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Praktisch

● Je microfoon staat automatisch uit.  
Klik op ‘unmute’ om iets te zeggen als je 
het woord krijgt

● Zet “speaker view” aan 
● Pas je schermnaam aan (naam + 

organisatie)

● Plaats al je vragen in de chat 

● Wij bundelen de vragen 



Agenda
Intro

- Waarom deze campagne?
- Wie zit hier achter?

De Campagne
- Wat? Hoe? Wanneer?
- Boven en onder de lijn

De Campagne voor jou
- Vertaling naar je eigen communicatie 
- Concrete Tips

Praktisch
- De verdere stappen



Wie zijn jullie?

Zet je naam en organisatie in de chat !

Pas je schermnaam aan



Waarom een campagne?









COMMUNICATIEKOEPEL DIE OP LANGE 
TERMIJN INZETBAAR IS

🡪 Aansluiten bij de brede cultuursector, de veelheid van de sector in 

de kijker zetten

🡪 Warm maken/ enthousiasmeren om cultuur te beleven

🡪 Tone of voice: aanstekelijk, bruisend

🡪 De koepel moet toepasbaar zijn voor verschillende partners en 

lokale instanties



CAMPAGNE OM OP KORTE TERMIJN 
PASSIEVE ÉN ACTIEVE CULTUURBELEVERS TE 
HERACTIVEREN
🡪 Verschillende doelgroepen weer laten deelnemen aan cultuur in brede zin : 

● Bezoekers

● Deelnemers

● Vrijwilligers

● Beoefenaars van de amateurkunsten

🡪     Universele emoties bij cultuurbeleving blijft basis voor al deze doelgroepen



Boodschappen

1. aanbod (her)ontdekken
2. tickets/abonnementen kopen & lidmaatschappen 
aangaan
3. (terug) engagement als vrijwilliger opnemen
4. zelf (weer) kunst maken en deelnames aan 
cursussen/opleidingen/workshops



Wie?



De campagne



“BELEEF WEER MEER” 
is ...
∙Toepasbaar op brede cultuursector van theater, dans, cinema, tot literatuur en erfgoed

∙Activerend en enthousiasmerend

∙Voor alle cultuurbelevers: toeschouwers, vrijwilligers & amateurkunstenaars

∙Kan afhankelijk van de campagne anders ingevuld worden. 

• In de heractiveringscampagne slaat ‘Beleef weer meer’ op opnieuw: trek opnieuw naar de zalen, 
kruip weer op het podium, zet je opnieuw in voor cultuur.

• In volgende campagnes slaat ‘Beleef weer meer’ op frequentie: continu blijven enthousiasmeren om 
cultuur te beleven.

∙Gemakkelijk te declineren voor partners op lokaal niveau

∙Eenvoudig taalgebruik = goed te begrijpen voor de verschillende doelgroepen



https://docs.google.com/file/d/1Vv-r2ys3AUbHztXkylcIxyBliYph0a52/preview


affiches/beeld



affiches/beeld



digitale kanalen



media en straatbeeld



Toepasbaarheid

NATIONALE CAMPAGNE

LOKALE CAMPAGNE

LOKALE BESTUREN & 
REGIO’S ORGANISATOREN PARTNERS & KOEPELS



timings

1. mei - juni > resterende cultuurseizoen

2. juni, juli en aug > festivals, musea, erfgoed en film

3. aug en sept  > nieuwe cultuurseizoen, 
amateurkunsten, verenigingen en 
sociaal-culturele organisaties



Vragen?



Hoe kan je de campagne 
zelf inzetten?



Campagne op maat

Verwijzen naar 

www.denaamvanmijnorganisatie.be

Of www.UiTingemeente.be

http://www.mijnorganisatie.be
http://www.uitingemeente.be


Campagne op maat

Verwijzen naar 

www.denaamvanmijnorganisatie.be

Of www.UiTingemeente.be

http://www.mijnorganisatie.be
http://www.uitingemeente.be


Gebruik activerende 
boodschappen

Welke boodschap 
kan jouw publiek 
weer wakker 
schudden?



Gebruik activerende 
boodschappen

Welke boodschap 
kan jouw publiek 
weer wakker 
schudden?



Gebruik activerende 
boodschappen



Mogen we eigen beelden gebruiken?



Verspreid ruim en gericht



Meten is nog steeds weten



Voorbeelden campagne









Campagne lokaal

























http://www.youtube.com/watch?v=s6XfcyeZbAo


Vragen?



Zelf aan de slag?

Campagne infopagina:
https://www.publiq.be/nl/beleef-weer-meer

• Alle campagne-sjablonen
• De campagne-stijlgids
• Inspiratiegidsen voor UiTnetwerk & UiTPAS

https://www.publiq.be/nl/beleef-weer-meer




🡪  Team ‘Beleef Weer Meer in 

Canva’

🡪  Je eigen projecten waar de 

kopieën staan

Campagne voeren met Canva

https://www.canva.com/brand/join?token=c57Q5g4Z5DhJbBYmchJipg&referrer=team-invite
https://www.canva.com/brand/join?token=c57Q5g4Z5DhJbBYmchJipg&referrer=team-invite


Kopie maken van sjabloon

Optie 1 Optie 2



Wat mag je niet aanpassen?

Affiche Banner



Aanpassen tekst

🡪 ‘Plaats hier je CTA’ veranderen 

naar eigen call-to-action

🡪 Lettertype en grootte 

verander je niet



Aanpassen logo

🡪 Logo plaatsen in placeholder

Geplaatste logo niet 
volledig zichtbaar?
Plaats het dan zonder 
placeholder



Sjablonen downloaden
Stap 1 Stap 2





Wat zijn jullie vragen?




