
 

 

Freelance Webinar master 
 

Voor een nieuw project binnen de Werkgroep Ondernemend Herzele zijn we op zoek naar een Master 

in Social Storytelling. Dit project omvat een trainingstraject in social storytelling en we willen hiermee 

een groot aantal van onze ondernemers in Herzele bereiken. 

Naar wie zijn we op zoek? 

Je helpt bij het organiseren van online webinars voor lokale ondernemers. 

In samenwerking met de leden van de Werkgroep Ondernemend Herzele maak je een 

communicatieplan op om de ondernemers in Herzele te bereiken. Hierbij hou je rekening met de 

verschillende beginsituaties van de ondernemers.  

We onderscheiden 4 fases:  

➔ Voorbereidende fase: de webinar master verzorgt de communicatie naar de verschillende 

ondernemers met betrekking tot de diverse webinars. In samenwerking met de WOH maak je 

een communicatieplan om de diverse doelgroepen te bereiken.  

 

➔ Uitvoerende fase: je neemt een modererende functie op tijdens het webinar met de nodige 

aandacht voor de vragen waarmee ondernemers zitten. Je hebt kennis van de verschillende 

toepassingen van een webinar en kan deze op een vlotte manier integreren tijdens het 

webinar (vb polls, chat,…). Je begeleidt en ondersteunt deelnemers tijdens het webinar.  

 

➔ Terugkoppelingsfase: je vertaalt de inzichten die verworven zijn tijdens het webinar naar 

concrete verbeteracties. Daaruit kan je statistieken maken die je een zicht geven op een 

aantal parameters zoals het aantal deelnemers, hoeveel deelnemers het webinar verlaten, 

m/v, leeftijd. Dit geeft de werkgroep inzichten zodat er verbeteracties kunnen opgezet 

worden.  

 

➔ Finale afsluiting: je zorgt er tevens voor dat er een opname beschikbaar is zodat ook niet-

deelnemers het webinar nadien kunnen volgen.  

Sollicitatieprocedure 

Je mag je cv sturen naar kmo@herzele.be met vermelding: ter attentie van de Werkgroep 

Ondernemend Herzele.  

We screenen niet alleen op cv maar vooral op aantoonbare ervaring. Het is belangrijk dat je minstens 

één casus kan toelichten waarbij je een webinar hebt georganiseerd en geleid.  

Dit kan je al kort toevoegen in je motivatiebrief maar ook tijdens het gesprek zal dit uitgebreid aan bod 

komen.  

Solliciteren kan tem 06/04/2021.  
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