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meet the team



www.nix18voorprofs.nl

toolkit







wij zijn leuker/gezelliger/frisser/… zonder alcohol of roken
#NIXnodig

opzet



Het doel
#NIXnodig

De boodschap van #NIX zoveel mogelijk verspreiden via 
de kanalen van preventieprofessionals, 
jongerenorganisaties, jongerenwerkers, buurtcoaches 
en gemeenten.



wat vind je in de toolkit?



Wat vind je in de toolkit?
materialen

● Posters
● Kant en klare social media posts 

inclusief bijpassende tekst
● Polls
● Templates om zelf aan de slag te gaan



#NIXnodig Wij zijn frisser zonder alcohol. Wat maakt jouw 
zomerdag compleet? Ga je voor een ananas of toch een 
watermeloen? Of maakt het je NIX uit? #wijzijnleukerzonder 
#alcoholvrij #zomer #NIXnodig #NIX18



En Verder NIX



Het doel
En Verder NIX

Ouders ondersteunen en ze - juist op de momenten 
waar vaak alcohol wordt geschonken- eraan te 
herinneren om duidelijke afspraken te maken met hun 
kind. 



En Verder NIX
dit zit er in de toolikit

● Posters
● Social media filmpjes/posts met 

bijpassende tekst
● Narrowcasting: voor op tv 

schermen in bijvoorbeeld 
wachtkamers. 

● Facebook Coverfoto
● Tekst voor in nieuwsbrieven



Examenfeestje? Dat betekent #feesten #dansen 
#sjansen #uitzwaaien en verder NIX. Om twijfels te 
voorkomen, wees dus duidelijk naar je kind

Straatfeest in de buurt? Gezelligheid geblazen met 
#vlaggetjes #spelletjes #buren #muziek en verder NIX. 
Om twijfels te voorkomen, wees dus duidelijk naar je kind



https://docs.google.com/file/d/1sKcg7omzeaXhQTcfMCpeTppshWT-RwKo/preview


dit doen anderen



dit doen anderen



https://docs.google.com/file/d/1GILOYP-TRQ4ormU77uPVTGbDYne9Jl58/preview


zelf aan de slag



de zomer komt eraan!

zelf aan de slag 



Zelf aan de slag
wat kan je doen?

● Aan de slag met social media posts
● Gadgets uitdelen op zaterdagmiddag, drukke plekken of bijvoorbeeld events
● Hang posters op op plekken waarvan je weet dat er ook jongeren & ouders 

komen: bijvoorbeeld het gemeentehuis, of de ggd. 

 



Posters uitprinten



Plaatsen op social media

https://docs.google.com/file/d/1KYJ-isza2W1CSske3Cnjor5o2fT0OU-Z/preview


De copy

Wij zijn [leuker] zonder [alcohol]

[fitter] [roken] 

[…] 

1. Gebruik de slogan steeds volgens volgende opbouw:

2. Vermeld bij alle uitingen: #NIXnodig 



Maak het interactief

https://docs.google.com/file/d/1B7VEJrdBL3v_E-tiAu3AdOG4vQtrStqm/preview


gadgets



zelf gadgets maken
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the goldfizh code ��  

jongeren op insta, ouders op facebook & insta

Jongeren zitten niet meer op Facebook, maar eerder op kanalen 
als Instagram, TikTok en Snapchat. Ouders daarentegen zitten nog 
wel veel op Facebook, maar vind je ook op Instagram. 

voor jongeren werkt video het best

De jongste doelgroep is de meest ‘moeilijke doelgroep’. Op social 
media: Youtube, Snapchat, Instagram en Tiktok weten we dat een 
video als informatiebron het beste werkt. 

mensen klikken niet door

Instagram is geen klik kanaal, omdat je niet kan doorklikken op links 
in de copy, of posts. Zorg daarom dat je de belangrijkste informatie 
van de website in de post zelf zet.

hou het kort & simpel

Hoe toegankelijker deze is hoe meer mensen de informatie 
tot zich nemen. Dit betekent simpel en kort. 

tips & trics



what’s next



informerende posts om toe te voegen aan de toolkit



vragen?

STELLEN MAAR!



dat was em

<klantnaam> X GOLDFIZH  ●   <maand> 2022

let’s go!


