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RUBRIEKSNAAMVOORWOORD

Alle lof voor inzenders, 
juryleden en prijswinnaars

Waarom de Grand Prix Content 
Marketing harder nodig is dan 

ooit (spoiler alert: het vakgebied is 
eindelijk volwassen)

We waren even uit de lucht als dé Grand Prix voor 

contentmakers. De wereld doet geloven dat het anders is, 

maar wij waren en zijn de enige echte. Net als Coca-Cola, 

Heinz-ketchup en Nike-sneakers.

Een vervelende en impactvolle pandemie gooide roet in 

het eten. Een crisis die veel invloed heeft gehad op ons 

leven, ons werk en uiteraard ook op onze content. De toon, 

de inhoud, de verschijningsvorm, alles werd anders. Hoe 

desastreus ook, corona heeft ons stiekem misschien ook iets 

geleerd. We zijn kritischer gaan nadenken over hoe content 

ons leven beheerst en beïnvloedt. We zijn empathischer 

geworden, de klant, de consument, de doelgroep staat meer 

dan ooit op een voetstuk. Terecht, want hij/zij/hen bepaalt 

en niet het merk.

Content is persoonlijker geworden, origineler en 

humoristischer. Dat laatste ook zeker als reactie op de 

donkere tijden van de afgelopen twee jaar. We zijn nog 

beter gaan luisteren naar wat de mensen willen horen en 

zien. Wat raakt je nou echt als consument en hoe helpen 

wij je verder? Niet met platte advertenties, maar met 

inspirerende, informatieve en relevante content die het merk 

in de juiste context plaatst. Of dat nou is in de vorm van 

print, video of podcast, het medium past bij elke doelgroep.

Ik ben supertrots dat we terug zijn! En dat de merken 

en bureaus de originele Grand Prix trouw zijn gebleven. 

Deze special says it all: geweldige cases die stuk voor 

stuk aantonen dat contentmarketing een nieuwe stap 

heeft gemaakt. Een stap naar volwassenheid. Alle lof voor 

inzenders, juryleden en prijswinnaars. Samen staan we sterk, 

zoveel is maar weer bewezen.

Peter van Balsfoort

CEO BBP Media

In marketing hebben we nogal eens te maken met hypes. Ze 

komen, de meeste gaan ook weer, en sommige zijn blijvertjes. 

Wat hypes betreft kan marketing nog wel iets leren van IT – zo 

mogelijk een nog trendgevoeliger vakgebied. Daar hebben ze 

een hypecyclus model ontwikkeld om te leren hoe je met een 

hype moet omgaan. Want wie goed kijkt, ziet dat hypes vaak 

dezelfde cycli doorlopen.

Een hype komt eerst op, krijgt steeds meer aandacht en bijna 

als vanzelf worden de verwachtingen opgeblazen. Daarna zakt 

de aandacht in en volgt een fase van teleurstelling (bitcoin, 

anyone?). Na die sterke piek en dip klimt een hype weer 

een beetje uit het dal en wordt volwassen. Dat is ook het 

moment dat er pas daadwerkelijk geld wordt verdiend met een 

technologie. Cloud zit nu in deze fase.

Contentmarketing kun je ook moeiteloos op deze hypecyclus 

leggen. Een jaar of tien geleden waren de blogs op dit gebied 

dikker gezaaid dan de succesvolle cases. 

Vanzelfsprekend ebde dat weer weg, de marketing-

goegemeente begon de effectiviteit van contentmarketing in 

twijfel te trekken – wat leverde het nu uiteindelijk op? Toen we 

over die dip heen waren, werd het stil. Geblogd over content-

marketing werd er nauwelijks meer – purpose, dat was ineens het 

ding.

Eeuwig zonde, want juist nu is contentmarketing volwassen, 

worden er echte mooie resultaten gehaald. Een beter moment 

voor awards is er niet!

Freek Janssen & Bram Koster

Genootschap van Contentstrategen



BUREAU: 

FRESH BRIDGE 

OPDRACHTGEVER:

NLVOORELKAAR

NLVOORELKAAR 
CORONA CAMPAGNE
Tijdens de eerste lockdown hadden veel 

mensen hulp nodig en wilden veel mensen 

ook hulp geven, maar het was onduidelijk 

waar ze moesten zijn. NLvoorelkaar miste 

alleen naamsbekendheid. NLvoorelkaar 

wilde primair 10.000 vrijwilligers werven die 

anderen tijdens de crisis wilden helpen. 

Secundair was 500.000 website visits.

Onze sporthelden zaten tijdens de eerste 

lockdown thuis en wilden Nederland 

helpen. We hebben de rollen omgedraaid 

door onze sporthelden Nederland te laten 

aanmoedigen en aan te zetten tot actie. 20 

creatieve en media partijen zijn belangeloos 

bij elkaar gekomen om NLvoorelkaar te 

helpen met als resultaat: 28.000 matches, 

98.000 uur vrijwilligerswerk, € 1.960.000 

maatschappelijke waarde,1.3 mln website 

bezoeken en € 900.000 gratis mediawaarde.

JURYRAPPORT: 

“Dit is een campagne waar je echt een goed 

gevoel aan overhoudt. Er is slim ingespeeld 

op de actualiteit met een simpel idee (dat 

heel erg effectief was). Wat ook positief 

werd beoordeeld, is dat zo veel partijen 

belangeloos hieraan hebben meegewerkt. 

Knap!”

BUREAU: 

QONTENT MATTERS B.V.

OPDRACHTGEVER: 

T-MOBILE

SLIMME ALWAYS-ON 
EN CONTENT- EN 
DISTRIBUTIESTRATEGIE
T-Mobile, Tele2 en Ben neerzetten als drie 

verschillenden merken met behulp van 

always on content. Waarmee ook de brand 

engagement en - awareness verhoogd wordt. 

En de SEO-kracht een boost krijgt, naast 

meer webshop leads.

Als eerste hebben we een duidelijke 

doelgroepsegmentatie gemaakt. 

Waarbij elke doelgroep aan een 

hoofdcontentdomein is gekoppeld. Op basis 

hiervan hebben we voor T-Mobile, Tele2 en 

Ben de drie blogomgevingen ontwikkeld.

Al in één jaar heeft T-Mobile haar investering 

drie keer terugverdiend. Is de brand 

awareness en – engagement verhoogd, heeft 

de SEO een boost gekregen en zijn er fl ink 

meer webshop leads verkregen.

JURYRAPPORT:

“De strategie die hier is gekozen voor drie 

merken klopte van A tot Z. De jury was 

oprecht onder de indruk. Wat ook interessant 

is, is dat deze case aantoont dat je met 

content marketing ook kunt bijdragen 

aan een SEO. Zeker in een competitieve 

markt als telecom is het knap om zoveel 

zoekverkeer te trekken in zo’n korte tijd.”

BUREAU: 

C2B

OPDRACHTGEVER: 

PENSIOENFONDS ZORG & WELZIJN

ZORGISZO & EERSTE
 WEEK LAATSTE WEEK 
Het einddoel van het Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn was: waardevol contact hebben met 

de jonge mensen die pensioen opbouwen 

bij PFZW. Maar jongeren zijn meestal niet 

geïnteresseerd in pensioen en weten vaak 

niet dat ze bij PFZW pensioen opbouwen. 

Hoe bouw je dan een relatie op met deze 

doelgroep?

Met de meerjaren-contentstrategie is 

in 4 jaar tijd het merk bekend gemaakt 

bij de doelgroep en geladen met de 

gewenste kernwaarden. Dit is gedaan 

met twee YouTube-series, met samen 

twintig 10-minuut-durende afl everingen en 

verdiepingsvideo’s. Dit leverde meer dan 3 

miljoen views op! En leidde tot slechts 17 

cent per waardevol contact; voor PFZW de 

alleszeggende metric.

JURYRAPPORT:

“Dit is hoe je content zou moeten 

neerzetten. Fantastische case. Hier is gedaan 

waar iedere pensioenorganisatie van wakker 

ligt; hoe bereik ik een groep die mij niet 

kent en geen interesse in mij heeft? Deze 

campagne raakte echt. Oprecht, verrassend 

en puur.”

B2C

AWARDS

BRONSZILVERGOUD



BUREAU

Formatique

OPDRACHTGEVER:

NRG PALLAS

OUR WAY FORWARD
Medewerkers betrekken bij visie, missie 

en organisatiedoelstellingen van de 

geïntegreerde organisatie NRG|PALLAS. 

Inzicht bieden in functioneren van 

verschillende afdelingen en vestigingen. Het 

bevorderen van ‘bonding’ tussen collega’s. 

Draagkracht creëren voor fusie traject. En 

dat alles in twee talen (NL en EN) op een 

eigentijdse en aansprekende wijze, die past 

bij zowel het ‘oude werken’ (continu-dienst 

medewerkers) als het ‘nieuwe werken’.

Op basis van een contentkalender worden 

per kwartaal enkele hoofdthema’s via 360° 

benadering over verschillende kanalen 

gecommuniceerd. Ieder kwartaal een 

interactieve talkshow, continue publicatie on 

demand video formats in online magazine 

met bijbehorende artikelen voor onderlinge 

contentsynergie. Resultaat is (zeker ook in 

coronatijd) betrokken en geïnformeerde 

medewerkers. Content wordt optimaal 

crossmediaal ingezet voor o.a. onboarding 

nieuwe medewerkers en in aangepaste vorm 

voor stakeholder- en marketingcommunicatie.

JURYRAPPORT: 

“Echt heel goed en knap gedaan, ook nog 

eens goed onderbouwd met onderzoek. Het 

feit dat mensen zichzelf actief aanmelden 

zegt veel, dat is niet gemakkelijk bij interne 

communicatie. Als je dat kunt bereiken in 

een campagne waarin je twee verschillende 

werelden bij elkaar wilt brengen, dan heb je 

het goed gedaan.”

BUREAU:

PROOF

OPDRACHTGEVER:

Croonwolter&dros

WERVINGSCAMPAGNE 
MONTEURMAKELAAR
Croonwolter&dros loopt als een van de 

grootste techniekbedrijven in Nederland 

al jaren voorop in intelligente technologie. 

Om voorop te blijven lopen hebben 

zij nieuw technisch talent nodig. In de 

krappe arbeidsmarkt wordt PROOF 

gevraagd een campagne te ontwikkelen 

die Croonwolter&dros neerzet als 

toonaangevende werkgever én een bijdrage 

levert aan de werving van 90 monteurs. Een 

lastig te werven doelgroep.

Werken bij Croonwolter&dros betekent 

werken bij een topclub: van het werken 

op projecten op het hoogste niveau, tot 

unieke extra’s zoals een studiefonds voor 

kinderen. Om dit begrip “topclub” voor 

monteurs tot leven te brengen, zetten we 

geliefd voetbalanalist Theo Janssen in 

als Monteurmakelaar. Zo spreken we de 

wervingsdoelgroep op een verrassende 

manier binnen hun interessegebied aan. En 

werven we maar liefst 97 nieuwe monteurs.

JURYRAPPORT: 

“Een gevonden idee en een originele 

aanpak; het campagnethema dat is gekozen 

resoneert goed bij de doelgroep, die ook 

nog eens moeilijk te bereiken is. Daarom zijn 

de resultaten extra indrukwekkend.”

BUREAU: 

C2B

OPDRACHTGEVER: 

New York Pizza

PIZZA MAFFIA 
De briefi ng was zowel duidelijk als 

uitdagend: New York Pizza, de grootste 

pizzaketen van Nederland, had beduidend 

meer pizzabezorgers nodig.

Op het moment van de briefi ng (zomer 

’21) was er een sterke daling van het aantal 

aanmeldingen voor New York Pizza. Door 

zowel de opkomst van fl itsbezorgers alsmede 

alle restaurants die weer open mochten. Een 

immens probleem voor het bedrijf en zijn 

franchisenemers.

Om signifi cant meer pizzabezorgers te 

werven, ging New York Pizza ver: met de 

productie van de tofste fi lm die nooit is 

gemaakt. Een wervingscampagne die het 

randje opzocht met een ogenschijnlijk 

nieuwe trailer van Mocro Maffi a. Met 

resultaat: de campagne ging viral, het werd 

de beste social post van het jaar, overtrof de 

KPI’s qua aantal sollicitanten én gaf trotsheid 

onder de 6.000 huidige medewerkers.

JURYRAPPORT: 

“Pizza Maffi a is hilarisch. Dit is echt content 

marketing pur sang; bij deze case kregen we 

echt een warm gevoel. Vernieuwend, grappig 

en heel knap gemaakt – ook nog voor een 

klein budget. Een terechte winnaar.” 

B2E

BRONSZILVER

AWARDS

GOUD



BUREAU: 

ENDEAVOUR

OPDRACHTGEVER: 

DANONE NEDERLAND

LEVEL UP MET HIPRO
Een non-conformistische 100% digitale 

communicatiecampagne dat het traditionele 

share of voice denken doorbrak. 

Middels social media en met name Instagram 

is, naast paid inzet van de campagne video›s 

op story formaat, een eigen community 

van merk ambassadeurs geactiveerd om 

breder bereik te realiseren en de doelgroep 

vanuit de doelgroep te activeren om in de 

campagne te participeren. De Olympisch 

Atleten op hun beurt, geselecteerd en 

betrokken bij deze campagne, wisten 

via eigen content rondom HiPRO en de 

campagne boodschap additioneel bereik 

te realiseren met een authentiek verhaal. 

Waarbij op sommige plekken engagement 

rates werden gerealiseerd die zelfs boven het 

gemiddelde van het persoonlijke account 

lagen (Nadine Visser) wat in lijn ligt met de 

doelstelling van HiPRO; de creatie van een 

lovebrand.

JURYRAPPORT:

“Een mooie campagne die werkte met 

duidelijke, meetbare doelstellingen, een 

goed uitgewerkte en uitgevoerde strategie. 

Ook vond de jury het sterk dat er is gekozen 

is voor micro-infl uencers, aanvullend de 

bekende Nederlandse Olympische atleten. 

De uitwerking van de video’s waren goed, de 

inzet vanuit de storytelling-gedachte sterk.”

BUREAU: 

FAMILYBLEND

OPDRACHTGEVER: 

KPN VIA MEDIABUREAU MINDSHARE

KPN X FAMILYBLEND
Het opvoeden van kinderen in een digitaal 

tijdperk is voor veel ouders een uitdaging. Er 

is behoefte aan informatie. Daarom brachten 

Familyblend en KPN hun expertises samen 

en gingen een crossmediale partnership 

aan om dit belangrijke, maatschappelijke 

thema groots onder de aandacht te brengen. 

Aan de hand van een crossmediale inzet 

werden meer dan 2 miljoen jonge ouders op 

relevante en creatieve manier geïnformeerd.

Aan de hand van een enquête onder de 

doelgroep, een mini magazine, meerdere 

infl uencers die hun eerlijke en authentieke 

verhaal deelden en diverse informerende 

artikelen werd dit onderwerp op een 

relevante en creatieve manier onder de 

aandacht gebracht bij de doelgroep jonge 

gezinnen.

JURYRAPPORT:

“Dit is een mooie case die het onderwerp 

goed bespreekbaar heeft gemaakt. De keuze 

om te starten met een enquête was slim; 

dat leverde niet alleen waardevolle inzichten 

op over het publiek, maar ook haakjes voor 

content.” 

BUREAU: 

SNIP SNAP ON SOCIAL

OPDRACHTGEVER: 

ROTTERDAM FESTIVALS

HIER GEBEURT ‘T
Na de lockdown van zomer 2021 was het tijd 

om de culturele sector een extra boost te 

geven bij (her)opening. Uitagenda Rotterdam 

wilde nieuwe bezoekers inspireren met 

het culturele aanbod van de stad en hen 

in beweging brengen om daadwerkelijk 

een cultureel uitje te bezoeken. Belangrijk 

hierbij was dat bezoekers het gevoel kregen 

dat dit weer kon, ook al waren er nog 

coronamaatregelen.

Met de campagne Hier gebeurt ‘t zijn 

nieuwe bezoekers geïnspireerd en in 

beweging gebracht om een cultureel uitje 

in Rotterdam te bezoeken. Het culturele 

aanbod van de stad werd online via social 

media gepromoot door de inzet van diverse 

video- en contentformats. Ook offl ine was 

de campagne zichtbaar met levensgroot 

hart, abri’s, posters, locatiestickers en 

promotieteams. De campagne heeft meer 

dan 9,5 miljoen Nederlanders bereikt.

JURYRAPPORT: 

“De geïntegreerde aanpak en de creatieve 

invulling daarvan is door de jury beoordeeld 

als erg sterk en onderscheidend. Fris en 

fruitig, en ook gewoon leuk. Sterke cross-

mediale aanpak en integratie van online en 

offl ine. Kers op de taart was dat de input van 

de gebruiker weer nieuwe content oplevert.”

AWARDS

CAMPAGNE

BRONSBRONSGOUD



BUREAU: 

YUNE I.S.M. CROCODILE AGENCY

OPDRACHTGEVER: 

JUMBO 

JUMBO - KOKEN EN KNOEIEN
‘Hoe maken we gezond, lekker en duurzaam 

eten ook bereikbaar voor een doelgroep 

die geen ster is in de keuken?’ In ‘Koken 

en Knoeien’ koken Tobias Camman en 

vriend Daan Boom stap voor stap dezelfde 

gerechten. Als kok met kunsten die door 

sterrenchefs worden goedgekeurd (Tobias) 

en amateur met twee linkerhanden (Daan) 

bereiden deze twee tegenpolen samen 

unieke, kwalitatieve gerechten met het 

Jumbo-assortiment.

Een origineel en verfrissende YouTube-serie 

die een jongerendoelgroep op een leuke 

manier aan het koken krijgt. Op een volledig 

organische manier krijgt Jumbo het voor 

elkaar om een nieuwe doelgroep aan te 

boren en nieuwe fans te creëeren. Met meer 

dan 125.000 kijkers per afl evering is Koken 

& Knoeien de meest eerlijke kookshow van 

Nederland!

JURYRAPPORT:

“Alles aan deze case is slim: de uitgedachte 

strategie, de keuze van de infuencers en het 

concept waarin de producten van Jumbo zijn 

verweven. Zo hoort het. Ook nog eens heel 

creatief uitgevoerd en gewoon erg grappig.”

BUREAU: 

TEAM5PM THE YOUTUBE AGENCY

OPDRACHTGEVER: 

KPN

KPN ULTIMATE SPEEDTEST:
GEN Z EN MILLENNIALS 
ENTERTAINEN MET UNIEKE 
BRANDED GAMING-CONTENT
KPN wilde Nederlandse game-fanaten 

(15-25 jaar) bereiken, om zo hun nieuwe 

Xbox-Game -Pass-Ultimate (XGPU) deal 

met Microsoft te promoten. Daarom sloeg 

KPN handen ineen met Team5pm. Hun 

jonge team van gaming-strategen heeft 

een vierdelige-YouTube-serie gecreëerd: 

“KPN Ultimate Speedtest”, waarin bekende 

gaming infl uencers game-overkoepelende 

challenges voltooien middels de XGPU-

catalogus. In het format zijn KPN en XGPU de 

hero en worden alle regels van traditionale 

advertising losgelaten.

Het resultaat? Een sterk branded gaming 

format met een naadloze en spot-on 

merkintegratie, waar de Gen Z’er en 

Millennial graag naar kijkt. 60.000 uren, 

om precies te zijn. Daarnaast genereerde 

het format niet alleen views, kijktijd en 

likes, maar had het ook een positieve 

impact op belangrijke brand metrics voor 

KPN, als consideration, brand preference, 

ambassadorship en koopintentie.

JURYRAPPORT:

“KPN is hier niet voor de meest voor de 

hand liggende keuze gegaan, maar dat lef 

werd beloond. Deze ‘contentmarketing-

driven’ aanpak heeft goed gewerkt, met een 

sterk geloof en vertrouwen in natuurlijke 

integratie. Supersterke resultaten, die 

allemaal organisch zijn bereikt.”

BUREAU: 

WE ARE BLOSSOM

OPDRACHTGEVER: 

ING

ING X TIKTOK
De purpose van ING is “Empowering people 

to stay a step ahead in life and in business”. 

Hierin is fi nancial health onder jongeren 

een belangrijke pijler, omdat het aantal 

jongeren met schulden enorm toeneemt. En 

tegelijkertijd is dit de moeilijkste doelgroep 

om als bank écht impact op te maken. Ons 

doel is dan ook:

Het interessant maken van fi nancial health 

voor jongvolwassenen en studenten.

ING heeft het via een ongoing TikTok native 

contentcampagne voor elkaar gekregen om 

fi nancial health interessant te maken voor 

een jonge doelgroep. Door middel van een 

unieke, authentieke en persoonlijke aanpak 

met eigen medewerkers hebben we TikTok 

trends aan relevante geldzaken weten te 

koppelen, passend bij zowel doelgroep als 

platform. Of het nu gaat om informatie, tips 

of educatie vanuit de bank.

JURYRAPPORT:

“Gedurfd en zelfs baanbrekend. Voor veel 

bedrijven is TikTok nog spannend, ING doet 

het gewoon. En goed ook, met een stijl 

die past bij het medium. Onderwerpen die 

eigenlijk best saai zijn worden hier op een 

pakkende manier gebracht – ook nog eens 

door écht ING-mensen. De doelgroep stond 

hier duidelijk voorop, en niet de zender. En 

dat werkt.”

JONGEREN

AWARDS

BRONSZILVERGOUD



BUREAU:

&.AGENCY

OPDRACHTGEVER: 

YES WE CAN CLINICS

YES WE CAN CLINICS 
HELP! DE ONZICHTBARE 
STRIJ D VAN EEN 
JONGE GENERATIE
Yes We Can Clinics merkte op dat er 

nog altijd een groot taboe bestaat over 

psychische en/of verslavingsproblematiek 

onder jongeren en hun ouders. &.agency 

is de uitdaging aangegaan om het gesprek 

te openen door een taboedoorbrekende 

communicatiestrategie te ontwikkelen, 

gericht op jongeren tussen de 13 en 23 jaar 

(en hun ouders) die te kampen hebben met 

psychische en/of verslavingsproblematiek.

Met een infl uencer & branded content 

campagne heeft &.agency zoveel mogelijk 

jongeren en hun ouders bereikt met de 

positieve boodschap: Je bent niet alleen!, 

om op deze manier een verandering teweeg 

te brengen en het taboe rondom psychische 

en/of verslavingsproblematiek bij jongeren 

te doorbreken. De branded content serie 

inspireerde de doelgroep door grote en 

complexe problemen op een open, eerlijke 

en persoonlijke manier te vertellen.

JURYRAPPORT:

“Grandioos en heel integer gemaakt. Als 

je zo’n onderwerp vastpakt, dan moet je 

het op deze manier doen. De case grijpt 

je en is authentiek. Suggestie voor een 

volgende keer; iets beter onderbouwing of 

doordachtere keuzes voor distributie.”

BUREAU: 

VISIT BRABANT

OPDRACHTGEVER: 

VISIT BRABANT 

HIER MOET JE ZIJ N IN BRABANT
Van promotie van bestemming Brabant in 

Duitsland en België, naar het helpen van 

de Brabantse vrijetijdsondernemers in een 

periode dat reizen zeer beperkt is door 

Corona en de toeristische sector het zwaar 

heeft. Door de campagne op te zetten als 

coproductie met honderden participanten 

is de impact veel groter geweest dan in een 

reguliere aanpak.

We ontwikkelden voor én samen met 

honderden Brabantse vrijetijdsondernemers, 

gemeenten en lokale toeristische diensten 

de unieke campagne ‘Hier moet je zijn in 

Brabant’ en richtten daarbij alle pijlen op het 

moois dat ontdekt en bezocht kan worden in 

Brabant. De totale campagne output leverde 

een cross mediaal miljoenen bereik op en 

veel draagvlak bij de deelnemers.

JURYRAPPORT:

“Hier moet je zijn in Brabant is een 

campagne die knap bedacht, sympathiek 

én creatief. Zo doe je dat, de aandacht van 

de doelgroep vasthouden op het moment 

dat je door corona eigenlijk niks kunt. Wat 

ook onderscheidend was; het concept dat is 

vrijgegeven, waar iedereen zelf mee aan de 

haal mocht. Gedurfd, maar het pakte heel 

goed uit!”

BUREAU:

FRESH BRIDGE

OPDRACHTGEVER: 

SANQUIN

SANQUIN WBDD 2021
Nieuwe en bestaande bloed- en 

plasmadonors werven en her-activeren 

rond Wereld Bloeddonordag. Inhakend 

op de insight: ‘We praten weinig over ons 

donorschap. Donors zijn erg bescheiden, 

terwijl het onderwerp juist zo belangrijk is.’ 

Middels het activeren van bestaande donors, 

het gevoel van trots te vergoten en zo van 

zich te laten horen met #laatjehoren wilden 

we andere inspireren te komen geven.

In 4 fasen hebben we bestaande donors 

meegenomen in de campagne. Startende 

met bewustwording over de bescheiden 

donors, opgevolgd door het versterken van 

het belang en trots middels authentieke en 

persoonlijke patiëntverhalen en het activeren 

van de donors om van zich te laten horen 

(#laatjehoren). De campagne creëerde een 

enorme buzz op social en versterkte de 

donor community - met als resultaat veel 

nieuwe donors.

JURYRAPPORT:

“Een gefaseerde campagne, die heel goed 

aansluit bij insights uit de doelgroep. Wat 

vooral sterk was, is dat er is gedacht vanuit 

de kracht van de community; met een 

beperkt budget is er slim ingezet op een 

aanpak die veel nieuwe ambassadeurs heeft 

bereikt.”

AWARDS

BRONSZILVERGOUD

NON-PROFIT



RUBRIEKSNAAMAWARDS

C2B
C2B scoorde consistent hoog op de ingezonden cases, waarmee het 

bureau zich niet alleen onderscheidde in de aanpak, maar ook met 

originaliteit. Of het nu gaat om een podcast voor een appel, een 

langdurige videoserie voor een pensioenfonds of een veel geprezen 

spin-off van Mocro Maffi a; dit bureau schiet ze allemaal raak. Daarmee 

weet C2B niet alleen de doelgroepen te bereiken, maar ook concrete 

resultaten te behalen.

ING
CASE: 

ING X TIKTOK

INGEZONDEN DOOR: 

WE ARE BLOSSOM

Ga er maar aan staan, als groot gevestigd merk als 

eerste je hoofd op het TikTok-hakblok leggen. En 

nog geloofwaardig ook! “Gedurfd”, “fi rst-mover” 

en “origineel”; alle lof van de jury. Doordat eigen 

medewerkers zijn ingezet hadden we hier te maken met 

échte authentieke content.

BUREAU VAN HET JAAR

MERK VAN 
HET JAAR

ORIGINALITEITSPRIJS

NEW YORK PIZZA
CASE: 

PIZZA MAFFIA

INGEZONDEN DOOR:

C2B

Hele duidelijke winnaar in de categorieën 

waarin de case meedeed. Het thema was 

gedurfd, sloot helemaal aan bij de doelgroep 

en ook voor de uitvoering deelden veel 

juryleden een 10 uit. Hulde!



NAAM AWARD

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.

MEET THE CHEF

OPDRACHTGEVER: 

LIGHTSPEED
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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.

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.

RUBRIEKSNAAMRUBRIEKSNAAM

WAAROM STOP JIJ 
MET SCROLLEN?

WIJ  V E RK L A PP EN  H E T
WWW.YUN E . N L

Scan de QR-code en ontdek 
10 wetenschappelijk bewezen 

tips voor sterke content



BUREAU: 

FRESH BRIDGE

OPDRACHTGEVER:  

SANQUIN

BUREAU: 

HEARST NETHERLANDS

OPDRACHTGEVER:  

KLM

LOW BUDGET

CONTENT DESIGN

JIJ 

HOLLAND HERALD
Holland Herald is totaal vernieuwd! Met zijn 

eigentijdse look en slimme, persoonlijke en 

smaakvolle content speelt KLM’s inflight magazine 

in op de tijdsgeest waarin duurzaamheid, social 

responsibility en het nóg persoonlijker bedienen 

van klanten belangrijker zijn dan ooit. Impactvolle 

reis- en lifestyle content, verpakt in een clean en 

persoonlijk design, inspireert maandelijks ruim 

2 miljoen passagiers om de wereld bewuster te 

blijven ontdekken.

JURYRAPPORT:  

“Door het design heb je als lezer echt het gevoel 

dat je een premium magazine in handen hebt. Met 

een relatief beperkt budget is een mooi resultaat 

neergezet – ook online is het magazine prachtig. 

Het ontwerp sluit ook nog eens goed aan bij de 

doelgroep.”

SANQUIN WBDD 2021
Nieuwe en bestaande bloed- en plasmadonors 

werven en her-activeren rond Wereld 

Bloeddonordag. Inhakend op de insight: ‘We 

praten weinig over ons donorschap. Donors 

zijn erg bescheiden, terwijl het onderwerp 

juist zo belangrijk is.’ Middels het activeren 

van bestaande donors hebben we met een 

beperkt budget veel buzz rondom de campagne 

gecreëerd (#laatjehoren) en veel potentiële 

donors bereikt.

JURYRAPPORT:  

“Fantastische case waarvan ons bloed sneller 

ging stromen. Raakte precies de juiste snaar;  

heel goed gevonden. De natuurlijke 

bescheidenheid van veel donoren werd  

omgezet naar trots, uitgedragen door 

ambassadeurs. Met een sterk resultaat.”

BEKRONINGEN CREATIE



RUBRIEKSNAAMBEKRONINGEN CREATIE

MAGAZINE

PLATFORM / CONTENT HUB

HOLLAND HERALD
Holland Herald is totaal vernieuwd! 

Met zijn eigentijdse look en slimme, 

persoonlijke en smaakvolle content 

speelt KLM’s inflight magazine in op 

de tijdsgeest waarin duurzaamheid, 

social responsibility en het nóg 

persoonlijker bedienen van klanten 

belangrijker zijn dan ooit. Impactvolle 

reis- en lifestyle content, verpakt 

in een clean en persoonlijk design, 

inspireert maandelijks ruim 2 miljoen 

passagiers om de wereld bewuster te 

blijven ontdekken.

JURYRAPPORT:  

“Holland Herald is geen magazine dat 

je in het vliegtuig leest om de tijd te 

verdrijven, maar biedt content die echt 

inspireert. Hier is sprake van relevante 

content die wordt aangeboden op een 

tijd en plek waar de doelgroep er het 

meest voor open staat. Het magazine 

nodigt uit om mee naar huis te nemen, 

waardoor het bereik groter is dan 

alleen de passagiers.”

BUREAU: 

HEARST NETHERLANDS

OPDRACHTGEVER:  

KLM

NIEUWE HOOFD 
COMMUNICATIEKANALEN 
VOOR T-MOBILE, 
TELE2 EN BEN
T-Mobile, Tele2 en Ben. Drie merken. 

Met elk hun eigen onderscheidende 

karakter en positionering. Daarom 

ontwikkelde we voor elk merk een nieuwe 

hoofdcommunicatiekanaal; een blog.

Met rijke content mogelijkheden en 

een slimme seo-strategie, wisten we 

snel te groeien. Daarnaast hebben alle 

drie de blogs dezelfde code, met een 

eigen branded template. Zo weten we 

kosteneffectief onderhoud en nieuwe 

functionaliteit uit te rollen.

Door op een slimme manier always on 

content in te zetten – waarin de nieuwe 

blogomgeving centraal staat - hebben 

we grote successen behaald. En heeft  

T-Mobile al in het eerste jaar drie keer 

haar investering terugverdiend.

JURYRAPPORT:  

“Hier is heel slim gebruik gemaakt van 

een schaalbare platform-oplossing die 

over drie merken kan worden uitgerold, 

wat uiteindelijk een goede keuze is 

gebleken om gepersonaliseerde content 

te kunnen bieden. Ook belangrijk; dankzij 

deze aanpak kan de doelgroep al in een 

vroege fase in de funnel beet worden 

gepakt, waardoor het platform zijn geld 

dubbel en dwars terugverdient.”

BUREAU: 

QONTENT MATTERS B.V.

OPDRACHTGEVER:  

T-MOBILE NEDERLAND B.V.



PERSONALISATIE

PODCAST

RUBRIEKSNAAM

HIER MOET JE ZIJN IN BRABANT 
We hebben personalisatie doorgevoerd in meerdere elementen van 

de campagne Hier moet je zijn in Brabant. 

De Brabantse vrijetijdssector kon zélf ook aan de slag met 

de campagne en creëerde met een speciale digitale toolkit 

gepersonaliseerde teksten in campagnestijl waarmee zij hun eigen 

locatie in de spolight zetten. Als verrassing verwerkten wij die unieke 

teksten op 250 stoepborden in de vorm van een pijl die we ‘s-nachts 

als guerilla-actie bij 250 ondernemers voor de deur zetten.

JURYRAPPORT:  

“Een sympathieke campagne die echt zichtbaar was in het 

straatbeeld. Voor ondernemers werd het gemakkelijk gemaakt 

om mee te doen, met als gevolg dat de betrokkenheid heel hoog 

was. Personalisatie was ook het sterke element van de case; lokale 

ondernemers zijn op een eenvoudige manier betrokken bij dit mooie 

concept.”

BUREAU: 

VISITBRABANT

OPDRACHTGEVER:  

VISITBRABANT

JOODS MUSEUM - “DE MAN MET DE RAMMELAARS”
De Man met de Rammelaars is een podcast van het Joods Museum 

Amsterdam en vertelt het wonderlijke levensverhaal van Heinz Keijser, aan 

wiens collectie een grote tentoonstelling is gewijd in 2022. In deze veel 

beluisterde en gewaardeerde serie probeert podcastmaker Lotte van Gaalen 

uit te vinden wat een volwassen man beweegt om een verzameling van 

bijna duizend rammelaars aan te leggen. Wat volgt is een persoonlijk en 

aangrijpend verhaal over grootse liefde, levensveranderende trauma’s en 

verzamelwoede. En met als effect: het meer dan ruimschoots behalen van 

alle vooraf geformuleerde doelstellingen. En … een mooi, tijdloos, waardevol 

verhaal wat met extreem veel liefde is gemaakt.

JURYRAPPORT:  

“Deze podcastserie wil je gewoon uitluisteren; de content werkt heel goed als 

warm-makertje om ook daadwerkelijk naar het museum te gaan. Als luisteraar 

ervaar je de podcast als een soort audiotour voordat je de collectie al 

daadwerkelijk hebt gezien; een mooi voorbeeld van verdieping door middel 

van content.”

BUREAU: 

AIRBORNE

OPDRACHTGEVER:  

JOODS MUSEUM

BEKRONINGEN CREATIE



RUBRIEKSNAAMBEKRONINGEN CREATIE

BUREAU: 

AWESOME ORIGINALS

OPDRACHTGEVER:  

ANWB

DE WEGENWACHT ONDERZOEKT 
De Wegenwacht Onderzoekt (S1: 8 afl.) is de 

grote hit van het ANWB YouTube kanaal. Samen 

met een Wegenwacht voert cabaretière Yora 

Rienstra zenuwslopende opdrachten uit om 

veelvoorkomende autovragen te beantwoorden: 

Van rijden zonder remvloeistof of met vier lekke 

banden, lukt dat? En wat als je motorkap openklapt 

tijdens het rijden? Een informatieve, maar uiterst 

vermakelijke serie: MythBusters in de polder.

JURYRAPPORT: 

“Het verrassingseffect bij deze serie is groot; de 

video’s zijn heel verfrissend. Je wil de afleveringen 

echt uitkijken. Sterk format dat zich makkelijk kan 

kwalificeren als evergreen-content. Als kers op de 

taart zijn de resultaten ook heel goed.”

PIZZA MAFFIA
Om significant meer pizzabezorgers te werven, ging 

New York Pizza ver: met de productie van de tofste 

film die nooit is gemaakt. Een wervingscampagne 

die het randje opzocht met een ogenschijnlijk 

nieuwe trailer van Mocro Maffia. Met resultaat: de 

hero video ging viral, werd de beste social post van 

het jaar, overtrof de KPI’s qua aantal sollicitanten én 

gaf trotsheid onder de 6.000 huidige medewerkers.

JURYRAPPORT: 

“Klopte van kop tot staart, waanzinnig goed 

gemaakt, supercool om naar te kijken; de jury kwam 

superlatieven te kort. In een arbeidsmarkt waarin 

recruitment echt heel lastig is, heeft deze campagne 

slim ingespeeld op wat de doelgroep boeit en waar 

ze te vinden zijn.”

VIDEO VIDEO SERIE

BUREAU: 

C2B

OPDRACHTGEVER:  

NEW YORK PIZZA



RUBRIEKSNAAMGENOOTSCHAP CS

Het vak van contentstrateeg kan eenzaam zijn. De 

meeste bedrijven hebben immers niet meerdere 

strategen in dienst. Daarom is er CS: het genootschap 

waar contentstrategen onderling kennis en ervaringen 

uitwisselen. Dit is het warme bad waar je naar zocht. Waar 

je je ideeën kunt toetsen en je problemen kunt aankaarten. 

Daarvoor hebben we online bijeenkomsten en hopelijk 

binnenkort weer een avond met live contact (en een 

borrel!).

De bĳ eenkomsten
Elke editie nodigen we twee sprekers uit. 

�  In de case vertelt een contentstrateeg over haar of zijn 

campagne. Wat was het doel, wat was de aanpak, wat 

waren de resultaten en wat kunnen we met z’n allen 

hiervan leren?

�  In de talk vertelt een contentstrateeg over een aanpak 

die voor haar of hem goed heeft gewerkt. Denk aan: hoe 

maak ik de impact van content meetbaar? Hoe krijg ik 

mensen mee? Hoe kun je content structureel recyclen? 

Hoe ziet een contentstrategie er überhaupt uit?

De case en de talk duren elk ongeveer een half uur, 

inclusief een vragenronde. 

Wat doen we niet?

Verkooppitches. CS is niet bedoeld om leads binnen te 

harken. Als je verhaal zó sterk is dat iedereen naderhand 

koffi e met je wil drinken, is dat prima natuurlijk. Want ook 

dat is de kracht van content. 

Voor wie is dit?

Primair voor contentstrategen dus. Daarmee bedoelen 

we iedereen die (a) zich professioneel bezighoudt met 

storytelling / bedrijfsjournalistiek en (b) invloed heeft 

op hoe content bijdraagt aan de doelstellingen van de 

organisatie. Zeg maar iedereen die zichzelf de offi cieuze 

hoofdredacteur zou kunnen noemen van haar of zijn 

organisatie. Ben je dat niet, maar spreekt de inhoud van 

een sessie je wel aan? Dan ben je natuurlijk ook gewoon 

van harte welkom!

Neem contact op

Zonder interactie geen genootschap. We zijn dus altijd 

heel benieuwd naar vrijpostige vragen, slimme suggesties 

of briljante brainwaves. Stuur een berichtje via het formulier 

op de site of naar onderstaand mailadres en we komen er 

snel bij je op terug.

Wil je op de hoogte blijven van onze events? Sluit je aan bij 

het genootschap, of volg ons op LinkedIn. Je kunt ook lid 

worden van onze groep op LinkedIn.

www.genootschapcs.nl

info@genootschapcs.nl

linkedin.com/company/genootschap-cs/

Het genootschap van Contentstrategen



RUBRIEKSNAAMBEKRONINGEN DISTRIBUTIE

TYPHOON OVER 
DE IMPACT 
VAN LICHT OP 
HET LEVEN
‘The Power of Ambience – Light 

Through the Eyes of the Artist’ 

– een 10 minuten durende 

branded documentaire, waarin 

artiest Typhoon 24 uur lang 

wordt gevolgd in het Philips Hue 

‘lichthuis’. Lockdowns, de reis naar 

het licht, nieuw album, muziek 

liefhebbende doelgroepen en 

zelfs Spotify lichtplaninnovatie… 

de sterren kwamen samen voor 

deze dans tussen licht en muziek, 

in een campagne met miljoenen 

bereik, sterke stijging op brand 

consideration tegen minimale 

kosten.

JURYRAPPORT: 

“Deze inzending sprong er echt 

op een positieve manier uit. Zowel 

over het grotere concept als over 

de details is goed nagedacht. 

Het succes is bereikt door niet te 

kiezen voor de gebaande paden, 

maar een hele duidelijke keuze te 

maken in de distributiestrategie. De 

video exclusief aanbieden via het 

YouTube-kanaal van TopNotch bleek 

een gouden greep, waardoor de 

campagne veel effect heeft bereikt.”

SLIMME DATA-DRIVEN 
OPTIMALISATIES VOOR T-MOBILE
T-Mobile, Tele2 en Ben. Drie merken. Met elk hun eigen 

onderscheidende contentmarketingstrategie.  Maar 

hoe zorg je ervoor dat deze drie merken, die in de 

zelfde markt actief zijn, onderscheidend blijven? Door 

een slimme datastrategie in te zetten voor de creatie 

van nieuwe content én een sterke focus op het updaten 

van bestaande content.

Hierdoor wisten we op een slimme manier always on 

content in te zetten – waarin de blogomgeving centraal 

staat - en hebben we grote successen behaald. Zo heeft 

T-Mobile al in het eerste jaar drie keer haar investering 

terugverdiend.

JURYRAPPORT: 

“T-Mobile en qontent matters hebben in deze 

campagne sterk werk afgeleverd, met een heel goed 

resultaat. De gedegen aanpak laat goed zien dat het 

met de technische kennis wel goed zit. Belangrijker 

nog; dankzij de data-gedreven aanpak heeft de 

campagne uiteindelijk een hoge rating behaald – en 

daar doe je het uiteindelijk toch voor.”

DISTRIBUTIESTRATEGIE

DATA-DRIVEN 
DISTRIBUTIE

BUREAU: 

QONTENT MATTERS B.V.

OPDRACHTGEVER: 

T-MOBILE NEDERLAND

BUREAU: 

HAVAS MEDIA

OPDRACHTGEVER: 

SIGNIFY



BUREAU: 

MEGAWATT

OPDRACHTGEVER: 

COCA-COLA NEDERLAND - FANTA

HIER MOET JE ZIJN 
IN BRABANT
De Brabant Drive Thru is een krachtig, 

coronaproof event binnen de campagne 

‘Hier moet je zijn in Brabant’. In 48 uur 

lieten we meer dan 100 internationale 

touroperators en reisprofessionals, pers 

en influencers Brabant ontdekken. In 
rally-vorm bezochten zij met hun eigen 

auto de highlights en parels van Brabant, 

met verrassende belevingen, spannende 

pitstops en ontmoetingen met locals. Doel: 

opname Brabant in hun reisprogramma’s.

JURYRAPPORT: 

“De sterkte van deze campagne; de 

beperkende coronamaatregelen zijn slim 

omzeild om de doelgroep (touroperators) 

tóch op de juiste manier te bereiken. Met 

een hoge score op originaliteit.”

INZET EVENTS

BEKRONINGEN DISTRIBUTIE

BUREAU: 

VISIT BRABANT

OPDRACHTGEVER: 

VISIT BRABANT

#WHATTHEFANTA UNFOLDING FLAVOURS
Door Covidmaatregelen konden we de nieuwe 

WhatTheFanta NoSugar (blauw) niet introduceren middels 

landelijke sampling. Dus voerden we in plaats daarvan een 

contentcampagne waarin influencers tieners meenamen 

in een zoektocht naar die nieuwe smaak. De influencers 

zorgden ervoor dat ze werden voorzien van clues. Met als 

resultaat veel buzz, een ongekende uplift in marktaandeel 

van Fanta, stijgende Brand Awareness/Brand Health en een 

positief campagnesentiment.

JURYRAPPORT: 

“De effecten van deze campagne maakten echt indruk; 

het blauwe goedje was zo populair, dat de campagne zelfs 

lege schappen opleverde. Zelfs andere smaken van Fanta 

liftten mee op deze populariteit. Ook bijzonder is dat je 

in een moeilijke doelgroep van (13-19 jaar) ruim de helft 

bereikt.”

INZET INFLUENCERS



RUBRIEKSNAAMBEKRONING DISTRIBUTIE

NLVOORELKAAR CORONA 
CAMPAGNE
Onze sporthelden zaten tijdens de eerste lockdown 

thuis en wilden Nederland helpen. We hebben de 

rollen omgedraaid door onze sporthelden Nederland 

te laten aanmoedigen om zo Nederland aan te zetten 

tot actie. 

Twintig creatieve en media partijen zijn belangeloos 

bij elkaar gekomen om NLvoorelkaar te helpen met als 

resultaat: 28.000 matches, 98.000 uur vrijwilligerswerk, 

€ 1.960.000 maatschappelijke waarde, 1,3 mln website-

bezoeken en € 900.000 gratis mediawaarde.

JURYRAPPORT: 

“Deze campagne heeft net het juiste zetje gegeven aan 

een brede behoefte in de samenleving tijdens corona; 

om in actie te komen. Knappe organisatie; het is gelukt 

om twintig (!) partijen bij elkaar te krijgen voor deze 

campagne. Het betrekken van de vrijwilligers (inclusief 

de koning en koningin) was de kers op de taart.”

LG VERANDERT 
MEDEWERKERS IN 
AMBASSADEURS
Om de online zichtbaarheid van LG Information 

Display (ID) te vergroten, zag TEAM LEWIS 

kansen om de content-funnel uit te breiden en 

het bereik te vergroten op social media. Hoe? 

Door de kracht van LG’s eigen teamleden. 

Hiervoor ontwikkelde TEAM LEWIS het 

‘Employee-Advocacy’ programma waarmee we 

een constante stroom van content konden delen 

met LG-professionals, die zij gemakkelijk konden 

distribueren via hun persoonlijke netwerk. Dit 

leidde tot een fantastisch resultaat.

JURYRAPPORT: 

“In deze categorie waren meerdere sterke 

cases, maar deze stak er bovenuit door de 

gedegen aanpak en structurele begeleiding van 

de merkambassadeurs. Met indrukwekkende 

resultaten, waar LG op langere termijn de 

duurzame vruchten van kan plukken.”

INZET PARTNERSHIPS

INZET MERKAMBASSADEURS

BUREAU: 

TEAM LEWIS

OPDRACHTGEVER: 

LG INFORMATION DISPLAY

BUREAU: 

FRESH BRIDGE

OPDRACHTGEVER: 

NLVOORELKAAR



JURYRAPPORT: 

“De jury was vooral onder de indruk van de gedegen 

uitvoering en de effecten die zijn bereikt. Niet alleen heeft 

het team de media (300 keer) weten te bereiken, ook 

was er diversiteit in onderwerpen én in de middelenmix 

(onderzoek, video’s, free publicity).”

TIKTOK TEAM TIVOLIVREDENBURG
TivoliVredenburg heeft een speciaal team in het leven geroepen, 

dat uitsluitend bestaat uit jongeren, om doorlopend content 

te ontwikkelen voor TikTok. Het team creërt zelf concepten en 

speelt ook in op de nieuwste trends en hypes, die ze in een 

eigen jasje steken. Door de focus te leggen op organisch bereik 

kan het team doelgroepgerichte content maken die volledig 

past bij het platform. De binding met Millenials en Gen Z wordt 

vergroot, zonder de Boomers daarmee lastig te vallen.

JURYRAPPORT: 

“De grote kracht van deze inzending, was dat de insteek van de 

campagne werd gekoppeld aan de visie, missie en kernwaardes 

van de organisatie. Er werd een duidelijke keuze gemaakt voor 

een doelgroep, die met een heel klein budget werd bereikt op 

een hele interactieve manier. Hulde!”

INZET SOCIAL MEDIA

INZET PR

BEKRONING DISTRIBUTIE

VISMA | RAET - 
HR IN DE SPOTLIGHT 
Deze case laat zien dat je met een laag budget en een B2B 

IT product met de juiste, slimme en creatieve insteek een 

jaar lang constant in de (landelijke) media aanwezig kunt 

zijn. B2B IT producten worden vaak geassocieerd met saai 

en nodig voor je bedrijf, maar door de nodige creativiteit 

en kennis van de media kreeg Visma Raet toch de spotlight 

die het verdient. Inspelen op de juiste momenten met de 

juiste onderwerpen en content zorgden voor maar liefst 330 

publicaties in één jaar.

BUREAU: 

MARCOMMIT 

OPDRACHTGEVER: 

VISMA | RAET 

BUREAU: 

TIVOLIVREDENBURG

OPDRACHTGEVER: 

TIVOLIVREDENBURG




