


Agenda
• Even voorstellen

• Week van de Jonge Mantelzorger

• Niet Te Missen-campagne 2021-2022

• Vervolg Niet Te Missen-campagne 2023

• Campagnetoolkit
• Hard copy en online producten
• Social Media 
• Persbericht
• Portretten
• Personaliseren

• Planning publicatie toolkit



Week-werkgroep



#NietTeMissen 2021



#NietTeMissen 2022



2 nieuwe campagne beelden: onderwijs & sociaal leven

Inhoud:
• hard copy producten
• online producten
• social media handleiding
• persbericht
• portretten

De toolkit is eind april kosteloos te vinden op:
www.weekvandejongemantelzorger.nl

2023: vervolg #NietTeMissen

http://www.weekvandejongemantelzorger.nl/


Hard copy producten

• 2 posters
• 2 ansichtkaarten



Hard copy producten

• 1 activiteitenposter 
zelf makkelijk te bewerken in Microsoft Word, Paint, Publisher..



Online producten

• Social Media producten (afbeeldingen, animaties, korte video’s)
• Beschikbaar voor tijdlijn, verhaal, banner, feed, story..



Online producten

• 2 bewustwordingsvideo’s van 1 minuut

Via social media te verspreiden, maar bijvoorbeeld ook op scholen of op schermen in de 
wachtkamers van huisartsenposten. 

Optioneel:
• 4 korte 'behind the scenes' video's van #NietteMissen-portretten



Online producten

• SAVE THE DATE: vanaf vandaag te downloaden en online te delen
• Afbeelding tijdlijn

• Banner FB en LinkedIn
• Animatie Instagram Story & Facebook Verhaal



Online producten
• 2 campagnebeelden: afbeeldingen en animaties



Social Media handleiding 
• Kant en klare teksten die geplaatst kunnen worden bij de video’s/afbeeldingen.
• Uitleg over hoe je alle berichten kan inplannen en wanneer publiceren.

Door dezelfde tijdlijn aan te houden, zorgen we gezamenlijk voor een zo groot mogelijke impact. 



Persbericht

• Landelijke pers: via Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg

• Lokaal/regionaal: personaliseerbaar persbericht

Tip: Zorg dat je een aantal jonge mantelzorgers 
in jouw regio in beeld hebt die bereid zijn hun
verhaal te delen én begeleid hen daarbij. 



#NietTeMissen portretten

De portretverhalen en video’s verschijnen op 
de website en sociale media van de Week van 
de Jonge Mantelzorger. Deze mogen gedeeld 
worden, maar niet als ‘eigen product’. Dit zijn 
namelijk de ambassadeurs van organisaties als 
JMZ Pro, JMZ Go!, Vanzelfsprekend!? en BRUS.

We moedigen organisaties van harte aan om 
jonge mantelzorgers in hun eigen regio te 
vinden die bijv. hun verhaal willen delen. ✊

https://www.jmzpro.nl/jmz-pro-klankbordgroep/
https://www.jmz-go.nl/
https://vanzelfsprekendjmz.nl/
https://www.brussenbeweging.nl/


Personaliseren
• Video’s: eigen logo + website vermelding aan het einde van de 2 video’s
• Posters: eigen logo onderaan de 2 posters

• Ansichtkaarten: Logo + contactgegevens op de 2 ansichtkaarten

Voordeel:
• Duidelijke afzender van de campagne binnen jouw eigen gemeente 

• Uiting samenwerkingsverband

Vergoeding personaliseren video’s, posters en ansichtkaarten: €135,-



Planning toolkit
www.weekvandejongemantelzorger.nl

❗
Alleen het persbericht en de activiteitenposter mag je 
zelf bewerken. Alle andere campagneproducten zijn 
intellectueel eigendom van het campagneteam en 
mogen niet zelfstandig bewerkt worden.

Heb je toch een sterke wens voor een aanpassing? 
Neem vooral contact met ons op, dan bespreken we de 
mogelijkheden.

http://www.weekvandejongemantelzorger.nl/
mailto:info@weekvandejongemantelzorger.nl?subject=Campagnemateriaal%202023


Bedankt voor jullie aandacht 👏👏

ℹ www.weekvandejongemantelzorger.nl

📨📨 info@weekvandejongemantelzorger.nl

📞📞 06-47487549 (Thuy-Van – coördinator Vanzelfsprekend!?)

www.instagram.com/weekvdjongemantelzorger

www.facebook.com/WeekvandeJongeMantelzorger

www.linkedin.com/groups/12521072

http://www.weekvandejongemantelzorger.nl/
mailto:info@weekvandejongemantelzorger.nl
http://www.instagram.com/weekvdjongemantelzorger
http://www.facebook.com/WeekvandeJongeMantelzorger
http://www.linkedin.com/groups/12521072/
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