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Genomineerde en winnende films 
Product 

Winnaar: Atlas Copco Airpower 
Producent: DoubleDouble  

Het is een grote uitdaging om mensen te boeien voor een technisch complex onderwerp zoals 
perslucht. Met de productie “Compressed Air is Everywhere” is Atlas Copco hier alvast 
glansrijk in geslaagd. Atlas Copco maakt lucht interessant! Door leuke humoristische 
elementen toe te voegen slaagt het bedrijf erin om de aandacht van de kijker vast te houden. 
Met ‘Big Bert’ als gids maakt de kijker kennis met de zeer gevarieerde toepassingen van 
perslucht. Een mooi staaltje van storytelling.  

 

Genomineerd: Colas 
Producent: Arizona Films 
In deze cinematografisch mooi opgebouwde film maken we kennis met een innovatief concept: 
de integratie van fotovoltaïsche panelen in onze autowegen.  De film heeft een inspirerend 
concept en het thema is visionair in beeld gebracht.  De boodschap is duidelijk, de muziek is 
passend en er is een mooie synergie tussen animatie en live action beelden. 

 

Genomineerd: Atelier 185 
Producent: La fleur rouge 

Aan de hand van een geloofwaardige getuigenis zoomt de film “The Art of Atelier 185” in op 
het productieproces van Damast-messen.  De productie is een mooi staaltje van storytelling. 
Een sterk script, een knappe beeldvoering, de juiste kleursetting, een authentieke voice-over 
en een passende muziekkeuze zijn de succesvolle ingrediënten van deze film die erin slaagt 
om het ambachtelijke van het productieproces in de verf te zetten. 
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Service 

Winnaar: KBC  
Producent: CAU - Interne productie 

Met een eenvoudig en humoristisch filmpje maakt KBC duidelijk met welk type vragen je zoal 
terecht kan bij de KBC-verenigingsservice.  Op een leuke manier is een drama-elementje 
toegevoegd. De film is kort en krachtig, heeft een duidelijke boodschap, een goed script en 
houdt de aandacht vast. De productie is filmisch goedkoop (slechts 1 acteur en 1 vaste 
camera) maar goed gemaakt.  Meer moet dat niet zijn. 

 

Genomineerd: Jobat 
Producent: Sputnik Media / The Oval Office 

Jobat wil met deze video aantonen dat het belangrijk is om voor een werkgever te kiezen die 
dezelfde waarden uitstraalt als die waar jezelf voor staat. De video wil lichtjes provoceren en 
mensen doen beseffen dat foute waarden een match tussen werknemers en –gevers sterk 
hypothekeren.  De creatieve invalshoek, de ludieke aanpak en de duidelijke boodschap maken 
dit tot een krachtige productie die aanzet tot nadenken. 

 

Genomineerd: DA 
Producent: 87seconds 

Aan de hand van deze zeer eenvoudige maar erg creatieve productie informeert verzekeraar 
DA potentiële klanten over de inhoud en de mogelijkheden van een verzekering tegen 
borstkanker. Het bedrijf slaagt erin om dit emotioneel beladen thema met een humoristische 
maar niettemin respectvolle toets te brengen. De startscène intrigeert en de originele, goed 
gekozen metaforen zorgen ervoor dat DA de aandacht van de kijker vasthoudt. De boodschap 
is kort, krachtig en duidelijk. 
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Event 

Winnaar: FISA Salon des Vacances de Bruxelles 
Producent: Sokan 

Met dit originele en humoristisch filmpje weten de organisatoren van het Brusselse 
vakantiesalon, via sociale media, de aandacht van het brede publiek op te wekken voor deze 
beurs.  Het filmpje is sympathiek, kort en krachtig.  Het creatieve concept is goed gevonden 
en blinkt uit door schitterend acteerwerk. Straf hoe zonder één enkel woord uit te spreken en 
met een minimum aan attributen de acteurs erin slagen diverse werelddelen op te roepen.  

 

Genomineerd: Fednot 
Producent: Sylvester Productions 

Met deze korte en krachtige video roept de beroepsvereniging van het Belgisch notariaat haar 
leden op om deel te nemen aan een congres. Ze doet dit op een creatieve en verfrissende 
wijze.  Het contrast tussen de sobere perceptie van het notarisberoep en het aangekondigde 
congres is ronduit verrassend.  De mooie beeldvoering en passende, opzwepende muziek 
maken het tot een mooi geheel. 

 

Genomineerd: Stad Antwerpen  
Producent: Mediamixer 

Deze originele eventteaser nodigt potentiële bezoekers uit om aanwezig te zijn bij de start van 
de “Ronde van Vlaanderen” in Antwerpen. Het is een leuk, ludiek en origineel stopmotion 
filmpje met een duidelijke boodschap. De typische wielercommentaarstem op de achtergrond, 
de muziek, de mooie contrasten tussen bekende stadsbeelden en het wielrennerfiguurtje 
“Julien de Flandrien” zorgen ervoor dat je de start van deze bekende wielerkoers niet wil 
missen. 
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Corporate Image Profit 

Winnaar: Elia  
Producent: Media Facilities 

Met deze corporate movie toont de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet niet alleen 
haar activiteiten maar evenzeer de meerwaarde die ze als bedrijf creëert voor de samenleving. 
Deze knappe bedrijfspresentatie boeit door levendige ritmewisselingen en door een vlotte 
montage van mooie beelden die in mekaar overvloeien. Daarnaast kenmerkt de film zich door 
een krachtig en energiek verhaal. 

 

Genomineerd: Fosbury & Sons 
Producent: Beeldhouwers 

Met een creatieve en goed gerealiseerde film tracht Fosbury & Sons interesse op te wekken 
voor haar origineel werkplekconcept van co-working.  De film is cinematografisch sterk:  het 
kleurgebruik, de passende muziek, de juiste sfeersetting en het inspirerende script dragen bij 
tot een sterk geheel.  De emoties en verveling op de klassieke werkplek zijn goed weerspiegeld 
in de montage. Het doorlopen van uitgesproken tekst op het lint van een klassieke 
typemachine is mooi uitgevoerd.  

  

Genomineerd: ING 
Producent: Plan.net / Neverest 

ING levert met de film “Make your dreams come true” een mooie, inspirerende film af, die 
vooral inspeelt op emotie. Met de film wil ING aangeven dat ze achter de klant staat om dromen 
te realiseren. De verhaallijn is sterk, de beeldvoering zit goed en de muziek bekrachtigt het 
geheel.  Deze poëtische film geeft de kijker een goed gevoel. Knap gedaan. 
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Corporate Image Social Profit 

Winnaar: SOS Kinderdorpen  
Producent: Various Films 

Met deze korte, beklijvende film sensibiliseert SOS Kinderdorpen rond de problematiek van 
bedelkinderen in Senegal. Het contrast tussen het ludieke standbeeldenfestival en de harde 
realiteit van de bedelende jongen, brengt een problematiek van ver weg dicht bij de mensen 
hier. Deze originele vergelijking en de emotievolle beelden en muziek maken er een 
impactvolle video van die ongetwijfeld een gevoelige snaar weet te raken bij het publiek.  

 

Genomineerd: KU Leuven Faculteit Wetenschappen 
Producent: Limel - interne productie  

Met de moodfilm “Science is everywhere” toont de KU Leuven dat wetenschap als een rode 
draad verweven zit in ons dagelijks leven. De film heeft een leuk concept, een goede tekst en 
een aangename voice-over. Een knap product om de 200ste verjaardag van de Faculteit 
Wetenschappen in de bloemen te zetten.  

 

Genomineerd: Fondation Saint-Luc 
Producent: DoubleDouble 

De productie van Fondation Saint-Luc brengt de relaties tussen kankerpatiënten en artsen 
heel knap in beeld. De film heeft een sterke verhaallijn, mooie beelden en authentieke 
getuigenissen van zowel patiënten als van dokters. De getuigen zijn respectvol in beeld 
gebracht en de pianomuziek op de achtergrond is erg passend. 
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Corporate Image Public Sector  

Winnaar: EXPOO 
Producent: De Saeger - Dejonghe | IMAGING / Heren Loebas 

De film: ”Wat als een gewone tafel iets bijzonders wordt?” heeft een heel origineel concept.  
De idee om te werken met geschreven woorden in de borden is goed gevonden. Het  concept, 
de mooie kleur van de beelden, de passende muziek en het intelligente script maken deze film 
tot een aangrijpend en mooi geheel.  EXPOO is er in geslaagd om met pakkende beelden 
emoties prachtig in beeld te brengen zonder overdreven sentimenteel te worden. Deze film 
illustreert dat je zonder woorden toch een heel straffe boodschap kan vertellen.  

 

Genomineerd: Stad Roeselare  
Producent: Clementine Productions / d-artagnan 

De Stad Roeselare positioneert zich met deze dynamische feel good movie als een sterk merk. 
De energie en het enthousiasme dat deze film uitstraalt, werkt aanstekelijk en maakt dat de 
boodschap blijft hangen.  Door de veelheid van mensen die aan deze productie hebben 
meegewerkt, versterkt de stad het “groepsgevoel” en toont ze dat Roeselare een aangename 
en bruisende stad is met een grote diversiteit. Een simpel idee,  maar het werkt ! 

 

Genomineerd: STIB-MIVB 
Producent: Graphical and Audio-visual Production   

STIB-MIVB slaagt er met deze film in om op een impactvolle manier reizigers te sensibiliseren 
om risicovol gedrag op het openbaar vervoer te vermijden.  De film vertrekt vanuit het origineel 
idee om een persoonlijke getuigenis te combineren met striptekeningen en foto’s.  Dit is een 
voorbeeld van uitstekende storytelling waar een sterk en authentiek verhaal met heel 
eenvoudige middelen verteld wordt.  
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Training 
Winnaar: KBC  
Producent: CAU - Interne productie 

Met de film “Uit balans” wil KBC via confronterende, maar duidelijk herkenbare beelden, het 
personeel attent maken op de symptomen van een burn-out. Ze brengen een moeilijk 
onderwerp sterk in beeld. Door een goed gebruik van passende geluiden en beelden illustreren 
ze de mentale toestand van een werknemer die zich op de rand van een burn-out bevindt. Dat 
maakt het tot een eenvoudige, authentieke en relevante productie.  

 

Genomineerd: Colas  
Producent: Arizona Films 

Met een visueel sterke video laat wegenbouwer Colas zijn werknemers kennis maken met een 
nieuw type helm. Op een innovatieve en attractieve manier toont de film alle troeven van de 
helm. Een sterk punt is de mooie integratie van grafische elementen die het innovatieve 
karakter van de helm ook echt doet uitstralen.  

 

Genomineerd: Belgocontrol 
Producent: 87seconds 

Aan de hand van een eenvoudige animatie geeft de instructievideo van Belgocontrol een goed 
zicht op de gehanteerde veiligheidsprocedures.  De boodschap komt duidelijk over door de 
illustratief sterke voorbeelden, het rustige tempo en een goed script. 
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Motivation 

Winnaar: AZ Delta 
Producent: Clementine Productions 

AZ Delta brengt met deze film een moeilijk en gevoelig thema op een knappe manier in beeld. 
Zonder al te veel expliciete woorden vestigt de productie de aandacht op het ethisch belang 
van de kleine dingen binnen de patiëntenzorg. De sterke storytelling en de passende muziek 
maakt het tot een beklijvende productie. De film is technisch goed gemaakt en brengt “gewone” 
mensen mooi in beeld.  

 

Genomineerd: KBC 
Producent: CAU - Interne productie 

Met een leuke animatie van de ‘Ronde van Vlaanderen’, een origineel script en toffe 
karaktertjes tracht KBC haar medewerkers minstens één keer per week op de fiets te krijgen. 
De argumenten om “niet” met de fiets te komen zijn goed gevonden. Dit is een campagne die 
zeker intern over de tongen gaat en die het personeel aanspreekt. Dit filmpje doet wat het 
moet doen. 

 

Genomineerd: Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk 
Producent: Fledge.tv / Insilencio 

Bewoners en familieleden brengen met hun verhalen de nieuwe visie van het Zorgbedrijf 
Ouderenzorg Genk (ZOG) tot leven. De getuigenissen zijn oprecht en impactvol, en dat zorgt 
voor een heel authentiek verhaal.  Je voélt als het ware dat de bewoners er zich thuis voelen 
en “content” zijn.  Personeel is niet beter te motiveren dan door dit soort getuigenissen. De 
onvervalste verhalen doen je goesting krijgen om voor deze mensen te zorgen. 
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Employer Branding 

Winnaar: Agristo 
Producent: Clementine / d-artagnan 

Met de ludieke campagnefilmpjes “Potatoholics” heeft aardappelverwerkingsbedrijf Agristo 
een origineel concept gevonden om werknemers te werven.  Door het gebruik van humor 
trekken ze de aandacht en blijft de boodschap hangen. De filmpjes zijn herkenbaar en goed 
gemaakt. In combinatie met een duidelijke boodschap en een goed script is de call to action 
in deze filmpjes smaakvol uitgewerkt. 

 

Genomineerd: Decathlon 
Producent: HR-Productions / Insilencio 

Met eenvoudige maar impactvolle beelden geeft Decathlon de omgeving en sfeer in het bedrijf 
weer. De film legt op knappe wijze de link tussen de expertise en passie van de werknemers 
in hun vrije tijd en de inzet daarvan op de werkplek. Dat zorgt voor een doelgerichte film. De 
frisse montage versterkt de boodschap en de overgangen zijn mooi en vloeiend in beeld 
gebracht.  De boodschap is geloofwaardig, creatief en technisch goed in beeld gebracht met 
relevante actiebeelden. 

 

Genomineerd: KPMG 
Producent: Double Double  

Aan de hand van fraaie, kunstzinnige actiebeelden gecombineerd met een krachtige 
boodschap tracht KPMG jonge afgestudeerden voor zich te winnen. Het concept “passie” als 
rode draad is doordacht en aantrekkelijk in beeld gebracht.  De film is technisch sterk, zowel 
qua beelden als qua ritme. De knappe synchronisatie tussen beeld en muziek werkt 
versterkend.  
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Grand Prix: Corporate Communication  

FISA Salon des Vacances de Bruxelles 
Producent: Sokan 

Een geweldig grappig feel good filmpje moet mensen naar het vakantiesalon in Brussel lokken.  
Het poëtische karakter, de zeer creatieve insteek en een sausje Britse humor maken van deze 
film een zeer smaakvol geheel.  De acteurs weten met heel weinig middelen een hele sfeer op 
te wekken. Een opvallende inzending die de jury van het Belgian Corporate Video Festival wist 
te bekoren. 

Grand Prix: Employee Communication  

KBC  
Producent: CAU - Interne productie 

De film “Uit balans” van KBC heeft een originele invalshoek. We kijken door de ogen van een 
werknemer die zich op de rand van een burn-out bevindt. De goede mise-en-scène, de bewust 
onrustige beeldvoering en de goed gekozen geluidseffecten zorgen ervoor dat de symptomen 
van een burn-out herkenbaar in beeld komen.  Dit maakt het tot een eenvoudige, authentieke 
en impactvolle productie. 
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Special Award: Live Action  

Stad Roeselare  
Producent: Clementine Productions / d-artagnan 

Met de dynamische film “#VANRSL!” positioneert de Stad Roeselare zich als een sterk merk. 
De film is productioneel goed gemaakt en heeft een professionele uitstraling. Knap dat ze er 
in slaagden om zoveel mensen te laten participeren aan de clip. Daarmee versterken ze het 
“groepsgevoel” en tonen ze dat Roeselare een aangename en bruisende stad is voor jong en 
oud. 

Special Award: Animation / Live Action  

Colas 
Producent: Arizona Films 

In de film ‘Wattway’ presenteert Colas een innovatief product: de integratie van fotovoltaïsche 
panelen in onze autowegen.  De film heeft een inspirerend concept en het thema is visionair 
in beeld gebracht.  De film is cinematografisch mooi opgebouwd en er is een goede synergie 
tussen de knappe animatie- en live action beelden. 

Special Award: Animation  

International Committee of the Red Cross (ICRC)  
Producent: Cartoonbase 

Met een zeer eenvoudige animatie verduidelijkt het Internationaal Comité van het Rode Kruis 
het financieringssysteem van de Humanitarian Impact Bond. De animatie charmeert door haar 
eenvoud en coherentie.  Ze is stijlvol, origineel, bevat leuke gimmicks en blijft tot op het einde 
boeien.  Zo slaagt het Rode Kruis erin om een abstract onderwerp op een duidelijke en 
krachtige manier in beeld te brengen.  

Special Award: Multichannel 

Unilin 
Producent: d-artagnan 

Voor de verspreiding van de film “De VéloVrienden Challenge” zorgde vloerproducent Unilin 
voor een sluitend communicatieplan waarin de verschillende distributiekanalen van deze video 
op elkaar afgestemd werden. Ze communiceerden eerst via interne kanalen.  Aansluitend vond 
de externe communicatie plaats via onder meer een persbericht, website en sociale media.  
Ook werden diverse intermediaire kanalen ingezet.  De film is erin geslaagd om op 3 maanden 
tijd 102.000 views op YouTube te genereren. 
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Special Award: Script  

Provincie Antwerpen 
Producent: Prophets & De Vloer  

Met een sterk ‘up tempo filmpje’ slaagt Provincie Antwerpen erin om met de nodige ironie een 
sterke en unieke boodschap over te brengen. De voice-over is uitermate goed gecast. Het 
goed opgebouwde verhaal heeft een originele invalshoek en kent verrassende wendingen. Dat 
maakt dat de boodschap op een sympathieke manier overkomt.  

Special Award: Authenticity 

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk 
Producent: Fledge.tv / Insilencio 

Bewoners en familieleden brengen met hun verhalen de nieuwe visie van het Zorgbedrijf 
Ouderenzorg Genk (ZOG) tot leven. Zij doen dit aan de hand van oprechte en impactvolle 
getuigenissen, wat zorgt voor een authentiek verhaal. Deze verhalen werken motiverend en 
doen je haast ‘goesting’ krijgen om voor deze mensen te zorgen. 

 

 


