
MojoMedia, digital storytelling

To connect to people 
at the deepest level, 
you need stories ... 

Rob McKee



Verhalen

• wie en waar je ook bent? Je gaat mee in 
verhalen

• een goed verhaal vertel je verder

• blijft hangen

• mensen = enige levende wezens die 
verhalen maken & vertellen



Fundamenteel in ons leven

Brengt gemeenschappen
bij elkaar

onze hersenen zijn gemaakt 
om verhalen te vertellen

zo dragen we kennis over ... van generatie op generatie



Verbondendheid

Verbondenheid



Al lang ...



afbeelding iemand die voorleest

Er was eens ...



Vertellen via technologie



titel

Wat, waar en 
hoe?



De keuze ...



Digitale media

• veel gebruikers 
(FB: 4.923.480 Belgen = 47,33% van alle Belgen)

• alle leeftijden !!!

• zowel man als vrouw

• én bezoekt regelmatig

=>in VS: 1 op 8 koppels die trouwen, hebben 
elkaar ontmoet via sociale media ...





Platformen afstemmen



Site / campagnesite

• Eenvoudig op te stellen:  
Wordpress, Tumblr, ...

• Hosting + domeinnaam

• Integratie en link naar andere kanalen

• Duidelijk, info primeert ...



titel



Facebook

• Profiel= persoonlijk

• Groep= voor groepen

• Pagina= voor organisaties en bekende / historische 
personen



Stappen

Link

naam
beschrijving

foto/logo

Stap 1: maak je pagina aan



Stappen

Stap 2: plaats de eerste post(s) / inhoud:
tekst, links, foto, video



Stappen

• Stap 3: Promoot je pagina

• verspreid de link

• Via admin: nodig je FB 
vrienden uit 



Stappen

Stap 4: ga als je pagina op FB 
en “like” pagina’s die relevant 

zijn

en post op die pagina



titel



Twitter

• korte boodschappen

• link naar sites, video, foto,
...

• Volgen en Volgers
“There's a plane in the Hudson. I'm 

on the ferry going to pick up the 
people. Crazy”



Stappen

Naam Twitter account: max 15 tekensFoto / logo

• Stap 1: maak een account aan

• Stap 2: Plaats een 1ste tweet(s)

Boodschap Link Hashtag = trefwoord



Stappen

• Stap 3:  Wie moet je 
volgen?

• selectief

• bekijk relevante 
account en kijk wie 
zij volgen / door wie 
ze gevolgd worden



Stappen

• Stap 4:  
Welke trefwoorden 
moet ik volgen
#WO1 #1418 
#limburg1418 ...



titel



Youtube / Vimeo



Youtube / Vimeo



titel



Flickr

• Geen historische 
foto’s op 
Facebook !!! 
(= rechten)

• Post je foto 
vanuit Flickr op 
Facebook en 
Twitter.



Startpunt

Wat is mijn verhaal?



Het plan

• Inhoud is belangrijk. 
(evolutie zien we ook in reclame)

• Heb je iets te vertellen, vertel het dan, én 
goed!  ... en ja, je hebt zeker iets te 
vertellen ...

• De Groote Oorlog: vat vol verhalen

• => extra platform: digitale media



Startpunt

• Hoe gaan we het vertellen? Maak een plan! 

• Bepaal vertelpositie: organisatie, nieuws 
en/of personage(s)

• Plan het op een tijdslijn

• met flexibiliteit tussenin



Stijl

• Tone of voice = eigen stijl

• informeel & persoonlijk

• eerlijk en transparant

• direct, kort op de bal

• streef niet naar de perfecte zin

• wel = correct geschreven

• Organisch = niet volledig gecontroleerd



Luister en vertel (verder)



titel

Wat is het plan?



Hoe pakken we het aan

set up verhaal

vertellen
connectie

reageer climax

afronden

einde



titel

Grijp de aandacht



Vertel

• Grijp de aandacht

De soldaat stierf en zijn moeder overleed daarna

De soldaat sneuvelde na een zware ontploffing in de 
loopgraven. Door verdriet overmand stierf zijn moeder 

nadat ze het nieuws vernomen had.



Vertel



Vertel



• antwoord: snel en vlot

• Ga het gesprek aan

• Kritiek is een opportuniteit

Reageer



Breek uit

• Post ook buiten je platformen:

• Fora 1ste wereldoorlog & historisch onderzoek, 
sites partners, .... en in “traditionele” media



Luister =

Leer daaruit

Reageer
=

Vertel boeiendSpreek aan 
=



Storytelling



Wat is het verhaal van een hamburger?



Jack in the box



Jack in the box



Jack in the box



Jack in the box

Hang in there Jack



Jack in the box

• YouTube



Jack in the box

• YouTube



Jack in the box

• Flickr



Jack in the box

• Ad



Jack in the box

• Blog



Jack in the box

• Blog - get well UGC



Jack in the box

• Blog - updates



Jack in the box

• Twitter



Jack in the box

• Facebook



Jack in the box

• Real life



Welk verhaal vertel je om mensen te laten fietsen?

Wat is het verhaal
van de fiets van 

de Bond Beter Leefmilieu



Facebook novelle

• 1ste facebook novelle

• Roos heeft een nieuwe fiets

• vanuit personages

FIETS GEZOCHT 
 

 

Op zaterdag 26/03 werd 
mijn nieuwe fiets 
gestolen te Mechelen. En 
ik wil hem terug. 
 
Het is een beige Oxford, 
een classico negro, met 
versnellingen aan het 
stuur.  
 
Kenmerken:  

• wit mandje (Basil)  
• grijze fietstoeter  
• witte bloemenslinger 
• kunstgrasperkjes in het 

mandje en op de 
bagagedrager 

• zadelhoes + zadeltas met 
hetzelfde motief 

• Russisch popje  
• en enkele hangertjes in 

rode en witte blokjes: kipje, 
appel en gieters 

 
 
 

 
Alle tips zijn welkom op 

http://www.facebook.com/ditisroos 
findingmanfred@live.be 

 

 
Uiteraard ben ik je eeuwig dankbaar en is er een beloning 

voor de eerlijke dief 
 

 



Video: getuigenis / dagboek



Video: fictie



Resultaat

• Veel reactie alle kanalen: 
Facebook, Twitter, 
Youtube, ...

• Veel aandacht bij 
persconferentie: reveal

• TV coverage nationaal + 
geschreven pers



Kun je ook „dag op dag‰ vertellen?

Dag op dag 
hervertellen?



Titanic



Titanic



Titanic



Titanic



titel

Wat met WO 1?



„Dag op Dag‰

Dag op dag 
verteltechniek



Voorbeelden „Dag op Dag‰



Dag op dag: aanpak

• Verschillende bronnen

• => selectie

• chronologisch vertellen

• combineren met foto / 
video / ...

• vertelpositie: “nieuws / 
organisatie / plaats /
persoon...”



Dag op dag: aanpak

• Vb. uit Kroniek:
1e Oogst zaterdag 
1) ’s Nachts om 2 u. worden de kanonnen onzer artillerie naar de statie overgebracht en 
verzonden naar Luik.  Akelig was de stilte v. d. nacht enkel gestoord door het gerij der 
zware artilleriestukken over de straatsteenen. Pas waren ze hier aangebracht en reeds 
worden ze verzonden. Aan de statie vernemen wij dat de treins nog rijden en dat de 
studenten dus kunnen vertrekken. De politieagenten doorkruisen de stad te voet en per 
fits, om de dienstplichtigen op te roepen. 13 klassen zijn binnengeroepen; op ’t stadhuis 
werkt men krachtdadig om de mobilisatie zoo spoedig mogelijk te bevorderen. (De 
klassen van 1910, 11-12 zijn reeds binnengeroepen sedert Dinsdag.
2) In den morgen vertrekken onze pas aangekomen kanonnen en ’t gerucht is in omloop 
dat Duitschland vraagt om langs België naar Frankrijk op te rukken.
3) Reeds van vroeg in den morgen worden de postwinketten bestormd door de 
inwoners der stad om hun spaargeld terug te vragen. Reeds van dien dag af wil men geen 
bankbiljetten meer aanvaarden.



Dag op dag: aanpak

2u ‘s nachts. Ze verplaatsen kanonnen naar het station. Akelig 
is de stilte van de nacht alleen onderbroken door gerij v d 
artilleriestukken #bang #sinttruiden



Dag op dag: aanpak



Vertel via personages



Verhaal herleeft via personages



Fictie binnen historische setting ...



Video online: vertel over een gebouw ...



Video online: uitleg over toestand, mix met bewaarde 
beelden ...



Video online: Locatie aan andere bron koppelen ...



Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal ...



Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal ...



MojoMedia - storytellers

info@mojomedia.be
www.mojomedia.be

facebook.com/MojoMedia
@Mojo_Media


