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Ben je een organisatie die werkt met vluchtelingen of migranten en heb je ervaring met een 

vertelproject in jouw werking, deel die ervaring. Wees gerust trots op wat jullie al bereikten 

en inspireer collega’s uit de sector met jullie goede voorbeeld. 

HOE 

Maak één of meerdere posters of breng materiaal mee naar onze studiedag en zet zo je 

project in de kijker. 

Wij bieden je één paneel per organisatie. Bevestigingsmateriaal is aanwezig. Afmetingen 

paneel: 1,20m breed, 1,80m hoog. 

De poster moet zelf het werk kunnen doen: hoewel je je poster/paneel op verschillende 

momenten mondeling zult kunnen toelichten, zal je poster de hele voormiddag te 

bezichtigen zijn, ook als je er niet bent om uitleg te geven.  

VOORDELEN 

� Snelle zichtbaarheid 

In één oogopslag kan je mensen prikkelen om meer informatie te komen vragen. 

Wees creatief en trek de aandacht met foto’s, kleur en doelgerichte trefwoorden. 

� Direct netwerken 

Op een een-op-een basis kan je meteen praten over je project en ervaringen 

uitwisselen met geïnteresseerde collega’s van andere organisaties. 

� Laagdrempelig  

Informeel en minder stresserend dan een presentatie voor publiek. Zo kan je 

stressvrij uitpakken met je project en gemakkelijker contact leggen met 

belangstellenden. 

� Efficiënt en effectief 

Deelnemers aan de studiedag krijgen veel mooie voorbeelden te zien in een 

beperkte tijdsspanne en kunnen kiezen over welke projecten ze meer willen 

weten. Een aanbod op maat i.p.v. uren te luisteren naar presentaties waarbij 

maar de helft misschien voor jou interessant is. 

� Aandacht 

Je publiek wandelt rond, is actief en dommelt niet in slaap bij de zoveelste 

presentatie, dus jij hebt meer kans de mensen te bereiken die je wil bereiken. 



TIPS  

� Wees selectief: gebruik krachtige foto’s, een flyer, een affiche, een vlag � 

beelden die meteen veel zeggen over je project. 

� Gebruik weinig woorden: enkel kernwoorden, geen volzinnen, laat details weg 

Vervang bv. een zin als “In ons project richtten we ons tot vrouwelijke 

vluchtelingen.” door “voor vrouwen”. (Schrijf zeker: naam organisatie + 

websitelink, titel project, doelgroep, korte werkwijze, resultaten/opvolging of 

reacties deelnemers, eventueel plaats en periode) 

� Zet tekst groot genoeg: voor lezers die op circa 2 meter afstand langslopen, is een 

minimale lettergrootte van 18 punten vereist. Zo kunnen mensen vanop een 

veilige afstand inschatten of ze dichterbij komen of niet. 

� Maak vooraf een schets: ontwerp een evenwichtige compositie met een 

duidelijke 'leesrichting' en kies per tekstblok of illustratie één helder thema op je 

poster. 

� Stuur je poster vóór 21 november door naar 

myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be als je wilt dat wij je poster afdrukken op 

A3-formaat. 

� Wees voorbereid op een mondelinge toelichting en neem eventueel kopieën van 

je poster mee om uit te delen aan geïnteresseerden. 

 

 

  

Laat a.u.b. vóór 18 november aan Julie Focquet weten of je jouw project wil voorstellen op 

deze manier. Zo zorgen wij ervoor dat je een paneel ter beschikking hebt op 23 november. 

Nog vragen? Mail naar julie.focquet@cjsm.vlaanderen.be of bel 089 519 353. 

 

Succes! 


