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trap het af

Geef je supporters een gezonde voorzet!
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6gezond stadion - een gezonde voorzet

Een gezonde voorzet

Gezonde stadions

Gezonde stadions zetten in op de fysieke, mentale en/
of sociale gezondheid van supporters, medewerkers en 
de bredere community in en rond het stadion. Denk 
aan: werk maken van een gezond voedingsaanbod, het 
stadion rookvrij maken, verbondenheid tussen sup-
porters stimuleren, workshops over mentaal welzijn 
aanbieden en een communicatiecampagne over een 
gezonde leefstijl opzetten.

Voetbalclubs als partner in 
gezondheidspromotie

Als populairste sport in België vormt voetbal het 
grootste sociale netwerk van ons land. Het bereik van 
(professionele) voetbalclubs is enorm, en daarnaast 
bijzonder interessant voor gezondheidsbevorderende 
initiatieven. 

De verbindende kracht van het voetbal brengt moeilijk 
te bereiken doelgroepen samen. Mensen met een   
migratie achtergrond, gezinnen, mannen, personen 
met een handicap en mensen in armoede genieten 
samen van wat er op het veld gebeurt en vergeten voor 
even ‘alles daarbuiten’.

Toeschouwers kijken ook op naar hun favoriete ido-
len. Ze juichen hen toe aan de zijlijn, praten erover in 
supporterscafés en volgen hen via sociale media. Voet-
balclubs en hun spelers vervullen dus een belangrijke 
voorbeeldfunctie voor hun fans, zowel op als naast het 
veld.

Vele voordelen

Naast de maatschappelijke voordelen van een gezond 
stadion scoren voetbalclubs hiermee ook zelf. 

 ʝ Aandacht hebben voor de gezondheid 
van supporters versterkt het imago en de 
merkwaarde van de club. 

 ʝ Inzetten op een gezond stadion lokt meer 
supporters en toeschouwers en verhoogt 
daarbij het groepsgevoel en de onderlinge 
betrokkenheid binnen de club.

 ʝ  Zo’n maatschappelijk engagement is bovendien 
een troef voor het aantrekken van nieuwe 
sponsors en partners en leidt tot betere relaties 
met lokale besturen.
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Leidraad stadionacties

Het doel van deze leidraad is om lokale partners en 
clubs de nodige handvatten aan te bieden om zelf een 
gezonde stadionactie te organiseren. Met de expertise 
in gezondheidsbevordering van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven, ideeën over een lokale aanpak van de 
Vlaamse Logo’s en met tips om supporters te bereiken 
van de voetbalclubs werden kant-en-klare stadionac-
ties uitgewerkt.

De stadionactie 'Trap het af!’ is een communicatiecam-
pagne die voldoende bewegen en minder lang stilzit-
ten positief in de aandacht brengt. 

De actie is gebaseerd op een wetenschappelijk onder-
bouwde methodiek van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven (10.000 stappen).

Hoe gebruik je de leidraad? 

1 Ga aan de slag met het stappenplan en ontdek 
hoe je een gezonde stadionactie organiseert.

2 Combineer met informatie, tips en inspiratie voor 
de stadionactie ‘Trap het af’.

 

Community werking

De meeste professionele voetbalclubs hechten belang 
aan hun maatschappelijke bijdrage en zetten hierop in 
via hun community werking. Zo organiseren ze jaarlijks 
een aantal acties rond thema’s zoals sociale gelijkheid, 
gezondheid en veiligheid. Of om goede doelen te steu-
nen. Ter ondersteuning hiervan zijn ze steeds op zoek 
naar partners die inhoudelijke expertise en ondersteu-
ning kunnen aanbieden.
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‘trap het af’
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9stadionactie 'trap het af' - zet supporters aan tot beweging

zet supporters aan tot meer 
beweging

Belang van bewegen

Bewegen heeft heel wat voordelen voor onze fysieke en 
mentale gezondheid. Nochtans beweegt meer dan de 
helft van de Vlamingen onvoldoende. Meer dan 8 uur 
per dag brengt de Vlaming zittend door. 

Uit onderzoek blijkt dat 10.000 stappen per dag zetten 
al een positief effect heeft op onze gezondheid. Met 
www.10000stappen.be wil Gezond Leven mensen 
aanzetten om meer stappen te zetten in het dagelijks 
leven. 

Supporters stappen tegen 
elkaar

Met de stadionactie ‘Trap het af’ nemen twee (of 
meerdere) voetbalclubs het tegen elkaar op in een 
heuse stappenderby. Ze dagen hun supporters uit om 
zoveel mogelijk stappen te zetten. De club waarvan 
de supporters na één maand de meeste stappen heb-
ben gezet, kan zich trots de winnaar van de stappen-
clash noemen. 

Op www.1000stappen.be  kunnen supporters stap-
pen registreren voor hun favoriete club en de tussen-
stand van de stappenclash op de voet volgen.

Ludieke acties met bekende clubleden en fijne 
prijzen voor actieve supporters zetten het belang van 
beweging gedurende de actiemaand extra in de verf. 

Doelstellingen

Er wordt gekozen voor een brede en positieve benade-
ring: op een laagdrempelige manier meer beweging 
stimuleren in het dagelijks leven. Hierbij staan volgen-
de doelen voorop:

1. Informeren en sensibiliseren van volwassenen 
over het belang van bewegen en 10.000 stappen 
(bewustmaking).

2. Concrete (registratie)tools aanbieden waarmee 
supporters aan de slag kunnen om hun 
beweeggedrag te monitoren en te verbeteren.

3. Inspelen op de competitiegeest en het 
groepsgevoel om supporters te motiveren tot 
meer beweging.

Pilootproject

Deze stadionactie was een pilootproject bij 
Waasland-Beveren en Sporting Lokeren (22/10/17 tot 
22/11/17), met ondersteuning van Logo Waasland en 
Logo Gezond Plus.
Het pilootproject van de stadionactie ‘Trap het af!’ werd 
positief ervaren.   96% van de respondenten zou zeker 
opnieuw deelnemen bij een nieuwe stappenclash en 
de stadionactie ook aan anderen aanraden. 63% bouwt 
sinds de actie zelfs meer beweegmomenten in zijn/
haar dagelijks leven. Zie bijlage ‘Trap het af  – 
evaluatie pilootproject’ voor het uitgebreide evaluatie-
rapport.

http://www.10000stappen.be
https://10000stappen.gezondleven.be
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
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het concept

Sensibiliseren: 
communicatiecampagne

De actie wordt via zoveel mogelijk kanalen en mid-
delen in de kijker gezet. Dit kan tijdens voetbalwed-
strijden en bijkomende acties, via de pers, sociale 
media, ambassadeurs, clubwebsites, nieuwsbrieven en 
supportersgroepen. Hoe meer, hoe liever!

De korte, vluchtige boodschappen die je tijdens 
wedstrijden of acties kan tonen, linken door naar de 
website www.10000stappen.be. Hier krijgen suppor-
ters info en nieuws over het belang van beweging en 
gezondheid. Je vindt er beweegtesten, tips en tricks om 
dagelijks meer te bewegen en motivatie om aan de slag 
te gaan.

De clubwebsite en homepage van www.1000stappen.
be geven verder de nodige informatie over de stappen-
clash en hoe supporters kunnen deelnemen om hun 
favoriete club mee naar de overwinning te stappen.

Om de supporters extra warm te maken voor de actie 
en de gezonde boodschap worden materialen en 
communicatie volledig op maat van de club ontwik-
keld. Clubkleuren en -logo, foto’s en quotes van beken-
de spelers,  stralen de identiteit en visie van de club 
enthousiast uit.

stadionactie 'trap het af' - het concept

http://www.10000stappen.be
https://10000stappen.gezondleven.be
https://10000stappen.gezondleven.be
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Ondersteuning: concrete tool

Op www.10000stappen.be  of via de 10.000 stappen 
app kunnen supporters dagelijks hun stappen ingeven 
en opvolgen in een eigen online stappendagboek.
Naast stappen kan je ook fietsen of andere bewegings-
activiteiten (zoals fitness, zwemmen, …) ingeven. Met 
een overzicht van hun totaal aantal afgelegde stappen, 
gemiddelde per week en persoonlijk streefdoel volgen 
ze hun individuele vooruitgang op. Daarnaast kunnen 
er ook virtuele uitdagingen/competities in groep aan-
gegaan worden.  

Motivatie: online stappenclash

Om de supporters nog meer te motiveren tot actie 
wordt er op www.10000stappen.be een online stap-
penderby gestart tussen de deelnemende clubs. 

Supporters sluiten online aan bij de groep van hun fa-
voriete club, geven hun stappen in en strijden geduren-
de één maand om het hoogste aantal stappen per club. 
De ranking kan ook gemaakt worden op basis van het 
groepsgemiddelde zodat ook een kleinere club even-
veel kans maakt op de overwinning. Op de website 
kunnen de supporters ook opvolgen hoeveel kilometer 
elke club al virtueel heeft afgelegd.

stadionactie 'trap het af' - het concept

http://www.10000stappen.be
http://www.10000stappen.be
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13stappenplan - aan de slag

aan de slag!

Gebruik het stappenplan bij het organiseren van je stadionactie. Bij elke stap vind je 
eerst algemene uitleg, een checklist met de uit te voeren taken, een inschatting qua 
timing en enkele tips. 

Na de stappen vind je telkens extra informatie en specifieke inspiratie voor de sta-
dionactie ‘Trap het af’!. De voorbeelden komen uit het pilootproject bij Waasland-Be-
veren en Sporting Lokeren (oktober-november 2017).

Verder zijn er gebruiksklare of aanpasbare bijlagen die je kan gebruiken bij het 
organiseren van de stadionactie ’Trap het af’. In het stappenplan hieronder wordt er 
ook nog naar deze bijlagen verwezen:

 ʝ Trap het af - evaluatie pilootproject
 ʝ Trap het af - affiche
 ʝ Trap het af - flyer
 ʝ Trap het af - voetzoolsticker
 ʝ Trap het af - facebooktemplate
 ʝ Trap het af - scenario promofilmpje
 ʝ Algemeen - communicatieplan overzicht
 ʝ Trap het af - contentplan social media
 ʝ Trap het af - voorbeeld persbericht start
 ʝ Trap het af - voorbeeld persbericht einde
 ʝ Trap het af - contentplan algemene communicatie
 ʝ Trap het af - evaluatie supporters
 ʝ Trap het af - evaluatie werkgroep

En dan nu... Aan de slag!.

https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
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stap 1:
werkgroep samenstellen

Stel een werkgroep samen om de stadionactie te organiseren. Om de verdere uitwerking en coördi-
natie van de actie te trekken is er de werkgroep. Het stappenplan en de inspiratiegids kan je gebrui-
ken als ondersteuning.

Zorg ervoor dat in de werkgroep minstens iemand zetelt vanuit de community-werking van de club 
en iemand met inhoudelijke expertise vanuit het Logo in de regio.
 
Betrek van bij het begin zoveel mogelijk relevante stakeholders van binnen én buiten de club. 
Nodig mogelijke ambassadeurs, vertegenwoordigers van supportersgroepen, communicatie- en 
veiligheidsverantwoordelijken van de club uit om mee te denken. Creëer een breder draagvlak door 
ook externe partners uit te nodigen: het lokale  bestuur, relevante organisaties, mogelijke sponsors.

Bepaal wie (eind)verantwoordelijk is en stel een coördinator aan voor de uitvoering van de cam-
pagne.

Bespreek met de werkgroep in een eerste overleg het gekozen gezondheidsthema en de bijhorende 
campagne. Bedenk wie je mee moet betrekken bij de (organisatie van de) campagne en overloop de 
mogelijkheden qua engagement, budget en tijdsinvestering. 

Tijdens volgende overlegmomenten worden de verdere stappen uitgewerkt: plan op maat van de 
club maken, praktische organisatie van de actie, communicatieplan opstellen, laatste voorbereidin-
gen, uitvoeren stadionactie, opvolging, evaluatie + nabespreking.

stappenplan - stap 1: werkgroep samenstellen
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Checklist

Samenwerking Logo en club

  Contact leggen
   Overlopen concept 
   Wederzijdse verwachtingen afstemmen
   1ste inschatting timing: lancering en afronding actie

Relevante stakeholders

   Overtuigen en uitnodigen voor 1ste overleg

1ste overleg organiseren

   Voorstelling concept
   Nagaan mogelijkheden, budget en tijdsinvestering
   Engagement betrokkenen bespreken

Tips 

Bekijk tijdens het eerste overleg welke 
lokale verenigingen, faciliteiten of lo-
pende acties je eventueel kan betrekken 
bij de campagne. Stem de campagne af 
met het lokale beleid, zo geef je er lokaal 
ook een duurzame invulling aan.

Timing 

± 6 maanden voor lancering

stappenplan - stap 1: werkgroep samenstellen
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Wie extra betrekken bij de 
werkgroep?

Overleg met beide clubs

Voor het wedstrijdaspect van de stappenderby zijn 
minstens twee clubs nodig die een stappenclash 
houden tegen elkaar. Nog geen tegenstander voor de 
stappenclash gevonden? Neem initiatief en daag een 
andere voetbalclub met gelijkaardige supportersgroep 
uit voor deze leuke campagne.

Een goede afstemming tussen alle betrokken partij-
en is cruciaal bij deze stadionactie. Organiseer een 
voorafgaand overleg met de community managers en 
Logo-medewerkers van beide clubs en regio’s voor een 
optimaal verloop.

Lancering en afronding stappenderby

Zoek aan de hand van de voetbalkalender een geschik-
te begin- en einddatum voor de stappenclash. Idealiter 
duurt de stappenclash best ongeveer één maand. Bij 
een langere actie loop je het risico dat veel deelnemers 
zullen afhaken, bij een kortere actie is er dan weer wei-
nig tijd om gedragsverandering te stimuleren.

De lancering en afronding van de actie worden gekop-
peld aan een communicatiemoment in het stadion. 
Bij voorkeur data waarop beide clubs elk een thuiswed-
strijd spelen zodat zij elk zoveel mogelijk supporters 
bereiken.

Stakeholders en sponsors

Het thema van de campagne is beweging, ga dus op 
zoek naar lokale partners, faciliteiten en acties die het-
zelfde promoten in de regio. 
 

 ʝ Zijn er sportclubs (volleybalploeg, fietsvereniging, 
…) die je kan betrekken? 

 ʝ Kan de campagne in de kijker gezet worden 
via lokale bewegingsfaciliteiten (zwembad, 
looppiste, fitnesscentrum …), misschien willen zij 
zelfs leuke prijzen sponsoren? 

 ʝ Vinden in de periode van de stappenclash ook 
andere acties plaats waar supporters aan kunnen 
deelnemen (start2walk, start2run, georganiseerde 
wandeling, loopwedstrijd voor een goed doel,  …)?
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stap 2:
plan op maat maken

Elke club heeft een eigen identiteit en visie. Ook wat betreft inzet van middelen en materialen zijn er verschillen. 
Daarom is er een menukaart met mogelijke acties en materialen die de campagne vorm kunnen geven. Bepaal 
met de werkgroep welke elementen haalbaar zijn en aansluiten bij het beleid van de club. 
Ga voor een goede mix van acties en materialen om de supporters en toeschouwers goed te bereiken en 
motiveren.

Beeld
De bestaande beelden van de stadionacties van Gezond 
Leven kunnen aangepast worden. Fleur het beeld op 
met de kleuren en het logo van de club. 

Slogan
"’Naam supporters’ trappen het af." en "Stap ’naam club’ 
naar de overwinning!" zijn slogans van deze campag-
ne. Laat deze slogans in de verschillende materialen 
terugkomen om de herkenbaarheid voor de supporters 
te vergroten.

Promotiematerialen
Ontwikkel ter versterking en visualisatie van de bood-
schap verschillende promotiematerialen. Affiches, 
flyers, banners, buttons, leuke gadgets, … 
De gekozen slogan en het beeld komen hierin zoveel 
mogelijk terug. De materialen leiden de supporters 
naar www.10000stappen.be .

Ambassadeurs
Stel ter verpersoonlijking en herkenbaarheid van de 
campagne een (oud-) speler, trainer, bestuurslid of 
bekende supporter aan als peter of ambassadeur. Deze 
personen ondersteunen de campagne en kunnen de 
boodschap mee uitdragen via foto’s en quotes, promo-
filmpjes, posts op sociale media en aanwezigheid bij 
persconferentie/prijsuitreiking.

Extra acties
Organiseer eventueel een aantal bijkomende acties (bv. 
een fotowedstrijd op sociale media) om de campagne 
meer zichtbaarheid te geven.

stappenplan - stap 2: plan op maat maken

https://10000stappen.gezondleven.be
http://www.fitinjehoofd.be
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Checklist
 

  Budget via sponsors en club  bepalen

  Keuze gewenste materialen + aanpassing beeld en  
        slogan

  Mogelijke ambassadeurs aanspreken 
en engagement bespreken

  Beslissen welke bijkomende acties haalbaar zijn

  Verantwoordelijken aanstellen voor:
   Verkrijgen budgetten
   Ontwerp beelden en materiaal
   Opvragen van offertes
   Ondersteuning ambassadeurs
   Uitwerking gekozen acties

Houd bij het kiezen van de promotie-
materialen rekening met de afspraken 
en wetgeving die gelden in het stadion 
(bv. veiligheidsoverwegingen en brand-
voorschriften van de club). Toets dit op 
voorhand af bij de bevoegde instanties.

Betrek de ambassadeurs bij het uitwer-
ken van de sociale media campagnes en 
extra acties. Bespreek duidelijk wat je 
van hen verwacht en hoe je hen onder-
steunt. Maak eventueel een schriftelijke 
overeenkomst met afspraken.

Zorg ervoor dat de actie door de hele 
club gedragen wordt. Medewerkers, 
spelers, trainers, supportersclubs die 
meedoen en de tool ook effectief gebrui-
ken, kunnen echte rolmodellen zijn.

Timing 

± 4-5 maanden voor lancering

Tips 

stappenplan - stap 2: plan op maat maken
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Overwinning

Materialen: inspiratie & voorbeelden

stappenplan - stap 2: plan op maat maken - inspiratie 'Trap het af'

Bekijk hoe de overwinning bepaald zal worden. Bij 
een stappenclash tussen twee groepen kan je in de 
stappentool van www.10000stappen.be kiezen voor 
een ranking op basis van het totaal aantal stappen van 
de groep, ofwel op basis van het groepsgemiddelde.

Het handigste is om de stappenclash te organiseren 
tussen 2 clubs met eenzelfde aantal supporters 
(vergelijk o.b.v. supporters tijdens een thuiswedstrijd). 
Bij clubs die gelijkaardig zijn qua grootte is een ranking 
op basis van het totaal aantal stappen het eerlijkst. Bij 
clubs met grote verschillen in supportersaantallen kan 
het eerlijker zijn om de overwinning te bepalen aan de 
hand van het groepsgemiddelde.

Ranking o.b.v. het totaal aantal stappen
 ʝ Voordeel: de club die zijn supporters het meest 

kan motiveren om deel te nemen, zal meer 
groepsleden hebben en dus meer stappen.

 ʝ Nadeel: bij een stappenclash tussen clubs met 
grote verschillen in aantal supporters, is dit 
nadelig voor de club met het minste deelnemers.

Ranking o.b.v. het groepsgemiddelde
 ʝ Voordeel: eerlijker bij een sterk verschillend aantal 

groepsleden.
 ʝ Nadeel: een groep met maar drie leden, maar wel 

drie sportieve leden kan winnen van een groep 
met 100 leden die minder sportief zijn.

Maak deze beslissing vooraf en neem dit ook duidelijk 
mee in al je communicatie. Beide rankings zullen 
zichtbaar zijn in de stappentool, dus vermijd discussie 
en verwarring hierover.

https://10000stappen.gezondleven.be
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Promotiematerialen

Affiches
ter verspreiding in en rond stadion 
(cafés, toiletten, publieke ruimtes, …).

Voetzoolflyers
uitdelen aan ingangen, op zitplaatsen leggen, in 
vipruimte, …

Verwijs via de materialen zoveel mogelijk naar de website www.10000stappen.be  waar supporters meer infor-
matie vinden over het belang van bewegen en zich kunnen inschrijven voor de stappenclash. Campagnemateriaal 
van dit project is beschikbaar in bijlage ('Trap het af - affiche', 'Trap het af - voetzoolflyer', 'Trap het af - voetzools-
ticker' en ‘Trap het af – facebooktemplate') en op www.gezondleven.be. De materialen zijn aan te passen aan de 
eigen clubkleuren, afbeeldingen en input:

Voetzoolstickers
te kleven op zichtbare locaties, bv. trappen in en rond 
stadion.

Facebookbericht
over de campagne verspreiden via de sociale media van 
de club.

stappenplan - stap 2: plan op maat maken - inspiratie 'Trap het af'

‘18 - ‘19

naar de overwinning!
Josworld
Doe mee en stap

DE JOSSERSDE JOSSERS

Registreer je stappen op  

De club met de supporters die na één maand de meeste 
stappen hebben gezet, wint deze stappenclash!

van 23  
oktober

tot 05 
december

Stap Josworld naar  
de overwinning! 

www.10000stappen.be
en maak kans op een leuke prijs!

‘18 - ‘19

‘18 - ‘19

Stap Josworld naar de overwinning!

Meer info op 10000stappen.be

DE JOSSERS

Meer info op 
10000stappen.be

De Jossers 
trappen het af

Stap Josworld 
 naar de overwinning!

V.U
.: Vlaam

s Instituut G
ezond Leven vzw

, Linda D
e B

oeck, G
ustave Schildknechtstraat 9, 1020 B

russel

Meer info op 
10000stappen.be

De Wortel 
trapt het af

Stap Gezond Leven 
 naar de overwinning!

V.U
.: Vlaam

s Instituut G
ezond Leven vzw

, Linda D
e B

oeck, G
ustave Schildknechtstraat 9, 1020 B

russel
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https://10000stappen.gezondleven.be
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan


Beelden
voor sociale media, LED-boards in stadion, websites, 
nieuwsbrieven, …stadion.

Signalisatieborden
om in het stadion te hangen: “Nog …. stappen tot de 
fanshop!”. Zo maak je supporters bewust van hun stap-
pen en motiveer je ze om er nog wat extra bij te zetten. 

stappenplan - stap 2: plan op maat maken - inspiratie 'Trap het af'

Gadgets
zoals fietszadelhoesjes, stappentellers, speldbuttons 
(“Ik stap Sporting Lokeren naar de overwinning!”), 
plaktattoo’s (“Dappere stapper van Sporting Lokeren”), 
bierviltjes, …

T-shirts 
voor herkenbaarheid promoteam.

Naast deze campagnematerialen kunnen ook volgen-
de materialen door de club zelf ontworpen worden:

21



22

Ambassadeurs

Bekende clubleden/supporters ondersteunen de cam-
pagne en kunnen de boodschap mee uitdragen.

Foto's en quotes
gerelateerd aan het belang van dagelijks voldoende 
bewegen en de actie, tips  van ambassadeurs om te 
bewegen. Gebruik de foto’s en quotes om supporters te 
motiveren om in actie te schieten, zoals hiernaast..

Promofilmpje
over belang van beweging en aanmoedigen voor 
stappenclash. Met persoonlijke input en beelden van 
bekende clubleden. Het kost wat tijd en organisatie, 
maar het geeft een heel toffe meerwaarde aan de actie. 
Supporters krijgen duidelijk te zien dat ook hun idolen 
voor de overwinning gaan. En voor de media is dit zeker 
iets dankbaar om op te pikken.

Inspiratie nodig? In de bijlage ‘Trap het af- scenario 
promofilmpje’ vind je concrete ideeën voor een promo-
filmpje rond de stadionactie ‘Trap het af!’

stappenplan - stap 2: plan op maat maken - inspiratie 'Trap het af'

Quote van ambassadeur Davino Verhulst
“Ik hoop dat onze supporters zich massaal registreren via www.10000stappen.be en onze club vooruit stuwen in 
deze wedstrijd. Momenteel staat Beveren op kop maar we willen uiteraard deze wedstrijd winnen!”

https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
http://www.10000stappen.be
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Extra acties

Georganiseerde wandelingen: 
want samen tellen die stappen zo op! Spreek een vast 
moment in de week af waarop een leuke route rond 
het stadion wordt gewandeld. Gezellige babbels in de 
avondzon maken het eens zo leuk!

Social media contest
om de competitie nog meer aan te wakkeren. Doe een 
oproep om de meest originele bewegende selfie te pos-
ten met #traphetaf. Een ambassadeur kan bijvoorbeeld 
een tegenprestatie doen wanneer een bepaald aantal 
foto’s gepost zijn.

Signalisatieborden
 met aantal stappen tot een bepaald punt voorzien 
in stadion en omgeving (zie verder bij stap 5 – laatste 
voorbereidingen).

Organiseer een aantal bijkomende acties om de actie en het thema ludiek aandacht te geven of de supporters 
effectief aan het bewegen te zetten. Enkele voorbeelden:

stappenplan - stap 2: plan op maat maken - inspiratie 'Trap het af'
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Workshop 'Gezond bewegen'
(aan te vragen via het Logo) geeft je supporters con-
crete tips en tricks om meer beweging in hun dagelijks 
leven te doen passen.

Start2run sessies op het veld 
stuwen je groepsaantal stappen zo de hoogte in! En 
supporters leren hun conditie langzaam opbouwen. 
Maak er een leuk evenement van en zorg bijvoorbeeld 
dat de trainer van de club de sessies geeft om suppor-
ters extra te motiveren.

Spelers/stewards die stappenteller dragen 
tijdens wedstrijd doen het groepsgevoel stijgen, tijdens 
één thuismatch ineens zoveel stappen bij het groepsto-
taal, top! Heel de club werkt samen naar de overwin-
ning. (stappentellers te ontlenen bij sommige Logo’s)

De stappenwedstrijd koppelen aan goed doel 
kan supporters extra motiveren om ervoor te gaan. 
Plezier maken, gezonder worden, de club naar de 
eindstreep helpen én tegelijkertijd nog eens een goede 
daad doen, wat wil je nog meer?

Extra activiteiten extra succesvol maken? 
Zorg dat je ambassadeurs aanwezig zijn en bijvoor-
beeld de avondwandelingen begeleiden. Zo krijg je vast 
heel wat extra enthousiaste supporters (en stappen) 
mee.
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stap 3:
praktische organisatie

Plan tijdig een overleg om de praktische organisatie van de stadion- 
actie tot in de puntjes uit te werken. 
Bekijk in detail wat er allemaal nodig is, maak verdere afspraken en 
verdeel de taken. Te bespreken topics vind je alvast in de checklist.
Bundel alle gemaakte afspraken in een draaiboek en toets dit af bij de 
betrokken partners (veiligheidsdiensten, stewards, …). 

stappenplan - stap 3: praktische organisatie
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Checklist

  Materialen
  Definitief ontwerp beeld en materiaal
   Offertes opvragen voor drukwerk 
         en gadgets
 

  Ambassadeurs
  Verwachtingen en afspraken duidelijk   
                           maken.
  Kant-en-klare inspiratie aanbieden 
      (voorbeelden van quotes, scenario en   
                         tekst promofilmpje, hashtags, …).
  Organisatie fotoshoot, filmdag, 
      voorbereidingsmoment, …

  Prijzen
  Prijzen uitreiken aan deelnemende 
       supporters, winnaars wedstrijden, …?
  Welke prijzen zijn mogelijk?
  Wie zorgt voor welke prijzen?

  Campagne in het stadion
   Hoe kan de actie gecommuniceerd 
         worden?  Omroepen, LED-boards, moment  
         op het  veld, scorebord, …?
   Waar komen de materialen in het
       stadion, hoe worden ze verspreid?
  Hoeveel posters, flyers, zadelhoesjes zijn  
        er nodig? 
  Materialen minstens 3-4 weken voor   
        actie gedrukt?

  Vrijwilligers
   Hoeveel vrijwilligers nodig? Wat zijn hun  
        taken? Wie zorgt hiervoor?
   Hoe krijgen vrijwilligers vlot toegang tot  
       het stadion en materiaal? 
   Briefing voor vrijwilligers, stewards, club 
        medewerkers, …?

  Bijkomende acties
   Timing
   Uitwerking
   Benodigdheden
   Sponsor en vrijwilligers nodig?

  Andere
  
  
  
 
 
  
 
 
 

Doe voor de vrijwilligers beroep op eventuele partner-
organisaties (stad, OCMW, vzw’s, jeugdspelers, wandel-
clubs, …).

Belangrijk is dat de vrijwilligers herkenbaar zijn voor 
de supporters en medewerkers van de club. Gebruik 
bijvoorbeeld een T-shirt met de campagneslogan.

Maak een gedetailleerde planning die enkel nog opge-
volgd moet worden tijdens (de aanloop naar) de actie.

Neem de informatie over bijkomende acties, prijzen 
mee in het communicatieplan (stap 4).

Tips 

Timing 

± 3 maanden voor lancering
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Praktische taken en ideeën

Ambassadeurs

Laat de ambassadeurs meedenken bij het uitwerken 
van extra ideeën, invulling van fotowedstrijden, promo-
filmpjes, … Hoe meer betrokken de ambassadeurs zich 
bij de actie voelen, hoe meer ze ermee begaan zullen 
zijn met de realisatie en het succes van de actie.

Merk je dat de ambassadeurs zich slechts beperkt 
kunnen engageren? Zorg dan zoveel mogelijk voor 
kant-en-klaar communicatiemateriaal dat ze enkel op 
een afgesproken tijdstip moeten uitsturen/posten (zie 
stap 4).

stappenplan - stap 3: praktische organisatie

Prijzen

Verhoog de motivatie voor de stappenclash door prij-
zen uit te reiken aan deelnemende supporters. 

Beloof bijvoorbeeld een leuke gadget aan de eerste 30 
supporters die zich op www.10000stappen.be registre-
ren, kies elke week een ‘stapper van de week’ die in de 
bloemetjes wordt gezet, beloof een mooie prijs aan de 
winnaars van de social media contest of koppel aan het 
einde van de stadionactie een prijsuitreiking voor een 
aantal deelnemers.

Welke prijzen? 
Supporters zijn natuurlijk het meest te motiveren met 
leuke prijzen van hun favoriete club. Zoals een eremo-
ment op het veld, foto met hun voetbalidolen, gesig-
neerd voetbalshirt, seizoensabonnement of bon voor 
de fanshop. Daarnaast zijn er prijzen die een gezonde 
levensstijl promoten (bv. fitnessabonnement, fiets, bon 
voor sportgerief, …).

Neem de gekozen prijzen en wedstrijden zeker mee 
in het communicatieplan (stap 4): communiceer hoe 
supporters prijzen kunnen winnen, welke prijzen er 
uitgereikt worden, hoe ze worden bezorgd aan de win-
nende supporters, …

http://www.10000stappen.be
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Bijkomende acties 

Bekijk per gekozen actie uit de vorige stap wat er nodig 
is.

 ʝ Georganiseerde wandelingen: 
 wandelroute, begeleider, datum, stappentellers, …

 ʝ Workshop ‘Gezond bewegen’: 
 locatie, lesgever, datum, inschrijvingen, 

benodigdheden, …

 ʝ Start2run sessies: 
 locatie, lesgever, data, stappentellers, …

 ʝ Social media contest: 
 communicatie, winnaar kiezen, prijsuitreiking, …

 ʝ  Spelers/stewards met stappenteller: 
 communicatie, engagement, stappentellers, …

 

stappenplan - stap 3: praktische organisatie

Campagne in het stadion

Voor de stadionactie ‘Trap het af’ worden er 
2 campagnemomenten in het stadion voorzien:

Lanceringsmoment: 
aankondigen start stappenclash, supporters oproepen 
tot deelname, eventueel gekoppeld aan persmoment.

Bekijk hoe je de stappenclash het duidelijkst kunt lan-
ceren tijdens de thuiswedstrijd zodat veel supporters 
aan de slag gaan op www.10000stappen.be, wat is hier 
praktisch nog voor nodig?

Hoe kan je het stadion volledig in het teken van de 
campagne aankleden? Waar worden de materialen ver-
spreid, waar plaats je de banners, affiches, beachflags, 
wensmuur? Wie kan dit realiseren?
Zijn er LED-boards, tv’s of andere schermen waarop 
beelden van de actie of bekende clubleden getoond 
kunnen worden?

Hoe gaat het vrijwilligersteam actief promo maken 
voor de actie?

Kunnen de supporters aangemoedigd worden tijdens 
andere wedstrijden gedurende de maand van de 
stappenclash? Oproep tijdens pauzes van wedstrijden? 
Supporters aanmoedigen om zich te registreren op 
www.10000stappen.be en zoveel mogelijk te stappen. 
Kan een bekende ambassadeur het enthousiasme aan-
wakkeren door aanmoedigende tips te delen tijdens 
een thuiswedstrijd?

http://www.10000stappen.be
http://www.10000stappen.be
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Afrondingsmoment: 
bekendmaking winnaar stappenclash, prijsuitreiking 
deelnemers, eventueel gekoppeld aan persmoment.

Maak er een mooie slotceremonie van en beloon 
deelnemers van de stappenclash bijvoorbeeld met een 
eremomentje op het veld voor ze hun prijs afhalen. 
Voorzie tijd op het veld tijdens de pauze of voorafgaand 
aan de wedstrijd. Ook al heeft de club de stappenclash 
niet gewonnen, toch hebben een heel aantal mensen 
zich een maand lang ingezet, dat is knap! En onthoud: 
elke stap telt!

Beheer online stappenclash 

Bekijk alvast het document ‘Handleiding 10000stap-
pen’  om zicht te krijgen op hoe je de stappenclash 
tussen beide clubs kunt aanmaken. 

1.  Maak de groepen voor de deelnemende 
voetbalclubs aan.

2.  Start een uitdaging (=stappenclash) tussen deze 
groepen.

De vooruitgang van beide clubs wordt in de stappen-
tool visueel weergegeven op een wereldkaart. Hiervoor 
kunnen een aantal tussenpunten gekozen worden om 
supporters gedurende de actiemaand te motiveren. 

Kies bij voorkeur voor tussenpunten die gerelateerd 
zijn aan het voetbal (bv. Europese stadia waar belang-
rijke wedstrijden plaatsvonden, thuisland van een be-
kende speler, landen waar het WK werd georganiseerd, 
…). Het bereiken van een tussenpunt kan via de kanalen 
van de clubs gecommuniceerd worden met een leuke 
foto of herinnering van een belangrijke wedstrijd. 
Houd er rekening mee dat alle deelnemende clubs 
langs dezelfde tussenpunten zullen komen. Locaties 
waarover beide clubs een bericht kunnen schrijven zijn 
dus mooi meegenomen.

https://www.gezondleven.be/files/beweging/Handleiding-website-10000-stappen.pdf
https://www.gezondleven.be/files/beweging/Handleiding-website-10000-stappen.pdf
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stap 4:
communicatieplan opstellen

Maak een gedetailleerd communicatieplan op: welke 
partners kunnen communiceren, via welke kanalen, 
welke inhoud, hoe vaak en wanneer? Zorg ervoor dat 
alle boodschappen op voorhand uitgeschreven zijn 
zodat de betrokken partners ze enkel nog moeten 
uitsturen of posten op het juiste moment. Zorg er ook 
voor dat ambassadeurs en eventuele externe partners 
een kant-en-klaar communicatiepakketje hebben 
klaar staan.

Overloop opnieuw de besproken materialen, prijzen, 
acties uit stap 2 en 3 en zorg ervoor dat hierover correct 
gecommuniceerd wordt.

Werk tijdens deze stap nauw samen met de communi-
catiedienst van de club. 
Zij hebben een goed zicht op de bestaande communi-
catie- en promotiekanalen om de campagne zo breed 
mogelijk te verspreiden.

Geef ook voldoende aandacht aan de interne commu-
nicatie. Zorg ervoor dat iedereen op voorhand op de 
hoogte is van de campagne. 
Dit verhoogt de betrokkenheid van medewerkers en 
vrijwilligers (bestuur, stewards, fanshop, medewerkers 
catering, ticketverkoop, …).

stappenplan - stap 4: communicatieplan opstellen

Mogelijke partners & kanalen

 ʝ Logo: 
  website, sociale media, nieuwsbrief

 ʝ Club:
 sociale media, website, nieuwsbrief, …

 ʝ Supportersgroepen: 
 sociale media, website, ...

 ʝ Pers:
 persbericht, persmoment, 
      website Pro League, …

Inhouden

 ʝ Informatie over thema + actie.

 ʝ Duidelijke verwijzing naar inhoudelijke 
 methodiek 10.000 stappen.

 ʝ Aankondiging actie.

 ʝ Aanmoedigingen voor supporters.

 ʝ Aankondiging + info bijkomende acties.

 ʝ Quotes, foto's, filmpjes ambassadeurs. 
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Checklist

  Maak een overzichtelijk communicatieplan.

  Stel deadlines voor het opmaken van de 
       teksten.

  Verdeel de taken en schrijf de nodige teksten           
       inhoudelijk uit.

Gebruik het schema in de bijlage 
‘Algemeen- communicatieplan 
overzicht’ om je communicatieplan op 
te stellen.

Betaalde advertenties via sociale media 
kunnen helpen om van je actie een groot 
succes maken. Je bereikt je doelpubliek 
dan nog gerichter.

Tips 

Timing 

± 2 maanden voor lancering

stappenplan - stap 4: communicatieplan opstellen

https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
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Waarover communiceren?

Via de sociale media van de club kan je de supporters 
het beste aanmoedigen en updates geven over de actie. 
Zo worden ze er thuis nog eens aan herinnerd en ook de 
supporters die niet aanwezig waren in het stadion zijn 
helemaal mee met de campagne. De ervaring leert: hoe 
meer leuke posts de supporters enthousiast maken, 
hoe meer stappen en hoe dichter de overwinning komt!

Spreek je ambassadeurs dus tijdig aan zodat zij kunnen 
nadenken over wat ze willen delen. Stel indien nodig 
een aantal quotes voor en vraag toestemming om 
deze onder hun naam en met foto te gebruiken.

Inspiratie nodig voor leuke posts? 

Zie bijlage ‘Trap het af – contentplan social media’ 
voor het contentplan dat gebruikt werd tijdens het 
pilootproject. Stel een gelijkaardig contentplan op 
zodat de berichtjes gemakkelijk gepost kunnen worden 
tijdens de actie. Je kan ze eventueel al op voorhand pro-
grammeren met Facebook (tenzij het om een tussen-
stand gaat natuurlijk).

Extra inspiratie:
 ʝ Tussenstand Tuesday: post elke dinsdag een 

tussenstand van de stappenclash via de sociale 
media. Bekijk eventueel vooraf al verschillende 
opties om over een voorsprong of achterstand te 
communiceren.

 ʝ Maak gebruik van de 8 tips van de 
bewegingsdriehoek van Gezond Leven en de 
extra tips om meer te bewegen op het werk, 
thuis en tijdens je vrije tijd en voor alledaagse 
verplaatsingen:  

 ʝ Gebruik foto’s van bekende clubleden om 
motiverende berichten te maken met 
aanmoedigingen voor supporters. Inspiratie vind 
je in de bijlage 'Trap het af - contentplan social 
media'.. Vergeet hiervoor geen toestemming te 
vragen aan de spelers.

 ʝ Verloot prijzen aan deelnemende supporters 
en zet deze in de bloemetjes op sociale media 
(bv. tofste beweegfoto wordt wekelijks gedeeld 
via clubkanalen). Of daag de supporters uit om 
gezamenlijk voor … stappen te gaan tegen het 
eind van de week, als ze dit halen volgt er een 
tegenprestatie van iemand van de club, of een 
ludieke actie.

stappenplan - stap 4: communicatieplan opstellen

https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://10000stappen.gezondleven.be/beweegtips
https://10000stappen.gezondleven.be/beweegtips
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
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“Ik ben Gerry Oste. Ik ga nu wat gaan lopen want ik 
doe mee aan de stappenclash via 10000stappen.be. 
Zo zorg ik mee voor de overwinning tegen Lokeren!”

facebookbericht

“Ja goeienavond! Ik ben Filip De Weze, supporter 
van Waasland-Beveren en ik stap vanavond mee om 
onze club aan de overwinning te helpen met 10.000 
stappen!”

facebookbericht

https://www.facebook.com/wbplus/videos/1711172558917599/
https://www.facebook.com/wbplus/videos/1708517929183062/
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Informatie over thema + actie

 ʝ Informatie over bewegen + stappenclash om 
supporters te informeren over waarom bewegen 
zo belangrijk is, hoe ze meer beweging kunnen 
realiseren en hoe ze samen naar een doel kunnen 
stappen.

 ʝ Startschot stappenclash: ready? Set? Go!! Maak 
er eventueel een feestelijk event van waarbij 
iedereen als een gek begint rond te lopen.

 ʝ Aanmoedigingen voor supporters om een extra 
tandje bij te steken, of de geleverde inspanningen 
te belonen.

 ʝ Tussenstand stappenclash communiceren: zo 
blijft iedereen op de hoogte van het verloop en 
krijgen ze vast meer zin om aan de leiding te 
blijven staan, of de club die ze op de hielen zitten 
in te halen.

 ʝ Bereiken van een tussenpunt op de wereldkaart, 
dat zijn de kleine overwinningsmomentjes 
onderweg naar de finish, vier ze met een leuke 
clubherinnering bij de locatie. Of een leuk weetje 
over de lokale voetbalclubs.

 ʝ Aankondiging + info bijkomende acties zodat 
je supporters weten waar en wanneer ze hun 
beentjes mogen insmeren.

 ʝ Quotes, foto's, filmpjes ambassadeurs om het 
groepsgevoel te vergroten en het enthousiasme 
aan te wakkeren.

 ʝ Bekendmaking winnaar stappenclash en dat 
mag gevierd worden! Ook als je club niet op de 
eerste plaats eindigt, is de grote inspanning en 
het samenhorigheidsgevoel dat gecreëerd werd 
zeker iets om fier op te zijn. Celebration time!

Tip: 
uit de evaluatie van het pilootproject bleek dat vooral 
het belang van bewegen, de competitie met een andere 
club en het groepsgevoel de supporters motiveerden 
tot actie. Speel hierop in bij de communicatie: roep 
supporters ook op om elkaar te stimuleren, om samen 
naar het doel te stappen.
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Persberichten

Voor de stadionactie ‘Trap het af’ kan een eerste pers-
bericht uitgestuurd worden bij de lancering met infor-
matie over de actie en het startschot voor de stappen-
derby. In een tweede persbericht wordt, na afloop van 
de stappenclash, de trotse winnaar bekendgemaakt.

In de bijlagen ‘Trap het af – voorbeeld persbericht 
start’ en ‘Trap het af – voorbeeld persbericht einde’ 
vind je voorbeelden van het pilootproject waar je inspi-
ratie uit kunt halen.

 ʝ Waasland Beveren en Sporting Lokeren dagen 
supporters uit om te bewegen - Gezond Leven

 ʝ Stap Sporting Lokeren naar de overwinning
  - Sporting

 ʝ Bedankt wandelaars! Registreer jouw stappen 
online - Sporting 

 ʝ Sporting verliest stappenderby van  
Waasland-Beveren - Sporting

 ʝ Stap  W-B naar de overwinning! Hoe 
registreren? - Waasland-Beveren

 ʝ W-B bereikt Sofia 4e tussenstop van de 
stappenclash - Waasland Beveren

 ʝ Supporters winnen Wase stappenderby - 
Waasland Beveren

 ʝ Supporters Waasland-Beveren winnen Wase-
stappenderby - Logo Waasland

 ʝ Wie wint de Wase stappenclash - sport.be

 ʝ Supporters Waasland-Beveren winnen  
Wase stappenderby - sport.be

Nieuwsbrief en website club/
Logo

Veel supporters lezen de nieuwsbrief van de club gron-
dig en surfen regelmatig naar de clubwebsite. Hier kan 
je wat uitgebreidere informatie delen over de actie en 
het thema. Zo kunnen supporters thuis rustig wat meer 
lezen over beweging en hoe ze kunnen deelnemen aan 
de stappenclash. 

Meer voorbeelden nodig?

In de bijlage ‘Trap het af – contentplan algemene com-
municatie’ vind je de communicatie die gebruikt werd 
in het pilootproject via de verschillende kanalen (clubs: 
website, nieuwsbrief, aankondiging in stadion; Logo’s: 
nieuwsbrief en website; Gezond Leven: communicatie 
via www.10000stappen.be). 

https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/nieuws/waasland-beveren-en-sporting-lokeren-dagen-supporters-uit-om-te-bewegen
https://www.gezondleven.be/nieuws/waasland-beveren-en-sporting-lokeren-dagen-supporters-uit-om-te-bewegen
https://www.sporting.be/190/373/stap-sporting-lokeren-naar-de-overwinning/
https://www.sporting.be/190/373/stap-sporting-lokeren-naar-de-overwinning/
https://www.sporting.be/190/386/bedankt-wandelaars-registreer-jouw-stappen-online/
https://www.sporting.be/190/386/bedankt-wandelaars-registreer-jouw-stappen-online/
https://www.sporting.be/190/417/sporting-verliest-stappenderby-van-waasland-beveren/
https://www.sporting.be/190/417/sporting-verliest-stappenderby-van-waasland-beveren/
http://www.waasland-beveren.be/2017/10/hoe-registreren-op-10000stappen/
http://www.waasland-beveren.be/2017/10/hoe-registreren-op-10000stappen/
https://www.waasland-beveren.be/2017/11/w-b-bereikt-sofia-4e-tussenstop-stappenclash/
https://www.waasland-beveren.be/2017/11/w-b-bereikt-sofia-4e-tussenstop-stappenclash/
https://www.waasland-beveren.be/2017/11/supporters-wb-winnen-stappenclash/
https://www.waasland-beveren.be/2017/11/supporters-wb-winnen-stappenclash/
https://logowaasland.be/content/supporters-waasland-beveren-winnen-wase-stappenderby
https://logowaasland.be/content/supporters-waasland-beveren-winnen-wase-stappenderby
http://www.sport.be/nl/jupilerproleague/nieuws/article.html?Article_ID=816875
http://www.sport.be/nl/jupilerproleague/nieuws/article.html?Article_ID=819577
http://www.sport.be/nl/jupilerproleague/nieuws/article.html?Article_ID=819577
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
http://www.10000stappen.be
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stap 5:
Laatste voorbereidingen

De lancering komt dichterbij, tijd voor de laatste voorbereidingen! 
Gebruik stappen 3, 4 en 6 om een overzicht te maken van de overige 
to-do’s en stel een taakverdeling op.

Gebruik een infosheet om de stadionactie, materialen en taken voor 
te stellen. Stel relevante clubmedewerkers, supportersverenigingen en 
vrijwilligers hiermee op de hoogte. Geef praktische afspraken mee in 
functie van de voorbereiding en de lancering van de campagne. 

Organiseer vlak voor de lancering ook een briefingmoment. Hierin 
worden de taken en het praktische verloop kort herhaald. Nodig 
relevante medewerkers uit zodat de nodige afspraken rond veiligheid, 
communicatie, organisatie en verdeling van de materialen goed nage-
leefd zullen worden.

stappenplan - stap 5: laatste voorbereidingen
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  Zorg dat iedereen de juiste materialen ontvangt    
       (promomateriaal, teksten, beelden, promofilmpje,  
       …).

 Het Logo kan eventueel extra aankleding voor-  
      zien vanuit de algemene methodiek (
     ( bv. beachflags, banners, infobrochures, …).

 Organiseer een briefingmoment waarop je alles nog    
      kort herhaalt.

 Zorg dat de vrijwilligers de campagne kort kunnen  
      toelichten bij het overhandigen van het promotie- 
      materiaal.

Het briefingmoment kan perfect op 
de dag van de lancering georganiseerd 
worden. Zo wordt de informatie uit het 
infosheet goed opgefrist en moeten 
vrijwilligers zich niet nog een extra dag 
vrijmaken.

Bezorg supportersverenigingen en cafés 
ook de nodige info (en materiaal) zodat 
zij mee promo kunnen voeren.
Verspreid eventueel vooraf al een ver-
kort promofilmpje als teaser

Tips 

Timing 

± 1 maand voor lancering

stappenplan - stap 5: laatste voorbereidingen

Checklist

  Maak een overzicht van de taakverdeling voor en  
       tijdens de actie (zie ook taken bij stap 6).

  Maak een infosheet om stadionactie, materialen,           
       verloop en taken voor te stellen aan betrokkenen.

  Bezorg op voorhand aan alle medewerkers en 
        vrijwilligers van de club (technische staf, horeca,      
        stewards, politie, brandweer, EBHO) promomateri-    
        aal (bv campagnebutton), zodat ook zij zich 
        betrokken voelen.
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Wat kan je nog voorbereiden?

De stappenclash op www.10000stappen.be staat klaar 
voor gebruik (handleiding, zie website): er werd een 
groep aangemaakt voor beide clubs, een uitdaging 
gepland en een route uitgestippeld op de wereldkaart.

Maak signalisatieborden die in de club kunnen worden 
opgehangen om supporters bewust te maken van hun 
aantal stappen. Ontwerp zelf leuke signalisatieborden 
met de clubkleuren en het logo van 10.000 stappen. 
Stap de afstanden zodat je een accurate inschatting 
kunt geven. Voor de langere afstanden kan je dit ook 
eenvoudig berekenen: 7 km komt overeen met 10.000 
stappen.

Bijvoorbeeld:

 ʝ Tribune een keer op en neer lopen?
 120 stappen gescoord!

 ʝ Al een mooie supporterssjaal?
 Nog 549 stappen tot de fanshop.

 ʝ Eén rondje rond het veld lopen
 = 572 stappen.

 ʝ Gezonde boodschap?
  Nog 356 stappen tot het toilet.

 ʝ Wist je dat ...? 
 De stewards gemiddeld ... stappen zetten tijdens 

een wedstrijd? 

stappenplan - stap 5: laatste voorbereidingen

http://www.10000stappen.be
https://www.gezondleven.be/files/beweging/Handleiding-website-10000-stappen.pdf
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stap 6:
uitvoeren acties

Tadaaah, het moment is daar! Alles is tot in de puntjes voorbereid en het startschot kan gegeven worden. Hier-
onder een overzicht van een aantal zaken waar op de wedstrijddag aan gedacht moet worden. Op de briefing 
werden hiervoor eerder de nodige afspraken gemaakt met de verantwoordelijken in kwestie. Op de dag zelf is het 
handig als een coördinator of de werkgroep er op toeziet dat deze afspraken worden uitgevoerd.

Checklist

  Promomateriaal ophangen/verspreiden in het   
       stadion.
 

 Openstellen stadion voor campagnemedewerkers

 Zichtbaarheid actie aan ingangen creëren.

 Vermelden actie via stadionomroeper, lichtkranten,  
      televisiecircuit, scoreborden, reclamepanelen, …

 Uitdelen flyers aan supporters bij aanvang en na de  
      wedstrijd.

 Voorzie een infostand waar supporters terecht 
      kunnen bij vragen of problemen.

 Transport, tijdelijk opslaan en opruimen 
      promotiematerialen.

 Persbericht uitsturen.

 Communicatie via eigen kanalen uitsturen.

stappenplan - stap 6: uitvoeren acties

Timing 

Lancering stadionactie

Tijdens de thuiswedstrijd overheerst na-
tuurlijk vooral de sfeer van het voetbal. 
Zorg ervoor dat de vrijwilligers goed 
voorbereid zijn en weten waar ze in het 
stadion moeten zijn. 

Bezorg vrijwilligers een toegangspas 
waarmee ze op de nodige plekken kun-
nen terechtkomen. Zorg ervoor dat elke 
vrijwilliger over de contactgegevens van 
de coördinator beschikt.

Zorg ervoor dat stewards op de hoogte 
zijn van de actie en de aanwezigheid van 
vrijwilligers.

Tips en inspiratie
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De dag zelf

Lancering

Promotiematerialen
  Affiches ophangen in en rond stadion.

 Flyers op afgesproken plaats voor vrijwilligers.

 Voetzoolstickers op trappen en op toegangswegen  
      stadion plakken.

   Signalisatieborden op juiste plek hangen.

Infostand
  Voorzie eventueel een laptop, tablet of smartphone  

       waarop supporters zich al kunnen inschrijven voor     
       de stappenclash.

  Voorzie algemene infobrochures over 10000stappen  
       en de bewegingsdriehoek voor supporters die graag  
       meer informatie wensen (materialen te verkrijgen  
       bij het Logo). 

Algemeen materiaal 10000stappen 
 Banner 10.000 stappen
 Spandoek 10.000 stappen

Tijdens actiemaand/stappenclash

  Supporters activeren na de actie 
       (aanmoedigingen via sociale media).

 Communicatie over tussenstand, bereik mijlpalen, …

 Organiseren bijkomende acties + communicatie 
      hierrond 

 Opvolgen vragen/problemen rond de campagne 
     (registratie supporters, toetreden tot groep, …).

stappenplan - stap 6: uitvoeren acties
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stap 7:
opvolging
Organiseer je in het kader van de campagne een supporterswedstrijd? Dan zullen nadien de winnaars nog moe-
ten bekendgemaakt worden. Dit kan via de communicatiekanalen van de club of door een prijsuitreiking te or-
ganiseren tijdens een thuiswedstrijd. Betrek bij voorkeur de ambassadeurs bij de bekendmaking van de winnaars 
en koppel er eventueel een kort persmoment aan.Ter opvolging van de actie kan er een extra workshop georgani-
seerd worden waar deelnemers nog bijkomende info en tips kunnen verkrijgen over het thema van de campagne. 
Gezond Leven heeft verschillende kant-en-klare workshops in de aanbieding, lesgevers zijn te boeken via het Logo.

Checklist

  Prijsuitreiking voor winnaars supporterswedstrijd  
       organiseren.
 

  Einde actie: bedanking deelnemers via 
       ambassadeurs, persmoment, thuiswedstrijd, …

 Eventueel extra workshop organiseren.

Bedank alle deelnemende supporters tij-
dens een thuiswedstrijd. Hierbij kunnen 
ook enkele laatste tips/aanmoedigingen 
rond het thema meegegeven worden 
(bv. hoe volhouden in dagelijks leven). 
Winnaars van de supporterswedstrijd 
kunnen hun prijs bijvoorbeeld in ont-
vangst nemen tijdens een heus eremo-
ment op het veld.

Timing 

± 1-2 weken na stadionactie

Tips 

stappenplan - stap 7: opvolging

Opvolging initiatieven

Einde stappenclash

  Bekendmaking winnaars wedstrijd sociale media  
       (via eigen kanalen, sociale media, pers, in stadion)
 

  Organiseren persmoment/prijsuitreiking voor 
       supporters (bv. bekendmaking gewonnen 
       deelnemers door clubambassadeurs).

  Eventuele geplande extra acties (bv. extra workshop  
        over beweging).

  Bezorg winnaars supporterswedstrijd de beloofde     
        prijzen.
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stap 8:
evaluatie + nabespreking

Door de georganiseerde campagne te evalueren krijgt de werkgroep zicht op hoe de stadionactie werd ervaren, 
wat eventuele knelpunten waren en hoe het in de toekomst nog beter kan. Hierover kunnen de supporters be-
vraagd worden. Anderzijds is het interessant om de betrokken partners en leden van de werkgroep te bevragen om 
de toekomstige samenwerking verder te optimaliseren.

De supporters worden best bereikt via een online vragenlijst, waarvan de gegevens verwerkt en voorgesteld wor-
den door iemand van de werkgroep.

Stuur de leden van de werkgroep en betrokken partners een evaluatievragenlijst ter voorbereiding van een 
laatste bijeenkomst. Nodig de werkgroep een laatste keer uit om samen de resultaten en conclusies te bespreken. 
Presenteer de bevindingen nadien ook eventueel aan het management van de club.

stappenplan - stap 8: evaluatie + nabespreking

In de bijlagen 'Trap het af - evaluatie 
supporters' en ’Trap het af - evaluatie 
werkgroep' vind je voorbeelden om de 
vragenlijsten op te stellen.

Timing 

± 2 maanden na stadionactie

Tips & inspiratie

Checklist

 Verantwoordelijke(n) voor opstellen vragenlijsten.
 

  Versturen supportersvragenlijst (via welke kanalen?)

  Verwerking gegevens supportersvragenlijst.

 Organiseer laatste overleg met werkgroep.

 Bezorg de evaluatievragenlijst voor werkgroep en  
      betrokken partners vooraf.

 Bespreek bevindingen in werkgroep, stel eventueel  
      toekomstige doelstellingen op.

https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
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Bevragingen

Bevraging supporters

Bevraging werkgroep en 
betrokken partners

Zie bijlage ‘Trap het af – evaluatie supporters’ voor een 
voorbeeld van een online bevraging voor supporters 
rond de stadionactie ‘Trap het af’. Vul aan indien nodig. 
Werk voor de bevraging eventueel samen met de an-
dere voetbalclub(s) die deelnamen. Het is interessant 
om zowel supporters te bereiken die deelnamen aan de 
online stappenclash als diegenen die niet deelnamen. 
Gebruik hiervoor de communicatiekanalen van de 
club(s) en stuur een mailtje aan de deelnemers van de 
stappenclash (zie handleiding www.10000stappen.be: 
als beheerder van een groep kan je een rapport van de 
groep opvragen – daarin staan alle mailadressen van de 
deelnemers). 

Zie bijlage ‘Trap het af – evaluatie werkgroep’ voor een 
voorbeeld van een evaluatievragenlijst voor de werk-
groep en betrokken partners. Vul aan indien nodig.

stappenplan - stap 8: evaluatie + nabespreking

https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
http://www.10000stappen.be
https://www.gezondleven.be/projecten/stadionactie-trap-het-af/trap-het-af-hoe-pak-je-het-aan
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www.10000stappen.be

www.gezondleven.be

http://www.10000stappen.be
http://www.gezondleven.be

