
Belgian Corporate 
Video Festival
Winnaars & 
Genomineerden 2017 



Co-organisatie

  2



Voorwoord          4
Product           6
Service           8
Event          10
Corporate Image Profi t      12
Corporate Image Non-Profi t     14
Training          16
Motivation         18
Employer Branding       20
Grands Prix         22
Special Awards        24
Facts & Figures        29
Colofon          38

Inhoud

 3



  4

#BCVF17

Voorwoord



 5

Het Departement Management en Communicatie van de AP Hogeschool en Kanaal Z organiseren 
dit jaar de 18de editie van het Belgian Corporate Video Festival. Ontstaan als een kleinschalig 
studentenproject is dit Festival over de jaren heen uitgegroeid tot het grootste evenement in 
België dat corporate video in de kijker zet.

Jaar na jaar nam de organisatie van het Festival een steeds grotere omvang aan. Omdat 
AP Hogeschool sterk gelooft in de meerwaarde van corporate video besloot ze in 2010 het 
Festival verder te professionaliseren. Enerzijds gebeurde dit door een samenwerking aan te gaan 
met Kanaal Z/Canal Z, anderzijds door op de hogeschool een onderzoeksgroep op te richten die 
op een systematische wijze wetenschappelijk onderzoek verricht naar de trends en evolutie van 
corporate video als communicatie-instrument.

Het Belgian Corporate Video Festival is meer dan enkel awards uitreiken aan de beste corporate 
video’s van het jaar. Het is ook een evenement waarop innovaties op het vlak van creatie, 
productie en verspreiding van corporate video worden gecommuniceerd en getoond.

In dit boekje vindt u de lijst van genomineerden en de winnaars van de editie 2017, met 
opmerkingen van de jury bijgevoegd. De genomineerde en winnende films kan u herbekijken 
op onze website www.bcvf.be. 

Wij hopen dat het Belgian Corporate Video Festival en dit boekje u zullen inspireren bij de 
realisatie van uw volgende videoproductie.



Product
Genomineerden

Producent: Mediart Design
Opdrachtgever: AKKA Belgium

Producenten: Sputnik Media / These Days
Opdrachtgever: Microsoft

Aan de hand van mooie overgangen tussen 
zwart/wit en kleur en tussen live action- en 
animatiebeelden slaagt AKKA Belgium erin 
een verband te leggen tussen de sterktes van 
het door AKKA overgenomen Italiaanse merk 
Bertone en de technologie van AKKA.  Het is 
een succesvol samenspel tussen verhalende 
en technische elementen.

Microsoft legt op een speelse manier het 
complexe thema ‘online security’ uit aan haar 
klanten. De video vertrekt vanuit een originele 
invalshoek. De associatie met de kinderen 
en een snoeppot is goed gevonden. De 
boodschap is heel duidelijk en erg toegankelijk.
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Producent: Cactus Audiovisual

Opdrachtgever: 
Plate-forme Maison Passive

Winnaar

Gebaseerd op het tv-format van het humoristische programma “Bref” op Canal+, vertelt 
deze video het verhaal van een man die wil kennismaken met passiefbouw maar door 
een misverstand in een bordeel terechtkomt. De originele invalshoek en onverwachte 
elementen zorgen ervoor dat de kijker zijn aandacht behoudt. De boodschap blijft goed 
hangen. Doelstelling bereikt.
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Service
Genomineerden

Producent: Motionmakers
Opdrachtgever: Argenta

Producent: These Days
Opdrachtgever: Telenet

Deze video geeft op een eenvoudige manier 
weer waar en wanneer je de mobiele applicatie 
van Argenta kan gebruiken, zodat je op elk 
moment van de dag online kan bankieren. Het 
basisidee is klassiek maar heel geslaagd. Aan 
de hand van technisch sterke beelden en een 
goede montage worden de mijlpalen in het 
leven mooi in beeld gebracht.

Deze sympathieke fi lm van Telenet wil awareness 
creëren voor een campagne van de Digibende, 
een groepje digital natives die stuk voor stuk 
geloven dat digitale toepassingen het dagelijks 
leven makkelijker, boeiender en leuker maken. 
Het is een positief fi lmpje dat heel herkenbaar 
is uitgewerkt. De mooie interactie tussen de 
verschillende generaties is authentiek in beeld 
gebracht.  Soms misschien lichtjes geforceerd 
maar niettemin geslaagd. 
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Producenten: 
Duval Guillaume / La Mancha

Opdrachtgever: 
AXA Verzekeringen

Winnaar

AXA Verzekeringen wijst met een realistisch en een heel herkenbaar fi lmpje (potentiële) 
klanten op het gevaar van het posten van vakantiefoto’s op sociale media. De boodschap 
is helder en duidelijk en de fi lm sluit goed aan bij de doelgroep.
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Event
Genomineerden

Producenten: 
Motion and Still / Yellow Submarine
Opdrachtgever: Havenbedrijf Antwerpen

Producent: CAU - Interne productie
Opdrachtgever: KBC

Havenbedrijf Antwerpen wil met deze 
humoristische fi lm promotie maken voor de 
carpooldag. De boodschap is erg duidelijk. De 
capriolen van twee medewerkers geven de fi lm 
een ludieke insteek. De fi lm is een topper qua 
authenticiteit en bevordert de betrokkenheid 
bij het personeel.

KBC wil met deze originele teaser personeel 
aanzetten om deel te nemen aan de Spartacus 
Run. De stereotiepe secretaresse die zich 
voorbereidt op een deelname aan de wedstrijd, 
geeft de fi lm een grappige insteek. De fi lm 
is kort en krachtig en heeft een duidelijke 
boodschap.
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Producenten: 
Sputnik Media / Absoluut

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid 
Agentschap Binnenlands Bestuur

Winnaar

De Vlaamse Overheid wil met deze originele fi lm studenten Journalistiek verder doen kijken 
dan clichés en hen oproepen om deel te nemen aan de wedstrijd “De Clichékillers”. Dat 
doet ze aan de hand van een sterke monoloog en een script dat doorspekt is met humor. 
De video is doelgericht, leuk en onderhoudend. Kortom, een vindingrijke oproepspot.
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Corporate Image Profi t
Genomineerden

Producent: Brightside Films
Opdrachtgever: 
Brussels Airlines

Producent: CAU 
Interne productie
Opdrachtgever: KBC

Producent: Motionmakers
Opdrachtgever: KPMG

Vanuit het standpunt van 
een cliënte vertelt KPMG 
hoe ze haar hebben kunnen 
helpen een succesvolle 
ondernemer te worden. Een 
emotionele strategie brengt de 
kernwaarden van de organisatie 
goed in beeld. Dat resulteert in 
sterke storytelling in functie van 
de boodschap.

Naar aanleiding van de ‘Dag van 
de Zorg’ brengt KBC een helder 
portret van 5 zorgduo’s, waarbij 
minstens altijd één iemand van 
het duo een KBC-medewerker 
is.  De authenticiteit en de 
eerlijkheid van deze fi lm geven 
de bank een menselijk gelaat.
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Deze leuk en goed opgebouwde 
video geeft de kernwaarden 
van de organisatie goed weer. 
Hij vertrekt vanuit een excellent 
idee en heeft een mooi, per-
soonlijk verhaal dat de baseline 
van het bedrijf goed onder-
steunt. De fi lm heeft aandacht 
voor diversiteit en het doorbre-
ken van stereotypen.



Producent: Borgerhoff & Lamberigts

Opdrachtgever: 
Van de Velde / PrimaDonna

Winnaar

In deze inventieve video ondervinden mannelijke werknemers hoe het voelt om een grote 
cupmaat te hebben.  Van de Velde belicht zo op een originele manier de kernactiviteit van 
het bedrijf.  Met verrassende humor raken ze de juiste snaar. Het is een gedurfde fi lm met 
een sterke marketingboodschap.
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Corporate Image Non-Profi t
Genomineerden

Producent: Duval Guillaume
Opdrachtgever: 
Rode Kruis Vlaanderen

Terwijl de rest van de 
wereldbevolking gezellig 
Kerstmis viert, toont deze 
aangrijpende fi lm hoe Rode 
Kruis-vrijwilligers zich dag 
en nacht inzetten in Syrië. 
De grafi sche beelden geven 
een grimmige sfeer weer en 
het liedje ‘Let it snow’ zet de 
beelden extra kracht bij. De 
opbouw en het contrast is 
beklijvend.

Producent: Bonka Circus
Opdrachtgever: 
SOS Kinderdorpen 

Producent: Friendship / ADULT 
Opdrachtgever: 
Vzw Haarwensen

SOS Kinderdorpen wil naar 
aanleiding van de ‘Dag van 
de rechten van het Kind’ 
aandacht voor het feit dat één 
op de tien kinderen alleen moet 
opgroeien.  De fi lm vertrekt 
vanuit een simpel idee, is 
prachtig opgebouwd en heeft 
een treffende boodschap.  De 
getuigenissen komen recht uit 
het hart en dat maakt de fi lm 
heel ‘echt’.

Deze video van vzw Haarwensen 
toont hoe donateurs van 
hoofdhaar zieke kinderen 
aan een levensechte pruik 
helpen. Het is een pakkend en 
emotioneel verhaal, verpakt 
met een lach en doordrenkt met 
een traan. De getuigenissen 
zijn heel authentiek in beeld 
gebracht. Het menselijk aspect 
staat centraal.

  14



Producent: DoubleDouble

Opdrachtgever: 
Amnesty International

Winnaar

Amnesty International probeert de vooroordelen van mensen te overwinnen door hen met 
elkaar op een bijzondere manier te confronteren en dat levert een heel menselijke fi lm 
op.  Het verhaal vertrekt vanuit een krachtig concept. De fi lm is sterk in zijn eenvoud en is 
pakkend, inspirerend en stimulerend. Een heuse eyecatcher.
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Training
Genomineerden

Producent: Medialife BVBA
Opdrachtgever: Delhaize

Producent: Interne productie
Opdrachtgever: Instruxion

Delhaize zet in deze dynamische fi lm de 
klantenwaarden op een enthousiasmerende 
manier in de verf.  Deze video geeft op 
een leuke manier richtlijnen aan het personeel 
zodat Delhaize opnieuw de favoriete winkel 
van de Belg kan worden. De boodschap is 
duidelijk en animatie en live action beelden 
zijn op een interessante manier geïntegreerd.

In deze trainingsfi lm reikt Febelfi n cursisten 
op interactieve wijze concrete tips aan over 
databeveiliging en cybersecurity. De fi lm 
toont hoe een saai onderwerp op een speelse 
en aangename manier aan de man gebracht 
kan worden en is een voorbeeld van goede 
samenhang tussen animatie en live action.
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Producent: CAU - Interne productie

Opdrachtgever: KBC

Winnaar

In deze ludieke animatiefi lm worden de richtlijnen waaraan de vertalingen bij KBC moeten 
voldoen op een duidelijke en originele manier in beeld gebracht.  De animatie is creatief 
en dynamisch, de verhaallijn is grappig en de boodschap is erg duidelijk en doeltreffend.

 17



`

Motivation
Genomineerden

Producent: Sam Ostyn
Opdrachtgever: Brussels Airport

Producent: Medialife
Opdrachtgever: Delhaize

Deze productie van Brussels Airport heeft 
een knappe storyline.  De fi lm start met de 
terreuraanslagen van 22 maart 2016 en toont 
hoe de luchthavengemeenschap daar sterker is 
uitgekomen. Er is aandacht voor emoties maar 
met een positieve en hoopvolle boodschap.  
Ook het tempo is passend: traagheid en 
versnelling. Het leven herneemt.

Aan de hand van een simpele, korte teaser 
roept Delhaize mensen op om op vrijwillige 
basis de netheid van de parking van diverse 
fi lialen voor hun rekening te nemen. De 
freerunner geeft de fi lm een originele insteek 
en maakt het tot een dynamisch geheel.
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Producent: Scarfi lm Production

Opdrachtgever: 
Louvain School of Management

Winnaar

De fi lm vertelt het verhaal van een pas afgestudeerde Franstalige werknemer die in de eerste 
vergadering op zijn nieuwe job geconfronteerd wordt met mensen die enkel Nederlands 
en Engels praten. Hij is helemaal van slag, weet niet wat zeggen want het ontbreekt hem 
aan talenkennis.

De idee achter de fi lm is studenten te motiveren om hun talenkennis te verbeteren.  De 
humoristische toon vangt de aandacht van de kijker en verduidelijkt de algemene boodschap 
van de fi lm.
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Employer Branding
Genomineerden

Producent: Bruut Collective
Opdrachtgever: Axxes

Producenten: HR Productions / Insilencio
Opdrachtgever: Lidl Belgium 

Omdat het steeds moeilijker wordt om IT-talent 
aan te trekken in een kleine poel van experts 
koos Axxes voor een andere aanpak dan de 
gemiddelde recruitment video. Het bedrijf 
koos voor het format van een fi ctiefi lm waarbij 
een IT’er een heuse Ninja training moet 
doorstaan om uiteindelijk zijn echte avontuur 
te kunnen beginnen bij Axxes. De originele 
insteek en het sterke script houden de kijker 
gekluisterd aan het scherm.

“Lidl is meer dan een winkel.” Deze boodschap 
zit verpakt in een feelgoodfi lm die een positief 
en vrolijk verhaal uitstraalt. De goede storyline 
en productie zijn volledig aangepast aan het 
concept en geven ‘kleur’ aan Lidl. Dankzij de 
sfeer van de video is er een sterke link tussen 
employer branding, de bedrijfsvisie en het 
merk Lidl.
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Producenten: 
Samoer-Eye / Insilencio

Opdrachtgever: 
Universitair Ziekenhuis Brussel

Winnaar

Aan de hand van een mooie, authentieke getuigenis geeft de fi lm weer waar werken in een 
ziekenhuis écht om draait - de patiënt.  Het verhaal is goed opgebouwd en de getuige is 
respectvol in beeld gebracht.  De goede baseline benadrukt dat je door te werken in het 
UZ Brussel elke dag het verschil kan maken voor de patiënt. Een sterk staaltje Employer 
Branding!

 21



Grand Prix
Corporate Communication

Producent: DoubleDouble

Opdrachtgever: 
Amnesty International

Amnesty International slaagt erin een breed publiek te bereiken en hen te ontroeren. De 
video probeert op een confronterende manier de vooroordelen van mensen te overwinnen 
en dat levert een heel menselijke fi lm op. Een sterke boodschap met mooie, eenvoudige 
beelden maakt deze fi lm groots in zijn eenvoud.
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Grand Prix
Employee Communication

Producent: Scarfi lm Production

Opdrachtgever: 
Louvain School of Management

De motiverende fi lm van Louvain School of Management weet met een eenvoudig en 
goed uitgewerkt verhaal studenten aan te zetten om hun talenkennis te verbeteren.  De 
boodschap is mooi en herkenbaar in beeld gebracht, de humor werkt aanstekelijk en de 
acteur is goed gecast. De kwaliteit van de beelden en de passende muziek maken het tot 
een knappe fi lm.
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Special Award
Animation

Producent: Mediart Design

Opdrachtgever: AKKA Belgium

Deze video is een voorbeeld van knappe integratie tussen animatie- en live action beelden.  
De animaties zijn innovatief en in lijn met het imago dat AKKA Belgium wil uitstralen.  De 
sterke graphics en de mooie visuele- en geluidseffecten maken het plaatje compleet.  
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Special Award
Live-action

Producent: Bozo Film Company

Opdrachtgever: Universiteit Gent

In de imagofi lm van de UGent spelen sfeer, emotie en beleving een belangrijke rol. Op 
een authentieke en sfeervolle wijze weerspiegelt deze fi lm ‘het leven zoals het is’ aan de 
Universiteit Gent. Het is een mooie, kwaliteitsvolle imagofi lm met krachtige beelden en 
goede camerastandpunten. De montage maakt het tot een dynamisch geheel.
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Special Award
Script

Producent: METACOM 

Opdrachtgever: CHU St-Pierre

CHU St-Pierre presenteert zich met een sterk verhaal waarvan het script erg goed is 
opgebouwd. Het verhaal vertrekt vanuit een briefi ng aan architecten die gevraagd worden 
een ziekenhuis te bouwen dat voldoet aan de behoeften van personeel en patiënten. De 
fi lm heeft een goede voice-over, een passend tempo en een uiterst geslaagde combinatie 
tussen tekst en beeld.
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Special Award
Authenticity

Producent: Interne productie

Opdrachtgever: STIB/MIVB

Acht medewerkers getuigen op een emotionele manier over de tragische gebeurtenissen 
van 22 maart 2016.  De getuigen zijn sereen in beeld gebracht en geven een menselijk 
gelaat aan het bedrijf.  De getuigenissen zijn krachtig op het vlak van tekst, geluid en beeld. 
De fi lm is ingetogen, alle ervaringen en emoties komen aan bod. Een mooie pakkende 
terugblik.
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Special Award
Multichannel

Producent: Bonka Circus

Opdrachtgever: SOS Kinderdorpen

Naast de inzet van diverse online en offl ine kanalen, heeft SOS Kinderdorpen verschillende 
doelgroepgerichte intermediairs ingezet.  Met meer dan 1,6 miljoen views in België kende 
deze fi lm viraal een groot succes. Bovendien werd deze fi lm wereldwijd opgepikt, ook in de 
andere landen waar SOS Kinderdorpen actief is. De call to action heeft heel goed gewerkt.
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Facts & Figures
Inschrijvingen sterk geëvolueerd
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Inzendingen Employee Communication

De 55 fi lms die deel uitmaken van de 
hoofdcategorie “Employee Communication” 
zijn gericht naar interne doelgroepen.  Bij de 
categorie Employer Branding gaat het om fi lms 
die de organisatie als aantrekkelijke werkgever 
in de kijker zetten.  Onder de categorie Training 
vallen fi lms die als doel hebben werknemers 
op te leiden, nieuwe vaardigheden aan te 
leren of hen kennis te laten maken met nieuwe 
productiemethoden.  De categorie Motivation 
bevat tot slot fi lms met als doel werknemers te 
motiveren of te sensibiliseren. 
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Inzendingen Corporate Communication

De 182 inzendingen in de hoofdcategorie Corporate 
Communication zijn verdeeld over 5 categorieën.  Bij 
Corporate Image Profi t en Corporate Image Non-Profi t  
gaat het om producties waarin identiteit, missie, visie 
en kernwaarden centraal staan. Bij de categorie Service 
ligt de focus op het in beeld brengen van een dienst of 
hoe de klant moet omgaan met die dienst. De categorie 
Product staat open voor inzendingen met een focus op 
het productieproces van een product. In de categorie 
Event vinden we tot slot fi lms die teasen om deel te 
nemen aan een evenement of die een verslag brengen 
van een evenement.  

Uit de twee grootste categorieën, Corporate Image 
Profi t en Corporate Image Non-Profi t, koos de jury 
vier genomineerden.  Uit de zes andere categorieën 
nomineerde de jury er telkens drie. 
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Multichannel inzet

Het Festival surft mee op het succes van video in de communicatiemix. Video is hot en in 
tijden van contentmarketing neemt het belang almaar toe. De verspreiding verloopt meer 
en meer multichannel. Naast de klassieke bedrijfskanalen zetten organisaties tegenwoordig 
sterk in op online video.  Dit gebeurt zowel op eigen online kanalen (website, enz.) als op 
externe online kanalen (Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat).

42% maakt gebruik van intermediaire kanalen. De meest ingezette kanalen zijn pers, 
partners, medewerkers, overheidsinstellingen en scholen.
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% van de fi lms die online verspreid werden



Getuigen maken authentiek

44% van de fi lms zet getuigen in. 
Hiermee trachten corporate videomakers 
een vleugje authenticiteit in hun fi lm in te 
brengen.  Heel vaak zijn het medewerkers, 
de CEO of klanten die aan het woord 
komen.  
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Live Action sterk vertegenwoordigd dit jaar

  2016   2016   20162017 2017 2017

27%

23% 44%

57% 29%

20%

Animation Live Action Live Action
& Animation
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Gebruikte talen in de fi lm

Grote verschillen in budget

Mediaan: 
7 815 euro

Gemiddelde: 
19 175 euro

Een budget meedelen blijft delicaat. Bovendien zijn budgetten meestal moeilijk onderling 
vergelijkbaar. Want hoe vergelijk je het budget van een interne productie met het budget 
van een externe productie? We lieten de optie aan opdrachtgevers en productiehuizen 
om aan te kruisen dat ze hun budget liever niet wensen mee te delen. Drie op de vier 
inzendingen gaven toch een budget op. 

Nederlands 55% Frans 46% Engels 26%
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Duur van de producties

Inzendingen worden almaar korter
Jaar na jaar daalt de lengte van de inzendingen. In 2017 is bijna drie op de vier fi lms korter 
dan drie minuten. In 2010 ging dit slechts om 26 %.

Mediaan: 
2 min 11 sec

Gemiddelde:      
2 min 47 sec

Inzendingen korter dan drie minuten
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