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Heb je een activiteit of project waar je bijzonder fier op bent? Een good practice waarvan
je voelt dat het door Linx+ collega’s of plaatselijke afdelingen kan opgepikt worden met een
vergelijkbaar succes. Een project of activiteit die onze Linx+ eigenheid in de kijker zet.
Dit document dient als leidraad om je activiteit voor te stellen en waar het kan, tot in de
details toe te lichten. Probeer zo volledig mogelijk te zijn. Ontvang je een ingevuld exemplaar met een good practice? Bewaar het dan samen met de andere projectfiches. Zo heb je
op termijn een map vol inspiratie en goede ideeën.
Vul dit PDF-formulier in, bewaar het op je harde schijf en stuur een kopie naar info@linxplus.be.

TITEL PROJECT / ACTIVITEIT
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OMSCHRIJVING PROJECT / ACTIVITEIT

Korte omschrijving van het project / activiteit.
Vanuit het landelijk secretariaat werd de vraag gesteld om 'blijf in uw kot'-activiteiten uit te
werken zodat het Linx+ met haar aanbod kon inspelen op de nieuwe quarantainerealiteit ten
gevolge van de coronamaatregelen.
Zo ontstond het idee om een stripwedstrijd te organiseren. Linx+ riep mensen op om een strip
of cartoon (digitaal) in te zenden. Vervolgens konden mensen stemmen op hun favoriete
inzending en kregen de drie inzendingen met een meeste stemmen een leuke kadobon van
Mekanik Strip.
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OPZET / DOEL

Van waar vertrok het idee? Wie wilde je bereiken?
Tijdens de lockdownperiode zaten veel mensen noodgedwongen thuis. Desalniettemin maken
ze dingen mee, soms net ten gevolge van deze speciale tijden. Het leek me leuk om mensen
aan te moedigen om die avonturen te delen op een ietwat oldskool manier.
Strips en cartoons verdienen evenzeer hun plaats naast hypermoderne social media. De
bedoeling was om de wedstrijd zo open mogelijk houden en zowel jong en oud aan te
moedigen om deel te nemen. Zowel digitale als handgetekende inzendingen waren welkom.

UITWERKING TRAJECT / PROJECT / ACTIVITEIT

Hoe verliep de uitwerking van het project? Wie / wat / waar / wanneer en over welke periode?

De uitwerking verliep in nauwe samenwerking met Sandra en Karen en ging heel vlot. De
voorbereiding van de website, tekst en beeld duurde ongeveer één week. Vervolgens ging de
website online. Medewerkers en afdelingen werden op de hoogte gebracht van de wedstrijd via
mail. Natuurlijk werd de wedstrijd ook aangekondigd op facebook, dat maakt het makkelijk voor
mensen om te delen met geintresseerden. Marc Spruyt maakte een perstekst die aan +/- 40
journalisten en redacties bezorgd werd.
Uiteindelijk ontvingen we 37 inzendingen en hebben er 663 mensen gestemd op de website!
Deelnemers hebben sterk gemobiliseerd in hun netwerk, met resultaat!

PARTNERS

Wie waren de partners? Werden er nieuwe partners gezocht voor dit project /
deze activiteit?
Ik nam contact met Mekanik Strip ivm de kadobons en ze boden aan om de wedstrijd te delen
op hun facebookpagina met meer dan 4400 volgers.

COMMUNICATIE

Hoe werd het traject naar deelnemers gecommuniceerd?
Deelnemers kregen na hun inzending een automatische mail dat hun inzending goed
ontvangen was en waar deze gepubliceerd zal worden. Bij aanvang van de publiekswedstrijd
(stemming) heb ik alle deelnemers nog eens gemaild met de boodschap op hun fans te
mobiliseren om te stemmen op de website.
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DEELNEMERS

Wie waren de deelnemers? Heb je die (vlot) kunnen bereiken?
De deelnemersgroep was erg gevarieerd: kinderen, professionele tekenaars, mensen met
allochtone roots, ABVV-medewerkers,...
Doordat mensen de wedstrijd gedeeld hebben in hun eigen netwerken zijn we erin geslaagd
om ons bereik aanzienlijk te vergroten.

REACTIES

Hoe waren de reacties op niveau deelnemers / partners.

Het contact met de meeste deelnemers was beperkt omdat mensen de inzending uploaden op
de website en dan een automatische mail kregen. Ik ontving slechts opmerkingen van 2
deelnemers: eentje om te vragen om een inzending te vervangen door een betere versie en
eentje om te vragen om zijn cartoons van de website te halen omdat deze verschenen in
zoekresultaten van google.

OBSTAKELS

Al dan niet overwonnen…
Het duurde even voor de eerste inzendingen toekwamen. Dat was een beetje jammer omdat
gedeelde inzendingen op de website en facebookpagina leuke content zijn en mensen kunnen
inspireren om zelf deel te nemen.

DOEL GEHAALD?

Andere ontdekkingen gedaan? Wat zou je zeker wel / niet opnieuw doen.
Een publieksprijs waarbij mensen zelf hun achterban mobiliseren om te stemmen werkt heel
goed en zorgt voor een groter bereik tot ver buiten de gebruikelijke cirkels. Dit is ook een
goede manier om een jonger en diverser publiek te bereiken zo blijkt.
In de toekomst zou ik zeker een mogelijkheid voorzien voor deelnemers en stemmers om de
facebookpagina van Linx+ te liken en volgen met één simpele klik.
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PERSONEELSKOST

Hoeveel manuren zijn er aan dit project gespendeerd? Wie werd hiervoor ingezet?
Collega’s, vrijwilligers, partners,…

De wedstrijd werd uitgewerkt door Sandra, Karen en Steffi. Marc nam de perstekst voor zijn
rekening en Sandra regelde de kadobons. Ik denk dat er ongeveer 30 manuren gespendeerd
zijn aan het project.

BUDGET

Wat was de kostprijs voor de uitbouw van dit project? Is dit een eenmalige investering of is
er een weerkerende kost?
Er werden drie kadobons aangekocht van 30 EUR, de totale kostprijs bedraagt dus 90 EUR.

DRAAIBOEK

Bestaat er een ‘draaiboek’ infofiche of andere leidraad van dit project als extra
ondersteuning om dit verder uit te rollen? Verzend het draaiboek samen met dit ingevulde
formulier.
Neen :)

DANKUWEL!

Bewaar je ingevuld formulier en stuur ons een kopie terug door HIER te klikken.
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