




Programma   

12.30 Welkom 

12.35  Over het belang van een goed   

  beeldverhaal: Uitgangspunten bij 

effectieve storytelling 

13.10  Break out rooms: reflectie 

13.25  Afronding 

13.30  Follow up & einde 

 

 



 

 

Wat kenmerkt volgens jullie 

een goed visueel verhaal?  

Even polsen.. 



Even over Frame, Voice, Report! 

● Europees programma 

● In 7 landen 

● 177 projecten 

● 220 organisaties 

● 18 mln mensen bereikt 

● 160 duizend betrokken 



Een goede boodschap.. 

Ervaring FVR leert ons, dat een goede boodschap: 

■ Jouw aandacht trekt  

■ Je aanspreekt en raakt! 

■ Je uitnodigt tot actie 

■ Niet alleen gaat over kwaliteit: gaat meer 

over het ‘hoe’ van storytelling 



Het ‘hoe’ achter effectieve storytelling 



Een kernboodschap vertelt in 1 zin het complexe  

verhaal van jouw project. Een kernboodschap:  

 

● Is tone of voice: past bij jou 

● Is eerlijk: geen leugens of mooipraat 

● Is kernachtig: hoe korter hoe beter 

● Is geformuleerd in begrijpelijke taal  

● Is getest bij het publiek (raakt, betrekt, etc). 



● Shockerend 

● Humoristisch 

● Doemscenario 

● Activistisch 

● Positief 





Deze vrouw verbeterde haar leven 

door het volgen van 

alfabetiseringslessen in haar dorp 

Ik ben erg trots dat ik geslaagd ben 

voor het examen van de 

alfabetiseringsles. Nu kan ik mijn zoon 

helpen met zijn huiswerk 



Amoukanama: de verteller 

Amoukanama is een Vlaamse vzw die zich richt op het 
opzetten van een Circusschool in Conakry, Guinea 



http://drive.google.com/file/d/1hW6ard-aCnSnrbWg9fpWa-foMNO79WzL/view


Wat is de call to action?  



Potjebuur: Call to action 

Een initiatief van Stichting Stof en Aarde een Vlaamse 
PI die oa het project life school uitvoert in Ghana. 
Maar hier gaat het vooral om integratie en 
samenleven 





De technische kant..  

● Ruw materiaal 

● Script 

● Montage 



Ruw materiaal 



Script 

● Plot 

● Situatie 

● Personages 

● Scenes 

○ Dialogen 

○ Acties 



Monteren 



Klimaatling: Montage 

Het Masereelfonds is een klein Vlaams fonds wat 

zich richt op een solidaire, veelkleurige, 

rechtvaardige en radicaal democratische 

samenleving. 



3: Klimaatling? 



Een goed filmpje.. 

● Authentiek 

● Ervaring is beeld 

● Emotie is geluid 

● Dynamisch 

 

 



Break-out rooms 

Bekijk een video en beoordeel: 

 
● Wat is de kernboodschap? 

● Wat is het Frame? 

● Welke communicatiestijl/tone of voice (beeld/geluid) 

zie je? 

● Is het authentiek? 

● Is de clip dynamisch? 
● Zit er een duidelijke call to action in?  

 

NABESPREKING SAMEN  
1. Hoe heb je de aandachtspunten terug gezien in het 
filmpje? 
 



Oordeel zelf: IntercambioSO 

Intercambioso is het uitwisselingsproject van de 

Stedenband Sint-Truiden - Nueva Guinea in 

Nicaragua voor jongeren van de middelbare scholen 

in Sint Truiden. 





Oordeel zelf: White Mountain 

Osotua Foudation is een Nederlands PI dat zich richt 

zich op het verduurzamen van de gemeenschappen 

in de Masaai mara in Kenia. 



http://www.youtube.com/watch?v=L2EJccTAom8


Oordeel zelf: Riforest 

Riforest is een PI die zich richt op het weer leefbaar 

maken van het Rifgebergte in Marokko. 



http://www.youtube.com/watch?v=vt9jcCZPPvg


Ter afronding 

In de workshop beoordeelde we samen het filmpje 

van Intercambioso, dit kwam daar uit 



Ter afronding 

 

 

Wat neem je mee voor je eigen organisatie?  

 

 


