnteresseerd zijn om als 

Luisterkindwerker te gaan starten met communicatie op sociale media, dan is het 
raadzaam om eerst wat basiskennis op te doen over marketing & communicatie. 
Hiervoor houd ik eendaagse workshops door het hele land met alleen 

Luisterkindwerkers, jullie krijgen een speciale behandeling! 

En wanneer je de basiskennis van Marketing & Communicatie onder de knie 
hebben, is het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. Hiervoor heb ik  
een speciaal voor Luisterkindwerkers een Social Media Pakket samengesteld.  

Bij het Social Media Pakket krijgen jullie individuele begeleiding zodat je een 

persoonlijke en effectieve social mediacampagne kunt opzetten en zelf uitvoeren.

Hoe? Daar ga ik je bij helpen! Hiernaast vind je beide pakketten.



Workshop basiskennis 

Marketing & Communicatie

 

Ochtendprogramma

• Wat is communicatie
• Waarom communiceren bedrijven

• Wat is marketing en wat maakt jou uniek
• Middelen, waar kun je communiceren

• Handige tools die je moet gebruiken

Lunch: Jouw lunch neem je zelf mee.

Middagprogramma

• Oefening: Meld je aan op Facebook, 

Twitter, LinkedIn en Instagram
• Oefening: teksten schrijven voor  

je website

• Oefening: teksten schrijven voor  

sociale media

• Tijd voor vragen

 

Einde en borrel

Speciaal aanbod voor 

Luisterkindwerkers

€ 85,- per dag ex. Btw

Locaties: Nieuwegein, Schoonhoven, Lelystad

Tijden: Inloop vanaf 08.30 uur. Workshop van  

09.00 uur t/m 17.00 uur met daarna een borrel.

Uiteraard is er de hele dag koffie en thee en  

een heerlijke lunch!

Social Media Pakket

 

• Intakegesprek van 1 uur. Dit kan 

telefonisch, via Skype of we spreken 

ergens af in het land 

• Je ontvangt aansluitend een plan dat 

speciaal voor jou gemaakt is, welke 

stappen ga je nemen 

• Een dagdeel een individuele workshop 

over de in’s en out’s van social media 

marketing, gewoon bij jou thuis of  
ergens in het land 

• Drie Skype gesprekken van een uur om  

je op weg te helpen en te ondersteunen 

bij vragen 

 

• Je ontvangt overzichtelijke documenten 

die je helpen structuur te houden bij je 

online marketing & communicatie 

• Je krijgt persoonlijk hulp wanneer je start 

met communicatie op sociale media. Wat 
kun je het beste doen en hoe doe je het? 

• Inzicht in hoe je makkelijker gevonden 

kunt worden op internet, kennis over 

zoekmachines en optimalisatie.

€ 250,- ex. Btw

Intakegesprek, speciaal plan, 

1 dagdeel workshop, 

3 skype-gesprekken en persoonlijke hulp:

 



Over Vivian van Brussel

Vivian van Brussel en Diana van Beaumont kennen elkaar al vanaf begin jaren 90. 

Tussen 2004 en 2009 hadden zij samen een bedrijf dat uitgeverijen ondersteunde 

op zakelijke marketing. Na 2009 is Vivian in de wereld van online en Social Media 
terecht gekomen.  Zij werkte als o.a. Social Media Manager voor Stichting Pink 
Ribbon, Scapino en Lebara Telecom, was Marketing Coördinator van een Social 
Mediabureau  en organiseerde een aantal malen het Digital Content Marketing 
Congres.

Als onderneemster weet Vivian precies wat kleine en startende bedrijven 

nodig hebben op het gebied van marketing. Zo is zij een helpende hand bij het 
meedenken met ondernemers, kan pragmatisch zaken oppakken en weet ze te 
coachen tot er een mooi eindresultaat behaald is. Afgelopen jaren heeft Vivian  
zich o.a. bezig gehouden met Online & Social Mediastrategieën voor Brasserie 

Springer in Schoonhoven, Chateau Le Grand Biard in Frankrijk en werkt zij samen 
met de Zusters van het Missieklooster in Aarle-Rixtel.

Wil je eens met haar praten over het starten van een bedrijf en wat er bij komt 

kijken, want ook daar kan Vivian je bij helpen.

Vivian van Brussel

Online & Social Media Marketing

De Terp 14, 2871 RL Schoonhoven

Telefoon: +31(0)182-740572

Mobiel: +31(0)6-51191296 

mail@vivianvanbrussel.nl
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