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VOORWOORD

Content marketing blijft zich ontwikkelen. Dat is 
duidelijk geworden als je naar de inzendingen en 
winnaars kijkt voor de Grand Prix Content Marketing 
2017. Zoals dat hoort bij een jong en breed 
vakgebied. Dat de wereld in razend tempo verandert 
is inmiddels het grootste cliché dat je kunt bedenken. 
Dat houdt echter wel in dat ook marketeers zich 
moeten aanpassen aan de nieuwe eisen, of beter 
gezegd; nieuwe mogelijkheden. Geen hakken in het 
zand, maar meebewegen met de ontwikkelingen. 
Uiteraard geldt dat voor alle communicatiedisciplines. 

Ook dit jaar was het voor de Grand Prix weer een 
mooie oogst aan cases. De jury’s waren bemand met, 
zoals ieder jaar, stevigere professionals die streng 
hebben beoordeeld. Opvallend aan de positieve 
verandering is dat er steeds vaker een stevige 
cijfermatige onderbouwing aan de cases ten grondslag 
ligt. Aantoonbaar vaker dan in vorige jaren. Ook 
werden KPI’s vaker van te voren geformuleerd en 
na afl oop uiteraard gebruikt voor de evaluatie. Nog 
steeds niet bij alle inzendingen, maar bij de winnende 

CONTENT MARKETING 
GROEIT IN DE BREEDTE

aanpak. Radio is niet dood, tv ook niet en print zeker 
ook niet. Die mediumtypes, en dus ook print, zal in die 
veranderende wereld anders en veel geïntegreerder 
ingezet worden. 

En tenslotte een conclusie waar wij als bestuur erg 
blij van worden; er zijn meer partijen dan ooit die 
dit jaar hebben ingezonden. Het is een teken dat de 
Grand Prix Content Marketing als merk steeds meer 
gaat leven, maar vooral dat content marketing als 
vakgebied steeds meer invulling krijgt. Dat laatste is 
het doel  van de Stichting Grand Prix; we willen het vak 
helpen ontwikkelen door een etalage van mooi werk 
te organiseren. En dat lijkt dit jaar weer mooier gelukt. 
Op naar het volgende!

Walter Kraus

Voorzitter Stichting Grand Prix Content Marketing
Director bol.com retail media groep

cases vrijwel altijd. Uit het Grote Content Marketing 
Onderzoek van Platform Content blijkt dat er op dit 
vlak nog genoeg ruimte voor verbetering is, maar deze 
trend is er één om vast te houden.

Naast die betere invulling van de cijfermatige 
kant van de cases is ook de verdere integratie van 
bijvoorbeeld PR, interne communicatie/- activatie 
en arbeidsmarktcommunicatie opvallend. Content 
marketing toont zich in toenemende mate een breed 
vakgebied waarbij de onderdelen elkaar steeds beter 
versterken. Weinig cases die werden ingezonden 
beperkten zich tot één kanaal, een groot verschil 
met een aantal jaren geleden. Een brede kijk op de 
invulling van het vak loont!
Een andere opvallende conclusie van de Grand 
Prix is dat print een kleine revival lijkt te ondergaan. 
Daar waar de uitspraak ‘print is dood’ allang naar de 
prullenmand kon worden verwezen, was het opvallend 
hoeveel mooie print-cases er werden ingezonden. Niet 
langer als een soort verdwaalde ‘stand alone’, maar 
vaak als onderdeel van een veel bredere multi-mediale 

Walter Kraus is director retail media groep van bol.com. 
Hij is daarnaast voorzitter van de Stichting Grand Prix 
Content Marketing, een initiatief van BBP Media (uitgever 
van onder meer MarketingTribune) en Platform Content 
(een platform van organisaties die in de content marketing 
werken). De Stichting is verantwoordelijk voor de organisatie 
van de Grand Prix Content Marketing 2017 en een aantal 
andere bijeenkomsten die in het teken staan van de 
ontwikkeling van het vakgebied content marketing. 
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Veel content marketing wordt nog steeds gedaan 
zonder een gedocumenteerde strategie. Dat is één 

van de opvallende conclusies uit Het Grote Content 
Marketing Onderzoek dat Platform Content de 

afgelopen zomermaanden heeft uitgevoerd. Daan 
Goote (foto), projectleider vanuit Platform Content: 

‘We zijn erg trots dat er nu een onderzoek ligt, voor het 
eerst in de Benelux. Juist om verder te komen in het 

vak is het nodig dat je dit soort dingen doet, we willen 
dit ieder jaar herhalen.’ Het onderzoek is uitgevoerd 
samen met Mascha Gerretsen van Xmediamarketing 

en Irma Machielse, kerndocent Marketing Hogeschool 
Leiden, Custo, de Belgische branchevereniging en 

met hulp van NIMA. Ook prof. dr. Ed Peelen, bijzonder 
hoogleraar content marketing aan de Universiteit van 

Amsterdam leverde een bijdrage. 

Een andere conclusie is dat meer dan de helft 
van de respondenten aangeeft vooraf geen harde 
doelstellingen te formuleren voor redactionele 
content. Jasper van Zandbeek, voorzitter van Platform 
Content: “Marketeers zouden zich dus achter de 
oren moeten krabben. Deze resultaten laten zien 
dat ondanks de groeiende populariteit van content 
marketing, er nog veel content ongericht wordt 
geproduceerd. Dat is een heel naïeve aanpak die 
meestal geen lang leven is beschoren.” 
Bij de Grand Prix wordt elk jaar een dwarsdoorsnede 
gepresenteerd van wat het content marketing-vak 
te bieden heeft. Ook dit jaar weer. Prachtige cases 
en natuurlijk ook minder geslaagd werk. Maar zoals 
in ieder zichzelf respecterend vakgebied moet altijd 
verder worden gekeken naar mogelijkheden om 
het vak te verbeteren. ‘Bij het maken van content 
blijken een slimme strategie of indicatoren of de 
aanpak werkt, nog maar al te vaak te ontbreken,‘ 
is de toelichting van Goote, in het dagelijks leven 
client director bij LVB. ‘Een pittige conclusie omdat 
iedere vorm van marketing of communicatie juist zou 
moeten starten op basis van een strategisch plan. 

Blijkbaar gebeurt dat dus niet en daar zit een enorme 
kans op verbetering van de aanpak.’ Deze en vele 
andere cijfermatig onderbouwde conclusies kunnen 
worden getrokken uit het onderzoek dat deze zomer 
onder bijna tweehonderd Nederlandse en Belgische 
marketeers en communicatie-professionals de rol van 
content marketing in hun organisatie onderzocht. 
‘Overigens is dat gebrek aan een strategische aanpak 
niet alleen in de Benelux het geval, ook uit recente 
onderzoeken van het Content Marketing Institute in de 
Verenigde Staten kwam dezelfde toch wel opvallende 
uitkomst. Maar daarnaast is het van belang cijfers 
op tafel te krijgen over de toepassing van content 
marketing in de Benelux, dat hebben we nu voor het 
eerst gedaan. ’ 
Het vakgebied content marketing zit wereldwijd 
fl ink in de lift. En dat geldt zeker ook in de Benelux. 
Een groeiend aantal, al dan niet bekroonde, 
voorbeeldcases inspireert en motiveert een nieuwe 
generatie marketeers en content professionals om 
te blijven vernieuwen. ‘Ik heb zelf in een van de jury’s 
gezeten van de Grand Prix,’ concludeert Goote. ‘Er 
komen fantastische cases binnen, maar ook minder 

goed onderbouwde en juist daarbij is het van 
belang informatie te leveren waarmee bureaus en 
opdrachtgevers weer verder kunnen in de ontwikkeling. 
Dat kan mede op basis van dit onderzoek. En dat is 
ook de reden waarom Platform Content het initiatief 
heeft genomen om tot een onderbouwing met 
feiten en cijfers voor de Nederlandse en Belgische 
markt te komen. Alleen met onderzoek en de daaruit 
voortkomende discussie komen we verder in een 
relatief nieuw vakgebied.’ 

Het rapport is op te vragen bij Platform Content 
(www.platformcontent.nl).

HET EERSTE GROTE 
CONTENT MARKETING-
ONDERZOEK IN DE 
BENELUX
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AWARDS
De Grand Prix Content Marketing Awards zijn 
een beloning voor een totale, bred ere, doorgaans 
kanaaloverschrijdende content marketing strategie. 
Waarbij sprake is van een continue en substantiële 
aanpak. We maken hierbij onderscheid tussen vier 
hoofdstromen (de domeinen): B-to-B, B-to-C, B-to-E, 
Not for Profi t en Overall. 

Per domein zijn er drie awards te vergeven: goud, zilver en brons, tenzij 
de jury anders beslist. 

Bij het toekennen van nominaties en Awards kijkt de jury vooral naar 
drie basis communicatie-aspecten: het doel van de case (wat is de 
communicatie-opgave, wat wil men ermee bereiken?), het hoe van de 
case (de gekozen strategie en ingezette middelen) en het bereikte 
resultaat (dit resultaat moet onderbouwd zijn). 
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In deze categorie zoeken we naar de zakelijk dienstverlener met de meest 
doordachte, effectieve en succesvolle content marketing strategie.

WINNAAR AWARD
Beste PR-inzet vanuit content marketing

NOMINATIES OVERALL AWARD 
Beste PR-inzet vanuit content marketing

GOURMETIQUETTE
BUREAU:
LVB NETWORKS
OPDRACHTGEVER:
VERENIGING VAN KEURSLAGERS

DOEL: Het oubollige imago van gourmet-
ten moderniseren. Door PR-technieken meer 
aandacht voor gourmetten te genereren 
door inzet van een mix van (social) content 
en onderzoek. Gourmetiquette als cam-
pagne ontwikkelen met alle ‘do’s and dont’s’ 
rondom gourmetten. 
RESULTAAT: Met een laag budget van 
€ 10.000 in een overvolle decembermaand 
werd een enorm bereik gerealiseerd en 
werd het oubollige imago opgepoetst. Er 
werden 10.000 nieuwe Facebook-volgers en 
in totaal 644.027 personen direct bereikt. Het 
onderzoek werd belicht in grote media zoals 
Algemeen Dagblad, Volkskrant en Linda-
nieuws. Met inzet van bekende Nederlanders 
bereikte de campagne zelfs over de miljoen 
mensen. 
JURYRAPPORT: Prima onderbouwde case 
voor een misschien lastig onderwerp. Laag 
budget, enorm effect. Gourmetten als al dan 
niet ouderwetse manier van eten weer onder 
de aandacht gebracht. Simpele case met 
frivool randje. Slim en effectief gedaan. On-
derzoek naar het onderwerp goed geschikt 
gemaakt voor ruime PR-aandacht. 

DE VERMOGENSMONITOR
BUREAU:
ZANDBEEK
OPDRACHTGEVER:
ABN AMRO MEESPIERSON

DOEL: Relevantie informatie én inspiratie 
voor veel verschillende doelgroepen zoals 
huidige en toekomstige klanten. In een 
maatschappelijke omgeving waarin banken 
minder  vertrouwen genieten. 
RESULTAAT: Aantal leads in verschil-
lende fases 40% tot 80% boven doelstelling. 
Daarnaast aantoonbaar verbeterd imago; 
ABN AMRO MeesPierson werd in onderzoek 
10% vaker als ‘deskundig’ gezien. Ook werd 
de bank in het onderzoek vaker als ‘ver-
nieuwend’, ‘ondernemend’ en ‘eigentijds’ 
beoordeeld. 
JURYRAPPORT: Sterke content marketing-
case. Haalt ongeloofl ijke cijfers met PR, 
aanpak vanuit de gedachte van customer 
journey, van persona’s. Laat zien dat een 
dergelijke degelijke aanpak resultaat ople-
vert. Deze case is juist zo mooi omdat hij laat 
zien dat PR een sterk onderdeel kan zijn van 
content marketing. 

ABN AMRO UNIGMA 
BUREAU: 
UM STUDIO’S
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO 

DOEL: Jong talent, studenten tussen 21 en 27 
jaar, op een onconventionele manier bereiken 
door ze te laten interesseren in een geperci pi-
eerd conventionele bank. Waarbij de gedachte 
moet worden weggenomen dat ABN AMRO 
geen plaats heeft voor starters op de arbeids- 
markt én wordt benadrukt dat er ook plaats is 
voor studenten in niet-fi nanciële studies. Binnen 
deze doelgroep jongeren aanspreken die zich 
persoonlijk willen ontwikkelen én ambitieus zijn. 
RESULTAAT: In een twee-traps aanpak zijn 
1.440 studenten op weg geholpen met de 
persoonlijke ontwikkeling in hun carrière. ABN 
AMRO heeft een goed inzicht gekregen in de 
ambitie en mogelijkheden van deze studenten. 
De bank heeft met de UNIGMA Experience via 
PR een bereik gerealiseerd van ongeveer 3 mil-
joen mensen. Aangevuld met een crossmediale 
aanpak met een waarde van € 100.000 * 
JURYRAPPORT: Heel originele case, goed 
uitgewerkt. Origineel en effectief om de com-
ponent MBTI vanuit arbeidsmarktcommunicatie 
toe te voegen aan een geïntegreerde content 
marketing-aanpak. Engagement is heel hoog 
daardoor, je krijgt iets als student dat zeer waar-
devol is: inzicht in je eigen mogelijkheden. Met 
een event als belangrijk onderdeel. 

DE VERMOGENSMONITOR
BUREAU:
ZANDBEEK
OPDRACHTGEVER:
ABN AMRO MEESPIERSON
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NOMINATIES OVERALL AWARD
Beste Effectiviteit

VERDER* -
 PERSONALISATIEWEBSITE VFAS
BUREAU:
ZB COMMUNICATIE & MEDIA
OPDRACHTGEVER: 
VFAS

DOEL: vFAS (Nederlandse vereniging van 
Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) 
wil met VERDER binnen drie jaar uitgroeien tot 
meest betrouwbare kennisplatform om daar-
mee een keurmerk te worden voor scheiden en 
mediation in Nederland. Door content op maat 
te maken op een nieuw platform bereikt vFAS 
via zes persona’s diverse doelgroepen in diverse 
stadia van de customer journey. Door deze 
personalisatie wordt inzicht in klikgedrag, lees-
tijd en zoekwoorden gerealiseerd en worden 
bezoekers van het platform op weg geholpen 
naar een vFAS-advocaat of –mediator. 
RESULTAAT: Vergeleken met de oude site van 
vFAS zijn er 59% meer sessies geweest, 60% 
meer unieke bezoekers met een 42% langere 
sesieduur. Waarbij bezoekers 194% langer op 
een pagina bleven. Resultaten met personalisa-
tie op de juiste persona/journeyfase: 280% meer 
pagina’s per sessie, 819% langere sessieduur en 
274% hogere conversie. 
JURYRAPPORT: Moeilijk onderwerp toegan-
kelijk en vindbaar gemaakt zonder meteen 
op de verkooppraatjes te stuiten. Neutrale 
opstelling met content vanuit de klantbehoefte 
gemaakt. Met drie persona’s en mooi uitge-
werkt. Ambitie is om hét onafhankelijk platform 
te worden, maar daar wordt in deze fase nog 
aan gebouwd. Een schoolvoorbeeld van help-
content marketing. Met goede resultaten. 

ABN AMRO & THE NEXT WEB
BUREAU: 
UM STUDIOS & THE NEXT WEB
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO

DOEL: Positioneer ABN AMRO als dé Digital 
Employer of Choice binnen de fi nanciële sector. 
Dit moet resulteren in het aannemen van 350 
ICT’ers eind 2016. ABN AMRO staat bij deze 
doelgroep niet hoog op het wensenlijstje. Daar 
komt nog bij dat de IT-ers die de bank zoekt, met 
5 tot 8 jaar ervaring, erg honkvast zijn. Door de 
samenwerking aan te gaan met The Next Web 
moet worden gewerkt aan het gepercipieerd 
conventioneel imago van de bank. Bijvoorbeeld 
met content op de microsite van TNW ‘Reinven-
ting the World of Banking’. 
RESULTAAT: De content op de microsite werd 
zeer goed gelezen; de benchmark van TNW is 
zo’n 6000 visitors per posting. Bij deze case wer-
den gemiddeld 11.365 visitors bereikt. Ook de 
gemiddelde leestijd lag hoger (4:05 versus 5:12 
minuten). Belangrijkste was de 18.600 sollicitaties 
die naar aanleiding van de content binnenkwa-
men. Hieruit zijn uiteindelijk 377 ‘hires’ gereali-
seerd. ABN AMRO heeft zich hiermee tegelijker-
tijd neergezet als thought leader. 
JURYRAPPORT: Vanuit de maatschappelijke 
context is het moeilijk om je als bank positief te 
manifesteren. Laat staan bij een moeilijk bereik-
bare doelgroep. Waarnaar ook vanuit andere 
branches wordt gehengeld. Mensen die hierin 
geïnteresseerd zijn kijken heel goed naar kwali-
teit. Verrassend partnership met The Next Web. 
De aanpak is er in geslaagd om mensen die nor-
maal niet geïnteresseerd zijn langdurig te binden.

CMOTALK
BUREAU: 
ENERGIZE
OPDRACHTGEVER: 
ENERGIZE

DOEL: CMOtalk moet uitgroeien tot een 
begrip in de vakmedia. Elke podcast moet 
minimaal 100 keer worden beluisterd door 
marketeers, 15% van alle interviews moet 
leiden tot een klant voor Energize. 
RESULTAAT: Er zijn 25 CMOtalks gepubli-
ceerd die per afl evering tussen de 200 en 300 
keer zijn beluisterd. Uit de 25 interviews zijn 
8 klanten voor Energize gekomen; een con-
versie van 33%. Daarnaast zijn de talks ook 
via iTunes te beluisteren én is CMOtalk door 
BNR geselecteerd voor het Expert Podcast 
Netwerk. CMOtalk is uitgegroeid tot één van 
de meest populaire rubrieken van Tijdschrift 
voor Marketing. De aanpak heeft voor 6 ton 
new business opgeleverd. 
JURYRAPPORT: Podcasts, een audio-plat-
form en een toegevoegd event om dialoog 
aan te gaan met CMO’s van ondernemingen 
om te praten over de ontwikkelingen in het 
vakgebied. Mooi platform met onafhankelijke 
content. Een uitstekende manier om de b-t-
b-doelgroep te bereiken. CMO’s die normaal 
gesproken ongeloofl ijk moeilijk te bereiken 
zijn. Dit is een lange termijn aanpak met een 
stevige inhoudelijk component. Het event is 
de kers op de taart. 

WINNAAR AWARD
Beste Effectiviteit

ABN AMRO & THE NEXT WEB
BUREAU: 
UM STUDIOS & THE NEXT WEB
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO
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NOMINATIES OVERALL AWARD
Beste Vernieuwing

NOMINATIES OVERALL AWARD
Beste Merk/Opdrachtgever
NOMINATIES OVERALL AWARD
Beste Merk/Opdrachtgever

RENAULT NEDERLAND

Al geruime tijd is Renault Nederland actief op 
social media waar het als innovatief pionier 
laat zien waar het merk voor staat. Door fans 
wekelijks een aantal keren een “Renault”-
moment aan te bieden blijven consumenten 
met het merk bezig. Renault wil niet alleen 
likes, maar echt interactie met klanten en 
fans. Qua middelen kiest Renault bewust 
voor een totaal geïntegreerde 360 graden-
aanpak met inzet van zowel off- als online 
middelen. 

VODAFONEZIGGO 

Organisatie die ingericht is op content 
marketing. Is daardoor én door de jarenlang 
consistente aanpak een voorbeeld in de 
markt. Ook en misschien wel juist in tijden 
van fusies en andere onrust. Storytelling als 
integraal onderdeel van content marketing 
voor intern én extern.

GROENLINKS

GroenLinks heeft met lijsttrekker Jesse 
Klaver laten zien dat content marketing 
ook in de politiek een krachtig en 
succesvol instrument kan zijn. Door een 
goede orkestratie van de boodschappen 
en sterk inhoudelijke content, een 
inspirerende campagne, gecombineerd met 
multichannel benadering. Onder andere 
met meet ups, inzet van social kanalen en 
televisie. 

VFAS 

De Nederlandse vereniging van Familierecht 
Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) 
heeft in een wat traditionele omgeving laten 
zien de nek uit te durven steken. Juist in een 
aandachtsgebied waarin content marketing 
misschien niet meteen de eerste keuze zou zijn 
heeft deze Branchevereniging moed getoond, 
met daarbij prachtig resultaat. Hulde. 

ABN AMRO & 
ABN AMRO MEESPIERSON 

ABN AMRO heeft het afgelopen jaar 
laten zien volop in te zetten op content 
marketing. Bedrijfsbreed want ook ABN 
AMRO MeesPierson, onderdeel van het 
brede ABN AMRO-merk, heeft in die aanpak 
een belangrijke en sturende rol gespeeld. 
Arbeidsmarktcommunicatie, interne 
communicatie en events zijn naast externe 
campagnes en marketinginspanningen in 
volle breedte ingezet voor een geïntegreerde 
content marketing-aanpak. Daarbij zijn de 
technieken vernieuwd, de resultaten sterk 
omschreven en met name de integratie van 
de diverse modaliteiten doorgevoerd op een 
manier die niet eerder is gedaan. 

ABN AMRO

Een vanuit het verleden als traditioneel 
gepercipieerde bank die al een aantal 
jaren inzet op content marketing. Met 
verschillende bureaus op verschillende 
fronten wordt de signatuur van 
opdrachtgever in content marketing ieder 
jaar weer versterkt. Opvallend is dat de bank 
in diverse doelgroepen durft te kiezen voor 
een vernieuwende aanpak door bijvoorbeeld 
werving en interne communicatie verder te 
integreren in content marketing. 

ABN AMRO & 
ABN AMRO MEESPIERSON

OVERALL AWARD
Content Marketing 

man/vrouw 2017

CARLIJN POSTMA, THE POST

Carlijn heeft zich het afgelopen jaar als gezicht van haar bureau The Post in Zwolle onvermoeibaar 
geprofi leerd als voorvechtster van het vak content marketing. Nationaal én internationaal heeft 
ze met publicaties en veelvuldige optredens laten zien wat haar visie op het vak is. Daarnaast 
roert ze zich regelmatig in discussie over aspecten en nieuwe visies op het vak. Ze heeft daarmee 
het afgelopen jaar een stevige bijdrage geleverd aan een vakgebied in ontwikkeling en verdient 
daarmee de titel Content Marketing-vrouw van het jaar. 

ABN AMRO

WINNAAR AWARD
Beste Vernieuwing

ABN AMRO & ABN AMRO & 
ABN AMRO MEESPIERSONABN AMRO MEESPIERSON

WINNAAR AWARD
Beste Merk/Opdrachtgever
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AWARD NOMINATIES
B-to-C

AWARD
WINNAARS
B-to-C

TAKEDA CONTENT PLATFORM
BUREAU: 
THE FAT LADY
OPDRACHTGEVER: 
TAKEDA
 
DOEL: Bij Takeda staat de patiënt in alles cen-
traal. Marktonderzoek toont aan dat patiënten 
die lijden aan de ziekte van Crohn of colitis 
ulcerosa nood hadden aan contact met lot-
genoten. De patiënten hopen zich beter begre-
pen te voelen door de impact van de ziekte op 
het dagelijkse leven. Met dit patiënt-gerichte 
initiatief bouwt Takeda stap voor stap het ver-
trouwen op van de IBD community. Werken aan 
reputatie met conversie als resultaat. 
RESULTAAT: De helft van de doelgroep is 
bereikt. Bloggers boden zich spontaan aan, 
ziekenhuizen, gastro enterologen en vak-
verenigingen om bijdragen te leveren. Takeda 
co-creëert content met alle stakeholders. 
De inzet van infl uencers was cruciaal. Binnen 
10 maanden is er vertrouwen ontstaan bij de 
IBD-community. Van de in België ongeveer 
30.000 IBD patiënten, zijn binnen 10 maanden
32.755 unieke bezoekers gekomen. De nieuws-
brief heeft een open-rate van 68% en een 
click-rate van 26%. 
JURYRAPPORT: Goede en onderscheidende 
aanpak in de pharma-branche. Ambassadeur-
schap met vakverenigingen en wetenschap. 
De rol van echte patiënten is een belangrijke. 
Een hele pure manier van publieksopbouw. 
De communicatie tussen de mensen die de 
doelgroep vormen is erg goed. Het platform 
faciliteert een soort contact wat niet zomaar te 
vangen is. 

VERDER*-
PERSONALISATIEWEBSITE VFAS
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & MEDIA
OPDRACHTGEVER: 
VFAS 

DOEL: vFAS (Nederlandse vereniging van 
Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)
wil met VERDER binnen drie jaar uitgroeien tot 
meest betrouwbare kennisplatform om daar-
mee een keurmerk te worden voor scheiden 
en mediation in Nederland. Door content op 
maat te maken op een nieuw platform bereikt 
vFAS via zes persona’s diverse doelgroepen in 
diverse stadia van de customer journey. Door 
deze personalisatie wordt inzicht in klikgedrag, 
leestijd en zoekwoorden gerealiseerd en wor-
den bezoekers van het platform op weg gehol-
pen naar een vFAS-advocaat of –mediator. 
RESULTAAT: Vergeleken met de oude site 
van vFAS zijn er 59% meer sessies geweest, 
60% meer unieke bezoekers met een 42% 
langere sessieduur. Waarbij bezoekers 194% 
langer op een pagina bleven. Resultaten 
met personalisatie op de juiste persona/
journeyfase: 280% meer pagina’s per sessie, 
819% langere sessieduur en 274% hogere 
conversie.
JURYRAPPORT: VERDER had een heel droog 
kennisplatform kunnen zijn. Vanuit het gedrag 
van de bezoeker wordt echter heel goed inge-
zoomd op de persoonlijke interesses/wensen. 
De time on site van bijna tien minuten is in-
drukwekkend. De data-gedreven aanpak en de 
funnelvragen worden uitstekend beantwoord. 
Prachtige aanpak voor een moeilijk onderwerp. 

LINDA.LIJNT
BUREAU: 
LINDA.
OPDRACHTGEVER: 
LINDA. 

DOEL: een community te creëren die elkaar 
en Linda de Mol kan helpen. Daarnaast met 
de campagne engagement te bouwen met 
de LINDA-doelgroep en de branding te 
verstevigen vanuit het merk LINDA. Concreet: 
100.000 likes op Facebook en 35.000 nieuwe 
LINDA.tv accounts. 
RESULTAAT: Naast de grote aandacht 
die LINDA.lijnt kreeg (tot en met het NOS 
Journaal) heeft de LINDA.lijnt-Facebook-
pagina 158.421 likes gegenereerd, de 
eerste vlog van Linda de Mol kreeg 223.755 
views. 77.630 mensen schreven zich in voor 
LINDA.lijnt. Er zijn 88.000 nieuwe accounts 
aangemaakt op LINDA.tv en er is voor 
€ 932.056 PR-waarde gerealiseerd (exclusief 
print)
JURYRAPPORT: De content die iedereen 
gezien heeft: LINDA.lijnt. Opvallend en 
onderscheidend en maatschappelijk spot 
on. Een strak uitgevoerde aanpak. Daar waar 
over de algehele linie van de Awards er veel 
aandacht was voor strategie (het hoofd), liet 
met name Linda zien dat ook het hart (de 
emotie) aangesproken kan en moet worden. 
Daarom verdient deze case een nominatie.

BOL.COM ONLINE
INSPIRATIEMAGAZINE
BUREAU: 
BORN05
OPDRACHTGEVER: 
BOL.COM

DOEL: bol.com is geëvolueerd van een directe 
webwinkel naar een koopomgeving die zich 
steeds meer beweegt naar een plek waar 
mensen online gaan winkelen. Doel is dan 
ook bezoekers te inspireren en in contact te 
brengen met andere producten in het assor-
timent waardoor er een rijkere intensievere 
relatie met de doelgroep ontstaat. 
RESULTAAT: De bezoekers van de online 
inspiratie-magazines vertonen, na hun bezoek 
op de online magazines, een aanzienlijk 
hogere engagement op de bol.com 
webshop: 50% meer add-to-carts per visit, 
40% meer productviews per visit, 30% meer 
orders, 20% lagere bounce rates in webshop, 
15% hogere time spent in webshop, 10% 
hogere orderwaarde. 
Bezoekersaantallen (2017 YTD) 2.500.000 
bezoeken, 1.700.000 bezoekers, 3.000.000 
page views, 300.000 clicks naar bol.com 
webshop. 
JURYRAPPORT: Wat de jury uniek vindt aan 
de bol.com case is dat zij erin zijn geslaagd 
om met hun platform zélf media-exploitant 
te worden. bol.com komt op basis van 
data tíjdens de klantreis met nog meer 
relevante redactionele content. Door die op 
maat gesneden content zelf, voelt door de 
inmenging van merken de benadering soms 
wel iets aan de (te?) commerciële kant.

NUTRICIA VOOR JOU
BUREAU: 
LUKKIEN
OPDRACHTGEVER: 
DANONE NUTRICIA EARLY LIFE NUTRICION

DOEL: (Aanstaande) ouders ondersteunen in 
de eerste 1000 dagen van hun kind met juiste 
informatie over voeding en de ontwikke-
ling van baby’s en peuters. Nutricia wil zich 
profi leren als een betrouwbare informatie-
bron, ingericht per fase van zwangerschap en 
daarna. Ondersteunen tijdens de eerste 1000 
dagen leidt tot een relatie voor veel langer.
RESULTAAT: 72% van de ‘fi rst visits’ kwam tot 
stand tijdens de zwangerschap van de bezoe-
ker. 72,4% is na 1000 dagen nog steeds een 
relatie van Nutricia. Dit wordt gemeten door 
meting van de e-mails; het e-mail programma 
is de aanjager van de loyaliteit van de ouders 
met informatie die is afgestemd op de fase 
waarin de bezoeker zich op dat moment be-
vindt. Nutricia zag, voor de digitaal verbon-
den groep, zijn Brand of First Choice met 9% 
toenemen in 2016. Voor de merkpenetratie 
is dit 8%. 
JURYRAPPORT: Van een pak melkvoeding 
naar het zwanger worden én het zwanger zijn. 
In elke fase van de zwangerschap wordt de 
content ontzettend goed geplugd door een 
data-gedreven aanpak naar content op maat. 
De data drijft de content en de content vult 
de data. Nutricia zorgt er daarmee goed voor 
om het publiek voor langere tijd te binden. 

NUTRICIA VOOR JOU 
OPDRACHTGEVER: 
DANONE NUTRICIA
BUREAU:
LUKKIEN

TAKEDA CONTENT 
PLATFORM
OPDRACHTGEVER:
TAKEDA
BUREAU: 
THE FAT LADY

VERDER*-
PERSONALISATIE-
WEBSITE VFAS
OPDRACHTGEVER: 
VFAS
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & MEDIA
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AWARD NOMINATIES
B-to-B

ENERGIEKENNERS
BUREAU: 
LVB
OPDRACHTGEVER: 
NUON ZAKELIJK

DOEL: Maak Nuon Zakelijk nummer 1 als 
energiepartner van zakelijk Nederland. Onder 
meer door bijdragen aan de positionering 
‘In goede handen’. Toegevoegde waarde 
leveren door kennis en inspiratie te bieden 
aan de doelgroep. Thought leadership 
claimen binnen domeinkeuze, leadgeneratie 
& nurturing. 
RESULTAAT: 30% van bezoekers kijkt de 
documentaire ‘Achter de knoppen’ helemaal. 
Gemiddelde watchtime is 40%. De CTR op 
Linkedin is 5 keer hoger dan de benchmark; 
1,73 versus 0,35). 4.584,104 impressies terwijl 
de totale doelgroep uit 230.000 tot 440.000 
personen bestaat. 17.261 videoviews. 
JURYRAPPORT: Nuon Zakelijke Markt wil 
ondernemers bewuster laten omgaan met 
energie. Daarvoor zette LVB een funneltraject 
op van content naar conversie, met een 
aantal formats, die duidelijk gesmaakt 
worden door de doelgroep. Het gaat hier 
over zeer specifi eke content, dus als je een 
video van 20 minuten verspreidt, die door 1/3 

van de kijkers helemaal wordt uitgekeken, 
kan er van succesvolle content gesproken 
worden.

CMOTALK
BUREAU:
ENERGIZE
OPDRACHTGEVER:
ENERGIZE

DOEL: CMOtalk moet uitgroeien tot een 
begrip in de vakmedia, elke podcast moet 
minimaal 100 keer worden beluisterd door 
marketeers, 15% van alle interviews moet 
leiden tot een klant voor Energize.
RESULTAAT: Er zijn 25 CMOtalks 
gepubliceerd die per afl evering tussen 
de 200 en 300 keer zijn beluisterd. Uit de 
25 interviews zijn 8 klanten voor Energize 
gekomen; een conversie van 33%. Daarnaast 
zijn de talks ook via iTunes te beluisteren 
én is CMOtalk door BNR geselecteerd voor 
het Expert Podcast Netwerk. CMOtalk is 
uitgegroeid tot één van de meest populaire 
rubrieken van Tijdschrift voor Marketing. 
De aanpak heeft voor 6 ton new business 
opgeleverd. 
JURYRAPPORT: C-level mensen aanspreken 
is niet eenvoudig. Met ‘CMOtalk’, de 
succesvolle podcast van Energize, wordt de 
juiste snaar geraakt, wat leidt tot heel mooie 
resultaten voor het bureau. De jury was onder 
de indruk van de consistentie in kwaliteit en 
de manier waarop deze podcast via owned, 
paid en earned in de markt werd en wordt 
gezet.

‘ZIGGO UITBLINKERS’
BUREAU:
LVB
OPDRACHTGEVER:
VODAFONEZIGGO

DOEL: Ziggo naast de particuliere markt 
ook op de zakelijke markt als entertainment 
brand te laden. Brand awareness en reach 
golden als KPI’s. Traffi c die binnen komt op 
de content leidt tot toename van instroom 
van prospects. Bezoek aan de website is key-
doelstelling omdat een fors deel van nieuwe 
klanten via dat kanaal binnenkomt. Afgeleide 
doelstelling: per format metrics als uitkijktijd, 
time on site en page per visit moeten een 
stijgende lijn tonen. 
RESULTAAT: Het aantal impressies op de 
content is in een jaar tijd verzesvoudigd, de 
uitkijktijd (hoe ver kijkt men de video uit) is 
structureel twee derde van het totaal gewor-
den. Hoge CTR’s; tussen de 0.69% en 1,26%. 
Op de site resulteert dit in time-on-site 
bezoeken van meer dan 6 minuten. Specifi ek 
voor LinkedIn, een van de belangrijkste distri-
butiekanalen, geldt dat de content 79% meer 
viral is dan content van concurrenten. De 
inzet van Uitblinkers heeft behalve grotere 
engagement bijgedragen aan 100.000 leads 
op Ziggo.nl. 
JURYRAPPORT: Het voorbije jaar lanceerde 
Ziggo Uitblinkers een aantal mooie nieuwe 
videoformats en een bredere aanpak, om 
ondernemers die boven de middelmaat 
uitsteken in de schijnwerper te plaatsen. We 
zagen een heel professionele productie, met 
een aantal sterke resultaten qua views. 

‘RUN LIVE TRUCK’
BUREAU:
FACTOR TACHTIG
OPDRACHTGEVER:
SAP NEDERLAND

DOEL: Imago van SAP bij te stellen. Identiteit 
van SAP is innovatief, agile en innovatief, terwijl 
klanten SAP zien als groot, duur en infl exibel. 
Daarvoor is een Run Live Truck gecreëerd, een 
mobiel innovatielab, waarin in een week tijd 
snelle oplossingen voor en bij klanten worden 
gerealiseerd. 
RESULTAAT: In directe gesprekken is de feed-
back van klanten zeer positief. Bij alle 11 klanten 
is in een review aangegeven dat men door 
de campagne een bijgesteld beeld heeft van 
SAP, een beeld dat veel beter aansluit bij de 
identiteit van SAP. Daarnaast is er grote belang-
stelling voor de gecreëerde content; 80.000+ 
YouTube-views, 250.000 Twitter-impressions en 
2500 LinkedIn-interactions. Tenslotte is er een 
substantieel bedrag aan new business binnen-
gehaald. 
JURYRAPPORT: Deze internationale case is 
een voorbeeld voor alle content marketing aan-
pakken. Een in alle aspecten gedurfde en con-
sistente aanpak. Onder het motto ‘SAP komt 
naar je toe’ reed het bedrijf met een bus vol 
developers naar klanten, waarmee ter plaatse 
innovatieve projecten werden opgezet. Daar-
mee werd een negatieve perceptie van ‘groot 
en infl exibel’ weggewerkt. Daarbij was het tra-
ject van de bus continu te volgen, wat meteen 
zorgt voor veel content vóór, live en erna: cases, 
veel video, tweets en LinkedIn interacties. Dat 
resulteerde vrijwel meteen in new business.

BRIGHT MINDS CHALLENGE
BUREAU: 
FRESH BRIDGE
OPDRACHTGEVER: 
DSM

DOEL: De Bright Minds Challenge wil we-
tenschappers en ondernemers helpen bij het 
opschalen van ideeën op het gebied van her-
nieuwbare energie. Hiertoe moesten binnen 
EMEA stakeholders worden gevonden en ge-
activeerd. Daarnaast was het doel om het merk 
DSM positief te verbinden aan het oplossen 
van klimaatissues, duurzaamheid en innovatie.
RESULTAAT: Vanuit EMEA werden 23 kwa-
litatieve ideeën/oplossingen opgeleverd. 
Wereldwijd waren dat er 55. Via de sociale 
kanalen werden meer dan 14,5 miljoen mensen 
bereikt. Met 43.000 clicks en meer dan 42.000 
likes, shares of comments. Er reageerden dus in 
totaal 55 wetenschappers, die wereldwijd meer 
dan 5.000 votes van het grote publiek kregen, 
waarna een jury drie fi nalisten kozen. De fi nale 
werd live uitgezonden en werd met #Bright-
mindschallenge trending topic in Nederland 
en Argentinië.
JURYRAPPORT: Een sterk initiatief van het 
merk DSM, waarbij tal van bekende wereld-
burgers en organisaties meehielpen om een 
project rond duurzaamheid en innovaties op de 
kaart te zetten. Sterk concept wereldwijd dat 
heeft bijgedragen aan een sterkere positione-
ring van DSM. Aantoonbaar succesvol.
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ALLES KAN
BUREAU:
PROOF
OPDRACHTGEVER:
VODAFONEZIGGO

DOEL: In het fusiebedrijf VodafoneZiggo 
medewerkers van met name Customer 
Operations elkaar te laten leren kennen én 
ook de wederzijdse waarde te leren kennen 
in het contact met klanten. Vanuit de juiste 
‘mindset’ het geloof uitdragen dat ‘Alles 
kan’. Dat alles samen voor elkaar gemaakt 
kan worden. Medewerkers moeten daartoe 
meer te weten komen over elkaars (deel)
bedrijf. De managementdag én de daarvoor 
ontwikkelde spelvormen moeten met een 7,5 
beoordeeld worden. 
RESULTAAT: De waardering voor de 
eerste gezamenlijke leidinggevendendag 
van Customer Operations was 8,2. Ruim 
boven het gestelde doel. 77% van de 
leidinggegevenden speelden het spel 
(doelstelling; 75%). In het sentiment gaven 
ruim 70% van de aanwezigen aan positief te 
staan tegenover de fusie. 
JURYRAPPORT: Stevige ambitie om de fusie 
van de twee merken en culturen van Ziggo 
en Vodafone te ondersteunen. ‘Alles kan’ is 
een sterke slogan die ook past bij de nieuwe 
belofte aan de klant. Een vrolijke aanpak! 
Centraal in de aanpak staat de spelshow die 
een groot succes was, met een duidelijke rol 
weggelegd voor content via het intranet…

‘WAAR ZET JIJ OP IN?’
BUREAU:
PROOF
OPDRACHTGEVER:
ENECO GROEP

DOEL: Na verzelfstandiging van Eneco 
Groep was het van belang de interne 
verbinding sterker te maken, de missie 
aan te scherpen. Van ‘duurzame energie 
voor iedereen’ naar ‘duurzame energie 
van iedereen’. Doel is intern mensen te 
informeren en activeren en daarna te 
verbinden. De mens staat daarin centraal. 
Bijkomend doel is zoveel mogelijk 
innovatieve ideeën uit de organisatie te halen 
voor verdere uitwerking. 
RESULTAAT: De activatie heeft de 
verwachtingen overtroffen; meer dan 50 
ideeën uit de organisatie. Kwantitatieve 
doelstellingen zijn allemaal gehaald. 
Medewerkers op platform (1000, gerealiseerd 
1176), ideeën ingediend (50, gerealiseerd 
53), medewerkers die comments posten 
(300, gerealiseerd 436), medewerkers 
die investeerden met virtueel geld (300, 
gerealiseerd 483).
JURYRAPPORT: Een compacte interne 
activatiecampagne met een duidelijke 
strategie. Een effectieve manier om 
ideeën te genereren en een goed begin 
om medewerkers te betrekken bij een 
nieuwe koers. Al die ideeën leveren mooie 
contenthaakjes op. Basis voor een mooi 
vervolg. 

‘SAMEN ZIJN WE ZINNIG BEZIG’
BUREAU:
PROOF
OPDRACHTGEVER:
COÖPERATIE VGZ

DOEL: Duidelijk maken wat zinnige zorg ís; 
betere zorg voor de patiënt tegen lagere 
kosten. Hoe kan dat gerealiseerd worden? 
Aan de hand van verhalen van medewerkers 
wordt duidelijk wat en hoe. En dat niet alle 
medewerkers beseffen dat ze daar wezenlijk 
aan bijdragen. Door het verzamelen van 
die verhalen, het delen daarvan en elkaar 
complimenteren daarvoor wordt het begrip 
‘goede zorg’ steeds verder ingevuld. 
RESULTAAT: De KPI’s zijn strak geformuleerd 
en worden voor zover van toepassing in de 
lopende maanden gehaald. Het bezoek aan 
het nieuwe storytelling platform overtreft 
de verwachtingen, het verzamelen en delen 
van verhalen is helemaal gerealiseerd, het 
complimenteren van teams zal eind 2017 
worden afgerond. Daarnaast wordt in het 
vierde kwartaal een doorvertaling van de 
interne aanpak gemaakt voor extern gebruik. 
JURYRAPPORT: Zeer degelijk en mooi 360 
graden uitgewerkte content marketing-
aanpak met (persoonlijke) verhalen. Content 
die vanuit intern zelfs doorwerkt naar extern 
en die de content marketing-aanpak alleen 
maar sterker maakt. De jury was verder 
gecharmeerd van de optimistische toon en 
de mate van activatie. En uitstekend passend 
bij de VGZ-merkwaarden. Goed gescoord op 
vooraf helder gestelde KPI’s. 

ABN AMRO; THE NEXT WEB 
BUREAU:
UM STUDIO’S & THE NEXT WEB
OPDRACHTGEVER:
ABN AMRO

DOEL: Positioneer ABN AMRO als dé Digital 
Employer of Choice binnen de fi nanciële sec-
tor. Deze positionering moet resulteren in het 
aannemen van 350 ICT’ers eind 2016. ABN 
AMRO staat bij deze doelgroep niet hoog op 
het wensenlijstje. Daar komt nog 
bij dat de IT-ers die de bank zoekt, met 5 tot 
8 jaar ervaring, erg honkvast zijn. Door de 
samenwerking aan te gaan met The Next 
Web moet worden gewerkt aan het geper-
cipieerd conventioneel imago van de bank. 
Bijvoorbeeld met content op de microsite 
van TNW ‘Reinventing the world of banking’.
RESULTAAT: De content op de microsite werd 
zeer goed gelezen; de benchmark van TNW 
is zo’n 6.000 visitors per posting. Hier werden 
gemiddeld 11.365 visitors bereikt. Ook de 
gemiddelde leestijd lag hoger (4:05 versus 
5:12 minuten). Belangrijkste was echter de 
18.600 sollicitaties die binnenkwamen. Hieruit 
zijn uiteindelijk 377 ‘hires’ gerealiseerd.
JURYRAPPORT: Een échte contentmar-
keting case die opgebouwd is uit verhalen 
uit de organisatie. Met speciaal artwork 
consistent en herkenbaar uitgewerkt. Mooi 
partnership met een verrassende media-
partner met als doel zich als aantrekkelijke 
werkgever onder de digital natives te 
profi leren. Het resultaat – vele duizenden 
sollicitaties – mag er zijn. Daarnaast goed 
gewerkt aan thoughtleader-positie.

ZIGGO OP Z’N KOP
BUREAU:
PROOF
OPDRACHTGEVER:
ZIGGO

DOEL: Om een betere klantervaring te gene-
reren worden medewerkers die klantcontact 
hebben ‘in the lead’ gezet. Zij weten precies 
wat er speelt bij klanten en kunnen daardoor 
de klantervaring dan ook aanzienlijk verbe-
teren. De nadruk ligt daarbij op de eerste 90 
dagen dat een consument ook klant is. 70% 
van de medewerkers van Customer Operati-
ons doet actief mee met de activatie en dient 
verbeter-ideeën in. 
RESULTAAT: De doelstelling dat 70% van de 
medewerkers mee doet is ruim gehaald; van 
de 5000 medewerkers hebben 3500 actief 
geparticipeerd in het programma. Er werden 
200 ideeën ingediend, waarvan er 100 door 
de teams zélf zijn aangepakt. De focus op 
het verbeteren van de klantbeleving heeft 
een stijging te zien gegeven in engagement 
(5,4%) en service NPS (2 punten). ‘Ziggo op 
z’n kop’ heeft geresulteerd in een defi nitieve 
verschuiving van een procesgedreven naar 
een klantgedreven aanpak. 
JURYRAPPORT: Het ‘Op de kop’-concept is 
uitstekend en herkenbaar uitgewerkt in 
middelen. De bottom up-aanpak met de 
customer operations-medewerkers past goed 
bij de inventarisatie van klantervaringen. Het 
effect op NPS toont dat de interne activatie 
wérkt.  

AWARD
WINNAARS
B-to-E

‘SAMEN ZIJN WE 
ZINNIG BEZIG’
OPDRACHTGEVER:
COÖPERATIE VGZ
BUREAU:
PROOF

ABN AMRO & 
THE NEXT WEB
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO
BUREAU:
UM STUDIO’S & 
THE NEXT WEB

ZIGGO OP Z’N KOP
OPDRACHTGEVER:
ZIGGO
BUREAU:
PROOF

2

1

3
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AWARD NOMINATIES
Not for Profi t

FH – WAT IS DAT?
BUREAU:
LVB
OPDRACHTGEVER:
DE HART&VAATGROEP

DOEL: Informeren over familiaire 
hypercholesteromie (FH) door te luisteren 
naar de doelgroep (kinderen)
RESULTAAT: Het voorleesboek dat als 
centraal punt van de aanpak fungeerde is 
een groot succes. Via Facebook werden 9.474 
mensen bereikt die veel enthousiaste reacties 
teweegbrachten. 
JURYRAPPORT: Sterk om op basis van 
visuele technieken met storytelling informatie 
over hypercholesteromie over te brengen 
aan kinderen. De aanpak, een voorleesboek 
over een erfelijke aandoening, is uniek. 
Daarnaast is dit ingevuld vanuit de behoefte 
van de doelgroep. Een succes. De jury 
heeft het gevoel dat deze fase van de case 
pas een begin is. En is benieuwd naar de 
vervolgstappen. 

SANQUIN JAARVERSLAG 2016
BUREAU: 
DAS STUDIO
OPDRACHTGEVER:
SANQUIN

DOEL: Het verslag moet niet alleen 
verslag doen van het afgelopen jaar maar 
ook de ambitie tonen voor de komende 
periode. Inspireren. Daarnaast moet het 
de veelzijdigheid van de activiteiten van 
Sanquin schetsen. Enerzijds door het verslag 
en anderzijds door met video de verbinding 
te leggen tussen patiënt en donor, tussen 
patiënt en Sanquin en tussen Sanquin en de 
maatschappij. 
RESULTAAT: De campagne heeft 529.401 
timelines bereikt en 4995 likes gekregen. 
Vanuit Facebook werd 833 keer doorgeklikt 
naar de jaarverslag-site. Het verslag werd 460 
keer gedownload. 
JURYRAPPORT: Krachtige verhalen in 
verslagen en video’s, erg mooi vormgegeven. 
Sterk gekozen om de missie van je bedrijf als 
vertrekpunt te nemen. Video’s verrijken deze 
verhalen waarmee de verbinding gelegd is 
tussen patiënt en donor. Inspirerend.

MOND, SPRAAK, ARM. 
BEROERTE ALARM!
BUREAU: 
WE ARE BLOSSOM, IN SAMENWERKING 
MET KINGSDAY
OPDRACHTGEVER: 
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 

DOEL: Informeren over de signalen bij een 
beroerte. Startpunt is dat 36% van de mensen 
signalen van een beroerte kunnen herken-
nen, dat moet naar 46%. Deze groep moet 
weten welke eerste symptomen er bij een 
beroerte te zien zijn (scheve mond, verwarde 
spraak en lamme arm) en indien nodig direct 
112 bellen. 
RESULTAAT: Doelstelling van spontane 
bekendheid van de drie signalen van een be-
roerte werd in eerste instantie gehaald; 49%. 
Daarna zakte dit percentage terug en na een 
nieuwe content fl ow kwam het terug op 52%. 
Dit is nu gestabiliseerd op 46%, bereikt met 
campagnes op televisie, radio en social me-
dia. 3,8 miljoen mensen werden bereikt met 
social media-content door de contentlagen 
heen, dit leidde tot 19 miljoen impressies en 
vier miljoen video plays. En 3.000 aanvragen 
voor het informatiepakket. 
JURYRAPPORT: Alle mogelijkheden voor 
social goed gebruikt: van aandacht naar con-
versie door te targeten op ‘betrokken perso-
nen’. Prachtige video’s gemaakt met heftige 
verhalen van mensen die getuige zijn van een 
beroerte, tegenover mensen die niet weten 
wat ze moeten doen. Slim om feedback van 
de doelgroep te gebruiken in social video’s.

DE ONTDEKKING VAN 
MONDRIAAN
BUREAU: 
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
OPDRACHTGEVER: 
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

DOEL: Mondriaan als grondlegger van de 
moderne kunst in de hoofden en harten 
van het publiek te krijgen. Daarbij was het 
centrale thema van de campagne om te 
ontdekken hoe Mondriaan zichzelf heeft 
ontwikkeld en hoe grensverleggend hij in zijn 
leven én werk was. 
RESULTAAT: Groot bereik; nationaal en 
internationaal. Het museumbezoek is 
in vergelijking met een vorige periode 
met 20% gestegen. Met PR is voor 1,6 
miljoen euro free publicity behaald. Er zijn 
252 basisscholen en 850 mkb-bedrijven 
betrokken. Totaal aantal views online: 
ruim 700.000. Waardering en bekendheid 
citydressing: 84% bekendheid bij bevolking 
Den Haag, 91% bij 16-26 jarigen. 21% 
heeft op basis van de campagne het 
Gemeentemuseum bezocht, 75% daarvan 
waardeerde de uitingen positief. 
JURYRAPPORT: De belofte die is gedaan 
met deze content marketing-aanpak is zowel 
nationaal als internationaal waargemaakt. 
Visueel én qua bezoek. Er is een goede 
online doorvertaling gemaakt in de vorm van 
video’s. De bereidheid van ambassadeurs om 
de campagne op te pakken en door te zetten 
was ongekend. Knap ingezet en uitgevoerd.

AVL #NIETZONDERJULLIE.NL
BUREAU: 
PROOF
OPDRACHTGEVER: 
ANTONI VAN LEEUWENHOEK

DOEL: Versterken van werkgeversmerk; het 
positioneren van het Antoni van Leeuwenhoek 
als voorkeurswerkgever én het versterken van 
de positie van het ziekenhuis in de regio. Ont-
wikkel een impactvol employer brand waarbij 
het AVL haar status behoudt maar zichzelf 
positioneert als open en toegankelijk. Waar-
door de drempel voor geïnteresseerde onco-
logieverpleegkundigen, die erg hoog is, wordt 
weggenomen. 
RESULTAAT: 59% van het verkeer naar de 
vacaturepagina komt rechtstreeks vanuit de 
campagne-site. Alle display-advertenties heb-
ben 521.472 impressies en 701 clicks gegene-
reerd. Search advertenties zijn ruim 30.000 keer 
vertoond op relevantie zoektermen; een CTR 
van 19,5%. Op YouTube zijn 91.881 impres-
sies geteld. De campagne heeft in bijna vier 
maanden tot 101 sollicitaties geleid waarbij 23 
mensen zijn aangenomen. 
JURYRAPPORT: Anthonie van Leeuwenhoek 
heeft met deze case laten zien hoe zij AVL heel 
professioneel, maar tegelijkertijd ook heel 
warm en persoonlijk kan neerzetten door de 
inzet van eigen mensen bij de werving. Knap 
hoe eigen mensen hebben meegedaan om 
deze case te dragen. Je ziet en voelt aan alles 
de trots waarmee men heeft meegewerkt met 
inzet van eigen kanalen. Ook de aanname van 
concreet 23 nieuwe medewerkers als resultaat 
van deze case is een bovengemiddelde ROI.

AWARD
WINNAARS
Not for Profi t

MOND, SPRAAK, ARM.
BEROERTE ALARM!
OPDRACHTGEVER:
NEDERLANDSE 
HARTSTICHTING
BUREAU:
WE ARE BLOSSOM, IN 
SAMENWERKING MET 
KINGSDAY

AVL #NIETZONDER
JULLIE.NL
OPDRACHTGEVER:
ANTONI VAN LEEUWENHOEK
BUREAU:
PROOF

DE ONTDEKKING VAN
MONDRIAAN
OPDRACHTGEVER:
GEMEENTEMUSEUM 
DEN HAAG
BUREAU:
GEMEENTEMUSEUM 
DEN HAAG
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MARIEKE
6 JAAR

Dankzij 
 plasmadonors 

is Marieke 
niet meer zo 
vaak ziek.

THUIS OP  
DE BANK AAN 
HET INFUUS

DE 6-JARIGE MARIEKE HEEFT EEN AANGEBOREN AFWEERSTOORNIS. Daardoor heeft ze 

vaak last van infecties, waarvan ze maar moeilijk herstelt. Haar lichaam produceert namelijk 

niet voldoende antistoffen, ook wel immunoglobulinen genoemd. Dat zijn eiwitten die 

lichaamsvreemde stoffen zoals bacteriën en virussen bestrijden.

Om haar lichaam te helpen bij die strijd, moet Marieke regelmatig immunoglobulinen van 

donors toegediend krijgen. Sanquin haalt dit eiwit – net als een aantal andere nuttige eiwitten 

– uit het bloedplasma van donors. 

Er is steeds meer behoefte aan geneesmiddelen die uit plasma worden gemaakt. Er is dan 

ook veel plasma nodig. Het inzamelen van plasma – plasmaferese genoemd – gaat via een 

ingenieus apparaat waarbij de rode bloedcellen en bloedplaatjes weer terug in het lichaam 

komen.

Het diagnostisch lab van Sanquin bepaalt de hoeveelheid antistoffen in haar bloed. De 

toediening gebeurt elke vier weken, via een infuus. Dankzij de Sanquin ThuisService hoeft 

Marieke daarvoor niet iedere keer naar het ziekenhuis. Een verpleegkundige van deze dienst 

komt aan huis om het geneesmiddel voor te bereiden en het infuus aan te leggen. Marieke 

kan lekker op de bank blijven liggen en een film kijken. Mariekes moeder wil op een gegeven 

moment van de verpleegkundige leren om haar dochter zelf aan te prikken. Dat geeft nog 

iets meer flexibiliteit.

Onderzoekers van Sanquin proberen alles te begrijpen van de werking van de eiwitten in ons 

bloed. We werken ook voortdurend aan verbetering van onze geneesmiddelen, bijvoorbeeld door 

ze langerwerkend te maken. Zo krijgen patiënten als Marieke een steeds betere behandeling.

www.sanquin.nl/jaarverslag 

Bekijk het 
verhaal van 

Marieke.
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12

>100

In 2016 maakt Sanquin 
12 verschillende genees
middelen uit plasma.

Sanquin wint onder strikt 
gereguleerde omstandigheden 
verschillende eiwitten uit 

menselijk plasma.

Het plasma ondergaat 
verschillende behan
delingen om virussen 

te verwijderen.

Artsen schrijven onze 
geneesmiddelen uit 
plasma voor meer dan 
100 verschillende 
ziekten voor.

D
O
S
S
I
E
R

Jaarverslag 2016Sanquin 1312

Immunoglobulinen 
 kunnen bacteriën en 
virussen bestrijden. 

We halen ze uit plasma.

In 2016 zijn er  158.724 
roze koeken gegeten.

 158.724

306.402

650 ml

Zo veel plasmadonaties 
zijn er in 2016. Het plasma 

wordt 1 à 2 uur 
na afname 

ingevroren. 

Als plasmadonor kun je 
elke 2 weken plasma geven. 
650 ml plasma wordt er 
per keer afgenomen.
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20x
Er komt 20 keer 
per dag bloed 

binnen vanuit het 
hele land. 

Op de afdeling Bewerking gaan de 
bloedzakken in ‘buckets’ in de 
centrifuge. Het bloed wordt 

gescheiden in plasma, rode cellen 
en bloedplaatjes. Zo krijgen 

patiënten alleen die componenten 
die ze nodig hebben.

Van het plasma 
worden genees

middelen gemaakt.

D
O
S
S
I
E
R



2524

BEKRONINGEN
De Bekroningen zijn beloningen voor specifi eke deelgebieden binnen content 
marketing. Hierbij wordt primair op de uitvoering gelet. Echter; de inzet moet wel zijn 
onderbouwd. Waarom is dit medium gekozen? Bij de Bekroningen onderscheiden we 
3 categorieën.

- VIDEO
- ONLINE
- PRINT

Ook bij het beoordelen van de Bekroningen kijkt de jury naar de drie aspecten doel/
strategie/effect, maar ligt de nadruk voor de beoordeling vooral op de ambachtelijke 
uitvoering. 

Per categorie onderscheiden we verschillende deelbekroningen. 
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VIDEO NOMINATIES BEKRONING
Beste video

VIDEO NOMINATIES BEKRONING
Beste videoserie

DE DEFINITIEVE BIERRECLAME
BUREAU: 
DE SPELD & PARTNERS
OPDRACHTGEVER: 
DE SPELD/OEDIPUS

JURYRAPPORT: Case getuigt van lef vanwege 
de aparte combinatie van het merk en de 
mediapartner. Om als prijsvechter zo’n resultaat 
te behalen met gedurfde content. Dat is 
hoopgevend. Heel erg knap; eigentijdse satire 
omzetten naar toegepaste creativiteit voor het 
merk. Een goede match tussen het product 
en de media. Als een challenger biermerk 
durven ze de hele markt een spiegel voor te 
houden: “Neem je zelf niet zo serieus.” Als 
een challenger brand is het een risico om met 
De Speld in zee te gaan, maar het is te hopen 
dat de adverteer het niet laat bij deze ene 
succesvolle campagne.

DE BOER OP MET LIBELLE 
EN DIANE
BUREAU: 
INITIATIVE TOMORROW, I.S.M. RAAK! 
VIDEO EN SANOMA/LIBELLE
OPDRACHTGEVER: 
ZUIVELHOEVE

JURYRAPPORT: Heel herkenbaar voor de 
doelgroep, onderdeel van een 360-graden-
concept met een duidelijke rol voor een 
video serie daarbinnen. Met een heel goed 
resultaat. De serie komt duidelijk binnen bij 
de kijker. De adverteerder is duidelijk heel 
dicht bij de eigen kernwaarden gebleven. 
Resultaten zijn uitstekend weergeven op een 
manier die verder gaat dan de gebruikelijke 
basis kpi’s. Echt impact.

ALBERT HEIJN MYSTERY MAND
BUREAU: 
YUNE
OPDRACHTGEVER: 
ALBERT HEIJN

JURYRAPPORT: Heel vernieuwende case 
waarmee live video ingezet is. Voor zover 
bekend een van de eerste adverteerders 
die daarvan gebruik maakt. Daardoor is er 
veel impact geweest. Relevante live content 
op social media. Het was noodzakelijk om 
er live bij te zijn zodat men kans maakte om 
een prijs te winnen. Heel erg passend bij de 
kwaliteit die AH altijd biedt. Ze hebben er 
niet voor gekozen om het simpeler te maken, 
wel effectiever.

100 DAGEN, 100 BANEN
BUREAU: 
YUNE
OPDRACHTGEVER: 
RANDSTAD

JURYRAPPORT: Case van het jaar in ‘beste 
videoserie’. Met name de commitment van 
de opdrachtgever is indrukwekkend om 
het niet te laten bij een aantal video’s, maar 
er echt een grote productie van te maken. 
Resultaten zijn indrukwekkend. Het is een 
uitdaging om dit geproduceerd te krijgen. 
Past heel goed bij de belofte van Randstad 
en hun missie. Heel mooi concept. Merk en 
consument komen goed samen.

1347 DAGEN
BUREAU: 
LVB
OPDRACHTGEVER: 
KPMG

JURYRAPPORT: Erg goed gevonden 
dat quotes uit de podcast als voice-over 
zijn gebruikt in de video. Daarmee creëer 
je meteen een teaser naar de podcast-
serie. Leiders van een land, bestuurders, 
commissarissen en toezichthouders vormen 
een extreem moeilijke doelgroep om te 
bereiken. En die kunnen luisteren en leren 
van elkaar. Dat is gelukt. Goed neergezet qua 
sfeer, video gewoon goed gedaan.

PENOZA
BUREAU:
YUNE
OPDRACHTGEVER:
KRO-NCRV

JURYRAPPORT: Case die veel verder gaat 
dan klassieke videoserie. Vernieuwend, veel 
impact in een korte tijd. Spot on voor de fans. 
Goed doordacht en goed geanticipeerd op 
wat er mogelijk is op social media met een 
live community. En daar goed op inspelend 
met video content. Goede PR-inhaker en 
-aandacht. Video content ademt goed de 
sfeer van de serie.

DE DEFINITIEVE 
BIERRECLAME 

OPDRACHTGEVER:
DE SPELD/OEDIPUS

BUREAU:
DE SPELD & PARTNERS

100 DAGEN, 100 BANEN
BUREAU: 

YUNE
OPDRACHTGEVER: 

RANDSTAD

WINNAAR BEKRONING
Beste video

WINNAAR BEKRONING
Beste videoserie
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VIDEO NOMINATIE ÉN WINNAAR BEKRONING 
Beste long form-video

VIDEO NOMINATIES BEKRONING
Beste platform/content-hub

VERDER* - 
PERSONALISATIEWEBSITE VFAS
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & MEDIA 
OPDRACHTGEVER: 
VFAS* 

JURYRAPPORT: Maatschappelijk doel 
charmant en een applaus waardig. Met 
name dat je als brancheorganisatie de 
verhalen vertelt zonder de nadruk te 
leggen om commercie. Content staat echt 
centraal. Technologie achter het platform 
is indrukwekkend en het werkt. Inbound 
marketing werkt en slim gebouwd. Het is 
niet heel complex, maar er is heel goed over 
nagedacht. In dienst van de persoonlijke 
consument.

*  vFAS (Nederlandse vereniging 
van Familierecht Advocaten 
Scheidingsmediators)

ACHTER DE KNOPPEN
BUREAU: 

LVB
OPDRACHTGEVER: 

NUON ZAKELIJK

JURYRAPPORT: Op een ambachtelijke 
manier mooi gemaakte case. Waarin de 
rol van Nuon op een hele subtiele wijze 

ingevlochten is. Concept past uitstekend bij 
de afzender. De doelgroep (ondernemers) 

is zeer geïnteresseerd in ondernemende 
verhalen en niet alleen een portret van een 

ondernemer. Daarnaast goede resultaten 
voor een long form-video.

NUTRICIA VOOR JOU
BUREAU: 
LUKKIEN
OPDRACHTGEVER: 
DANONE NUTRICIA 
EARLY LIFE NUTRITION

JURYRAPPORT: De case is met name goed 
afgestemd op momenten in de customer 
journey van de doelgroep; de fases van de 
zwangerschap. Goede integratie met sitecore 
CRM-koppeling. Heel erg gebruik makend 
van de insights in de doelgroep. 

VERDER* - 
PERSONALISATIEWEBSITE VFAS

BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & MEDIA 

OPDRACHTGEVER: 
VFAS*

WINNAAR BEKRONING
Beste platform/content-hub

Mothers Journey Voorbeeld: Voedingsthema
Visualisatie 1

Zwangerschap Baby < 6 maanden Baby > 6 maanden Peuter

Pattern
Uitgerekende datum
Interesse

Zwanger
10-09-2018
Voeding

Suzanne

Voeding

‘Interesse’ Profiel

Kwaaltjes

Emotie
en relatie

Borstvoeding

FlesvoedingBaby
ontwikkeling

Eerste
zwangerschap

Opnieuw
zwanger

Terug naar
werk

Zwanger worden

ZwangerschapPeuter

Baby 7-12
Maanden

Baby 0-6
Maanden

‘Mijn Situatie’ Profiel

Wat mag ik niet eten?

Folium zuur

Content

Due Date Calendar
Tool

Week 7

Tips om je peuter te 
laten eten
Infographic 
Dreumesmelk
Goed ontbijten

Content

Recepten generator

Tool

Maand 16

Voorbereiding bevalling
Gevarieerd eten
Vluchtko�er
Eetbuien

Content

Vluchtko�er check-list

Tool

Week 37

Dreumesmelk
Goed ontbijten

Recepten generator

Tool

Flesvoeding gevenDagmenu 8 maandenWanneer starten met...

Content

Eetwijzer

Tool

Maand 8

Eetwijzer

Hongerige baby

Borstvoeding

Content

Kwaaltjestest
Tool

Maand 3

NUON ZAKELIJK
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ONLINE NOMINATIES BEKRONING
Beste social content marketing-inzet

ONLINE NOMINATIES BEKRONING
Beste data driven executie

BRIGHT MINDS CHALLENGE
BUREAU: 
FRESH BRIDGE
OPDRACHTGEVER: 
DSM

JURYRAPPORT: Een complete case binnen 
deze categorie die ook nog eens goed 
gebruik maakt van user generated-content. 
Mooi thema, klimaatverandering, dat 
ook nog eens werd gedeeld door tal van 
bekende wereldburgers. De verhalen die hier 
uit voort zijn gekomen zijn ijzersterk. Extra 
pluspunten voor de lange termijn visie en het 
maatschappelijk verantwoorde karakter.

VERDER* - 
PERSONALISATIEWEBSITE VFAS
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & MEDIA
OPDRACHTGEVER: 
VFAS*

JURYRAPPORT: Gepersonaliseerde content 
zoals neergezet in deze case is de droom 
van elke content marketeer. Op basis van 
data en zes persona’s past de content op 
de website zich real-time en dynamisch aan 
voor de eindgebruiker. Hoewel het design 
aansprekender kan, spreken de resultaten 
voor zich. De heldere en duidelijke metrics en 
KPI’s zijn glansrijk gerealiseerd. De jury was 
hiervan daadwerkelijk onder de indruk. 

*  vFAS (Nederlandse vereniging 
van Familierecht Advocaten 
Scheidingsmediators)

MIJN KEUKENTUINTJE
BUREAU: 
RED CARPET SOCIAL MEDIA
OPDRACHTGEVER: 
TELERSVERENIGING FOSSA EUGENIA

JURYRAPPORT: Geen Google Translate 
content maar een sterke en strenge 
redactionele formule. Kwaliteit betaalt zich uit 
in een consistente score onder de juryleden 
en heel erg veel volgers op Facebook. Dat 
is indrukwekkend en daar kunnen veel grote 
jongens een puntje aan zuigen.

ACTIVIA INSYNC
BUREAU:  
PUBNXT
OPDRACHTGEVER:
ACTIVIA

JURYRAPPORT: Deze case is mooi 
begonnen met een gedegen Google-search-
analyse. Op basis daarvan werd content 
gemaakt en media geselecteerd. Gedurende 
de campagne is de content én de distributie 
aangepast op basis van gedragsdata en 
reacties. Complimenten voor de vrijheid die 
de redacties gekregen hebben om hun eigen 
content te maken en voor het feit dat Activia 
nog altijd domineert op de search term 
InSync. Een mooi resultaat. 

EEN DAGJE MET…
BUREAU: 
WE ARE BLOSSOM
OPDRACHTGEVER: 
MARS NEDERLAND

JURYRAPPORT: Hele mooie opbouw van 
user generated content op social media, 
van verbetering van de merkwaarden, naar 
uiteindelijke sales. Een goed voorbeeld 
van Pay per Smile en het relevant 
inhaken vanuit een merk op populaire 
kattenfi lmpjes op social media. De fi lmpjes 
worden ook goed hergebruikt voor 
andere marketingdoeleinden. Daarnaast 
complimenten voor het slim gebruik maken 
van Facebook-targeting en video-metrics.

CROWDFUNDING OCKEL SIRUS A
BUREAU:  
RESHIFT
OPDRACHTGEVER:
OCKEL COMPUTERS

JURYRAPPORT: De case is gestart vanuit 
een Facebook audiences insights-onderzoek 
op een basis waarvan slim content is gemaakt 
en gedistribueerd op platforms die passen 
bij de doelgroep. Door slim gebruik te 
maken van data en conversietactieken is de 
doelstelling dubbel en dwars gehaald. 

BRIGHT MINDS CHALLENGE
BUREAU: 

FRESH BRIDGE
OPDRACHTGEVER: 

DSM

WINNAAR BEKRONING
Beste social content 
marketing-inzet

WINNAAR BEKRONING
Beste data driven executie

VERDER* - 
PERSONALISATIEWEBSITE VFAS

BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & MEDIA 

OPDRACHTGEVER: 
VFAS*
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ONLINE NOMINATIES BEKRONING
Beste distributie

ONLINE NOMINATIES BEKRONING
Beste blogserie 

TAKEDA CONTENTPLATFORM
BUREAU: 
THE FAT LADY
OPDRACHTGEVER:
TAKEDA

JURYRAPPORT: Deze case verdient een 
pluim voor de lange termijn-strategie en 
-visie. Takeda is in staat geweest om in korte 
tijd thought leader te worden op een moeilijk 
onderwerp, de ziekte van Crohn en colitis 
ulcerosa, waarmee ze enerzijds een moeilijk 
te bereiken en kleine groep mensen weten 
te informeren en anderzijds ziekenhuizen 
en specialisten zo ver hebben gekregen om 
samen content te maken. Dit platform is een 
blijvertje.

CMOTALK
BUREAU: 
ENERGIZE
OPDRACHTGEVER: 
ENERGIZE

JURYRAPPORT: De jury bewondert CMOtalk 
voor de slimme content-strategie om het 
doel (conversies) te realiseren. Knap dat de 
CMO’s zelf graag onderdeel van het clubje 
willen zijn. Ook complimenten voor de goede 
executie van de site. Maar uiteindelijk zit er 
meer in het platform dan er nu uitgehaald 
wordt. De vraag die blijft hangen is of het 
blog sec bijdraagt aan de branding van het 
bureau, de partners of de CMO zelf.

DE VERMOGENSMONITOR
BUREAU: 
ZANDBEEK
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO MEESPIERSON

JURYRAPPORT: Echt investeren in een 
groot onderzoek en daaromheen een 
goede distributiestrategie die niet leunt 
op PR alleen, deze case bewijst dat het 
kan. De resultaten spreken voor zich. Niet 
alleen is het thema daadwerkelijk geclaimd, 
de doelstellingen zijn ook gehaald en de 
content heeft het hart van de doelgroep 
geraakt. Door de inzet van een zeer divers 
pallet aan kanalen en platformen is werkelijk 
alles uit de content gehaald wat erin zat. Een 
case met lef.

STABILO BLOG
BUREAU: 
YUNE
OPDRACHTGEVER: 
STABILO

JURYRAPPORT: Sterke hygiëne content 
waarbij slim gebruik wordt gemaakt van 
momenten marketing. Daarnaast is het knap 
dat het blog jongeren weet te activeren om 
zelf tekeningen in te zenden en wordt er 
slim gebruik gemaakt van content curatie. 
Onduidelijk blijft of de doelgroep ook 
structureel geboeid blijft – of dat het vooral 
blijft bij activatie. 

JOUW GEMEENTE 
MIJN GEMEENTE
BUREAU: 
LVB
OPDRACHTGEVER: 
PINKROCCADE LOCAL GOVERNMENT

JURYRAPPORT: In deze case is duidelijk 
geleerd van ervaringen van vorig jaar. Dit 
heeft geleid tot scherpe keuzes op het 
gebied van zowel content als distributie en 
dat is knap. ‘Less is more’. Er is duidelijk 
goed gezocht naar ‘niche-media’ waar de 
moeilijk te bereiken doelgroep gevonden 
kan worden. Deze slimme distributiestrategie 
heeft geresulteerd in een zeer gezonde ROI. 
Een mooi staaltje content marketing. 

EUCERIN BLOG:
DE WETENSCHAP
VOOR EEN MOOIERE HUID
BUREAU: 
YUNE
OPDRACHTGEVER: 
EUCERIN

JURYRAPPORT: Sterke hygiëne content, 
die het goed doet in Google. Gekoppeld 
aan directe producten. Daarnaast zijn de 
productaspecten goed vertaald in content 
door vanuit een wetenschappelijk onderzoek 
invulling te geven aan veel informatie over 
diverse onderwerpen. Eucerin behandelt een 
probleem en komt ook met een oplossing.

DE VERMOGENSMONITOR
BUREAU:

ZANDBEEK
OPDRACHTGEVER: 

ABN AMRO MEESPIERSON

EUCERIN BLOG :DE WETENSCHAP
VOOR EEN MOOIERE HUID

BUREAU:
YUNE

OPDRACHTGEVER:
EUCERIN

WINNAAR BEKRONING
Beste distributie

WINNAAR BEKRONING
Beste blogserie 
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ONLINE NOMINATIES BEKRONING
Beste podcast

PRINT NOMINATIES BEKRONING
Beste fotografi e

THE BRIEF
BUREAU: 
WAYNE PARKER KENT
OPDRACHTGEVER: 
WAYNE PARKER KENT 

JURYRAPPORT: Deze podcast heeft in korte 
tijd een groot bereik opgebouwd binnen de 
doelgroep. Het format werkt goed en nodigt 
uit om meer te luisteren. Er wordt duidelijk 
aandacht besteedt aan manieren om de 
luisteraar geboeid te houden door diverse en 
mooie gasten. Voor de jury staat de executie 
en kwaliteit van de podcast boven iedere 
twijfel; The Brief is inmiddels een van de 
middelpunten van informatie over het vak 
content marketing. 

UWV MAGAZINE/DE PRACHT 
VAN DE PRAEL
BUREAU: 
MPG.
OPDRACHTGEVER: 
UWV CONCERNCOMMUNICATIE

JURYRAPPORT: Gedurfde keuze met 
intense zwart/witfoto’s. Meest persoonlijke, 
rauwe en ongepolijste fotografi e die je kunt 
bedenken. Met geportretteerden die zich 
trots en tegelijk getekend tonen; zo breng 
je kwetsbare mensen in beeld en laat je zien 
wat projecten ‘opbrengen’. Het laat prachtig 
zien hoeveel de maatschappij kan betekenen 
voor mensen die niet in ons gebruikelijke 
plaatje passen. Helemaal passend bij visie 
van UWV. 

1347 DAGEN
BUREAU: 
LVB
OPDRACHTGEVER: 
KPMG

JURYRAPPORT: Een exclusieve podcast 
waar je alleen toegang toe krijgt als je CEO 
bent. Een creatief zeer sterk format wat een 
andere kant van het vak laat zien dan normale 
CEO-interviews. Dit onderscheidende 
concept sluit heel goed aan bij de behoefte 
van de doelgroep waardoor er veel vraag 
ontstaan is naar toegang tot de podcast. Een 
duidelijk voorbeeld waarbij de podcast de 
doelstellingen van het merk ondersteunen. 

VANDAAG
BUREAU:
AXIOMA COMMUNICATIE
OPDRACHTGEVER: 
APOSTOLISCH GENOOTSCHAP

JURYRAPPORT: Verrassende en creatieve 
fotografi e van een organisatie waar je dat 
(misschien) niet van verwacht: het Apostolisch 
Genootschap. Sterk om de mensen te 
bewegen om eens op een heel andere 
manier op de foto te gaan. Fotografi e die de 
nieuwsgierigheid van de lezer opwekt.

CMOTALK
BUREAU:
ENERGIZE
OPDRACHTGEVER: 
ENERGIZE

JURYRAPPORT: Knap uitgevoerd, goede 
luistercijfers en altijd boeiende gasten. 
Daarnaast sluit de inhoud van podcast goed 
aan bij de interesses van de doelgroep. Enige 
opmerking is dat er wat weinig variatie in het 
format is aangebracht waardoor het geheel 
wat statisch voelt.

BPD MAGAZINE
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & MEDIA
OPDRACHTGEVER:
BPD

JURYRAPPORT: Gebiedsfoto’s zijn 
fantastisch, jongeren in hun eigen kamer ook 
met een originele invalshoek; van boven, in 
eigen omgeving. Er zijn veel verschillende 
vormen van fotografi e toegepast. Knap om 
een over het algemeen statisch onderwerp 
als gebiedsontwikkeling op deze manier in 
beeld te brengen.

THE BRIEF
BUREAU: 

WAYNE PARKER KENT
OPDRACHTGEVER: 

WAYNE PARKER KENT 

UWV MAGAZINE/DE PRACHT 
VAN DE PRAEL

BUREAU: 
MPG.

OPDRACHTGEVER: 
UWV CONCERNCOMMUNICATIE

WINNAAR BEKRONING
Beste podcast

WINNAAR BEKRONING
Beste fotografi e
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Reportage

Achter de bar: Tim Pen, 
floormanager Proeflokaal

�

UWV.NL/UWVMAGAZINE |  JUNI |  2017   17

‘Het proef-
lokaal draait op 

mensen met 
minder zware 
problematiek, 

Wajongers 
en mensen 
die even in 

een dip zitten’

biedt nu werk aan zo'n 110 mensen 'met een afstand tot 

de arbeidsmarkt'. ‘De gemiddelde werknemer is hier drie 

halve dagen per week. Mensen die wat steviger zijn, geef 

je een lastiger plek, achter de bar bijvoorbeeld. 

Sommigen hebben een rijk arbeidsverleden, waar wij 

weer van leren, zoals iemand met kennis van adminis-

tratie, of iemand afkomstig uit de horeca’, vertelt Kok. 

De meeste medewerkers hebben chronisch psychiatri-

sche klachten: angststoornissen, schizofrenie of een 

bipolaire stoornis. Ondanks het feit dat veel medewer-

kers een gebruiksaanwijzing hebben, gaat het niet zo 

snel mis, ook omdat Kok en Kooy weten hoe ze veilig-

heid en structuur kunnen bieden en het begrijpen als 

iemand een keer niet komt opdagen. ‘Een keer hebben 

we een flinke fout gemaakt. Toen hebben we iemand 

een positie in het management gegeven. Die voelde zich 

daardoor zo goed dat hij meende dat hij zijn pillen niet 

meer nodig had. Die heeft een enorme terugval en crisis 

gehad. Daarvan hebben wij moeten leren.’ 

Break even
In het begin draaide De Prael op geld voor de zorg en 

begeleiding van cliënten. De bierinkomsten waren 

secundair, maar gaandeweg moest dat veranderen. ‘Met 

bier verdien je alleen geld als je bulk gaat produceren of 

als je een proeflokaal hebt. Met de verhuizing naar de 

Oudezijds kwam er een proeflokaal. Het ligt aan een 

onooglijk steegje, maar mensen weten het toch te vin-

den. En dat is maar goed ook, want het zorggeld ver-

dampte snel. We zijn nu op break-even, vooral dankzij 

het proeflokaal, dat draait op mensen met minder zware 

problematiek, Wajongers en mensen die even in een dip 

zitten.’ 

Die laatste groep werknemers is vrij nieuw voor De Prael, 

omdat men zich in eerste instantie vooral op cliënten uit 

de psychiatrie richtte. Maar met de snelle groei is dat niet 

voldoende – ook omdat psychiatrische patiënten zelf-

standig moeten wonen en woonruimte in Amsterdam 

heel schaars en duur is. Tegenwoordig zijn dus ook �

N°2 
juni 2017

  
Roland Blonk over inclusiviteit  Michaël 
van Straalen over de banenafspraak  
Slim solliciteren  De pracht van De Prael  

 Werk, werk, werk volgens Gijsbert Vonk

Spookjongeren
Weer in beeld

 case
VANDAAG
Apostolisch Genootschap

Concept & realisatie: Axioma Communicatie
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PRINT NOMINATIES BEKRONING
Beste cover

PRINT NOMINATIES BEKRONING
Beste nieuwsbrief

THE DIGITAL DUTCH
BUREAU: 
ZANDBEEK
OPDRACHTGEVER: 
KPN

JURYRAPPORT: Verrassend van formaat. 
Groot; komt daardoor direct bij de lezers 
binnen. Krachtig en indringend beeld, goed 
gecombineerd met grafi sche vormen. Plus 
een positieve tekst die moet zorgen voor een 
sterk gevoel waardoor je het blad gaat lezen. 
Goede cijfermatige onderbouwing van hun 
succes.

DE KRANT VAN UNIVÉ
BUREAU: 
PROOF
OPDRACHTGEVER: 
UNIVÉ

JURYRAPPORT: Muurkrant als communica-
tiemiddel is bijzondere keuze. Bedoeld als 
traditioneel bindmiddel: samen lezen, samen 
verder over praten. Ingezet voor decentrale 
communicatie in 130 winkels. Om de aange-
scherpte strategie te verduidelijken. Modulair 
opgebouwd met ruimte voor die regionale 
verankering met ‘Sterke Staaltjes’. Jury had 
wel fl inke discussie over de hoeveelheid tekst 
en gebruikte kleuren. Maar ook hier geldt; 
het wérkt. Decentraal en deels door mede-
werkers zelf ingevuld. 

UZEGT
BUREAU: 
THE FAT LADY
OPDRACHTGEVER: 
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL

JURYRAPPORT: Moedig van een ziekenhuis, 
doet wat het belooft, sterke zelfkritische 
tekst op de cover. De eigen mensen staan 
op de cover, geen modellen. Niet extra 
fl itsend gefotografeerd, maar gewoon 
zoals ze zijn. De jury gaat voor effectiviteit, 
puur, verrassend dichtbij en daardoor 
confronterend, in combinatie met de 
gebruikte quote. Cover is representatief voor 
wat je krijgt in het binnenwerk. 

HOLLAND HERALD
BUREAU:
G+J CUSTOM CONTENT
OPDRACHTGEVER:
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

JURYRAPPORT: Sterk gemaakt, mooie 
krachtige covers, de nieuwe lijn is zichtbaar 
maar zou sterker aangezet kunnen worden. 
Ondanks de sterk wisselende coverbeelden, 
blijft de herkenbaarheid van cover fi er 
overeind door het gebruik van de vaste 
elementen zoals titel, ankeilers en logo. 
Maakt doel (‘cover als contactmoment’) 
helemaal waar.

ZIGGOOPZ’NKOP
BUREAU: 
PROOF
OPDRACHTGEVER: 
ZIGGO

JURYRAPPORT: Goed concept met duide-
lijke doelstelling: door ervaringen van mede-
werkers klanten snel en effectief door de eer-
ste 90 dagen heen helpen. De meeste fricties 
ontstaan in die eerste periode. Is onderdeel 
van bredere mix van middelen. Nieuwsbrief 
gekozen omdat een deel van de medewer-
kers niet de beschikking heeft over intranet. 
Teksten zijn volgens de jury wel aan de lange 
kant, maar het wérkt. Sterk is dat content is 
aangedragen door medewerkers en dat deze 
wordt aangepast aan de werklocatie.

UZEGT
BUREAU: 

THE FAT LADY
OPDRACHTGEVER: 

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL

ZIGGOOPZ’NKOP
BUREAU: 

PROOF
OPDRACHTGEVER: 

ZIGGO

WINNAAR BEKRONING
Beste cover

WINNAAR BEKRONING
Beste nieuwsbrief

OPMERKING JURY: 
Potentiële inzenders hebben het idee 
gehad dat alleen print-uitgaven kond en 
worden ingezonden. Een misverstand 
omdat juist vooral de digitale 
nieuwsbrieven nog steeds populair 
zijn. Daardoor weinig inzendingen. 
We beperken ons dan ook tot twee 
nominaties, waarvan er één een 
Bekroning wint. 

ZIGGOOPZ’NKOP
BUREAU: 

PROOF
OPDRACHTGEVER: 

ZIGGO
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PRINT NOMINATIES BEKRONING
Beste magazine

BPD MAGAZINE
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & MEDIA
OPDRACHTGEVER: 
BPD

JURYRAPPORT: Alles klopt aan dit 
magazine; mooi, helder, inhoudelijk. 
Variatie in beeld, je verwacht niet zo’n 
mooi uitgebalanceerd blad uit die branche, 
er zit veel samenhang in. Alles gaat 
natuurlijk over gebouwen of stedenbouw/
gebiedsontwikkeling, maar maakt 
tegelijkertijd geen eenzijdige indruk. 
Maakt de doelstelling (‘overtuigen van 
beleidsmakers’) helemaal waar.

PERSONEELSMAGAZINE 
MANIFESTO
BUREAU: 
DAS STUDIO
OPDRACHTGEVER: 
SNS BANK

JURYRAPPORT: Vlees aan de homp, 
longreads, moedig om de macht aan de me-
dewerkers te geven, de kernwaarden druipen 
er gewoon uit (het ‘bankmanifest’ is uitgangs-
punt). Ziet er uit als een cadeautje met veel 
inhoudelijke variaties/vormen. Kern van de 
formule wordt uitstekend toegepast: ban-
ken staan ter discussie. Hoe ga je daar mee 
om, wat doet het met je en hoe kun je de 
dienstverlening beter maken voor de klant? 
Magazine heeft menselijk gezicht, met inte-
ressante rubrieken en thema’s en prachtige 
fotografi e. Onderwerpen zijn bewust bank-/
merk-overstijgend en juist een printmagazine 
kan dan een tastbaar bindmiddel zijn. 

ANTONI
BUREAU: 

SAVENIJE EDITORIAL CONSULTANCY & YKESWERK
OPDRACHTGEVER: 

ANTONI VAN LEEUWENHOEK

WINNAAR BEKRONING
Beste magazine

Sanquin i.s.m. das Studio1/3

MAN I F E STO Tijdschrift van SNS Bank N.V. 
voor medewerkers en andere 

bevlogen mensen  

#01
thema

SAMEN

EDWIN VAN CALKER 
(voormalig bobsleeër): 
‘Zou jij maandenlang,  
op de lip van een collega, 
aan een project kunnen 
werken, om dat ene  
doel te bereiken?’
p.62

‘At the end of the day, 
Rocky is a love story, 

and he could never have 
reached the final bell 

without Adrian’

SYLVESTER STALLONE
Rocky is een film uit 1976 met 
Sylvester Stallone in de hoofdrol. 
De film vertelt het verhaal van 
Rocky Balboa, een onbekende 
bokser die de kans krijgt zichzelf 
te bewijzen door het op te mogen 
nemen tegen de heersende kam-
pioen zwaargewicht. Sylvester 
Stallone zelf vindt de film nog 
altijd mooi, omdat het verhaal in 
zijn ogen gaat over ‘een ultieme 
droom, liefde en samenwerking’.  
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#02 De klant

 ‘Er zitten natuurlijk bij  
al die reacties ook veel 
zeikerds, die ik – als ik de 
helpdeskmedewerker 
was – ook onmiddellijk 
zou afschieten.’

YOUP VAN ’T HEK
In 2010 barstte de bom in Neder-
land. Onder aanvoering van de 
cabaretier Youp van ’t Hek – die 
een privéprobleem over een 
mobiele telefoon aangreep om 
een landelijk probleem aan te 
pakken – werd T-Mobile aan de 
schandpaal getwitterd. Op de 
vraag wie ‘ook van het kastje naar 
de muur wordt gestuurd door de 
klantenservice van een bedrijf’, 
ontving hij in korte tijd 30.000 
tweets en 11.000 mailtjes. De 
BN’er bracht daarop met een 
reeks publicaties en optredens 
bedrijven met een ‘verziekte 
klantenservice’ in verlegenheid. 
Onder andere Ziggo, Eneco, 
Nuon, Vodafone en KPN moesten 
het ontgelden in zijn columns, 
televisie-interviews en zijn 
eenmalige magazine De Help.  

WANDA CATSMAN
COMMUNITYMANAGER:
‘Ik kom zelfs bij onze 
klanten thuis. Laatst 
werd ik uitgenodigd voor 
een barbecue.’

MAN I F E STO Tijdschrift van SNS Bank N.V. 
voor medewerkers en andere 

bevlogen mensen  
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MAN I F E STO

WINNIE DE POEH
Voor Poeh-beer is het leven heel 
eenvoudig. Geef hem een pot 
honing en hij is eigenlijk gewoon 
een blije beer. Zelf zegt hij maar 
een klein beetje verstand te heb-
ben, maar wij betrappen ’m regel-
matig op wijsheden waar we zelf 
nog een puntje aan kunnen zui-
gen. De rode draad in boeken als 
Winnie de Poeh en management 
en Winnie de Poeh en succes:  
als je het leven terugredeneert 
naar de wijsheden van deze 
goedlachse knuffelbeer kom je 
een heel eind. •

MAN I F E STOMAN I F E STO

MARLOES VAN 
DER LOGT, 
LEIDINGGEVENDE 
‘Wij moeten onvoor-
waardelijk vertrouwen 
durven geven. Dus niet 
alleen zéggen dat fouten 
maken mag, maar 
mensen er ook niet op 
afrekenen.’

Tijdschrift van de Volksbank 
voor medewerkers en andere 

bevlogen mensen  
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#03 Lef

Winnie de Poeh 

‘  Je bent moediger  
dan je gelooft,   
sterker dan je lijkt   
en slimmer dan  
je denkt.’
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KORT 
8 topics die op iedere SNS Bank N.V.-

SAMEN.  

DE NAAKTE WAARHEID  
Alle goede voornemens ten spijt, de 
kritiek op banken blijft aanhouden. 
Hoe dicht je een vertrouwenskloof? 

KRACHTIG SAMENSPEL  
Als banken alleen maar sturen op 
efficiency, wordt het lastig om te 
overleven. We moeten samenwerken, 
betoogt Henk Volberda, hoogleraar 
Strategisch Management en 
Ondernemingsbeleid. En dat is niet 
makkelijk. 

BOBSLEE-INSPIRATIE  
Olympiër Edwin van Calker spreekt 
over de noodzaak van samenwerken 
en legt uit hoe dat in zijn sport gaat. 

MENSENWERK  
De nieuwe mense lijke benadering  
van Bijzonder Beheer werpt haar 
vruchten af. Dat is goed voor de klant 
en tegelijkertijd positief voor de 
portemonnee van de bank. 

BANKEN EN SJOEMELSOFTWARE 
Duitse auto-degelijkheid staat op 
barsten. Wat kunnen banken en 
Volkswagen van elkaar leren? 

SUPERPROMOTER IT-GEHEIM
Aan de voorkant bedienen  
SNS Bank N.V. en haar merken  
vijf verschillende groepen mensen.  
Aan de achterkant maakt iedereen 
gebruik van dezelfde IT-straat. 

STRATEGISCH INTERVIEW  

SNS Bank N.V. gerust typeren. 

spreekt er voorzichtig over. 

BELANGRIJK PROGRAMMA  
ICF wat is dat eigenlijk? Eveline van 
Otterloo legt uit wat het voor haar 
betekent. ‘Het gaat echt ergens over! 
Het gaat over ons dagelijks werk en 
hoe we daar grip op houden.’

KLIMAATNEUTRAAL 

voor de opwarming van de aarde’,   
is onze ambitie om in 2030 als eerste 
bank in de wereld klimaatneutraal te 
zijn, zo zegt Piet Sprengers van de 
ASN Bank. 

MINISTER-PRESIDENT 

MARK RUTTE 

‘Banken, woningcorporaties, 

scholen en ziekenhuizen heb-

ben de beste mensen nodig, 

maar moeten niet vergeten dat 

ze met belastinggeld betaald 

worden, of dat hun bank in 

nood door belastinggeld gered 

wordt. Dat betekent dat je een 

beetje terughoudend bent. Ik 

vind dat we elkaar daar op 

moeten aanspreken.’

MINISTER-PRESIDENT

MARK RUTTE
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Bijzonder Beheer – zeg maar de intensive care van de bank – draait nog altijd overuren. Het gaat 

tegenwoordig vooral om samenwerken met klanten bij betaal achterstanden, in plaats van het mes 

op de keel te zetten. Het is een nieuwe menselijke benadering die ervoor zorgt dat het aantal 

hypotheekachterstanden bij SNS Bank N.V. – die van meer dan één maand – aanzienlijk is gedaald 

in 2015. Dat is goed voor de klant en tegelijkertijd positief voor de portemonnee van de bank. 

FOTOGRAFIE: No Candy
TEKST: Mireille Capiau Mensenwerk

DIRK-JAN ABBRINGH, 
PURPOSE
‘Wij vergelijken alle Bijzonder 
Beheer-afdelingen van banken 
en hebben banken en schuld-
verlening bijeengebracht in 
één groot project. Hoe je  
mensen preventief uit de  
schulden kunt houden en halen 
als ze erin zitten. Dat was de 
start van Purpose. SNS han-
teert vanuit zijn Manifest een 

socialer vertrekpunt dan veel 
banken. Dat is een mooie 
intentie. De sleutel van veel 
betalingsproblemen ligt overi-
gens niet bij banken, maar bij 
de mensen zelf. Soms is het 
dan beter om het huis te  
verkopen en een nieuwe start 
te maken. Banken moeten  
niet alleen sociaal, maar ook 
streng zijn.’

M E N S
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Antoni

NR 1 | MAART 2017

‘Het werd mijn 
doel mijn leven te 
rekken tot die ene 

behandeling 
beschikbaar kwam’

Astrid Nollen–de Heer

ONDERZOEK  Moet je DCIS wel behandelen?  INNOVATIE TomTom in de OK

Antoni

NR 2 | ZOMER 2017

‘Een arm om  
iemand heen slaan, 

daar is ook  
ruimte voor’

Martelly Krielen

IN BEHANDELING  Wat als je NET hebt?  HOE WERKT DAT? Checkpoint remmers

ANTONI
BUREAU: 
SAVENIJE EDITORIAL CONSULTANCY 
& YKESWERK
OPDRACHTGEVER: 
ANTONI VAN LEEUWENHOEK

JURYRAPPORT: Blad zit heel goed in elkaar, 
vol emotie maar niet larmoyant. Straalt heel 
veel betrokkenheid uit: de moeilijke weg die 
kankerpatiënten moeten gaan en de enorme 
hulpdrang van de medewerkers. Sobere 
uitstraling past volgens de jury heel goed bij 
onderwerp ziekte en ook bij fondsenwerving 
voor verder onderzoek. Wat een tweede 
doelstelling is van het magazine. Patiënten 
worden niet als zielig neergezet en de artsen/
verpleegkundigen als betrokken behande-
laars. Jury was onder de indruk van het effect: 
losse oplage was in no time weg, veel reac-
ties op Facebook na verschijning, meer dona-
ties voor in magazine beschreven therapieën. 
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ZILVEREN VRIENDEN

GOUDEN VRIENDEN


