
Communiceren over
 Schatten van Vlieg 

24 februari 2022 

Welkom!



Nienke Joke Liesel

Goeiemorgen



● Je microfoon staat automatisch af 
● Je camera mag aan 
● SPEAKER VIEW / side by side 
● Plaats je vragen / bedenkingen in de chat
● POLLS
● Opname

Spelregels



● Hoe communiceert Vlieg over de actie? (Joke)
● Jouw zoektocht in de kijker (Joke)
● Vragen
● Tips & voorbeelden voor je lokale communicatie 

(Nienke) 
● Vragen

Programma



Welke van jullie organisaties heeft een 
communicatiemedewerker?
● Wij wel
● Wij niet

Poll



40% van de schattenjagers ontdekt 
Schatten van Vlieg via UiTinVlaanderen.

Hoe communiceert publiq 
via UiTinVlaanderen over de zomeractie? 



Meer dan 77.000 bezoekers

www.schattenvanvlieg.be

http://www.uit.be


● Jullie zoektochten in de kijker!
● Over verschillende thema’s: open lucht, binnen, musea, 

voor peuters, in kastelen …
● Geadverteerd op Facebook en Google
● In nieuwsbrief

Artikels met tips op www.uitinvlaanderen.be/vlieg

http://www.uitinvlaanderen.be/vlieg


● Tweewekelijkse nieuwsbrief (150.000 abonnees)
● Nieuw: zomernieuwsbrief met vakantietips

E-mail



Instagram

Quotes van schattenjagers

Shares van jullie posts en 
posts van schattenjagers

Lijstjes met tips



Visuals voor jullie sociale media



Maison Slash, De Zondag, Visie, Metro, Radio 2, BRUZZ…

Media



● Goeie invoer in de UiTdatabank
● Sociale media

Hoe vergroot je de kans dat wij jouw zoektocht oppikken 
op onze kanalen? Hoe val je op in de kalender?



● Niet het campagnebeeld van Schatten van Vlieg (want dan val je 
niet op in de kalender)

● In nood: nieuwe fotodatabank

1: Heldere titel en leuke foto



● Niet: het campagnetekstje van Schatten van Vlieg. 

● Wel: wat maakt jouw zoektocht uniek? Wat voor 

zoektocht is het? Thema, mascotte …

2: Enthousiast en uniek tekstje



Wat willen ouders weten?
● Voor welke leeftijd(en) is de zoektocht? Kunnen lezen of niet …
● Hoe lang duurt het? Hoe lang is de route?
● Is het binnen of buiten?
● Moet je reserveren?
● Openingsuren

> Gebruik hiervoor (ook) de aparte velden in de UiTdatabank.

3: Duidelijke info



Voorbeelden



sjabloon: tekstje dat je kan gebruiken
Vind een schat van Vlieg in <locatie>

Ook in <locatie> is een schat van Vlieg verstopt. <Duik in ...>, <ontdek ...> en <speur naar ...> in 
deze gratis zomerse zoektocht <tussen (decor)> en <(decor)>. <Wist je dat …?> <Nog nooit … 
gezien?> Volg het parcours met opdrachten en open de schatkist! 

Deze zoektocht duurt ongeveer <tijd>, en is natuurlijk te combineren met <bezoek, wandeling, 
speeltuin, drankje ...>. <Reserveren kan vaak de dag zelf nog, via ...>

Je kan tijdens de zomer zoveel schattenzoektochten doen op 300 locaties in heel Vlaanderen 
en Brussel: 

● Elke zoektocht is anders! 
● In de schatkist vind je een leuk stickervel met een unieke code.
● Met elke nieuwe code maken jullie kans op een gezellig familieweekend samen.

Sjabloon: tekstje dat je kan gebruiken



● Visie en de meeste online artikels worden al in juni gemaakt
● Aanpassen kan ook!

4: Voer tijdig in



3: Duidelijke info

#schattenvanvlieg

Je hebt de juiste toestemming 
van mensen op de foto?

5: Deel leuke foto’s op Instagram



Aantrekkelijk voor heel 
Vlaanderen en Brussel?
● Boeken
● Tienbeurtenkaart
● Tickets voor uniek event
● Exclusieve rondleiding
● ...

Laat je voorstel weten aan 
liena@publiq.be 

6: Zet je locatie in de kijker met een wedstrijd

mailto:Liena@publiq.be


Vragen? 



Poll: welke kanalen gebruik je? 
 

● Eigen website 
● Eigen sociale media
● Eigen nieuwsbrief
● Gemeentelijke kanalen (Infoblad, UiTmagazine, 

website, nieuwsbrief...)
● Pers
● Ambassadeurs
● Iets anders 



Lokale communicatiemix
zie communicatiegids

UiTdatabank
Straatbeeld

Pers

Eigen kanalen, 
online & print

Gemeentelijke 
kanalenPartners, 

scholen …

Sociale 
media

Mond-tot-mond 
& ambassadeurs



Communicatiematrix (vb Wuustwezel)



Communicatiematrix 



Campagnebeeld publiq.be/schattenvanvlieg/communicatie

+ affiche sjabloon 



Filmpje publiq.be/schattenvanvlieg/communicatie

https://docs.google.com/file/d/1PNwRicULK_XhluqwAhctt2kZOhZdjZsV/preview


Voorbeelden uit de praktijk

Gemeentelijke / regionale / eigen (UiT)website 



Gemeentelijke kanalen 



In het straatbeeld 



In de lokale pers



Sociale media
#schattenvanvlieg > ook voor bezoekers + eigen hashtag 



Instagram
Gebruik de stickers in je story!
Zoek met ‘schattenvanvlieg’



Tips

Divers en inclusief taal- & beeldgebruik
● Rol van de papa
● Denk aan de grootouders 
● Diverse families 
● Verschillende leeftijden (indien van toepassing)

Koers (Roeselare)

Fotoshoot met lokale familie
Toon wat er allemaal te beleven valt 



Families vertrouwen op andere families



Try-out

● Zoektocht op punt 
● Nieuw publiek
● Beeldmateriaal & 

reacties van het 
testpubliek

www.publiq.be/nl/inzichten-en-prakt
ijk/try-out-schatten-van-vlieg

http://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk/try-out-schatten-van-vlieg
http://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk/try-out-schatten-van-vlieg


Corona?

Wat kunnen families verwachten? 

● Communiceer de 
maatregelen & eventuele 
wijzigingen steeds op 
verschillende kanalen. 

● Ook in de UiTdatabank!



Status aanpassen in de UiTdatabank



Vragen? 



Wat kun je nog verwachten?

● Communicatiegids > nu online 
● Sjablonen en andere hulpmiddelen

publiq.be/schatten-van-vlieg/communicati
e



Contact

nienke@publiq.be
liesel@publiq.be 

mailto:nienke@publiq.be
mailto:liesel@publiq.be

