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Campagne-idee: draag zorg voor anderen en voor jezelf 

De preventiecampagne legt de focus op het aspect 'zorg voor anderen' naast 'zorgen voor jezelf'.  Heel wat milde 

gezondheidseffecten door extreme warmte zijn te voorkomen door eenvoudige maatregelen zoals voldoende drinken, 

koelte opzoeken en je voor te bereiden.  Zorg voor anderen is vaak cruciaal om ernstige gezondheidseffecten te voorkomen. 

Rode draad campagne: het windmolentje 

Het windmolentje staat centraal in de campagne ‘Warme Dagen’. De kleurrijke windmolen associeert iedereen meteen met 

strand, zomer en zon. Een positieve noot tijdens té warme dagen, want ‘wind’ brengt verfrissing. Maar hier staat de 

windmolen ook symbool voor ‘zorg dragen voor anderen’. “Zet eens iemand in de windmolentjes”, naar analogie van 

‘iemand in de bloemetjes zetten’. Breng eens een windmolentje naar een alleenstaand geïsoleerde oudere of maak samen 

een windmolentje met je kleinkinderen.  

Lees meer over sensibiliseren 

Campagnetoon 

 We roepen op tot zorgen voor anderen. 

 We willen dat iedereen de campagneboodschappen begrijpt en kan toepassen.  

 We willen kwetsbare groepen ook bereiken.  

Lees meer over hoe je op een laagdrempelige manier kan communiceren 

U vindt publireportages in de webwinkel voor intermediairs 

Campagnekleuren 

 

 

C

http://warmedagen.be/voor-organisaties/campagnetoolkit/sensibiliseren
http://warmedagen.be/voor-organisaties/campagnetoolkit/inspiratie-lokale-acties
http://warmedagen.be/voor-organisaties/webwinkel-intermediairen


       
 

 

Campagnelettertypes 

Adobe Creative Suite of Microsoft Publisher: Flanders Art Sans (opvraagbaar) 

Microsoft Office: Calibri 

Campagnesjablonen 

Binnenkort te vinden in de webwinkel. 

Campagneslogans 

Warme dagen? Zorg dragen! 

Veel zon? Denk ook aan oma Yvonne! 

Veel zon? Denk ook aan opa Leon! 

Zon in overvloed? Verzorg jezelf en anderen goed! 

Campagnehashtag 

#warmedagen is de campagnehashtag. Download in webwinkel: document ‘Sociale media op warme dagen’ voor inspiratie.  

Campagnebeelden 

In deze eerste zomer combineren we de iconen met de windmolen en het campagnebeeld. U kan ze allemaal terugvinden 
in de webwinkel.  

Beelden zelf bewerken 

Je kan ook zelf aan de slag met het campagnemateriaal. Op vraag kan je ‘campagnebeelden zonder tekst’, campagnebeeld 
in lagen (psd-bestand) en ‘achtergronden’ bekomen. Stel je vraag via het contactformulier.  

Banners voor digitale druk 

De banners van de campagne kan je in verschillende formaten en in hoge resolutie downloaden in de webwinkel. 
Afmetingen zijn: 

1. 1042 x 1250 pixels: 8 x 10 cm 

2. 2500 x 666 pixels: 21 x 6 cm 

3. 2500 x 2500 pixels: 21 x 21 cm 
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http://warmedagen.be/voor-organisaties/webwinkel-intermediairen
http://warmedagen.be/voor-organisaties/webwinkel-intermediairen
http://warmedagen.be/voor-organisaties/webwinkel-intermediairen
http://warmedagen.be/contact


Webbeelden 

 

 

 

 

 



 

Sociale media 

Banner facebook 

 

Profielfoto  

 

 

 

 

 



 

 

 

Iconen 

  

 

 

 

Alle iconen vind je in de webwinkel terug.  

 

 

http://warmedagen.be/voor-organisaties/webwinkel-intermediairen

