
 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media Tips & Tricks  

• Deel de foto van het ‘hijsmoment’ op 25 september met GlobalGoals@VNG.nl; 

• Maak gebruik van @G4GlobalGoals en #Gemeenten4GlobalGoals, om met de 
centrale G4GlobalGoals Twitter te linken zodat uw actie zichtbaar is; 

• Houd uw #hashtags daarnaast simpel en kort om de leesbaarheid te vergroten;  

• Gebruik het op maat gemaakte Gemeenten4GlobalGoals logo van uw gemeente bij 
uw berichten;  

• Breng de Global Goals gedurende de hele week onder de aandacht via andere 
kanalen zoals uw website, nieuwsberichten, en de lokale krant;         

• Foto’s of video's doen het altijd goed! Denk aan een leuke actiefoto of -video van uw 
gemeentebestuurder(s) tijdens het hijsen van de Global Goals-vlag, en 
beeldmateriaal van eventuele Global Goals evenementen die rondom het 
hijsmoment georganiseerd worden; 

• Nodig inwoners uit tot interactie door het stellen van vragen over de Global Goals in 
tweets/facebookberichten; 

• Organiseer webinars of andere live online bijeenkomsten om in gesprek te gaan met 
inwoners over de Global Goals!  

Basis tekstsuggesties  
Om u te ondersteunen wat betreft persberichten over het hijsen van de Global Goals-vlag 
vindt u hieronder een algemene opzet met bruikbare zinnen, die u verder kunt aanvullen: 

• “Quote gemeentebestuurder…” Gemeente X doet mee aan de 
Gemeenten4GlobalGoals Vlaggendag, opgezet door de Gemeenten4GlobalGoals 
campagne van de VNG. 

• In meer dan .. Nederlandse gemeenten wordt op 25 september, exact vijf jaar nadat 
de Global Goals door de VN zijn aangenomen, de Global Goals-vlag gehesen. De 
actie maakt de cruciale inzet van Nederlandse gemeenten voor het behalen van de 
doelen zichtbaar.  

• Over de hele wereld worden op deze dag onder de noemer ‘UN SDG Action 
Campaign’ activiteiten rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen georganiseerd.  

• Met het hijsen van de vlag laten we zien dat ook gemeente X zich inzet om de Global 
Goals te realiseren. Dit doen we door … 

• Op het centrale twitteraccount @G4GlobalGoals van de VNG-campagne zijn alle 
gemeentelijke acties in Nederland op 25 september zichtbaar. 

• Gemeenten4GlobalGoals – Samen op weg naar een duurzame wereld! 

We kijken uit naar 25 september! 
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