


Agenda 

• Welkom – Saskia Schatteman
• De Warmste Week 2020 – Floris Nieuwdorp
• De pitch: hoe meedoen – Sam Homblé
• Praktisch – Stefanie Van Snick



De Warmste Week 2020
Floris Nieuwdorp



Floris Nieuwdorp
Project coördinator

De Warmste Week 
2020 





Juni: koerswijziging DWW



Waarom?

Duurzame, toekomstgerichte keuze 
in lijn met de tijdsgeest



Waarom?

Volgende stap in evolutie



Evolutie DWW

Ik maak een verschil 
via financiële bijdrage 

aan vzw



Evolutie DWW

Ik ben het verschil 
via mijn persoonlijke inzet 

voor anderen



Waar gaan we naartoe?

Nieuw solidariteitsverhaal 
rond directe, persoonlijke inzet

voor die mensen in de samenleving 
die onze hulp nodig hebben.



Waar staan we vandaag?



September: lancering

Zet jezelf in voor wie jou nodig heeft.
tastbare oproep met urgentie & persoonlijke motivatie:

1. Concreet gemaakt in campagne (‘testimonials’) & content
2. Emotionele waarde van DWW 2.0 (uit)vergroten







Hoe zet ik een DWW-initiatief op?





Partners

Samenwerking met Koning Boudewijnstichting om draagvlak te verbreden bij 
non profit organisaties rond dit nieuw solidariteitsverhaal

online ‘helpdesk’ & aanbod om initiatiefnemers uit non profit & vrijwilligers (jeugdwerk, 
bedrijven…) te helpen om projecten op te zetten ihkv DWW

 ism partners uit het middenveld, zoals Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 



Communicatie & media strategie



• DWW initiatieven die leven in Vlaanderen
op maat van DNA & doelgroep van elk net

• Eigen mediaverhalen van netten / BV’s / ambassadeurs

Wat brengen onze netten?

sept



“De fantastische knuffels van Ketnet”



Content hele najaar lang

DWW-initiatieven uit Vlaanderen

Agenderen & inspireren

september oktober – november – december  

Activeren Bedanken

18 – 24 december 

DWW-mediaverhalen van & met de netten



1 centrale DWW redactie

houdt regie 
onderwerpen 
& timing 
in overleg met 
netten & 
redacties.



Wat wordt de finaliteit ?



Groots media event & massa beleving 
 1 centraal media ‘format’ : 3 DJ’s, nonstop, vanop 1 plek, platen voor €
Duidelijke start & kwantitatieve climax
 1 hoofdverteller

Wat was de finaleweek ?



?
Wat wordt de finaleweek ?



De Warmste Pitch

‘De Betties’ ism vzw Huis Perrekes & Expertisecentrum Dementie VL





De pitch! 
Sam Homblé



Waarom deze pitch ? 

 Start van een nieuwe, duurzame solidariteitsbeweging

 Extra hart onder de riem voor de non-profitsector 

 Nood aan creativiteit en sterke storytelling



“Zet een initiatief op poten in kader 
van De Warmste Week 2020. 

Wie weet win jij met jouw voorstel een 
mediacampagne op de VRT-kanalen 

voor jouw gekozen organisatie”



Wat ga jij doen voor De Warmste Week 2020 ?

1. Kies een vzw uit de lijst van de 2.087 vzw’s van 2019

2. Bedenk een initiatief in kader van De Warmste Week 2020

3. Hoe ga je dit uitrollen ?

 Eigen kanalen 
 Via de te winnen media



Aan wat moet een initiatief voldoen ?

1. Je maakt een concreet verschil voor iemand anders.

2. Je doet het alleen of betrekt anderen bij je project.

3. Het initiatief moet doorgaan tussen 1 november en 24 december 2020.

4. Geen commerciële insteek of fundraising.



Aan wat moet een initiatief voldoen ?

Zoek je hulp voor je project? Hoe kunnen mensen dan helpen? 
Wat kan je doen ?

 Helpende handen zoeken (bvb brieven schrijven, pakketten maken,…)

 Logistieke hulp (bvb kledij, materiaal verzamelen,…

 Kennis delen (bvb expertises uitspelen,…)

 Warme gebaren (bvb krijttekeningen voor verdraagzaamheid, wereldrecord 
knuffels opgooien,…)



Wat moeten jullie aanleveren ? 

 Pitchdocument (wedstrijdformulier)

 Script radiospot 30” & 5”

 Campagnebeeld



Wat kan je winnen ?
GOLD (mediawaarde 75.000)

Mediacampagne:
 Radio: 

 50 x 30” 
 45 X 5” 

 Bannering dewarmsteweek.be – homepage & ROS
 Leaderboard: 576.000 impressies
 IMU: 324.000 impressies

 Spotify audio campagne: 800.000 Impressies audio op target group naar keuze
 Integratie binnen content van De Warmste Week 2020

Productiebudget: 
 € 5.000



Wat kan je winnen ?
SILVER (mediawaarde 45.000)

Mediacampagne:
 Radio: 

 30 x 30” 
 25 x 5”

 Bannering dewarmsteweek.be – homepage & ROS
 Leaderboard: 576.000 impressies
 IMU: 324.000 impressies

 Spotify audio campagne: 640.000 Impressies audio op target group naar keuze
 Integratie binnen content van De Warmste Week 2020

Productiebudget: 
 € 5.000



Timing  

 Stuur je idee in tegen uiterlijk vrijdag 02/10 om 23:59 uur.

 Een onafhankelijke jury kiest de 2 beste inzendingen.

 De laureaten worden uiterlijk op woensdag 14/10 bekendgemaakt.

 Start actie/campagne: vanaf 30/10.



Onafhankelijke jury 

Guillaume Van der Stighelen
Juryvoorzitter

Griet Byl
Chief editor 
Media Marketing

Bart Kuypers
Directeur MediaSpecs

Jens Mortier
Directeur mortierbrigade, 
agency van De Warmste 
Week

Gerrit Rauws
Directeur Koning 
Boudewijnstichting 

Isabel Van Den Broeck
Directeur Creative 
Belgium

Wim De Mont
Head of content PUB



Beoordelingscriteria

Dimensie 1: 
Maatschappelijke relevantie

 Moeilijke thema’s

 Gekozen VZW

 Kansen om 'in de kijker’ (lees: 
‘op de radio’) te komen

 Passend in tijdsgeest

 Trends maatschappij

 Hoe groot kan dit initiatief  
geschaald worden?

 …

Dimensie 3: 
Strategische aanpak campagne

 Duidelijke doelstelling

 Gestructureerd, methodische 
aanpak

 Kennis van de doelgroep

 Onderbouwd; goede analyse; 
gebaseerd op feiten

 …

Dimensie 2: 
Creativiteit campagne

 Eenvoud concept; gemakkelijk 
te begrijpen/onthouden

 Geloofwaardig; past het bij het 
initiatief; relevant

 Realistisch

 Verrassend; onderscheidend

 Pakkend; empathisch

 Coherentie tussen radio en 
visuele

 …



Praktisch
Stefanie Van Snick



Hoe indienen?
Hoe? 
Via communication@var.be

Wat?
 Ingevuld pitchdocument (wedstrijdform)

 Radioscript 30" en 5"

 Campagnebeeld

Deadline?

vrijdag 2/10 om 23u59

Meer info?
https://www.var.be/nl/de-warmste-pitch-praktisch
https://dewarmsteweek.be/initiatiefvoorwaarden

Vragen?
stefanie@var.be

0485/16.44.24

mailto:communication@var.be
https://www.var.be/nl/de-warmste-pitch-praktisch
https://dewarmsteweek.be/initiatiefvoorwaarden
mailto:stefanie@var.be


Het verschil, dat zijn jullie !
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