DE WEEK VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE
Maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022
PR-TOOLKIT

PR-TOOLKIT

DEEL JE KENNIS.
DEEL JE VERHAAL.
WERF BEZOEKERS UIT
HEEL NEDERLAND.
EN INSPIREER ANDEREN
OP WEG NAAR DE
CIRCULAIRE ECONOMIE.

HOE HELPT
DEZE PRTOOLKIT
JOU?

Allereerst veel dank voor jouw bijdrage aan de Week van de Circulaire Economie!
Mede dankzij jou maken we de week nóg groter en inspireren we nóg meer mensen
om ook circulair te ondernemen.
Samen werken we aan onze missie om de circulaire economie gemeengoed te maken
in ondernemend Nederland. Om dat te bereiken is het fijn als we de week zo groot
mogelijk maken. Daarvoor hebben we ook jou (en je netwerk) nodig. En dat is
eenvoudiger dan je denkt: van je nieuwsbrief tot je website. En van social media tot
de pers.

WAT VIND JE IN DEZE PR-TOOLKIT?
Deze toolkit helpt je om zo veel mogelijk partijen te bereiken én te inspireren om
circulaire stappen te zetten. Je vindt er onder meer tips en formats voor
Van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022 staat Nederland in het
teken van de Week van de Circulaire Economie. Op evenementen in heel
Nederland ontdekken duizenden bezoekers het potentieel van de circulaire

nieuwsbrieven, uitnodigingen, persberichten en social media, zodat je niet alles zelf
hoeft te verzinnen. ☺

economie. Goede voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten

Succes!

elkaar en starters ontvangen concrete handvatten om zelf aan de slag te

Nb: deze toolkit is vooral bedoeld voor organisatoren, circulaire hubs en partners.

gaan.

EERST EVEN WAT ALGEMENE TIPS…
1. DEEL JE EVENT
Organiseer je een evenement of ben je van plan er een (paar) te bezoeken? Deel het! Gebruik een foto of video (liefst met mensen erop) en plaats het op
je Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook of ander kanaal met gebruik van #WeekvandeCE. Zo zien volgers van deze hashtag hoeveel er te doen is tijdens

de Week. Volg ook het LinkedIn-account van Versnellingshuis, waarop we regelmatig posts plaatsen over de Week van de Circulaire Economie. Liken en
delen mag!

2. ZET ALLE KANALEN IN (EN PAS JE BOODSCHAP AAN PER KANAAL)
Als je een evenement organiseert, een hub bent of op partner bent, deel dan je nieuws of jouw eigen evenement via je kanalen: de nieuwsbrief, sociale
media, nieuwsberichten op je website en natuurlijk via jouw eigen netwerk. Belangrijk is om rekening te houden met het doel en de doelgroep van elk van
die kanalen. Waar Instagram vooral draait om mooie beelden, zet je een nieuwsbericht in op, tja de naam zegt het al: nieuws. Op LinkedIn gebruik je de
zakelijke insteek en op Twitter kun je vaker en korter posten. Inhaken op actuele ontwikkelingen is altijd een goed idee. En om meer bereik voor je posts

te genereren betrek je vooral andere mensen erbij. Tag sprekers, deel posts in whatsapp-groepen, vraag of collega’s willen liken en link zo veel mogelijk
naar de eventpagina op onze website.

3.VOORZIE JE BERICHTEN VAN AANTREKKELIJKE BEELDEN
Mensen zijn visueel ingesteld. Als een beeld niet duidelijk of aantrekkelijk is voor een ander, is de kans dat ze het bericht lezen vele malen kleiner. Maak
zo mogelijk gebruik van professionele fotografie van vorige edities of algemene foto’s. De afbeeldingen en het logo bij deze toolkit kun je uiteraard ook

gebruiken.

PR-TOOLKIT

VOOR
ORGANISATOREN
EN HUBS:
JE EVENEMENT
AANMELDEN

OVER HET SOORT EVENEMENT DAT JE ORGANISEERT
Wat voor evenement kan ik aanmelden?
Jouw evenement kan variëren van groot tot klein, van een workshop of
lunchmeeting tot rondleiding, demonstratie of congres. Is je evenement
online? Geef dit dan aan bij aanmelding. Denk ook aan de mogelijkheid om

een reeds gepland event te thematiseren rondom circulaire economie.
Zijn er criteria voor mijn evenement?
Om de kwaliteit van de evenementen hoog te houden, checken we jouw
aanmelding vooraf op de volgende vragen:

•

is het primair gericht op professionals, ondernemers (B2B) en
organisaties?

•

bied je concrete handvatten die bezoekers activeren?

•

en zorg je voor zo veel mogelijk interactie en praktijk-elementen waarin
de bezoekers zelf aan de slag gaan?

OVER HET SOORT EVENEMENT DAT JE ORGANISEERT
Je evenement is (in principe) gratis te bezoeken en focust zich op het delen
van jouw opgedane kennis over de circulaire economie in jouw
onderneming of bedrijf. Of dat nu als start-up of mkb’er is. Je organiseert
een lezing, workshop, excursie, webinar of iets anders om anderen te

inspireren en verder te helpen in de circulaire transitie. Je programma
bevat dus de volgende elementen:
•

… het richt zich primair op professionals, ondernemers (B2B) en
organisaties;

•

… het biedt concrete handvatten die bezoekers activeren en (verder)

helpen;
•

… je bent bereid om jouw vragen, opgedane kennis en lessons

learned te delen met een breed publiek

1. Zorg voor een korte, maar krachtige titel die een bezoeker een indruk geeft van

wat diegene kan verwachten. De titel bepaalt ten slotte voor een groot deel of

TIPS VOOR
DE TEKST
VAN JE
EVENEMENT

iemand op jouw evenement klikt.
2. Na de klik leest de bezoeker een intro. Daarom is het belangrijk om die zo te
schrijven dat bezoekers begrijpen wat je evenement is en wat ze er kunnen
verwachten. Probeer nieuwsgierigheid te wekken door bijvoorbeeld vragen te
stellen en in te spelen op de uitdagingen van de bezoeker. Hoe kun je ze

overtuigen naar jouw evenement te komen (en niet naar een ander)?
3. Geef in de hoofdtekst alle informatie over het evenement, zoals: wat kunnen
bezoekers verwachten? Wat is het programma? Wie zijn de sprekers? Tip: laat de
tekst eens door iemand lezen die er niets vanaf weet en vraag of het duidelijk is.
Zou diegene op basis van jouw tekst willen komen?

4. Voeg een header toe die past bij je evenement. Foto’s met mensen werken over
het algemeen beter dan met producten.
5. En, vermijd een te commerciële insteek van je evenement. Dat past niet bij het
concept van de week en de bezoeker prikt daar waarschijnlijk zo doorheen.

ACTIEPLAN VOOR DE TOEKOMST

DIT KAN DE
INSTEEK
ZIJN VAN
JOUW
EVENEMENT

Mocht je dit jaar verlegen zitten om een insteek voor je evenement, dan helpen we je
graag. Met dit kader kun je jouw evenement inrichten in lijn met andere evenementen.
Het kan je evenement nog urgenter maken. En doordat meerdere evenementen op
elkaar kunnen aansluiten versterkt dat onze boodschap.
Dat kader is dit jaar ‘Actieplan voor de toekomst. Om circulaire doelen te halen is het
nu écht tijd om aan de slag te gaan. Duurzaam verder is de enige optie. De Week van de
Circulaire Economie is een ideaal startpunt voor het maken van de plannen voor die
actie. Bovendien sluit het kader aan bij een grote groep ondernemers – van start-up tot
mkb, en van beginnend tot ervaren.

Wat kun je nu concreet met dit thema? We hebben wat mogelijkheden op een rij gezet.
• Gebruik het als thema voor lezingen, workshops, excursies en publicaties.
• Werk met deelnemers aan een perspectief op hoe circulair Nederland er over tien
jaar uitziet en vertaal dit naar de acties die je vandaag moet doen om er te komen.
• Zoek de verbinding op met andere evenementen en programmaonderdelen en kijk of
je elkaar kunt versterken of aanvullen.
• Laat bezoekers van je evenement op een laagdrempelige manier meedenken over
jouw actieplan.
• Bedenk je dat een actieplan zowel een activiteit kan zijn waar je net mee begonnen
bent als iets waar je al jaren mee bezig bent. Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld de
geleerde lessen delen met bezoekers.
Voel je niet verplicht om dit thema te gebruiken, we staan open voor alle goede ideeën!

PR-TOOLKIT

DIT IS HOE JE
JOUW EVENEMENT
ZO GOED
MOGELIJK DEELT

Algemeen – voor iedereen
De Week van de Circulaire Economie | 7 t/m 12 februari 2022 🚀
Door heel Nederland organiseren professionals evenementen over de circulaire
economie. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt,

zodat jij daarvan leert. De beste voorbeelden krijgen een podium, voorlopers

LINKEDIN (I)

ontmoeten elkaar en startups ontvangen tips om zelf circulair te ondernemen. Doe
mee! 👉 https://bit.ly/3Ei562n.
Eigen event - voor eventorganisatoren en hubs
Wij organiseren [evenementnaam] tijdens de Week van de Circulaire Economie

Tips:
•

Voeg onderaan je post hashtags toe: #WeekvandeCE

#circulairondernemen #circulaireeconomie.

📅. Het doel? Laten zien hoe wij werken aan aan de circulaire transitie – en om
anderen te inspireren. Op [x] februari 2022 [inhoud sessie in 1 zin] vindt ons
evenement plaats. Ben je erbij? Aanmelden kan via: https://bit.ly/xxxxxx.

• Tag eventuele sprekers zodat ze de post ook zelf delen.
• Tag de locatie van je evenement zodat je meer mensen bereikt.

Achterban oproepen - voor partners

• Gebruik emoticons om langere teksten op te vrolijken.

De Week van de Circulaire Economie komt er weer aan! Door heel Nederland

Onderzoek toont aan dat dit je engagement kan vergroten.

• Bewerk de posts zo dat ze uniek zijn en relevant voor wat jouw
rol is tijdens de week.

organiseren professionals evenementen over de circulaire economie. Het doel?
Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat jij daarvan leert. De
beste voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar en startups
ontvangen tips om zelf circulair te ondernemen. Organiseer je eigen evenement en
meld hem aan op onze website 👉 https://bit.ly/3Ei562n.

LINKEDIN
(II)
Tips:
•

Voeg onderaan je post hashtags toe: #WeekvandeCE
#circulairondernemen #circulaireeconomie.

• Tag eventuele sprekers zodat ze de post ook zelf delen.
• Tag de locatie van je evenement zodat je meer mensen bereikt.
• Gebruik emoticons om langere teksten op te vrolijken.
Onderzoek toont aan dat dit je engagement kan vergroten.
• Bewerk de posts zo dat ze uniek zijn en relevant voor wat jouw

rol is tijdens de week.

Circular Awards

🏆 Wil jij met jouw innovatieve circulaire project of product kans maken op een
Circular Award 2022? De inschrijving voor deze prijs is nu geopend:
https://bit.ly/3nx7V91.
Circular Awards – Heroes
Ken jij iemand die veel betekent voor de circulaire transitie binnen een specifieke

sector, regio of community? Meld diegene dan nu aan voor de Circular Heroes
2022. De winnaar maken we bekend tijdens de uitreiking van de Circular Awards.
Meer info op 👉 https://bit.ly/3nx7V91.

Algemeen
De Week van de Circulaire Economie is van 7 t/m 12 februari 2022. 🚀 Hier
krijgen mooie voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen
startups tips om zelf aan te beginnen met circulair ondernemen. Lees meer!
https://bit.ly/3Ei562n.

TWITTER

Event aanmelden
Meld jouw evenement aan voor de Week van de Circulaire Economie. 📅 Want
van 7 t/m 12 februari 2022 organiseren professionals een eigen evenement over
de circulaire economie. Doe mee! 👉 https://bit.ly/3Ei562n.

Tips:
• Voeg – mits dat past – achteraan hashtags toe:
#WeekvandeCE #circulairondernemen #circulaireeconomie.

• Tag eventuele sprekers zodat ze de post ook zelf delen.
• Tag de locatie van je evenement zodat je meer mensen bereikt.
• Gebruik emoticons om langere teksten op te vrolijken.
Onderzoek toont aan dat dit je engagement kan vergroten.
• Bewerk de posts zo dat ze uniek zijn en relevant voor wat jouw

rol is tijdens de week.

Eigen evenement
Op [dag/maand] openen wij onze deuren tijdens de zevende Week van de
Circulaire Economie. Kom langs en ontdek [korte uitleg evenement, 1 zin]
#WeekvandeCE @NLCirculair > link naar jouw evenement

Circular Awards
Gezocht: innovatieve projecten en producten van die laten zien wat de circulaire
economie kan betekenen voor Nederland. Iets voor jou? Meld je dan nu aan voor
de Circular Awards 2022. 🏆 https://bit.ly/3nx7V91.

Algemeen – voor iedereen
De Week van de Circulaire Economie | 7 t/m 12 februari 2022 🚀

Door heel Nederland organiseren professionals evenementen over de circulaire
economie. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt,
zodat jij daarvan leert. De beste voorbeelden krijgen een podium, voorlopers
ontmoeten elkaar en startups ontvangen tips om zelf circulair te ondernemen. Doe

FACEBOOK

mee! 👉 https://bit.ly/3Ei562n.

Eigen event - voor eventorganisatoren en hubs
Wij organiseren [evenementnaam] tijdens De Week van de Circulaire Economie
📅. Dé week waarin heel Nederland in het teken staat van circulaire economie,
waarin we laten zien hoe wij bijdragen aan de transitie. Op [x] februari 2022

Tips:

• Voeg hashtags toe: #WeekvandeCE #circulairondernemen
#circulaireeconomie.
• Tag eventuele sprekers zodat ze de post ook zelf delen.
• Tag de locatie van je evenement zodat je meer mensen bereikt.
• Gebruik emoticons om langere teksten op te vrolijken.
Onderzoek toont aan dat dit je engagement kan vergroten.

[inhoud sessie in 1 zin] vindt ons evenement plaats. Ben je er ook bij? Aanmelden

kan via: https://bit.ly/xxxxxx.
Achterban oproepen - voor partners
De Week van de Circulaire Economie komt er weer aan! Door heel Nederland
organiseren professionals evenementen over de circulaire economie. Het doel?
Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat jij daarvan leert. De

beste voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar en startups
ontvangen tips om zelf circulair te ondernemen. Organiseer je eigen evenement en
meld hem aan op onze website 👉 https://bit.ly/3Ei562n.

Algemeen – voor iedereen
De Week van de Circulaire Economie | 7 t/m 12 februari 2022 🚀
Door heel Nederland organiseren professionals evenementen over de circulaire
economie. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt,

INSTAGRAM
Tips:
• Instagram is een beeldmedium. Plaats hier dus alleen als je echt
goede beelden hebt, liefst met mensen erop. En steek tijd in
het kiezen van een eventuele uitsnede en filter.

• Voeg achteraan hashtags toe: #WeekvandeCE
#circulairondernemen #circulaireeconomie.
• Je kunt geen links toevoegen aan een Instagram-post, dus
verwijs altijd naar een link in bio (die je dan vooraf aanpast).
• Tag eventuele sprekers zodat ze de post ook zelf delen.

• Tag de locatie van je evenement zodat je meer mensen bereikt.
• Gebruik emoticons om langere teksten op te vrolijken.
Onderzoek toont aan dat dit je engagement kan vergroten.

zodat jij daarvan leert. De beste voorbeelden krijgen een podium, voorlopers

ontmoeten elkaar en startups ontvangen tips om zelf circulair te ondernemen. Doe
je mee? 👉 Zie link in bio.
Eigen event - voor eventorganisatoren en hubs
Wij organiseren [evenementnaam] tijdens De Week van de Circulaire Economie:
dé week waar ondernemend Nederland haar deuren opent en laat zien hoe zij
bijdraagt aan de tranitie naar de circulaire economie. Op [x] februari 2022 [inhoud

sessie in 1 zin] vindt ons evenement plaats 📅. Ben je erbij? Aanmelden kan via de
link in bio.
Achterban oproepen - voor partners
De Week van de Circulaire Economie komt er weer aan! Door heel Nederland
organiseren professionals evenementen over de circulaire economie. Het doel?

Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat jij daarvan leert. De
beste voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar en startups
ontvangen tips om zelf circulair te ondernemen. Organiseer je eigen evenement en
meld hem aan op onze website 👉 Zie link in bio.

Eigen event - voor eventorganisatoren en hubs
Om de interesse van een journalist te wekken breng je in een korte tekst een zo volledig
mogelijk verhaal. Concentreer je allereerst op de opbouw van een persbericht. Laat

daarin de volgende elementen terugkomen:
•

PERSBERICHT (1)

Datum en kop + eventueel onderkop (verwerk hierin altijd de naam van de
afzender).

•

De kern van het verhaal. Geef antwoord op de vijf W’s: wat, wie, waarom,
wanneer en waar.

•

Body: uitwerking van de lead, eventueel aangevuld met een quote.

•

De eerste alinea bevat de belangrijkste informatie en de laatste alinea de
‘minst’ belangrijke informatie. Zo kan een journalist eenvoudig alinea(‘s)

verwijderen.
•

Zorg voor pakkende tussenkoppen, zodat een journalist makkelijk door je
bericht kan scannen.

•

Afsluiting.

•

Beeldmateriaal als bijlage.

TEMPLATE PERSBERICHT

[Regio], [datum van verzending bericht] - [Eerste alinea dikgedrukt: noteer in max.
6 zinnen belangrijkste info: wie, wat, waar, wanneer, waarom] Voorbeeld:

PERSBERICHT
(II)

[Regio, datum van verzending] - Van 7 februari t/m 12 februari vindt de zevende
Week van de Circulaire Economie plaats. Als onderdeel van de Week organiseert
[naam bedrijf] [naam evenement] op [datum]. [Uitleg evenement in 1 korte zin].
Samen met andere circulaire pioniers willen we anderen inspireren volgende
stappen te zetten en zo de transitie naar een circulaire economie versnellen.
[Alinea 2: andere informatie over het evenement: wat gaat er gebeuren? Wat
maakt het bijzonder?]
[Alinea 3 (optioneel)]: zijn er andere zaken die interessant zijn te vermelden? Voeg
hier ook een duidelijke kop toe!]
[Alinea 4: context over de week waarin jouw evenement valt]

Toelichting
Dit is een basistemplate voor een persbericht voor iedereen die
zelf een evenement organiseert tijdens over de Week van de

Circulaire Economie : organisatoren en hubs.

Wat is de Week van de Circulaire Economie?
[Evenement] wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Circulaire
Economie. Professionals organiseren van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari
2022 een eigen evenement over de circulaire economie. Het doel? Laten zien hoe
circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren.
Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers
elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te
gaan met de circulaire economie. Meer informatie vind je op
www.deweekvandecirculaireeconomie.nl.
EINDE PERSBERICHT

VERDERE TIPS
Een persbericht kan de lezer extra warm maken voor jouw nieuws.
•

In de kop zit het belangrijkste nieuws in één zin samengevat.

•

Houd het kort en actief. Gebruik geen bijwoorden en schrijf in de
tegenwoordige tijd; vermijd woorden als worden, zullen en kunnen.

PERSBERICHT
(III)

•

Voorkom herhaling van woorden.

•

Zorg dat zinnen afwisselend kort en wat langer zijn, maar maak zinnen ook niet
te lang (drie regels kun je makkelijk opbreken door punten te plaatsen).

•

Gebruik quotes om je verhaal levendiger te maken.

•

Blijf bij één boodschap – het nieuws dat je verspreidt.

•

Schrijven is schrappen. Vaak sluipt er dubbele informatie in je bericht
waardoor teksten te lang worden (persberichten zijn zelden langer dan één
A4’tje).

•

Voorkom bijvoeglijke naamwoorden als uniek, gaaf en mooi. Dat zorgt voor een
commerciële lading.

•

Zorg voor een correcte aanhef naar mediarelaties.

•

En last but not least: check het persbericht dubbel op spel- en typfouten.

NIEUWSBERICHT
(1)

Eigen event - voor eventorganisatoren en hubs
Bezoek ons tijdens de Week van de Circulaire Economie 2022
Van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022 vindt de zevende editie plaats
van de Week van de Circulair Economie. Goede voorbeelden krijgen een

podium, voorlopers ontmoeten elkaar en starters ontvangen concrete
handvatten om zelf aan de slag te gaan.
Samen met andere circulaire pioniers openen ook wij onze deuren en geven we
een kijkje in de keuken. Zo versnellen we samen met andere pioniers de transitie
naar de circulaire economie.

Toelichting

Over ons evenement tijdens de #WeekvandeCE

Gebruik deze tekst als basis voor op de nieuwspagina van je

Op [datum] organiseren wij [naam evenement], bedoeld om [doel /uitleg in een

website – of als onderdeel van de corporate nieuwsbrief.

paar woorden]. Meer weten? Kijk op: [link evenement].

Achterban oproepen - voor partners

NIEUWSBERICHT
(II)

De Week van de Circulaire Economie 2021

De Week van de Circulaire Economie is van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari
2022. Het Versnellingshuis organiseert deze week voor de 7e keer, met als doel
professionals mee te nemen naar een circulaire economie. Door het hele land
krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen
starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Samen

maken deelnemers hun verhaal rond! In aanloop naar de Week komen er steeds
meer evenementen en interessante nieuwsberichten op de site. Houd de site
dus in de gaten.

Toelichting

Organiseer je eigen event tijdens

Gebruik deze tekst als basis voor op de nieuwspagina van je

Wil jij ook meedoen door een evenement te organiseren? Dat kan! Heb je leuke

website – of als onderdeel van de corporate nieuwsbrief.

ideeën? Trek dan het projectteam aan het jasje, door een mailtje te sturen
naar info@deweekvandecirculaireeconomie.nl.

HANDTEKENING
ONDER JE
E-MAILS
Toelichting
Met deze handtekening promoot jij je evenement altijd. Kleine
moeite toch?

Eigen event - voor eventorganisatoren en hubs
Van 7 t/m 12 februari 2022 is het De Week van de Circulaire Economie. Dé week waar

heel circulair ondernemend Nederland haar deuren opent. En wij doen hier ook aan
mee! Op [dag, datum] organiseren wij [naam event], [korte toelichting event]. Zien we
jou daar? Lees meer en meld je aan. [link toevoegen]

Eigen event - voor eventorganisatoren en hubs
Beste [naam],

TEKST VOOR
IN EEN
UITNODIGING

Van maandag 7 februari tot en met zaterdag 12 februari 2022 is het alweer de zevende
editie van de Week van de Circulair Economie. En wij zijn daarbij! Samen met andere
circulaire pioniers openen wij onze deuren en geven een kijkje in de keuken. [In een zin
uitleg over jouw evenement].
Goede voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar en starters
ontvangen concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan met de transitie naar een
circulaire economie. Graag nodigen wij jou uit om [naam evenement] te bezoeken op
[datum]. Een evenement dat [uitleg in max drie zinnen]. Kijk voor meer informatie op:
[link evenement op de site van de Week van de Circulaire Economie].

[Naam evenement]
Datum:
tijd:
Duur:
Locatie:
[Optioneel] Toegangsprijs:
Ben jij erbij? Aanmelden kan via: [e-mailadres of link evenement]
Vriendelijke groet,

[Naam + organisatienaam]

Eigen event - voor eventorganisatoren en hubs
Publicaties achteraf: verslag voor de media, corporate nieuwsbrief en
nieuwsbericht op jouw website.

NAZORG

Zorg dat er een verslag van de dag met bijbehorend beeldmateriaal naar de
media gaat. Het liefst meteen na jouw evenement. Stuur uiterlijk de dag na het

evenement de nodige informatie en beeldmateriaal toe.
Bereid intussen vast ook een bericht voor die je op de website als nieuwsbericht
plaatst en in de corporate nieuwsbrief.

Tips
• Zorg ook voor communicatie tijdens jouw event. Denk aan
tweets of korte vlogs via jouw social media-kanalen.
• Werk vooruit: maak alvast de basis van een nieuwsbericht dat
op de website of in de nieuwsbrief komt nog voor jouw

evenement plaatsvindt. Enige wat je daarna nog hoeft te doen
is de actuele informatie toevoegen.

Verwerk in dit bericht informatie als:
•

De succesfactor

•

Het aantal bezoekers

•

Bijzondere aanwezigen, bijvoorbeeld een spreker of een regionaal bekende

•

Quote van deelnemer of bezoeker

•

Sfeerbeeld van jouw evenement

Social media
•

Sluit de week af met een post waarin je betrokkenen bedankt.

•

Ongetwijfeld zijn er tijdens jouw event foto’s gemaakt: deel ze!

WIE ZIJN
WIJ?

HET VERSNELLINGSHUIS
De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van Het

Versnellingshuis, een landelijk programma dat ondernemers en coalities
van ondernemers helpt met het ontwikkelen en opschalen van hun
investeerbare, circulaire initiatieven.
Het is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, MVO Nederland, Het Groene Brein, VNO-NCW en MKB-

Nederland.

VRAGEN OF MEEDOEN?
Neem contact op met het projectteam:
•

Jan: jan.heijns@hetgroenebrein.nl

•

Sarah: sarah.herforth@hetgroenebrein.nl

•

Michel: m.vankats@mvonederland.nl

