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SAMENVATTING
Deze scriptie betreft het onderzoek naar de bijdrage van Digital Storytelling

het Theoretisch Kader, een Expertonderzoek naar Digital Storytelling en een

aan de marketingcommunicatie met betrekking tot Zeeland als vestigings-

Casestudyonderzoek naar Testimonials van Zeeuwse bedrijven uitgevoerd.

regio, wat is uitgevoerd voor Invest in Zeeland. De hoofdvraag binnen dit
luidt als volgt:

"Welke bijdrage kan Digital Storytelling leveren aan de
marketingcommunicatie met betrekking tot Zeeland als
vestigingsregio?"
"Digital Storytelling is telling stories with digital technoligies." (Alexander, 2011, p. 3)

Het Theoretisch Kader is gericht op de meerwaarde van Storytelling, de
vormgeving van Storytelling, de elementen waaruit een verhaal is
opgebouwd, verschillende soorten Storytelling en hoe Digital Storytelling
strategisch ingezet kan worden. Er kwam naar voren dat binnen marketingcommunicatie, Storytelling een middel is dat ingezet kan worden om
emotionele binding met de doelgroep te realiseren.
Het praktijkonderzoek is enerzijds gericht op het onderzoeken of de

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen

literatuur over Digital Storytelling overeenkomt met de praktijk van experts.

opgesteld:

Anderzijds is het gericht op het achterhalen of Invest in Zeeland Testimonials









over het ondernemen in Zeeland, afgelegd door Zeeuwse bedrijven, kan
Wat zegt de literatuur over Digital Storytelling als marketinginstrument?
Welke elementen moet een verhaal bevatten binnen de kaders van Digital
Storytelling?
Welke strategie sluit aan bij Digital Storytelling?
Wat doet Invest in Zeeland momenteel, al dan niet bewust, met Storytelling?
Wie moet Invest in Zeeland verhalen laten vertellen binnen de kaders van Digital
Storytelling?
Hoe komt de literatuur overeen met de praktijk van experts?
Hoe moet Digital Storytelling onderdeel uitmaken van de online
marketingcommunicatiestrategie van Invest in Zeeland?

Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden is er na het verzamelen van relevante literatuur en wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd in

inzetten als specifieke vorm van Storytelling. Geconcludeerd is dat Invest in
Zeeland naar Testimonials kan uitkijken als specifieke vorm van Storytelling.
Op basis van de resultaten die het beantwoorden van de deelvragen
opleverden, zijn er conclusies getrokken met betrekking tot de theorie over
Digital Storytelling, strategie, strategische basis en Testimonials. Dit heeft
geleid tot gegronde aanbevelingen voor Invest in Zeeland, waarmee tevens
de hoofdvraag beantwoord is. Deze aanbevelingen hebben betrekking op

strategie, intern vs. extern, Testimonials, het verhaal binnen Digital Storytelling, content voor Digital Storytelling, middelen & verschijningsvormen en
business-to-business.

Niets uit deze scriptie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm,
digitaal of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HZ University of Applied Sciences, eBirds,
Invest in Zeeland en de schrijver.

Voor akkoord:

Daphne Verhagen, 27 mei 2015

VOORWOORD
Het is 26 april 2015, zondagmiddag en ik stap met kloppend hart de jurykamer binnen. In een flits vraag ik me af of ik ongeveer net zo zenuwachtig zal zijn tijdens
mijn scriptieverdediging, wanneer ik ook oog in oog zal staan met een jury. De laatste ronde is aangebroken, ik loop glimlachend naar binnen en ga met gekruiste
benen op de grote stoel in het midden van de ruimte zitten. " Good afternoon, Daphne..." De tijd staat even stil en ik ben alleen nog maar gefocust op de
bewegende mond van het jurylid die mij een vraag stelt. " How would you describe Zeeland?" Dit kan niet waar zijn, denk ik. Afgelopen vrijdag heb ik het laatste
interview afgenomen voor mijn onderzoek. Het onderzoek waarmee ik heb geprobeerd te achterhalen hoe het verhaal van Zeeland verteld moet worden. Een
betere vraag had ik niet kunnen krijgen. " Zeeland is a province worth investing in. People from Zeeland have character and the right state of mind when it comes

to labour. They are kind, down to earth and most of all loyal." Een beter antwoord had ik niet kunnen geven. Enige momenten later wordt mij een prachtige sjerp
omgedaan met 'Miss Beauty of Zeeland Finalist'.
Voor u ligt het rapport dat verslag doet van mijn afstudeeronderzoek. Deze afstudeerscriptie is geschreven in opdracht van eBirds, Invest in Zeeland en de HZ
university of applied sciences. Op dit moment zit ik in het laatste jaar van de opleiding Communicatie aan de HZ university of applied sciences. In het tweede
semester van dit jaar heb ik stage gelopen bij eBirds, waar ik een afstudeeronderzoek heb uitgevoerd voor Invest in Zeeland. Met dit rapport hoop ik helder en
duidelijk inzicht te geven in de stappen die ik heb gezet bij het uitvoeren van dit onderzoek en de resultaten en adviezen die hieruit voortgevloeid zijn. In dit
rapport leest u de Inleiding, het Theoretisch Kader, de Methodieken van het onderzoek, de Resultaten en tot slot de conclusies en de daarbij horende
aanbevelingen voor Invest in Zeeland. Achterin vindt u de belangrijkste bijlagen. Alle overige bijlagen zijn terug te vinden in het externe bijlagenboek op de
bijgevoegde Cd-rom. Deze scriptie beschrijft het onderzoek dat ik heb uitgevoerd, maar hopelijk ook mijn plezier wat ik eraan beleefd heb.
Bij deze wil ik graag een dankwoord uitspreken naar Katinka de Bakker voor haar professionele en vooral toegewijde stagebegeleiding. Al voor dat de
afstudeerstage van start ging, stond haar kantoordeur open voor vragen en advies. Ook wil ik Mariela Battistella en Samantha De Caluwé bedanken voor een
geweldige en plezierige stagetijd bij eBirds en voor al hun tips en adviezen. Tot slot wil ik Leonie Beijer bedanken voor de interessante en leerzame onderzoekscase
van Invest in Zeeland en haar enthousiasme voor het onderzoek.
Veel leesplezier,
Daphne Verhagen
Vlissingen, woensdag 27 mei 2015
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1.
INLEIDING
1

"Er was eens..."
- Jacob & Wilhelm Grimm

2

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot het onderzoek beschreven en de opdrachtgever voor dit onderzoek geïntroduceerd. De hieruit
voortgekomen centrale vraag en daar bij horende deelvragen komen aan bod. Tot slot wordt de doelstelling van het onderzoek besproken en
worden er begrippen geoperationaliseerd.

1.1 OPDRACHTGEVER

Social Media & Storytelling
Wat niet achterblijft, is de ontwikkeling op het gebied van Social Media. De

eBirds is gespecialiseerd in de professionele inzet van Social Media. Zij zijn er

digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Volgens Van der Kooi (2014)

van overtuigd dat overheden in Zeeland veel baat kunnen hebben bij de

zijn (potentiële) klanten vaker aanwezig op sociale media, dan organisaties

effectieve inzet van Social Media en Storytelling via deze media in het

denken. Zij moeten daarop inspelen door het volgen van ontwikkelingen en

bijzonder. Door middel van een onderzoekscasus willen zij vast laten stellen

dit toepassen binnen de organisatie (Van der Kooi, 2014). Social Media

op welke wijze Storytelling bijdraagt aan de communicatie via Social Media.

gebruik door personen en ook bedrijven, is een ontwikkeling die onomkeer-

Deze onderzoekscasus is gericht op Invest in Zeeland.

baar is. Bedrijven die Social Media niet inzetten, prijzen zich op de lange

Invest in Zeeland is een portaal voor ondernemers die interesse hebben om

termijn uit de markt (CBS, 2012). Dit is volgens Van Dolen (2013) te wijten aan

zaken te doen in Zeeland. De organisatie helpt bij het vestigen of uitbreiden

het feit dat het gedrag van de consument verandert door de sociale media.

van een bedrijf. Invest in Zeeland wil graag weten hoe online communicatie

Dit heeft twee belangrijke gevolgen voor bedrijven, namelijk verlies van

de zichtbaarheid van Zeeland als vestigingsregio kan versterken. (Invest in

controle over wat er over de organisatie wordt gezegd en meer transparantie

Zeeland, 2014)

(Van Dolen, 2013). Social Media marketing wordt gezien als verplicht
onderdeel van de marketingstrategie (Hanna, Rohm, & Crittenden, 2011). De

1.2 AANLEIDING

technologie heeft het traditionele marketingcommunicatiemodel namelijk

Invest in Zeeland wil dat internationaal en nationaal gerichte bedrijven

veranderd. De opkomst van interactieve digitale media, heeft er voor

investeren in Zeeland, door zich hier te vestigen of uit te breiden. De

gezorgd dat tweezijdige communicatie plaatsvindt tussen een bedrijf en de

positionering van Zeeland als vestigingsregio is hierbij van groot belang. Het

klant (Hanna, Rohm, & Crittenden, 2011). Op dit moment maakt Invest in

plegen van acquisitie is echter lastig en het klantenbestand groeit langzaam.

Zeeland nog minimaal gebruik van sociale netwerken om hun marketing-

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (2014) is dan ook

communicatiemix te versterken. In januari 2015 zijn zij namelijk alleen actief

gebleken dat de afgelopen zes jaar de investeringen in Nederland sterk zijn

op Twitter.

achtergebleven. De investeringen zijn sinds de economische crisis in 2008

Verhalen kunnen gezien worden als een gestructureerd raamwerk dat het

met 20% gedaald (de Haan & Langenberg, 2014). Ook onder druk van de

geheugen versterkt (Delgadillo & Escalas, 2004). Ook volgens Weich is een

globalisering, investeren in Nederland gevestigde bedrijven naar verhouding

verhaal een middel dat men helpt iets te onthouden. Hij stelt dat Storytelling

aanzienlijk meer in het buitenland (de Haan & Langenberg, 2014).

genetisch ontwikkeld is om iemand iets beter te laten onthouden, in tegen-

3

1.4 DEELVRAGEN

stelling tot korte woorden om snelle verkoop te realiseren. Verhalen zorgen
ervoor dat iets wordt begrepen, geaccepteerd en herinnerd (Weich, 2013).
Daarnaast identificeren mensen zich met een verhaal, omdat het emoties

Theoretische Deelvragen

oproept (Zak, 2009).
Omdat dit onderzoek zich richt op internationaal en nationaal gerichte
bedrijven, is er gekozen voor Digital Storytelling via Social Media. Via de



Wat zegt de literatuur over Digital Storytelling als marketinginstrument?



Welke elementen moet een verhaal bevatten binnen de kaders van
Digital Storytelling?

online weg is een doelgroep makkelijk en snel te bereiken dankzij de digitale
ontwikkelingen van deze tijd. Uit onderzoek van Social Media Examiner blijkt
dat in 2012 56% van de business-to-business marketeers zakelijk contacten



Welke strategie sluit aan bij Digital Storytelling?



Wat doet Invest in Zeeland momenteel, al dan niet bewust, met
Storytelling?

tot stand gebracht heeft via Social Media (Stelzner, 2012). Daarnaast wil
Invest in Zeeland het 'verhaal' van Zeeland en haar aantrekkelijke onderne-

Praktijkonderzoek

mersklimaat bij de doelgroep overbrengen. Dit onderzoek richt zich daarom


op de bijdrage die Digital Storytelling kan leveren aan de marketingcommu-

Wie moet Invest in Zeeland verhalen laten vertellen binnen de kaders van
Digital Storytelling?

nicatie met betrekking tot Zeeland als vestigingsregio. Het uiteindelijke doel
is dat Invest in Zeeland met haar marketingcommunicatie meer leads



Hoe komt de literatuur overeen met de praktijk van experts?

genereert en acquisitie pleegt en dat de positionering van Zeeland als



Hoe moet Digital Storytelling onderdeel uitmaken van de online
marketingcommunicatiestrategie van Invest in Zeeland?

aantrekkelijke vestigingsregio uitgedragen wordt.

1.3 HOOFDVRAAG

1.5 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
De doelstelling van dit onderzoek is het uitbrengen van een advies aan Invest

De aanleiding van het onderzoek heeft in de volgende hoofdvraag

in Zeeland over welke bijdrage Digital Storytelling levert aan de marketing-

geresulteerd:

communicatie met betrekking tot Zeeland als vestigingsregio en hoe dit
daarbij onderdeel moet uitmaken van de marketingcommunicatiestrategie.

Welke bijdrage kan Digital Storytelling leveren aan
de marketingcommunicatie met betrekking tot
Zeeland als vestigingsregio?

Binnen het onderzoek gaat het met name om Digital Storytelling via Social
Media.

4

1.6 BEGRIPPENKADER

participatie en lokken reacties uit. Aan de andere kant is Social Media zeer
invloedrijk binnen en buiten het internet."

In de centrale vraag en deelvragen worden begrippen genoemd die in dit

(Peterson, 2013, p. 131)

begrippenkader afgebakend worden.

Communicatiestrategie:

Marketingcommunicatie:

Het planmatig-systematisch ontwerp van communicatie acties om de

"Een managementproces waarbij een organisatie met de diverse

communicatiedoelstelling te realiseren.

doelgroepen in contact treedt. Het doel is om de zienswijze op en het begrip

(Olsthoorn & Van der Velden, 2007, p. 25)

van de organisatie en/of producten en diensten te verbeteren, om specifieke
betekenissen over te brengen en een langdurige attitudeverandering en

Content:

gedragsmatige respons uit te lokken."

"By valuable content we mean information that is genuinly useful, relevant,

(Fill & Fill, 2006, p. 253)

informative or entertaining. Whether it is helpful pages on your websites,
articles on your blog, Social Media updates, newsletters, videos or books [...]

Storytelling:

valuable content is smart marketing communication that gets results. If you

Op een creatieve wijze het verhaal van de organisatie vertellen. Een

regurlarly share this type of information you will draw people to your

organisatieverhaal dat als rode draad dient voor alle vormen van

business."

communicatie naar de doelgroep.

(Jefferson & Tanton, 2013, p. 1)

(Olsthoorn & van der Velden, 2007, pp. 59, 169)

Business- to-business (B2B):

Digital Storytelling:

"Business-to-business markets operate at both a national and a global level.

"What is Digital Storytelling? Simply put, it is telling stories with digital

They can be described as markets where one business markets and sells

technoligies. Digital stories are narratives built from the stuff of cyberculture."

products and services for an organisation's own use or to sell on to other

(Alexander, 2011, p. 3)

businesses for their own use. They exist in the commercial, not-for-profit and

Social Media:

government sectors."

"Social Media is a group of Internet-based applications that build on the

(Wright, 2004, p. 2)

ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the
creation and exchange of User Generated Content."
(Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61)
"Social Media kunnen we omschrijven als interactie, nieuws en uitingen
zonder geredigeerde boodschap. Social Media vragen vaak interactie,

5
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2.
ORGANISATIE
BESCHRIJVING
7

"Zeeland.. Something
different"
- Invest in Zeeland

8

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het onderzoeksbedrijf Invest in Zeeland, waarin de missie, visie, kernwaarden en doelstelling uitgebreid aan
bod komen. Daarnaast wordt de communicatiestrategie toegelicht met bijbehorende communicatiemiddelen.

"Wat doet Invest in Zeeland momenteel, al dan niet
bewust, met Storytelling?"

2.1 OVER INVEST IN ZEELAND
Invest in Zeeland & Economisch Impuls N.V.

NV Economische
Impuls

Invest in Zeeland is een portaal voor ondernemers die interesse hebben om
zaken te doen in Zeeland. Door het bieden van relevante informatie, door te
verwijzen naar relevante instellingen en vrijblijvend advies aan te bieden.
Invest In Zeeland promoot actief het zaken doen in Zeeland en Zeeland als
vestigingslocatie van internationale en nationale bedrijven.
Invest in Zeeland is een initiatief van NV Economische Impuls Zeeland
(Impuls), dat weer een overheidsinitiatief is van de Provincie Zeeland, de

Cluster
Vestigen

Cluster
Innovatie
Financiering

Cluster
Ontwikkelen

Invest in Zeeland

DOK41, InnoGo!, Zeeland
FM, Zeeuws
Participatiefonds,
KredietUnie Zeeland,
Zeeuws InvesteringsFonds,
Overig

Biobased economy, Smart
Delta Resources,
Maintenance & Logistiek,
Vrijetijdseconomie,
Zorgeconomie

Zeeuwse gemeenten en enkele andere organisaties en bedrijven. Invest in
Zeeland valt onder het cluster Vestigen van Impuls en is in oktober 2014
gelanceerd, maar wordt pas vanaf 1 januari 2015 actief ingezet. Impuls heeft
als doel om zichtbaar bij te dragen aan de ontwikkeling van Zeeland. Impuls
stimuleert en faciliteert (kennis)economische ontwikkelingen en richt zich
daarbij op drie taken. Namelijk het investeren in nieuwe ondernemingen,
ontwikkelen van projecten en het binnen halen van bedrijven in Zeeland.
Invest In Zeeland richt zich daarbij op de internationale en nationale

Figuur 1. Clusters NV Economisch Impuls

investeerder.

9

Deze naamswijziging van 'cluster Vestigen' naar 'Invest in Zeeland', is ingezet

Kernwaarden

om Zeeland beter te kunnen promoten als aantrekkelijke vestigingsregio

De kernwaarden zijn niet geformuleerd, maar uit gesprekken en contact met

voor bedrijven. Met name aan buitenlandse investeerders is het lastig uit te

Invest in Zeeland zijn de volgende kernwaarden gebleken:

leggen wat Impuls precies is en wat Impuls doet. De naam Invest in Zeeland



Flexibel: geen 9 tot 17 mentaliteit

maakt dat wel direct duidelijk, mede doordat ontwikkelingsmaatschappijen in



De klant gaat altijd voor

binnen- en buitenland soortgelijke namen gebruiken.



Klantvriendelijk



Betrouwbaar



Samen bereik je meer dan alleen: waar mogelijk werken we samen:

Doelstelling
Het vergroten van de bekendheid van Zeeland als aantrekkelijke vestigings-

regionaal, nationaal en internationaal

regio voor bedrijven en het creëren en behouden van zo veel mogelijk
arbeidsplaatsen in Zeeland door het bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te
maken zich te vestigen, uit te breiden of te blijven in Zeeland.
Missie
"Wij willen dat zo veel mogelijk mensen Zeeland niet alleen kennen van zon,
zee en strand, maar ook als aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven.
Daarnaast maken we het ondernemers zo gemakkelijk mogelijk om zich in
Zeeland te vestigen, te blijven en/of uit te breiden. Op vertrouwelijke basis,
gratis en geheel vrijblijvend." (Invest in Zeeland, 2015, p. 1)



Betrokken



Begripvol



Eerlijk en open



Dienstbaar, behulpzaam



Inhoudelijk competent



Gedreven



Altijd op zoek naar mogelijkheden en kansen



Trots op Zeeland

Kernactiviteit
Invest in Zeeland helpt bij het vestigen of uitbreiden van een bedrijf door

Visie

middel van (onder andere):

De visie is niet geformuleerd, maar uit gesprekken en contact met Invest in
Zeeland is de volgende visie geformuleerd: "Bedrijven die zich oriënteren op
een vestigingsplaats in Noordwest-Europa kennen Zeeland als
vestigingsregio en schakelen Invest in Zeeland in voor advies en
ondersteuning bij het keuze- en vestigingsproces. Ook bedrijven in Zeeland
kloppen bij Invest in Zeeland aan met vragen, maar ook met tips over kansen
voor Zeeland. Samen zetten we Zeeland op de kaart en zorgen we voor
werkgelegenheid in een dynamische regionale economie."



Locatieadvies en bedrijfsvestiging



Juridisch en fiscaal advies



Subsidiescan



Arbeidsmarktinformatie



Bemiddelen bij overheden



Begeleiding bij vergunningstrajecten



Introductie in het hechte Zeeuwse netwerk



Financieringen
(Invest in Zeeland, 2014)
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Organisatiestructuur

Branding

De structuur is heel plat, een organigram bezit Invest in Zeeland dan ook

Bij het promoten van Zeeland en Invest in Zeeland wordt er met toenemende

niet. De organisatie bestaat uit de directeur en de staf (communicatie,

mate branding ingezet. Bij de branding van Invest in Zeeland ligt de focus

financiën, personeelszaken etc.) met daaronder de clusters. Binnen die

minder op zelfpromotie. Aan de hand van brandstories wordt er indirect het

clusters heeft iedereen zijn eigen taken, maar hiërarchisch is het niet. De

verhaal over Zeeland en Invest in Zeeland verteld. Doel daarbij is dat deze

medewerkers hebben zelf veel invloed op de koers: als ze een idee hebben

verhalen door anderen worden gedeeld. Invest in Zeeland richt zich op de

en ze kunnen de directeur ervan overtuigen dat het een goed idee is, kunnen

binding van mensen met merkvertegenwoordigers en de herkenbaarheid van

ze het gelijk gaan uitvoeren. De directeur vertrouwt op de eigen verantwoor-

de medewerkers. (Invest in Zeeland, 2015, p. 8)

delijkheid en kennis en kunde van de medewerkers.

Kernboodschap

2.2 COMMUNICATIE

Invest in Zeeland promoot Zeeland als aantrekkelijke vestigingsregio,

Communicatiestrategie

wanneer zij zich willen vestigen of uit willen breiden in Zeeland. (Invest in

Omdat Invest in Zeeland nog in de beginfase van haar bestaan zit, is de

Zeeland, 2015, p. 9)

probeert bedrijven voor de regio te behouden en ondersteunt bedrijven

communicatiestrategie hier op aangepast. Sinds januari 2015 is Invest in

Communicatiedoelgroepen

Zeeland pas actief communicatie in gaan zetten. Momenteel zijn nog weinig
mensen op de hoogte van het bestaan van Invest in Zeeland en wat zij doen.
Daarnaast zijn niet veel mensen bekend met Zeeland en dat het een
aantrekkelijke vestigingsregio betreft. Dit moet daarom actief naar buiten
gebracht worden. Dit doet Invest in Zeeland door gedefinieerde doelgroepen
te voorzien van de juiste informatie, aan te sluiten bij activiteiten en samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van nieuwe middelen zoals Social
Media. Informatie over Zeeland en Invest in Zeeland die wordt
gecommuniceerd moet duidelijk en vindbaar zijn en men moet zich erdoor
aangesproken voelen. Invest in Zeeland maakt bij het introduceren van het
merk gebruik van de middelen van Impuls. De communicatiestrategie is
gefocust op de online aanwezigheid en vindbaarheid. In een jaarlijks marketingcommunicatieplan beschrijft Invest in Zeeland uitgebreid hoe ze de
communicatiestrategie vormgeven. (Invest in Zeeland, 2015, p. 8)
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NV Economische Impuls Zeeland



Zeeland Seaports



NFIA en NAP



Provincie Zeeland en gemeentelijke organisaties



Bedrijven in Zeeland



Door Invest in Zeeland (en Impuls) begeleide bedrijven



DOK41/Kenniswerf en InnoGo!



Maatschappelijke- en onderwijsinstellingen



(Internationale) netwerken en relaties



Regionale ontwikkelingsmaatschappijen



Geïnteresseerden/betrokkenen Zeeland



Bedrijven die zich oriënteren op een vestigingslocatie in Europa



Banken



Kamer van Koophandel, Syntens



Vergunningverleners



Financiers



Inwoners Zeeland



Media

Of course we are stubborn, we fought the water for centuries. It made us work hard,
to never give up. We are taught that hard work pays off. And it does. Hardly modest,
we are proud that we have the lowest unemployment rate of the nation.
Our companies may seem normal, but they are something different too. We do as we
promise, we stand our ground. We do business. We are home to large corporations
as to small family businesses and young entrepreneurs. It’s in our nation to innovate,
trade and develop. To cooperate. And so we do.

(Invest in Zeeland, 2015)
Middelen

Offline

Online

Flyers
Visitekaartjes
Banners
Billboards
Huisstijl
Relatiegeschenken
(Kerstkaarten, pennen)

Website
E-mail
Nieuwsbrieven
Promotievideo
Testimonials
Social Media (Twitter,
Facebook, Youtube, LinkedIn,
Google+)

Our harbours add more value to every invested euro than the ones in Rotterdam and
Amsterdam. And our produce finds its way the world over. And finally, our land is
something different. We are located in the sea. Protected by dunes and dikes. The soil
is rich and fertile. Our location is unmatched in providing a solid infrastructure that
works. And which makes transport look easy. Boats seem to touch our land as they
pass by. Trucks move forward as intended. Our many inlets make our accessible by
water. Roads make our path over the sea.
Over the last 10 years our economy has shown the highest growth figures in the
country.

Twitter wordt al sinds de start van Invest in Zeeland ingezet. Facebook,

We are from Zeeland, in the Southwest of the Netherlands. Some people think we are
stubborn, some say we are modest. Maybe we are. We just say we are something
different."

Youtube, LinkedIn en Google+ zijn sinds februari 2015 in gebruik gegaan.
Storytelling
In april 2014 bracht de Provincie Zeeland met medewerking van Impuls een

(Invest in Zeeland, 2015, p. 10)

promotievideo uit voorafgaand aan de lancering van de website van Invest in

Naast de brandstory zet Invest in Zeeland succesverhalen in. Dit doen zij in

Zeeland. Hierin worden dertien argumenten aangedragen die investeerders

de vorm van Testimonials van klanten van Invest in Zeeland. Zo wordt de

moeten overtuigen om voor Zeeland als vestigingslocatie te kiezen. Met de

doelgroep geïnformeerd over de ervaringen met Invest in Zeeland en laten

video willen Impuls en Invest in Zeeland het verhaal van Zeeland vertellen. In
de video wordt de volgende brandstory van Invest in Zeeland verteld:

zij zien dat niet alleen zijzelf Zeeland een aantrekkelijke vestigingsregio

"We may look normal, but we’re not. There are only 300.800 of us. Some people think
we’re a little stubborn, some say we’re modest, we’re just something different.

Testimonials wil Invest in Zeeland de doelgroep met het merk binden.

vinden, maar dat ook andere partijen dat vinden. Door middel van de
Ambassadeurs worden ingezet om anderen te enthousiasmeren en
stimuleren om zich te vestigen in Zeeland. (Invest in Zeeland, 2015)
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VERDIEPING VERDIEPING
In gesprek met R. Jimenez, Senior Communicatie Adviseur bij Provincie
Zeeland. Een gesprek over de identiteit en het DNA van Zeeland en de
Land-In-Zee stijl die daaruit voortgekomen is.
De vormgeving van Invest in Zeeland is gebaseerd op de Land-in-Zee Stijl die

Wat Zeeland misschien wel het meest karakteriseert, zo bleek uit het onderzoek,

de Provincie Zeeland heeft ontwikkeld. Meerdere Zeeuwse organisaties sluiten

is het Land en de Zee; de Zeeuwse nuchterheid van het Land en het avontuurlijke

zich hier bij aan om hiermee de herkenbaarheid van Zeeland als aantrekkelijke

van de Zee. Enerzijds is Zeeland nuchter, bescheiden en 'gewoon'. Anderzijds is

regio om te werken, recreëren en wonen, te vergroten. Door op deze manier

de provincie avontuurlijk, dynamisch en trekt erop uit. Nadat het DNA eenmaal

samen te werken wil Invest in Zeeland en ook Provincie Zeeland nog betere

bekend was, zijn ze aan de slag gegaan met het vertalen van het DNA naar de

resultaten behalen. Bij de Land-in-Zee strategie staat de kracht van het verhaal

Land-in-Zee Stijl en daarbij horende middelen. Dit heeft onder andere geresul-

centraal. Alle communicatiemiddelen van Invest in Zeeland zijn binnen deze stijl

teerd in een huisstijl waar meerdere Zeeuwse organisaties zich bij aansluiten.

herkenbaar gemaakt, door de uniforme uitstraling in: vormgeving, lettertypes,
kleuren, beeldgebruik en professionaliteit. Hier komt de Land-in-Zee Stijl tot
uiting voor de zakelijke markt. Dit heeft geresulteerd in een eigen huisstijl voor
Invest in Zeeland, die is beschreven in een huisstijlhandboek.

De verhalen die zijn verzameld tijdens het DNA traject, vormen samen het
Zeeland DNA boek. Er is ook een Zeeuws Kleurenpalet ontwikkeld. Een kleurenwaaier met kleuren die kenmerkend zijn voor Zeeland. Niet alleen voor Zeeland is
het DNA bepaald maar ook voor alle Zeeuwse gemeentes. Dit heeft geresulteerd

De Land-in-Zee Stijl is ontstaan nadat Provincie Zeeland een DNA onderzoek

in magazines die het DNA per gemeente laten zien. Verder is er een beeldbank

uitvoerde naar de identiteit en kracht van Zeeland. Dit heeft de Provincie samen

gecreëerd met foto's van het Zeeuwse landschap. Deze database is voor ieder-

met Storytelling Expert A. Scheringa gedaan. Een expert die later in deze

een gratis toegankelijk.

scriptie aan het woord komt bij het praktijkonderzoek. Door het verzamelen van
verhalen van Zeeuwen hebben ze geprobeerd te achterhalen wat het DNA van
Zeeland is. Vervolgens hebben zij deze verhalen gebruikt in de vorm van

De Land-in-Zee stijl is volgens Jimenez "het dienblad of onderlegger van alle
communicatie-uitingen vanuit de Provincie".

Storytelling.
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3.
THEORETISCH KADER
15

"Marketing is no longer
about the stuff that you
make, but about the stories
you tell."
- Seth Godin
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Dit hoofdstuk betreft het Theoretisch Kader. De focus ligt op Digital Storytelling en betreft een betrekkelijk recente term. Deze term wordt grondig
uiteengezet en strategisch onderbouwd. Er wordt dieper ingegaan op wat de literatuur zegt over het vormgeven van Storytelling, uit welke
elementen een verhaal is opgebouwd, welke verschillende soorten Storytelling er onderscheiden worden en hoe Digital Storytelling strategisch
ingezet kan worden. Daarnaast wordt ook de koppeling gemaakt tussen Digital Storytelling, Social Media en business-to-business communicatie.
Op deze manier wordt er deels antwoord gegeven op de hoofdvraag en daarbij horende theoretische deelvragen.

3.2 STORYTELLING

"Wat zegt de literatuur over Digital Storytelling als
marketinginstrument?"

Storytelling is het op creatieve wijze vertellen van het verhaal van een
organisatie dat als rode draad dient voor alle vormen van communicatie naar

"Welke elementen moet een verhaal bevatten binnen
de kaders van Digital Storytelling?"

de doelgroep (Olsthoorn & Van der Velden, 2007). Op een strategisch niveau
reflecteert Storytelling de merkwaarden en geeft op consequente wijze
richting aan alle communicatie-uitingen. Op een operationeel niveau kan
storytelling de boodschap van een bedrijf zowel intern als extern over-

"Welke strategie sluit aan bij Digital Storytelling?"

brengen (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005).

3.1 MARKETINGCOMMUNICATIE

Meerwaarde

Marketingcommunicatie betreft volgens Fill & Fill (2006) het proces waarbij

In de Inleiding is reeds een korte schets gemaakt van het belang van

een organisatie met diverse doelgroepen contact legt. Hierbij is het doel om

Storytelling. Verhalen kunnen gezien worden als een gestructureerd

de zienswijze op een organisatie, producten en diensten te verbeteren en

raamwerk dat het geheugen versterkt (Delgadillo & Escalas, 2004). Ook

begrip te creëren. Hiermee worden specifieke betekenissen overgebracht om

volgens Weich is een verhaal een middel dat helpt iets te onthouden. We

een verandering van houding en gedrag uit te lokken (Fill & Fill, 2006). Van

leven volgens Jensen niet meer in een informatiemaatschappij, maar in een

Eeckenhout (2004) noemt bij het definiëren van het begrip hierbij een geïnte-

droommaatschappij. Verstand, kennis en materiële behoeften zijn niet meer

greerde mix van verschillende soorten vormen van gegevens, data of prikkels

het belangrijkst, maar gevoel en emotie. Het rationeel vervullen van

die elkaar versterken en worden verspreid door een organisatie (Eeckhout,

behoeften is niet meer doorslaggevend voor de klant, maar het gevoel en

2004). Kottler et al (2007) noemt de volgende instrumenten die ingezet

het verhaal dat bij een product of dienst komt kijken (Jensen, 1999). Een

kunnen worden bij marketingcommunicatie: televisie, radio, telefoon,

reden waarom Storytelling zo krachtig is, is omdat het emoties oproept.

kranten, internet, reclame borden en mond-tot-mond reclame (Kottler, Keller,

Hierdoor produceren de hersenen het hormoon oxytocine. Pionier in

Robben, & Guens, 2007). Dit onderzoek beperkt zich tot het instrument

onderzoek naar oxytocine, Zak, deed een experiment waarbij het oxytocine

internet.

niveau 47% hoger lag bij degene die een emotionele video hadden gezien,
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dan bij degene die een emotioneel neutrale video hadden gezien. Zak legt in



zijn onderzoek een positief verband in de mate van empathie en de toename

Het bevat narratieve elementen: een hoofdpersoon, een verhaallijn met
daarin een ontwikkeling door een worsteling, dilemma of conflict,

van oxytocine. Mensen identificeren zich met een verhaal (Zak, 2009).

tegenstanders en medestanders.

Adaptly deed onderzoek naar Facebook Ads met Storytelling (Adaptly, 2014).



Het is authentiek: waar of waarachtig.

Ze voerden een experiment uit waarbij twee verschillende campagnes met



Het is persoonlijk.

elkaar werden vergeleken. De campagne die het merkverhaal vertelde, was



Het is prikkelend en roept emotie op en/of wordt met emotie verteld.

aanzienlijk effectiever dan de campagne die mensen direct aanspoorde om

(Tesselaar & Scheringa, 2008)

actie te ondernemen. Van degenen die met de Storytelling campagne in

Ook volgens Alexander en Levine (2008) heeft een verhaal een begin, een

aanraking kwamen, klikte 87% meer op de link naar de website, dan degenen
die met de call to action campagne in aanraking kwamen (Adaptly, 2014).

midden en een einde. Een verhaal volgt een traject, wellicht de lijn van een

Binnen marketingcommunicatie kan Storytelling een middel zijn dat ingezet

toe dat een verhaal wordt verteld aan een publiek, door een persoon of door

wordt om emotionele binding met de klant te realiseren. Daarnaast kan

een creatief team (Alexander & Levine, 2008). In de bredere zin van het

Storytelling beter begrip van een communicatieboodschap tot stand brengen

communicatievakgebied kan dit de marketing- of communicatieafdeling zijn.

menselijk leven of de stadia van de reis van een held. Zij voegen hier nog aan

en helpt deze beter te onthouden. Marketingcommunicatie is een proces

Begin, midden & einde

waarmee getracht wordt de zienswijze op een merk of organisatie, binnen dit

Tesselaar & Scheringa en Alexander & Levine onderkennen dat een verhaal

onderzoek Zeeland als vestigingsregio, positief te beïnvloeden. Door de

een begin, midden en eind moet bevatten. In The Power of Myth, stelt

kracht van Storytelling en de mogelijkheid tot emotionele binding, kan

Campbell dat een verhaal uit een basisformule bestaat (Campbell, 1988). In

Storytelling bijdragen aan dit proces. Verhalen geven betekenis en dat is

deze basisstructuur noemt hij ook een begin, een midden en een einde,

tevens het doel van marketingcommunicatie, zoals gedefinieerd binnen dit

waarin de hoofdpersoon een aantal crisissen moet trotseren. Hij gaat echter

onderzoek.

dieper in op deze basisstructuur.

Verhaal

Het begin

Met Storytelling worden er verhalen verteld. In het Storytelling Handboek

Deze wordt gebruikt om de aandacht te trekken en hier maakt het publiek

(Tesselaar & Scheringa, 2008) wordt een verhaal gedefinieerd als een weer-

kennis met de hoofdpersoon, de context en het probleem. Het publiek wordt

gave van gebeurtenissen die met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

zo in staat gesteld om zich met het verhaal te identificeren. (Campbell, 1988)

Een verhaal heeft bepaalde kenmerken die in samenhang moeten zijn:


Het staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde.

Het midden
Een aantal gebeurtenissen in het verhaal zullen verschillende emoties bij het
publiek opwekken, zorgen voor onverwachte plottwisten of kaarten een
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nieuw probleem aan. Het zijn obstakels die de hoofdpersoon moet over-

Een verhaal heeft dus een begin, midden en einde en moet authentiek en

winnen. Deze obstakels kunnen door een andere persoon worden veroor-

persoonlijk zijn. Iets of iemand speelt de hoofdrol in het verhaal dat emoties

zaakt om de hoofdpersoon te weerhouden van zijn uiteindelijke doel. Er

op moet wekken en ervaart een conflict. Bernasco (2013) is het daarmee eens

ontstaat mysterie dat het publiek nieuwsgierig maakt naar het verloop van

en voegt daar nog aan toe dat een verhaal successen, overwinningen en

het plot. (Campbell, 1988)

dieptepunten moet bevatten (Bernasco, 2013).

Het einde

Lineaire & Non-lineaire Storytelling

In het eind, ook wel de climax genoemd, wordt het mysterie opgelost en

Een verhaal kan lineair of non-lineair opgebouwd zijn (Bueters, 2002).

bereikt de hoofdpersoon het doel. De opgebouwde spanning neemt weer af.

Lineaire Storytelling houdt in dat het verhaal in chronologische volgorde van

(Campbell, 1988)

het begin tot het eind verteld wordt. Bij Non-lineaire Storytelling is dit niet
het geval. Er kan midden in het verhaal begonnen worden. Er is geen vast-

3.3 ELEMENTEN VAN STORYTELLING

staande verhaallijn. Denning (2005) noemt minimale en maximale verhalen.
Een storytelling hoeft niet altijd alle eerder genoemde elementen te bevatten.

Boodschap, conflict, karakters & plot

Een minimaal verhaal kan in sommige gevallen ook krachtig zijn wanneer er

Storytelling is een strategisch instrument, waar emoties en waardes belangrijk

bijvoorbeeld een begin, midden, eind of ander element ontbreekt. (Denning,

zijn (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005). Volgens Fog, Budtz & Yakaboylu zijn er

2005)

vier elementen die een strategische storytelling kenmerken: Boodschap,

Conflict, Karakters en Plot. Een duidelijke boodschap moet geformuleerd

Dit onderzoek beperkt zich tot Storytelling via de online weg, via Digital

worden. De storytelling dient als bewijs van deze boodschap. Het is

Storytelling. In het licht van dit onderwerp is Non-lineair Storytelling met

belangrijk dat er één centrale boodschap aangehouden wordt per verhaal.

minimale verhalen toepasselijk. Online media, met name Social Media, zijn zo

Het conflict is de drijfveer van dat verhaal. Deze dwingt tot actie om het op

ontworpen dat ze beperkend kunnen zijn voor de mate waarin alle gewenste

te lossen. Karakters in het verhaal krijgen met het conflict te maken, terwijl zij

verhaalelementen in Storytelling terug kunnen komen.

toewerken naar een bepaald doel. Deze karakters hebben een tegenstander

Content

die het bereiken van dit doel tegenwerkt. Deze tegenstander kan in

Met een verhaal breng je een boodschap over. In het boek Made to Stick

verschillende vormen voorkomen, zowel psychologisch als fysiek. Belangrijk is

wordt het S.U.C.C.E.S. principe door C. & D. Heath (2007) uitgelegd, waarmee

dat de lezer of ontvanger zich kan identificeren met de karakters. Tot slot is

ervoor wordt gezorgd dat een boodschap blijft hangen en gedeeld kan

het plot de volgorde van het geheel aan gebeurtenissen in het verhaal. (Fog,

worden. Een boodschap van een verhaal moet aan zes eisen voldoen.

Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Namelijk Simple (simpel), Unexpected (onverwachts), Concrete (concreet),
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Credibility (geloofwaardigheid), Emotional (emotioneel) en Story (verhalend).

Sustainable Corporate Story (SCS)

(Heath & Heath, 2007)

Een SCS of een brandstory is het verhaal van de organisatie, waarin datgene
waar de organisatie voor staat en gaat staat beschreven. Kernwaarden, kern-

Content voor Storytelling kan volgens Fog, Budtz en Yakaboylu (2005) zowel

opdracht, positionering en het perspectief van de organisatie. Olsthoorn &

intern als extern verzameld worden. De missie, visie en waarden van een

van der Velden (2007) zien de SCS niet als een primair communicatiemiddel,

bedrijf zijn basisgegevens voor Storytelling. Daarnaast zijn mijlpalen of

maar als een stuurmechanisme. Het is de rode draad voor alle vormen van

crisissen van het bedrijf en verhalen van medewerkers of oprichters een basis

communicatie naar de doelgroep van de organisatie. (Olsthoorn & van der

voor content. Externe content kan gehaald worden uit markttrends, klanten,

Velden, 2007)

stakeholders, opinieleiders en het product zelf. De content voor verhalen
moet echt en authentiek zijn. Met alle content en verschillende uitingen met

Met betrekking tot het onderzoek is het belangrijk om Corporate Storytelling

Storytelling moet een consistent beeld geschetst worden van het bedrijf. Het

te duiden, omdat het iets zegt over zowel interne als externe communicatie.

is daarbij belangrijk dat de verschillen tussen interne data en externe data

Een verhaal moet authentiek zijn (Tesselaar & Scheringa, 2008). In de bredere

geïdentificeerd worden. (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

zin kan dit betekenen dat het verhaal ook intern gedragen moet worden ten
behoeve van die authenticiteit. Daarnaast stellen Fog, Budtz en Yakaboylu

3.4 VERSCHILLENDE VORMEN STORYTELLING

(2005) dat de missie, visie en waarden van een bedrijf basisgegevens zijn
voor Storytelling.

Corporate Storytelling
De definitie van Storytelling van Van Olsthoorn & Van der Velden (2007) en

Testimonial

tevens van Fog, Budtz & Yakaboylu (2005) kwam aan het begin van het

Met een Testimonial laat een organisatie iemand anders een succesverhaal

Theoretisch kader al aan bod. Er wordt hier nu dieper op in gegaan.

vertellen over een ervaring met de organisatie of haar dienst of product. Een

Corporate Storytelling is het proces van de ontwikkeling van een boodschap,

fictief of echt persoon, ook wel een endorser genoemd, toont hiermee zijn

waardoor er een nieuwe point-of-view ontstaat of een mening wordt

vertrouwen in de organisatie. Een endorser kan een typische tevreden klant

versterkt of gedrag tot stand wordt gebracht. Dit met behulp van vertelling

zijn, een lid van de organisatie, een expert of een beroemdheid. (Sadowski,

over mensen, de organisatie, het verleden, visies voor de toekomst, sociale

2007)

binding en het werk zelf. Corporate stories kunnen medewerkers motiveren

Local stories die voor engagement (betrokkenheid) zorgen

en creëren een bericht dat ervoor zorgt dat het personeel zal handelen in

NPR Digital Services heeft via Facebook onderzocht welke content online

overeenstemming met de waarden van de organisatie. Het doel heeft

voor engagement kan zorgen (Athas & Gorman, 2013). Het onderzoek heeft

betrekking op het veranderen of versterken van mening, waarden en gedrag.

zich gericht op lokale verhalen van steden of regio's. Hieruit zijn negen

Corporate Storytelling is een medium om betrokkenheid te creëren bij het

soorten verhalen gekomen die zorgen voor binding.

personeel. (Gill, 2011)
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1. Place Explainers

ontwikkelingen die spelen in de omgeving. Er moet hierover gecommuniceerd

Elke stad of provincie heeft eigenschappen, eigenaardigheden en gewoonten die

worden wanneer dit relevant is voor de organisatie.

algemeen bekend zijn, maar het is onbekend waarom deze precies bestaan en waar

8. Provocative Controversies

ze vandaan komen. Place explainers onderzoeken, beantwoorden en leggen dit uit.

Controversiële verhalen uit de omgeving zorgen voor veel reacties op Facebook. Het

Dit kan in bredere zin ook inhouden dat er wordt uitgelegd hoe een bepaald proces

gaat hier echter om negatieve reacties en meningen. Deze vorm moet een organisatie

of dienst werkt. Invest in Zeeland zet een place explainer in met haar promotievideo.

daarom weloverwogen inzetten.

2. Crowdpleasers

9. Awe-Inspiring Visuals

Bij crowdpleasers gaat het om het gevoel van trots. Met deze verhalen worden

Visuele content, zoals foto en video, die de positieve kenmerken van de omgeving

successen benadrukt. Mensen vertellen namelijk graag een verhaal waar ze zich

benadrukt, zijn kenmerkend voor awe-inspiring visuals. Daarbij moet wel een

betrokken bij voelen. Succesverhalen zijn hier een goed voorbeeld van. Invest in

duidelijke link zijn met de content, die dan ook in context gezet moeten worden.

Zeeland zet crowdpleasers, succesverhalen, in de vorm van Testimonials in.

(Athas & Gorman, 2013)

3. Curiosity stimulators

Binnen dit onderzoek wordt er onderzocht hoe Storytelling de marketing-

Met deze verhalen wordt de interesse van de doelgroep gewekt. Nieuwsgierigheid
zorgt ervoor dat men het verhaal leest en ook deelt. Het is de bedoeling dat de

communicatie met betrekking tot Zeeland als vestigingsregio ingezet kan

organisatie deze interesses achterhaalt.

worden. Het onderzoek van NPR (2013) heeft ook betrekking tot regio's. Voor
Zeeland zouden deze verschillende lokale verhalen dus ook voor betrokken-

4. News Explainers

heid kunnen zorgen. In de bredere zin kunnen deze verhalen content bieden

News Explainers geven, zoals de naam al aangeeft, duiding voor de doelgroep door

die voor binding zorgt met de doelgroep van Invest in Zeeland.

uit te leggen wat het nieuws betekent. Het staat tegenover het eenzijdig door
communiceren van de informatie.

3.5 DIGITAL STORYTELLING

5.Major Breaking News

Met digitale netwerken en Social Media, is het patroon van Storytelling aan

Met deze verhalen wordt er groot nieuws en ontwikkelingen uit de regio of

het veranderen. Verhalen hebben nu een open einde, vertakkingen,

organisatie snel gecommuniceerd aan de doelgroep. Het is hierbij belangrijk dat

hyperlinks, crossmedia, participatie, en zijn verkennend en onvoorspelbaar.

nieuws en trends uit de omgeving, branche of sector gemonitord worden.

Ze worden verteld op een nieuwe manier: digitale Storytelling. Verhalen

6. Feel-good smilers

worden verteld door middel van online technologieën en strategieën.

Feel-good smilers betreffen positieve verhalen met humoristische content.

(Alexander & Levine, 2008)

7. Topical Buzzers

Digitale verhalen worden gemaakt met behulp van bijna elk digitaal apparaat

Topical buzzers gaan over de onderwerpen, het nieuws, de verhalen en de

(Alexander, 2011). Ze worden ervaren door een grote populatie. Hun makers
zijn soms professionals, maar ook amateurs. Ze kunnen zeer persoonlijk tot
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onmenselijk zijn, fictief en waargebeurd, kort of episch, verwrongen van een

lange termijn waarde krijgen. De consument is dan bereid langer betrokken

enkel medium of uitgestrekt over tientallen (Alexander, 2011).

te zijn bij een duurzaam en opbouwend verhaal. De toepassing van
Storytelling heeft geen nut wanneer conversatie rondom het verhaal uitblijft,

Mediavormen

legt Boonstra uit in Het Basisboek Social Media. Een organisatie moet er voor

Stevens (2014), docente aan UC Berkeley Graduate School of Journalism, stelt

open staan dat het publiek gaat converseren over wat een merk te vertellen

dat een multimedia verhaal een combinatie is van webpagina's, video, audio,

heeft. Door de conversatie kan het verhaal verder evolueren. Bij storyconver-

beeld, grafische elementen en (web)tekst. De content van de verschillende

sation ligt dus de nadruk op interactie. Doel is om het publiek over de

elementen van het multimedia verhaal vullen elkaar aan. Volgens Stevens

organisatie te laten praten. Het publiek moet de producten of diensten

wordt het succes van het verhaal bepaald doordat iedere mediavorm een

waarderen en aanschaffen. Dit vraagt om de creatie van iets waar het publiek

deel van het verhaal vertelt op de meest informatieve en aantrekkelijke

zich mee kan identificeren. Naast het raken van het publiek, is het belangrijk

manier, waarbij iedere mediavorm elkaar aanvult. (Stevens, 2014)

om ze in staat te stellen om te participeren. Dit is volgens Boonstra de

3.6 STRATEGIE

nieuwe wijze om marketing te bedrijven, wat hij storyconversation

Communicatiestrategie

Intern

noemt. (van Osch, van Zijl, & al, 2011)

De Word of Mouth communicatiestrategie van Michels (2013) is de strategie

Bij het strategisch inzetten van Storytelling, moet volgens Bernasco (2013)

die binnen dit onderzoek aansluit bij Digital Storytelling. WOM communicatie

rekening gehouden worden met het intern verspreiden van het verhaal.

is namelijk gestructureerd als een verhaal of storytelling (Delgadillo & Escalas,

Medewerkers moeten dit verhaal immers uitdragen als ware het ambassa-

2004). WOM gaat behalve over producten, merken en organisaties in de

deurs zijn. Zij zijn namelijk degene die direct in contact staan met de klant en

eerste plaats over de ervaringen met organisaties. Deze ervaringen en

doelgroep. (Bernasco, 2013)

contactmomenten vormen verhalen die verteld worden. Het beoogde effect
van de WOM strategie is dus dat mensen over de organisatie gaan vertellen

Storytellers

via (social) media of van mond tot mond met als doel het vergroten van de

In het Theoretisch Kader zijn er al verschillende indelingen en modellen van

naamsbekendheid en het indirect aanzetten tot gewenst gedrag. Het

Storytelling belicht. In sommige invullingen hiervan worden vertellers binnen

faciliteren van interactie en het creëren van content kan de WOM

Storytelling genoemd, of in ieder geval aangegeven waar de Storytelling con-

bevorderen. (Michels, 2013)

tent vandaan kan komen. Alexander & Levine (2008) noemen slechts een
persoon of een creatief team. Fog, Budtz en Yakaboylu (2005) geven daar

Conversatie

een diepere betekenis aan. Invulling van Storytelling kan volgens hen zowel

Volgens Boonstra is conversatie bij Storytelling een belangrijk aspect.

intern als extern worden verzameld. Zij noemen verhalen van medewerkers

Wanneer storyconversation wordt ingezet, kan een commercieel verhaal op

of oprichters een basis voor Storytelling. Externe invulling kan gehaald
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worden uit klanten, stakeholders en opinieleiders (Fog, Budtz, & Yakaboylu,

de content in lijn moet zijn met wat de klant verwacht (Archer & Cornelissen,

2005). Sadowski (2007) noemt in het licht van Testimonials, een typische

2014). B2B Marketing (2013) heeft onderzoek gedaan naar de populariteit en

tevreden klant, een lid van de organisatie, een expert of een beroemdheid als

effectiviteit van verschillende vormen van content in de B2B (B2BMarketing,

mogelijke verteller binnen Storytelling.

2013). Zie Figuur 2. hieronder.

3.7 DIGITAL STORYTELLING & SOCIAL MEDIA
Dit onderzoek richt zich op Digital Storytelling via Social Media. Het gaat hier
immers om digitale technologieën wat het Digital Storytelling maakt
(Alexander, 2011). Sociale media is een groep van internetapplicaties die het
mogelijk maken om content uit te wisselen (Kaplan & Haenlein, 2010).
Waaronder ook Storytelling content. Bernasco (2013) benadrukt dat Storytelling begint met vragen en luisteren, wat Social Media mogelijk maakt. Het
luisteren naar management, personeel en stakeholders. (Bernasco, 2013)
Social Media in B2B communicatie
Uit onderzoek van The Contentmarketing Institute (2014) blijkt dat 94% van
de B2B markt in de USA gebruik maakt van LinkedIn, 88% van Twitter, 84%
van Facebook, 72% van Youtube en 64% van Google+. Opkomende Social

Figuur 2. aangepast (B2BMarketing, Populariteit & Effectiviteit van Content)
Opgehaald via http://www.b2bmarketing.net/resources/social-media-benchmarking-report-0

Media platforms zijn Slideshare 41%, Pinterest 33%, Instagram 24% en Vimeo
20% (Pulizzi & Handley, 2014). Onderzoek van B2B Marketing in GrootBrittannië (2013) toont aan dat Twitter met 78% als het meest waardevolle

Kenmerken van B2B communicatie

platform wordt gezien in de B2B. Daarna volgen LinkedIn 74%, Youtube 49%

Gillen en Swartzman (2010) leggen in het boek Social Marketing to the

en Facebook 44% (B2BMarketing, 2013).

Business Customer de volgende kenmerken van B2B uit:

Onderzoek van TNS Nipo (2014) toont aan dat het emotionele aspect

Focus op waarde

belangrijk is bij het aankoopproces, hetgeen tegenstrijdig is met de

Bij B2B communicatie is waarde de drijvende kracht bij het nemen van een

algemene opvatting dat het B2B proces ten opzichte van B2C een rationeel

besluit en niet ervaring. Waarde kan hier uitgedrukt worden in prijs tegen-

proces betreft. Aandacht voor emotie is al belangrijk in het oriëntatieproces

over prestatie, de overeenstemming met het zakelijke doel, flexibiliteit en

van potentiële klanten. Met Storytelling kan op dit emotionele aspect

compatibiliteit met bestaande systemen. Het communiceren van de "wow"

ingespeeld worden. Andere bevindingen uit het onderzoeksrapport zijn dat
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factor die de aankoopbeslissing van een consument kan beïnvloeden, haalt

de besluitvorming. De besluitvorming vraagt een grotere betrokkenheid.

bij een zakelijke afspraak niets uit. (Gillin & Schwartzman, 2010)

(Gillin & Schwartzman, 2010)

Communiceren met groepen

Relaties

De aankoopbeslissing van een consument wordt door een individu gedaan,

Relaties spelen een belangrijkere rol in de B2B dan in B2C. Vertrouwen in de

maar bij B2B communicatie moet er wellicht een groep mensen overtuigd

leverancier is daarbij belangrijk. Bij de communicatie is het noodzakelijk dit te

worden. (Gillin & Schwartzman, 2010)

beseffen en een waardevolle relatie met de klant op te bouwen. Ook service
en support speelt daarbij een cruciale rol. (Gillin & Schwartzman, 2010)

Langere aankoopprocessen
Het aankoopproces duurt bij B2B aanzienlijk langer dan bij B2C. Dit komt
omdat er meer geld op het spel staat en meerdere mensen betrokken zijn bij
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4.
METHODIEKEN
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"Niet alles wat meetbaar is,
is relevant en niet alles wat
relevant is, is meetbaar."
- Albert Einstein
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Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksopzet. De methodiek die als basis dient voor dit onderzoek wordt in dit hoofdstuk uiteengezet. Het bevat
een korte beschrijving van het Theoretisch Kader, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van de methode van het praktijkonderzoek. In deze
paragraaf komt het soort onderzoek, werving en steekproef, onderzoeksopzet en de analyse en verwerking van de resultaten aan bod.

"Wie moet Invest in Zeeland verhalen laten vertellen
binnen de kaders van Digital Storytelling?"

Welke bijdrage kan Digital Storytelling leveren aan de
marketingcommunicatie met betrekking tot Zeeland als
vestigingsregio?

Theoretisch Kader

"Hoe komt de literatuur overeen met de praktijk van
experts?"
"Hoe moet Digital Storytelling onderdeel uitmaken
van de online marketingcommunicatiestrategie van
Invest in Zeeland?"

Kwalitatief
Praktijkonderzoek

4.1 PRAKTIJKONDERZOEK
4.1.1 METHODOLOGIE
Het praktijkonderzoek geeft deels antwoord op de hoofdvraag en de daarbij
horende deelvragen genoemd aan het begin van dit hoofdstuk. Het betreft

Expertinterviews

Casestudies

een kwalitatief explorerend onderzoek. Het doel van dit onderzoek is een
inzicht geven in hoe Digital Storytelling kan bijdragen aan de marketingcommunicatie met betrekking tot Zeeland als vestigingsregio en hoe dit
daarbij onderdeel moet uitmaken van de marketingcommunicatiestrategie.
Dit is enerzijds gedaan door de theorie over Storytelling te onderzoeken,

(Semigestructureerde)
diepte Interviews

door te toetsen of deze overeenkomt met de praktijk van experts. Anderzijds
door te onderzoeken wie Invest in Zeeland moet inzetten als verteller(s) van
verhalen binnen de kaders van Digital Storytelling Het praktijkonderzoek is

Figuur 3. Onderzoeksopzet
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daarom explorerend, omdat er getracht werd nieuwe inzichten te verkrijgen

Casestudy

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011). In dit onderzoek zijn expertinterviews en

Binnen de casestudies is er gekeken naar hoe Zeeuwse bedrijven, nationaal

casestudies gebruikt. Voor het onderzoek zijn tijdshorizonten bepaald. Aan

of internationaal gericht, hun verhaal over het vestigen en ondernemen in

het begin van de stageperiode in 2015 zijn de participanten voor het

Zeeland vertellen. Deze vraag is beantwoord door vormen van Digital

onderzoek benaderd en is het onderzoek vervolgens uitgevoerd. Er was

Storytelling, zoals gedefinieerd in het Theoretisch Kader, te onderzoeken. In

sprake van een zogenoemd 'momentopname-tijdshorizont' en maakt het

het Theoretisch Kader zijn de volgende vormen van Storytelling gedefinieerd:

onderzoek een dwarsdoorsnede onderzoek (Saunders, Lewis, & Thornhill,

Corporate Storytelling, Testimonials, Lineair- en Non-lineair Storytelling en
Local Storytelling. Deze vormen zijn gekozen omdat ze in het licht van het

2011).

onderwerp van dit onderzoek belangrijk zijn. Volgens Tesselaar en Scheringa

4.1.2 DATAVERZAMELING

(2007) moet een verhaal binnen Storytelling authentiek (waar of waarachtig)

In het praktijkonderzoek is er gebruik gemaakt van twee methodes, namelijk

en persoonlijk zijn. Daarnaast kennen zij hoofdpersonen of karakters

Survey en Casestudy. Het praktijk onderzoek betreft dus een multimethode

(Tesselaar & Scheringa, 2008). Mijlpalen of crisissen van een bedrijf, verhalen

voor kwalitatief onderzoek. Het gebruik van meerdere methodes zorgt

van medewerkers of oprichters en verhalen van klanten kunnen een basis

ervoor dat de onderzoeksvragen beter beantwoord kunnen worden,

voor content zijn (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005). Het boven genoemden

waardoor de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten beter

zijn aanwijzingen uit de theorie dat een organisatie als Invest in Zeeland, dat

beoordeeld kan worden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011).

zelf niet of moeilijk aan die criteria kan voldoen, zou kunnen uitkijken naar
Testimonials als specifieke vorm van Storytelling. Daarom is er binnen dit

Survey

onderzoek gekozen om de casestudy toe te spitsen op Testimonials. Ook

Er is met het onderzoek getracht inzichten te verkrijgen in hoe Digital Story-

gezien het feit dat Invest in Zeeland Testimonials in het marketingcommuni-

telling toegepast kan worden door Invest in Zeeland. Om hier antwoord op

catiebeleid voor 2015 heeft opgenomen. In het Theoretisch Kader zijn de

te geven is er gekozen om hierover in gesprek te gaan met experts op dit

storytellers gedefinieerd aan de hand van verschillende invullingen van

specifieke gebied. Dit is gedaan door middel van expertinterviews in een

Storytelling. Het onderzoek is hierbij, tevens vanwege het tijdsbestek, alleen

semigestructureerde vorm. Deze methode is gekozen omdat uit het litera-

gericht op de typisch tevreden klant (Sadowski, 2007) als mogelijke verteller

tuuronderzoek naar voren is gekomen dat er weinig tot geen informatie

van verhalen binnen de kaders van Digital Storytelling. Binnen dit onderzoek

hierover gepubliceerd is in de vorm van wetenschappelijke literatuur en

is Zeeland als vestigingsregio bij wijze van spreken de organisatie en daarom

onderzoek. Ook over de toepassing van Digital Storytelling in het algemeen,

is het onderzoek gehouden onder Zeeuwse bedrijven, aangezien zij

is de literatuur niet eenduidig of ontbreekt op sommige aspecten. Met de

Testimonials afleggen over het ondernemen in Zeeland.

expertinterviews is er antwoord gegeven op de vraag of de theorie over
Storytelling overeenkomt met de praktijk van experts.

Er zijn enkele typerende gevallen gekozen om een situatie te beschrijven
(Baarda B. , 2009). Er was dus sprake van een multi-case study (Yin, 2014). Een
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lijst met deze typerende gevallen is te vinden in bijlage I. Bij de casestudies in



Strategie

WOM strategie (Michels, 2013)
Conversatie (van Osch, van Zijl, & al, 2011)

dit onderzoek is er gebruik gemaakt van diepte-interviews.
Operationalisatie



Toepassing op Social Media

Lineair/non-lineair (Bueters, 2002)
Minimale & maximale verhalen (Denning, 2005)

Binnen dit onderzoek is er een verscheidenheid aan variabelen gemeten.
Wanneer de basis van het onderzoek duidelijk was, werden de thema’s



geordend en ontstonden er verbanden. Deze dimensies die mede ontstaan

Middelen & Verschijningvormen

Mediavormen (Stevens, 2014)

zijn uit het Theoretisch Kader, vormden de topiclijsten die gehanteerd



werden bij het onderzoek. Dit wordt hieronder per methode verder

Content

S.U.C.C.E.S. Principe (Heath & Heath, 2007)
Content voor Storytelling (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

toegelicht.


Operationalisatie Survey

Storytelling B2B

Kenmerken (Gillin & Schwartzman, 2010)
Vormen van content (B2BMarketing, 2013)

Om de theorie over Storytelling te toetsen aan de praktijk van experts zijn er
expertinterviews gebruikt. In de semigestructureerde expertinterviews
worden aan de hand van de volgende topiclijst vragen gesteld aan de

Om de reproduceerbaarheid van deze scriptie te waarborgen is er een

respondenten. Achter de topics wordt hieronder aangeven op welke

vragenlijst opgesteld die als richtlijn diende bij het afnemen van de expert-

actionable tools uit het Theoretisch Kader deze zijn gebaseerd:

interviews. Deze is te vinden in bijlage III.





Definitie

Operationalisatie Casestudy

Storytelling (Olsthoorn & van der Velden, 2007)
Digital Storytelling (Alexander, 2011)

Met de casestudies is er onderzocht hoe Digital Storytelling onderdeel uit

Verhaal

en wie Invest in Zeeland moet inzetten als verteller(s) van verhalen binnen de

moet maken van de marketingcommunicatiestrategie van Invest in Zeeland

Kenmerken (Tesselaar & Scheringa, 2008)
Begin, midden & einde (Campbell, 1988)
Vier elementen (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)
Successen, overwinning & dieptepunten (Bernasco, 2013)


kaders van Digital Storytelling.
Het doel van de casestudy was voornamelijk het beschrijven en belichten van
de onderzoeksverschijnselen. Er is getoetst of de theorie over Storytelling

Meerwaarde

overeenkomt met de werkelijkheid. De interviews zijn afgenomen bij een

Geheugen (Delgadillo & Escalas, 2004)
Begrijpen & herinneren (Weich, 2013)
Emotie & identificatie (Zak, 2009)

persoon die nauw betrokken is bij een bedrijf, bijvoorbeeld een directeur,
senior communicatieadviseur of oprichter. Er zijn vragen gesteld die er op
gericht waren om de geïnterviewde uit te lokken het succesverhaal te
vertellen over ondernemen in Zeeland, als ware het een Testimonial. Het was
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belangrijk dat er tijdens de interviews open vragen werden gesteld. Hierbij



Eind
(Tesselaar & Scheringa, 2008)

moest ruimte zijn om vragen toe te voegen mits in de context van het

(Campbell, 1988)

onderzoek (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011). Om die redenen is er gekozen



voor diepte-interviews. Er was dan ook geen lijst met vooraf opgestelde

Persoonlijk
(Tesselaar & Scheringa, 2008)

vragen. Er moest wel een duidelijk beeld zijn van de aspecten die onderzocht

(Campbell, 1988)

moesten worden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011). Met deze aspecten
werd tevens achteraf getoetst of de succesverhalen aan de theorie over

Om de reproduceerbaarheid van deze scriptie te waarborgen zijn er richt-

Storytelling voldoen. Deze aspecten zijn gebaseerd op de elementen van

lijnen opgesteld voor het afnemen van de diepte-interviews. Hier wordt in

Storytelling die omschreven staan in het Theoretisch Kader:

beschreven hoe de interviews worden gestart. Wat de openingsvraag is en in



welke situaties er een aanvullende vraag wordt gesteld. Deze is te vinden in

Begin

bijlage II.

(Tesselaar & Scheringa, 2008)
(Campbell, 1988)


Dataopslag

Voor- & Medestanders

Bij zowel het Survey onderzoek als bij de Casestudy zijn de semigestructu-

(Tesselaar & Scheringa, 2008)

reerde interviews letterlijk getranscribeerd aan de hand van opgenomen

(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)


audio bestanden en notities van de onderzoeker (Saunders, Lewis, &

Testimonial

Thornhill, 2011). De transcripten zijn terug te vinden in bijlage VII. en XI.

(Sadowski, 2007)
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)


4.1.3 WERVING & STEEKPROEF

Midden / Plot
(Tesselaar & Scheringa, 2008)

Onderzoekspopulatie

(Campbell, 1988)


(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Bij de Survey betreft de populatie communicatieprofessionals die expert zijn

Conflict / Oplossingen

op het gebied van Storytelling en B2B communicatie. Bij de Casestudy betreft

(Tesselaar & Scheringa, 2008)

de populatie internationaal en nationaal gerichte bedrijven die gevestigd zijn

(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

in Zeeland. Het gaat hier met name om bedrijven binnen de volgende key-

(Campbell, 1988)


sectors: Havens, Industrie & Logistiek; Energy; Zorg; Vrijetijdseconomie;

Mijlpalen / Successen

Water; Agro & Food en Landbouw; Seafood, Visserij en Acquacultuur.

(Bernasco, 2013)
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)
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Steekproefkader

4.1.4 DATA ANALYSE

Bij de Survey was er geen steekproefkader van toepassing. In de volgende

Voor het label- en coderingsproces van de resultaten is er gebruik gemaakt

paragraaf Steekproef wordt er uitgelegd waarom. Bij de Casestudy betrof het

van een deductieve benadering. De onderzoeker toetst bij deze benadering

steekproefkader een complete lijst van internationaal en nationaal gerichte

bestaande theorie aan de praktijk. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011). Dit is

bedrijven die gevestigd zijn in Zeeland.

in drie stappen gedaan, namelijk door open coderen, axiaal coderen en
selectief coderen. Open coderen is het opdelen van gegevens in eenheden.

Steekproef

Axiaal coderen is het zoeken van verbanden tussen die categorieën van

De steekproef betrof bij de beide methoden een doelgerichte steekproef. Er

eenheden. Het vervolgens integreren van deze categorieën en daarmee een

is op eigen oordeel afgegaan bij het selecteren van de experts en cases

theorie vormen, wordt selectief coderen genoemd. (Saunders, Lewis, &

waarvan verwacht werd dat zij optimaal de onderzoeksvragen kunnen

Thornhill, 2011)

beantwoorden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011). Dit omdat met name de
cases bruikbaar en relevant bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen

Er is bij de data analyse onderscheid gemaakt tussen de twee verschillende

moesten zijn. De onderzoeker heeft dit oordeel geveld samen met de hulp

onderzoeksmethodes. Dat wil zeggen dat de gegevens apart en onafhanke-

en expertise van haar stagebedrijf-begeleidster M. Battistella en de wensen

lijk van elkaar zijn geanalyseerd. Omdat het bij de casestudy om meerdere

van Invest in Zeeland. Het ging hier om een heterogene steekproef, omdat er

cases gaat, is er een crosscase analyse gedaan, waaruit crosscase conclusies

gegevens zijn verzameld om thema's waar te nemen. Deze zijn vervolgens

kunnen worden ontleend (Yin, 2014). Zie Figuur 4. op de volgende pagina.

beschreven en verklaard (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011). Beide
steekproeven zijn voortgezet totdat er saturatie plaatsvond.

4.2 VALIDITEIT

Steekproefomvang

Binnen het praktijkonderzoek zijn de resultaten verkregen door middel van
diepte-interviews, waarmee de onderzoeker in de gelegenheid was om door

De steekproefomvang van het Expertonderzoek betrof zes experts op het

te vragen waar dit nodig was. Begrippen kunnen tijdens het interviewen zo

gebied van (Digital) Storytelling. De steekproefomvang van het Casestudy-

specifieker worden gemaakt, wat de interne validiteit vergroot (Van der Kaap,

onderzoek betrof twaalf respondenten van twaalf verschillende Zeeuwse

2008).

bedrijven. De lijst met de steekproefeenheden voor de expertinterviews en de
casestudies is toegevoegd in bijlage I.

31

Ontwikkel
Theorie
(Theoretisch
Kader)

Selecteer Cases
(Bijlage I.)

Ontwerp dataverzameling
protocol (H4.
Methodieken)

Voer Casestudy 1 uit
(Diepte-interview 1)

Individueel case rapport
(transcriptie, persoonlijke
notities)

Voer Casestudy 2 uit
(Diepte-interview 2)

Individueel case rapport
(transcriptie, persoonlijke
notities)

Voer Casestudy n uit
(Diepte-interview n)

Individueel case rapport
(transcriptie, persoonlijke
notities)

Analyseer
(Grounded
Theory)

Trek crosscase
conclusies
(H5.
Resultaten.)

Figuur 4. Multiple-case Study Procedure, aangepast van (Yin, 2014, p. 60)

Omgeving: Alle respondenten is de keuze geboden om het interview op een

4.3 BETROUWBAARHEID

locatie naar wens te laten plaatsvinden.

Onderzoeker: De interviews zijn opgenomen met een recorder en
gecontroleerd of de vraagstelling op neutrale toon wordt gedaan (Van der

Instrument: Tijdens de interviews werden duidelijke en korte vragen

Kaap, 2008). Verder is een andere onderzoeker de onderzoeksvraag

geformuleerd. Er werden daarbij geen moeilijke woorden gebruikt en er werd

voorgelegd en gevraagd om een interview in fragmenten te laten opdelen en

gelet op de articulatie en toon tijdens het stellen van de vragen.

te laten labelen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011). Dit is vergeleken met de

4.4 GENERALISEERBAARHEID

labels van de onderzoeker en kwam overeen. Deze labeling en codering is
terug te vinden in externe bijlage X.

Het doel van kwalitatief onderzoek, en tevens van dit onderzoek, is niet het
verzamelen van harde bewijzen of het generaliseren van de resultaten. Het

Onderzochte: Tijdens het onderzoek is nadrukkelijk bevestigd dat de

doel om te ontdekken staat hier centraal, ontdekken hoe iets werkt en

verwerking van de gegevens anoniem is en dat de audio opnames alleen

waarom het zo werkt (Van der Kaap, 2008).

door de onderzoeker worden beluisterd.
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5.
RESULTATEN
33

"Research is formalized
curiosity.. It is poking and
prying with a purpose."
- Zora Neale Hurston
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De resultaten die zijn verkregen met het onderzoek worden in dit hoofdstuk beschreven en geduid. Eerst zal de benadering van het analyseren van
de resultaten kort aan bod komen, waarna het Casestudyonderzoek en het Expertonderzoek uitvoerig beschreven worden. Alle resultaten en
verwerkingen daarvan, zijn terug te vinden in de bijlagen.

5.1 ANALYSEREN RESULTATEN

beantwoord. Een deelvraag die niet aan bod is gekomen binnen het praktijkonderzoek. Aan de hand van het Theoretisch Kader is het onderzoek tevens

Er is gebruik gemaakt van een deductieve benadering voor het label- en

strategisch onderbouwd, door middel van wetenschappelijk onderzoek en

coderingsproces van de resultaten. Met deze benadering gebruikt de

literatuur.

onderzoeker het Theoretisch Kader voor het ontwerpen en analyseren van
het onderzoek (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2011). Dit is in drie stappen

5.3 EXPERTONDERZOEK

gedaan, namelijk door open coderen, axiaal coderen en selectief coderen.

Binnen het Expertonderzoek zijn er zes experts geïnterviewd. Dit is gedaan

Open coderen is het opdelen van gegevens in eenheden (zie externe bijlage

aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews waar binnen tien

VII & XII). Axiaal coderen is het zoeken van verbanden tussen die categorieën

elementen zijn onderzocht. Deze elementen zijn afgeleid uit het Theoretisch

van eenheden (zie bijlage IV & V). In dit hoofdstuk wordt gepresenteerd hoe

Kader waar de elementen van Storytelling en Digital Storytelling omschreven

deze categorieën zijn geïntegreerd en hoe daaruit een theorie is gevormd.

staan (zie 4.1.2.). Met deze elementen (topics) is getoetst of de ervaring van

Dit laatste wordt selectief coderen genoemd. (Saunders, Lewis, & Thornhill,

experts overeenkomt met de theorie over (Digital) Storytelling. Deze tien

2011)

topics zijn: Definitie Storytelling, Defintie Digital Storytelling, Kenmerken van

Expertonderzoek zijn volgens bovenstaande benadering geanalyseerd. Hoe,

een Verhaal, Meerwaarde, Strategie, Word of Mouth, Toepassing, Middelen
& Verschijningsvormen, Business-to-business, Content. Vervolgens zijn ook

waar en wanneer de resultaten verkregen zijn, de uitwerkingen van de

de richtlijnen voor de vragen grotendeels gebaseerd op de literatuur uit het

interviews, de uitwerking van het open coderen, de overzichtstabel en hoe de

Theoretisch Kader.

Zowel de resultaten van het Casestudyonderzoek als de resultaten van het

respondenten benaderd zijn, is terug te vinden in de externe bijlagen op de

5.3.1 VERLOOP EXPERTINTERVIEWS

bijgevoegde Cd-rom.

De resultaten van het Expertonderzoek zijn gebaseerd op 6 semigestruc-

5.2 THEORETISCHE DEELVRAGEN

tureerde diepte-interviews met experts. Binnen de gewenste planning zijn
alle interviews afgenomen. Het betrof één-op-één interviews. Vier interviews

Binnen het Theoretisch Kader is er onderzocht wat de literatuur zegt over

zijn live op locatie afgenomen, één interview vond plaatst via Skype en één

Digital Storytelling als marketinginstrument. In het hoofdstuk Organisatie-

interview werd telefonisch afgenomen. Iedere respondent is persoonlijk

beschrijving heeft het onderzoek ook invulling gekregen. Hier is de deelvraag

toestemming gevraagd het interview op te nemen en iedere respondent

met betrekking tot wat de organisatie momenteel met Storytelling doet
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heeft hier woordelijk toestemming voor gegeven. Voorafgaand aan het

klanten over verscheidene Social Media kanalen.

interview is door de onderzoeker aangegeven waar het interview over gaat

Expert 2 - R. Huting, Commercieel Tekstschrijver en blogger voor
Storytellingmatters.nl. Huting is als commercieel tekstschrijver en blogger voor een

en dat vragen geweigerd mogen worden. De onderzoeker heeft tijdens het

Storytelling platform expert op het gebied van Storytelling.

interviewen schriftelijke aantekeningen gemaakt. De interviews zijn zo snel

Expert 3 - M. de Jong, Senior Communicatieadviseur en directielid bij Lievens

mogelijk na het afnemen getranscribeerd en direct na het afnemen van het

Communicatie. De Jong heeft als ervaren communicatieadviseur al meerdere malen

zesde interview gelabeld. Na het afronden van het Casestudyonderzoek zijn

opdrachten voor klanten uitgewerkt, waarbinnen Storytelling invulling kreeg.

ze opnieuw gelabeld en ook gecodeerd. Aan de hand van de 10 bovenge-

Expert 4 - J. van Pul, Communicatieadviseur 10uur Communicatie. Van Pul past zijn

noemde topics (thema's) zijn de resultaten op de volgende pagina samen-

kennis over Storytelling regelmatig toe als communicatieadviseur en schrijft hier blogs

gevat. De volledige interviews zijn terug te vinden in het bijlagendocument

over.

op de bijgevoegde Cd-rom.

Expert 5 - A. Scheringa, schrijfster van het Storytelling Handboek en Storypower. Als
schrijfster van twee boeken met Storytelling als onderwerp en jarenlange ervaring met

5.3.2 DE EXPERTS

het toepassen van Storytelling, is Scheringa een zeer ervaren expert op het gebied

In deze paragraaf worden de experts kort voorgesteld. Er wordt ingegaan op

van Storytelling.

grond waarvan de onderzoeker deze personen als experts aanmerkt.
Expert 1 - S. De Caluwé, mede-eigenaresse van eBirds en Social Media Expert. De

Social Media expert, past Battistella Storytelling dagelijks toe bij het uitwerken van

Expert 6 - M. Battistella, mede-eigenaresse van eBirds en Social Media Expert. Als
opdrachten.

Caluwé is dagelijks bezig met het vertalen en vertellen van de verhalen van haar

5.3.3 SAMENVATTING THEMA'S
Thema's

Resultaten
Definitie Storytelling

"Hoe zou u Storytelling omschrijven?"
Op een creatieve wijze het verhaal van de organisatie vertellen. Een organisatieverhaal
dat als rode draad dient voor alle vormen van communicatie naar de doelgroep.
(Olsthoorn & van der Velden, 2007)
Op een strategisch niveau reflecteert Storytelling de merkwaarden en geeft op
consequente wijze richting aan alle communicatie-uitingen. Op een operationeel niveau
kan Storytelling de boodschap van een bedrijf zowel intern als extern overbrengen.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Drie van de zes experts noemen bij de definiëring van Storytelling dat het persoonlijk
moet zijn en dat Storytelling gaat over emotie. Eén expert voegt daar aan toe dat
Storytelling gaat om belevenis. De experts hanteren allemaal een andere definitie, maar
de essentie komt overeen. Vier experts zijn van mening dat met Storytelling een
bepaalde boodschap of het verhaal achter een organisatie of product/dienst wordt
overgebracht op een manier die de informatie behapbaar maakt en gemakkelijk om te
onthouden. In die zin komt de ervaring van experts overeen met de gehanteerde
definitie binnen dit onderzoek, die zegt dat Storytelling als rode draad dient voor alle
boodschappen richting de doelgroep (Olsthoorn & van der Velden, 2007).
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Definitie Digital Storytelling

"Mijn onderzoek gaat over Digital Storytelling, wat verstaat u daaronder?"
Digital Storytelling is het vertellen van verhalen via digitale technieken.
(Alexander, 2011)
Verhalen worden verteld door middel van online technologieën en strategieën.
(Alexander & Levine, 2008)

Alle experts geven een definitie die overeenkomt met de definitie geformuleerd in het
begrippenkader en dus de definitie die ook aangehouden wordt binnen dit onderzoek.
Vier experts noemen expliciet digitale technieken en de overige experts noemen een
specifieke digitale techniek, bijvoorbeeld online of Social Media. Eén expert noemt dat
bij Digital Storytelling de controle of de controleerbaarheid van het verhaal verdwijnt.
Een andere expert voegt toe dat Storytelling via de digitale weg een hoger bereik
oplevert.

Kenmerken Verhaal

"Wat kenmerkt een goed verhaal, welke elementen moet een goed verhaal hebben?"
Een verhaal heeft bepaalde kenmerken die in samenhang moeten zijn:

Het staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde.

Het bevat narratieve elementen: een hoofdpersoon, een verhaallijn met daarin een
ontwikkeling door een worsteling, dilemma of conflict, tegenstanders en
medestanders.

Het is authentiek: waar of waarachtig.

Het is persoonlijk.

Het is prikkelend en roept emotie op en/of wordt met emotie verteld.
(Tesselaar & Scheringa, 2008)
Een verhaal heeft een basisformule: een begin, een midden en een eind.
(Campbell, 1988)
Er zijn vier elementen die een strategische storytelling kenmerken: Boodschap, Conflict,
Karakters en Plot.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)
Een verhaal moet successen, overwinningen en dieptepunten bevatten.
(Bernasco, 2013)

Vijf van de zes experts zijn van mening dat een verhaal narratieve elementen moet
bevatten. De zesde expert heeft het over content met een narratieve vorm. De experts
noemen hierbij een begin, midden, eind of plot. Verder voegen een aantal experts hier
aan toe dat er conflicten, karakters, mede- en tegenstanders in een verhaal terug
moeten komen. Er wordt genoemd dat een verhaal een leerelement moet bevatten of
een oplossing moet bieden voor een probleem. Meerdere experts noemen termen als
emotie, identificatie, persoonlijk en authentiek als kenmerkend voor een verhaal. Een
expert voegt toe dat een verhaal ook relevant moet zijn en een andere expert dat het
moet passen bij de doelgroep.

"En de essentie van een verhaal is dat er ook iets schuurt. En dan kan je het een
worsteling, een conflict, een dilemma of een onverwachte gebeurtenis noemen. Er moet
iets zijn dat schuurt. Als dat er niet is, is er geen verhaal."
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Meerwaarde

"Wat is nu de meerwaarde voor een bedrijf of organisatie om Storytelling in te zetten?"
Verhalen kunnen gezien worden als een gestructureerd raamwerk dat het geheugen
versterkt.
(Delgadillo & Escalas, 2004)
Verhalen zorgen ervoor dat iets wordt begrepen, geaccepteerd en herinnerd.
(Weich, 2013)
Storytelling is krachtig omdat het emoties oproept. Hierdoor produceren de hersenen
het hormoon oxytocine. Hierdoor identificeren mensen zich met een verhaal.
(Zak, 2009)

De experts noemen dat doordat een verhaal emotie bevat en betekenis geeft, de
boodschap effectiever overkomt bij de doelgroep en ook beter onthouden blijft. Een
aantal experts noemt dat er hierdoor een relatie of verbinding tussen de doelgroep en
de organisatie of het product kan ontstaan. Eén expert geeft aan dat Storytelling een
krachtig middel is om identiteit uit te dragen. Deze expert noemde hierbij expliciet het
uitdragen van de identiteit van een provincie als vestigingsregio. Verder werd er gezegd
dat de meerwaarde van Storytelling in de directheid, herkenbaarheid en
overtuigingskracht ligt.

Strategie

"Hoe moet de strategie eruit zien als je Storytelling op dat niveau in gaat zetten?"
WOM communicatie is namelijk gestructureerd als een verhaal of storytelling.
(Delgadillo & Escalas, 2004)
De Word of Mouth Strategie gaat behalve over producten, merken en organisaties in de
eerste plaats over de ervaringen met organisaties. Deze ervaringen en
contactmomenten vormen verhalen die verteld worden.
(Michels, 2013)

Vrijwel alle experts zijn het eens over de opvatting dat er een strategische basis ten
grondslag moet liggen aan het inzetten van Storytelling. Over de vraag of Storytelling
doorlopend onderdeel moet uitmaken van de strategie of dat het ingezet moet worden
bij eenmalige campagnes, zijn de experts gelijk verdeeld. De helft vindt namelijk dat de
gehele manier van communiceren aspecten van Storytelling moet bevatten en sluit zich
aan bij een doorlopende strategie. De andere helft vindt dat Storytelling ook werkt in de
vorm van een campagne. Een punt dat in alle interviews op een bepaalde manier naar
voren kwam, is dat er van te voren achterhaald moet worden wie de doelgroep is, wie
de organisatie is of wat de doelgroep verwacht. Identiteit wordt door meerdere experts
genoemd. Komt het verhaal dat verteld wordt met Storytelling niet overeen met de
identiteit, dan kan Storytelling niet succesvol ingezet worden, volgens de experts.

Word of Mouth

"U noemt dat mensen het verhaal verder gaan vertellen. Vindt u dat Word of Mouth ook
echt aansluit bij Storytelling?"
Word of mouth communicatie is namelijk gestructureerd als een verhaal of storytelling.
(Delgadillo & Escalas, 2004)

Vier experts geven aan dat word of mouth onderdeel uitmaakt van Storytelling. Drie van
deze vier zijn het er mee eens dat word of mouth en het doorvertellen van het verhaal
altijd hoort bij Storytelling en één expert vindt dat dit afhangt van het doel van een
bedrijf of organisatie. Bij twee experts komt word of mouth niet aan de orde en wordt
het ook niet benoemd door de experts.
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"Ja! Dat is een van de meest krachtige principes van Social Media. Het is echt wel de
kunst om te gaan zitten op het randje van oké dit is makkelijk deelbaar."

Conversatie is bij Storytelling een belangrijk aspect. Wanneer storyconversation wordt
ingezet, kan een commercieel verhaal op lange termijn waarde krijgen. De consument is
dan bereid langer betrokken te zijn bij een duurzaam en opbouwend verhaal.
(van Osch, van Zijl, & al, 2011)

Toepassing

"Hoe moet je Storytelling toepassen over verschillende media, hoe moeten de
verschillende kanalen verhouden tot elkaar?"
Een verhaal kan lineair of non-lineair opgebouwd zijn. Lineaire Storytelling houdt in dat
het verhaal in chronologische volgorde van het begin tot het eind verteld wordt. Bij
Non-Lineaire Storytelling is dit niet het geval. Er kan midden in het verhaal begonnen
worden. Er is geen vaststaande verhaallijn.
(Bueters, 2002)
Er bestaan minimale en maximale verhalen. Een storytelling hoeft niet alle vastgestelde
elementen te bevatten. Een minimaal verhaal kan ook krachtig zijn wanneer er
bijvoorbeeld een begin, midden, eind of ander element ontbreekt.
(Denning, 2005)

Wat vrijwel het meest wordt benoemd door de experts als het gaat om het toepassen
van Storytelling, is dat er geluisterd moet worden naar de doelgroep. De Storytelling
moet volgens de experts afgestemd worden op de doelgroep en om dit te realiseren
moet er een doelgroepanalyse voorafgaand aan het inzetten van Storytelling gedaan
worden. Net als bij de strategie werd er bij de toepassing van Storytelling de balans met
de identiteit genoemd. De Storytelling moet overeenkomen met de werkelijke identiteit
van een organisatie. De experts waarschuwen hierbij voor tegenverhalen, alleen de
mooie kant willen vertellen en het uit het oog verliezen van het doel. Eén expert
benoemd het transmediaal inzetten van Storytelling. Wederom wordt er benadrukt dat
echtheid en authenticiteit, worstelingen, persoonlijke en schurende elementen belangrijk
zijn. Eén van de experts noemt hierbij ook dat medewerkers het verhaal waar moeten
maken als ambassadeur zijnde.

"Het gedrag van eigen medewerkers bepaalt ook of het verhaal wat de organisatie over
zichzelf vertelt, geloofwaardig is. Iedereen moet zich heel erg bewust zijn dat je zelf deel
uitmaakt van het verhaal."

Middelen & Verschijningsvormen

"Welke middelen en verschijningsvormen zouden in de zin van Storytelling het meest
effectief kunnen zijn?"
Een multimedia verhaal is een combinatie van webpagina's, video, audio, beeld,
grafische elementen en (web)tekst. De content van de verschillende elementen van het
multimedia verhaal vullen elkaar aan.
(Stevens, 2014)

Door de experts wordt video als meest krachtige verschijningsvorm met betrekking tot
Storytelling genoemd. Verder noemden de experts Social Media, tekst, combinatie
tussen muziek en beeld, Instagram, Stripverhaal en Fotoverhaal. Een expert noemt dat
infographics een verhaal niet adequaat overbrengen. De experts zijn ook van mening
dat het middel afhangt van het doel en de doelgroep. Eén expert doet geen uitspraken
over middelen of verschijningsvormen in zijn interview.
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Business-to-business

"En wanneer je het hebt over business-to-consumer en business-to-business. Is er dan
nog een andere benadering met Storytelling of gaat dat juist gelijk op?"
Het emotionele aspect is belangrijk bij het aankoopproces, wat tegenstrijdig is met de
algemene opvatting dat het B2B proces ten opzichte van B2C een rationeel proces
betreft. Aandacht voor emotie is al belangrijk in het oriëntatieproces van potentiële
klanten. Met Storytelling kan op dit emotionele aspect ingespeeld worden. Andere
bevindingen zijn dat de content in lijn moet zijn met wat de klant verwacht.
(Archer & Cornelissen, 2014)

De helft van de experts is van mening dat men bij B2B ook te maken heeft met personen
die net als ieder ander, emoties ervaren. Storytelling kan daarom net zo goed succesvol
zijn in de B2B markt. Storytelling moet volgens de experts dan onder dezelfde
voorwaarden toegepast worden, maar met een andere benadering, een meer zakelijke
inhoud en een andere taal richting de doelgroep. Een expert noemt hierbij dat het
verhaal directer en gerichter moet zijn. Een andere expert benadrukt dat een verhaal in
de B2B minder snel gedeeld zal worden dan in de B2C. De experts stellen dat het
product belangrijker is dan het verhaal en dat de nadruk minder moet liggen op
belevenis en romantisering.

Content

"Waar moet online content, als we het hebben over Storytelling, aan voldoen?"

Een boodschap van een verhaal moet aan zes eisen voldoen. Namelijk Simple (simpel),
Unexpected (onverwachts), Concrete (concreet), Credibility (geloofwaardigheid),
Emotional (emotioneel) en Story (verhalend).
(Heath & Heath, 2007)
Content voor Storytelling kan zowel intern als extern verzameld worden. De missie, visie
en waarden van een bedrijf zijn basisgegevens voor Storytelling. Daarnaast zijn mijlpalen
of crisissen van het bedrijf en verhalen van medewerkers of oprichters een basis voor
content. Externe content kan gehaald worden uit markttrends, klanten, stakeholders,
opinieleiders en het product zelf. De content voor verhalen moet echt en authentiek zijn.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Content moet volgens experts authentiek, geloofwaardig, pakkend en beeldend zijn en
zowel informatief als vermakend zijn. Volgens één expert moet content niet te veel
focussen op goed nieuws maar ook op minder goed nieuws. Wederom werd er
genoemd dat content gebaseerd moet zijn op een doelgroepanalyse. Er werd benoemd
dat content visueel en woordelijk herkenbaar moet zijn. Eén expert noemt dat interactie
mogelijk gemaakt moet worden en dat er bijgestuurd kan worden door te reageren
vanuit de organisatie.

"Online content. Moet een basis hebben. Er moet fundament zijn. Mensen moeten
weten waar ze over praten."

5.4 CASESTUDYONDERZOEK

aspecten is getoetst of de succesverhalen met de theorie over Storytelling
overeenkomen. Deze negen aspecten zijn: Begin, Voor- & Medestanders,

Binnen het Casestudyonderzoek zijn er twaalf respondenten geïnterviewd. Dit

Testimonial, Midden / Plot, Conflict, Oplossingen, Mijlpalen & Successen,
Eind, Persoonlijk. Vervolgens zijn ook de richtlijnen voor de vragen groten-

is gedaan aan de hand van diepte-interviews waarbinnen negen aspecten
zijn onderzocht. Deze aspecten zijn afgeleid uit het Theoretisch Kader waar

deels afgeleid uit het Theoretisch Kader.

de elementen van Storytelling omschreven staan (zie 4.1.2.). Met deze
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Binnen de kaders van dit onderzoek is niet zozeer de inhoud van de

betrof één-op-één interviews, die in elf van de twaalf gevallen op kantoor

Testimonials, ofwel de argumentatie daarin, belangrijk, maar of ze wel of niet

van de respondenten zijn afgenomen. Eén interview is afgenomen op het

worden genoemd en of dit in de vorm van Storytelling gebeurd. De

kantoor van eBirds. Iedere respondent is persoonlijk toestemming gevraagd

argumentaties hebben echter wel een plek gekregen binnen het verwerken

het interview op te nemen en iedere respondent heeft hier woordelijk

van de resultaten, omdat content gehaald kan worden uit klanten (van

toestemming voor gegeven. Voorafgaand aan het interview is door de

Zeeland als vestigingsregio) (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005). Deze gegevens

onderzoeker aangegeven waar het interview over gaat en dat vragen

bieden daarom inzicht in de mate waarin externe content van klanten

geweigerd mogen worden. Dit laatste is nooit gebeurd. De onderzoeker

geschikt is om in te zetten binnen Storytelling.

heeft tijdens het interviewen schriftelijke aantekeningen gemaakt. De
interviews zijn zo snel mogelijk na het afnemen getranscribeerd en direct na

5.4.1 VERLOOP DIEPTEINTERVIEWS

het twaalfde interview gelabeld en gecodeerd. Aan de hand van de negen

Van alle 29 benaderde respondenten, hebben 12 participanten deelgenomen.

eerdergenoemde aspecten (thema's) zijn de resultaten hieronder samen-

De resultaten van het Casestudyonderzoek zijn dus gebaseerd op 12 diepte-

gevat. De volledige interviews zijn terug te vinden in het bijlagendocument

interviews. Binnen de gewenste planning zijn alle interviews afgenomen. Het

op de bijgevoegde Cd-rom.

5.4.2 SAMENVATTING THEMA'S
Thema's

Resultaten
Begin

"Hoe is uw bedrijf nou ontstaan?"

Een verhaal staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde.
(Tesselaar & Scheringa, 2008)
Een verhaal heeft een basisformule: een begin, een midden en een eind.
(Campbell, 1988)

Iedere respondent vertelt moeiteloos en meestal gedetailleerd hoe zijn of haar bedrijf is
ontstaan. Hun succesverhalen hebben een duidelijk en herkenbaar begin. Ze introduceren karakters, vertellen anekdotes en werken meestal toe naar het moment waar zijzelf
betrokken raakten bij het bedrijf. Acht van de twaalf respondenten liet de onderzoeker
op die manier kennis maken met de hoofdpersoon, de context en de aanloop naar een
eventueel probleem. De overige respondenten deden dit in mindere mate of vertelden
slechts een stukje algemene historie van het bedrijf.
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Voor- & Medestanders

"Wie waren daar dan nog meer bij betrokken?"
Een verhaal bevat narratieve elementen: een hoofdpersoon, een verhaallijn met daarin
een ontwikkeling door een worsteling, dilemma of conflict, tegenstanders en
medestanders.
(Tesselaar & Scheringa, 2008)
Karakters in het verhaal krijgen met het conflict te maken, terwijl zij toewerken naar een
bepaald doel.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Op twee respondenten na, noemt iedereen ten minste één karakter die betrokken is bij
het bedrijf in de vorm van voor-, mede- en een enkele keer tegenstanders. Zeven
respondenten noemen zelfs twee of meer karakters. De voor- en medestanders
betreffen vaak een compagnon of mede-eigenaar en in enkele gevallen een familielid.
Ze worden genoemd bij het toewerken naar een bepaald doel, wat in bijna ieder
interview het oprichten of overnemen van het bedrijf inhield.

Testimonial

"Hoe heeft Zeeland aan het succes van uw bedrijf bijgedragen?"
Met een Testimonial laat een organisatie iemand anders een succesverhaal vertellen
over een ervaring met de organisatie of haar dienst of product.
(Sadowski, 2007)
Content voor Storytelling kan zowel intern als extern verzameld worden. Verhalen van
medewerkers of oprichters zijn een basis voor content. Externe content kan gehaald
worden uit markttrends, klanten, stakeholders, opinieleiders en het product zelf.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Iedere respondent noemt expliciet hoe het Zeeuwse ondernemersklimaat wel of niet
heeft bijgedragen aan het succes van zijn of haar bedrijf, waarom Zeeland de huidige
vestigingslocatie is of wat zij als aantrekkelijk ervaren aan de vestigingsregio. Over het
algemeen hebben de respondenten positieve associaties met Zeeland met betrekking
tot het hier ondernemen. Drie respondenten zijn minder positief, maar noemen altijd ten
minste één positief geladen aspect. Bij het afleggen van de Testimonial werden de
volgende termen het meest genoemd:









Arbeidersmentaliteit
Samenwerking
Zeeuwse netwerk
Steun & korte lijnen vanuit overheid
Geografische aspecten
Infrastructurele aspecten
Nuchterheid

Negatief en minder positief geladen Testimonials waren gebaseerd op tegenwerking
vanuit de overheid, de te grote bescheidenheid van Zeeland, te weinig ruimte voor
landbouw en argumenten dat het bedrijf puur vanwege woonwerk overwegingen in
Zeeland gevestigd is.
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Midden / Plot

"Toen u het bedrijf had overgenomen samen met uw broer, hoe is het toen
verdergegaan?"
Een verhaal staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde.
(Tesselaar & Scheringa, 2008)
Een verhaal heeft een basisformule: een begin, een midden en een eind.
(Campbell, 1988)
Er zijn vier elementen die een strategische Storytelling kenmerken: Boodschap, Conflict,
Karakters en Plot. Het plot is de volgorde van het geheel aan gebeurtenissen in het
verhaal.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Een duidelijk middenstuk in de succesverhalen is minder herkenbaar. In drie interviews
waren er zelfs te weinig elementen aanwezig om een middenstuk terug te kunnen
vinden. Een aantal respondenten vertelden in de loop van het interview vooral over hun
bedrijf in commerciële zin en de daarbij horende activiteiten. Het merendeel van de
succesverhalen bevat een in meer of mindere mate helder middenstuk waarin een plot
met een aantal gebeurtenissen zit. Deze gebeurtenissen kaarten een nieuw probleem
aan, twisten het plot of betreffen obstakels voor de verteller (Campbell, 1988).

Conflict

"Tegen welke conflicten is uw bedrijf zoal aangelopen?"
Een verhaal bevat narratieve elementen: een hoofdpersoon, een verhaallijn met daarin
een ontwikkeling door een worsteling, dilemma of conflict, tegenstanders en
medestanders.
(Tesselaar & Scheringa, 2008)
Er zijn vier elementen die een strategische Storytelling kenmerken: Boodschap, Conflict,
Karakters en Plot. Het conflict is de drijfveer van een verhaal. Het conflict dwingt tot
actie om deze op te lossen. Karakters in het verhaal krijgen met het conflict te maken,
terwijl zij toewerken naar een bepaald doel.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Er was slechts één enkele respondent die geen conflict wist te noemen. Verder spraken
vrijwel alle respondenten vrijuit over conflicten, worstelingen en dilemma's waar het
bedrijf of zijzelf mee te maken hebben gehad. Een aantal respondenten traden hierbij in
detail. Van de twaalf respondenten noemen er tien één of meerdere conflicten, waaronder zeven conflicten die spontaan of nadrukkelijk werden genoemd. Bij de overige
respondenten worden de conflicten wel genoemd, maar alleen omdat er naar gevraagd
werd. Een voorbeeld om dit te schetsen:

"Om nou te zeggen dat we echt grote strubbelingen hebben gehad.. Ja, waar iedere
ondernemer tegenaan loopt."

Oplossingen

"En die crisis, hoe heeft het bedrijf die overwonnen?"
Mijlpalen of crisissen van het bedrijf en verhalen van medewerkers of oprichters zijn een
basis voor content. Het conflict is de drijfveer van een verhaal. Het conflict dwingt tot
actie om deze op te lossen.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Van de zeventien genoemde conflicten wordt er voor tien gevallen een oplossing
genoemd. Hiervan werden zes oplossingen uitgebreid en in detail omschreven en de
overige werden slechts kort benoemd.
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Een aantal gebeurtenissen in het verhaal zullen verschillende emoties bij het publiek
opwekken, zorgen voor onverwachte plottwisten of kaarten een nieuw probleem aan.
Het zijn obstakels die de hoofdpersoon moet overwinnen. In het eindstuk, ook wel de
climax genoemd, wordt het mysterie opgelost en bereikt de hoofdpersoon het doel.
(Campbell, 1988)

Een gedetailleerd voorbeeld om hierbij een beeld te schetsen:

"Daar toen voor gekozen die beide namen terug te brengen en niet een volledig nieuwe
naam te pakken, terwijl je wel zou denken dat dit makkelijker zou zijn."

Mijlpalen / Successen

"Nu hebben we het over worstelingen gehad, maar zijn er ook bepaalde mijlpalen
geweest?"
Een verhaal moet successen, overwinningen en dieptepunten bevatten.
(Bernasco, 2013)

Mijlpalen of crisissen van het bedrijf en verhalen van medewerkers of oprichters zijn een

basis voor content.
(Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Alle respondenten noemden met gemak één of meerdere mijlpalen, successen en zaken
waar zijzelf of het bedrijf trots op zijn. Zeven respondenten noemden twee, drie of meer
mijlpalen en successen. Het ging vooral om mijlpalen die het bedrijf behaald had en
minder over persoonlijke mijlpalen en successen. Twee respondenten zeiden geen
bijzondere successen ervaren te hebben, maar noemden in de loop van het interview
onbewust toch een bepaald succes of een mijlpaal. Wanneer het aantal genoemde
conflicten en het aantal genoemde successen naast elkaar wordt gelegd, dan wordt er
op één respondent na die geen conflict wist te noemen, even vaak conflicten als
successen en mijlpalen genoemd.

Eind

"Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?"

Een verhaal staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde.
(Tesselaar & Scheringa, 2008)
Een verhaal heeft een basisformule: een begin, een midden en een eind.
(Campbell, 1988)
In het eindstuk, ook wel de climax genoemd, wordt het mysterie opgelost en bereikt de
hoofdpersoon het doel. De opgebouwde spanning neemt weer af.
(Campbell, 1988)

Een duidelijk en afgerond eind aan het succesverhaal was minder vaak te herkennen dan
een duidelijk beginstuk. In negen interviews werd een mysterie, conflict of worsteling
opgelost, waardoor de spanning weer af nam en het doel werd behaald (Campbell,
1988). Bij de overige respondenten was meer een open einde te herkennen of werd de
visie van het bedrijf zelf verteld. In de succesverhalen van vier respondenten waren er te
weinig aanwijzingen of elementen aanwezig om een eindstuk terug te vinden.
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Persoonlijk

"Ik kan me voorstellen dat het in het begin best pittig is, een nieuw bedrijf onder uw
hoede nemen."
Een verhaal is persoonlijk, is prikkelend en roept emotie op en/of wordt met emotie
verteld.
(Tesselaar & Scheringa, 2008)
Een aantal gebeurtenissen in het verhaal zullen verschillende emoties bij het publiek
opwekken.
(Campbell, 1988)

Er waren maar vier respondenten die iets persoonlijks wisten te vertellen. Andere
respondenten waren veel zakelijker in het vertellen van hun succesverhaal en waren
meer gefocust op het bedrijf dan op zichzelf als hoofdpersoon van het verhaal. Het
merendeel vertelde een onpersoonlijk verhaal.
Hieronder een voorbeeld van een persoonlijk aspect ter visualisatie:

"Mijn kinderen zijn bijna 7 en bijna 9, die ga ik daar nu nog niet mee vermoeien, maar ik
zou het wel leuk vinden als zij straks naar school geweest zijn en misschien wel
gestudeerd hebben, dat ik ze de vraag kan stellen van: zouden jullie het leuk vinden?"

5.4.3 VERTELLERS VAN DE SUCCESVERHALEN

De meeste respondenten waren directeur en/of eigenaar van het bedrijf.
Deze personen bleken ook het best en het meest gedetailleerd te kunnen

Met de casestudies is ook onderzocht wie Invest in Zeeland moet inzetten als

vertellen over het succesverhaal van hun bedrijf. De twee managers, de

verteller(s) van verhalen binnen de kaders van Digital Storytelling. Storytellers

Superintendent en Afdeling Communicatie waren ook goed in staat een

zijn binnen het Theoretisch Kader gedefinieerd aan de hand van verschillen-

succesverhaal af te leggen met diepgang, maar vertelden dit aanzienlijk

de invullingen van Storytelling. Het onderzoek heeft zich hierbij gericht op de

minder persoonlijk dan de directeuren en eigenaren. De medewerker, die

typisch tevreden klant (Sadowski, 2007) als mogelijke verteller van verhalen
binnen de kaders van Digital Storytelling.

tevens aandeelhouder is van het bedrijf in kwestie, wist maar weinig te

Om binnen de focus op de typische tevreden klant en de vraag wie Invest in

beantwoorden.

vertellen over het bedrijf en kon sommige vragen niet of niet adequaat

Zeeland in moet zetten als vertellers een gedetailleerd beeld te krijgen, zijn

5.4.4 SAMENVATTING PER CASE

de functies van de respondenten weergegeven in de tabel hieronder.

Dit onderzoek betreft een Casestudyonderzoek en daarom wordt hieronder
per case een korte samenvatting gegeven van de resultaten. Per respondent*

Overzicht functie respondenten
Directeur, eigenaar
7
Manager
2
Medewerker
1
Superintendent
1
Afdeling Communicatie
1

wordt er beoordeeld of zijn of haar succesverhaal, Testimonial, overeenkomt
met de theorie met betrekking tot Storytelling.
*Iedere respondent wordt met de hij-vorm aangesproken om de anonimiteit te

waarborgen.
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Case 1: Directeur, eigenaar

Case 5: Manager

Deze respondent begon na het starten van het interview uit zichzelf een persoonlijk

Deze case had het op één na langstdurende interview en de respondent vertelde veel.

verhaal te vertellen over hoe het bedrijf was ontstaan en hoe hij betrokken was

Hij vertelde voor het grootste gedeelte over het bedrijf in zijn algemeenheid. Hij trad

geraakt bij het bedrijf. Hij behoorde tot een van de weinige respondenten die iets

hierbij in detail door bijvoorbeeld het noemen van exacte aantallen medewerkers op

persoonlijks vertelden in hun verhaal. Daarnaast wist hij meerdere conflicten,

bepaalde locaties en precieze bedragen als het ging om omzet of winst. Het was dan

oplossingen en successen te noemen. Alle elementen die zijn getoetst kwamen in

ook geen persoonlijk verhaal.

deze case naar voren.

Case 6: Medewerker

Case 2: Afdeling Communicatie

Deze case was het minst succesvol van alle cases. Dit interview duurde het kortst, in

Het interview van deze case was aanzienlijk korter dan de gemiddelde duur van alle

dit interview werden de minste elementen genoemd en de respondent kon sommige

andere interviews en er werd minder persoonlijk ingegaan op de Testimonial. Uit het

vragen niet adequaat of helemaal niet beantwoorden. De respondent betrof een

verhaal bleek ook dat hij niet persoonlijk betrokken is bij het ontstaan en bestaan van

medewerker en hij wist vrij weinig over het bedrijf te vertellen. De onderzoeker had

het bedrijf. Desondanks werden zeven van de negen elementen teruggevonden in het

dan ook moeite met het verkrijgen van de gewenste antwoorden. Van de negen

verhaal, op een duidelijk eind en een persoonlijk aspect na.

getoetste aspecten werden er enkel drie duidelijk benoemd. Narratieve elementen
zoals een begin, midden en eind, ontbraken volledig.

Case 3: Directeur, eigenaar
De derde respondent vertelde uitgebreid en gedetailleerd en leek erg betrokken bij

Case 7: Directeur, eigenaar

het bedrijf. Het was een persoonlijk succesverhaal, ondanks dat er geen specifiek

Respondent 7 vertelde spontaan en uit zichzelf over conflicten die hij ervaren heeft in

persoonlijk element herkend werd. De Testimonial die hij aflegde was positief geladen

het bedrijf. Alle getoetste aspecten werden expliciet genoemd, op een duidelijk eind

en tevens uitgebreid. Narratieve elementen zoals een duidelijk begin- en middenstuk

en een persoonlijk aspect na. De respondent vertelde uitgebreid en op verhalende

ontbraken, maar er werd wel duidelijk toegewerkt naar een eindstuk. Respondent 3

wijze en legde een positief geladen Testimonial af.

vertelde een duidelijk succesverhaal met bijna alle gewenste elementen, maar sprak

Case 8: Manager

ook regelmatig in het algemeen over het bedrijf.

Deze respondent bleek niet erg betrokken te zijn geweest bij het ontstaan van het

Case 4: Directeur, eigenaar

bedrijf en vertelde daardoor geen duidelijk herkenbaar begin. Verder ontbrak er een

Deze respondent noemde maar vijf van de negen elementen. Hij vertelde ook niks

middenstuk, een persoonlijk aspect en een mijlpaal of succes. De overige elementen

persoonlijks en zijn Testimonial was kort en negatief geladen. De respondent wist wel

werden daarentegen wel gedetailleerd benoemd, maar het verhaal was over het

een duidelijk conflict inclusief oplossing en een succes te noemen. Evenals respondent

algemeen onpersoonlijk.

2 was het interview aanzienlijk korter dan de gemiddelde duur van alle andere interviews.
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Case 9: Directeur, eigenaar

Case 11: Directeur, eigenaar

Het interview van respondent 7 duurde veruit het langst van alle interviews. De

Het verhaal van respondent 11 was persoonlijk. Er werden dan ook twee persoonlijke

respondent week vaak van zijn verhaal af, waardoor delen van het interview niet

aspecten genoemd en de respondent had het regelmatig over karakters en mede-

bruikbaar en relevant waren voor verwerking. Het verhaal bevatte daarentegen als

standers binnen zijn familie. Verder werden alle elementen die werden getoetst

een van de weinigen een persoonlijk aspect. Daarnaast werden ook zes van de negen

benoemd. Alleen een oplossing voor meerdere genoemde conflicten werd niet

getoetste elementen genoemd. De Testimonial was deels negatief en deels positief

expliciet genoemd.

geladen.

Case 12: Directeur, eigenaar

Case 10: Super Intendent

De laatste respondent noemde alle aspecten bij het vertellen van zijn succesverhaal.

In het succesverhaal van respondent 10 werden vrijwel alle getoetste elementen

Net als bij veel andere respondenten, was er echter geen persoonlijk aspect terug te

verteld, op een persoonlijk element na. Desondanks betrof het een persoonlijker

vinden. De respondent vertelde gedetailleerd, betrokken en uitgebreid.

verhaal, dan bij de meeste andere interviews. De respondent wist meerdere
worstelingen te noemen en legde een uitgebreid en positieve Testimonial af.
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6.
DISCUSSIE
49

"Science is but an image of
the truth."
- Francis Bacon
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Dit hoofdstuk werpt een kritische blik op het onderzoek. Er worden een aantal punten toegelicht en bediscussieerd. Punten die bij het analyseren
van de resultaten extra aandacht en gedegenheid gekregen hebben en bij eventueel een herhaling van het onderzoek of een vervolgonderzoek
meegenomen kunnen worden.

6.1 EXPERTS

6.2 CRITERIA SELECTIE CASES

Binnen het Expertonderzoek zijn, net als binnen het Casestudyonderzoek, de

De onderzoeker heeft bij de doelgerichte steekproef niet alleen gekeken naar

diepte-interviews één-op-één uitgevoerd. Echter bij twee experts was dit niet

grote, en dus succesvolle, Zeeuwse bedrijven, maar om variatie aan te

het geval. Het interview met R. Huting is via Skype afgenomen en het

brengen, zijn er bijvoorbeeld ook bedrijven met een lange historie en

interview met A. Scheringa is telefonisch afgenomen. Beide interviews zijn

bedrijven die zich pas recent hebben gevestigd geselecteerd. Daarnaast lijkt

wel, net als alle interviews binnen dit onderzoek, opgenomen met een

het aannemelijk dat hoe groter een bedrijf is, des te groter de kans is dat een

recorder. Het viel op dat het interview via Skype wat kortere antwoorden

directeur of manager minder nauw en persoonlijk betrokken is bij het verhaal

opleverde, maar dit kan ook te wijten zijn aan de persoonlijkheid of de

van een bedrijf. Naast oudere, hebben grotere bedrijven vaak managers en

gevatheid van de expert. Het interview via de telefoon leverde echter

directeuren die naar deze functie hebben gesolliciteerd, in plaats van dat ze

uitvoerige en gedetailleerde antwoorden op. Het ging dan ook om een

bij de oprichting van het bedrijf betrokken waren. Uit de casestudies leek

expert die haar beroep heeft gemaakt van Storytelling en dus dagelijks haar

naar voren te komen dat de meest persoonlijke verhalen komen van

kennis hierover deelt. Of de expert hier telefonisch over vertelt of één-op-

eigenaren en oprichters. Wanneer het onderzoek herhaald zou worden met

één, maakt voor de resultaten vrij weinig uit. De expert heeft door de jaren

een andere populatie of andere omvang, zou de criteria voor de selectie van

heen een gedegen theorie over het onderwerp gevormd, die zij overduidelijk

de cases een andere inhoud kunnen krijgen. Dit omdat de resultaten dan

via de telefoon weet over te brengen.

wellicht anders uit zouden kunnen pakken.

Twee geïnterviewden binnen het Expertonderzoek zijn de twee begeleiders

6.3 PERSOONLIJK ASPECT

binnen het stagebedrijf van de onderzoeker. Het gaat hier om S. De Caluwé

Uit de resultaten is gebleken dat van alle getoetste elementen aan het 

en M. Battistella. Omdat zij vanaf het begin betrokken zijn geweest bij het tot

misschien wel belangrijkste  criterium van Storytelling in de meeste gevallen

stand komen van het onderzoek, zouden zij bewust of onbewust beïnvloed-

niet voldaan werd. Namelijk dat een verhaal prikkelend moet zijn en emotie

de antwoorden hebben kunnen geven tijdens het interview. Daarom is hier

moet oproepen. Het hoeft niet gelijk te betekenen dat Testimonials om die

rekening mee gehouden bij het analyseren van de gegevens. Daarbij hebben

reden niet ingezet kunnen worden als specifieke vorm van Storytelling. Dat

deze experts geen baat bij het gericht antwoord geven. Ook hebben zij een

het persoonlijke aspect ontbrak in het merendeel van de diepte-interviews

heel eigen invulling gegeven, beiden vanuit andere perspectieven, van het

met de Zeeuwse bedrijven, zou ook te wijten kunnen zijn aan de vraagstel-

onderwerp Storytelling.

ling of setting van het interview. Wanneer het onderzoek herhaald zou
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6.5 HERHALING OF VERVOLG VAN ONDERZOEK

worden met een andere populatie en andere omvang, zou dit op een andere
manier gedaan kunnen worden. Er zouden van te voren een aantal test inter-

In de voorgaande paragrafen worden al een aantal punten van aandacht

views afgenomen kunnen worden, om te kijken met welke vraagstelling of

genoemd bij eventueel herhaling of vervolg van het onderzoek. Wat tevens

setting er wel een persoonlijk aspect naar voren komt. Binnen dit onderzoek

interessant voor vervolgonderzoek zou zijn, is het testen van de Testimonials

is de onderzoeker vanwege het bovengenoemde op deze punten voorzichtig

die verzameld zijn met het onderzoek. Er zou dan getest kunnen worden of

geweest bij het interpreteren van de resultaten.

de Testimonials inderdaad het gewenste effect van Storytelling hebben
onder de doelgroep van Invest in Zeeland. Wat hierbij echter lastig is, en wat

6.4 RESPONS

tevens ook mee heeft gespeeld in de keuze voor de methode van dit

Baarda stelt dat bij kwalitatief onderzoek de steekproef bijna nooit groter is

onderzoek, is dat de doelgroep moeilijk benaderbaar is. Dit omdat het gaat

dan twintig eenheden (Baarda B. , 2009). Bij het Expertonderzoek werd de

om nationaal en internationaal gerichte bedrijven, wat de doelgroep en

steekproef voortgezet totdat er saturatie plaatsvond. De uiteindelijke

tevens onderzoekspopulatie oneindig groot maakt. Dit bemoeilijkt het

steekproefomvang betrof zes experts op het gebied van (Digital) Storytelling.

opstellen van een steekproefkader.

De uiteindelijke steekproefomvang bij het Casestudyonderzoek betrof twaalf
respondenten nadat er 29 bedrijven werden benaderd. De lijst van de steekproef voor de experts en Zeeuwse bedrijven is terug te vinden in bijlage I.
Met de steekproefomvang van beide onderzoeken zijn er voldoende
kwalitatieve resultaten verzameld om een gegrond advies uit te kunnen
brengen aan Invest in Zeeland.
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7.
CONCLUSIES &
AANBEVELINGEN
53

"Research consists of in
seeing what everyone else
has seen, but thinking what
no one else has thought"
- Albert Szent-Gyorgyi
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De conclusie die voortkomt uit het beantwoorden van de hoofdvraag, wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd en beschreven. Dit antwoord is
gevormd middels het opstellen van het Theoretisch Kader, het uitvoeren van het praktijkonderzoek en alle daarbij opgedane kennis, ondersteund
met de antwoorden op de deelvragen.

7.1 CONCLUSIES

"Welke elementen moet een verhaal bevatten binnen
de kaders van Digital Storytelling?"

Theoretische Deelvragen

Tevens is deze deelvraag uitvoerig beantwoord in het Theoretisch Kader, te
vinden in Hoofdstuk 3. Een verhaal dat wordt verteld met Digital Storytelling

"Wat zegt de literatuur over Digital Storytelling als
marketinginstrument?"

wordt gedefinieerd als een weergave van gebeurtenissen die met elkaar in
verband kunnen worden gebracht. Een korte samenvatting volgt. Een verhaal

Deze deelvraag is reeds uitgebreid beantwoord in het Theoretisch Kader, te
vinden in Hoofdstuk 3. Nogmaals, de definitie die binnen dit onderzoek is

heeft de volgende kenmerken:

aangehouden luidt: "Simply put, it is telling stories with digital technoligies.



Het staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde.

Digital stories are narratives built from the stuff of cyberculture. " (Alexander,



Het bevat narratieve elementen: een hoofdpersoon, een verhaallijn met
daarin een ontwikkeling door een worsteling, dilemma of conflict,

2011, p. 3)

tegenstanders en medestanders.

Storytelling helpt bij het onthouden van en het identificeren met de
informatie in een boodschap. Verhalen kunnen gemakkelijk doorverteld
worden (word of mouth).



Het is authentiek: waar of waarachtig.



Het is persoonlijk. (Tesselaar & Scheringa, 2008)



Vier elementen kenmerken een strategische storytelling: Boodschap,
Conflict, Karakters en Plot. (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005)

Digital Storytelling is een combinatie van webpagina's, video, audio, beeld,



grafische elementen en (web)tekst. De content van de verschillende

Een verhaal bevat successen, overwinningen en dieptepunten.
(Bernasco, 2013)

elementen van het verhaal zijn aanvullend op elkaar. (Stevens, 2014)

"Welke strategie sluit aan bij Digital Storytelling?"

Een boodschap in een digitaal verhaal moet aan zes eisen voldoen. Namelijk

Bovenstaande deelvraag is reeds gedetailleerd beantwoord in het Theore-

Simple (simpel), Unexpected (onverwachts), Concrete (concreet), Credibility
(geloofwaardigheid), Emotional (emotioneel) en Story (verhalend). (Heath &

tisch Kader, te vinden in Hoofdstuk 3. Een kleine greep uit het Theoretisch
Kader volgt. De Word of Mouth communicatiestrategie van Michels (2013) is

Heath, 2007)

de strategie die binnen dit onderzoek het best aansluit bij Digital Storytelling.
WOM communicatie is namelijk gestructureerd als een verhaal of storytelling
(Delgadillo & Escalas, 2004). WOM gaat behalve over producten, merken en
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organisaties in de eerste plaats over de ervaringen met organisaties. Deze

vorm van (Digital) Storytelling. Uit de diepte-interviews binnen het

ervaringen en contactmomenten vormen verhalen die verteld worden.

Casestudyonderzoek is duidelijk geworden dat alle elementen die van te

(Michels, 2013)

voren vastgesteld zijn als voorwaarden voor een succesvolle storytelling,
voorkwamen bij het afleggen van succesverhalen in de vorm van

"Wat doet Invest in Zeeland momenteel, al dan niet
bewust, met Storytelling?"

Testimonials. Wel bleek dat het persoonlijke aspect binnen de meeste
Testimonials ontbrak, terwijl dit wellicht één van de belangrijkste aspecten

In Hoofdstuk 2 is er al diep ingegaan op Invest in Zeeland en hoe zij bezig

binnen Storytelling betreft. Daar komt wel bij dat het binnen dit onderzoek

zijn met Storytelling. Ze hebben een promotievideo waarin dertien argumen-

om Digital Storytelling in de business-to-business markt gaat, waar emotie in

ten worden aangedragen die investeerders moeten overtuigen om voor

mindere mate een rol speelt. Er kan daarom geconcludeerd worden dat het

Zeeland als vestigingslocatie te kiezen. Met de video wordt als het ware een

ontbreken van een persoonlijk aspect, geen belemmering hoeft te zijn voor

verhaal, de brandstory, van Invest in Zeeland verteld. Dit verhaal is terug te

de effectiviteit van de Storytelling. De persoonlijke informatie is echter

lezen in Hoofdstuk 2. Aanvullend op de brandstory zet Invest in Zeeland

hetgeen dat de word of mouth stimuleert en dus niet mag ontbreken. De

succesverhalen in. Door middel van Testimonials, afgenomen bij klanten van

aanbevelingen verderop in het hoofdstuk zullen hier verder en operationeel

Invest in Zeeland, laten ze de doelgroep zien dat niet alleen zijzelf Zeeland

op ingaan. Omdat binnen dit onderzoek gekeken is naar typisch tevreden

een aantrekkelijke vestigingsregio vinden, maar dat ook andere partijen dat

klanten (Sadowski, 2007), wijzen de resultaten erop dat Invest in Zeeland

vinden. Door middel van de Testimonials wil Invest in Zeeland de doelgroep

deze verhalen door deze groep kan laten vertellen binnen de kaders van

met het merk binden. Invest in Zeeland zet ambassadeurs in om anderen te

(Digital) Storytelling. Binnen deze groep typisch tevreden klanten, vertellen

enthousiasmeren en te stimuleren om zich te vestigen in Zeeland. (Invest in

directeuren, eigenaren en managers een persoonlijk aspect in hun succes-

Zeeland, 2015). In de rubriek Verdieping is meer te lezen over de Land-in-Zee

verhaal. Er kan daarom gesteld worden dat Invest in Zeeland moet uitkijken

Stijl van de Provincie Zeeland, waar Invest in Zeeland op aan sluit.

naar directeuren, eigenaren en managers als vertellers van verhalen.

Praktijkonderzoek

"Hoe komt de literatuur overeen met de praktijk van
experts?"

"Wie moet Invest in Zeeland verhalen laten vertellen
binnen de kaders van Digital Storytelling?"

Om bovenstaande deelvraag te kunnen beantwoorden is het Expertonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn uitvoerig beschreven in

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is het Casestudyonderzoek

Hoofdstuk 5. De inzichten die met het Expertonderzoek verzameld zijn, lijken

uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn gedetailleerd toegelicht in

een grote overlap te hebben met de praktijk van experts. Tijdens de expert-

Hoofdstuk 5. Wat naar voren lijkt te komen uit dit onderzoek, is dat

interviews werd niets van hetgeen dat binnen het Theoretisch Kader is

Testimonials door Invest in Zeeland ingezet kunnen worden als bijzondere

vastgesteld tegengesproken. De experts beaamde de theorie of gaven hier
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hun eigen invulling of interpretatie op. Hierdoor zijn er nieuwe inzichten,

met de identiteit. Deze conclusie kan ook worden getrokken uit de theorie.

aanvullend op de theorie, verzameld die verwerkt zijn in de aanbevelingen te

Zie tevens paragraaf 7.3.

vinden in paragraaf 7.2.

Testimonials:
Uit het Casestudyonderzoek is naar voren gekomen dat Testimonials door

"Hoe moet Digital Storytelling onderdeel uitmaken
van de online marketingcommunicatiestrategie van
Invest in Zeeland?"

Invest in Zeeland ingezet kunnen worden als bijzondere vorm van (Digital)
Storytelling. Zie ook "Wie moet Invest in Zeeland verhalen laten vertellen

binnen de kaders van Digital Storytelling?"

Bovenstaande deelvraag wordt beantwoord door zowel het Theoretisch
Kader, het Casestudyonderzoek en het Expertonderzoek. Met het

7.2 AANBEVELINGEN

beantwoorden van deze deelvraag wordt er inzicht gegeven in hoe Invest in

Met het beantwoorden van alle deelvragen is er getracht antwoord te geven

Zeeland Digital Storytelling moet vormgeven binnen hun online marketing-

op de hoofdvraag:

communicatiestrategie.

Welke bijdrage kan Digital Storytelling leveren aan
de marketingcommunicatie met betrekking tot
Zeeland als vestigingsregio?

Strategie:
Eerder in dit hoofdstuk kwam de Word of Mouth communicatiestrategie van
Michels (2013) al aan bod. Verder moet (Digital) Storytelling zowel
doorlopend onderdeel uitmaken van de strategie als dat het ingezet dient te
worden in campagnevorm, bleek uit het Expertonderzoek. Dit eerste houdt in

Hieronder wordt middels concrete en praktische aanbevelingen, op zowel

dat de gehele manier van communiceren aspecten van Storytelling behoort

strategisch- als operationeel niveau, antwoord gegeven op de hoofdvraag en

te bevatten.

aangegeven hoe Invest in Zeeland hier invulling aan kan geven.

Strategische basis:

Strategie

Uit het Expertonderzoek kwam naar voren dat een strategische basis



belangrijk is alvorens het inzetten van (Digital) Storytelling. Verder bleek dat

De communicatiestrategie die Invest in Zeeland wordt geadviseerd
betreft de Word of Mouth Strategie van Michels. Binnen deze stra-

bij het bepalen en invullen van de strategie van te voren in kaart moet

tegie moet door middel van Digital Storytelling conversatie centraal

worden gebracht wie de doelgroep is en wat de doelgroep verwacht. Om die

staan, zodat het verhaal op de lange termijn waarde krijgt.

reden kan geconcludeerd worden dat er van te voren een doelgroepanalyse



gemaakt moet worden. Uit het Expertonderzoek bleek ook dat de identiteit

Het verhaal dat buitenom de Testimonials met Digital Storytelling
verteld wordt, dient een strategische basis te hebben. Het moet in

helder moet zijn om Storytelling succesvol in te kunnen zetten. Dit is niet

lijn zijn met de missie, visie en kernwaarden van Invest in Zeeland. In

mogelijk als het verhaal dat verteld wordt met Storytelling niet overeenkomt

de Organisatiebeschrijving is te lezen dat Invest in Zeeland deze niet
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allemaal heeft vastgesteld. De onderzoeker beveelt de organisatie






aan dit te doen.

overeen te komen met wie de organisatie werkelijk is. Wat extern

Digital Storytelling hoort doorlopend onderdeel uit te maken van de

naar buiten wordt gebracht, moet overeenkomen met hoe het er

strategie van Invest in Zeeland. Het is daarom aanbevolen om dit als

intern aan toe gaat. Dit is een voorwaarde waarmee de authenticiteit

vast onderdeel op te nemen in het jaarlijkse marketingcommunica-

en geloofwaardigheid van een verhaal vergroot wordt. Er wordt

tieplan van Invest in Zeeland. Storytelling maakt zo integraal deel uit

daarom geadviseerd om de organisatie, of Zeeland als vestigings-

van de communicatie en heeft een overkoepelende functie. 'Digital'

regio, nooit beter voor te doen dan daadwerkelijk het geval is. Het

zegt slechts wat over het middel waarmee het verhaal wordt verteld.

achterhalen van de identiteit van de organisatie om dit te kunnen

Offline werkt Storytelling ook en moet, in het licht van de overkoe-

bewerkstelligen is cruciaal. Daarbij ligt de focus met Digital

pelende functie, in het marketingcommunicatieplan tevens invulling

Storytelling niet alleen op positief nieuws, maar ook op negatief

krijgen bij offline uitingen.

nieuws.

Een gedegen uitvoering van de communicatiestrategie en het com-



Aanvullend op de hierboven genoemde aanbevelingen, is dat

municatiebeleid is cruciaal voor een organisatie als Invest in Zeeland.

medewerkers van de organisatie ambassadeurs moeten zijn van het

Een organisatie waarbij promotie van Zeeland en het zichtbaar

verhaal binnen Digital Storytelling en dit verhaal ook actief moeten

maken van de kerntaken ontzettend belangrijk is. Er wordt daarom

uitdragen. Het verhaal moet dan ook van de gehele organisatie zijn,

sterk aanbevolen om meer uren beschikbaar te stellen voor commu-

en niet alleen van de communicatieadviseur van Invest in Zeeland.

nicatietaken. Dit in de vorm van het uitbreiden van het takenpakket

Integreer (Digital) Storytelling dan ook in de gehele organisatie en

van medewerkers, het uitbesteden van deze taken aan een gespecia-

verspreidt de verhalen intern. Met deze aanbeveling wordt gedoeld

liseerd bureau of het creëren van een tweede communicatiefunctie,

op de Storytelling met betrekking tot Zeeland en Invest in Zeeland

alle drie ter optimalisering van de communicatie. Momenteel heeft

als organisatie, en niet de Testimonials (zie verderop).

Invest in Zeeland één communicatieadviseur.

Testimonials

Intern vs. Extern


Binnen Digital Storytelling behoort het verhaal dat verteld wordt



Zoals te lezen is in de Organisatiebeschrijving, is Invest in Zeeland, al

Een verhaal brengt een gewenste boodschap over op de doelgroep.

dan niet bewust, reeds behoorlijk bekend met Storytelling. Zij zetten

Het is daarom aan te bevelen om een uitgebreide doelgroepanalyse

een brandstory en Testimonials in, beiden in videovorm. De

uit te voeren, alvorens Digital Storytelling intensief in te zetten. Het is

verschijningsvorm die binnen het onderzoek als één van de

belangrijk om te weten wat de doelgroep verwacht en wat de

krachtigste vormen naar voren kwam. Daarnaast sluit Invest in

doelgroep aanspreekt. Daarnaast dient met de analyse inzichtelijk te

Zeeland aan bij de Land-in-Zee stijl van de Provincie Zeeland. Er

worden waar de doelgroep zich online bevindt en welke digitale

wordt geadviseerd om deze activiteiten voort te zetten, waarbij de

kanalen zinvol zijn.

Testimonials die in te toekomst ontwikkeld zullen worden, de
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volgende elementen dienen te bevatten:
-

Begin

-

Voor- & Medestanders, Tegenstanders

-

Midden / Plot

-

Conflict, Worsteling, Dilemma, Diepte Punten,

emotie en persoonlijke elementen. Simpelweg door hier concreet
naar te vragen of op de juiste momenten door te vragen op iets wat
wordt verteld.


Digital Storytelling inzetten. De aspecten die naar voren zijn

Schurend Element
-

gekomen bij het Casestudyonderzoek met betrekking tot het

Oplossingen voor een probleem voor één van

vestigen in Zeeland, kunnen als inspiratie voor de inhoud van de

het bovengenoemde



-

Mijlpalen & Successen

-

Eind, Climax

-

Emotionele prikkels

-

Persoonlijk aspect

Digital Storytelling dienen. Er wordt aanbevolen om in de Digital
Storytelling de arbeidersmentaliteit van de Zeeuwen , de loyaliteit,

het samenwerken & het Zeeuwse netwerk, Zeeuwse nuchterheid en
steun & korte lijnen vanuit de overheid op te nemen. Met betrekking

Dit moet verzorgt worden door afdeling communicatie om dit te

tot het emotionele aspect  binnen Storytelling is dit één van de

kunnen waarborgen. Vervolgens dient de afdeling de verhalen te

belangrijkste aspecten  zijn vooral de mentaliteit, de loyaliteit en

verspreiden via Social Media en andere kanalen die Invest in Zeeland

het samenwerken noemenswaardige aspecten. Alle punten die naar

inzet of geadviseerd wordt in te zetten.

voren zijn gekomen in de Testimonials zijn terug te lezen in Bijlage

Naast de hierboven genoemde elementen die de Testimonials

V.

moeten bevatten, wordt er aanbevolen om dit te blijven doen in

Het verhaal binnen Digital Storytelling

videovorm. Dit is de krachtigste vorm van Digital Storytelling. Uit het



onderzoek is gebleken dat Invest in Zeeland typisch tevreden klanten

Een verhaal binnen Digital Storytelling heeft een aantal bepaalde
elementen die in samenhang met elkaar behoren te zijn:

Testimonials kan laten afleggen in verhaalvorm. Binnen deze groep
zijn directeuren, eigenaren en managers de aanbevolen storytellers.
Verder adviseert de onderzoeker om de Testimonials groots aan te
pakken en dit de hoofdactiviteit te laten zijn binnen Digital

-

Begin, midden & eind

-

Plot

-

Narratieve elementen: verhaallijnen, ontwikkelingen,
karakters, voor- & tegenstanders

Storytelling.


Naast de Testimonials kan Invest in Zeeland op meerdere manieren

-

Om ervoor te zorgen dat er een persoonlijk of emotioneel aspect

Conflict, dorsteling, dilemma, schurend element,
dieptepunten

terugkomt in de Testimonial, adviseert de onderzoeker om het

-

Authenticiteit, echtheid, geloofwaardigheid

verhaal achteraf te editen. Muziek, montage en bepaalde filters

-

Een oplossing voor een probleem

kunnen emotie versterken in het verhaal. Verder is het belangrijk dat

-

Emotionele prikkels, persoonlijke aspecten

-

Successen, overwinningen

-

Concrete boodschap

er tijdens het afnemen intensief gestuurd wordt op het uitlokken van
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Ter aanvulling op de elementen die een verhaal binnen Storytelling

4. News Explainers & 5.Major Breaking News

moet bevatten, wordt er gewezen op minimale en maximale

Deze verhalen geven nieuws duiding voor de doelgroep door uit te
leggen wat het betekent. Zo wordt groot nieuws en ontwikkeling-

verhalen die lineair of non-lineair verteld kunnen worden. De aan-

en uit de regio of organisatie snel gecommuniceerd aan de doel-

bevelingen zijn gebaseerd op Digital Storytelling via met name Social

groep. Het is hierbij belangrijk dat Invest in Zeeland nieuws en

Media. Online media, vooral Social Media, zijn zo ontworpen dat ze

trends uit de omgeving en de zeven key-sectoren monitort.

beperkend kunnen zijn voor de mate waarin alle gewenste verhaal-

9. Awe-Inspiring Visuals

elementen in Storytelling terug kunnen komen. Ze kunnen prima een

Visuele content, zoals foto en video, die de positieve kenmerken

deel van het verhaal of kleine fragmenten van het verhaal vertellen.

van Zeeland benadrukt zijn typerend voor awe-inspiring visual

Hierbij is het ook niet noodzakelijk dat het verhaal in chronologische

verhalen. Daarbij moet wel een duidelijke link zijn met de content,

volgorde verteld wordt. Social Media lenen zich uitstekend voor

die dan ook in context gezet moet worden. Advies hierbij is om

minimale verhalen, waarin een aantal elementen mogen ontbreken,

tevens aan te sluiten bij de Land-in-Zee stijl.



die zowel lineair als non-lineair opgebouwd zijn. Bij het vertalen van

De boodschap van een verhaal binnen Digital Storytelling dient

simpel, verrassend, concreet, authentiek, emotioneel en verhalend.

de Testimonials naar de verschillende kanalen en middelen, is dit ook
van toepassing.

zijn. De boodschap kan gaan over wie of wat de organisatie of

Content voor Digital Storytelling

wat de organisatie of vestigingsregio te bieden heeft, hoe een



Zeeland is, wat de intenties van de organisatie of vestigingsregio is,

Content die online voor binding met de doelgroep kan zorgen, zijn

proces binnen de organisatie of vestigingsregio in elkaar zit of

de negen local stories: lokale verhalen van steden of regio's. Om

voorbeelden van waar de organisatie of vestigingsregio waarde aan

Zeeland als vestigingsregio zichtbaar te maken, zouden de volgende

hecht.

van deze lokale verhalen ook bij de doelgroep van Invest in Zeeland



voor betrokkenheid kunnen zorgen.
1. Place Explainers

Content voor Digital Storytelling kan intern en extern verzameld
worden. Intern bieden de missie, visie en waarden van een bedrijf,
mijlpalen of crisissen van het bedrijf en verhalen van medewerkers of

Zeeland heeft eigenschappen, eigenaardigheden en gewoonten die

oprichters basis voor content. Naast Testimonials bieden extern

algemeen bekend zijn, maar het is onbekend waar ze vandaan

markttrends, stakeholders en opinieleiders basis voor content. Er

komen. Dit kan in bredere zin ook betekenen dat er wordt

dient in de communicatiemix een goede balans te zijn tussen interne

uitgelegd hoe een bepaald proces of dienst werkt. Invest in

en externe content. De content behoort authentiek, geloofwaardig,

Zeeland zet al een place explainer in met haar promotievideo.

pakkend en beeldend te zijn alsmede informatief en vermakend. Het

2. Crowdpleasers
In crowdpleasers worden successen benadrukt. Succesverhalen zijn

moet daarnaast visueel en woordelijk herkenbaar zijn en vooral

hier een goed voorbeeld van. Crowdpleasers worden door Invest in

relevant.

Zeeland ingezet door middel van Testimonials.
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Middelen & Verschijningsvormen


integraal geheel. Het wordt aangeraden om niet exact dezelfde

Een digitaal verhaal heeft de volgende verschijningsvormen: web-

content en posts op verschillende kanalen te plaatsen.

pagina's, video, audio, beeld, grafische elementen en (web)tekst. In



het licht van Digital Storytelling is video, samen met alle andere
visuele vormen van content, de meest krachtige verschijningsvorm.

behalen, wordt het volgende aanbevolen:
Facebook: Post dagelijks één tot twee keer, met name op maandag tot en

Daar kan Social Media, de specifieke combinatie tussen muziek en

met donderdag en eventueel zondag. Post aan het begin van de ochtend
(7:30 - 8:00 uur), tussen de middag en in de avond, maar ook 's nachts (om

beeld, stripverhaal en fotoverhaal aan toegevoegd worden. De

ook internationale bedrijven in andere tijdzones te bereiken). Op vrijdag en

verschijningsvorm, evenals het middel, hangt altijd af van het doel

zaterdag is het bereik lager, maar dit zijn wel geschikte dagen om wat

en de doelgroep.


*Om zo veel mogelijk bereik van de doelgroep op de Social Media te

luchtigere posts en verhalen met een vermakend karakter te plaatsen.

Invest in Zeeland maakt inmiddels actief gebruik van Facebook,

Vraagt een post interactie, plaats deze dan na 20:00 uur. Plaats niet elke dag

Twitter en LinkedIn. De Social Media waar Invest in Zeeland zich op

op dezelfde tijdstippen, maar wissel dit af. Let wel dat wanneer er twee of

zou moeten bevinden en actief dient te gebruiken bij haar Digital

meer posts op een dag geplaatst worden, de later geplaatste posts minder

Storytelling zijn:
-

bereik krijgen, wel bereiken ze dan weer andere fans.

Facebook
Twitter
Youtube
Google+
LinkedIn
Instagram

Twitter: Tweet minimaal drie keer per dag met ten minste één tot anderhalf
uur tijd tussen de berichten. De tijdstippen zijn minder belangrijk op Twitter,
maar de ochtend, tussen de middag en het einde van de middag zijn
aanbevolen tijdstippen.

Youtube: Tijdstip en frequentie zijn hier minder relevant. Het is aan te raden
om regelmatig een video te uploaden.



Overige digitale middelen die Invest in Zeeland in kan zetten om de

Google+: Op dit Social Media kanaal kan dezelfde frequentie als Twitter
gehanteerd worden van drie posts per dag, maar vereist een andere manier



Digital Storytelling te versterken zijn:
Digitaal magazine
Website
Digitale nieuwsbrief
Online whitepaper
Blogs
Zakelijke bladen
Alle middelen die ingezet worden door Invest in Zeeland moeten

van praten, een andere taal.

LinkedIn: Een dagelijkse post of zelfs twee posts per dag is hier aanbevolen,
met name aan het begin en aan het einde van de werkdagen. Posts en
content die om interactie vragen is wenselijk op LinkedIn.

Instagram: Ook op Instagram wordt geadviseerd om één a twee foto's per
dag te plaatsen. Tijdstip is hierbij minder van belang.



*Het verhaal en alle Digital Storytelling content moet de doelgroep
effectief bereiken. Daarom moet het verhaal vindbaar, zichtbaar en

elkaar aanvullen en versterken. Ze maken onderdeel uit van een

ook deelbaar gemaakt worden. Dit kan gerealiseerd worden door:
-
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De dialoog aangaan en interactie faciliteren

-

Mobielvriendelijk maken van de middelen

gerichter, waarbij het product en de boodschap belangrijker is. De

-

Goede Search Engine Optimalization

-

Google+ account zorgt voor het sneller vinden van de

nadruk moet lichtelijk minder liggen op belevenis en romantisering.

verhalen



-

Het plaatsen op de bovengenoemde tijdstippen

7.3 ADVIES VERVOLGONDERZOEK

-

Plaatsen met regelmatige frequentie

Content voor Digital Storytelling kan zowel intern als extern verzameld

-

Gebruikmaken van relevantie hashtags op de Social Media

worden. De missie, visie en waarden van een bedrijf zijn daarbij basisgege-

-

Social Media advertising

vens voor het verhaal. De content voor verhalen moet echt en authentiek

*Op dit moment communiceert Invest in Zeeland alleen in het

zijn. Tesselaar & Scheringa (2008) onderschrijven dat een verhaal waar of

Nederlands via de Social Media. Om ook zichtbaar te worden voor

waarachtig moet zijn (Tesselaar & Scheringa, 2008). Alle content en verschil-

de internationale investeerder, wordt er geadviseerd om een

lende uitingen met Storytelling moeten een consistent beeld schetsen van

passende mix tussen Engels- en Nederlandstalig aan te brengen in

het bedrijf. Het is belangrijk dat de verschillen tussen interne data en externe

de Social Media uitingen. Hierbij zou de scheiding benut kunnen

data geïdentificeerd worden (Fog, Budtz, & Yakaboylu, 2005).

worden die een aantal platformen zoals Facebook en LinkedIn
bieden, om berichten tweetalig te posten. Het wordt niet aange-

Uit het Expertonderzoek is tevens gebleken dat een verhaal binnen Digital

raden om meerdere accounts per gehanteerde taal aan te maken.

Storytelling overeen dient te komen met de identiteit van een bedrijf of
organisatie. Wanneer dit niet het geval is, is een verhaal niet geloofwaardig

*Deze aanbevelingen zijn met name gebaseerd op kennis en ervaring die de onderzoeker heeft
opgedaan tijdens haar stageperiode bij eBirds, een bureau dat gespecialiseerd is in de
professionele inzet van Social Media, en zijn in mindere mate herleidbaar uit het onderzoek ten
opzichte van de andere aanbevelingen.

en dus niet authentiek.
Aan de hand van bovengenoemde conclusies op basis van het Theoretisch
Kader en de conclusie op basis van het Expertonderzoek, wordt er een

Business-to-business


identiteit & imago onderzoek aanbevolen. Hiervoor zou de Gapanalyse van

Omdat het binnen dit onderzoek gaat om Digital Storytelling in de

Van Grinten of de theorie over de relatie tussen organisatie-identiteit en

business-to-business markt, zijn er een aantal aandachtspunten bij

corporate image van Van Riel, handvaten kunnen bieden. Door het uitvoeren

het inzetten van Digital Storytelling. Naast het gegeven dat het

van een identiteit & imago onderzoek, kunnen verschillen tussen intern en

onder dezelfde voorwaarden toegepast moet worden, dient het

extern in kaart worden gebracht. Dit zou ten goede komen aan de geloof-

zakelijker benaderd te worden en dient de inhoud hier ook op

waardigheid en authenticiteit van het verhaal dat Invest in Zeeland via Digital

afgestemd te worden. Er moet rekening gehouden worden met een

Storytelling naar buiten brengt.

andere taal richting de doelgroep. Het verhaal is in B2B directer en
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Bijlage I.

10. Zeeland Refinery, Superintendent Security, Services &

Steekproefeenheden Experts

11. Wielemaker, Mededirecteur & Aandeelhouder
12. Bouwbedrijf Kambier, Mededirecteureigenaar

1.

Communication

S. De Caluwé, Eigenaresse eBirds & Social Media Expert

2. R. Huting, Commercieel Tekstschrijver & blogger
3.
4.
5.
6.

Niet deelgenomen:

Storytellingmatters.nl
M. de Jong, Senior Communicatieadviseur & directielid Lievens
Communicatie
J. van Pul, Communicatieadviseur 10uur Communicatie
A. Scheringa, Schrijfster van Storytelling Handboek en
Storypower
M. Battistella, Eigenaresse eBirds & Social Media Expert

13. Maschem
14. Amels
15. Zeelandia
16. Omoda
17. Bax-shop
18. Wiskerke Onions
19. Your Suprise
20. J. Knierien
21. Lamb Weston Meijer
22. Optiled
23. Tramper Technology
24. Bison International
25. Coroos
26. Kloosterboer
27. Verbrugge Terminals
28. Delta N.V.
29. Koninklijke Hollestelle Groep

Steekproefeenheden Casestudies

N.B. Betreft de volledige lijst van benaderde bedrijven.
Deelgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ribbstyle, Directeur
Bomont, New Business Developer, afd. Communicatie
Fraanje, Directeur
Edge Safety Equipment B.V., Directeur
Team Industrial Services, Vice president / General Manager
Neeltje Jans Mosselen, Medewerker / Aandeelhouder
2W Logistiek, Directeur
Zeeland Seaports, Commercieel Manager
Stoffels & Bleijenberg B.V., Directeur
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Bijlage II.
Topic / Vragenlijst Expertinterview



Storytelling?

Introductie: vraag de expert zich even kort voor te stellen.


Wat is Storytelling volgens u? (Definitie)



En wat is Digital Storytelling? (Definitie)



Wat is/kenmerkt een goed verhaal?



(lineair/non-lineair, campagne vs. doorlopende strategie)


Welke (Social Media) middelen zijn geschikt voor Digital
Storytelling?
Welke verschijningsvormen van Digital Storytelling zijn er?

Zijn er verschillende soorten verhalen te onderscheiden in
Storytelling?


Wat voor content moet er gecreëerd worden bij Storytelling?
Waar moet Storytelling content aan voldoen? / Wat maakt

Wat is de meerwaarde van het inzetten van (Digital)

content bij Storytelling succesvol?

Storytelling?


Hoe moet Digital Storytelling op Social Media toegepast
worden?

Wat zijn kenmerken/elementen van een (goed) verhaal?



Hoe sluit Word of Mouth / WOM Strategie aan bij (Digital)



Welke strategie past bij (Digital) Storytelling?

Hoe onderscheidt Storytelling bij B2B zich tot Storytelling bij
B2C?

Hoe moet (Digital) Storytelling strategisch worden ingezet?

Hoe moet Storytelling bij B2B benadert/toegepast worden?
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Heeft u tips / Kent u valkuilen met betrekking tot Storytelling?

Bijlage III.



(Conflict)

Richtlijnen Diepte-interview Casestudies


Introductie: vraag naar het bedrijf en of de geïnterviewde zich even
kort wil voorstellen .



Kunt u het succesverhaal van het ondernemen in Zeeland, wat u heeft



Openingsvraag:



Laat de geïnterviewde rustig vertellen en begin vervolgens met de
volgende sturende vragen:

Waarom werd er gekozen voor Zeeland? (Testimonial, Begin)



Wie waren erbij betrokken? Wie hebben bijgedragen aan het

Waar staat uw bedrijf nu? (Eind)
Hoe ziet u de toekomst van het bedrijf? (Eind)

N.B.: Laat het gesprek plaatsvinden als een gesprek en niet als een
interview. Maak het persoonlijk, door veel door te vragen en
interesse te tonen. Probeer altijd door te vragen en dan de
koppeling te maken naar Zeeland als vestigingsregio. Wanneer er
bijvoorbeeld sprake is van een conflict, vraag dan in welke mate
Zeeland daar mee te maken had of invloed op had.

succes? (Voor- en Medestanders)

Probeer nu dieper in te gaan op het verhaal met de volgende vragen:


Hoe heeft Zeeland aan het succes van uw bedrijf bijgedragen?
(Testimonial)

Kunt u iets vertellen over uzelf en uw bedrijf?



Wat waren verdere successen of mijlpalen? (Mijlpalen)

Probeer het verhaal af te ronden met de volgende vragen:

ervaren met uw bedrijf, vertellen?

Hoe is het allemaal begonnen? (Begin)

Hoe heeft uw bedrijf deze worstelingen overwonnen?
(Oplossing)

Doel van het interview is om het volgende te achterhalen:



Welke worstelingen bent u / is uw bedrijf tegengekomen

Hoe ging het verder? (Midden)
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Bijlage IV.
Ruimtelijk Schema Axiaal Coderen Expertinterviews
Codering / thema

Positief label

Definitie Storytelling

Boodschap wordt beter onthouden
Levendig
Bindende kracht
Externe communicatie

Negatief label

Neutraal label
Verhaal product/dienst
Verhaal bedrijf
Presentatie bedrijf
Toegevoegde waarde klanten
Overbrengen kernboodschap
Momentopnames in een verhaal
Afhankelijk soort Storytelling
Bepaalde vorm van informatie
Emotie (2)
Verhaal moet raken
Belevenis
Verbinding
Persoonlijk

Definitie Digital
Storytelling

Waarom
Bereik

Kenmerken Verhalen

Beelden
Emotie
Korte duur
Relevantie
Identificatie
Conflict
Leerelement

Wat
Controleerbaarheid

Zelfde Storytelling (3)
Vorm van Storytelling
Digitale technieken (4)
Online (2)
Social Media
Eén lijn over verschillende middelen
Instrument
Narratieve elementen (5)
Content in narratieve vorm
Afgerond stuk informatie
Conflict (2)
Oplossing voor probleem
Karakters (4)
Mede- & tegenstanders
Plot (3)
Begin (3)
Midden (2)
Eind (3)
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Wordt niet genoemd

Emotie
Persoonlijk
Authenticiteit
Manier van vertellen
Afstemming doelgroep

Meerwaarde

Emotie (2)
Betekenis

Concrete gebeurtenissen

Boodschap wordt beter onthouden (2)
Doorvertellen
Middel
Verbinding (2)
Betrokkenheid
Relatie met doelgroep
Identificatie
Direct
Overtuigend
Herkenbaar
Communiceren identiteit
(vestigingsregio)

Strategie

Doorlopende strategie (2)
Verhaal vernieuwen
Campagne

Eenmalige campagne
Hergebruiken verhaal

Strategische basis (4)
Doorlopende strategie
Geïntegreerd in communicatiestrategie
Overkoepelende strategie
Voorbereiding
Campagne
Transmediaal
Op één lijn
Basis van het verhaal
Consequentheid
Concreet
Relevantie
Appelleren aan een persoon
Luisteren naar doelgroep
Verschillende perspectieven
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Doelgroepanalyse
Identiteit achterhalen
Identiteit onderzoeken met Storytelling
Kernwaarden achterhalen
Verhalen ophalen
Extern afhankelijk van intern
Afhankelijk van probleem

Word of Mouth

Social Media
Doorvertellen (2)
Bereik
WOM (3)

Toepassing

Transmediaal
Imperfectie
Aansluiting op identiteit

Commerciële boodschap minder opvallend
Actualiteit
Momentum
Deelbaar
Interactie
Input voor verhaal
Medewerkers faciliteren
Aansprekende vorm
WOM
Doel uit het oog verliezen
Tegenverhalen
Mooie kant laten zien
Verhaal niet van organisatie

Frequentie (2)
Timing
Planning
Onderdeel communicatiemix
Intro direct duidelijk
Herkenbaarheid door hashtag
Versterken
Zelfde boodschap blijft onthouden
Nieuwe boodschap heeft meerwaarde
Klant centraal
Afstemming doelgroep (2)
Doelgroepanalyse (2)
Taal doelgroep
Testen
Luisteren
Storycatching
Authentiek
Echtheid
Verhaal waarmaken met gedrag
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(2)

Ambassadeurschap
Persoonlijk
Schurende element
Worsteling durven laten zien
Omgaan met conflict zichtbaar
Ervaringen delen
Input mensen, medewerkers & externen

Middelen &
Verschijningsvormen

Video (3)
Social Media
Tekst
Combinatie muziek en beeld
Instagram
Stripverhaal
Fotoverhaal

Infographics

Doelgroepanalyse
Doelgroepafhankelijk
Geschiktheid voor verhalen
Vorm die aandacht trekt
Tekst
Beeld
Animated infographic

(1)

Business-to-Business

Personen met emoties (3)
Storytelling in B2B
Direct
Gericht

Delen
Beleving
Geromantiseerd verhaal

Taal doelgroep spreken
Andere benadering
Andere taal
Zakelijke inhoud
Voorwaarden Storytelling

(1)

Herkenbaarheid van intrinsieke waarde
Product belangrijker dan verhaal
Storytelling in B2B
Content

Authentiek (2)
Geloofwaardig
Korte duur
Pakkend
Kern vasthouden
Beelden
Entertainment
Informatief
Flexibel

Focus op goed nieuws

Doelgroep analyse
Relevantie
Basis fundament
Identiteit
Combinatie beeld tekst (2)
Visuele en woordelijke herkenbaarheid
Verhaal
Transmediaal
Interactie mogelijk maken
Bijsturen door reageren
Externe content delen
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(1)

Bijlage V.
Ruimtelijk Schema Axiaal Coderen Diepte-interviews
Codering / thema

Positief label

Negatief label

Begin

Begin (8)

Begin (3)

Voor- & Medestanders

Voorstanders (3)
Medestanders
Voorstanders 2 (2)
Voorstanders 3 (2)
Voorstanders 5

Tegenstanders (3)

Testimonial

Ambassadeurschap

Landbouw
Bescheiden
Tegenwerking overheid

Gunnen
Arbeidersmentaliteit (3)
Arbeidersmentaliteit 3
Samenwerken (3)
Betrokkenheid
Zeeuwse cultuur
Zeeuws netwerk (3)
Nuchterheid
Rust

Medestanders

Neutraal label

Wordt niet genoemd

Medestanders 2 (2)
Voorstanders

(2)

Nuchter (2)
Gevoel
Samenwerking (3)
Rust

Testimonial (3)
Lokale klanten
Bedrijfstak afhankelijk (2)
Waardevast
Haven
Ontwikkelingen kennisgebied
Toerisme
Weinig concurrentie

Ruimte(2)
Steun vanuit overheid (4)
Korte lijnen overheid
Industrie (2)
Toerisme

Woonsituatie (2)
Niet locatiegebonden
Historisch
Testimonial

Vestigingsklimaat (2)
Concurrentiepositie
Bereikbaarheid (2)
Infrastructuur
Geografische ligging
Centrale ligging
Omgeving
Woonomgeving
Woonwerkverkeer
Prettig wonen
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Havens 2
Toerisme
Geen extremiteit economie
Visserij
Ontwikkeling
Lage logistieke kosten
Testimonial (7)

Midden, Plot

Plot (6)
Midden (4)

Plot (2)
Midden

Midden (3)

(3)

Conflict

Conflict 3
Conflict 2 (2)
Conflict (6)

Conflict

Conflict 2
Conflict (3)

(1)

Oplossing

Oplossing+ 3
Oplossing (5)

Oplossing (3)

(3)

Mijlpalen & Successen

Successen 3
Successen 2
Successen (2)
Mijlpalen 3
Mijlpaal 2 (2)
Mijlpalen(3)

Mijlpalen 2
Mijlpaal

Successen 2 (2)
Successen
Mijlpaal

Eind

Eind (7)

Eind (4)

Eind

Persoonlijk

Persoonlijk 2 (2)
Persoonlijk (2)
Emotie

(8)
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