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KANALEN



WELKE KANALEN?

• Hangt af van wat voor kring je bent

• Veel contact met bedrijvenleven? 

• Kleine kring ?

• Afstand tot studenten?



Facebook

• Handig voor evenementen en praktische informatie

• Wanneer is de Cudi open?

• Hoe betaal ik mijn cantusticket?

• Foto’s droppen

• Vragen beantwoorden

• Geen spannend medium maar wel nog nodig



Instagram

• Goed om te etaleren wat je juist doet

• Foto’s van TD’s, academische activiteiten, …

• Promotie

• Story’s

• Last-minute lokken (eetverkoop, promo’s, …)

• Interactiviteit

• ”””hipper”””” maar erg populair



Twitter

• Geen promotiemedium

• Serieus: goed om imago op te bouwen, maar weinig respons

• Tof zijn: grappig zijn en sympathie krijgen

• Veel energie en geen direct resultaat

• Wel tof









LinkedIn

• Handig voor bedrijvenrelaties

• Zelf niet erg vertrouwd mee



YouTube

• Video repository

• Imago: kijk eens wat we al hebben gedaan

• Niet handig voor sociale media

• Facebook en insta hebben eigen videoformats



Nieuwsbrief

• Handig om events aan te kondigen

• Push medium: je leden krijgen het automatisch binnen



Nieuwe media

• TikTok,…

• Zelf zelfde overweging: interactiviteit, kosten/baten,…



Hoe presenteer 
je jezelf als 

kring?
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Wat voor content 
post je?

• Foto’s van het presidium of presidiumleden?

• (verjaardagen, take-overs, “voorstellen”)

• Foto’s van feestjes?

• Foto’s van werking?

• Promotionele content?



Wat voor content 
post je?

• Lezersgericht posten: is dit een meerwaarde voor het leven van 

onze doelgroep?

• “Gaat onze meest ongeïnteresseerde lezer hier stoppen als hij

scrolt en “aha.” zeggen?” Dan is het oké.

• “dit is ons presidium”-posts 

• Nabijheid tot studenten

• Oppassen: geen kliekjesimago



Dit is Anneleen. Zij is de IFTf-
verantwoordelijke. Haar lievelingsdieren zijn 
honden, is een waterman, en hoopt dat het dit 
jaar een prachteditie wordt. [emoji, emoji, 
emoji]

Elk jaar komen studenten samen op een 
kringtoneel op poten te zetten. IFTf-
verantwoordelijke Anneleen zorgt ervoor dat 
dat in goede banen loopt, zoals hier, op de 
openingsavond vorige week. Kom jij ook?



Wat voor content 
post je?

• TD- en cantusfoto’s? Foto’s van evenementen? Zelfpromotie?

• Hoe wil ik overkomen naar de buitenwereld toe?

• Professioneel, werkveldgericht?

• Studentikoos?

• Actief?

• Dicht bij studenten?

• Werkelijkheid: beetje van alles

• Anders voor elke kring

• Musicologiekring met 70 leden

• Geneeskundekring met 10 000+ leden



Hoe 
communiceer 

je?
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Hoe communiceer 
je?

• Twee vuistregels:

• Overduidelijk en interessant

• “is de meeste ongeïnteresseerde lezer matig geïntrigeerd door 

je content?”

• “Snap de minst intelligente lezer wat je bedoelt?”

• Spam (hoeveel content post ik?)

• Kotgenoot

• Vaak genoeg zodat ze weten dat je niet dood bent

• Niet zo vaak dat het irritant wordt

• Berichten inplannen! (let op het uur)

• Foutloos

• Iedereen is een grammarnazi



Voorbeelden

Wil je meedoen aan 
deze leuke cantus mag 
je niet vergeten voor de 
cantus te betalen, 
anders kan je niet 
meedoen!



Voorbeelden

Wil je meedoen aan 
deze leuke cantus mag 
je niet vergeten voor de 
cantus te betalen, 
anders kan je niet 
meedoen!

Je kan niet aan de deur 
betalen. Schrijf dus 
voor donderdag 29/3 
het correcte bedrag 
over met vermelding 
van je naam. Tot dan!

Leden: €7
niet-leden: €13 
BE69 1352 6866 9687



Aangebrande 
onderwerpen



Aangebrande 
onderwerpen

• Wees bewust van risico’s

• Politiek niet-correcte zaken

• Seksisme

• Zwarte piet

• Alcoholgebruik



There ain’t no party like an alcoholic party 🥳🍻
aka ook deze keer worden er weer overheerlijke promo’s 
voorzien! 
- Rode vodka Redbull 
- Appeljenever Ice tea 
- Duvel 
- Zure rocketshots & blauwe eristoff shots 

- Om de avond zeker niet snel te wissen uit ons geheugen, 
of om de black outs na die stevige drankjes te vermijden, 
zal er gegarandeerd gezorgd worden voor een topper 
van een fotograaf. Die prachtige kiekjes zullen achteraf 
snel online komen!



Deze keer hebben we weer geweldige promo’s voorzien!
- Rode vodka Redbull 
- Appeljenever Ice tea 
- Duvel 
- Zure rocketshots & blauwe eristoff shots
- Virgin Mojito 

- Om de avond zeker niet snel te vergeten, zal er worden 
gezorgd voor een topper van een fotograaf. Die prachtige 
kiekjes zullen achteraf snel online komen!



Vlot schrijven

• Spring niet van de hak op de tak

• Gebruik geen passieven

• Gebruik geen naamwoordstijl (het eten, het kopen, het drinken)



Vlot schrijven

Het betalen van de cantus 

wordt verwacht voor 23/3.

Bancontact, overschrijving en 

cash kunnen worden gebruikt.

Water kost €4, bier €13.

Door stewards word je buiten 

gegooid zonder vergoeding als 

ze het misbruiken van 

watertickets zien.

We verwachten je betaling voor 

23/3.

Je kan betalen met Bancontact, 

overschijving of cash.

Je betaalt €4 voor water en €13 

voor bier.

Als je misbruik maakt van een 

waterticket zetten we je buiten 

zonder vergoeding.



Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

Het is al een lange presentatie geweest.

We zijn bijna rond, houd moed!

Alles nog
oké met 
jul l ie?

http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Leuven_Fochplein_B.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Events
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Wanneer pak ik ze 

aan?



Elk event is anders

• Wat verwacht je van de student?

• Avond vrijmaken?

• Zich verplaatsen?

• Passeren op één van meerdere dagen?

• Zich inschrijven?

• Factoren: hoe meer je verwacht, hoe intensiever en hoe langer je 

campagne

• Moet je moeite doen om je zaal te vullen, of zijn de plaatsen 

beperkt?



Elk event is anders

• Vuistregel

• Erg kleine events (eetverkopen): enkele dagen op voorhand

• Middelgrote events (fakfeestjes, cantussen): twee weken op 

voorhand

• Grote events (TD’s, lezingen, kringtoneel, revue): maand-drie 

weken op voorhand

• Erg grote/lange/kwetsbare events (wedstrijden, bv. ILP, 

voordrachtwedstrijd, Landjuweel, 24 urenloop): begin van het 

semester (met rustige opbouw, intensieve campagne maand-

drie weken)



Grafisch 

design
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Moet je kunnen 
grafisch designen?

• Nee

• Professionele uitstraling is wel belangrijk

• Ander presidiumlid? Extern persoon?

• Wel veel werk



Waar moet je op 
letten?

• Zekere eenheid

• Weekoverzichten: duidelijke afzender, efficiënt

• Altijd organisator op dezelfde manier

• Houd rekening met verschillende formaten en 

apparaten







MEGAFEEST



Schoonheid heeft 
een prijs

KU Leuven licentie
€35/jaar

€50 per programma



Of niet



Help,

Een crisis!
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Een crisis? Wij?

• Crisis kan altijd iedereen overkomen

• Ongeluk tijdens een activiteit

• Feestje, cantus, doop, (ski)reis

• Inschattingsfout

• Foute humor, verkeerde beslissing,…

• Crisiscommunicatie: vermijden dat het erger wordt

• Reactie op crisiscommunicatie grotere crisis dan crisis



Help toch een 
crisis

• Vuistregels

• Lieg niet

• ECHT NIET

• Contacteer METEEN LOKO

• loko@loko.be

• Neem contact op met je preses: die kan de voorzitter 

contacteren

• Ondersteuning met mensen met ervaring

mailto:loko@loko.be


Help toch een 
crisis
• Voorkomen beter dan genezen

• Seksisme

• Alcoholisme

• Racisme

• Algemene discriminatie



VRAGEN?


