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RUBRIEKSNAAM

Contentmarketing toont groei 
naar volwassenheid

Waar vorig jaar de Grand Prix Content 
Marketing in het teken stond van lef en 
creativiteit, zien we dit jaar dat het vak 
steeds meer trekken van volwassenheid 
begint te tonen. Dit blijkt niet alleen uit 
het recordaantal inzendingen voor 2019, 
maar ook uit de toename in de kwaliteit 
van de cases zoals door alle 7 jury’s ge-
constateerd werd. Doelstellingen worden 
elk jaar beter onderbouwd, aanpakken 
zijn doorwrochter en resultaten worden 
steeds concreter, zowel op projectniveau 
als onderdeel van geïntegreerde marke-
ting. 
 
Opvallend is dat in de totaal 15 awards, 
goud, zilver en brons in de 5 award cate-
gorieën B2C, B2B, Not-for-profit, Busi-
ness to Employee en Content Campagnes 
verdeeld zijn over maar liefst 12 verschil-
lende bureaus. Ook dat gegeven lijkt een 
concrete indicatie dat het vak breder en 
volwassener wordt met meer ‘spelers’ in 
de voorhoede. 
 
Met het volwassener worden komt ook de 
vraag op hoe we cases in deze ontwikke-
ling naar volwassenheid moeten beoorde-
len. Op verrassing en innovatie of op so-
lide werk wat er mogelijk voorspelbaarder 
uitziet en wat effectief zijn werk doet om 
doelen te realiseren. Waarschijnlijk is het 
antwoord op de vraag: beide aspecten. 
Solide werk, gebaseerd op jaren ervaring 
over effectiviteit, hoeft niet vernieuwend 
te zijn als het ‘the job’ doet. Tegelijkertijd 
weten we dat met het volwassen worden 
van het vakgebied het ook moeilijker 
wordt om aandacht te verdienen. Daar-
voor zal werk onderscheidend moeten zijn 

Walter Kraus is Managing 
Director Retail Media as a Service 
bij Summit. Hij is daarnaast 
voorzitter van de Overall Jury van 
de Grand Prix Content Marketing, 
een initiatief van BBP Media 
ondersteund door Platform Content 
(een platform van organisaties die in 
de content marketing werken).  

VOORWOORD

juryleden gekeken naar wisselen van jury 
of onderwerp en als voorzitter is altijd 
iemand gekozen met jurylid-ervaring. Al 
met al leidde dat tot de volgende statis-
tieken; 

 •  56 stemmende juryleden, waarvan 26 
nieuwe juryleden zijn en 30 die eerder 
hebben gejureerd. 45% vers bloed van 
zowel merk- als bureauzijde, waarmee 
frisse beoordeling gegarandeerd is

•   de m/v-verhouding is 45% / 55% 
•  bijna 40% werkt aan merkzijde en de 

overige 60% werk bij een bureau, bij 
een medium (als marketeer of journalist) 
of is onafhankelijk.  

•  in 6 van de 7 jury’s hebben we ook 
een vakprofessional uit de Belgische 
contentmarketingsector, met jury- 
ervaring in Nederland en/of België. 

 
Kortom, een prachtjury die het 
vak goed vertegenwoordigt, diversiteit 
in visie is hiermee gegarandeerd en qua 
schaalgrootte is een onafhankelijk jury-
proces verzekerd. We kijken dan ook met 
veel plezier uit naar deze editie van de 
Grand Prix, waarbij groei naar volwassen-
heid centraal door alle cases, awards en 
bekroningen doorklinkt. We vertrouwen 
erop dat dit de opmaat betekent naar 
een vak dat ook volwassen aan het 
worden is en waar we de komende jaren 
alleen nog maar mooiere en ook effectie-
vere inzendingen zullen zien. Vanavond 
vieren we niet alleen het vak maar vooral 
ook het feit dat we de pubertijd bijna 
ontgroeid zijn. 

Walter Kraus

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking 
met BBP Media en MarketingTribune. 
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en zichzelf in strategie, middelen, creatie 
en distributie moeten blijven vernieuwen. 
 
Met deze afwegingen in het achterhoofd 
hebben de 56 juryleden uit het vak een 
prestatie van formaat geleverd. Daarbij 
heeft de diversiteit in de jurysamenstelling 
zeker een rol gespeeld. Bij het samen-
stellen is een ‘stevige’ diversiteitspuzzel 
gelegd op kenmerken als: bureau versus 
merk, vrouw of man, jong talent versus se-
nior ervaring, verschillende rolprofielen in 
de sector van creatie tot strategie, ervaren 
in jury/nieuw etc. Tevens is bij de ervaren 



Bij het toekennen van nominaties/
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 en 
gerelateerd aan budgetinzet)

Daarnaast wordt vernieuwing in de 
jurering nadrukkelijk gewaardeerd.

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Awards B2B

MEET THE CHEF
OPDRACHTGEVER: 
LIGHTSPEED
BUREAU: 
MARCOMMIT

DOEL: Lightspeed wilde op korte termijn 

haar naamsbekendheid in de Nederlandse 

horecabranche vergroten en op de lange 

termijn meer leads genereren. Een belangrijk 

uitgangspunt daarbij was dat Lightspeed ook 

wilde laten zien dat zij een hip internationaal 

techbedrijf is én dat zij niet alleen oplossingen 

levert aan de kleinere horecaondernemer, maar 

ook het topsegment in de horeca bedient. 

RESULTAAT: Door de samenwerking met zes 

bekende Nederlandse chefs heeft Lightspeed 

zich definitief gepositioneerd als een aanbieder 

van horecasoftware voor het topsegment. Naast 

de verbluffende PR-resultaten boekte deze 

campagne ook bovengemiddelde resultaten 

voor het genereren van pre-marketing leads 

door downloads van het e-receptenboek 

met een goede conversieratio. Vanwege 

het daverende succes van de campagne in 

Nederland, gaat Lightspeed dit concept dit jaar 

herhalen in België.

JURYRAPPORT: Deze case toont duidelijke 

doelstelling, originele uitvoering (sterk 

format) en overtuigende resultaten. Knap om 

deze chefs mee te laten werken en gelijk als 

influencers in te zetten. Goed getimed en een 

hippe lancering. De combinatie en inzet van 

middelen - zowel on- als offline - is geweldig. 

Bijna elke mogelijkheid lijkt benut. Met een 

relatief klein budget is er iets bijzonders 

neergezet, met gevoel voor detail, in content 

maar ook in de executie.

SNB HAALT MEER UIT SLIB
OPDRACHTGEVER: 
NV SLIBVERWERKING NOORD-BRABANT
BUREAU: 
REPUTATIONS

DOEL: SNB verbrandt rioolslib, het restproduct 

dat overblijft na zuivering van het rioolwater. 

Door belangrijke stakeholders van SNB 

wordt dit proces onterecht geassocieerd 

met duurzaamheid, terwijl SNB een prachtig 

verhaal heeft te vertellen. De uitdagingen: 

SNB positioneren als ‘illustratief voorbeeld van 

de circulaire economie’, onder de aandacht 

brengen bij bedrijven in de agrosector voor 

de verwerking van hun zuiveringsslib, en nieuw 

verkozen bestuurders van waterschappen 

informeren en engageren.

RESULTAAT: SNB heeft met deze aanpak 

een top-of-mind positie veroverd bij de 

belangrijkste doelgroepen. Dat blijkt niet 

alleen uit de cijfers, maar ook uit het feit 

dat directie en medewerkers van SNB nu 

gevraagd wordt actief te participeren in 

duurzaamheidsprojecten vanwege hun 

bewezen expertise. 

JURYRAPPORT: Duidelijke doelgroep, scherpe 

probleemstelling. Mooie concrete resultaten. 

Er is zeer goed gekeken naar de volledige 

digitale infrastructuur rond het bedrijf, en 

daar is gebruik van gemaakt om meerdere 

doelstellingen te realiseren. Niet vanuit een 

‘actie’ of ‘campagne’ benadering, maar vanuit 

een ‘continu proces’ gedachte. Het resultaat 

is een mooie gelaagde herpositionering naar 

duurzaamheid. Qua middelen en content op 

het eerste oog niet heel vernieuwend maar wel 

effectief, en daar gaat het om.

Digitaal magazine: SNB.Circulair

Twee keer per jaar publiceert SNB dit digitale magazine. In het magazine wordt de 
buitenwereld naar de SNB-wereld betrokken. Elk magazine heeft een toekomstgericht 
thema in relatie tot duurzaamheid. Interviews met externe thought leaders op dit gebied, 
cases bij industriële klanten en waterschappen, maar ook luchtigere onderwerpen zoals 
een portret van een kunstenaar die kunstwerken maakt van slib. 

Ruim 

xxxx 
blabla
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Lees hier 
het digitale
magazine

Awards zijn een 
beloning voor een totale, 

bredere, doorgaans 
kanaal overschrijdende 

contentmarketingstrategie. 
Hierbij is sprake van  

een continue en substantiële 
aanpak gericht op de  

lange termijn.
Awards in goud, zilver en 

brons worden uitgereikt in 
de domeinen B2B, B2C, B2E, 

Not for Profit en Content 
Campagne.

GOUD ZILVER

AWARDS



THE MERIDIAN
OPDRACHTGEVER:
GEODAN
BUREAU: 
ZANDBEEK

DOEL: Door het combineren van data maakt 

Geodan bijvoorbeeld het in kaart brengen 

van oplossingen voor de energietransitie of 

het vinden van de meest efficiënte routes 

voor pakketbezorging mogelijk. Helaas zijn de 

mogelijkheden van location intelligence nog 

bij veel te weinig organisaties bekend. Daar wil 

Geodan verandering in brengen. De opdracht: 

nieuwe doelgroepen, van enkele tienduizenden 

onbewust onbekwame professionals voor wie in 

location intelligence een grote belofte schuilt 

aanboren.

RESULTAAT: Als eerste in zijn bedrijfstak durfde 

geo-ict-bedrijf Geodan te kiezen voor een 

onafhankelijk platform met een journalistieke 

uitstraling. Met succes! Dankzij slim getargete 

distributie realiseerden de eerste twee issues 

van The Meridian een substantieel bereik en 

blijkt uit de hoge time on page de waardering 

van de bezoekers voor de content. 

JURYRAPPORT: De keuze voor een 

journalistiek ingestoken content hub als 

opmaat richting corporate website is handig 

en slim. Een strategie voor de lange termijn 

waarbij de eerste resultaten veelbelovend 

zijn. Een concept dat goed en systematisch 

met buyer persona onderzoek is aangepakt. 

Complimenten voor opdrachtgever en bureau 

dat voor kwaliteit in vormgeving en techniek 

is gekozen, waardoor een prachtig platform is 

gecreëerd dat overtuigende resultaten levert.

EEN NEDERLANDS VERHAAL MET 
DE REST VAN DE WERELD DELEN
OPDRACHTGEVER:
CYCLOMEDIA
BUREAU: 
DEPT

DOEL: Het hoofdprobleem was dat de 

doelgroep niet op de hoogte was van de 

services van CycloMedia die steden op langere 

termijn veel geld en tijd besparen en daarnaast 

ook groener, veiliger en slimmer maken. 

CycloMedia wist niet hoe ze beslissers van deze 

steden op een goede manier de oplossingen 

konden laten zien. Hierdoor werden er online 

geen leads gegenereerd. 

RESULTAAT: De focus is verschoven naar een 

op de doelgroepgerichte aanpak, waarbij 

content over de service is veranderd in mooie 

verhalen en resultaten die de services teweeg 

hebben gebracht bij klanten en steden. Dit 

leidt tot een substantieel bezoek de nieuwe 

Smart City website via de social campagne, 

een gemiddelde click through rate die 100% 

hoger ligt dan de benchmark en 400+ nieuwe 

leads die gegenereerd zijn door middel van het 

downloaden van relevante content.

JURYRAPPORT: Een goed doordachte 

strategie. Interessante doelstelling om vanuit 

het niets leads aan te spreken. Een boeiende 

en blijkbaar effectieve strategie gelet op het 

budget. Een mooie gestructureerde aanpak en 

een goede mix van creatie en functionele en 

effectieve leadgeneratie. 

DE WAARDE VAN ADVIES
OPDRACHTGEVER:
AVÉRO ACHMEA
BUREAU: 
AXIOMA

DOEL: Avéro Achmea is aanbieder van 

verzekeringen en diensten en sluit nooit 

direct af met de klant, maar werkt altijd met 

onafhankelijke adviseurs. Een goed advies 

wordt, zeker in de zakelijke markt en bij 

adviesgevoelige producten, steeds belangrijker. 

De hoofdoelstelling voor Avéro Achmea is: 

zichtbaar zijn/blijven bij de adviseur door hen 

daadwerkelijk verder te helpen; een band met 

adviseurs opbouwen die is gebaseerd op het 

toevoegen van waarde.

RESULTAAT: Op basis van data-driven 

persona én actuele insights zijn de thema’s 

bepaald om de strategie te laden. Het 

eerste thema, ‘cyber’ en is in vijf fasen in de 

contentmarketingstrategie uitgewerkt, en met 

direct resultaat. Vrijwel de gehele beoogde 

doelgroep is bereikt, 65% van de beoogde 

doelgroep blijkt terugkerende bezoeker op de 

website te worden, het aantal volgers van Avéro 

Achmea op LinkedIn is toegenomen met maar 

liefst 57%., het aantal podcast-luisteraars is bij 

de tweede editie al 25% van de doelgroep.

JURYRAPPORT: Een goed doordachte 

strategie en uitvoering, creatief bedacht 

en inhoudsvol. Het eerste thema is heel 

consequent doorgetrokken waardoor het 

zichtbaar werkt. Slim om in een podcast ook 

vragen van adviseurs te beantwoorden. Met 

een relatief klein budget een nette campagne 

met een mooi resultaat. 

Creating a
Green City

7 ways to efficiently reduce 

the impacts of climate 

change within your city

Climate change is happening. Even your city might not have experienced extreme 

effects yet, the UN’s predictions for the near future aren’t great.

We hear a lot about the potential global risks if this trend keeps evolving. But how 

detailed are your insights into the impact that climate change will have on your city? Do 

you know, for example, how much rainfall your city can handle before wells overflow? 

Or how to support citizens in case of outrageously high temperatures?

Luckily, there are many ways to make your city greener, for example by creating more 

green spaces in your city, as well as other opportunities to reduce CO2 levels. Cities are 

responsible for 75% of all the carbon emissions in the world, so it is on a local level that 

real changes are made. 

With this white paper we’re handing you insights and solutions to prevent and deal with 

crucial situations caused by environmental issues, and show what you can do as a city 

to become greener.

‘Climate goals were approved by almost 

200 countries in the Paris Climate 

Agreement, but it is the cities who are 

making a significant achievement.’

Jose Antonio Ondiviela,

SmartCities Solutions Director at Microsoft

BRONS
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XINSPIRATIEVIDEO

INTERNET
OF THINGS

INTERNET OF THINGS
OPDRACHTGEVER: 
VODAFONE
BUREAU: 
LVB

DOEL: Het is een kwestie van tijd voordat ook 

‘niet-technologische’ bedrijven ‘Internet of 

Things’-oplossingen zullen gaan gebruiken. 

Vodafone wil daarbij een vanzelfsprekende 

partner zijn. LVB ontwikkelde samen met 

Vodafone een mede op data gebaseerde 

meerjarige contentcampagne. Er is aangehaakt 

op de bestaande ATL-reclamecampagne, 

waarin ambitie centraal staat. Waar de focus 

in 2018 op awareness lag, is deze voor 2019 

verschoven naar traffic en uiteindelijk leadgen. 

RESULTATEN: Content rules! Letterlijk. Al 

snel bleek dat de inspiratievideo’s met Sander 

Schimmelpenninck beter scoorden dan de ATL-

video’s. Hierop zijn de ATL-reclame’s stopgezet, 

zijn de video’s met Sander Schimmelpenninck 

naar de upperfunnel geschoven en hebben 

we met Sander 2 nieuwe video’s gemaakt. 

Er is geen beter voorbeeld dan dat een 

contentmarketingstrategie werkt en zelfs 

reclame weet te outperformen. Als concreet 

eindresultaat produceert de campagne 

meerdere honderden leads na enkele 

maanden.

JURYRAPPORT: Hele mooie strategie 

uitgewerkt in een complete mix van middelen 

waarbij effectiviteit nauwkeurig wordt gemeten. 

De gelaagdheid van de middelen in de funnel, 

in combinatie met authentieke content is 

indrukwekkend. De resultaten zijn bijzonder en 

op de kracht van de content gegenereerd.

SUCCES OP BESTELLING
OPDRACHTGEVER:
POSTNL
BUREAU: 
LVB

DOEL: PostNL is een bedrijf in beweging. 

Een bedrijf in digitale transformatie. In de 

e-commercemarkt is PostNL marktleider 

in Nederland en wil dat graag blijven, met 

eigentijdse contentmarketing als brandstof 

voor zowel merkbouw als sales. Doel is een 

voorkeurspositie te claimen in de bestaande 

pakkettenmarkt en een plek te veroveren 

binnen de groeimarkten. De content dient ook 

bij te dragen aan de merkpositionering ‘de 

favoriete bezorger’ en PostNL te positioneren 

als de ‘bezorger van succes’.

RESULTAAT: De gezamenlijke resultaten van de 

eerste twee reeksen hebben de verwachtingen 

van alle betrokkenen ruimschoots overtroffen. 

Zowel qua engagement op de content als 

de positieve impact op het merk. Metingen 

door de opdrachtgever tonen dat Succes 

op bestelling een duidelijk positief effect 

op PostNL heeft. De content van Succes op 

Bestelling wordt met een hoog rapportcijfer 

beoordeeld, heeft direct een forse bekendheid 

onder de doelgroepen en heeft het beeld van 

PostNL bij de doelgroep positief veranderd. 

JURYRAPPORT: Een slimme marktgedreven 

aanpak, die de helder afgebakende doelgroep 

goed door de funnel leidt. Goed om te zien dat 

er eerst onderzoek is gedaan in de doelgroep. 

Een helder concept, met Inhoudelijk goede 

content die op basis van de cijfers zichtbaar 

goed converteert. Effectief!

X



#DOESLIEF
OPDRACHTGEVER: 
SIRE
BUREAU: 
BLAUW GRAS

DOEL: We lijken steeds minder aardig voor 

elkaar. Daarom wil SIRE Nederland overtuigen 

dat onaardig gedrag onnodig en kwetsend is 

en dat het weinig moeite kost om een beetje 

aardiger te doen. Met ‘#DOESLIEF’ biedt SIRE 

een positief handelingsperspectief, dat je zowel 

op jezelf kunt betrekken als kunt gebruiken om 

anderen op een onschuldige manier te attende-

ren op hun gedrag

RESULTATEN: De #DOESLIEF-campagne heeft 

een excellent resultaat behaald, zowel in ter-

men van bewustwording als van gedragsveran-

dering. De campagne veroorzaakte vrijwel ge-

lijk een lawine aan free publicity met een groot 

positief sentiment (68% van de Nederlanders 

geeft deze campagne hoger dan een 8). Het 

absolute bereik van de campagne was immens 

(1.433.590.998 impressies) maar het belangrijk-

ste is dat de campagne ook daadwerkelijk een 

groot effect heeft gehad. 83% van Nederland 

kent de campagne en 32% heeft de hashtag 

#DOESLIEF zelf actief gebruikt. Daarnaast heeft 

29% van de Nederlanders iets aardigs gezegd 

of gedaan wat ze normaal niet zouden doen.

JURYRAPPORT: Een maatschappelijk verant-

woorde campagne met toegankelijke laag-

drempelige content en een groot effect door-

dat er echt een beweging op gang is gebracht. 

Een doordachte inzet van middelen en kanalen 

waarbij op de juiste momenten de juiste con-

tent werd gebracht. De subliem gevonden 

hashtag zorgde tezamen met de brede content 

ondersteuning voor een supermooi resultaat 

voor een lastig probleem. Knap gevonden!

#MYFIRSTBLOOD
OPDRACHTGEVER: 
BLOEDBANK SANQUIN
BUREAU: 
2BASICS MARKETING & SPORTS

DOEL: Bloedbank Sanquin is altijd op zoek 

naar nieuwe donoren en is hiervoor een unieke 

samenwerking aangegaan met Riot Games. 

Doelen waren om interesse en bewustwording 

bij jonge mannen te kweken voor Sanquin en 

hen te stimuleren om zich online te registreren 

en vervolgens je bloed te laten testen. Tevens 

werd ernaar gestreefd om aandacht en 

bewustwording van Sanquin in de landelijke 

media als relevant maatschappelijk doel voor 

een breed publiek.

RESULTAAT: Met maar liefst 6.000.000 online 

views, publicaties in (inter)nationale media 

(waarde ruim €450.000) en bloedbanken uit de 

hele wereld die nu samen een wereldwijde 

campagne willen optuigen was deze campagne 

zeer succesvol. Maar het belangrijkste is dat 

zich meer dan 5.000 nieuwe donoren hebben 

aangemeld (streven was 2.500) en 75% hiervan 

was man (streven was naar een 50/50 verdeling 

te komen, bij eerdere wervingscampagnes was 

juist 75% vrouw).

JURYRAPPORT: Briljant gevonden in-game 

campagne om mensen in beweging te krijgen 

voor iets met een hoge drempel, namelijk: 

bloed geven. Dat ‘first blood’ naadloos aansluit 

bij het onderwerp en dat dat op relevante en 

passende wijze verwerkt is in de game is erg 

knap. Een gewaagde maar ook slimme keuze 

om te komen tot een unieke en ongebruikelijke 

samenwerking tussen een game en de 

bloedbank. Een hele gerichte campagne 

waarbij de (korte termijn) doelen ruimschoots 

zijn behaald.

GOUD ZILVER

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Awards B2C

GIDS IN GEZONDHEID
OPDRACHTGEVER: 
ZORGVERZEKERAAR ONVZ
BUREAU: 
NRC MEDIA

DOEL: Zorgverzekeraar ONVZ wil graag nau-

wer contact onderhouden met haar verzeker-

den door een band met hen opbouwen en hen 

een toegevoegde waarde bieden. Daarnaast wil 

ONVZ potentieel nieuwe verzekerden bereiken 

die zich verwant voelen met de visie en dienst-

verlening van het bedrijf. Doelstellingen waren 

dan ook het claimen van het gezondheids-/

vitaliteitsdomein, het vergroten van de naams-

bekendheid en de bevestiging geven aan de 

ONVZ verzekerde van de juiste keuze.

RESULTAAT: De groep respondenten die in 

aanraking zijn geweest met de content van 

ONVZ zijn significant positiever over de eigen 

associaties die worden geladen dan bij de 

groep respondenten die niet in aanraking zijn 

geweest met de content. De campagne heeft 

in belangrijke mate bijgedragen in de toename 

van het vertrouwen in ONVZ, aan een positiever 

imago (een stijging bij de geholpen merkbe-

kendheid) en een hoger vertrouwen. 

JURYRAPPORT: De hoge kwaliteit van de 

content, de titel en de doelgroep zijn perfect 

op elkaar afgestemd. Er is weloverwogen ge-

kozen voor een thema en dit is ook consequent 

vastgehouden. Daarnaast is er veel aandacht 

besteed aan de productie, de kwalitatieve con-

tent en de mooie vormgeving echter had het 

uiteindelijke bereik en de link naar ONVZ zelf 

beter gekund. Ook was de jury erg benieuwd 

naar het budget.

branded content: ONVZ

Ralph Sluis & Wieneke Bron, DVJ Insights
Februari 2019

Het bepalen van de impact van de ONVZ branded content campagne bij de Persgroep

BRONS



AWARDS

LEGENDS OF GAMING
OPDRACHTGEVER: 
ENDEMOLSHINE O.V.V. KPN

BUREAU: 
ENDEMOLSHINE

DOEL: KPN wil haar breinpositie onder jon-

geren versterken. Hoewel de naamsbekend-

heid van KPN bij de doelgroep in orde was, 

moest het beeld van het merk verbeteren van 

degelijk, betrouwbaar, ouderwets en saai naar 

‘connecting partner for gamers’. Deze lading 

werd in connectie met de grote uitrol van snel 

glasvezel-internet gebracht, want snel internet 

is de heilige graal voor (multi-player)gaming. 

Hierdoor wilde KPN relevantie claimen binnen 

deze doelgroep op zowel merk als product.

RESULTAAT: Belangrijkste doel was dat Le-

gends of Gaming (LoG) moest resulteren in een 

positiever merkbeeld bij jongeren. De sterke 

merkkoppeling en sponsorfit, in combinatie 

met de rijkheid van het partnership, hebben 

geresulteerd in grote effecten op het mer-

kimago en de merkfunnel van KPN. De LoG 

kijkers scoorde significant hoger op belangrijke 

merkkavels als: “actueel en eigentijds”, “waar-

dering” en “geeft opgewekt gevoel” ook was 

de merkvoorkeur voor KPN bijna twee keer zo 

hoog bij LoG kijkers dan bij niet-LoG kijkers.

JURYRAPPORT: Een gedurfde en geroemde 

lange termijnvisie waarbij de lange adem van 

een campagne die al drie jaar loopt duidelijk 

voelbaar is. Hoog organisch bereik, perfecte 

match met de doelgroep en een goede maar 

weinig originele serie die ook zonder KPN ook 

prima was geweest. De link met het merk is vrij 

dun maar respect voor de lange termijn inspan-

ning.

ONTSPOORD – DE 1E WHATSAPP-THRILLER 
VAN NEDERLAND
OPDRACHTGEVER: 
NEDERLANDSE SPOORWEGEN
BUREAU: 
JOHNNY WONDER

DOEL: Bij NS staat de reiziger op 1, niet alleen 

in de trein en op het station, maar ook online. 

Zoals alle communicatie moet daarom ook 

de Facebook-content bijdragen aan de merk-

doelstelling van NS: ‘Nederland weer van NS 

laten houden’. Op Facebook probeert de NS 

dan ook mensen weer van haar merk te laten 

houden door leuke en lieve verhalen te vertel-

len rondom de trein. Verhalen die daadwerkelijk 

waarde toevoegen aan je dag, ofwel ‘time well 

spent’.

RESULTAAT: Over het afgelopen jaar is er een 

bereik gemeten van de NS FB posts van 1,3 mil-

joen mensen per maand, een gemiddeld bereik 

van 91.800 mensen per bericht en een stijging 

van 234.000 naar bijna 247.000 volgers. Ook zijn 

de scores op merkstatements waarop NS met 

haar verhalen stuurt flink gestegen t.o.v. vorig 

jaar. Het beeld van NS is positiever geworden. 

Opvallend is dat Facebook-fans veel positiever 

over NS zijn dan algemeen NS-publiek.

JURYRAPPORT: Knap hoe het format wordt 

neergezet en bewaakt, het is persoonlijk en met 

duidelijke maar niet te opvallende link met het 

merk. Goed ook dat continue wordt geopti-

maliseerd op basis van gedragsanalyses. Knap 

vastgehouden aan de eigen strategie en her-

kenbaarheid. Authentiek, met liefde gemaakt 

en verfrissend buzzword vrij maar mist innovatie 

en integratie.

ANWB MBO
OPDRACHTGEVER: 
ANWB

BUREAU: 
FRESH BRIDGE

DOEL: Met de campagne wilde de ANWB de 

bekendheid van de initiatieven verhogen om zo 

loyaliteit te verhogen onder haar leden. Daar-

naast wilde de ANWB haar leden stimuleren om 

te participeren in de verschillende initiatieven 

en ze te laten beseffen, dat de ANWB een ver-

eniging is met een hart in plaats van alleen een 

commercieel bedrijf.

RESULTAAT: Op alle punten hebben de initi-

atieven bijgedragen aan de doelstellingen om 

de bekendheid en loyaliteit te vergroten onder 

ANWB leden. De campagnes hadden meer dan 

12 miljoen video views en de video’s hebben 

40% van de doelgroep bereikt. Er zijn meer dan 

60.000 interacties geweest op alle Social Media 

content. De NPS van ANWB leden die bekend 

waren met de initiatieven steeg met +15 punten 

en leden zagen ANWB vaker als vereniging 

dan als bedrijf. Spontane bekendheid van de 

ANWB-initiatieven nam toe met 21% tot 200%. 

JURYRAPPORT: Hoewel voor de hand liggend 

is het een slimme inzet van eigen middelen 

richting de eigen leden, wel een vrij traditionele 

aanpak en opbouw. Uitgekiende verdeling van 

hart, hoofd en actie met ook knappe resultaten. 

Wel erg veel verschillende formats over veel 

verschillende kanalen waarbij het niet altijd 

geheel duidelijk werd wat de focus was.



JAMIE STIJGT BOVEN
ZICHZELF UIT
OPDRACHTGEVER: 
LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND
BUREAU: 
STEAM

DOEL: De vraag naar luchtverkeersleiders 

groeit door de toename van het vliegverkeer. 

Het is een uitdagende baan die vraagt om een 

bijzondere combinatie aan competenties. De 

uitdaging voor LVNL is om in communicatie een 

zo groot mogelijk potentieel aan te spreken 

en tegelijkertijd die kandidaten te selecteren 

die uit het juiste hout zijn gesneden. De 

doelstelling is om de voorjaarsklas van 2019 

voor de opleiding tot luchtverkeersleider te 

vullen.

RESULTAAT: LVNH heeft voor een 

contentstrategie gekozen waarin de 

competenties van de luchtverkeersleiders op 

een verhalende manier entertainmentwaarde 

krijgen in een driedelige YouTube serie 

die verder is aangejaagd via social en 

via een televisiecommercial. Inclusief de 

trailers en commercials worden er 1.146.208 

impressies gerealiseerd en 473.885 mensen 

in de doelgroep bereikt met zeer hoge 

uitkijkpercentages tot 75%.

JURYRAPPORT: Schitterend onder woorden 

en in beeld gebracht en mooi de doelgroep 

geraakt door de speelse vorm waarbij de 

gedurfde keuze is gemaakt om de content 

echt centraal te zetten. Slim om de gewenste 

competenties een bepaalde entertainment 

waarde te geven en lef getoond door long 

format te kiezen voor deze doelgroep. Graag 

had de jury een doorkijkje gehad naar de 

middellange termijn aanpak en is benieuwd 

naar de follow-up en de resultaten daarvan.

WAT DRIJFT JOU?
OPDRACHTGEVER: 
AFAS SOFTWARE
BUREAU: 
FORMATIQUE

DOEL: AFAS Software groeit dus is er 

behoefte aan nieuwe medewerkers maar 

een groot deel van de sollicitanten heeft 

onvoldoende inhoudelijke kwaliteiten, het doel 

was derhalve het verhogen van het aantal betere 

gekwalificeerde sollicitanten. Ook werd er 

gezocht naar een manier op een potentiele groep 

die liever niet voor een IT-bedrijf wil werken te 

raken door het veranderen van de perceptie bij 

die groep over het werken in de IT.

RESULTAAT: Met de overall campagne ‘Wat 

drijft jou?’ is door de inzet van o.m. online 

video, uitingen in de krant en podcasts de 

scepsis tegenover werken in de IT gekeerd 

door juiste deze scepsis uit te vergroten en 

de doelgroep hierop aan te spreken. Met 

gerichte social campagnes voorzien van video 

en aanwezigheid op relevante carrièrebeurzen 

is een goed werkende funnel ontstaan met 4x 

betere conversie naar succesvolle sollicitaties. 

(van 3% naar 12%). Daarnaast is (inherent) de 

kwaliteit van de sollicitaties toegenomen.

JURYRAPPORT: Een mooie professioneel 

gemaakte en goed doordachte case waarbij 

heel goed rekening is gehouden met de 

doelgroep in de gebruikte kanalen, echt 360. 

Verfrissend en consequent gebruik gemaakt 

van inzicht in doelgroepen als basis voor 

strategie en aanpak en rijk aan middelen en 

relevantie. Zichzelf niet in de spotlights gezet 

en daarmee een goed voorbeeld van echte 

content marketing!

GOUD ZILVER

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Awards B2E

MENSEN VAN DE HSL
OPDRACHTGEVER: 
NEDERLANDSE SPOORWEGEN
BUREAU: 
LVB

DOEL: De HSL (de Hoge Snelheidslijn) is in 

Nederland breed bekend maar helaas vooral 

door de negatieve berichtgeving. NS en ProRail 

zijn daarom samen een verbeterprogramma 

gestart om te laten zien wat gebeurt om de 

problemen op te lossen, welke uitdagingen 

er zijn en welke mensen eraan werken. De 

HSL letterlijk en figuurlijk een gezicht geven. 

Doelgroep is in eerste instantie de collega’s 

van NS, HSL en ProRail en secundair de externe 

doelgroep: de reizigers en stakeholders.

RESULTAAT: Het belangrijkste resultaat van 

deze campagne is dat 70% van alle NS’ers 

aangeeft een positief beeld te hebben 

gekregen van de HSL en de HSL-collega’s. Ook 

geven NS’ers aan dat 82% bekend is met de 

serie. De uitkijkpercentages liggen met 90% 

gemiddeld hoog en boven benchmark en 75% 

geeft aan echt meer te weten te zijn gekomen 

over de HSL. Naast de interne campagne, is de 

videoserie ook op het externe YouTube-kanaal 

geplaatst waar er organisch tienduizenden 

views en uitkijktijden van ruim 68% behaald. 

In totaal is er meer dan 1300 uur naar de 

videoserie gekeken.

JURYRAPPORT: Inhoudelijk sterk en goed uit-

gevoerde campagne die mooi op interactie en 

engagement is ingestoken. Contentmarketing 

en effectieve B2E gaat over de lange termijn en 

deze case is dan ook een fraai vervolg op een 

bestaande content strategie. Mooie opbouw 

en goede resultaten maar alles kleurt wel erg 

binnen de lijntjes en is daardoor minder onder-

scheidend dan wellicht zou kunnen.

X

HSL
mensen 
van de 

BRONS



AWARDS

HEEL ENECO SCHAKELT OM
OPDRACHTGEVER: 
ENECO
BUREAU: 
PROOF

DOEL: Energieonderneming Eneco lanceerde 

haar nieuwe merkbelofte: ‘Heel Nederland 

schakelt om’ en zet zich hiermee in om 

duurzame energie van iedereen te maken 

en klanten bij het omschakelen proactief te 

begeleiden. Parallel hieraan startte Eneco met 

een intern verandertraject dat van de 3.000 

medewerkers meer klantfocus, keten brede 

samenwerking en executiekracht vraagt. De 

campagne heeft als doel om de medewerkers 

op een inspirerende en effectieve manier mee 

te nemen in de omschakeling en te zorgen dat 

zij kunnen bijdragen aan de externe belofte 

“Heel Nederland schakelt om”. 

RESULTAAT: Onder de noemer: ‘De stand 

van omschakelen’ worden medewerkers via 

een geïntegreerde contentmix (o.a. mail, 

narrowcasting, vloerstickers en posters) 

actief opgeroepen hun mening te geven 

over de campagne. Het merendeel van de 

medewerkers geeft aan ‘in de stand van 

omschakelen’ te staan (respons van bijna 60%). 

Medewerkers begrijpen dat klantgerichtheid 

noodzakelijk is om succesvol het gat tussen 

strategie en executie te dichten.

JURYRAPPORT: Nette info campagne om 

de organisatie bij verandering te betrekken 

met een krachtige missie en pay-off die goed 

aansluit bij de strategische focus van de 

organisatie. Extern winnen is intern beginnen 

en dat is goed als opzet gebruikt. Het wordt 

echter onvoldoende duidelijk waarom dit 

verandertraject noodzakelijk is en is weinig 

concreet in het gewenste resultaat.

POLITIE, ALLES WAT JE IN JE HEBT
OPDRACHTGEVER: 
POLITIE
BUREAU: 
STEAM

DOEL: De komende jaren moet de nationale 

politie 17.000 nieuwe agenten zien te werven 

in een overspannen arbeidsmarkt. Daarnaast 

kan het werkgeversimago van de politie ook 

beter, wat mede ten laste gaat van een gevoel 

van trots bij de 60.000 politiemensen. Doel is 

om een wervingscampagne te maken die de 

interne trots terugbrengt bij politiemensen, het 

imago van de politie als organisatie positief 

beïnvloedt en een groot potentieel weet te 

enthousiasmeren voor een baan als agent.  

RESULTAAT: Sinds de interne lancering is de 

hoofdfilm ruim 114.000 minuten bekeken, zijn er 

ruim 365.000 mensen bereikt, bijna 82.000 clicks 

gerealiseerd en is veel positief gereageerd. De 

Facebookpagina ‘kombijdepolitie’ is zonder 

budget in bereik met 953% gestegen, puur 

door het enthousiasme waarmee de film door 

politiemensen is ontvangen.

JURYRAPPORT: De gedachtegang om het 

echte gezicht te laten zien is puur, eerlijk en 

slim. De campagne is mooi uitgevoerd met een 

goede contentmix. Er had nog steviger ingezet 

kunnen worden op het aspect trots door intern 

het eerlijke gesprek met elkaar verder aan te 

gaan. Goede eerste stap om de werving voor 

de politie op een geheel andere manier te gaan 

doen waarbij concrete conversie resultaten nog 

niet helder zijn. De jury wacht met spanning op 

de follow up.



DE KNOPPEN
Achter

Utrecht 
Centraal

bij

X

ACHTER DE KNOPPEN
UTRECHT CS
OPDRACHTGEVER:
NUON VATTENFALL
BUREAU:
LVB

DOEL: De contentstrategie Energiekenners 

(waar de campagne Achter de knoppen een 

onderdeel van is) is van start gegaan in 2018, 

met als belangrijkste doel: awareness creëren in 

de zakelijke doelgroep. Die strategie was een 

enorm succes, met CTR-cijfers die ver boven 

benchmark lagen en met uitkijkpercentages 

die alle doelstellingen overtroffen. Dat 

smaakte natuurlijk naar meer, vooral op het 

gebied van leads. De uitdaging: kunnen we 

deze awareness-campagne zo aanpassen en 

ombouwen van een awareness-campagne naar 

een leadgen-campagne, zonder het hart van de 

oorspronkelijke strategie te verliezen?

RESULTAAT: De resultaten van deze 

campagne overtreffen de verwachtingen 

en de doelstellingen. Het bij de start van 

de campagne gestelde kwantitatieve MQL-

doel, werd na drie maanden met meer dan 

450% overtroffen. Een forse stijging ten 

opzichte van eerdere campagnes dankzij 

een strategiewijziging en veranderingen in 

distributie. Een succesvolle contentcampagne, 

waarbij goed gemaakte, inspirerende content 

het hart van de strategie is, verdieping middels 

expertvideo’s en whitepapers werkt.

JURYRAPPORT: Een goede solide strategie. 

Format-denken betaalt zich uit! Mooi om te 

zien dat de campagne verdieping geeft op 

een bestaande contentstrategie. Perfecte 

executie die leidt tot concrete resultaten die de 

doelstellingen sterk overtreffen.

G-MOJI
OPDRACHTGEVER:
GARAGE2020 AMSTERDAM
BUREAU:
PUBLIC CINEMA EN CYCLE MEDIA

DOEL: In Nederland heeft een op de twaalf 

jongeren psychische problemen. Om dit 

tegen te gaan, ontwikkelt Garage2020 

(innovatiecentrum in de jeugdzorg) de zelfhulp 

app G-Moji. Om de app door te ontwikkelen 

werd ons gevraagd om 500 gezonde jongeren 

te werven om één maand lang de (Android) 

app te gebruiken en hun data te doneren voor 

jongeren met psychische problemen. Geen 

gemakkelijke opgave: de jongeren moesten 

twee persoonlijke, psychologische vragenlijsten 

invullen en door de diverse systemen waar 

het onderzoek gebruik van maakte moesten 

deelnemers zich door wat mails en links heen 

werken alvorens bij de app te komen. 

RESULTAAT: Wie denkt dat Nederlandse 

jongeren niets voor een ander over hebben, 

heeft het mis. De campagne is meer dan 

geslaagd: 981 jongeren hebben zich 

aangemeld, 758 jongeren hebben de twee 

psychologische vragenlijsten ingevuld en 514 

jongeren hebben de app geïnstalleerd en 

daadwerkelijk een maand gebruikt. 

JURYRAPPORT: Een prachtige campagne. 

Goede strategie door inzet op emotie 

en doorvertaling naar video’s in de 

drie lagen. Passend bij de doelgroep. 

Sterke content campagne met minimale 

budgetmogelijkheden. Een heel slim construct 

om echt iets wezenlijks te veranderen. 

  

ONTSPOORD - DE 1E WHATSAPP-
THRILLER VAN NEDERLAND
OPDRACHTGEVER:
NEDERLANDSE SPOORWEGEN
BUREAU:
JOHNNY WONDER

DOEL: In de trein kun je iets voor jezelf doen. 

Zo wordt (trein)reistijd waardevolle tijd. NS wil 

graag(trein)reistijd claimen als tijd voor jezelf, 

en NS positioneren als sympathiek en innova-

tief merk. Je kan reistijd prettiger maken door 

bijvoorbeeld iets sympathieks te bieden voor 

onderweg: een ‘random act of kindness’ die 

sympathiek en innovatief is. 

RESULTAAT: Het aantal aanmeldingen en de 

media-aandacht rondom het initiatief over-

troffen alle verwachtingen van zowel klant als 

bureau. Met 10.000+ aanmeldingen voor het 

verhaal, 170.000 verstuurde berichten en inten-

sieve sociale interactie met NS op verschillende 

sociale media sloeg deze sympathieke en in-

novatieve insteek van tijd voor jezelf groots aan. 

Met € 0,00 ingekochte media leidde het tot 

een mediabereik van 6.200.000+ (waaronder de 

Volkskrant, RTL, NOS Journaal, RTL Boulevard, 

BNR, Parool, Telegraaf) en een mediawaarde 

van € 370.000+ (inclusief print en online, exclu-

sief tv en radio). De Volkskrant recenseerde het 

als “Een sympathieke stap in een schemerge-

bied tussen geschreven fictie, video en chat.” 

JURYRAPPORT: Sympathieke en originele 

case. Sterk vanuit missie en strategie ingesto-

ken. Passend en uniek. Een uitdagende case 

met zo’n brede doelgroep (16+). Zeer goede 

resultaten behaald, zoals een hoge PR-waarde. 

Content marketing anno 2020 op en top.

G-Moji is een zelfhulp 
app in ontwikkeling 

die jongeren met 
psychische problemen 

helpt hun emoties 
zichtbaar te maken. Wij 
zochten 500 jongeren 
om mee te helpen aan 

de testfase.

maakt emotie zichtbaar
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OF THINGS

SNICKERS HUNGER
OPDRACHTGEVER:
MARS – SNICKERS
BUREAU:
WE ARE BLOSSOM

DOEL: In 2019 heeft Snickers een nieuw 

Europees campagnethema geïntroduceerd, 

gepaard met de zin: “Je vriend wordt 

een (…) als ‘ie honger heeft.” Snickers 

introduceerde ‘Hunger Bars’ en ‘Hunger 

shirts’; chocoladerepen en t-shirts waarop 

verschillende hongersymptomen staan. Aan ons 

de vraag om hierbij een activatie campagne te 

creëren. De belangrijkste doelstelling was het 

bereik, het merk Snickers onder de aandacht 

brengen bij met name de focus doelgroep 

(jonge mannen 16 – 25 jaar). 

RESULTAAT: De campagne had onze 

doelstellingen overtroffen. Snickers was 

werkelijk onderdeel van de cultuur van de 

doelgroep. In totaal over de meerdere 

campagnelagen en touchpoints hebben 

ongeveer 4.5 miljoen unieke personen binnen 

de doelgroep de uitingen gemiddeld meer 

dan 4 keer gezien. Er ontstond dus veel buzz 

rondom de ‘Hunger shirts’ waarbij reacties 

een positief sentiment hadden en er veel werd 

gevraagd naar het verkrijgen van de T-shirts. 

Deze waren binnen no-time uitverkocht en 

Snickers werd overladen met verzoeken voor 

shirts. Waardoor deze besloten nogmaals 500 

shirts weg te geven onder de fans.   

JURYRAPPORT: Slim ingespeeld op de 

mogelijkheden waarover het merk beschikt. 

Goede creatieve doorvertaling in alle kanalen 

(verpakking, merchandising). Zeer passend bij 

doelgroep en stoer dat ze over zijn gegaan tot 

een live campagne, wat natuurlijk ook weer 

kwetsbaar is. 

BOLLETJE
OPDRACHTGEVER:
BOLLETJE
BUREAU:
RTL, QMUSIC EN MEDIAXPLAIN

DOEL: Bolletje wilde de klassieke en iconische 

beschuit prikkelend presenteren aan een breed 

publiek. De campagne moest het product 

etaleren als funfactor én kers op de taart 

van een voedzaam ontbijt. Daarbij stonden 

concrete doelstellingen rondom koopintentie 

centraal. Op advies van mediabureau 

Mediaxplain bundelden RTL, Qmusic en 

EndemolShine de krachten. Zij lanceerden een 

360-graden content campagne waarin een 

speciaal ontwikkelde zomereditie en -extensie 

van ‘All You Need Is Love’ (AYNIL) centraal 

stond. 

RESULTAAT: Alle vooraf gestelde doelen 

werden gehaald en overtroffen. De intentie 

om Bolletje Beschuit te kopen steeg door 

de 360-graden campagne met meerdere 

procentpunten. De campagne leidde tot 

een hogere TOM bekendheid, een hogere 

spontane bekendheid en een sterkere voorkeur 

voor Bolletje. De bekendheid van de slogan 

‘Met wie zou jij een beschuitje willen eten’ 

steeg door de campagne met 18% (van 46% 

naar 64%).

JURYRAPPORT: Mooie sterke content 

campagne, gebruikmakend van verschillende 

partijen die elkaar versterken, leunend op 

een bestaand format en bekend slogan maar 

wel vernieuwend neergezet met duidelijke 

resultaten. Strategie en concept klopt in 

eenvoud. Goede integratie van mediakanalen.

INTERNET OF THINGS
OPDRACHTGEVER:
VODAFONE
BUREAU:
LVB

DOEL: Een succesvolle contentstrategie droeg 

er vorig jaar aan bij dat Vodafone Business 

inmiddels in Nederland wordt gezien als 

autoriteit op het gebied van Internet of Things 

(IoT). In de contentstrategie van 2019 hebben 

we met een andere kpi ingestoken. Waar in 

2018 de focus op awareness lag, hebben we 

nu de keuze gemaakt op meer traffic en meer 

leads. 

RESULTAAT: Content rules! Letterlijk. Al snel 

bleek dat de inspiratievideo’s met Sander 

Schimmelpenninck beter scoorden dan de ATL-

video’s. Hierop zijn de ATL-reclames stopgezet, 

zijn de video’s met Sander Schimmelpenninck 

naar de upperfunnel geschoven en hebben 

we met Sander 2 nieuwe video’s gemaakt. 

Er is geen beter voorbeeld dan dat een 

contentmarketingstrategie werkt en zelfs 

reclame weet te outperformen. Daarnaast 

worden alle benchmarks op social media met 

deze content overtroffen.

JURYRAPPORT: De resultaten zijn glashelder: 

een degelijk zakelijke case waarbij content de 

marketingresultaten levert die gezocht worden. 

Het format klopt aan alle kanten en bewijst 

zichzelf boven enige twijfel. Verrijkende content 

en een executie met oog voor detail maken het 

een solide case.



#DOESLIEF
OPDRACHTGEVER: 
SIRE
BUREAU: 
BLAUW GRAS

DOEL: We lijken steeds minder aardig voor 

elkaar. Daarom wil SIRE Nederland overtuigen 

dat onaardig gedrag onnodig en kwetsend is 

en dat het weinig moeite kost om een beetje 

aardiger te doen. Met ‘#DOESLIEF’ biedt SIRE 

een positief handelingsperspectief, dat je zowel 

op jezelf kunt betrekken als kunt gebruiken 

om anderen op een onschuldige manier te 

attenderen op hun gedrag

RESULTAAT: De #DOESLIEF-campagne 

heeft een excellent resultaat behaald, 

zowel in termen van bewustwording als 

van gedragsverandering. De campagne 

veroorzaakte vrijwel gelijk een lawine aan free 

publicity met een groot positief sentiment (68% 

van de Nederlanders geeft deze campagne 

hoger dan een 8). Het absolute bereik van de 

campagne was immens qua impressies maar 

het belangrijkste is dat de campagne ook 

daadwerkelijk een groot effect heeft gehad. 

83% van Nederland kent de campagne en 

32% heeft de hashtag #DOESLIEF zelf actief 

gebruikt. 

JURYRAPPORT: Mooie campagne waarbij 

het goed gelukt om het thema op de kaart te 

zetten zonder wijzend vingertje. Krachtig is 

de geniale hashtag #doeslief als (beeld)merk 

te gebruiken in met name social, dit heeft 

een blijvend effect gehad. Ook slim is het 

stimuleren van user generated content. Deze 

campagne heeft goed gebruik gemaakt van PR 

en massamediale advertising. De jury vond dat 

het aandeel content marketing in de mix nog 

beter zou kunnen worden ingezet.

#MYFIRSTBLOOD
OPDRACHTGEVER: 
BLOEDBANK SANQUIN
BUREAU: 
2BASICS MARKETING & SPORTS

DOEL: Bloedbank Sanquin is altijd op zoek 

naar nieuwe donoren en is hiervoor een unieke 

samenwerking aangegaan met Riot Games. 

Doelen waren om interesse en bewustwording 

bij jonge mannen te kweken voor Sanquin en 

hen te stimuleren om zich online te registreren 

en vervolgens je bloed te laten testen. Tevens 

werd ernaar gestreefd om aandacht en 

bewustwording van Sanquin in de landelijke 

media als relevant maatschappelijk doel voor 

een breed publiek.

RESULTAAT: Met maar liefst 6.000.000 online 

views, publicaties in (inter)nationale media 

(waarde ruim €450.000) en bloedbanken uit 

de hele wereld die nu samen een wereldwijde 

campagne willen optuigen was deze campagne 

zeer succesvol. Maar het belangrijkste is dat 

zich meer dan 5.000 nieuwe donoren hebben 

aangemeld (streven was 2.500) en 75% hiervan 

was man (streven was naar een 50/50 verdeling 

te komen, bij eerdere wervingscampagnes was 

juist 75% vrouw).

JURYRAPPORT: Een goed onderbouwde en 

vernieuwende aanpak om een hele specifieke 

doelgroep, nl. mannelijke gamers, te bereiken 

en vooral tot bloedgeven aan te zetten. 

Goed ingeleefd in de doelgroep, effectief 

doorgevoerde co-creatie en super relevante 

content verweven in het kanaal. Als vervolgstap 

zou het mooi zijn om te kijken hoe deze gamers 

gemotiveerd te houden en hoe ook andere 

‘moeilijke doelgroepen’ aan te spreken zijn.

EEN AED VOOR JOUW BUURT
OPDRACHTGEVER: 
HARTSTICHTING & PHILIPS
BUREAU: 
WE ARE BLOSSOM

DOEL: Wekelijks krijgen 300 mensen in, 

rondom of in de buurt van hun huis een 

hartstilstand. Als er binnen 6 minuten wordt 

gestart met reanimatie met behulp van een 

AED, verdubbelt dit de kans op overleven. 

Er zijn echter onvoldoende AED’s die 24/7 

beschikbaar zijn. Daarom is de campagne 

“BuurtAED” gestart, een crowdfundingplatform 

waar door buurtgenoten samen een AED kan 

worden aangeschaft. Doel van de campagne 

is om bekendheid en urgentie te genereren 

voor een AED in de buurt en het stimuleren van 

mensen om een inzamelingsactie te starten en 

met buurtgenoten een AED aan te schaffen.

RESULTAAT: Na de campagne zijn er 3.702 

gestarte acties genoteerd (doel 2.500) en zijn 

er 1.160 nieuwe 24/7 bereikbare BuurtAED’s 

(ofwel geslaagde acties) gerealiseerd. 

Daarnaast hebben er 50.000 donaties 

plaatsgevonden, goed voor €1.558.370. Ook 

na de campagneperiode zijn er 325 nieuwe 

AED’s bijgekomen, worden er nog gemiddeld 

15 acties per week opgestart en is er €619.930 

extra aan donaties afgegeven.

JURYRAPPORT: Een landelijk initiatief 

met stevige strategische basis dat 

goed lokaal is doorvertaald om niet 

alleen de gemeenschapszin maar ook 

gedragsverandering te stimuleren. 

Mooi doortimmerd verhaal met goede 

regiospecifieke content en de continue 

optimalisatie voor het maximale effect van de 

content zoals de echte toename van het aantal 

beschikbare AED’s. Contentmarketing pur sang.

GOUD BRONSZILVER

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Awards Not for Profit
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VIRAL GAAN ALS GEMEENTE? 
JONGERENACTIVATIE MET
SOCIAL MEDIA EN GUERILLA
MARKETING
OPDRACHTGEVER: 
GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN
BUREAU: 
ADWISE - YOUR DIGITAL BRAIN

DOEL: Het is een landelijke tendens dat het 

merendeel van de jongeren zelden contact 

heeft met de gemeente. Contact is er slechts 

voor het aanvragen van een paspoort, een 

identiteitskaart of een rijbewijs. Hoe krijg je 

jongeren dan geactiveerd om ze mee te laten 

denken over de leefbaarheid, voorzieningen, 

horeca en bereikbaarheid van de gemeente 

waarin ze wonen? Deze #BBTY-campagne 

heeft tot doel gehad om laagdrempelig en 

toegankelijk in contact te zijn én blijven met 

jongeren in de gemeente zodat jongeren hun 

mening durven te geven om de gemeente 

toekomstbestendig te maken.

RESULTAAT: Er werden 3.540 vragenlijsten 

door de doelgroep ingevuld, dit is 700% 

boven de gestelde doelstelling en 80% van 

de invullers zaten in de leeftijdsdoelgroep. De 

gemeente heeft daarmee een duidelijk beeld 

van de behoeften van jongeren gekregen. 

JURYRAPPORT: Fijne ronde campagne met de 

goede keuze om het merk in eerste instantie 

op de achtergrond te houden. Creatieve 

middelenmix en mooi artwork. Goed ingeleefd 

om jongeren doelgroep te bereiken en 

passende middelen hiervoor ingezet maar heeft 

meer weg van een creatieve activatiecampagne 

dan pure contentmarketing. Deze campagne 

zou een goed vertrekpunt zijn voor een 

echte content aanpak met veel potentie voor 

jongeren.

NIET ZONDER JULLIE
OPDRACHTGEVER: 
ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS
BUREAU: 
PROOF

DOEL: Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) 

werkt aan een onbescheiden missie: kanker 

niet langer een dodelijke ziekte laten zijn. Om 

haar ambities waar te maken, heeft het AVL het 

juiste talent nodig. Echter, de vooraanstaande 

reputatie van het ALV zou bij veel potentiele 

sollicitanten intimiderend werken waarom 

velen besluiten niet te solliciteren. Om 

nu en in de toekomst de juiste talenten 

aan te trekken, te binden en te behouden 

lanceerde AVL het employer brandingconcept: 

#nietzonderjullie. Hiermee wil het AVL zich als 

open en toegankelijk positioneren zonder haar 

prestigieuze status te verliezen.

RESULTAAT: De awarenesscampagne krijgt 

veel positieve aandacht in de sector en ook 

de eerste resultaten van de mediaflight en 

inzet van social media zijn goed. De search 

advertenties zijn ca. 27.000 keer vertoond op 

relevante zoektermen wat zorgde voor ca. 2.400 

klikken en een CTR van ca. 3x de benchmark. 

JURYRAPPORT: Een prachtige creatieve 

campagne, mooi gedaan, goed ingespeeld 

op behoeften en issues bij sollicitanten. Een 

oprecht en authentiek verhaal waarbij de 

strategie en de gebruikte middelen erg goed 

zijn gekozen. Het inzetten van eigen mensen is 

slim, de aanpak is degelijk maar de resultaten 

zijn niet geheel helder. 

ANWB MBO
OPDRACHTGEVER: 
ANWB
BUREAU: 
FRESH BRIDGE

DOEL: De ANWB zet zich al 136 jaar in om 

iedereen zorgeloos, veilig en met plezier aan 

het verkeer te laten deelnemen. Daarbij vindt 

de ANWB het belangrijk om bij te dragen aan 

duurzame en veilige mobiliteit alleen werd hier 

vrijwel niet over gecommuniceerd en lag de 

nadruk vooral op de commerciële activiteiten 

van de ANWB. Doel van deze campagne is om 

beter te communiceren naar de leden over de 

maatschappelijke initiatieven om hiermee een 

emotionele binding bouwen met haar leden 

wat moet leiden tot een hogere loyaliteit.

RESULTAAT: De campagnes, met meer dan 12 

miljoen video views en 60.000 social interacties, 

hebben bijgedragen aan de doelstellingen 

om de bekendheid en loyaliteit te vergroten 

onder ANWB leden. Op de vraag “De inzet 

van de ANWB voor de maatschappij is voor 

mij een reden om lid van de ANWB te blijven” 

antwoordde 72% van de ANWB leden met ja. 

JURYRAPPORT: Fraaie merkverbredingsactie 

met een helder doel en fraaie allround content. 

Mooi dat de emotionele binding via zoveel 

initiatieven wordt doorgevoerd maar soms wel 

iets te makkelijk en er wordt (te) weinig initiatief 

teruggevraagd. Het is een degelijke campagne 

die aansluit bij de doelgroep maar inhoudelijk 

mag er dieper ingegaan worden op de 

initiatieven en het waarom erachter. Met focus 

en scherpere keuzes, zeker een kanshebber.



LOVEBRAND-DESIGNERS.NL
INSTAGRAM.COM/LOVEBRAND.DESIGNERS

Wil je ook scoren met
contentmarketing?

lvb.nl   
033 422 00 80

120x
NOMINATIE

SINDS 2012



OVERALL AWARDS

GENOMINEERDEN EN WINNAAR
Bureau van het Jaar

FRESH BRIDGE
Uit het grote aantal Grand Prix Content 

Marketing Awards, SAN Accenten, een Esprix, 

een ESA, een European Excellence award 

en Sponsorringen blijkt dat de kwaliteiten 

van Fresh Bridge breed worden erkend. Niet 

alleen qua prijzen maar ook op het gebied van 

langdurige relaties met klanten is het bureau 

succesvol. Hun tomeloze inzet om zowel intern 

aan permanente kennisontwikkeling te doen 

als om de markt vooruit te helpen, zoals met 

hun ‘State of Social’-congres, illustreert de 

ambitie, visie en vakautoriteit van het bureau.

PROOF
Proof ontwikkelt al bijna 20 jaar geïntegreerde 

content-formats voor haar klanten. Daarmee 

liep het bureau voor op de herontdekking van 

content zo’n 10 jaar geleden. Als niche bureau 

focust het zich met al zijn contentmarketing-

activiteiten (strategie/formats/uitwerking) op 

het aantrekken, binden, boeien, behouden 

en waar nodig uit laten stromen van 

medewerkers en potentiele medewerkers. 

Met het publiceren van inmiddels 5 boeken 

draagt Proof concreet bij aan de ontwikkeling 

van het vakgebied. De resultaten voor 

klanten en voortrekkersrol in het vak leidt tot 

vakerkenning in de vorm van meer dan 100 

nationale en internationale prijzen sinds de 

start van Proof.

WE ARE BLOSSOM
Blossom ‘is born in social’ en gewend 

om te denken in culturen, interactie en 

performance. Vanuit die oorsprong is het 

bureau razendsnel doorontwikkeld en 

gegroeid via een pure focus op content, naar 

een bredere propositie als digital creative 

agency. Hiermee vervult het bureau een 

prominente rol binnen moederorganisatie 

WPP. Door de expertises van strategen, 

creatieven en mediaspecialisten te 

combineren worden dagelijks de grenzen van 

creativiteit, technologie en media opgezocht 

én verlegd om voor de steeds bredere en 

uitdagendere klantvraag tot succesvolle 

geïntegreerde campagnes met impact te 

komen.

ZANDBEEK
In 2018 werd Zandbeek Bureau van het 

Jaar, en ook in 2019 behoren zij weer tot 

de genomineerden. Zandbeek is een vaste 

waarde in de sector en onderscheidt zich 

door creatief en effectief werk. Creatie zit 

vanaf het begin van het bureau in het DNA 

verweven en is in het kantoor centraal gesteld 

in de vorm van de in 50 jaar opgebouwde 

indrukwekkende kunstcollectie. De huidige 

generatie Zandbeek past die heritage 

moeiteloos aan naar de eisen van de tijd. 

Blijvend pionieren om creatieve impact te 

realiseren waarmee de ambities van klanten 

worden gerealiseerd.

WINNAAR

LVB
LVB is sinds jaar en dag voortrekker 

van het vakgebied en gaat daarbij 

regelmatig voor bij aan eigen belang 

op de korte termijn. In de eerste jaren 

van contentmarketing betrof dat 

bijvoorbeeld hun rol bij het ontwikkelen 

van Platform Content en het supporten 

van vele initiatieven die alle gericht 

waren op het breed bekend maken van 

het vakgebied en het verder helpen 

ontwikkelen. Klanten van LVB herkennen 

die voortrekkersrol ook in het geleverde 

kwaliteitswerk en de marketingresultaten 

die daarmee behaald worden. Het 

vakgebied erkent dit, blijkens de vele 

Awards en Bekroningen die de afgelopen 

jaren door uiteenlopende jury’s, binnen 

én buiten Nederland, aan LVB zijn 

toegekend.

Nu het vak volwassener wordt, 

blijft LVB zichzelf en het vak verder 

ontwikkelen. Zij dagen met hun focus op 

merkontwikkeling met contentmarketing 

zowel opdrachtgevers als vakcollega’s 

uit om contentmarketing naar het 

volgende niveau te brengen en de 

kracht van content volwaardig te 

benutten. Hierin beperken zij zich niet 

tot de contentmarketingsector in enge 

zin, maar zoeken ze de grenzen van 

het vakgebied, als die er al zijn, op en 

nemen zij het voortouw om deze grenzen 

tussen bijvoorbeeld contentmarketing en 

reclame te herdefiniëren of te slechten. 

Zoveel jaar een voorbeeldrol vervullen, 

leidt verdiend tot het oordeel: Bureau 

van het Jaar 2019!



OVERALL AWARDS

WINNAAR 
Content marketeer  
van het Jaar

GENOMINEERDEN EN WINNAAR 
Merk van het Jaar

MARVIN JACOBS
Marvin Jacobs is creative director bij audio 

agency Airborne. Zijn passie voor aansprekende 

content begon in 1996, gekoppeld aan een 

nieuwsgierige mindset om buiten de hokjes te 

denken en te kleuren. In eerste instantie door twee 

rollen te combineren: journalist en ook freelance 

script scriptschrijver. Na een aantal jaren brede 

ervaring te hebben opgedaan als journalist bij 

diverse toonaangevende media stapte Marvin 

in 2009 over naar het contentmarketingvak in 

journalistieke hoofdrol. Een storyteller pur sang, die 

moeiteloos door verschillende onderdelen van het 

communicatievak laveert.

In 2014 startte de liefde voor podcasts tijdens het 

beluisteren van de non-fictie serie Serial, waarin 

complete moordzaken uitgelicht werden in een 

documentair format. Het medium liet hem niet 

meer los. Geheel in de lijn van het buiten de 

hokjes te denken en te kleuren werd hij binnen 

zijn bureau Born05 en daarbuiten ambassadeur 

voor het medium. Dit leidde tot het oprichten van 

‘audio agency’. Hij maakt daarmee Generation 

Headphone bereikbaar voor merken die zijn 

innovatiedrang en ambitie delen.

Marvin blijft vernieuwen; zichzelf, het vak, en altijd 

met de vraag centraal: wat is relevant en waardevol 

voor je publiek? Daarmee verdient Marvin Jacobs 

voor de jury van de GPCM 2019 de award voor 

Content marketeer van het Jaar.

WINNAAR 
 
KLM
KLM is altijd al een pionier geweest in vernieuwende marketing 

én dat ook gebleven. Met eigen media zoals het Inflight magazine 

Holland Herald dat nog steeds leidend is, tot de Virtual Reality 360 

reis experience en, vers van de pers, de Holland Herald junior voor 

de jongere doelgroep. Alles wordt ontwikkeld en geoptimaliseerd 

vanuit de diverse customer journeys en de overkoepelende brand 

strategie. KLM werkt met diverse bureaus die nadrukkelijk op 

hun specifieke specialismen worden ingezet. De samenwerking 

tussen bureau en KLM is dusdanig nauw, dat je in veel gevallen 

van één gezamenlijk team kunt spreken. Daarmee wordt het 

klimaat geschapen waarin creativiteit en grensverleggende ideeën 

ontstaan. De kracht van KLM is om de bureaus volledige vrijheid 

te geven om zo maximale creativiteit te behalen. KLM toetst de 

concepten alleen op merk fit en customer needs. Een 100-jarig 

merk met een jong contentmarketinghart dat het vakgebied verder 

brengt door veel te durven en te proberen. 

DREMEL
In 2017 besloot Dremel om de contentmarketingactiviteiten naar 

een volgend niveau te tillen door te stoppen met een thematisch 

gefragmenteerde campagne-gedreven aanpak. De strategie, die 

jaarlijks wordt aangescherpt op basis van kwalitatief onderzoek en 

data insights, vormt een roadmap voor drie jaar. Contentmarketing 

is zeer sterk verweven binnen de organisatie, op zowel strategisch 

als operationeel niveau. Dremel heeft hiermee een strategische 

aanpak gerealiseerd waarbij Dremel EA fungeert als centrale, 

organisatorische hub voor de 60+ landen waar de content 

gedistribueerd wordt. Een inspirerend schoolvoorbeeld van een 

strategische lange-termijn aanpak op internationaal niveau.

FLITSMEISTER
Met bijna 1,7 miljoen actieve gebruikers verzamelt Flitsmeister in zijn 

app een grote hoeveelheid data, die gebruikt worden om relevante 

content te genereren, zoals verkeerscontent rondom evenementen, 

flitsers, files en wegwerkzaamheden. Begonnen als de rebelse app 

met flitsers, staat Flitsmeister nu bekend als de beste vriend van de 

automobilist met maatschappelijke relevantie. De groei naar 1,7 

miljoen actieve gebruikers is volledig organisch gegenereerd met 

behulp van deze lange termijn aanpak gericht op nieuwe features en 

content marketing met een vleugje fun.



RANDOM ACTS OF 
ADVENTURE

OPDRACHTGEVER: 
A.S. ADVENTURE

BUREAU: 
HEADOFFICE

INTERPOLIS 
WOONVERZEKERINGEN
OPDRACHTGEVER: 
INTERPOLIS
BUREAU: 
BLAUW GRAS

JURYRAPPORT: Clean ontwerp, past goed 

bij het merk. Mooi uitgevoerd en technische 

mogelijkheden zoals animatielayer slim 

toegepast. 

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Content Design

BEKRONINGEN CREATIE

De Bekroningen zijn beloningen voor specifieke categorieën 
binnen contentmarketing. Hierbij wordt primair op de 
uitvoering gelet. Bij de bekroningen onderscheiden we 

2 hoofdcategorieën: Creatie en Distributie. Uiteraard 
moet wel zijn onderbouwd waarom keuzes in creatie of 

distributie zijn gemaakt.

Binnen elke hoofdcategorie zijn secties benoemd waarin Bekroningen 
toegekend kunnen worden, zoals bijvoorbeeld Fotografie, Video, Magazine 
of Podcast bij Creatie en bijvoorbeeld Data-Driven Executie, Inzet Social en 
Gerealiseerde Conversie bij Distributie.

WINNAAR

JURYRAPPORT: Sublieme combinatie van digital en print. Kwalitatief zeer hoogwaardig 

uitgevoerd. Getuigt van lef om user generated content zo in te zetten. Is onderscheidend. 

Mooi onderdeel van doorlopende content strategie, die bijdraagt aan een sterk 

contentmerk. 



X

TOPICUS CONTENT DESIGN

STRANGER THINGS 
SOCIAL GAMES
OPDRACHTGEVER: 
KPN
BUREAU: 
N=CONTENT

BRACE FOR IMPACT
OPDRACHTGEVER: 
TOPICUS
BUREAU: 
LVB

JURYRAPPORT: Onderscheidend, krachtig, 

consistent. Content design trekt het merk naar 

een hoger niveau. Kwalitatief mooi uitgevoerd, 

met herkenbare stijl en doorgetrokken in alle 

uitingen. 

SUCCES OP BESTELLING
OPDRACHTGEVER: 
POSTNL
BUREAU: 
LVB

WINNAAR

WINNAAR

JURYRAPPORT: Strategisch 

goed rond verhaal. 

Onderscheidend door goede 

integratie van de zakelijke 

communicatie binnen het 

overall Post NL-merk, waarbij 

een corporate boodschap niet 

voelt als saaie droge informatie, 

maar verpakt is in verschillende 

aantrekkelijke contentformats. 

Relevant en een mooi voor 

content design.

JURYRAPPORT: Knappe creatieve uitvoering binnen kaders die beperkt lijken. 

Onderscheidend ten opzichte van andere content van KPN. Goed afgestemd op 

doelgroep en kwalitatief hoogwaardig. Zintuigprikkelend. 



WINNAAR

DE VERMOGENSMONITOR 2018
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO MEESPIERSON 
BUREAU: 
ZANDBEEK

JURYRAPPORT: Prachtige beeldtaal 

geïntegreerd in het geheel. Design maakt 

het verschil. Met de nadruk op creatieve 

fotografie. Kwalitatief sterk in zowel uitvoering 

als resultaat.

NIEUW MOVING DESIGN VOOR 
STORYTELLING ABN AMRO
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO
BUREAU: 
WIRTZ FILM

JURYRAPPORT: In een stoffige markt een 

eigentijds design weten neer te zetten die in 

duidelijke taal communiceert en de aandacht 

van de kijker vasthoudt. Helder en clean. Past 

bij de transparante boodschap. 

De kracht van creatieve herhaling om een verhaal te vertellen
Voorbeeld onderwerp: plastic

 Facebook, Instagram, TwitterWebsite

Landingspagina Instagram story poll 
+ cta landingspagina

Paid Instagram story 
video + cta landingspagina

15 sec teaser video 
+ cta landingpagina

Poll post

60 sec video + cta 
landingspagina

Link post met gifje + 
cta landingspagina

Content flow 1

GET UP STAND UP
OPDRACHTGEVER: 
UGENT
BUREAU: 
THE FAT LADY

JURYRAPPORT: Design gaat verder dan 

de digitale omgeving. Creatief omgaan 

met de fysieke ruimte geeft een nieuwe 

draai aan content design. Origineel 

idee, goed afgestemd op de doelgroep. 

Onderscheidend in aanpak. 

BEKRONINGEN CREATIE
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HOLLAND HERALD
OPDRACHTGEVER: 
KLM
BUREAU: 
HEARST CREATE

JURYRAPPORT: Cover heeft de allure die past 

bij een mooi internationaal merk. Een nieuwe 

dimensie in print door de tactiele beleving. 

Prikkelend, creatief tot het abstracte aan toe. 

EEN INTERVIEWSERIE OM IT-PROFESSIONALS TE BEREIKEN  
EN EEN KIJKJE TE LATEN NEMEN OP DE ‘WERKEN-BIJ’-WEBSITE VAN TOPICUS X

GENOMINEERDE EN WINNAAR
Blog Serie

GENOMINEERDE EN WINNAAR
Cover

CODEKRAKERS
OPDRACHTGEVER: 
TOPICUS 
BUREAU: 
LVB

JURYRAPPORT: Begrijpt het 

publiek goed en scoort met 

content die echt relevant is voor 

het publiek. Inhoudelijk sterk 

en op maat. Dit werkt. Gestart 

vanuit een goede strategie.  

WINNAAR

WINNAAR

BEKRONINGEN CREATIE



DE VERMOGENSMONITOR 2018
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO MEESPIERSON
BUREAU: 
ZANDBEEK

JURYRAPPORT: Prachtig gemaakt. Creatieve 
reeks die aanspreekt zonder mensen in beeld 
te brengen. Fotografie is bijzonder middelpunt 
van het magazine. Doorvertaald in de rest van 
de campagne. Stijlvol uitgevoerd met een 
dosis creatief lef, buiten de gebaande paden 
getreden. 

ZILVEREN KRUIS 70 JAAR
OPDRACHTGEVER: 
ZILVEREN KRUIS
BUREAU: 
YUNE

JURYRAPPORT: Mooi gedaan. Goed inzicht 
om jezelf niet centraal te zetten. De doelgroep 
geeft aan zich hierin te herkennen en dit te 
waarderen. 

HOLLAND HERALD
OPDRACHTGEVER: 
KLM
BUREAU: 
HEARST CREATE

JURYRAPPORT: Fotografie is de drager van het 
magazine. Geeft allure en vervult de verwachting 
die de lezer van dit magazine heeft. 

GENOMINEERDEN EN WINNAAR
Fotografie

WINNAAR



WINNAAR

ELITEPAUPER ALS DISRUPTOR 
IN HET BOEKENVAK
OPDRACHTGEVER: 
ELITEPAUPER
BUREAU: 
ELITEPAUPER

JURYRAPPORT: Vernieuwend! Hier is 
echt een fanbase uitgebouwd waarin 
de doelgroep centraal staat en leidt de 
content ook tot een loyaal publiek met 
grootse resultaten. Laat zien dat content 
een beweging kan zijn waar user generated 
content het merk is en ademt. 

STAATSLOTERIJ KRAAK DE KLUIS
OPDRACHTGEVER: 
STAATSLOTERIJ
BUREAU: 
BLAUW GRAS

JURYRAPPORT: Goede voorbereiding zorgt 
voor een succesverhaal zonder een euro 
aan advertenties uit te geven. Slim gebruik 
gemaakt van mogelijkheden van live gaan. 

#STOCKTOBER
OPDRACHTGEVER: 
FRESH BRIDGE
BUREAU: 
FRESH BRIDGE

JURYRAPPORT: Geweldig hoe ze dit thema 
hebben geclaimd. Leuk bedachte, creatieve 
campagne vanuit een mooie insight. 

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Low Budget

BEKRONINGEN CREATIE



G-Moji is een zelfhulp 
app in ontwikkeling 

die jongeren met 
psychische problemen 

helpt hun emoties 
zichtbaar te maken. Wij 
zochten 500 jongeren 
om mee te helpen aan 

de testfase.

maakt emotie zichtbaar

Lol

Verward

Superblij

Verdrietig

Down

Vrolijk

Tevreden

Moe

Zelfverzekerd

Angstig

Verliefd

Boos

Hopeloos

Ziek

Public Cinema en Cycle Media | G-Moji | Categorie Bekroning - Low BudgetWINNAAR

NS YOUTUBE FORMATS: 
LAAT EENS ZIEN
OPDRACHTGEVER: 
NEDERLANDSE SPOORWEGEN
BUREAU:
YUNE

JURYRAPPORT: Klassiek en sympathiek 
format dat met weinig middelen is gemaakt. 
Entertaining. 

G-MOJI
OPDRACHTGEVER: 
GARAGE2020 AMSTERDAM
BUREAU: 
PUBLIC CINEMA EN CYCLE MEDIA

JURYRAPPORT: Echt vanuit een 
contentmarketinggedachte opgezet. Belangrijk 
doel en sensitief onderwerp. Goede inzet 
van beperkte middelen. Groots uitgevoerd, 
met sterke engagement uit de doelgroep. 
Kwetsbaar met impact. 

ONTSPOORD – DE 1E 
WHATSAPP-THRILLER VAN 
NEDERLAND
OPDRACHTGEVER: 
NEDERLANDSE SPOORWEGEN
BUREAU: 
JOHNNY WONDER

JURYRAPPORT: Storytelling subliem uit-
gevoerd. Origineel idee. Executie van hoge 
kwaliteit. Past geweldig bij het merk en de 
experience – nieuwe vorm van storytelling. 



100% REAL NINA & DOVE
OPDRACHTGEVER: 
DOVE
BUREAU: 
DPG MEDIA

JURYRAPPORT: Goede fit en merk mooi 
geïntegreerd. Co-creatie die daadwerkelijk tot 
resultaat leidt. Waard om de potentie van een 
structurele aanpak te verkennen?

SPARKLE
OPDRACHTGEVER: 
BPOST
BUREAU: 
CYPRESS

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Magazine

WINNAAR

WINNAAR

JURYRAPPORT: De liefde en 
commitment voor magazines straalt 
hier vanaf. Dit is een Art Direction-
hero die op alle vlakken sterk is. 
Print wordt met deze creatie echt 
premium gemaakt. 

RANDOM ACTS OF ADVENTURE
OPDRACHTGEVER: 
A.S. ADVENTURE
BUREAU: 
HEADOFFICE

JURYRAPPORT: Met liefde gemaakt. User generated content mooi geïntegreerd als sterk 
onderscheidend element en passend in de contentmarketinggedachte van authenticiteit. 
Indrukwekkende link tussen digital en print.

BEKRONINGEN CREATIE



FLYING DUTCHMAN
OPDRACHTGEVER: 
KLM
BUREAU: 
HEARST CREATE

JURYRAPPORT: Een referentie in dit segment. 
Zichtbaar blijvend ambitieus om te blijven ont-
wikkelen en niet op oud succes te teren. Mooie 
conversieresultaten.

ZINHOUD MAGAZINE
OPDRACHTGEVER: 
UWV
BUREAU: 
SABEL COMMUNICATIE

JURYRAPPORT: Prettig formaat, goed vorm-
gegeven. Strategie goed doorvertaald. 

DE VERMOGENSMONITOR 2018
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO MEESPIERSON 
BUREAU: 
ZANDBEEK

JURYRAPPORT: Mooie uitgave, kwalitatief 
hoogwaardig en verrassend doordat je een 
dergelijke invulling niet snel verwacht bij 
vermogensbeheer. Mooie vormgeving als 
stralend middelpunt. Onderscheidend in 
beeldtaal. 

GOED BEZIG
OPDRACHTGEVER: 
PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & CONTENT 

JURYRAPPORT: Strategie en data insights 
duidelijk doorvertaald naar concept. Luch-
tig gebracht, passend bij het publiek. Mooi 
voorbeeld van hoe een goed format voor 
je kan werken. 

WINNAAR



THUMB
STOP
PING
POWER

KLASSE!  JE BENT GESTOPT MET SCROLLEN. CHECK FRESHBRIDGE.NL



X

Digital 
Dialogues

Als een radioprogramma 
on demand.
In lijn met de formule van IMAGINE hebben we gekozen 
voor een herkenbaar journalistiek format. Interviews 
met internationaal gereputeerde thought leaders 
wisselen we af met historische geluidsfragmenten. 
Denken in geluid als belangrijk element in storytelling 
is daarbij essentieel. 

Herkenbaar journalistiek format

Vaste presentator

Verdere groei van het platform (+27%)

Historische geluidsfragmenten

Interviews met internationaal gereputeerde thought leaders 

Ruim 

1.500 abonnees

Bekroning creatie podcast •  Cardano IMAGINE  |  Reputations Content & Campagnes  |  Visual 3

Klik hier om de podcasts 
te beluisteren »

DIGITAL DIALOGUES
OPDRACHTGEVER: 
KPMG
BUREAU: 
LVB

JURYRAPPORT: Prachtige vorm om intern publiek mee te krijgen, goed 

uitgewerkt, hoge kwaliteit. Goed gebruik van medium. Inhoudelijk zonder 

ontoegankelijk te worden. 

PODCAST IN HET RIJKS
OPDRACHTGEVER: 
RIJKSMUSEUM
BUREAU: 
RIJKSMUSEUM

JURYRAPPORT: Als Rembrandt een podcast kon maken, zou hij het 

op deze manier doen. Interessante onderwerpen, continu verbeterd, 

goed geproduceerd. Getuigt van lef aan klantzijde met verbluffende 

resultaten als beloning.  

VALLEN EN OPSTAAN 
PODCASTSERIE VAN KPN
OPDRACHTGEVER: 
KPN
BUREAU: 
DAG EN NACHT MEDIA, ADFACTOR EN MINDSHARE

JURYRAPPORT: Diversiteit aan onderwerpen, goede host, 

levendige podcast. Topmakers en -gasten. Passend bij het merk. 

Goede resultaten die voor zich spreken. 

THE ENEMY WITHIN
OPDRACHTGEVER: 
CARDANO RISKMANAGEMENT
BUREAU: 
REPUTATIONS

JURYRAPPORT: Verfrissend, geen langlopende dialoog maar 

verdiepende laag van content. Levendig gemaakt door audiofragmenten. 

De uitvoering is op kwalitatief sterk niveau, goed aansluitend bij 

de doelgroep. Een structureel element in de contentstrategie met 

aantoonbaar resultaat passend bij de doelstelling.  

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Podcast

WINNAAR

WINNAAR
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GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Video 

30 HARVESTS
OPDRACHTGEVER: 
U.S. FARMERS AND 

RANCHERS ALLIANCE 
(USFRA)

BUREAU: 
1CAMERA

WINNAAR

X

Via Facebook en Instagram konden wij de meeste jongeren bereiken (700.000). 
De advertenties benadrukte de persoonlijke hulpvraag met titels als 'Help 
Jongeren als Diantha en Jason'. Hiermee onderstreepten we dat de kijker 
daadwerkelijk het verschil kon maken!

Vlogger Ismail Ilgun vestigde aandacht op het G-Moji project 
via zijn YouTube kanaal, waar hij 95K volgers mee bereikt. 

Social Media: strategie

Public Cinema en Cycle Media | G-Moji | Categorie Bekroning - Video

Instagram

Facebook

HET BESTE UIT JEZELF
OPDRACHTGEVER: 
MOVIR
BUREAU: 
LVB

JURYRAPPORT: 
Goed, eerlijk, on point. Beantwoordt de vragen 

die de doelgroep zichzelf stelt. Teast en zet aan 

tot verder nadenken. 

G-MOJI
OPDRACHTGEVER: 
GARAGE2020 AMSTERDAM
BUREAU: 
PUBLIC CINEMA EN CYCLE MEDIA

JURYRAPPORT: 
Belangrijk onderwerp integer in beeld 

gebracht. Essentieel onderdeel van een 

campagne die een hele grote uitdaging moet 

realiseren. En daar ook in is geslaagd.  

JURYRAPPORT: 
Prachtig stuk long form video die 

storytelling toepast op een actueel 

thema. Goed doordacht format 

vanuit gedegen research. Resultaten 

spreken voor zich. Lef en Nederlands 

vakmanschap.

BEKRONINGEN CREATIE



GENOMINEERDE EN WINNAAR
Platform / Content Hub

THE MERIDIAN
OPDRACHTGEVER:

GEODAN
BUREAU: 

ZANDBEEK

WINNAAR

KEVIN INVESTEERT IN LEGO
OPDRACHTGEVER: 
ING NEDERLAND
BUREAU: 
YUNE

JURYRAPPORT: 
Mooi gevonden onderwerpen. Uitmuntend redactiewerk. Knap om 

deze onderwerpen en mensen te vinden. Inhoudelijk sterk en daarmee 

onderscheidend en effectief.  

WINNAAR
KONINGSDAG PRE-SALE
OPDRACHTGEVER: 
ING NEDERLAND
BUREAU: 
YUNE

JURYRAPPORT: 
Leuke inhaker, onderscheidend en gewaagd. 

Live gaan is voor een bank echt wel next level. 

Leuk idee en goed uitgevoerd.  

JURYRAPPORT: 
Vet! Ziet er geweldig uit. Flinke 

investering. Lef voor nodig. Dit is dus 

wel echt een voorbeeld van hoe een 

contenthub eruit moet zien, waarbij 

contentmarketingtechnieken optimaal zijn 

toegepast en duidelijk succesvol zijn gezien 

de resultaten. Dit is waar contentmarketing 

naartoe moet. 



IK STEM DEZE KEER
OPDRACHTGEVER: 
EUROPESE COMMISSIE
BUREAU: 
DE SPELD

JURYRAPPORT: 
Verrassende twist, waar je promotie verwacht is 

het tegengeluid des te leuker om naar te kijken. 

MAANDAG STRAATTAAL 
OP ‘T PLEIN
OPDRACHTGEVER: 
MAANDAG
BUREAU: 
BLAUW GRAS

JURYRAPPORT:
 Krachtig in zijn eenvoud. Entertaining.  

De kracht van een goed en grappig idee. 

Solide uitgevoerd.

EEN HUIS VOL 
HERINNERINGEN
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO
BUREAU: 
N=CONTENT

JURYRAPPORT: 
Wanneer pure emotie wordt vastgelegd, verovert 

het in korte tijd je hart. Hier zit een solide idee. De 

audiotour als origineel element. Knap werk.

WINNAAR

BEKRONINGEN CREATIE

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Short Video 



DE CONTENT5

De campagne bestond uit een range aan assets die ontwikkeld zijn rondom 3 

hero films van ieder 1 minuut: 

1. De aankondiging en uitleg van de campagne, waarin Faber tips geeft 

over hoe je net zo’n intrigerende influencer wordt zoals hij. Klik hier 
2. Een kijkje in het alledaagse leven van de influencer held himself. Klik hier 
3. Een typische samenwerking met een merk en alles wat je moet weten 

over een samenwerking met een merk. Klik hier

INFLUENCER4

Na een uitgebreid matchmaking proces heeft Vedett de handen ineen 

geslagen met Pepijn Lanen, bekend van de Jeugd van Tegenwoordig als 

Faberyayo.  

1.Onderzoek en data toont aan dat zijn doelgroep tot wel 92% overeen komt 

met die van Vedett. Bovendien draagt zijn landelijke bekendheid bij aan 

succesvolle schaalbare distributie van de campagne middels paid media. 

2.Pepijn is een eigenzinnige persoonlijkheid die door zijn cynisme, 

droogkomische humor een authentieke fit heeft met het merk en de 

boodschap. 

3. Pepijn knipoogte bovendien al enige tijd zelf over zijn bestaan als 

influencer, waardoor hij vrijwel direct enthousiast werd om aan deze 

campagne mee te werken.

HARMAN KARDON CITATION: 
PERFECT HARMONY
OPDRACHTGEVER: 
HARMAN KARDON
BUREAU: 
YUNE I.S.M. INITIATIVE

JURYRAPPORT: 
Prachtige korte documentaire. Mooie beeldtaal 

die een verhaal vertelt over een abstracte 

waarde: harmonie. Hoge productie value en 

goede merkfit. 

DE PERFECTE INFLUENCER 
CAMPAGNE
OPDRACHTGEVER: 
DUVEL MOORTGAT
BUREAU: 
STORYBOARD MEDIA

JURYRAPPORT: 
Eigentijdse vorm van influencer marketing 

inzetten door influencer marketing op de hak 

te nemen. Een uitnodiging voor meer satire in 

contentmarketing. 

WINNAAR
THE MERIDIAN
OPDRACHTGEVER: 
GEODAN
BUREAU: 
ZANDBEEK 

JURYRAPPORT: 
Mooi concept bedacht dat perfect 

aansluit op de doelgroep en gericht is op 

lange termijn resultaten. Perfect gebruik 

gemaakt van user generated content. 



HET MÉÉST GELEZEN 
VAKBLAD ONDER 
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marketingtribune.nl/aanbieding
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BEERWULF PRESENTS: 
BREWERY OF THE MONTH
OPDRACHTGEVER: 
BEERWULF
BUREAU: 
FRESH BRIDGE

JURYRAPPORT: 
Duidelijk, herkenbaar en consistent format. 

Authentiek en kwalitatief hoogstaand. Past 

perfect in de hele serie die vorig jaar al 

bekroond is en laat zien dat je kunt blijven 

optimaliseren en resultaten verbeteren.   

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Video - Serie

X

LEGENDS OF GAMING
OPDRACHTGEVER: 
ENDEMOLSHINE O.V.V. KPN
BUREAU: 
ENDEMOLSHINE

JURYRAPPORT: 
Laat zien dat de aanhouder wint. Krachtig 

format, met scherpe keuzes, dat door de 

jaren heen is uitgebouwd en een duidelijk 

publiek heeft opgebouwd. Een voorbeeld 

voor het bereiken van een jonge doelgroep.   

DE SLEUTEL VAN HET RIJKS
OPDRACHTGEVER: 
RIJKSMUSEUM
BUREAU: 
N=CONTENT

JURYRAPPORT: 
Kwalitatief mooi gemaakt. Sluit goed aan bij de 

doelgroep. Contentreeks waar het publiek echt 

inbreng kon uitoefenen, elke aflevering beter. 

Ook een format dat langdurig interessant blijft. 

Teaser op topniveau.   

UITBLINKERS IN ZAKEN
OPDRACHTGEVER: 
ZIGGO ZAKELIJK
BUREAU: 
LVB

JURYRAPPORT: 
Goed vanuit strategie ontwikkeld, show 

don’t tell. Prachtige reeks mini-docu’s die 

steeds beter wordt, met beduidend effect in 

de contentstrategie.   

WINNAAR

WINNAARWINNAAR

BEKRONINGEN CREATIE
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BOL.COM GOEDMAKERS
OPDRACHTGEVER: 
BOL.COM

BUREAU: 
YUNE

JURYRAPPORT: 
Leuke video’s. Steeds weer succesvol in de 

creatieve uitdaging. Sluit naadloos aan op de 

doelstelling. 

60 SECONDS
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO
BUREAU: 
WIRTZ FILM

JURYRAPPORT: 
Fraaie vormgeving met minimale middelen. 

Mooie eenduidige reeks. Lastig verhaal dat met 

simpele vormgeving goed wordt verteld.   

De kracht van creatieve herhaling om een verhaal te vertellen
Voorbeeld onderwerp: plastic

 Facebook, Instagram, TwitterWebsite

Landingspagina Instagram story poll 
+ cta landingspagina

Paid Instagram story 
video + cta landingspagina

15 sec teaser video 
+ cta landingpagina

Poll post

60 sec video + cta 
landingspagina

Link post met gifje + 
cta landingspagina

Content flow 1

THE FAT FIVE
OPDRACHTGEVER: 
THE FAT LADY
BUREAU: 
THE FAT LADY

JURYRAPPORT: 
Slim format met grote herkenbaarheid. Lang 

genoeg om het onderwerp te coveren en kort 

genoeg om het spannend te houden. 

 

WINNAAR

LOST IN TRANSACTION
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO
BUREAU: 
N=CONTENT

JURYRAPPORT: 
Eindelijk nuttige influencers ingezet. Goed 

omdat het een challenge aspect toevoegt 

dat er bij influencers weinig is. Kwalitatief 

mooi gemaakt. Blijft boeien en verleidt je 

naar steeds de volgende aflevering.   

BEKRONINGEN CREATIE



STRIJP TALK
OPDRACHTGEVER: 
STRIJP-T

BUREAU: 
ZANDBEEK

JURYRAPPORT: 
Mooi aantal portretten en inkijkje in de 

geschiedenis van een bijzonder gebied.  

Tof resultaat behaald. 

ING: MET PASSIE INVESTEREN
OPDRACHTGEVER: 
ING

BUREAU: 
YUNE

JURYRAPPORT: 
Goed geformatteerde reeks. Verhalen die 

blijven hangen en aantoonbaar resultaat 

leveren. Triggert om ook andere afleveringen 

te kijken.   

HARMAN KARDON CITATION: 
PERFECT HARMONY
OPDRACHTGEVER: 
HARMAN KARDON

BUREAU: 
YUNE I.S.M. INITIATIVE

JURYRAPPORT: 
Klassiek: succesvolle Nederlanders in de 

spotlight rondom het thema ‘harmonie’. 

Passend bij high-end merk en doelgroep. 

GENOMINEERDE EN WINNAAR
Visualisatie

THE MERIDIAN
OPDRACHTGEVER:

GEODAN
BUREAU: 

ZANDBEEK

WINNAAR JURYRAPPORT: 
Voor B2B-sector een mooie 

manier waar data met real 

time visualisatie bij elkaar 

komen. Ziet er fantastisch uit! 



THE MERIDIAN
OPDRACHTGEVER: 

GEODAN
BUREAU: 

ZANDBEEK

SUBSCRIPTION RECORD
OPDRACHTGEVER: 
ROYAL CANIN
BUREAU: 
HEADOFFICE

JURYRAPPORT: 
Met een focus op dataverrijking is deze case 

zo succesvol dat het voor Royal Canin zelfs 

intern een global record voor subscirption 

opleverde. Een slim gamification concept 

waarbij de benutting van de data zeker nog 

veel perspectief heeft. 

GENOMINEERDEN EN WINNAAR
Datadriven executie

BEKRONINGEN DISTRIBUTIE

WINNAAR

JURYRAPPORT:
In één woord: ramstrak. De jury vond deze case unaniem zeer 

degelijk opgebouwd. Data-driven, opgezet vanuit persona’s en 

over alle kanalen heen uitgerold. Het bewijs dat distributie ook 

creatief is. 



HEMA & HET LICHAAM 
VAN COPPENS
OPDRACHTGEVER: 
HEMA
BUREAU: 
DPG MEDIA

JURYRAPPORT: 
Deze case sprong eruit. Verrassend. 

Een creatief format wat op het vlak van 

distributie breed wordt aangepakt: POS, 

flyers, paid en owned, maar ook veel 

earned gerealiseerd door het creatieve 

contentconcept. 

EMOTIONAL SHOPPING INDEX
OPDRACHTGEVER: 
KLARNA
BUREAU: 
MARCOMMIT

JURYRAPPORT:
In deze distributiestrategie wordt intelligent 

niet alle kruit in één keer verschoten. 

Door publicatie van onderzoeksresultaten 

te spreiden over acht maanden werd de 

spanningsboog gerekt met mooie resultaten 

voor naamsbekendheid en downloads. 

INTERNET OF THINGS
OPDRACHTGEVER: 
VODAFONE
BUREAU: 
LVB

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Distributiestrategie

INTERNET OF THINGS

X

WINNAAR

WINNAAR

JURYRAPPORT:
Complimenten namens de jury! Een oersolide funnel, die resultaat levert in de vorm 

van leads. De strategie maakte het mogelijk om op basis van voortschrijdend inzicht de 

campagne ‘onderweg’ aan te scherpen. 

DREMEL’S PERSONAGEDREVEN 
DISTRIBUTIE
OPDRACHTGEVER: 
DREMEL  
BUREAU: 
HEARST CREATE

JURYRAPPORT:
Een sterke langetermijnstrategie op basis 

van een doordachte personagedreven 

aanpak. Retargeting voor een diepere relatie 

met het publiek. Een duidelijke funnel, met 

logische opbouw en contentinvalshoeken.



VLOGGERS IN DE ZORG
OPDRACHTGEVER: 
PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & CONTENT

JURYRAPPORT:
Een mooie gefaseerde aanpak waardoor een 

totaalconcept ontstaat. Vloggers inzetten als 

deelnemer en distributiekanaal, aangevuld 

met influencers, is een slimme keuze voor een 

lastig onderwerp als jongeren interesseren voor 

pensioenen. 

DAT GELDT OOK VOOR 
DE KINDEREN
OPDRACHTGEVER: 
ABN AMRO MEESPIERSON
BUREAU: 
ZANDBEEK

JURYRAPPORT:
Een gedurfde geïntegreerde aanpak in creatie 

(een toneelstuk) en bijbehorende exclusieve 

distributie voor een lastig onderwerp. 

Originaliteit in het gehele concept om 

gebaande paden te vermijden. De jury is 

benieuwd of een vervolg als roadshow of film 

zou kunnen. 

SEE EYE CARE CONTENT
OPDRACHTGEVER: 

HOYA LENS BELGIUM
BUREAU: 

PROPAGANDA

BEKRONINGEN DISTRIBUTIE

WINNAAR

JURYRAPPORT:
Strategie gaat over keuzes, en die is in deze case duidelijk gemaakt. Het opticien- en 

retailkanaal inzetten werkt activerend en de keus in creatie om te personaliseren maakt deze 

effectief. 



LEGENDS OF GAMING
OPDRACHTGEVER: 
KPN
BUREAU: 
ENDEMOLSHINE NEDERLAND PRODUCTIES BV

JURYRAPPORT: 
Een elegante aanpak. Realiseer een fantastisch bereik bij 

een lastige doelgroep. Een frisse inzet van influencers: 

opbouwen vanuit community met steeds nieuwe 

influencers. Laat influencers doen wat ze al doen en 

faciliteer dat. 

CENTERPARCS & DAT BELOOFT 
VOOR LATER
OPDRACHTGEVER: 
CENTER PARCS
BUREAU: 
DPG MEDIA

JURYRAPPORT: 
Hoe maak je een bekend merk opnieuw 

relevant? Zet twee populaire influencer 

families in een branded versie van een bekend 

tv-format, ondersteund door paid en social 

activation. Een aanpak om meerjarig op door 

te bouwen. 

VLOGGERS IN DE ZORG
OPDRACHTGEVER: 
PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & CONTENT

JURYRAPPORT: 
Inhoudelijk sterk doelgroepgericht format. 

Goede strategische opbouw die tot mooie 

resultaten leiden. Een gedurfde aanpak voor 

een bedrijf in een traditionele sector. 

BEEMSTER & CHILL
OPDRACHTGEVER: 
CONO KEESMAKERS
BUREAU: 
MPG

JURYRAPPORT: 
Een solide aanpak. Een succesrecept wat werkt 

heeft zichtbaar een lange adem en leidt tot 

gewenste resultaten. Is er nog ruimte om hierop 

te innoveren voor nog betere resultaten?

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Inzet influencers

WINNAAR



OPDRACHT1

Ontwikkel, produceer en distribueer een online campagne voor het ‘never 

grow up’ speciaalbiermerk Vedett. De kernvraag: Hoe kunnen we met een 

beperkt budget, het eigenzinnige en komische karakter van het merk onder 

een bredere doelgroep onder aandacht te brengen (awareness)?

KERN INZICHTEN (SAMENGEVAT)2

Onderzoek toont aan dat wat de DJ was in het vorige decennium, is de 

influencer nu nu is. Iedereen (31% van de jong volwassenen) wil er een 

worden. Maar influencer willen worden (om ‘de money & fame’) is per 

definitie een verkeerde ambitie, wat leidt ook tot komische ontwikkelingen 

en het welbekende kopieergedrag van influencers (visuele kaders, everybody 

loves yoga, typische selfies in luxe hotels, etc). 

AANPAK (DOORDRENKT MET ‘LEF’)3

Vedett sluit de handen ineen met een invloedrijke bekende Nederlander die 

zijn bestaan als influencer vooral niet te serieus neemt. Samen met hem 

brengen we de in een branded video serie de meest stereo-typische trends 

van wannabe influencers in kaart en maken we een heerlijke satirische 

knipoog naar de influencer trend. Vedett is de sponsor van deze video reeks 

en dat ligt er geheel toepasselijk maar al-te-dik op.

SNICKERS HUNGER
OPDRACHTGEVER: 
MARS
BUREAU: 
WE ARE BLOSSOM

JURYRAPPORT: 
Met de krachtige insight ‘Snickers, you’re 

not you when you’re hungry’ central is een 

krachtig concept ontwikkeld waar creatie en 

distributie elkaar versterken. Dis je vrienden 

online met behulp van het virtuele materiaal. 

Overtuigend!

TIKKIE – BEDANKT-GIFJE
OPDRACHTGEVER: 
TIKKIE
BUREAU: 
RLVNT

JURYRAPPORT: 
Door influencers met een 100% match met 

Tikkie in te zetten als acteurs in alle creatie, is 

authentieke content gemaakt die direct werd 

opgepikt. Zonder aanvullend mediabudget is 

zo een indrukwekkend aantal media-impressies 

behaald. 

DE PERFECTE INFLUENCER 
CAMPAGNE
OPDRACHTGEVER: 
DUVEL MOORTGAT 
BUREAU: 
STORYBOARD MEDIA

JURYRAPPORT: 
Een creatief concept is een voorwaarde voor 

een knap bereik bij de doelgroep. Leuke 

storytelling en content doen hun werk. Een 

goed onderbouwde keuze voor de inzet van 

Pepijn van De Jeugd van Tegenwoordig. Een 

strakke social media advertising aanpak maakt 

het plaatje compleet.

INSTAWALKRWS 
OPDRACHTGEVER: 
RIJKSWATERSTAAT
BUREAU:  
ZANDBEEK

JURYRAPPORT: 
Mooie resultaten door gebruik te maken van 

micro-influencers. Creatief sterk format wat leidt 

tot social media resultaat op Instagram.

BEKRONINGEN DISTRIBUTIE

WINNAAR
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INZENDING

Gerealiseerde conversie
BUREAUOPDRACHTGEVER

Case:   Jongerenmagazine Goed Bezig
Categorie: Bekroning Gerealiseerde conversie
Inzender:  Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

en ZB Communicatie & Content 

Waarom is deze case een Bekroning waard?
Er zijn drie redenen waarom wij vinden dat deze case een bekroning waard is:

1  Het concept is gebaseerd op een breed scala van klantinzichten en volledig data driven ontwikkeld;
2  Print wordt op een zeer succesvolle wijze ingezet bij een jonge doelgroep;
3  Door het inzetten van één nieuw concept zijn de resultaten bij zowel de jongere als de oudere doelgroepen gestegen.

Hieronder lichten we deze redenen uitgebreid toe.

Magazine Goed Bezig scoort 
enorm goed onder jongeren

Inzending Grand Prix Content Marketing 2019

uit onderzoek dat het magazine wisselend effectief is bij 
de verschillende leeftijdsgroepen. Met name bij jongere 
deelnemers scoort het minder goed. De opdracht aan ZB 
was dan ook duidelijk: creëer een groter bereik en hogere 
waardering onder onze deelnemers van 18 tot 42 jaar. 
Zorg er tegelijkertijd voor dat Eigentijd onder de oudere 
doelgroepen beter scoort. Ons antwoord: het magazine 
Goed Bezig.

Wat was in de briefing het probleem/opgave met 
bijbehorende doelstelling voor deze case?
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) vindt het belangrijk 
dat álle deelnemers op de hoogte zijn van de belangrijkste 
pensioenfeiten. Denk aan hoe pensioen wordt opgebouwd, 
om hoeveel geld het gaat en waar je de juiste informatie 
kunt vinden als je het nodig hebt. Het magazine Eigentijd 
is daarbij een van de belangrijkste middelen. Toch bleek 

MAGAZINE VOOR JONGE MEDEWERKERS IN ZORG EN WELZIJN

EEN AED VOOR JOUW BUURT
OPDRACHTGEVER: 
HARTSTICHTING & PHILIPS
BUREAU: 
WE ARE BLOSSOM

JURYRAPPORT: 
Conversie via en voor het hart van de doelgroep. Nationale 

impact door de bestaande kracht van lokale buurtgroepen in 

te zetten. Een slimme combinatie van PR en targeted social 

waardoor de conversie naar donatie om een AED in je buurt 

te krijgen hoog scoort en levens gaat redden. 

GOED BEZIG
OPDRACHTGEVER: 
PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN
BUREAU: 
ZB COMMUNICATIE & CONTENT

JURYRAPPORT: 
Mooi om de kracht van print aan het werk te zien, voor juist 

een jongere doelgroep bij een uitdagend onderwerp als 

‘pensioenen’. Goed doelgroepinzicht vormde de basis van deze 

gedurfde keuze die leidde tot waardering en impact. 

VAN DEN ASSEM CONTENTSTRATEGIE
OPDRACHTGEVER: 
VAN DEN ASSEM SCHOENEN
BUREAU: 
LVB

JURYRAPPORT: 
Met de formats Trendjournaal en Schoenenspreekuur 

werd de investering van deze retailer in contentcreatie en 

-distributie, omgezet in de vijfvoudige waarde in omzet. Dat 

is directe Return on Content. 

BRACE FOR IMPACT
OPDRACHTGEVER: 
TOPICUS
BUREAU: 
LVB

JURYRAPPORT: 
Een dergelijke aanpak om de bekendheid van een ijzersterk 

bedrijf bij IT-beslissers te vergroten en te converteren naar 

hoogwaardige leads. Een solide case waar de contentmix 

van video en trendrapport op basis van onderzoek succesvol 

wordt gecombineerd met PR en social distributie. 

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Gerealiseerde conversie

WINNAAR WINNAAR

WINNAAR



GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Inzet Social

DE MATIGE KERSTKAART-
GENERATOR
OPDRACHTGEVER: 
POSTNL
BUREAU: 
DE SPELD & PARTNERS

JURYRAPPORT: 
Een campagne die perfect aansluit op de 

doelgroep. Door de perfecte tone-of-voice 

voor de doelgroep wordt de potentie van 

Instagram Stories ten volle benut en het 

gewenste resultaat gerealiseerd. 

BUBBELTJESPAK: EEN
(AAN)PAK WAARVAN JE IN JE 
NOPJES RAAKT
OPDRACHTGEVER: 
CENTRAAL BEHEER
BUREAU: 
CROWDMEDIA

JURYRAPPORT:
Deze case laat zien dat je op social wordt 

beloond voor goede creatie. Op een leuke 

manier en met een relatief laag budget zijn 

zzp’ers en ondernemers bewust gemaakt 

van het belang van een AOV. 

BEKRONINGEN DISTRIBUTIE

RANDOM ACTS OF ADVENTURE
OPDRACHTGEVER: 
A.S. ADVENTURE
BUREAU: 
HEADOFFICE

JURYRAPPORT:
Een sterk merk dat een intensieve relatie 

met zijn doelgroep heeft, blijkt in deze case 

goed in staat te zijn om succesvolle groei in 

engagement via de inzet van social media 

te bereiken en de doelgroep voor en bij het 

merk te activeren. 

WINNAAR

WINNAAR



LIVE BEAUTY SESSIONS
OPDRACHTGEVER: 
KRUIDVAT
BUREAU: 
WE ARE BLOSSOM

JURYRAPPORT: 
Kruidvat maakt succesvol een eerste slag om 

een plek te winnen in de wereld van social 

video en beauty-tutorials. De unieke kans om 

live persoonlijke interactie te hebben belooft 

veel voor de uitbouw van deze aanpak.

EEN AED VOOR JOUW BUURT
OPDRACHTGEVER: 
HARTSTICHTING & PHILIPS
BUREAU: 
WE ARE BLOSSOM

JURYRAPPORT: 
Als het om leven en dood gaat, blijkt social 

een ultiem instrument om lokale buurtgroepen 

effectief te bereiken en succesvol aan te zetten 

om samen voor een AED in de wijk te betalen. 

Hierbij is maximaal gebruik gemaakt van 

targeting en regionalisering. 

VITENS – WATER UIT 
FRYSKE BRON
OPDRACHTGEVER: 
VITENS
BUREAU: 
THE POST

JURYRAPPORT: 
We kunnen niet zonder water, maar weten niet 

waar het vandaan komt. In deze case wordt de 

kracht van social succesvol benut om met onder 

andere straatpraatvideo’s interesse te wekken 

en verkeer naar de content op de website van 

Vitens te leiden. 

KNB – NOTARIS.NL
OPDRACHTGEVER: 
KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPS-
ORGANISATIE
BUREAU: 
THE POST

JURYRAPPORT: 
Deze case bewijst dat social ook perfect inzetbaar 

is voor een doelgroep en onderwerp die/dat je 

niet snel op social verwacht: De Notaris. Hoe: een 

klant die durft ‘het randje’ op te zoeken, inhoud 

met een knipoog en solide uitvoering. Resultaat: 

De Notaris heeft fans!

WINNAAR



HELDENVOORDEKLAS.NU
OPDRACHTGEVER: 
ARBEIDSMARKTPLATFORM PO EN VOION
BUREAU: 
DEARDAN & FRIENDS

JURYRAPPORT: 
Deze case toont de kracht van 

samenwerking op vele fronten. Niet 

één maar twee, samenwerkende, 

opdrachtgevers, contentontwikkeling in 

samenwerking met leraren en de redactie 

van Qompas, én een samenwerking met 

jongerenplatform Scholieren.com voor 

effectieve distributie. 

DASH
OPDRACHTGEVER: 
DASH
BUREAU: 
DPG MEDIA

JURYRAPPORT: 
Een mooi voorbeeld van hoe het onderwerp 

‘gender equality in het huishouden’ in 

samenwerking met de redactie van stijlblad 

voor actieve vrouwen Nina aangepakt wordt 

door speciaal voor vaders een mannelijk alter 

ego Nino te ontwikkelen. 

BEELD EN GELUID –
SERIEUS GRAPPIG
OPDRACHTGEVER: 
BEELD EN GELUID
BUREAU: 
DE SPELD & PARTNERS

JURYRAPPORT: 
Als een instituut als Beeld en Geluid een 

tentoonstelling over satire maakt, moet 

De Speld daar onderdeel van zijn. Een 

samenwerking die verder ging dan ‘U vraagt, 

wij draaien’ en waar De Speld niet alleen 

contentmarketing leverde, maar ook live 

onderdeel was van het event zelf. 

GENOMINEERDEN EN WINNAARS
Partnership

GENOMINEERDEN EN WINNAAR
Inzet PR

BEKRONINGEN DISTRIBUTIE

GET SMOOOTH MET 
SMOOOTH DOGG
OPDRACHTGEVER: 
KLARNA
BUREAU: 
MARCOMMIT

WINNAAR

WINNAAR
JURYRAPPORT: 
Coool! Deze case laat zien dat je PR-impact met goede 

content sterk kunt verlengen. Voor Klarna werd snel 

naamsbekendheid opgebouwd en via een slimme 

drietraps-aanpak verlengd. Het resultaat was zowel 

in publicaties als in de views van de campagnevideo 

zichtbaar. 



ZORG VOOR ELKAAR
OPDRACHTGEVER: 
VGZ
BUREAU: 
VGZ EN FILMDOK

JURYRAPPORT: 
Samenwerken is complex als er veel partners 

betrokken zijn. Deze case bewijst dat dat 

kan. Een excellente samenwerking met 

zorgpartners (bestaande uit thuiszorg, 

patiënten- én ouderenorganisaties) en 

samenwerking met AD voor regionale 

impact leidde tot twee keer zoveel leads als 

verwacht. 

DAG HONDEN DAG KATTEN
OPDRACHTGEVER: 
MARS
BUREAU: 
HEADOFFICE

JURYRAPPORT: 
Samenwerking tussen merk en magazine leidt 

tot het naar een nieuw niveau tillen van het 

oude concept van de coupon booklet. Door 

de uitbouw naar een ‘special version’ van een 

leidend magazine voor de doelgroep werd 

zowel coupon-effect en brand awareness 

merkbaar verhoogd. 

THE MERIDIAN
OPDRACHTGEVER: 
GEODAN
BUREAU: 
ZANDBEEK

JURYRAPPORT: 
Deze case draait om de slimme gedachte dat niet alleen 

mensen, maar ook content mediageniek kan zijn. De 

mogelijkheden van location intelligence werden via een 

prikkelende en interactieve visual breed door publieks- en 

vakmedia opgepakt. 

LEGENDS OF GAMING
OPDRACHTGEVER: 
KPN
BUREAU: 
ENDEMOLSHINE NEDERLAND  
PRODUCTIES BV

JURYRAPPORT: 
Partnerships gaan over de balans tussen 

gedeelde en individuele doelen. Dit meerjarige 

project toont de succesvolle aanpak waarbij 

de sponsorfit voor het KPN-merk uitgebouwd 

is zonder negatieve invloed op impact en 

subscribers/viewers aantallen van Legends of 

gaming. 

WINNAAR
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