
INSPIRATIEGIDS

Jouw toegangspoort tot 
de wereld van Warme William.
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Eén op de vijf Vlaamse jongeren voelt zich niet goed in zijn 
vel, en één op de acht heeft de laatste twaalf maanden 
aan zelfdoding gedacht. Dat zijn statistieken om stil van 
te worden.
Een van de grootste oorzaken? Vlamingen zijn  
‘binnenvetters’: emoties uiten en delen blijft moeilijk. 
Daar wil de Warme Williamcampagne iets aan doen. We  
willen iedere jongere bereiken en iedere burger die hen 
omkadert. Warme William brengt hen de boodschap dat 
gevoelens uiten en delen oplucht en verbindt. Maar ook 
dat ‘luisteren’ wonderen kan doen.

De vrienden van onze blauwe beer worden steeds 
talrijker. Wil jij Warme William in jouw school, stad, 
gemeente of organisatie ook introduceren? Pracht-
plan! Wij helpen je graag. We ontwikkelden deze 
inspiratiegids om je een overzicht te geven van 
al onze publicaties, hulpmiddelen en beschikbaar 
promotiemateriaal. Zo leer je de wereld van Warme 
William helemaal kennen en kan jij je keuze maken 
uit ons aanbod. 

Deze informatie en nog véél meer vind je ook terug 
op onze website www.warmewilliam.be. Breng ons 
gerust een bezoekje en sluit je aan bij de immer 
groeiende blauwe berenbende! 
Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om 
ons te contacteren. 
Je kan ons bereiken via info@warmewilliam.be

Een Warme William is iemand die er is voor een ander en oprecht 

aandacht heeft voor die ander.  Hij nodigt je uit om te vertellen 

hoe het écht met je gaat en biedt een luisterend oor.

Iedereen kan een Warme William worden!
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Breng Warme William in het straatbeeld! De bank nodigt jong en 
oud uit om met elkaar te praten over leuke, maar ook over moeilijke  
onderwerpen. Zo kan iedereen die het wil een Warme William zijn voor 
iemand anders door te luisteren naar zijn of haar problemen.

Wil jij deze eyecatcher bij jou in de buurt? Neem dan contact op met ons 
via sofie@warmewilliam.be

Kostprijs: € 1600

Bank

Kruip in de huid van Warme William! Met dit Warme Williampak wordt 
onze boodschap wel heel erg tastbaar. Free hugs voor iedereen!

Dit item is GRATIS te ontlenen.*

Mascotte

* Ontlenen kan via het Logo in jouw 
buurt. Vind het Logo in jouw regio 
via www.vlaamselogos.be
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Dit is een product voor leerkrachten, jeugdwerkers of andere  
professionals die met jongeren werken. Dit educatief pakket bestaat 
uit twee lesschema’s uitgewerkt voor leerlingen van de eerste, tweede 
of derde graad secundair onderwijs. Ontdek spelenderwijs wie Warme  
William is en waarvoor hij staat.

Dit item is GRATIS te downloaden via www.warmewilliam.be/lesmap

Lesmap Deskbeertje

Zet Warme William op je toonbank en toon zo jouw bezoekers dat ook jij 
de Warme Williamcampagne ondersteunt. 
 
Dit item is GRATIS aan te vragen.* 

* Aanvragen kan via het Logo in 
jouw buurt. Vind het Logo in jouw 
regio via www.vlaamselogos.be
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Interactieve stand
De Warme Williamstand is een echte belevenis op jouw evenement.  
Afhankelijk van de beschikbare ruimte, het budget of je voorkeur kan je je 
keuze maken uit deze drie mogelijkheden:

De GROTE interactieve stand:

- Dans met Warme William in Augmented Reality!
- Word Warme William in onze photo booth en maak 
herinneringen met jouw vriend(in).
- Luister naar de aangrijpende audioverhalen van 
Bekende Vlamingen.
- Ontdek de tips en tricks om Warme William te worden.
 
Kostprijs: vanaf €1750 per dag*

De MEDIUM interactieve stand:

- Word Warme William in onze photo booth en maak 
herinneringen met jouw vriend(in).
- Luister naar de aangrijpende audioverhalen.
- Ontdek de tips en tricks om Warme William te worden. 
 
Kostprijs: vanaf €1250 per dag*

* Meer info en/of bestellen kan via 
info@warmewilliam.be. 

De opbouw en afbraak van de 
stand wordt door onze eigen crew 
voorzien. Permanentie van de 
stand moet door de ontlener voor-
zien worden. 
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De KLEINE interactieve stand:

- Luister naar de aangrijpende audioverhalen.
- Ontdek de tips en tricks om Warme William te worden. 
 
 Dit item is GRATIS te ontlenen.**

** Ontlenen kan via het Logo in jouw 
buurt. Via www.vlaamselogos.be 
vind je het Logo in jouw regio.
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Folder Affiche

 Een spoedcursus Warme William, dat is deze folder. Wie is Warme  
William? Waarom is deze campagne zo belangrijk? Welke luistertips kan 
je zelf toepassen? Die dingen dus, kort en krachtig. 

Dit item is GRATIS te downloaden via www.warmewilliam.be/folder *

Ook de campagne-affiches van Warme William stellen we graag ter  
beschikking. Hang ze op in je klas of vereniging.
 
Dit item is GRATIS te downloaden via www.warmewilliam.be/affiche  *

* Je kan ook gedrukte affiches 
aanvragen via het Logo in jouw 
buurt. Via www.vlaamselogos.be 
vind je het Logo in jouw regio.

* Je kan ook gedrukte folders  
aanvragen via het Logo in jouw 
buurt. Via www.vlaamselogos.be 
vind je het Logo in jouw regio.
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In dit spel vind je 36 vragen die mensen aan elkaar kunnen stellen om  
elkaar beter te leren kennen, en die uitnodigen om meer van jezelf te  
delen dan je gewoon bent.
 
De vragen zijn verdeeld in drie levels, waarbij je steeds meer kwetsbaarheid 
toont. Je hoeft niet alle vragen en levels af te lopen, want dit is geen spel  
waarbij je als eerste de eindstreep moet halen. Je kunt ook een aantal vragen 
kiezen uit de lijst. Als je allebei eerlijk antwoordt, groeit de verbondenheid  
tussen jou en de vriend(in) met wie je de vragenlijst beantwoordt.
 
Dit item is GRATIS te downloaden via www.warmewilliam.be/vragenspel

Vragenspel Cartoons

Wil je de tips om Warme William te worden op een aantrekkelijke  
manier aanschouwelijk maken? Dan zijn de cartoons van Kim Duchateau 
iets voor jou. Surf naar onze website, klik op ‘download’, print de pdf en 
hang de cartoons op in je (klas)lokaal. Wedden dat de boodschap blijft 
plakken!?
 
Dit item is GRATIS te downloaden via 
www.warmewilliam.be/cartoons
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Dit boek is een Warme William van papier. Wanneer je het uitgelezen hebt, 
weet je alles wat je weten moet om meer Warme Williams te vinden, maar 
dan van vlees en bloed. Het helpt je om te beseffen dat je nooit de enige 
bent die ergens mee zit, en om hulp te zoeken. Het geeft je tips om vrienden 
te maken en te houden. En om op jouw beurt een Warme William voor  
iemand anders te kunnen zijn. Een ideaal  geschenk voor jezelf én je vrienden! 

Dit boek is bedoeld voor jongeren vanaf 12  jaar. Maar ook voor ouders 
kan het zeer interessant zijn.
Je kan het boek online via de website van uitgeverij Houtekiet bestellen.
Of koop het bij jouw lokale boekhandel natuurlijk!

Boek Stijlgids

Eigentijds en herkenbaar communiceren, dat kan! Gebruik onze stijlgids 
om al je Warme Williaminitiatieven te pimpen! 

Dit item is GRATIS te downloaden via www.warmewilliam.be/stijlgids
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Multimediale  campagne
Warme William leeft offline en online. Hieronder vind je een overzicht 
van al de kanalen waar we actief zijn.

Website App

Bezoek onze website en ontdek de hele wereld van Warme William.

www.warmewilliam.be

Warme William vliegt je tegemoet! Met deze Augmented Reality app 
breng je Warme William helemaal tot leven. Ontdek wie die blauwe beer 
precies is en wat hij voor jou en de wereld rondom je kan betekenen.  
Luister naar de verhalen van zijn vrienden, nomineer jouw beer en word 
ook zelf een Warme William.

Deze app is GRATIS te downloaden via de App Store en Google Play.



17 18

Podcast

Warme William is een sociaal baasje en heeft vrienden op Instagram en 
Facebook. We houden er de vinger aan de pols en verspreiden er naast 
tips en tricks om Warme William te worden ook heel wat interessante  
content. Like ons op jouw favoriete kanaal! Ook op YouTube kan je  
terecht voor eigentijdse video’s rond onze thema’s.

Een podcast is een audio-uitzending waarbij het geluidsbestand op 
aanvraag wordt aangeboden. Je kan deze beluisteren via je smartphone, 
tablet of computer. Met de reeks ‘Warme William Luistert’ voegen wij een 
interessante titel toe aan dit steeds populairder wordend medium. 

Over “Warme William Luistert”:
Is het leven een last? Een list? Ben je soms lost? Of is het een lust? In de 
podcast reeks hoor je verrassend herkenbare verhalen van inspirerende 
gasten. Leren surfen op de golven van het leven doe je vanaf nu met je 
oortjes in!

Je vindt de podcast het makkelijkst terug via je podcast app, onze  
website (www.warmewilliam.be/warmewilliamluistert) of via Spotify.

Social media
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Nieuwsbrief

Overal in Vlaanderen zetten steden en gemeenten, scholen en  
verenigingen acties op poten om de boodschap van Warme  
William kracht bij te zetten. Samen met onze eigen initiatieven is dat 
heel wat. Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte. We informeren je. We  
inspireren je. En zo leren we van elkaar. Schrijf je in, en blijf bij via  
www.warmewilliam.be/nieuwsbrief






