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HOE INFORMEER JE JONGEREN
TIJDENS EEN LOCKDOWN?
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WATWAT.BE/CORONA
Toen op 18 maart het land in lockdown
ging, was er geen nood aan een nieuw
informatiekanaal om jongeren te informeren. WAT WAT was er, en kon meteen
ingezet worden. WAT WAT schakelde
snel, en bundelde meteen informatie
van heel wat expertorganisaties op
www.watwat.be/corona.
Elke dag verschenen nieuwe artikels of
werden bestaande stukken geactualiseerd. Die artikels focusten niet zozeer
op de ziekte zelf. Wel op alle gevolgen
die jongeren erdoor ervaren.
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WATWAT.BE/CORONA
School, relaties, seks, verveling, je
thuissituatie, de ramadan, je rijbewijs
halen, fake news … De lockdown heeft
impact op heel wat aspecten binnen
de leefwereld van jongeren. En
triggerde dus ook heel wat vragen in
de hoofden van jongeren.
Samen met het crisiscentrum, jeugdwerkers en partners speurde WAT WAT
naar acute vragen van jongeren.
Contentpartners reageerden supersnel
op die informatienood en zorgden
ervoor dat watwat.be/corona snel
aangroeide.
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WATWAT.BE/CORONA
De info over hulplijnen die hun openingsuren uitbreidden in functie van de
crisis werden geactualiseerd. Op de startpagina stond een artikel met tips
tegen verveling in de kijker, waarin we verschillende corona-proof initiatieven
bundelden uit jeugd, sport en cultuur.
Ondertussen bevat deze subsite maar liefst 99 vragen en antwoorden
aangeleverd door 27 contentpartners. Met dank aan ACV Jongeren, Awel,
CEBUD-Thomas More, Child Focus, CLB, De Druglijn, deMens.nu, ECC, Fitness.
be, JAC, Mediaraven, Mediawijs, Missing You, Nupraatikerover.be, Sensoa,
Smartstop (Vlaams Instituut Gezond Leven), Sport Vlaanderen, StampMedia,
Teleblok, tZitemzo, Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, Vlaams Huurdersplatform,
Vlaamse Scholierenkoepel, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Wegwijzer, Youth
in Transition en ZoJong.
Na elke versoepeling van de maatregelen werden de nodige aanpassingen
meteen doorgevoerd. ‘Corona: wat mag wel en wat mag niet?’ biedt een
helder overzicht voor jongeren die door de bomen het bos niet meer zien.
CORONAVERSLAG
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EXTRA OPDRACHT VAN
DE MINISTER
Eind maart gaf Vlaams Minister van Jeugd Benjamin
Dalle een expliciete opdracht aan WAT WAT naar
aanleiding van de coronacrisis: om extra intensief,
proactief en gecentraliseerd jeugdinformatie te geven.
Waaronder:
• Waarheidsgetrouwe, accurate en actuele
informatie gecoördineerd verzamelen, bundelen en
verspreiden. Zodat ze vindbaar is op verschillende
kanalen, het mentale welzijn verbetert en zodat we
fake news, deep fakes en complottheorieën kunnen
oppikken.
• Samenwerking met influencers in Vlaanderen
uitrollen.
• Mediaruimte gebruiken die in het bijzonder de
doelgroep van kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties bereikt.
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Op basis van deze extra opdracht kon WAT WAT haar
opdracht en communicatie naar jongeren versterken.
VIRUS MAG werd geboren!
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VIRUS MAG
Op 13 april lanceerde WAT WAT VIRUS
MAG, een Instagramstorymagazine.
Het magazine gaf jongeren tijdens de
lockdown 7/7 informatie, antivervelingstips, interviews, tutorials,
invulstory’s, memes en andere content.

‘hun’ week content voor VIRUS MAG.
Content die ze ook op hun eigen kanalen verspreidden. Zo vonden hun
volgers ook de weg naar @watwat_jijweet. Dit zorgde voor een toevoer van
nieuwe volgers.

Elke week verscheen er een nieuwe
editie. In totaal 10 magazines die nog
steeds in de highlights van ons
Instagramaccount te vinden zijn:
VIRUS MAG was goed voor in totaal
330.000 views op het @watwat_jijweet
kanaal.
Elke week was er een centrale gast,
een influencer, die vertelde hoe hij/zij
omging met de lockdown.
De centrale gasten maakten tijdens
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VIRUS MAG
Elke week deden we ook een spreekuur
met een expert. Jongeren stelden hen
tijdens een livestream corona-vragen
over topics als onderwijs (met Pedro De
Bruyckere), seks en relaties (met Lotte
Vanwezemael of zingeving (met Alicja
Gescinska).
De content van die uitgebreide
livestreams knipten we op in bite-size
video’s en kregen een plekje op het
YouTubekanaal van WAT WAT.
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MEDIARUIMTE
De populairste artikels op watwat.be/
corona gaven we nog een extra boost via
advertenties op Instagram stories. Meer
dan 20.000 jongeren tussen 13 en 18 jaar
uit het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk
Gewest surften via deze advertenties naar
artikels op watwat.be/corona.
WAT WAT adverteerde ook tijdens
wtFOCKDOWN, het speciale coronaseizoen van de populaire jongerenserie
wtFOCK. In dit seizoen zaten de hoofdpersonages ook in lockdown en
spraken ze elkaar via videochat.
Er kwamen verschillende thema’s aan bod
waarmee jongeren in het echte
leven tijdens de lockdown geconfronteerd
werden,
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zoals sexting, je relatie tijdens corona en
verhuizen in corona.
Vóór elke aflevering speelde er een preroll videoadvertentie die jongeren opriep
om te surfen naar watwat.be/corona voor
een antwoord op al hun vragen over de
coronacrisis. De pre-roll add kreeg 120.011
impressies en zorgde voor 2.752 clicks
naar watwat.be/corona
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DEELBARE INFO VOOR JEUGDWELZIJNSWERKERS
WAT WAT bouwde tijdens de lockdown een jeugdwelzijnsnetwerk uit om jongeren in kwetsbare posities te
bereiken. Jeugdwerkers fungeerden als voelsprieten voor WAT WAT en gingen op zoek naar de vragen en
bezorgdheden van jongeren in moeilijke omstandigheden.
De Facebookgroep ‘Deelbare info voor jongeren rond corona - WAT WAT’ fungeerde als centraal
communicatiekanaal voor jeugdwerkers om vragen en bezorgdheden van maatschappelijk kwetsbare
jongeren te delen en deelbare info op maat van jongeren te vinden:
• Eenvoudige en duidelijke explainervideo’s van WAT WAT
• Artikels op watwat.be
Jeugdwerkers konden de content makkelijk delen via Messenger en WhatsApp - de belangrijkste
kanalen om contact te houden met hun jongeren in lockdown.
Meer dan 100 jeugdwerkers zijn lid van deze groep.
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LOCKDOWNDAGBOEK MET CHROSTIN
WAT WAT bracht in samenwerking met
illustratrice Christina De Witte, alias Chrostin, een
lockdowndagboek uit. Met vragen om je gedachten even van je af te schrijven en opdrachten
om je gedachten te ordenen op momenten dat
de dagelijkse routine helemaal overhoopligt.
Een dagboek dat jongeren gratis als pdf kunnen
downloaden op watwat.be.
Het idee kwam van Christina zelf!
Christina stelde het dagboek voor in de talkshow
‘Vandaag’, waar ze meteen meer aandacht vroeg
voor het mentale welzijn van jongeren. Dat bleef
in de eerste weken van de lockdown erg onderbelicht in de media en de publieke opinie.
Het lockdowndagboek werd ondertussen (juli
2020) maar liefst 5.811 keer gedownload.
Door het grote succes werkte Christina verder
op een uitgebreidere, luxeversie. ‘Schrijf maar
wat’ rolde in juli van de drukpers.
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LOCKDOWNDAGBOEK MET CHROSTIN
Een creatief dagboek om zelf mee aan de slag te gaan dat focust op:
•
•
•
•

Emoties begrijpen en benoemen
Algemeen mentaal welzijn
Zelfvertrouwen en zelfzorg
Plannen en gewoontes kweken

‘Schrijf maar wat’ is de ideale combinatie van een dagboek, schetsboek,
planner en uitlaatklep. De hoofdstukken verwijzen geregeld door naar
diepgaande info op watwat.be.
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ZOMER 2020
Terwijl De Ambrassade de persconferentie en de
draaiboeken voorbereidde met de maatregelen voor
de jeugdwerkzomer, bereidde WAT WAT artikels en
sociale-mediaberichten voor om jongeren antwoorden
te geven op al hun vragen over de zomer.

De artikels onder watwat.be/
zomer 2020 kregen tot op
heden (begin juli) 11.350
unieke bezoeken sinds de
persconferentie van minister
Dalle en De Ambrassade.
Die aantallen stijgen
nog elke dag.

Mag ik op kamp? Mogen we overnachten op kamp? Wat als ik ziek
word? WAT WAT lanceerde naast een
nieuwe ‘corona’-tag ook een
‘zomer2020’-tag op de website.

CORONAVERSLAG
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DE CIJFERS OP EEN RIJ!
Deze cijfers slaan op de periode 23/3/2020 t.e.m. 21/6/2020: lancering coronatag t.e.m.
laatste VIRUS MAG.
Watwat.be

Instagramkanaal @watwat_jijweet

•

333.962 unieke bezoekers

•

630.648 unieke paginaweergaven

•

watwat.be/corona

•

•

234.202 unieke paginaweergaven (37% van
totaal in die periode)

Advertenties

•

165.817 unieke bezoekers (50% van totaal in die
periode)

Aantal impressies op stories, posts en advertenties

Watwat.be/zomer2020
•

11.355 unieke paginaweergaven

•

5.810 unieke bezoekers

Best scorende artikels

Virus Mag
• 330.000 views op het @watwat_jijweet kanaal.

•
•

Gemiddeld bereik van stories, posts en
Elke dag gemiddeld 38.000 jongeren.
Alles samen kreeg de content van WAT WAT 4,7
miljoen impressies op Instagram.

Profielbezoeken
• 28.000 profielbezoeken
tijdens de coronacampagne

Best scorende posts

Volgers

•

Seksuolotte beantwoordt jullie vragen (295 likes,
4.300 impressies)

•

Begin van de campagne
4.700.
Eind van de campagne 6.386.

•

Mijn lief zien tijdens corona, mag dat? 65.395
bezoeken

•

Eerste week pre-teaching overleefd (240 likes,
3.500 impressies)

•

•

Ik verveel mij. Wat kan ik doen thuis?

•

15 mei is de nieuwe 1 september (190 likes, 2.400
impressies)

Dit is een stijging van 1.686
volgers.

32.807 bezoeken
•

Corona: wat mag wel en wat mag niet? 22.862
bezoeken

•

Moeten we afstand houden op kamp? (163 likes,
2.500 impressies)

•

Hoe orden ik mijn gedachten tijdens de

•

Onderwijsexpert Pedro De Bruyckere beantwoordt jullie vragen (147 likes, 2.800 impressies)

lockdown? met Chrostin 12.978 bezoeken
•

Mag ik mijn vrienden uitnodigen thuis? 9.934
bezoeken
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Ook WAT WAT partner
worden?
Mail hallo@watwat.be
WAT WAT zou niet bestaan zonder de
medewerking van deze organisaties:
1700, 1712, ACV-Jongeren, Adoptiehuis,
Agentschap Innoveren & Ondernemen,
ANBN, Autisme Chat, Awel vzw, Bednet,
Cavaria, CEBUD-Thomas More, Child Focus,
CLB’s, CLBchat, De Ambrassade, De Druglijn
(VAD), De Kracht van je Stem - Vlaams
Parlement, Departement Omgeving, Eva
vzw, Exentra, Fara, Fitness.be, Formaat
vzw, Forum voor Amateurkunsten vzw,
Gegevensbeschermingsautoriteit, Infolijn
Islam, JAC, JINT, Joetz, Jongerenwelzijn,
Kei Jong, Kenniscentrum Hoger Instituut
voor Gezinswetenschappen (Odisee
Hogeschool), Kenniscentrum Kinderrechten,
Kinderrechtencommissariaat, Lumi,
Mediaraven, Merhaba, Missing You,
Orbit VZW, Overkop, Piazza dell’Arte vzw,
Pimento, Pleegzorg Vlaanderen, Publiq,
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Reclamewijs.be, Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (Student@Work), Samana,
Sensoa, Similes (KOPP/KOAP groep), Sport
Vlaanderen, StampMedia, Steunpunt
Adoptie, Steunpunt Mens en Samenleving,
Stop it Now, TEJO, Teleblok, Tele-onthaal,
Transgender Infopunt, Troep.link, Tumult vzw,
tZitemzo, Unia, VDAB, Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling (Nupraatikerover.be),
Vlaams Expertisecentrum Suicidepreventie
(Zelfmoord 1813), Vlaams Huurdersplatform,
Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse
Jeugdraad, Vlaamse Scholierenkoepel, Vlaamse
Stichting Verkeerskunde, Vlaamse Vereniging
van Studenten, Wegwijzer vzw, Wel Jong Niet
Hetero, Youth in Transition, Zelfverwonding.be,
Zitdazo, Zorgcentra na seksueel geweld.

De Ambrassade coördineert
WAT WAT in opdracht en
met steun van de
Vlaamse Overheid.
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