De nationale sportweek is onderdeel van
de Europese week van de sport

Introductie
Ga jij actief aan de slag met Social Media en de Nationale Sportweek, maar weet je nog niet
precies hoe je dit moet aanpakken? Lees dan vooral verder! Deze toolkit bereid je stap voor stap
voor op hoe jij Social Media kunt inzetten om jouw (sport)activiteit of organisatie een boost te
geven!
Naast het zeer handige stappenplan geven wij je ook inspirerende tips voor het creëren van
leuke content voor jouw Social Media kanaal om de zichtbaarheid van jouw kanaal te vergroten.
Aangezien het spreekwoord luidt: “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”, hebben wij bij
elke tip die wij je meegeven, gepubliceerde voorbeelden uit de praktijk gezocht!
Deze inspirerende tips en voorbeelden vind je meteen na het stappenplan!
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Social Media en de Nationale Sportweek
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Snapchat, Pinterest; je ziet het overal.
Het wordt gebruikt door jong en oud en is nog maar moeilijk weg te denken uit ons leven.
Tegenwoordig is iedereen ‘sociaal’. Een mooie gelegenheid voor organisaties om hier gebruik
van te maken! Vanwege het grote bereik is Social Media de ideale manier om een grote groep
mensen op een snelle en makkelijke manier te bereiken. Facebook is op dit moment het meest
populaire kanaal, maar ook kanalen zoals Instagram en Snapchat worden steeds populairder.
De meest gebruikte Social Media kanalen op dit moment zijn:

Vooral bij grote evenementen zoals de Nationale Sportweek is een goede promotie essentieel.
Je wilt aan een zo groot mogelijke groep mensen laten zien hoe leuk sporten is en vooral hóe
leuk dat is in jouw gemeente, vereniging of club. Maar hoe kunnen gemeenten, verenigingen en
sportbonden Social Media hiervoor op een effectieve manier inzetten?
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement waarin verschillende verenigingen en
sportclubs hun sport in de etalage zetten. Iedereen kan kennismaken met verschillende
verenigingen en sporten door een week lang gratis mee te doen aan activiteiten, workshops,
open dagen en evenementen. Sporten en bewegen is gezond, maar vooral leuk! Daarom willen
we iedereen tijdens de Nationale Sportweek zoveel mogelijk sportplezier laten beleven!
Dit jaar vindt de Nationale Sportweek voor het eerst plaats van zaterdag 17 september tot en met
zondag 25 september. Met de verhuizing naar september sluit de Sportweek niet alleen mooi
aan bij het einde van de sportzomer, maar ook bij de start van het nieuwe sportseizoen. Daarom
gaan we tijdens de Nationale Sportweek samen met heel Nederland de kick-off van het nieuwe
sportseizoen vieren!

Beleef sportplezier, vier het sportseizoen!
Met jouw deelname aan de Nationale Sportweek laat jij zien hoe leuk jouw club en sport is. Niet
alleen tijdens de Sportweek, maar ook vooral daarna. Hierbij ga jij Social Media inzetten. Houd
voordat je gaat beginnen rekening met de volgende drie hoofdpunten:
Informeren
Motiveren
Activeren

Informeren
De voorbereidingen voor de Nationale Sportweek beginnen
al een aantal maanden van tevoren. In deze periode is het
belangrijk dat je zoveel mogelijk mensen ervan op de hoogte
brengt dat de Nationale Sportweek er weer aankomt.
Gebruik in je berichten de hashtags #NSW16 en #BeActive !
Zo weet iedereen dat jouw activiteit onderdeel is van
de Nationale Sportweek.

							Motiveren
							
In deze fase zijn je activiteiten al op meerdere 		
							
manieren bekend bij het publiek en is het de
							bedoeling mensen te motiveren deel te
							
nemen aan jouw activiteit tijdens de Nationale 		
							
Sportweek. Motiveer hen deel te nemen door 		
							voorinschrijvingen te openen voor workshops,
							
evenementen en activiteiten of roep een win-actie
							in het leven.

Activeren
Het doel van de Nationale Sportweek is zoveel
mogelijk mensen (met elkaar) sportplezier te laten
beleven. Natuurlijk willen we graag dat mensen
ook ná de Sportweek blijven sporten, maar nog
liever willen we dat hun houding ten opzichte van
sport in positieve zin verandert. Sporten is leuk,
sporten is plezier! Niet alleen tijdens de Nationale
Sportweek, maar het hele jaar door! Probeer deze
beleving in de gedachten van mensen te activeren.
https://www.youtube.com/watch?v=8SdyPtRlo_k

Op weg met Social Media in 5 stappen
Voordat je Social Media inzet voor de promotie van jouw activiteit of evenement moet je
natuurlijk wel weten hoe je dit het beste kunt aanpakken. Met dit stappenplan helpen we je zo
goed mogelijk op weg zodat je precies weet wat je te doen staat en geen enkele Social Media
misser maakt!

Stap 1: Bepaal jouw doel
Voordat je als club aan de slag gaat is het belangrijk te weten waarom je meedoet aan de
Nationale Sportweek. Denk hierover na, zorg voor een duidelijk doel en maak dit concreet. Maak
jouw doelen SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.
Dat wil zeggen:

S

pecifiek = Maak duidelijk wat je doel is:
Waarom nemen we deel aan de Nationale Sportweek?
Wat willen we bereiken?
Wie zijn erbij betrokken?
Waarom willen we dit doel bereiken?
Wanneer is het inzetten van Social Media voor ons geslaagd?

M eetbaar = 		
A cceptabel =
R ealistisch =
T ijdgebonden =

Bepaal hoe je gaat meten of het doel behaald is.
Bepaal of er voldoende draagvlak is om het doel te bereiken.
Bepaal of het gestelde doel haalbaar is.
Bepaal wanneer je start met actie ondernemen en wanneer het doel behaald
			moet zijn.

Stap 2: Bepaal jouw doelgroep
Is jouw doel concreet en voor iedereen duidelijk? Dan is het tijd om de doelgroep te bepalen.
Bepaal op basis van jouw gestelde doel:
Wie is onze doelgroep?
Waarom is dit onze doelgroep?

Stap 3: Bepaal jouw platform
Kies jouw Social Media platform op basis van jouw doelgroep. Is jouw doelgroep bijvoorbeeld
jongeren tussen de 12 en 18 jaar, promoot dan niet via een platform zoals LinkedIn, maar ga
voor Facebook of Instagram. Kijk naar de doelgroep, maar houd ook rekening met actuele
ontwikkelingen rond Social Media gebruik. Zo blijkt namelijk dat Twitter aanzienlijk minder
populair is geworden onder jongeren en jongvolwassenen, maar juist populairder bij oudere
leeftijdsgroepen. Verder winnen kanalen zoals Instagram, Snapchat en Pinterest steeds meer
terrein!

Tip: Neem niet meteen teveel hooi op je vork! Beperk je eerst tot maximaal twee Social Media
kanalen.

Stap 4: Plan een brainstormsessie
Jouw doel concreet? Check. De doelgroep duidelijk? Check. Platform uitgekozen? Check!
In deze uitgebreide stap ga je brainstormen over alles wat je met jouw Social Media kanalen gaat
doen. Verzamel alle ideeën en input van iedereen bij elkaar. Denk na over:
Wat gaan we communiceren?
Wanneer gaan we dit communiceren?
Op welke toon gaan we dit communiceren?
Wat kunnen we doen om aandacht en zichtbaarheid te creëren voor onze activiteit of
pagina?
					
					
Belangrijk in deze stap is dat je je realiseert dat je constant 		
					
voor vernieuwende en aantrekkelijke content moet zorgen.
					
Zo blijven mensen betrokken bij jouw pagina en dus op de 		
					
hoogte van alle leuke nieuwtjes, activiteiten of evenementen
					
die jij tijdens de Nationale Sportweek voor de deelnemers
					
gepland hebt staan! Na het stappenplan vind je een groot
					overzicht met allerlei inspirerende tips
					
(met praktijkvoorbeelden!) voor het creëren van leuke content
					
en het vergroten van de zichtbaarheid van jouw Social Media!

Stap 5: Maak een content- en communicatieplanning
Is er uit de brainstormsessie duidelijk geworden wat je gaat communiceren met jouw Social
Media kanaal? Maak dit dan concreet. Maak een content- en communicatieplanning zodat
iedereen antwoord weet op de wat-wie-wanneer en door wie. Verder verdeel je de taken intern
zodat je precies weet wie verantwoordelijk is voor wat. In de content- en communicatieplanning
stel je vast:
Welke content gaan we communiceren?
Wanneer gaan we dit communiceren?
Via welk platform gaan we dit communiceren?
Wie is hier verantwoordelijk voor?
Een content- en communicatieplanning kun je eenvoudig maken:
Tip: Houd rekening met jaarlijkse grote evenementen of gebeurtenissen en plan hier omheen of
juist naartoe. Bepaal of deze waardevol kunnen zijn voor het behalen van jouw doelstelling.

Voorbeelden uit de praktijk
Natuurlijk helpen wij je alvast op weg door met je mee te denken! Hieronder bieden we je
inspirerende tips en voorbeelden in overvloed die je kunt gebruiken als inspiratiebron voor het
creëren van leuke content! Wat is leuke content?

Voor gemeenten:
Houd mensen op de hoogte van alle leuke evenementen, activiteiten of ander nieuws uit
jouw gemeente. Laat zien dat er in jouw gemeente altijd wel iets leuks te beleven is!
Houd mensen op de hoogte van leuke feitjes en weetjes!
Betrokkenheid creëren? Roep mensen op om mooie kiekjes te maken van jouw gemeente
en deze in te zenden. Plaats deze vervolgens op jouw Social Media kanaal en tag de
fotograaf!
Is de activiteit of het evenement bijna zover? Publiceer reminders zodat mensen
jouw geplande activiteit niet vergeten! Zorg dat je mensen enthousiasmeert en gebruik een
speelse en actieve communicatietoon.
Publiceer wekelijks een ‘fun fact’ of ‘throwback thursday’ over jouw gemeente.
Winnen is leuk! Roep een winactie in het leven.
Zet naar aanloop van de Nationale Sportweek wekelijks een topsporter in het licht.
Tag deze persoon in het bericht zodat hij of zij jouw bericht ziet en deelt!
Houd rekening met jaarlijkse gebeurtenissen. Stuur een plezier- of succeswens!

Leuke evenementen of activiteiten

Leuke feitjes en weetjes

Publiceer leuke reminders

Betrokkenheid creëren

‘fun fact’ of ‘throwback thursday’

Winnen is leuk

Plezier- of succeswensen

Topsporter uitgelicht

Voor verenigingen:
Maak voor jouw activiteit een Facebookevent aan en open alvast de voorinschrijvingen.
Dit brengt jouw activiteit onder de aandacht en heb je een overzicht van hoeveel mensen
er naar jouw activiteit komen. Doeltreffend en handig!
Is de activiteit of het evenement bijna zover. Publiceer reminders zodat mensen jouw 		
geplande activiteit niet vergeten. Zorg dat je mensen enthousiasmeert en gebruik een 		
speelse en actieve communicatietoon. En o ja, vergeet ook de hashtags
#NSW16 en #BeActive niet!
Het is zover! De opbouw van jouw activiteit is in volle gang. Maak mensen alvast
enthousiast door hen een exclusief kijkje ‘achter de schermen’ te geven door leuke foto’s
en video’s op Social Media te plaatsen. Plaats ook tijdens de activiteit leuke foto’s of
filmpjes, of zet via Facebook een livestream in zodat iedereen via jouw Social Media kan
meegenieten met de activiteit!
Houd mensen op de hoogte van leuke feitjes en weetjes!
Winnen is leuk! Roep een winactie in het leven.
Hulde aan de vrijwilligers! Zet de vrijwilligers van jouw vereniging in het zonnetje.
Publiceer wekelijks een ‘fun fact’ of ‘throwback thursday’ over jouw vereniging of sport.

Breng jouw activiteit onder de aandacht

Publiceer reminders

Leuke feitjes en weetjes

Opbouw van jouw activiteit
Win actie

Hulde aan de vrijwilligers

‘fun fact’ of ‘throwback thursday’

Voor sportbonden:
Winnen is leuk! Roep een winactie in het leven.
Zet naar aanloop van de Nationale Sportweek wekelijks een topsporter in het licht.
Tag deze persoon in het bericht zodat hij of zij jouw bericht ziet en deelt.
Houd mensen op de hoogte van leuke feitjes en weetjes!
Het is zover! Jouw activiteit is in volle gang. Plaats hierover foto’s of filmpjes, of gebruik
een livestream zodat iedereen via Social Media kan meegenieten.
Publiceer wekelijks een ‘fun fact’ of ‘throwback thursday’over jouw sportbond of sport.

Winnen is leuk

‘fun fact’ of ‘throwback thursday’

Leuke feitjes en weetjes

Livestream

Topsporter in het licht

Hoe zet ik mezelf in de spotlight?
Nadat je leuke en interessante content hebt bedacht, wil je natuurlijk wel dat mensen deze zien.
Je wilt dat jouw pagina drukbezocht wordt en bij veel mensen onder de aandacht komt. Hiervoor
geven we je een aantal voorbeelden over hoe jij de zichtbaarheid van jouw Social Media kanaal
kunt vergroten.

Voor gemeenten, verenigingen en sportbonden:
Posten, liken, delen, taggen, retweeten, regrammen: daar gaat het om bij Social Media.
Plaats foto’s van de deelnemers van jouw activiteit op Social Media. Mensen zullen elkaar
in de berichten taggen, erop reageren, delen, liken of retweeten, waardoor jouw pagina
onder de aandacht komt!
Actief op Twitter en Instagram? Maak jezelf of je activiteit herkenbaar en gebruik een
(#) hashtag! Combineer jouw eigen hashtag met die van de Nationale Sportweek 		
(#NSW16 en #BeActive). Zo weet iedereen dat jouw activiteit hier onderdeel van is!
Houd in de gaten wat anderen online over je zeggen. Deel positieve berichten waarin je
genoemd wordt en geef jouw zichtbaarheid op deze manier een boost.
Samen sta je sterker! Creëer samenspel met verenigingen, organisaties, BN’ers, lokale 		
(sport)helden of andere rolmodellen uit de omgeving. Bundel krachten en bereik meer!
Tip: Tijdens de Nationale Sportweek komt er op het sportfestival in het Griftpark in Utrecht een
groot scherm waarop een Twitter-feed te zien is. Vergroot de zichtbaarheid van jouw activiteit en tweet naar het account van de Nationale Sportweek (@Sportpromotie) met de hashtags
#NSW16 en #BeActive! Dan doen wij ons best om deze te retweeten zodat iedereen jouw bericht tijdens de Nationale Sportweek op dit scherm voorbij ziet komen!”
Tip: In jouw gemeente, vereniging of sportbond is het gezellig en leuk. Geef deze indruk ook!
Hanteer daarom op Social Media een persoonlijke, actieve en speelse communicatiestijl om
mensen te enthousiasmeren en motiveren deel te nemen aan jouw activiteit. In alle bovenstaande
voorbeelden kun je zo’n communicatiestijl zien.
Tip: Ook na de Nationale Sportweek wil je dat jouw pagina interessant en relevant blijft. Zorg er
daarom voor dat je actief blijft op Social Media. Een slapend account verliest volgers!

Posten, liken, delen, taggen, retweeten en regrammen

Gebruik een #hashtag

Samen sta je sterk

Zichtbaarheid

Samen staan we sterker
Samen bereik je meer! Boost het bereik van jouw Social Media kanaal door op zoek te gaan
naar eventuele samenwerkingspartners. Een gemeente die alleen maar vanuit zichzelf aandacht
geeft aan een sportevenement zal niet direct door iedereen interessant gevonden worden, maar
met behulp van verenigingen, sportbonden en andere partijen waarschijnlijk wel.
Bundel krachten en bouw zo samen aan een sterk netwerk voor het promoten van sport!

Interessante samenwerkingspartners:
Verenigingen
Sportbonden
Gemeenten
Inwoners van de gemeente
Leden van de vereniging
Topsporters
Lokale (sport)helden
BN’ers
Winkeliers
Goede doelen, bijvoorbeeld jeugdsportfonds
Scholen
Lokale en landelijke media
Evenementen
Sportmarketingbureaus
Sportmerken
Bedrijfsleven
Met al deze creatieve praktische voorbeelden en tips willen we je zo goed mogelijk op weg
helpen, zodat je zelf een grote slag kunt slaan met Social Media. Alle voorbeelden uit deze toolkit
kunnen zo overgenomen worden of je gebruikt ze als inspiratiebron. Hopelijk ben jij als
organisatie geïnspireerd geraakt en kunnen we samen online meer aandacht genereren voor
sport en de Nationale Sportweek!

Veel sport plezier met Social Media!

