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In dit boekje vind je de social media 
posts + tekst en de planning. 



Content: Video delen - campagne video
Tekst: 
Vroeger was de schoenmaker niet uit het straatbeeld weg te denken. Samen 
met de ambachtelijke slager, de bakker en het dorpscafé. Schoenen werden 
gekocht om jaren mee te doen en mankeerden deze iets, dan kwam de 
schoenmaker in beeld. Een week later werden de schoenen dan weer 
opgehaald en voldaan beschouwde men deze weer als nieuw. Hoe anders is
het vandaag de dag? Schoenen worden tegenwoordig voor een paar tientjes 
aangeschaft bij grote winkelketens. Als de schoen kapot gaat, dan worden ze 
weg gegooid. Het is tijd voor duurzaamheid, investeer in goede 
kwaliteitsschoenen en laat je schoenen onderhouden en repareren bij een 
schoenmaker bij jou in de buurt. #bewustwording #duurzaamheid 
#duurzaam  #deschoenmakersbranche #schoenmakers #schoenen
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POST 2

Content: afbeelding 
Tekst: 
De branche signaleert dat de kwaliteit van het materiaal van schoenen al 
tijden terug loopt. Dat is voor een duurzame wereld niet de oplossing. De 
maatschappij is koopverslaafd. We kopen liever voor een paar tientjes een 
paar schoenen, die vervolgens door de kwaliteit van het materiaal niet te 
herstellen zijn, dan dat we investeren in een duurder paar van goed 
kwaliteitsmateriaal. Reparatie lijkt duur, maar dat is het niet. Het is uit 
balans. Investeer in kwaliteit, zodat je langer kan genieten van jouw 
investering. De schoenmaker is waardevol, zeker als we naar een circulaire 
en duurzame wereld willen. 
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De mode-industrie buit arbeiders uit en ruïneert de planeet. 
Uitverkoop, kerstvakantie 2022: we struinen internet af en lopen door de 
winkelstraten. We worden naar die aanbiedingen getrokken. Heb je echt iets 
nodig? Waarschijnlijk niet. Waarom je toch wat wilt kopen? De lage prijs. Het 
verlangen naar nieuwe dingen - nieuwe schoenen. Dat alles voor een systeem 
van fast fashion: zoveel mogelijk (ver)kopen tegen zo laag mogelijke prijzen. 
Was het vroeger normaal om twee à vier collecties per jaar te produceren, nu 
komen ketens elke week met nieuwe items. Van ontwerp tot winkel: het duurt 
soms maar een paar weken, zodat wij maar blijven kopen. Je kunt begrijpen 
dat de kwaliteit flink te lijden heeft onder de kwantiteit. 

#duurzaam #duurzaamheid #schoenmaker #waardeer #campagne #impact

POST 3
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POST 4

Onze campagne staat in het teken van duurzaamheid. Doe jij ook zo je best 
om bewuster met onze aarde om te gaan? Afval scheiden, verwarming wat 
lager of minder vlees? Er zijn tal van mogelijkheden om je steentje bij te 
dragen. Maar aan de andere kant houden wij een enorme vervuilde en 
oneerlijke industrie in stand. Hoe dat komt? Heel eerlijk? Omdat wij 
consumenten zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk (geld) willen. 
Schoenen worden goedkoop aangeboden, de materialen die gebruikt 
worden zijn niet duurzaam en de kwaliteit is ver te zoeken. Toch is dit heel 
verleidelijk. Het is een vicieuze cirkel. We kopen meer, gooien meer weg 
omdat we schoenen niet meer zo waarderen als vroeger en de kwaliteit is 
vaak vreselijk. Natuurlijk, een mens moet nu eenmaal schoenen dragen. 
Het houdt je voeten droog, warm of juist koel en je kunt er je eigen stijl mee 
neerzetten. Maar zeg nu eens heel eerlijk, is dit nodig? 
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De circulaire economie draait op groene energie en op ambacht en arbeid. 
Zo creëren we naast meer welvaart ook meer welzijn en werkgelegenheid. 
Daarnaast verkleinen we de afvalberg, de wereldwijde uitputting van 
grondstoffen en de CO2-uitstoot.
Wie wil dit niet? 

Onze schoenmakers dragen hun steentje bij aan een duurzame en circulaire 
economie. Help jij mee? 
Breng je schoenen naar de schoenmaker voor onderhoud of reparatie. 
Denk aan je sneakers, pumps, bergschoenen, voetbalschoenen, nette 
herenschoenen, kinderschoenen, teveel om op te noemen. Weggooien is 
zonde en bovendien ook een belasting op het milieu. 

#bewustwording #circulair #groen #duurzaam #onderhoud #reparatie 
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PLANNING  
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Januari 2023

De laatste post is op 16 februari. Vanuit de branche zullen er tot 1 maart nog posts 
geplaatst worden. Deel deze vooral! 



HASHTAGS & TAGGEN  
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Hashtags waar je uit kunt kiezen, deze kun je 
inzetten bij elke post. 
#duurzaamheid #duurzaam #duurzaamleven #sustainable #sustainability 
#duurzaamondernemen #schoenen #klimaat #milieu #milieuvriendelijk 
#recycle #handgemaakt #ambacht #passie #waardeer #campagne 
#onderhoud #reparatie #schoenmaker #kwaliteit #traditioneel #cultuur 
#toekomst #waardeerenrepareer 

Een organisatie of persoon taggen kun je doen door te starten met @ en 
daar achter de naam van de organisatie of persoon te zetten. Dit vergroot 
je bereik, want je wordt door het taggen van iemand ook getoond op de 
tijdlijn van die persoon of organisatie. Deze tijdlijn wordt bekeken door het 
netwerk van die persoon of organisatie. 

Taggen: alle sponsors.  



NOG VRAGEN? 
STEL ZE GERUST 

085 - 4016519

info@genpromotion.nl
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