
Project Dappere Meisjes



Aangename
kennismaking!

Karen Hellemans – 3 februari 2023



Alles begint met een
persoonlijke droom, een
missie & een goed idee…

Pick your battle



Wat dragen jouw bedrijf, je producten & services of je medewerkers bij aan de maatschappij?
Wat kun je vanuit jouw expertise, invloed , bereik doen om bij te dragen aan goede doelen?

Welke goede doelen steun je zelf?
Hoe kun je als bedrijf je klanten sensibilseren om ook bij te dragen?

En hoe & waar vertel je dit alles?

Duurzame waarde creëren voor RMG
Wat dragen we bij aan de wereld met onze producten, diensten, medewerkers?

Hoe ondersteunen we welke SDG’s?
Hoe vertellen we dat aan onze klanten en partners? Hoe activeren we hen?

Wat laten we als (familie)bedrijf na aan een volgende generatie?



Onze lezers goed informeren en educeren rond de SDG’s

Samen maken we hun wereld een beetje beter

Principe van de ‘Brainprint’



Engagement van
2.000 SDG-artikels

Relevante SDG-informatie voor elke

doelgroep

#consubeteren, Happy Planet, minder

recepten met vlees, Uitgetest, Maai-mei-niet, 

Impact Awards…



Wat dragen jouw bedrijf, je producten & services of je medewerkers bij aan de maatschappij?
Wat kun je vanuit jouw expertise, invloed , bereik doen om bij te dragen aan goede doelen?

Welke goede doelen steun je zelf?
Hoe kun je als bedrijf je klanten sensibilseren om ook bij te dragen?

En hoe & waar vertel je dit alles?



Om duurzame waarde te
creëren moeten onze lezers
de SDG’s positief
associëren met onze
merken én geactiveerd
worden

Maar we willen meer...



Wat dragen jouw bedrijf, je producten & services of je medewerkers bij aan de maatschappij?
Wat kun je vanuit jouw expertise, invloed , bereik doen om bij te dragen aan goede doelen?

Welke goede doelen steun je zelf?
Hoe kun je als bedrijf je klanten sensibilseren om ook bij te dragen?

En hoe & waar vertel je dit alles?

Duurzame waarde creëren voor Libelle
Wat dragen we bij aan de wereld met onze producten, diensten, medewerkers?

Hoe ondersteunen we welke SDG’s?
Hoe vertellen we dat aan onze lezers? Hoe activeren we hen?



Caring for you, your loved 
ones & your world

DNA Libelle



Post-Corona, merkversterking onder impuls van nieuw reclamebureau, verbinding tussen
vrouwen over generaties heen, zorg voor onze kinderen in een veranderende wereld ...



Wat dragen jouw bedrijf, je producten & services of je medewerkers bij aan de maatschappij?
Wat kun je vanuit jouw expertise, invloed , bereik doen om bij te dragen aan goede doelen?

Welke goede doelen steun je zelf?
Hoe kun je als bedrijf je klanten sensibilseren om ook bij te dragen?

En hoe & waar vertel je dit alles?

Duurzame waarde creëren voor Libelle
Wat dragen we bij aan de wereld met onze producten, diensten, medewerkers?

Hoe ondersteunen we welke SDG’s?
Hoe vertellen we dat aan onze lezers? Hoe activeren we hen?



Dromen onze kinderen nog
wel stereotiep? Hebben wij
daar een rol in te spelen?

Enquête & interview expert – relevantiecheck



JA!
Enquête & interview expert – relevantiecheck

Meer dan 2.000 respondenten
Top 5 meisjes- en jongensdromen = zeer stereotiep
Rol van ouders!



Libelle wil mama’s helpen
om hun kinderen groter en 
anders te doen dromen 
over wat ze willen worden 
later

Dappere Meisjes wordt SDG-project Libelle



LIBELLE – VOORPUBLICATIE – INTERVIEWS - EDITO



LIBELLE – ONLINE



PR - Persbericht



VRT NWS – LAAT – RADIO 2 



DE ZONDAG – HBVL – KNACK – GVA - VKW



FEELING, PLUS, FLAIR



50 INFLUENCERS EN MEER



50 INFLUENCERS EN MEER



50 INFLUENCERS EN MEER



SAMENWERKING STANDAARD BOEKHANDEL 



BOEKENEVENTS



Purpose
DNA
Missie

Passion
Expertise
Domeinen

Proximity
Beleving+

People
Ambassadeurs
Gezichten
Connectie



Purpose Passion ProximityPeople



Karen Hellemans
karen.hellemans@libelle.be
instagram: hellemanskaren

De beste dingen hebben
niet altijd een mega 
strategie op voorhand

Maar alles klopt, elke
stap van de weg

En vanuit een
overtuiging, persoonlijk
& gedeeld, gaat de bal
alsmaar verder aan het 
rollen. En dan moet je 
wel uit je comfort zone 
komen...

mailto:karen.hellemans@libelle.be


Dankjewel!

Karen Hellemans
karen.hellemans@libelle.be
instagram: hellemanskaren


