
PERSKIT POWER CERTIFICAAT



Inleiding
Dank je wel dat je meedoet. 
Jouw Power Certificaat betekent 
een baan voor iemand met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

Omdat het belangrijk is om dit te 
delen, ontvang je deze perskit, vol 
met materiaal voor bijvoorbeeld 
op de site, social media, blogs 
en nieuwsberichten. Heb je meer 
informatie nodig, laat het ons 
vooral weten, we helpen je met 
plezier. Het resultaat delen we ook 
via al onze (social) media kanalen, 
dus we horen het graag als het 
online staat!



1. Algemene Teksten
De tekst hiernaast geeft een 
algemene indruk van jouw 
deelname aan Everyday Heroes. 
De losse tekst, compleet met 
foto’s en links, download je hier.

<bedrijf> vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan het werk gaan. Bij ons intern én buiten de organisatie. Met de aanschaf 
van Power Certificaten van Everyday Heroes helpen we werkzoekenden die 
anders niet of nauwelijks aan een baan komen, aan een baan die écht past, 
duurzaam mét contract. Elk certificaat is goed voor minstens één plaatsing. 
Heel laagdrempelig. Heel simpel. 

Met onze bijdrage worden de laatste obstakels op weg naar een baan 
weggenomen. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische fiets, extra begeleiding of 
een benodigde vakopleiding. En dat levert prachtige verhalen op. 

Zo ging Linda 
aan de slag in een 
bedrijfsrestaurant...

Bezorgt Jan 
maaltijden bij Easy 
Wok...

En gaat Pedro een 
carrière tegemoet als 
matroos!

Nog veel meer succesverhalen 
vind je op de website van 
Everyday Heroes: 
www.everydayheroes.com

Werd Bart de eerste 
koekbezorger van de 
Koekfabriek...

Is Ravenna gastvrouw 
in een Grand Café in 
Middelburg...

https://www.everydayheroes.com/s/EH_algemene_teksten.docx
https://www.everydayheroes.com/s/EH_algemene_teksten.docx
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/hulpzameheld?rq=linda
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/hulpzameheld
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/maaltijdheld?rq=jan
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/matroosheld?rq=pedro
http://www.everydayheroes.com
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/koekheld?rq=bart
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/2018/2/15/oberheld?rq=ravenna
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/koekheld?rq=bart
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/maaltijdheld
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/matroosheld
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/2018/2/15/oberheld


3. Link Film
Beeld zegt meer dan duizend woorden. Neem daarom 
voor één van onze films op in je communicatie. 
Bijvoorbeeld onze introductie film, over wie we zijn en 
wat we doen. En een informatie animatie over hoe het 
allemaal precies werkt. Je kunt ze via de links hieronder 
downloaden of de embedcodes kopiëren.

Link film #helpeenheld: 
https://vimeo.com/266299730

Embedcode film:

<iframe src=”https://player.vimeo.com/
video/266299730?title=0&byline=0&portrait=0” 
width=”640” height=”360” frameborder=”0” 
webkitallowfullscreen mozallowfullscreen 
allowfullscreen></iframe>

Link animatie #hoewerkthet: 
https://vimeo.com/258819312

Embedcode animatie:

<iframe src=”https://player.vimeo.com/
video/258819312?title=0&byline=0&portrait=0” 
width=”640” height=”360” frameborder=”0” 
webkitallowfullscreen mozallowfullscreen 
allowfullscreen></iframe>








#helpeenheld

#hoewerkthet

https://vimeo.com/266299730
https://vimeo.com/258819312
https://player.vimeo.com/play/985484045?s=266299730_1534212430_8569fe28565901d1ad6c94f5abcdb33a&loc=external&context=Vimeo%5CController%5CClipController.main&download=1
https://player.vimeo.com/play/949983263?s=258819312_1534212492_7e7f6b64d907b96615fe184957e5b715&loc=external&context=Vimeo%5CController%5CClipController.main&download=1
https://vimeo.com/266299730
https://player.vimeo.com/play/985484045?s=266299730_1534212430_8569fe28565901d1ad6c94f5abcdb33a&loc=external&context=Vimeo%5CController%5CClipController.main&download=1
https://player.vimeo.com/play/949983263?s=258819312_1534212492_7e7f6b64d907b96615fe184957e5b715&loc=external&context=Vimeo%5CController%5CClipController.main&download=1
https://vimeo.com/258819312


4. Foto’s en logo’s
Hiernaast staat ons logo, de 
huisstijlkleuren en de foto van de 
jongste superheld in lage resolutie. 
Deze kun je naar eigen inzicht 
gebruiken.

Download ze via deze link.

#40ae49

#573b7e

#2f95d2

http://www.everydayheroes.com/downloads/#logo
https://www.everydayheroes.com/s/EH_hero_image.png
http://www.everydayheroes.com/downloads/#logo


5. Alles over Everyday 
Heroes
Everyday Heroes gelooft in het 
eenvoudige principe van ‘Elkaar 
gewoon een handje helpen’. Naar 
dat idee (wederkerigheid) is 
een stichting opgezet. Everyday 
Heroes, maakt een baan mogelijk 
voor mensen die niet of nauwelijks 
aan het werk komen. Iedereen 
wint!

Wat is Everyday Heroes?

Everyday Heroes helpt mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan 
het werk door de laatste obstakels 
weg te nemen richting een baan met 
contract. Bijvoorbeeld door reiskosten 
te vergoeden of een opleiding of 
begeleiding te financieren. 

Daarvoor wordt gewerkt met 
Power Certificaten. Ieder certificaat 
vertegenwoordigt een waarde 
van €3.500,-. Elk certificaat wordt 
verbonden aan een baan. Alle 
successen worden beschreven en 
gedeeld.  

Werkwijze

Elke nieuwe baan kent vier Everyday 
Heroes:

1. De certificaathouder die een 
financiële bijdrage doet

2. De jobcoach die altijd weer een 
passende werkplek vindt

3. De werkgever die iemand de kans 
geeft binnen zijn bedrijf

4. De kandidaat die aan het werk gaat

Van echte helden zijn er nooit genoeg, 
alle hulp is welkom!


