
in Brabant

SOCIAL MEDIA PLAN
WEEK VAN ONS WATER 2019, 10 T/M 19 MEI

Dit plan heeft als doel de teams binnen de deelnemende gemeentes een leidraad te geven omtrent het gebruik van social 
media m.b.t. de Week van ons water (WVOW) 2019.

DOEL
Met het gebruik van social media tijdens de WVOW in Brabant willen we de naamsbekendheid vergroten, betrokkenheid 
creëren, informeren en enthousiasmeren.

  
KANALEN
Op alle kanalen wordt gebruik gemaakt van de hashtag #wvow2019. De kanalen die ingezet gaan worden zijn:
• Facebook (klik hier)
 Zal voornamelijk gebruikt worden voor de communicatie voorafgaand aan- en na de activiteit en tijdens de WVOW.
• Instagram (klik hier)
 De focus zal hierbij liggen op het communiceren tijdens de evenementen met live beelden.
• Twitter (klik hier)
 Zal minder actief gebruikt worden, gezien de kanalen die de doelgroep gebruikt. Op twitter zullen we voornamelijk 
 aandacht schenken aan het doorlinken naar de website of de Facebook-pagina. 
• Website (klik hier)
 Zal hoofdzakelijk dienen als een platform voor een algemene introductie en een overzichtelijke 
 weergave van alle activiteiten die plaatsvinden tijdens de week.

CONTENT
Onderstaand een overzicht van de content die op de pagina’s van de WVOW gepubliceerd zal worden;

COMMERCIAL 
De commericial zal een maand voorafgaand aan de WVOW gepubliceerd worden op de social media kanalen. 

WATERPROEF VIDEO’S
Er worden vijf verschillende waterproefjes gefilmd. Deze manier van presenteren zal lijken op het programma Checkpoint 
van ZAPP. Met deze filmpjes willen we kinderen bewust maken dat schoon, veilig en voldoende (drink)water niet vanzelf-
sprekend is. Met deze proefjes wordt de doelgroep aangezet tot denken over hun omgang met water en stimuleren we hun 
bewustzijn. Een onderliggend doel is dat geïnteresseerden de pagina gaan volgen. 

TEASER (VIDEO)
Er worden drie loopvideo’s gemaakt met verschillende thema’s (plezier met water, leren over water en leven met water/
werken met water). In deze video’s worden beelden van eerdere edities gebruikt om zo de kijker een beter beeld te geven 
van wat men kan verwachten gedurende deze week.

POLL: WATER WEETJES (FACEBOOK)
Om interesse te wekken in water en waterbewustzijn, zullen we verschillende polls posten waarop gereageerd kan worden. Een 
voorbeeld: We stellen de vraag: Hoeveel drinkwater denk jij dat er gemiddeld door het riool spoelt? Men heeft dan een aantal 
dagen om te reageren en daarna wordt het antwoord bekend gemaakt. Op die manier bindt men zich aan de pagina, omdat ze 
het antwoord na een aantal dagen willen weten. 

FACEBOOK EVENTS
Om op Facebook een programma te realiseren die ten alle tijden beschikbaar is zullen er vanuit de WVOW in Brabant 
Facebook evenementen worden aangemaakt voor alle activiteiten. De betrokken partij wordt uitgenodigd als medeorgani-
sator van het evenement, waardoor het evenement ook op de Facebookpagina van de betrokken partij zichtbaar wordt. De 
informatie die in het evenement wordt getoond, wordt 1 op 1 overgenomen uit de inschrijflink. Nadat de betrokken partij 
de uitnodiging voor medeorganisator heeft bevestigd zal het beheer volledig in handen zijn van deze partij en zullen zij 
hier ook de eindverantwoordelijkheid voor dragen. 

https://www.facebook.com/wvow2019/
https://www.instagram.com/wvowbrabant/
https://twitter.com/wvow2015
http://www.weekvanonswaterinbrabant.nl/over-ons/
https://www.zapp.nl/checkpoint
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GEWENSTE ACTIE BETROKKEN PARTIJEN
Om het bereik te vergroten willen wij u vriendelijk verzoeken de commercial te communiceren via uw eigen social media 
kanalen. Daarnaast willen wij u vragen om uw netwerk uit te nodigen op de Facebook events nadat u het bezoek tot 
beheerder heeft ontvangen en de pagina naar wens is. In de ideale situatie wordt alle door de WVOW gepubliceerde 
content gedeeld door de betrokken partijen (wanneer relevant voor betreffende organisatie), dit blijft een vrije keuze. 

RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA POSTS 
• Vermeld bij iedere overgenomen post de algemene pagina. Op Facebook kan dat door @wvow2019 te vernoemen in 

het bericht en op Instagram is dat @wvowinbrabant of d.m.v. de hashtag: #wvow2019 
• Zorg dat het bericht kort en krachtig is (berichten met maximaal 40 tekens ontvangen tot 85% meer interactie) 
• Maak altijd gebruik van beeld (foto / video) 
• Geef duidelijk aan waar men meer informatie kan vinden (wanneer van relevant) 
• Gelieve geen berichten delen van andere gemeenten, dit wordt rommelig / onoverzichtelijk 
• Let ten alle tijden goed op de spelling 
• Voorkom een ‘overkill’ en plaats maximaal twee berichten per dag 
• Op Facebook is men tussen 13:00 en 16:00 uur het meest actief 
• Op Instagram is men tussen 15:00 en 16:00 uur het meest actief 
• Plaats een korte mooie link (klik hier om deze te genereren)

GLOBALE PLANNING 
Hieronder volgt de globale planning voor de social media kanalen van de WVOW;
Week 10 eerste publicatie (save the date) 
Week 12 aanmaken Facebook evenementen door WVOW kernteam 
Week 15 publicatie commercial 
Week 17 start reeks publicaties waterproefjes en promotie video’s 
Week 19 start WVOW in Brabant 
Week 22 aftermovie  

CONTACTPERSONEN
Op de eerstvolgende bijeenkomst (26 maart) geven we graag nog wat meer uitleg en beantwoorden 
we jullie vragen. Mocht je hiervoor / daarna contact willen opnemen dan kan je terrecht bij;

Mattie Scheele, Waterschap Brabantse Delta  
06 12 08 22 9  |  m.scheele@brabantsedelta.nl
• Social media

Amy de Waal, Schinkelshoek Communicatie
06 14 60 92 15  |  amy@schinkelshoekcommunicatie.nl 
• Geschenken
• Promotiematerialen
• Website

Sandra Poons, Gemeente Breda  
06 14 35 75 38  |  s.poons@breda.nl  
• Algemene organisatie 
• Programma
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