
introductie Schatten van Vlieg 2022
22 februari 2022 

welkom!



Goedemorgen

LIESEL Nienke Esther



spelregels
● Rename: naam en organisatie
● Je microfoon staat automatisch uit 
● Je camera staat aan
● SPEAKER VIEW - side-by-side mode
● Plaats je vragen / bedenkingen in de chat
● opname
● polls 



een kleine wedstrijd
Welk campagne-element kwam niet in beeld tijdens de sessies?
Stuur een leuke foto met dit element door naar liesel@publiq.be voor 
25 februari en WIN 20 GADGETS
* de elementen uit dit volledige campagnebeeld tellen niet mee

mailto:liesel@publiq.be


Programma van de sessie
● Wat is Schatten van Vlieg? 
● Terugblik 2021
● Schatten van Vlieg 2022 (thema, campagnemateriaal, code-invoer)
● Hoe doe je mee? 
● hulpmiddelen & brede communicatiecampagne



Poll

Voor mij is Schatten van Vlieg
● Nieuw 
● nieuw, maar mijn organisatie doet al langer mee
● een jaarlijkse gewoonte



Schatten van Vlieg
● zomeractie: juli en augustus 
● Vlaanderen / brussel
● Deelnemende organisaties maken zelf een zoektocht
● ondersteuning door Vlieg (thema, inspiratiegids, 

campagnemateriaal, bovenlokale communicatie, …)
● families met kinderen tot 12 jaar



Schatten van Vlieg

● Doel: bereiken van een nieuw publiek, families over de drempel
→ 67 % van de schattenjagers bezoekt voor de eerste keer een plek

Broodhuis

Plantijn Moretus - @AnEisendrath het mot

Baasrode



terugblik 2021
● Quality time met de familie: 

“Heel leuk - we hebben er met de ganse familie van 
genoten - onze dochter van 6 kan er niet over 
zwijgen.” (PAPA BART)

● De cijfers van vorig jaar: publiq.be 

https://www.publiq.be/nl/nieuws/terugblik-naar-schatten-van-vlieg-2021


Schatten van Vlieg 2022

● myFamily 
● schattenzoektocht tussen vrijdag 1 juli en woensdag 31 augustus
● Thema ruiken: ruik jij wat ik ruik



Thema ruiken: ruik jij wat ik ruik?
● Link met corona?
● Zintuiglijke ervaring, vertrekt vanuit het kind zelf
● universeel voor alle culturen
● Aantrekkelijk voor alle leeftijden
● www.publiq.be/schatten-van-vlieg/thema

http://www.publiq.be/schatten-van-vlieg/thema


campagnemateriaal 

Gadget (Optioneel)

SCHATKIST

stickervellen



Stickervel

● Elementen van het campagnebeeld
● voor elke schattenjager
● €10 / 50 stuks
● NL / FR
● Bij te bestellen - 

Zolang de voorraad strekt
● Code → Wedstrijd



codeinvoer- super origineel weekend in Ieper
 
Een fantastisch verblijf in BArak de Vinck:

- overnachting van vrijdag tot zondag in Barak de Vinck 
Dit is een vakantiehuisje waarin je leeft zoals 100 jaar 
geleden: weg van alle drukte, op het ritme van de natuur.

- lekker ontbijt op zaterdag en zondagochtend

Activiteiten aangeboden door Toerisme Ieper: 
- Lunch / Diner in Pacific Eiland
- Bezoek aan Bellewaerde

→ motiveer je schattenjagers om de code in te voeren, het 
is fijn als de schattenjager de code op jouw locatie vond

https://www.publiq.be/nl/hoofdprijs-schatten-van-vlieg-2022


campagnemateriaal 

Gadget (Optioneel)

SCHATKIST

stickervellen



Gadget

● Sleutelhanger - lachend kakske / vlieg
● meest gekozen gadget bij bevraging ouders
● optioneel
● 0,95 euro (excl. btw en verzend-en handlingskosten)
● Veelvouden van 10
● Bij te bestellen - zolang de voorraad strekt



gadget - Hoe verdelen?
● extra cadeautje in de schatkist voor alle schattenjagers 
● cadeautje als schattenjagers alle zoektochten van je 

gemeente hebben gedaan 
● verloten op het einde van de zomer, vb. op een 

Vliegfeestje 
● Prijs voor de 10 leukste kunstwerkjes 
● ...



Kostprijs Schatten van Vlieg-materiaal
● Schatkist: 25 euro (excl. btw, eenmalige aankoop)

● Basis: 
○ 1 Stickervel per schattenjager (bijbestelling mogelijk in de zomer) 
○ 10 euro  (excl. btw) / 50 stickervellen
○ NL of FR
○ 4 gratis affiches

● Extra’s 
○ GADGET: 0,95 euro (excl btw)  per stuk - verkoop per 10 stuks
○ Gevelborden: 22 euro (excl. btw)

● verzend-en handlingskosten



HOE DOE JE MEE?
1. Inschrijven 

tot  15 april



  publiq.be/schattenvanvlieg



HOE DOE JE MEE?
2. Materiaal bestellen 



HOE DOE JE MEE?
3. Je zoektocht maken

● inspiratiegids
● sessie praktijkvoorbeelden

● voorbeeldzoektochten
● kunsteducatieve organisaties (BAMM, Ananas&Appelsien)

● speels en ludiek: schoolvakantie!



Poll

Wie gaat er zeker meedoen aan Schatten van Vlieg 2022?
● Ik ga me meteen na de sessies inschrijven
● Ik twijfel nog



Hulpmiddelen - Brede communicatiecampagne
● Sessie communicatie
● communicatiegids
● UiTdatabank
● #schattenvanvlieg
● campagnebeeld
● publiq.be/schattenvanvlieg/communicatie

http://publiq.be/schattenvanvlieg/communicatie


Programma





Vragen? Vragenuurtje!

LIESEL - liesel@publiq.be Nienke

Vul zeker de evaluatie in!

mailto:liesel@publiq.be

