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Informatie voor gemeenten en provincies Orange the World campagne 2021 
(vanwege de publicatie van dit bericht op een openbare site zijn links en verwijzingen daarnaar uit 
deze versie verwijderd. De volledige versie staat ook op de drive voor de clubs). 
 
 
Wat geweldig dat jullie gemeente of provincie meedoet aan de Orange the World campagne in 
2021. Hierbij ontvang je de eerste update voor gemeenten en provincies, met informatie over het 
thema, promotiematerialen en andere relevante informatie. In de update is ook een aankondiging 
te vinden van een webinar over de Orange the World campagne, speciaal voor gemeenten en 
provincies die meedoen. Deze webinar zal plaatsvinden op woensdag 22 september van 11.00 tot 
12.00.  
 
In deze update kun je het volgende vinden: 

• Info over een drive voor gemeenten en provincies 

• Thema “preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes” 

• Promotiematerialen Orange the World 2021  

• Tips voor het oranje uitlichten van een gebouw of object 

• Te verwachten communicatiematerialen 

• Webinar voor gemeenten en provincies op 22 september 
 

Link met info voor gemeenten en provincies 
Net als vorig jaar is er weer een drive voor gemeenten en provincies, waar materialen te vinden 
zullen zijn zodra deze beschikbaar zijn. Deze link is bij de gemeenten bekend. 
 

Thema “preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes” 
In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van 
geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn uiteraard van cruciaal 
belang, maar we moeten ook meer inzetten op het voorkomen van geweld door het bij de wortels 
aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven 
en overheden. Belangrijk is om niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens als 
medestanders te betrekken.  
 
Als iedereen zich bewust is van de bijdrage die hij of zij kan leveren, kan de voedingsbodem voor 
geweld worden weggenomen, en kunnen vrouwen en meisjes zich veiliger voelen. We willen 
daarom iedereen oproepen om #medestander te worden, door de #medestander pledge te 
tekenen. Medestanders krijgen tips over wat zij kunnen doen. De pledge is hier te vinden: 
https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/   
 

Promotiematerialen Orange the World 2021  
Om de campagne te promoten zijn er weer diverse materialen waarvan gemeenten en provincies 
naar keuze gebruik kunnen maken. Uiteraard het oranje uitlichten van een gebouw of object, 
waarover meer in de volgende sectie, maar ook andere materialen die al beschikbaar zijn, of de 
komende tijd beschikbaar worden.  
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• Orange Pin 
Met de Orange Pin kun je tijdens de 16 Dagen van Actie tegen geweld tegen vrouwen laten 
zien dat je de strijd tegen geweld tegen vrouwen steunt. De opbrengst van de pin komt ten 
goede aan het Trust Fund to End Violence against Women, 
het enige wereldwijd werkende fonds tegen geweld tegen 
vrouwen. Vorig jaar waren er al veel College’s en 
Gemeenteraadsleden en Statenleden die de Orange Pin 
droegen, tijdens vergaderingen en lokale Orange the World 
evenementen. Een individuele pin kan besteld worden via 
het donatieformulier dat hier te vinden is, iedereen die 10 
euro of meer doneert krijgt een pin thuisgestuurd:  
https://www.unwomen.nl/donatie-orange-trust-fund/ 
Bij een bestelling voor het College, de Raad of Staten kan 
een donatie-afspraak op maat gemaakt worden, waarbij de kosten per pin dalen als er meer 
pins worden besteld. Ook kunnen wij indien gewenst een factuur toesturen. Mail hiervoor naar 
orange@unwomen.nl.  

 

• Orange the World vlaggen  
Het assortiment Orange the World vlaggen is op veler verzoek 
uitgebreid dit jaar. Er zijn nu ook kioskvlaggen, beachvlaggen en 
zelfs een spandoek.  Het aanbod is te zien en te bestellen op de 
drive.  Als de vlaggen voor 15 oktober besteld worden zijn ze 
begin november in huis. Daarna kan eventueel nog een 
spoeddruk worden gemaakt, maar is de prijs iets hoger.  
 

• Standaard posters #medestander 
Om zoveel mogelijk mannen en vrouwen door het hele land te bereiken met de vraag om 
medestander te worden is een serie posters ontwikkeld. Deze zijn binnenkort te vinden op de 
drive en kunnen vrijelijk gebruikt worden om te drukken of te printen. Hieronder drie 
voorbeelden. Op de drive staan versies met en zonder snijtekens. Als een ander formaat nodig 
is horen we dat graag.  
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• Eigen poster #medestander 
Voor gemeenten, provincies, bedrijven of andere organisaties die dat willen kunnen wij ook 
een poster maken, met een foto van het College, de Burgemeester of Commissaris van de 
Koning, of van de Wethouder of Gedeputeerde, met eigen organisatielogo. Deze kunnen door 
de organisatie worden gedrukt of geprint en bijvoorbeeld in het gemeentehuis worden 
gehangen, of in abri’s, of op andere relevante plekken in de gemeente of provincie. Hieronder 
een voorbeeld van het College van Breda, de gastgemeente voor het nationale aftrapmoment 
dit jaar. Het ontwerp op maat kost €50,- (incl. BTW). Hiervoor kan ook naar 
orange@unwomen.nl worden gemaild, met de gewenste foto (in hoge resolutie), het logo en 
welk formaat gewenst is.  
 

 
 
 

• Tony’s Chocolonely Orange the World repen 
Verder zijn we heel blij dat Tony’s Chocolonely graag 
de medewerking aan de campagne wil voortzetten. 
Speciaal voor de campagne heeft Tony’s Chocolonely 
een limited edition chocolade reep met Orange the 
World wikkel geproduceerd. De gedachte achter de 
reep is “1 reep = 1 gesprek = 1 stap dichter bij een 
einde aan geweld tegen vrouwen”. De reep kan 
samen opgegeten worden, en een gesprek losmaken 
over wat je kunt doen om geweld tegen vrouwen en 
meisjes te stoppen. Zo doorbreken we het taboe op 
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praten over het onderwerp en worden mensen aan het denken gezet. De repen zijn per doos 
te koop. De minimale afname is 30 repen voor €56. Een doos van 60 repen is voordeliger, voor 
€105 wordt deze toegestuurd. Ze zijn bijvoorbeeld een perfecte traktatie rond 5 december of 
rond kerst voor personeel en relaties. Voor bestelinformatie voor de reep, mail naar 
orange@unwomen.nl.  

Tips voor het oranje uitlichten van een gebouw of object 
Een aantal gemeenten heeft geïnformeerd naar verschillende mogelijkheden om een gebouw of 
object oranje uit te lichten. Uit de ervaringen van deelnemende gemeenten en provincies in vorige 
jaren komen vier mogelijkheden naar voren: 
 

• LED-verlichting op oranje zetten 
Veruit het makkelijkst is als er al LED-verlichting aanwezig is in de gemeente. Deze kan over 
het algemeen met een druk op de knop op oranje worden gezet.  

 

• Oranje filter voor bestaande verlichting 
Een goedkope optie is om een oranje filter voor bestaande verlichting van een gebouw of 
object te plaatsen. Een rol oranje filterfolie kost niet veel, en kan op maat geknipt worden.  

 

• Oranje verlichting van binnenuit 
Een gebouw kan ook van binnenuit verlicht worden, zodat het oranje licht naar buiten 
schijnt. Dit kan bijvoorbeeld door oranje lampen in te draaien, of door bouwlampen met 
een oranje filter voor de ramen te zetten.  

 

• Professionele verlichting 
Een wat duurdere optie is om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen, zoals NFGD, 
Celebration Events of DTL Laser. De kosten hiervoor hangen af van de grootte van het 
gebouw of object, waar het staat, en nog een aantal factoren. Bij de meeste bedrijven kan 
gemakkelijk een vrijblijvende offerte worden aangevraagd.  

 
Deelname doorgeven voor de kaart 
Hoewel veel gemeenten en provincies nog een definitief besluit moeten nemen in College, Raad of 
Staten, hebben wij al vele enthousiaste reacties mogen ontvangen. Het aantal bevestigingen 
neemt snel toe, en we hopen op minimaal 250 gemeenten en alle provincies dit jaar, om samen 
een vuist te maken tegen geweld tegen vrouwen. Op de nationale campagnewebsite staat een 
kaart van Nederland waar de deelnemende gemeenten en provincies in 2021 te vinden zijn. 
Linksboven op de pagina met de kaart kun je er ook voor kiezen om de deelnemers in 2019 of 
2020 terug te zien.  
 
Gemiddeld eens per week worden de nieuw aangemelde gemeenten hieraan toegevoegd, en 
voegen we meer informatie toe wanneer de plannen meer concreet worden. Hiervoor ontvangen 
wij graag informatie over wat de plannen van jullie gemeente of provincie zijn. Deze informatie 
kan worden gestuurd naar orange@unwomen.nl.  

Te verwachten communicatiematerialen 
In de komende tijd zullen een aantal communicatiematerialen op de Google Drive verschijnen. 
Uiteraard de posters, waar iedere gemeente gebruik van kan maken, maar ook: 
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• Een voorbeeldpersbericht 

• Een voorbeeld powerpoint 

• Twibbons en banners voor sociale media 

• Sociale media graphics 
Voor sociale media gebruiken we in Nederland de hashtag #OrangetheWorldNL. Zonder NL is dit 
de hashtag voor de campagne wereldwijd. Vorig jaar was deze trending, in Nederland en elders in 
de wereld, dit jaar vast weer! 
 
Als er behoefte is aan andere informatie en materialen naast deze, horen wij het graag. 

Webinar voor gemeenten en provincies op 22 september 
Eind augustus wordt een nieuwe update verstuurd met aanvullende informatie voor deelnemende 
gemeenten en provincies. Daarnaast zal op woensdag 22 september van 11.00 tot 12.00 (met 
eventuele uitloop tot 12.30) een webinar plaatsvinden, speciaal voor de verantwoordelijk 
ambtenaren. Daarin worden mooie plannen van gemeenten en provincies uitgelicht, wordt meer 
informatie gegeven over de promotie van de campagne en kunnen alle vragen gesteld worden. 
Meer informatie over het programma van de webinar volgt eind augustus, maar de datum en tijd 
kan vast in de agenda’s. Als jouw gemeente ook mooie plannen heeft die je graag wilt delen met 
andere gemeenten horen we het heel graag op orange@unwomen.nl.  
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