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De wereld turned upside down
tijdens de corona-uitbraak. 
Langzaamaan komen de 
effecten hiervan aan het licht en 
bepalen structurele sociaal-
maatschappelijke veranderingen 
en technologische vernieuwin-
gen dan wel versnellingen zowel 
het discours als de praktijk. 
Denk bij dat laatste aan het 
werken en communiceren op 

afstand, de explosieve groei 
van e-commerce (+60%) en de 
acceleratie van digitalisering in 
generieke zin. Last but not least 
had corona ook impact op de 
(editorial) contentprogrammering 
van CSDM. Op de netwerken 
waren onder meer speelse 
uitingen te zien die de richtlijnen 
van het RIVM ondersteunden en 
uitingen die het zorgpersoneel 
- de ‘helden’ - een hart onder 

54

DIT NUMMER STAAT IN HET TEKEN VAN 
CONTENT DIE WORDT UITGEZONDEN 
IN AMSTERDAM, ROTTERDAM EN 
ANTWERPEN. OOK WORDEN DE 
GEDACHTEN, UITGANGSPUNTEN EN 
RICHTLIJNEN DIE HIERAAN TEN GROND-
SLAG LIGGEN, BESCHREVEN. 
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BELEEF

DE STAD!

de riem staken. Ook was er een 
positieve contentcampagne 
(#SHOUTOUT) die bij reizigers 
een goed gevoel moest 
oproepen.

De ‘lijn’ Amsterdam – Rotterdam 
– Antwerpen wordt vanwege 
de supersnelle treinverbinding, 
door stedenbouwkundigen en 
planologen, het begin van een 
‘OV-autoriteit’ genoemd. 

het virtuele 
spiegelbeeld 
van de stad 
tonen vanuit 
een positief,
innovatief 
perspectief

Met een beetje verbeeldings- 
kracht maakt CSDM deel uit van 
deze autoriteit. In de nabijheid 
van de treinstations in deze 
steden zijn namelijk de 
netwerken van CSDM geïnstal-
leerd. Op honderden grote digi-
tale schermen op metrostations 
is daar dagelijks contextuele 
en relevante content te bewon-
deren. Over de achterliggende 
gedachten bij de programmerin-
gen, de contentconcepten en de 
extensies van de content gaat 
deze vierde editie van CSDM 
Magazine. Concreet moet deze 
uitgave worden gezien als een 
‘contentguide’ voor de drie 
genoemde steden. Uiteraard met 
inachtneming van de afspraken 
met externe stakeholders als de 
Gemeente Amsterdam, het GVB, 
de gemeente Rotterdam en de 
RET en vergelijkbare instanties 
in Antwerpen.

De beschreven contentconcepten 
sluiten aan bij ontwikkelingen die 
zich nu voltrekken in moderne 
metropolen. Denk daarbij aan de 
infrastructurele en mobiliteitsuit-
dagingen, maar ook aan 

verduurzaming en de gevolgen 
van technologie voor ons dage-
lijks leven. Als centraal uitgangs- 
punt is gekozen voor het thema 
‘Beleef de stad’. In dit thema 
komen alle concepten of delen 
daarvan samen. Content moet 
informeren, inspireren, verbin-
den en soms social awareness 
bevorderen. Dat doen we door 
het virtuele spiegelbeeld van de 
stad op de metrostations te tonen 
vanuit een positief innovatief 
perspectief. 

Naast dit perspectief wordt in de 
contentprogrammeringen reke- 
ning gehouden met de specifieke 
kenmerken van een locatie. De 
kijker krijgt daardoor het gevoel 
van nabijheid en betrokkenheid 
wat de aantrekkingskracht van de 
schermen extra vergroot. Op het 
oog lijken de concepten in alle 
drie de steden hetzelfde, maar 
wie goed kijkt ontdekt accent-
verschillen. Zo heeft Rotterdam 
een meer urban karakter, terwijl in 
Amsterdam kunst en cultuur meer 
de boventoon voeren. 
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Mokum
Amsterdam
Damsko

De stad straalt, schittert en bruist. Daarom komen 
er veel toeristen naar Amsterdam. Er zijn 501 hotels 
en 34.800 hotelkamers. De helft van alle buiten-
landse hotelgasten in Nederland overnachten hier. 
Met zoveel inwoners en bezoekers is nieuwe de 
Noord-/Zuidlijn een uitkomst. Het Amsterdamse 
metronetwerk is dan ook het snelst groeiende 
digitale netwerk van Nederland. Wekelijks maken 
4.926.362 reizigers gebruik van de metro. 

Amsterdam telt 89 musea waar jaarlijks 12.989.000 
bezoekers komen. Jaarlijks organiseert de stad 300 
festivals. Eén van de festivals die het grote publiek 
trekt, met afgelopen jaar 900.000 bezoekers, is het 
Amsterdam Light Festival. De grachten en straten 
van de stad worden verlicht met betoverende 
lichtinstallaties van internationale kunstenaars. 

AMSTERDAM TELT MEER DAN 

HONDERD KILOMETER AAN 

KANALEN, ONGEVEER 90 EILANDEN 

EN 1500 BRUGGEN. IN DE STAD 

WONEN 862.965 INWONERS EN 

180 VERSCHILLENDE 

NATIONALITEITEN.

16%

32%

52%

SHOPPEN

SCHOOL

WERK

Reismotief

1.498.433

1.800.000

STROMMA

CANAL CRUISES

Het best bezocht...

2.076.526
VAN GOGH  

MUSEUM

2.259.987 RIJKSMUSEUM

Netwerkfeiten

4.926.362
REIZIGERS PER WEEK

SCHERMEN

LOCATIES

Als ik 
wederkom 
breng ik 
voor jou
Tulpen uit 
Amsterdam
Duizend gele, 

duizend rode
Wensen jou het 
allermooiste
Wat mijn mond 
niet zeggen kan,
Zeggen tulpen 
uit Amsterdam

182

30
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Roffa
Rotterdam
010

Rotterdam is de op één na grootste stad van 
Nederland. De stad telt 647.625 inwoners, dat zijn 
er 3.252 meer dan op 1 januari 2019 en telt 174 
nationaliteiten. 

Jaarlijks maken 28 miljoen reizigers gebruik van de 
oudste metrolijn van Nederland die daarom ook wel  
de ‘IJzeren legende’ genoemd wordt. De meeste 
bezoekers van de binnenstad bezoeken de stad 
voor hun werk. Gericht op recreatie is shoppen de 
populairste activiteit, met de Koopgoot en de 
Lijnbaan als het kloppende winkelhart. De stad 
heeft 37 musea waar jaarlijks 1.300.000 bezoekers 
kunst en cultuur opsnuiven. 

10%

35%

55%

SHOPPEN

STUDIE

WERK

Reismotief

4.700.000

1.400.000
DIERGAARDE 

BLIJDORP

DE MARKTHAL

Het best bezocht...

550.000

575.000 De fricandel
is al sinds
jaar en dag
de favoriete
doodsoorzaak
in Rotterdam

en dat woue we
graag zo houe
omdat het anders
kankeren wordt

KENMERKEND VOOR ROTTERDAM 

ZIJN DE TOONAANGEVENDE 

ARCHITECTUUR, AVANTGARDISTISCHE 

KUNSTENAARS EN DESIGNERS, EEN 

GROOT ZAKELIJK DISTRICT EN HET 

BRUISENDE UITGAANSLEVEN.
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SPIDO 
RONDVAARTEN

DE EUROMAST

Netwerkfeiten

2.301.141
REIZIGERS PER WEEK

SCHERMEN

LOCATIES

71
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,t Stad
Antwerpen
Anvers

De kerk vindt haar oorsprong in de veertiende 
eeuw en is omringd door boetiekjes, restaurants 
en knusse barretjes. De stad heeft een opper-
vlakte van 204,5 km² en 526.000 inwoners. 

De premetro is één van de populairste vervoers- 
middelen. Wekelijks maken er 825.668 reizigers 
gebruik van de premetro. Een groot deel van de 
reizigers, jaarlijks 1,1 miljoen, bezoeken dieren- 
tuin ZOO Antwerpen. De stad trekt ook veel 
kunstliefhebbers die de schilderijen uit vervlogen 
tijden en moderne kunst komen bewonderen. 
Er zijn 33 musea waar jaarlijks 596.986 museum-
bezoekers komen. 

Het gros van de bezoekers komt naar Antwerpen 
om te shoppen. De historische binnenstad in 
combinatie met de Nationalestraat als dé mode-
straat van Antwerpen trekt jaarlijks 14,8 miljoen 
dagtoeristen. De meeste toeristen (58%) komen 
uit eigen land. De internationale bezoekers 
komen voornamelijk uit Nederland. 

ANTWERPEN STAAT BEKEND 

OM DE HISTORISCHE BINNENSTAD 

DIE IS GEBOUWD ROND DE 

ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL.

17%

21%

38%

STUDIE

WERK

SHOPPEN

Reismotief

1.175.000

364.819

210.071

116.819

ZOO ANTWERPEN

SINT-CAROLUS 
BORROMEUSKERK

RUBENSHUIS

MUSEUM 
PLANTIN-MORETUS

Het best bezocht...

Ik wil 
deze nacht 

in de straten
 verdwalen,

de klank van de 
stad maakt mijn 

ziel amoureus.

Al heb ik geen 
geld om plezier 

te betalen,
ik vind wel 

een vrouwke 
heel net en 

genereus

Netwerkfeiten

825.668
REIZIGERS PER WEEK

SCHERMEN

LOCATIES

21

5

Onze netwerksteden



DE AFGELOPEN JAREN 
WERD HET DEBAT OVER 
CONTENT GROTENDEELS 
OVERSCHADUWD DOOR 
DE VRAAG WELKE 
TECHNOLOGIE EN TOOLS – 
HOE NIEUWER, HOE BETER 
- ER INGEZET MOESTEN 
WORDEN. NU LIGT DE 
FOCUS VEEL MEER OP 
WAARDE, RELEVANTIE, 
FUNCTIONALITEIT EN CON-
TEXT VAN CONTENT IN 
RELATIE TOT DE INGEZETTE 
MEDIA – VAN ONLINE, 
MOBILE TOT DOOH – 
ONDERSTEUND DOOR 
TECHNOLOGIE.

CON
TENT

=
QU

EEN
van storybranding

tot shared spaces

‘It is true that content reigns 
supreme in the world of digital 
marketing. The phrase “Content 
is King” is so common that it 
has lost impact. Any effective 
content writer avoids such 
clichés with passion’, schreven 
contentmanagers Steven Stark 
en Scot Noel van het bureau 
Chroma Marketing. ‘We’re here 
to tell you the truth: Content is 
Queen. For anyone who plays 
chess, you know that while the 
King is hiding in the corner of 
the board, the Queen is out 
there kicking butt and taking 
names. That’s content.’ 

Vertraging en calm  
technology

Dieter Rommel van Com&co en 
contentstrateeg John Verhoe- 
ven denken dat dé contenttrend 
van 2020 ‘de mens en alles wat 
ons menselijk maakt’ is. Belang- 
rijk daarbij is om in te zien dat 
contentmarketing te vergelijken 
is met een marathon; het gaat 
om resultaten op de lange ter-
mijn met een uitgekiende stra- 
tegie en mix waarin waarden 
als integriteit en authenticiteit 
de boventoon voeren. ‘De tijd 
dat we als gekken algoritmes 
achterna rennen, mandjes 
Google en Facebook vullen en 
elke dag maar weer zien wat 
er gebeurt, lijkt voorbij. Het 
gaat nu om audience building, 
bouwen aan een trouw publiek. 
En niet alleen met paid media, 
maar ook met owned media als 
magazines, nieuwsbrieven en 
podcasts.’ ‘De toekomstbesten-

dige contentstrateeg loopt niet 
kwijlend als een hondje achter 
de hypes aan (‘We moeten iets 
doen met voice’! Met TikTok!! 
AI’). We gaan dat proces 
bewust vertragen.’

Een andere interessante trend 
waar Verhoeven op wijst is die 
van ‘calm technology’. 
Digitale technologie die vrijwel 
onzichtbaar in design opgaat 
en ongezien taken van ons 
overneemt, vaak uitgevoerd in 
rustgevende, bescheiden en 
serieuze kleuren als classic blue 
(pantone 19-4051).

Personalisatie

Effectieve communicatie via 
content wordt steeds 
vaker bereikt door expliciet een 
menselijke component in plaats 
van een abstracte institutie 
op de voorgrond te stellen. 
Levende personages wekken 
vertrouwen, voegen autoriteit 
toe en misschien nog wel be-
langrijker, het geeft doelgroepen 
de mogelijkheid zich met deze 
boegbeelden te identificeren en 
te verbinden ‘als vriend’. In het 
verlengde hiervan ligt overigens 
de behoefte van consumenten 
aan fysieke sharing spaces 
en offline events in combinatie 
met de digitale tools waarover 
ze beschikken. Metrostations 
zouden hier in combinatie 
met het digitale netwerk een 
belangrijke rol in kunnen ver-
vullen. Neem het concept Let’s 
Play Art Gallery of Silent Film 
Festival waar reizigers samen 
op het perron van korte films 
kunnen genieten. Of het con-
cept Stadsgezichten dat op een 
andere manier bij deze trend 
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aansluit. De stadsgezichten zijn 
enerzijds een spiegel van de 
inwoners, maar raken ook aan 
iets wat heet de ontmoeting 
met de ‘bekende onbekende’, 
iemand waar je geen contact 
mee hebt maar iemand die je 
wel geregeld ziet op straat, in 
het café en op het metrostation. 
Zij geven een referentie aan en 
identificatie met een vertrouwd 
leefgebied.

 
Data driven leidt 
tot verbinding en 
beleving

‘In this new world of content 
saturation and falling shares, 
the big winners are sites that 
have built a strong reputa-
tion for original, authorative 
content’, staat in het Content 
Trends Report 2018 van bureau 
Buzzsumo. Contentstrateeg 
John Verhoeven haakt hier in 
zijn artikel ‘Contentstrategie: 
dé trends voor 2020’ op de 
volgende manier op in. Consu-
menten staan steeds kritischer 
ten opzichte van content en 
onthouden welke partij goede 
of slechte content produceert. 
Dat vereist dus extra kennis en 
kunde van contentmakers. Ver-
hoeven adviseert om content 
te maken die ‘verbinding’ zoekt 
met doelgroepen, speel met 
content in op wat consumenten 
bezighoudt of los met content 
iets voor ze op. ‘Educational 
content’ noemt Verhoeven dat. 
Hij is ervan overtuigd dat dit 
soort content altijd de conver-
sie oplevert die wordt beoogd. 
Contentmarketeer Ben Bok-
hoven sluit hier in zijn artikel 
over de trends voor 2020 bij 
aan. Laat je niet verleiden tot 
het ‘onderbuikgevoel of de 
tunnelvisie’ die in een bedrijf 
heerst maar baseer content op 
metingen en goede databron-
nen. En voeg door interactie 
(AR, quizzen, polls e.d.) extra 
beleving aan deze specifieke 
targetcontent toe. ‘Gegaran-
deerd dat dit positief bijdraagt 
aan de impact en verwachting 
van de consument.’ 

Engagement

Bedrijven en merken maken 
geregeld tegendraadse state-
ments, vooral op het terrein 
van duurzaamheid, mensen-
rechten, energie e.d. En dat is, 
volgens Verhoeven, ook wat 
consumenten willen. ‘Ze zijn 
hun vertrouwen in de overheid, 
grote instellingen en traditio-
nele media kwijt en hechten 
zich vol verwachting aan 
merken met een verhaal. Mees-
tal met een engagement voor 
een betere wereld.’ Onder mar-
keteers wordt dit storybranding 
genoemd. Onderzoeker Matt 
Powell formuleert het als volgt: 
‘Een goed product is voor een 
deel van de doelgroep niet 
meer voldoende. De generatie 
onder de 35 vindt het belang- 
rijk dat merken een statement 
maken over sociale problemen. 
Want daar zijn ze zelf ook mee 
bezig. En ze willen zich verbon-
den voelen met een merk.’ 
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DOOH
in de metropool 

van de toekomst

DOOHDOOHDOOHDOOHDOOH
van de toekomst

in de metropool 

WELKE UITGANGSPUNTEN 
GELDEN BIJ HET ONTWIKKELEN 
EN PROGRAMMEREN VAN CONTENT? 
WELKE FUNCTIES KUNNEN 
CONTENTNETWERKEN 
VERVULLEN IN DE ‘SMART’ 
METROPOOL VAN DE TOEKOMST.  
DENK AAN HET VERSOEPELEN 
VAN VERVOERSSTROMEN, 
HET LEGGEN VAN VERBINDINGEN 
TUSSEN LEEFWERELDEN EN 
HET VERBEELDEN VAN HET 
DYNAMISCHE STADSLEVEN.
EEN SOCIO-TECHNOLOGISCHE 
VERKENNING. 

Trends
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consumenten 
staan steeds 
kritischer 
ten opzichte 
van content 
en onthouden 
welke 
partij 
goede of 
slechte
content 
produceert  

‘Global matrix’

In zijn boek ‘The Inevitable: 
Understanding the 12 tech-
nological forces that will shape 
our future’ legt techgoeroe 
Kevin Kelly uit dat we nog maar 
aan de vooravond staan van 
een digitale revolutie. Veel tech-
nologieën staan in de kinder-
schoenen of worden naar hun 
mogelijkheden beperkt ingezet. 
Volgens Kelly’s roadmap zal een 
aantal trends binnen het digitale 
domein – denk aan cognifying 
surroundings, valuing access 
over ownership en sharing, 
interacting en tracking – onze 
manier van werken, leren, spe-

len, samenleven en commu-
niceren op termijn ingrijpend 
gaan veranderen. Om ver-
volgens samen te smelten in 
één ‘global matrix’. Daarin zijn 
mens en technologie onlos-
makelijk verbonden en wordt 
het complete sociale, politieke 
en economische spectrum 
(zorg, onderwijs, mobiliteit, 
energietransitie, circulaire 
economie en stedenbouw) 
gestuurd en beheerd. <<



Virtuele 
communities

In deze ‘nieuwe wereld’ die als 
eerste zal ontstaan in grote 
stadsregio’s (metropolen) 
spelen communicatienetwerken 
(media, waaronder DOOH) en 
virtuele communities van be-
woners/consumenten/reizigers, 
volgens Kelly een cruciale rol. 
Voortredenerend op Kelly’s 
uitgangspunten zullen deze 
ontwikkelingen ook de positie 
van DOOH als hightech, inter-
actief en programmatic medium 
raken en wellicht zelfs her-
positioneren. In extremo gaat 
het dan niet meer zozeer om 
een digitaal scherm of een serie 
schermen op bepaalde locaties 
met daarop ‘gewoon wat’ con-
tent, maar meer om de functie 
en context van de moderne 
metropool die deze in de 
‘global matrix’ gaan innemen.  

Versnelling 
door corona

Sennett sluit zich hierbij aan 
met de bewering dat de uit-
daging voor planologen is om in 
de nieuwe ‘smart’ metropolen 
de ‘stadsbeleving’ niet verloren 
te laten gaan. ‘Het gaat in ar-
chitectuur en stedenbouw niet 
om eenvoud en eenduidigheid, 
maar juist om complexiteit en 
contradictie. Stadsleven is een 
pleidooi voor een open stad 
zonder harde grenzen die zor-
gen voor verdeeldheid. En ook 
voor een stad die kan veran-
deren en ruimte biedt aan on-
verwachte activiteiten, innovatie 
en exploratie.’ Volgens Sennett 
is zo’n stad te realiseren door 
te experimenteren met sociable 
places en spaces, maar vooral 
door gebruik te maken van 
digitale platforms waar be-
woners communiceren over wat 
hen bezighoudt en waar nieuwe 
ideeën en wensen opborrelen.

Volgens experts (architecten, 
economen en psychologen) 
landen de pleidooien van 
Sennett en De Swaan door de 
corona-uitbraak in vruchtbare 
aarde. Corona versnelt het al 
eerder ingezette proces naar 
leefbaardere, autoluwe, groene 
steden, stelt psycholoog Paul 
Verhaeghe in zijn boek Houd 
afstand, raak me aan. Econoom 
Lans Bovenberg verwacht het 
ontstaan van een nieuwe, 
grootstedelijke bouwcultuur 
waar de dynamiek in de 
metropoolwijken zal toenemen 
onder meer omdat wonen en 
werken er gecombineerd zullen 
worden.
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content moet interacteren

Verrassing en 
vermaak

Net als Kelly dicht Richard 
Sennett in zijn boek ‘Stads-
leven: Een visie op de 
metropool van de toekomst’ 
een belangrijke rol toe aan 
smart technology en communi-
ties, maar het baart hem zorgen 
hoe daar door onder andere 
door projectontwikkelaars en 
beleidsmakers mee om wordt 
gegaan. Het wemelt van de 
scenario’s voor de inrichting 
van metropolen, schrijft 
Sennett. Maar het probleem is 
volgens hem, dat de 
‘human factor’ vaak ontbreekt. 
Er worden steden zonder ziel 
gecreëerd. Neem de slimme 
stad Songdo in Zuid-Korea. 
Alle voorzieningen zijn er dik 
in orde: de veiligheid, het 
openbaar vervoer en noem 
maar op. Alleen bijna niemand 
wil er wonen. ‘Ik voelde me 
er eenzaam, in de middle of 
nowhere’, schrijft een bezoeker. 
‘Heel, schoon en veilig zijn 
meer de randvoorwaarden voor 
een badkamer dan voor een 
grootstedelijke samenleving’, 
formuleerde socioloog Abram 
de Swaan het eens in een 
column. ‘Wat mensen meer van 
de stad willen, dat is vermaak, 
verbazing, verrassing, spanning 
en ergernis in precies de goede 
mengverhouding.’

 
Stadsleven op 
de schermen 

De overheid zou met deze 
‘collectieve intelligentie’ haar 
voordeel moeten doen, 
vindt Sennett. En dat geldt ook 
voor de content van CS Digital 
Media. Deze moet interacteren 
met de stad en haar bewoners 
en inhaken op de issues van de 
‘global matrix’ van de nieuwe 
metropool. CS Digital Media 
legde daarvoor de focus op 
zes contentconcepten. Deze 
variëren van stadsgezichten 
die de kleurrijke pluriformiteit 
van de steden onderstrepen tot 
onontdekte kunstschatten en 
items die gaan over duur-
zaamheid, natuur en circulaire 
economie om de ‘social aware-
ness’ van relevante en actuele 
maatschappelijke kwesties te 
bevorderen. Maar bovenal moet 
de content in de context van 
de metrostations het actuele 
stadse leven met al haar 
spectaculaire evenementen,
de vrijheid, de dynamiek, de 
schoonheid en ook haar toe-
komstperspectief verbeelden. 

Smart agents

In CSDM#3, waarin een im-
pressie van het nieuwe metro- 
netwerk in Amsterdam wordt 
neergezet, werd een deel van 
deze ‘shift’ al aangeduid als 
the next level of DOOH. Daarin 
schetste CS Digital Media 
CEO Radjen van Wilsem onder 
andere het perspectief van een 
‘Intelligent Urban Transport 
Platform’ als onderdeel van 
Amsterdam Smart City. Hierin 
worden via smart agents, 
aangestuurd door programmatic 
marketingtechnologie, geper-
sonaliseerde diensten aange-
boden. Informatie over files, 
parkeren en openbaar vervoer 
worden binnen dit aspect van 
de ‘global matrix’ aan elkaar 
gekoppeld en gecommuniceerd 
naar de smart screen van een 
consument. Vervolgens wordt 
de DOOH-content afgestemd 
op degene die een digitaal 
scherm passeert. Consequentie 
van dit systeem is de trend die 
Van Wilsem onlangs aanstipte 
in het tijdschrift ReDefine. ‘Het 
DOOH-budget zal onderdeel 
worden van online. Ik zie 
daarmee op korte termijn groei 
aankomen door multiscreen 
inkoop. Dus centraal bestuurde 
campagnes op online, mobile 
en DOOH in plaats van verzuil-
de inkoop.’
 

met de issues
content moet interacteren

van de moderne
metropoolmetropool

van de moderne
met de issues
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#shoutout-campagne 
in tijden van corona

Positieve 
content
CSDM ZETTE HAAR NETWERKEN 
TIJDENS DE INTELLIGENTE LOCKDOWN 
NIET ALLEEN IN VOOR EFFECTIEVE ACTIES, 
WARME STEUNBETUIGINGEN EN CORONA-
ADVIEZEN. REIZIGERS KREGEN OOK TE 
MAKEN MET VERRASSENDE, ARTISTIEKE 
EN POSITIEVE CREATIES DIE ONDERDEEL 
UITMAAKTEN VAN DE DOOR CSDM 
ONTWIKKELDE #SHOUTOUT-CAMPAGNE.

‘We hebben creatieve bureaus 
in Nederland uitgenodigd om 
een creatie van 10 seconden 
aan te leveren om mensen in 
onze high traffic netwerken 
(260 schermen) in Amsterdam 
en Rotterdam te verbluffen en 
te verblijden’, licht concessie-
manager Mark Veenman de 
#SHOUTOUT-campagne toe.

Content voor een 
goed doel
 
De creaties mochten gelinkt zijn 
aan een merk. Maar, vervolgt 
Veenman, ‘waar het ons vooral 
om ging, is dat we na een fase 
van effectieve informatievoor-
ziening via onze schermen, 
we de kracht van het medium 
Digital Out of Home ook op 
een andere manier wilden laten 
zien. Namelijk dat DOOH ook 
grote stopping power heeft met 
content die een goed gevoel, ja 
zelfs een lach, oproept.’

Beste inzender?
FCB Amsterdam

Op 11 mei gingen 10 creatieve 
uitingen die voldeden aan de 
vooraf gestelde criteria ‘live’ in 
Amsterdam en Rotterdam. Een 
extra trigger voor de bureaus om 
mee te doen was ongetwijfeld de 
kans op een gratis mediacam- 
pagne ter waarde van 65.000 
euro in 2021 op de netwerken 
van CS Digital Media. Veenman: 
‘De jury werd samengesteld uit 
één afgevaardigde per inzender. 
De creatieven beoordeelden 
elkaar dus zelf op een positieve 
manier. Transparanter konden 
we het niet maken.’ Uit een 
groot aantal inzendingen is FCB 
Amsterdam met de beste beoor-
deling uit de bus gekomen.’ We 
kregen de meest uiteenlopende 
campagnes waar we enthousiast 
van werden’, voegt Willem te 
Wierik, accountmanager CS 
Digital Media hieraan toe.

Mooi initiatief

Uit reacties van de bureaus viel 
op te maken dat de #SHOUT-
OUT-actie positief werd ont-
vangen (zie ook de teksten bij 
de #SHOUTOUT-creaties). ‘CS 
Digital Media nam een mooi initi-
atief in een tijd waarin we wel een 
positieve vibe konden gebruiken’, 
zegt een deelnemer. En, uiteraard, 
sneed het mes hier aan twee 
kanten. De creatieve industrie 
maakte kennis met een high im-
pact DOOH-netwerk en CS Digital 
Media vergrootte haar naamsbe- 
kendheid in die sector. Veenman: 
‘Het is belangrijk dat CSDM vroeg 
in het creatieve proces meege-
nomen wordt als kennispartner en 
dat we elkaar zo in de toekomst 
kunnen versterken.’

DE BOUWGABBERS
“Via via hoorde ik over de coole 
actie #SHOUTOUT. Omdat met 
mijn bedrijf Bouwgabbers alles 
stil lag, probeerde ik te doen 
wat ik kon doen. Bij Bouwgab-
bers leer ik kinderen met LEGO 
programmeren, robotica en 
computable thinking op scholen. 
Na-school-tijd geef ik work-
shops in mijn pop-up lokaal in 
Lolaluid, daar huurt ook Sietse 
van den Broek een plek.

Met hem stond ik net te praten 
over LEGO, COVID19, reclame 
en communicatie, toen ik hoor- 
de over #SHOUTOUT. Samen 
kwamen we dan ook zo op dit 
idee. En met de hulp van Sietse 
als motion designer (Silver fox 
graphics) was het dan ook snel 
uitgewerkt.

Zo dragen we allemaal weer 
positief een steentje bij aan de 
1,5 meter maatschappij.

En bouwen we samen aan onze 
bekendheid.”

Roel van der Linden - 
Founder

DOE JE 
EIGEN DANS
by Stolengoods

“Dansen is een gezonde manier 
om je eigen emoties te uiten!

Mensen worden gelukkig van 
dansen, niet alleen door het ge-
luksstofje endorfine dat vrijkomt 
in je hersenen maar ook doordat 
ze een connectie kunnen maken 
met andere mensen. :)

Iedereen heeft zijn eigen unieke 
stijl om zichzelf uiten via dans-
moves. Oftewel, doe je eigen 
dans, proef je eigen geluk en 
deel dit!! #SHOUTOUT.”

Team StolenGoods - 
VFX Artists

NO
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DS Lab

‘’Voor een digital ad studio als 
DSlab zijn de mogelijkheden 
beperkt om zelf de maat-
schappij een hart onder de riem 
te steken.... tot de mooie actie 
van CSDM! Mede door een erg 
krappe deadline was de uit-
daging voor ons duidelijk: in 48 
uur een zo compleet mogelijke 
DOOH-campagne creëren welke 
een lach kan toveren op de 
gezichten van passanten. In een 
serie van 8 variaties ligt de focus 
op de minder voor de hand lig-
gende dingen in het leven waar 
we blij van kunnen worden. Lang 
leve de close-ups van oma-oren, 
halfnaakt thuiswerken en nog 
veel meer! Denk positief. Blijf 
Positief.’’

Bosse Zaal 
Accountmanager

FCB

‘’Voor deze campagne hebben 
wij ervoor gekozen een shout-
out te doen naar alle dappere 
beginners. Wij vinden dat ieder-
een die er in deze tijd toch iets 
van probeert te maken -door 
zijn/haar tijd ook te gebruiken 
om iets nieuws te leren- het 
sowieso verdient om even in de 
schijnwerpers te staan en een 
blijk van waardering te krijgen, 
vandaar #SHOUTOUT TO ALL 
BRAVE BEGINNERS.’’

Fabienne Molleman 
Sr. Accountmanager

NO
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zes
concepten
in het
kort

Content
als virtueel
spiegelbeeld
van de
stad
CSDM heeft 
jarenlange ervaring 
met de productie 
van effectieve en 
creatieve content, 
zowel branded, 
commercial als 
editorial. Voor de 
samenwerking met 
Amsterdam, Rotterdam 
en Antwerpen zijn zes 
contentconcepten 
ontwikkeld die het 
wachten nóg meer 
verzachten. 
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1. Culture & Arts
Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen zitten vol kunst 
en CS Digital Media wil dat in de buitenruimte laten 
zien. Zo krijgen talentvolle kunstenaars in elke stad 
zendtijd om hun kunst te vertonen aan een nieuw 
publiek. Daarbij verhogen de kunstwerken de 
omgevingskwaliteit en verandert het wachtmoment in 
een inspirerende tijdsbesteding. 
 
2. History & Society
De Stadsarchieven van Amsterdam & Rotterdam stellen 
een deel van hun collecties beschikbaar om reizigers 
te laten zien hoe hun stad er vroeger uitzag. Het doel is 
reizigers een beeld te geven van de ontstaansgeschiedenis.

3. Leisure & Lifestyle
De metrolijnen in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen 
gaan dwars door gebieden die rijk zijn aan cultuur en 
ondernemerszin. CS Digital Media wil reizigers laten 
zien welke interessante plekken zich boven de grond 
bevinden. Elk seizoen creëert CS Digital Media voor 
alle steden een originele sfeerimpressie van onder-
nemingen in de omgeving. Deze relevante filmpjes 
geven de reiziger een gevoel van herkenning waardoor 
de attractiewaarde van de schermen toeneemt. 
 
4. Beautiful & Different People
Mensen maken de stad. Diversiteit houdt de wijken 
levendig en uniek. Denk aan (opkomende) kunstenaars, 
duurzame ondernemers, entertainers en horecakrach-
ten. Of studenten, feestbeesten, sporthelden en pro-
ducers. Stuk voor stuk dragen zij bij aan de kleurrijke 
kwaliteit van het leven in de steden. CS Digital Media 
toont portretten van deze diverse stedelingen. 

DE MUSEA, DE HAVENS, DE 
VOETBALCLUBS, 

DE CULTURELE EVENTS. 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 

EN ANTWERPEN; 
ELK MET HUN EIGEN 

GEZICHT EN SFEER, MAAR 
OOK MET STERKE OVER-

EENKOMSTEN, ZIJN IN 
BEWEGING. ALLE DRIE INNO-
VATIEF, VOORUITSTREVEND, 
VOL AMBITIES EN TEGELIJK 

CONTRASTRIJK. 
JONGE INWONERS, 

OUDE ARCHITECTUUR, 
DOORKRUISEN HET 

CENTRUM EN DE WIJKEN. 
MAAR ALS GEHEEL 

VORMEN DE STEDEN EEN 
WARE BELEVING EN 

CS DIGITAL MEDIA 
TREKT DIE DOOR IN DE 

METROSTATIONS.
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5. Duurzaamheid & natuur
CS Digital Media voelt zich als bedrijf betrokken bij 
actuele en ingrijpende ontwikkelingen als klimaatveran-
dering, verduurzaming, behoud van natuurschoon en 
het stimuleren van een verantwoorde toekomst-
bestendige circulaire economie. Via onze kanalen 
wordt daar dan ook uiting aan gegeven. Niet op een 
moralistische, provocerende, abstracte manier. Maar 
praktisch, positief en vanuit een perspectief dat aan 
het denken zet en bij voorkeur social awareness 
bevordert. 
 
6. Events, Campaigns & Specials
De digitale schermen van CS Digital Media op de 
metrostations bieden het ideale netwerk om tijdens 
speciale evenementen, herdenkingen en calamiteiten 
(corona!) reizigers snel en adequaat te informeren. 

<<



Duurzaamheid 
& Natuur
Beelden uit de film 
De Wilde Stad.

Beautiful & 
Different People
Digitaal portret van Corry 
Camping, markante Amster- 
dammer en uitbater van 
theatercafé het Sluisje. 

Culture & Arts
Beeld van het 
winnende videokunstwerk 
tijdens de Museumnacht 
Amsterdam 2019.

<<
ter illustratie...

Creatie
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History 
& Society
De mooiste historische 
schatten uit de 
videocollectie van het 
Stadsarchief Amsterdam.
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Culture & Arts
Channel Idents met de stad 
als onderwerp, gemaakt 
door de CSDM studio. 

<<
en verder...

Creatie
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Campaigns
& Specials
Een artistieke corona-uiting 
die werd uitgezonden op de 
schermen in Amsterdam, 
Rotterdam en Antwerpen. 
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Content 
voegt een 
experience 
toe aan het 
metrostation
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‘Kunst blijft vaak binnen de 
kunstwereld’, zegt ze. ‘Via deze 
schermen op metrostations kun 
je mensen trekken die normaal 
niet met kunst bezig zijn.’ 
 
In de Let’s Play Art Gallery 
hadden de conventionele uit-
legbordjes plaatsgemaakt voor 
Augmented Reality. Bezoekers 
konden de schermen scan-
nen met hun smartphone. De 
bezoekers kregen daarmee 
aanvullende informatie over de 
werken en de makers. Daar-
naast kon er gestemd worden 
op het favoriete kunstwerk.  
 
Tijdens de Museumnacht Am-
sterdam won de Rotterdamse 
kunstenaar Sohaib Bouaiss: ‘Ik 
was al trots dat mijn werk op 
Weesperplein mocht draaien, 
maar dat ik ook nog de meeste 
stemmen van bezoekers zou 
krijgen en daarmee een mooie 
prijs won, had ik totaal niet ver-
wacht. Ik kan het eigenlijk nog 
steeds niet geloven.’

 

Stadsdichters 

In Nederland had City Media 
Rotterdam in 2008 de primeur 
met een programmering waar 
kunstenaars het ‘virtuele 
spiegelbeeld’ van de stad lieten 
zien. Deze lijn is door CS Digital 
Media doorgetrokken naar 
netwerken in Amsterdam en 
Antwerpen.  
 
Er wordt ook ‘stopping power’ 
aan de schermen toegevoegd 
door gedichten te animeren. 
De stadsdichters uit de drie 
wereldsteden hebben hun 
mooiste werken uitgekozen. 
Maud Vanhauwaert, de Ant-
werpse stadsdichter in 2018 en 
2019, is blij met het initiatief. 
‘Meer dichters zouden hieraan 
mee moeten doen.  
 
Onze werken worden normaal 
gesproken alleen afgedrukt in 
dichtbundels. De geanimeerde 
gedichten op de schermen in 
de stations bereiken een veel 
groter en ook een heel ander 
publiek.’

Let’s Play 
Art Festival
 
Tijdens de Museumnacht Am-
sterdam 2019 organiseerde CS 
Digital Media de Let’s Play Art 
Gallery. Verschillende stations 
werden die avond omgetoverd 
tot digitale, interactieve musea 
onder de grond. Alle digitale 
schermen vormden samen een 
digitale kunstgalerij met 
bewegende en geluidloze kunst-
werken, gemaakt door jonge, 
opkomende talenten.  
 
Beeldend kunstenaar Moniek 
Dams uit Amsterdam was 
enthousiast over het digitale mu-
seum: ‘Dit is een aantrekkelijke 
mogelijkheid voor opkomende 
kunstenaars om hun werk onder 
de aandacht te brengen op een 
niet-traditionele manier.  
 
Bovendien bieden zulke scher-
men mooie kansen om te 
experimenteren.’ Ook denkt 
Dams door middel van digitale 
schermen in de publieke ruimte 
een andere doelgroep te kunnen 
bereiken. 

CREATIEVE MAKERS EN KUNSTENAARS ZIJN 
ER IN OVERVLOED, MAAR HUN WERK IS NIET 
ALTIJD ZICHTBAAR. CS DIGITAL MEDIA BIEDT 

OPKOMEND TALENT EEN DIGITAAL  
PODIUM IN AMSTERDAM. 

29
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Het 
metrostation 
werd 
omgetoverd 
tot een 
digitale 
galerij met 
bewegende 
kunstwerken



NIEMAND VINDT HET LEUK OM DE METRO 
VLAK VOOR ZIJN OF HAAR NEUS TE ZIEN 
WEGRIJDEN.  MAAR DAT KAN WELEENS GAAN 
VERANDEREN. ‘HOPELIJK ERVAREN REIZIGERS 
STRAKS DAT WACHTEN IN EEN METROSTATION OOK 
LEUK EN LEERZAAM KAN ZIJN’, VERTELT PIETER 
FLINKENFLÖGEL VAN HET STADSARCHIEF 
AMSTERDAM. 

CS DIGITAL MEDIA EN HET STADSARCHIEF 
SLAAN NAMELIJK DE HANDEN INEEN EN 
BRENGEN HISTORISCHE FOTO’S EN VIDEOBEELDEN 
VAN AMSTERDAM OP DE DIGITALE SCHERMEN 
ONDER DE GROND.   

Verborgen 
schatten 

Het Stadsarchief is hét geheu-
gen van Amsterdam. Met meer 
dan 50 strekkende kilometers 
aan archieven en collecties is 
het Stadsarchief de belangrijk-
ste leverancier van cultuurhis-
torische informatie over de 
stad. ‘In onze kluizen ligt een 
ware schat aan historische Am-
sterdamse beelden. Het meren-
deel ligt daar maar te liggen en 
wordt door niemand gezien. 
Door deze samenwerking kun-
nen Amsterdammers genieten 
van de prachtige historische 
beelden van hun stad.’

Even terug 
in de tijd 

De filmcollectie van het Stads-
archief is omvangrijk en veelzij-
dig. ‘Erg leuk zijn de vele fa-
milie- en amateurfilms, die een 
kleurrijk beeld geven van het 
gewone leven in het Amsterdam 
van begin twintigste eeuw.’ 
Van schaatsen op de gracht-
en in 1932 tot de opening van 
Amsterdam Centraal in 1889. 
‘De reizigers zijn voor een paar 
seconden weg uit het heden en 
gaan terug in het verleden. Ze 
ervaren waar de stad vandaan 
komt. Leuk voor toeristen en 
leerzaam voor Amsterdammers.’ 

Duiding van 
geschiedenis

Leren over de geschiedenis van 
Amsterdam. Dat is een van de 
doelen van de samenwerking 
tussen CS Digital Media en 
het Stadsarchief. ‘Amsterdam 
is al heel lang een belangrijke 
havenstad. Dat weten lang niet 
alle inwoners van de stad. En 
tijdens WO2 is onze hoofdstad 
niet gebombardeerd, maar toch 
zwaar getroffen door de oorlog.  
 
Via de digitale schermen 
worden de reizigers dus een 
stukje wijzer. Misschien zijn er 
zelfs reizigers die expres de 
metro gaan missen om nog een 
geschiedenisles mee te pakken.’ 

concept no.2
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& societyHistory Het kleurrijke 
Amsterdamse 
leven van
vroeger op 
de schermen 

Van schaatsen 
op de 
grachten in 
1932 tot de 
opening van 
Amsterdam 
Centraal in 
1889 
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Ondernemerschap 
boven de grond 

De ondernemers bepalen voor een groot 
deel het gezicht van een stad. Een bak-
ker druk in de weer met zijn deeg, de 
boekhandelaar maakt een praatje met een 
voorbijganger en de atelierhouder zet zijn 
nieuwste kunstwerken in de etalage. Door 
deze ondernemers is er altijd leven. Zonder 
deze unieke winkels lijken alle binnen-
steden straks op elkaar.  

Op alle digitale schermen krijgen de on-
dernemers in Amsterdam een podium. In 
spannende sfeervideo’s worden op alle 
stations de ondernemers van boven de 
grond getoond.
 
Metroreizigers weten direct wat zich boven 
hen afspeelt en kunnen daarop anticiperen. 
Een reiziger weet bij een ondernemersvideo 
van een bakker waar hij of zij naartoe kan 
gaan. De schermen worden daardoor een 
verlengstuk van de winkelstraat. 

NO
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concept no.3

Leisure& Lifestyle
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AMSTERDAM, ANTWERPEN EN ROTTERDAM 
TREKKEN PER JAAR MILJOENEN TOERISTEN. 
ZE BEZOEKEN DE DAM, DE MARKTHAL EN 
HET RUBENSHUIS. ZE GAAN SHOPPEN EN 
UITETEN. EN WAT IS ER NU LEUKER OM 
DAT TE DOEN BIJ LOKALE ONDERNEMERS? 
ZO LEER JE DE ‘ECHTE’ STAD KENNEN. 
OP DE DIGITALE SCHERMEN BRENGT 
CS DIGITAL MEDIA DE VERHALEN VAN 
DEZE ONDERNEMERS ONDER DE AANDACHT. 
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De schermen 
worden
een 
verlengstuk 
van de 
winkelstraat

Antwerpen Rotterdam

AmsterdamAmsterdamAmsterdam



SLIMME TECHNOLOGIE IS 
ESSENTIEEL OM DE SNELLE GROEI 
VAN METROPOOLREGIO’S IN 
GOEDE BANEN TE LATEN 
VERLOPEN. DIGITALE SCHERMEN 
IN DE BUITENRUIMTE ZIJN, 
ONDERDEEL VAN DIT SYSTEEM. ZE 
INFORMEREN OVER TOEKOMST-
GERICHTE INNOVATIES, OVER 
NIEUWE VOORZIENINGEN EN 
ACTIVITEITEN IN DE STAD EN ZE 
DRAGEN BIJ AAN DE VEILIGHEID 
OP DE METROSTATIONS.  

Social awareness 

CS Digital Media afficheert zich 
in de aanbestedingsstukken 
voor de reclameconcessie van 
de gemeente Amsterdam na-
drukkelijk als ‘sociaal bewogen 
onderneming’. En dit gegeven 
wordt letterlijk zichtbaar op het 
netwerk door o.a. op gezette tij-
den goede doelen van zendtijd 
te voorzien.  

 
Daarnaast zet CS Digital Media 
haar resources actie- en cam-
pagnematig in met als doel de 
‘social awareness’ van reizigers 
te bevorderen op het terrein 
van klimaatverandering (en de 
gevolgen daarvan), verduur-
zaming van de samenleving 
(en de noodzaak daarvan) en 
de circulaire economie.  

NO
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Positieve beleving 

CS Digital Media zal deze 
issues ‘behandelen’ met open 
source, data-driven techno- 
logie. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de datasets van het 
RIVM en het luchtmeetnet die 
realtime gevalideerd api’s ter 
beschikking stellen inzake de 
luchtkwaliteit in een bepaald
postcodegebied.

Het voorbeeld van de lucht-
kwaliteit is niet willekeurig 
gekozen.  
 
CS Digital Media kiest voor 
ambitieuze berichtgeving die 
bijdraagt aan een positieve 
ondergrondse beleving van de 
moderne stad gericht op de 
toekomst. 

De luchtkwaliteit past daarbij 
omdat door gepaste maat-
regelen, o.a. het weren van 
auto’s uit de binnenstad, het 
stimuleren van het gebruik van 
het ov, de vervuilende uitstoot 
inderdaad teruggedrongen kan 
worden en de lucht schoner 
wordt! 

concept no.4
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Eventscampaigns& specials
DOOR CORONA ZULLEN 
VEEL EVENTS IN AMSTER-
DAM, ROTTERDAM EN 
ANTWERPEN VOORLOPIG 
EEN ANDER, AFGESLANKT 
KARAKTER KRIJGEN. 
RELEVANTE EN SNELLE 
INFORMATIEVOORZIEN-
ING VIA DE NETWERKEN 
VAN CS DIGITAL MEDIA 
OP DE STATIONS WAAR 
BEZOEKERS AANKOMEN IS 
DAARMEE BELANGRIJKER 
DAN VOORHEEN. HETZELF-
DE GELDT VOOR HERDEN-
KINGEN EN CALAMITEITEN.  

Crowd-sourced content
Tijdens evenementen wordt het netwerk 
beschikbaar gesteld voor live verslagge- 
ving. Via crowd-sourced content worden 
metroreizigers geïnformeerd over het event. 
Door bezoekers geplaatste foto’s op
Instagram, Twitter en Facebook worden 
dan vertoond. Reizigers zien direct wat er 
boven de grond aan de gang is en worden 
warm gemaakt voor het evenement. Op 
de dag van het event wordt minimaal 20% 
tot maximaal 50% van de programmering 
beschikbaar gesteld. 

41
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Silent Film Festival
  

Het EK Voetbal, de Olym-
pische Spelen, het Eurovisie 
Songfestival. Corona zette een 
dikke streep door deze grote 
events. Alle programmeringen 
en concepten die CS Digital 
Media rondom deze events had 
ontwikkeld om reizigers op de 
stations deze gebeurtenissen 
te laten volgen en mee te laten 
beleven, gingen uiteraard de 
ijskast in. In 2021 zullen ze er 
ongetwijfeld in een nieuw en fris 
jasje weer uitkomen. Bovendien 
gaat CS Digital Media ook zelf 
een crowd-sourced evenement 
organiseren: het Silent Film 
Festival. Videokunstenaars 
sturen geluidloze films op die 
vertoond worden op de digitale 
schermen in de metrostations. 

Let’s Play Art 
Gallery

Tijdens de 20e editie van de 
Museumnacht Amsterdam 
richtte CS Digital Media drie 
metrostations in als één digitaal 
museum. 34 kunstenaars ver-
toonden daar op grote digitale 
schermen hun werken. Extra 
publiekstrekker daarbij was de 
gevarieerde inzet van 
Augmented Reality. 

2 november 2019, station 
Waterlooplein. Een bezoeker 
van de Museumnacht Amster-
dam geniet voor een van de 
schermen zichtbaar van een 
kunstwerk. En haar enthousi-
asme neemt alleen maar toe 
als een medewerker van de 
organisatie uitlegt in welke zin 
de Let’s Play Art Gallery-app 
waarde toevoegt aan het werk. 
De app geeft extra informatie 
over de kunstenaars en hun 
werken en er kan op een 
kunstwerk gestemd worden. ‘Ik 
bezoek al jaren de Museum-
nacht en ga dan altijd op zoek 
naar iets nieuws. Nou, dat heb 
ik in dit digitale museum met 
die Augmented Reality-toe-
passingen echt gevonden. 
Indrukwekkend.’ 

Zowel Museumnachtbezoekers, 
reizigers in het openbaar-
vervoer als de deelnemende 
kunstenaars, klanten van CS 
Digital Media en klanten van 
partnerorganisaties; iedereen 
noemt het digitale museum 
geslaagd en voor herhaling vat-
baar. Ook de organisatie van de 
Let’s Play Art Gallery kijkt met 
een goed gevoel terug op het 
event. Concessiemanager Mark 
Veenman: ‘We weten dat er in 
de Digital Out Of Home-markt 
interesse is voor Augmented 
Reality. Tijdens de Museum-
nacht hebben we samen met 
activatiebureau BeyondFive in 
de praktijk goed laten zien wel-
ke toepassingen er zoal denk-
baar zijn. In de app hebben we 
kunstwerken gekoppeld aan 
Augmented Reality en konden 
bezoekers live zelf een kunst-
werk maken dat na voltooiing 
gelijk op een grote ledwall te 
zien was.’  

Projectmanager Anne Poolman 
voegt hier in algemene zin aan 
toe: ‘Ik denk dat we onze doel-
stellingen, het geven van een 
onconventioneel podium aan 
kunstenaars en het vragen van 
aandacht voor onze schermen 
ruimschoots gehaald hebben.’
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Creatie

Introducing a quantum-leap
in signage software solutions

Developed by

A decade of innovation in DOOH has led 
us to the technical limits of existing 
signage software solutions. This has 
encouraged us to take the lead in the 
development of the next generation of 
signage solutions. 

We have developed QuantumLoop with 
coöperation of industry partners to maxi-
mise the capabilities of their technology, 
whilst providing publishers and network 
owners with the tools they need to take 
their company to the next stage of their 
digital evolution.  

QuantumLoop is designed in the digital 
age for the digital age. Ensuring DOOH 
publishers align with the changing needs 
of buyers and are able to seamlessly 
engage with the online advertising and 
eCommerce ecosystems.

CS Advanced
Technologies
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kunt 
u
even
lachen
naar 
het vogeltje
alstublieft?

VAN KUNSTENAAR TOT ONDERNEMER, 
VAN TIENER TOT BEJAARD EN VAN ONBEKEND 
TOT BEROEMD. STEDELINGEN ZIJN ER IN 
ALLE SOORTEN EN MATEN. ZE KOMEN 
UIT DIVERSE LANDEN EN SPREKEN 
VERSCHILLENDE TALEN. TOCH IS ER  IETS 
WAT ZE ALLEMAAL MET ELKAAR VERBINDT. 
ZE VOELEN ZICH ÉÉN MET HUN STAD.
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O Van atletiekheldin 

tot nachtburge-
meester

Een uiteenlopende mix mensen 
heeft voor onze camera 
gestaan. We hebben Rietje 
Dijkman. Zij is al sinds 1939 
Amsterdammer en atletiekheld. 
Op 45-jarige leeftijd begon ze 
pas met atletiek. Sindsdien 
veroverde ze meer dan 100 
medailles en verbrak meer dan 
130 records. Vorig jaar pakte ze 
het wereldrecord hoogspringen 
voor vrouwen van 75 jaar en 
ouder. En we hebben Shamiro 
van der Geld. De trotse Nacht-
burgemeester van Amsterdam. 
Hij is de belangrijkste ge-
sprekspartner voor de gemeen-
te als het gaat om kwesties 
rond het nachtleven. Glazen-
wasser Rinse stond ook voor 
de camera. Op de Zuidas zorgt 
hij dat alle ramen blinken. ‘Vier 
keer per jaar worden alle ramen 
schoongemaakt en altijd met 
een prachtig uitzicht over de 
stad.’   

Bewegende foto’s

De portretten lijken in eerste 
instantie op een foto. Roerloos 
staan ze voor de camera. 
Opeens draait de geportret-
teerde het hoofd richting de 
lens en kijkt recht in de 
camera. De foto komt tot leven. 
‘We hebben gekozen voor een 
zwart-wit stijl met een vertra-
gende beweging. De Amster-
dammers komen daardoor heel 
intiem in beeld’, vertelt CS 
Digital Media-Art Director 
Sebastiaan Hendriks. ‘In een 
paar seconden maak je op een 
indrukwekkende manier kennis 
met de mensen op het scherm. 
De stad leert eigenlijk haar 
inwoners kennen.’ r

ait.

T

In een flits maak je op 
een indrukwekkende 
manier kennis met 
mensen

<<
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DE 
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EEN
DAG
OP
DE
FILM
SET

OP DE DIGITALE 
SCHERMEN IN DE 
AMSTERDAMSE 
METROSTATIONS 
DEELT CS DIGITAL 
MEDIA BIJZONDERE 
BEELDEN WAARIN 
REIZIGERS EEN 
STUKJE VAN DE 
STAD TERUGZIEN. 
DENK AAN OUDE 
ZWART-WIT 
OPNAMES, 
VERSLAGEN 
VAN LOKALE 
EVENEMENTEN EN 
PORTRETTEN VAN 
AMSTERDAMMERS. 
MAAR WIE MAAKT 
DIE BEELDEN? EN 
WAT KOMT DAAR 
ALLEMAAL BIJ 
KIJKEN? 
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09:00 – 10:30 
OPBOUWEN 
 
De spits is voorbij. Filmmaker Floris rijdt 
met zijn daglichtlamp, twee statieven, ca-
mera en converter van Rotterdam naar 
Amsterdam. Op locatie bouwt hij samen 
met Art Director Sebastiaan de studio 
op. Een zwart doek als achtergrond, een 
andere lens op de camera, de camera op 
de juiste hoogte en de lampen in de goede 
positie in verhouding met het daglicht.

10:30 – 10:45
DEELNEMERS 
VINDEN 
 
De eerste deelnemers komen binnen. In de 
weken hiervoor hebben zij contact gehad 
met redacteur Tessa. Zij verzamelt voor 
elke filmdag een groep Amsterdammers 
die samen de stad representeren. Van een 
souschef tot een duurzaam ondernemer en 
van de huidige nachtburgemeester tot een 
drag queen. Introduceren, over-en-weer 
mailen, plannen, afmeldingen doorgeven, 
opnieuw plannen; er komt aardig wat or-
ganisatie bij kijken.

10:45 – 16:35
INWONERS IN BEELD

Elke filmdag verschijnen maximaal vijf 
Amsterdammers voor de camera. Het 
filmen kost 45 minuten per persoon, terwijl 
het uiteindelijke item maar 8 seconden 
duurt. ‘Deelnemers zijn soms nog wat 
zenuwachtig als ze binnenkomen’, zegt 
Floris. ‘Daarom drinken we eerst een kop 
koffie en bespreken we wat we gaan doen. 
Ook moet voor iedereen het licht anders 
ingesteld worden. Dat kost de meeste tijd. 
Daarna testen we bewegingen en hoeken. 
Als laatste tekenen ze een toestemmings-
formulier voordat ze weggaan.’

16:30 – 16:45
HELDERE AFSPRAAK

Floris scant de toestemmingsformulieren 
van de geportretteerden in en mailt die naar 
Tessa. Zij stuurt ze vervolgens terug naar 
de deelnemers. Tessa: ‘Dit formulier geeft 
ons het recht om de beelden voor een 
bepaalde periode uit te zenden. Wij, op 
onze beurt, zullen in het geval van 
calamiteiten de uitzending van het portret 
staken. Zo’n schriftelijke afspraak zorgt dat 
beide partijen met vertrouwen in elkaar de 
samenwerking aangaan.’

16:45 – 17:45
EEN PERSOONLIJK 
CONTACTMOMENT

Sebastiaan heeft voor een strak format ge-
kozen: zwart-wit, naturel en een slow-mo-
tion beweging. Na het filmen zijn de 
graphic designers nog zeker twee uur 
per portret bezig met de nabewerking. 
Sebastiaan: ‘We hebben geschoten in 
4K, dus de beelden bevatten heel veel 
informatie. Donkere tonen, zoals schadu-
wen, halen we meer naar voren. Sproetjes 
en rimpeltjes, bijvoorbeeld. Dit geeft de 
gezichten meer textuur. Tijdens het filmen 
bedient Floris de camera en geef ik instruc-
ties. Allemaal kijken ze uiteindelijk recht in 
de camera. De reden dat ik heb gekozen 
voor slow-motion, is om zo te spelen met 
de voorbijganger.’ 

‘In eerste instantie lijkt het item een se-
rene foto, maar dan zoeken ze plotseling 
contact. De ontblootte schouders onder-
steunen de esthetiek. Het is spannender, 
persoonlijk en rauw. Doordat de façade van 
kleding, make-up en sieraden ontbreekt, 
zie je de echte persoon.’ Sebastiaan ver-
wacht dat de portretten een prikkelende 
werking zullen hebben op de reizigers. 
‘Mijn doel is om een intiem contactmoment 
te creëren. Ik hoop dat voorbijgangers 
zichzelf kunnen identificeren met de trotse 
figuren op de schermen en dat daardoor de 
reisbeleving persoonlijker wordt.’ 
 
 

Doordat de 
façade  
van kleding, 
make-up en sieraden 
ontbreekt,  
zie je de 
echte 
persoon



Lorenz de Valk 
Lijm Amsterdam

‘CONTENT IS NET 
EEN ITALIAANS 
GERECHT’

PERSOONLIJK 
INTERACTIEV

CREATIEV

AAN WELKE CRITERIA 
MOET KWALITATIEVE EN 
IMPACTVOLLE CONTENT 
VOLDOEN? WELKE TRENDS 
EN ONTWIKKELINGEN ZIJN 
ER OP HET TERREIN VAN 
DOOH-CONTENT TE VER-
WACHTEN? CSDM NODIG-
DE DRIE PROFESSIONALS 
UIT OM DEZE VRAGEN TE 
BEANTWOORDEN. AAN HET 
WOORD LORENZ DE VALK 
(LIJM AMSTERDAM), FRANK 
UIJT DEN BOOGAARD 
(FLIRT CREATIVITY) EN 
MASSIMO VAN DER PLAS 
(FCB AMSTERDAM).

} er
Drie experts over het   
pgeheim van effectieve 
DOOH-content
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AAN WELKE CRITERIA 
MOET KWALITATIEVE EN 
IMPACTVOLLE DOOH-CON-
TENT VOLDOEN?
‘Ik wil deze vraag graag aan de 
hand van vier zaken behande-
len. Ten eerste moet content 
stopping power bevatten; een 
opvallende uitgesproken bood-
schap of visual hebben. Qua 
boodschap bijvoorbeeld een 
emotionele snaar raken. Denk 
aan een statement over een rele-
vant maatschappelijk inzicht. Dat 
“pakt” mensen! De OOH-cam-
pagne van ALS staat nog steeds 
op mijn netvlies gebrand.

Het tweede aspect heeft te 
maken met de helderheid van 
de boodschap. Je hebt maar 
zeer kort de tijd. Dus zorg dat je 
vanaf het begin een heldere korte 
boodschap overbrengt. Te vaak 
zie je content waarbij de bood-
schap pas achterin het filmpje 
duidelijk wordt. En ‘less is more’. 
Content is net een Italiaans ge-
recht. Meer ingrediënten zwak-
ken het gerecht af.

Ten derde moet de afzender 
logisch zijn. Breng je merk dus 
groot in beeld met een bood-
schap die past bij je merkverhaal 
en een herkenbare branding. Gek 
genoeg zie ik vaak campagnes 
waarbij ik na tien keer passeren 
nog steeds de afzender niet 
weet.

Last but not least: merkcommu-
nicatie moet je over het alge-
meen zien als een orkest. Een 
enkele viool trekt nog geen volle 
zalen. Het vergt harmonie tussen 
alle touchpoints voor de beste 
beleving en de meeste impact. 
DOOH is slechts een schakel die 
je wilt verbinden met al je andere 
middelen.’

WELKE DOOH-TRENDS ZIE 
JE BIJ CREATIEVEN EN 
BUREAUS?
‘Consistentie creëren in je merk-
communicatie over alle kanalen 
is, denk ik, op het moment een 
van de belangrijkste onder- 
werpen. Opdrachtgevers willen 
versplintering tegengaan en dit 
betekent ook dat bureaus minder 
op hun eigen eiland moeten 
zitten. Wij merken zelf in ieder 
geval dat de samenwerking met 
de themabureaus steeds vloei-
ender gaat.

ROI is een speerpunt waar we 
ons veel op richten. De vrij- 
blijvendheid verdwijnt naar de 
achtergrond. Helemaal als de 
adverteerder door de coronacri-
sis slimme keuzes moet
gaan maken.Verder worden inter-
actieve en personalisatie-
mogelijkheden steeds verder 
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ontwikkeld. Zo draaiden wij 
onlangs een gepersonaliseerde, 
geotargeted campagne met 
Knab, waarbij we een slim 
samenspel hadden tussen mail, 
social en DOOH. Nog niet eerder 
werd DOOH op deze innovatieve 
manier ingezet.’

WAT ZIJN DE 
BELANGRIJKSTE TRENDS 
OP HET TERREIN VAN 
DOOH-CONTENT VOOR 
PAKWEG DE KOMENDE VIJF 
JAAR?
‘Programmatic campagnes die 
slim inspelen op live-gegevens 
die ze per geolocatie kunnen 
inladen. Content wordt steeds 
relevanter, persoonlijker en 
interactiever. Daar word ik heel 
enthousiast van!’ <<



Frank Uijt 
den Bogaard
Flirt Creativity

‘BIJ CONTENT 
DRAAIT HET 
MEER DAN 
OOIT OM 
ORIGINALITEIT’

WELKE DOOH-TRENDS 
ZIE JE BIJ CREATIEVEN 
EN BUREAUS?
‘We merken dat grenzen ver-
vagen en ‘regels’ die in het 
verleden zijn opgesteld niet meer 
gelden. Bij Flirt laten we ons 
altijd - in alles wat we doen - 
inspireren door culturele, maat- 
schappelijke en/of technolo-
gische ontwikkelingen. Daaruit 
ontstaan mooie nieuwe dingen 
(en kansen) en verdwijnt het 
oude. Tegenwoordig heeft ieder-
een de mogelijkheid om gea-
vanceerde middelen, zoals een 
goede camera op je telefoon, 
een kleurfilter en dergelijke te 
gebruiken. Dus het onderscheid 
komt nu meer aan op originaliteit 
en creativiteit. Dat is een inte- 
ressante ontwikkeling die ons erg 
aanspreekt.’

ER IS EEN DISCUSSIE (IN 
GEMEENTERADEN EN BE-
WONERSVERENIGINGEN) 
GAANDE OVER VIDEOCON-
TENT IN DE BUITENRUIM-
TE. WAT VINDEN JULLIE 
HIERVAN? EN HOE ZOUDEN 
CREATIEVEN HIER MET HUN 
CONTENT OP IN KUNNEN 
SPELEN
‘Wat is precies het discussiepunt: 
wel of geen videocontent buiten, 
of binnen bepaalde tijden en 
gebieden? Of dat er bepaalde 
restricties voor content moet 
komen? Want de technologie zelf 
bestaat al veel langer. Denk aan 
Times Square.

Ik denk ook niet dat we deze 
ontwikkelingen tegen moeten 
houden, maar er duidelijke af-
spraken gemaakt moeten worden 
over het toepassen en het ge- 
bruik ervan. Loop maar eens 
door een gemiddelde winkel-
straat. Je moet je best doen om 
een etalage te vinden zonder 
LED-muur of grote schermen. 

AAN WELKE CRITERIA 
MOET KWALITATIEVE EN 
IMPACTVOLLE DOOH-CON-
TENT VOLDOEN?
‘Nu, meer dan ooit, is kwalita-
tieve content bereikbaar ge-
worden. Dit dankzij verschillende 
social media en on demand 
kanalen als Netflix, Disney+ en 
Amazon Prime. De kwaliteit is 
zo snel en zo sterk verbeterd, 
dat er aan de kritische ogen van 
de kijker moet worden voldaan. 
De kijker is gewend geraakt aan 
de Hollywood-kwaliteit. Tegelijk 
creëert dat kansen en uitdagin-
gen om hoogwaardige, creatieve 
en originele content te ontwikke- 
len voor alle mogelijke kanalen. 
Hierbij zit de kunst in het creëren 
van content voor verschillende 
kanalen, die telkens iets beter op 
elkaar aansluiten.’
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In gebieden waar geconsumeerd 
wordt, lijken dit soort ontwikke-
lingen alleen maar toe te nemen, 
ook de komende jaren. In het OV 
is dit ook geen probleem, het is 
een nieuwe vorm van informatie- 
verstrekking die aansluit bij de 
tijdgeest. In het verkeer en langs 
de snelwegen gaat veiligheid 
uiteraard boven informatie. Iets 
waar Sloggi met de billboard-
campagne Zero (voor ondergoed, 
red.) niet helemaal rekening mee 
hield. Shockeren op de snelweg 
is niet de bedoeling.’

WAT ZIJN DE BELANG-
RIJKSTE TRENDS OP HET 
TERREIN VAN DOOH-
CONTENT VOOR PAKWEG 
DE KOMENDE VIJF JAAR?
‘DOOH zal blijven groeien als be-
langrijke speler in de totale mix. 
We zijn nu pas in de peuterfase. 
Het wordt alleen maar groter. Het 
is een tool met een zogenoemde 
brand safe environment, oftewel 
je krijgt hiermee de ongestoorde 
aandacht van een passant/kijker. 
Bovendien worden program-
matic campagnes binnenkort de 
standaard met de groeiende on 
demand cultuur. De groei van de 
digitale schermen zorgt ervoor 
dat er creatiever nagedacht kan 
worden over bewegende con-
tent. En dan hebben we het nog 
niets eens over de VR-ontwikke-
lingen die eraan zitten te komen.’
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Massimo van der Plas 
FCB Amsterdam

‘DOOH-CONTENT 
MOET DE BLINK 
OF AN EYE 
TEST KUNNEN 
DOORSTAAN’

ER IS EEN DISCUSSIE (IN 
GEMEENTERADEN EN BE-
WONERSVERENIGINGEN) 
GAANDE OVER VIDEOCON-
TENT IN DE BUITENRUIM-
TE. WAT VINDEN JULLIE 
HIERVAN? EN HOE ZOUDEN 
CREATIEVEN HIER MET HUN 
CONTENT OP IN KUNNEN 
SPELEN?
‘Mooi DOOH-werk kan de 
buitenruimte ook verrijken, maar 
ik snap heel goed dat er grenzen 
zitten aan het vercommercia-
liseren van ons blikveld.’
 
WAT ZIJN DE BELANG-
RIJKSTE TRENDS OP HET 
TERREIN VAN DOOH-
CONTENT VOOR PAKWEG 
DE KOMENDE VIJF JAAR?
‘Dat zal ongetwijfeld zitten in 
technologische innovaties die 
het snel aanpassen van content 
mogelijk maken en de dialoog 
met de consument makkelijker 
maken. Daardoor wordt alles 
sneller, effectiever en hopelijk 
veel creatiever.’

AAN WELKE CRITERIA 
MOET KWALITATIEVE EN 
IMPACTVOLLE DOOH-CON-
TENT VOLDOEN?
‘DOOH-content moet de blink of 
an eye test kunnen doorstaan. 
Weinig copy, een rustig, maar 
memorabel beeld dat op elk 
moment van de loop het hele 
verhaal vertelt. Eigenlijk dezelfde 
criteria als bij traditionele OOH.’

WELKE DOOH-TRENDS 
ZIE JE BIJ CREATIEVEN 
EN BUREAUS?
‘De connectie tussen scherm en 
smartphone biedt een wereld aan 
nieuwe mogelijkheden.’
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MONDKAPJES SAAI? 
WELNEE! DAT BEWEES 
DE CAMPAGNE FACE IT 
FASHIONABLY DIE IN 
SEPTEMBER OP ALLE 
SCHERMEN VAN CS 
DIGITAL MEDIA IN DE 
METRONETWERKEN VAN 
AMSTERDAM EN 
ROTTERDAM DRAAIDE. 
TOONAANGEVENDE 
DESIGNERS EN BRANDS 
TOVERDEN MONDKAPJES 
NAMELIJK OM TOT EEN 
ONDERSCHEIDEND 
MODEACCESSOIRE. 
DE CAMPAGNE KWAM 
TOT STAND IN NAUWE 
SAMENWERKING MET
AMSTERDAM FASHION 
WEEK.
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‘COMBINEER 
MONDKAPJES 
MET JE OUTFIT’

Van Bas Kosters tot G-Star en 
van Wrangler tot Wannes Akop. 
Ze kwamen allemaal voorbij op 
de netwerken in Amsterdam en 
Rotterdam met unieke - soms 
zelfs speciaal ontworpen - 
designmondkapjes. Ze lieten 
met hun creaties aan de metro-
reizigers zien dat een mondkapje 
niet per se blauw of wit en bij 
wijze van spreken gekocht bij 
de drogist hoefde te zijn. Deze 
topdesigners en brands toonden 
juist aan dat het onvermijdelijke 
en verplichte mondkapje in het 
OV een volwaardig onderdeel 
van iemands kledingstijl kan zijn. 
‘Ik denk dat het mondkapje een 
alledaagse trend wordt. In die 
zin: we moeten ze allemaal op. 
Dus laten we ze dan zo leuk mo-
gelijk maken. Combineer ze met 
je outfit’, zegt Danie Bles van 
Amsterdam Fashion Week (AFW), 
de partij waarmee CS Digital 
Media de campagne samen tot 
een succes maakte.

TE KOOP IN DE 
METRO: DESIGN-
MONDKAPJES

De campagne was aanvankelijk 
bedoeld om reizigers te inspi-
reren en aan te zetten tot het 
dragen van een ander mond-
kapje, legt account manager 
Anniek Swanenberg uit. ‘Met de 
campagne wilden AFW en CS 
Digital Media benadrukken dat 
het mondkapje een modeac-
cessoire is geworden waarmee 
men zich kan onderscheiden.’ 
Maar bij inspiratie alleen bleef 
het niet. De mondkapjes worden 
op de metrostations ook te koop 
aangeboden via het nieuwe 
Outdoor Commerce platform 
OOHrder van CS Digital Media. 
Door eenvoudig een QR-code 
op de schermen te scannen zijn 
onder meer designmaskers van 
Fé Atelier, G-Star, Liesbeth Ster-
keburg, ByBrown en Bas Kosters 
online te bestellen.
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Het nieuwe 
Outdoor 
Commerce 
platform 
van 
CS Digital 
Media heet 
OOHrder
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our content styleguide

Algemeen 
‘ethisch kader’ 
* Het behoeft geen betoog dat 
CS Digital Media geen content 
produceert en uitzendt die in 
strijd is met artikel 1 van de 
Grondwet.  

* CS Digital Media hanteert 
ongeschreven maar algemeen 
aanvaarde fatsoensnormen en 
-regels (denk aan: respect voor 
eenieder ongeacht afkomst, 
religie en sekse). Bij producties 
wordt er zoveel mogelijk naar 
gestreefd dat de content een 
waarheidsgetrouwe afspiegeling 
van de samenleving is. 
 
* CS Digital Media mijdt 
stellingnames inzake politiek 
of andere maatschappelijke 
kwesties, maar behandelt on-
derwerpen zo objectief mogelijk, 
op afstand en zonder vooringe-
nomenheid of (tendentieuze) 
emotionele lading. De content 
van CS Digital Media beledigt en 
provoceert nooit. 
 
* CS Digital Media is uiterst 
terughoudend met berichtgeving 
over geweld, erotiek, religie en 
andere onderwerpen waarmee 
we ons publiek (we zijn er voor 
iedereen van jong tot oud, voor 
elke gezindte en nationaliteit) op 
de kast zouden kunnen jagen 
dan wel onwelvoeglijke reacties 
zouden kunnen uitlokken.  

Beeld (video/foto) 
Do’s: state of the art, inspirerend, 
monumentaal in hoge resolutie, 
geeft een ‘wow-effect’ en/of 
positief gevoel. Verder: CS Digital 
Media wil de samenleving in al 
haar diversiteit laten zien, maar 
maakt daarbij wel 

zorgvuldige afwegingen. In die 
zin dat er bijvoorbeeld geen 
‘figuren’ met een overduide-
lijke bedenkelijke reputatie (een 
strafblad, bijvoorbeeld) in beeld 
komen.  

Dont’s: naakt, geweld, politieke 
statements, goedkoop effectbe-
jag, non-descripte beelden in te 
lage resolutie (kleiner dan 300 
dpi, 1080 x 1920). 
 
Taal 
Do’s: serieus, informatief, speels 
met af en toe een kwinkslag. De 
zinnen zijn kort, strak en trans-
parant geformuleerd, actief en in 
het Nederlands (ABN). Tone of 
voice: opgewekt en optimistisch.  

Dont’s: scheldwoorden, on-
begrijpelijk dialect, stijf, ambtelijk 
en oubollig jargon, cliché’s, pop-
ie-jopie-taal (‘vet’, ‘cool’ of nog 
erger). Stigmatiserende, veroor-
delende laat staan seksistische 
en racistische teksten zijn uit 
den boze. Tone of voice is nooit 
zuur en somber, schreeuwerig en 
reclamisch.  

Rechten 
Algemeen: CS Digital Media 
betracht uiterste zorgvuldigheid 
waar het gaat om de uitzend-
rechten/copyrights. Wanneer 
beelden en/of teksten van 
derden worden gebruikt, draagt 
CS Digital Media er zorg voor de 
rechten en eventuele nevenrech-
ten schriftelijk te ‘clearen’ of te 
checken of deze in het publieke 
domein rechtenvrij in te zetten 
zijn.  

Quit claim: alvorens CS Digital 
Media eigen producties met 
daarop personen uitzendt, dient 

de gefilmde een ‘toestem-
mingsformulier’ (quit claim) te 
ondertekenen. Hiermee verklaart 
de gefilmde dat het bedrijf de 
beelden van deze persoon met 
naam gedurende een bepaalde 
dan wel onbepaalde periode 
op haar netwerken, websites, 
sociale media, in compilaties en 
promotionele producties betrek-
king hebbend op het onderwerp 
van de productie mag uitzen-
den. In geval van calamiteiten 
(overlijden, leed, imagoschade 
e.d.) kunnen gefilmde personen 
of hun wettelijke vertegenwoor-
digers een verzoek doen de 
beelden van de netwerken te 
verwijderen. Dergelijke verzoe-
ken zal CS Digital Media per 
omgaande en zonder voor-
behoud inwilligen. 
 
Uitzendlicenties/bruikleenover-
eenkomsten: als CS Digital 
Media gebruikmaakt van be-
staand tekst/beeldmateriaal 
wordt de toestemming voor 
uitzending met duur en locaties 
schriftelijk vastgelegd. Ook moet 
licentiegever verklaren dat hij de 
volledige, onbeperkte en on-
bezwaarde rechten en neven-
rechten bezit en dus toestem-
ming voor uitzending mag 
geven. Ten slotte vrijwaart de 
licentiegever CS Digital Media 
van alle aanspraken van derden 
inzake de verleende rechten.
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Als je over de vraag, die als 
kop boven deze column staat, 
nadenkt is dit, evolutionair gezien, 
een prachtige vraag omdat het 
antwoord erop in de loop van de 
decennia is veranderd en steeds 
zal blijven veranderen.

Vroeger is niet meer. De brief, de 
kiesschijftelefoon, Nederland 1 
en 2, VHS, daten. Zelfs het motto 
van de makelaar ‘locatie, locatie, 
locatie’ telt niet meer. Wij, de 
consumenten, zijn door het groei-
end aanbod aan informatie en 
mediakanalen gegroeid in onze 
interesses en de manier waarop 
wij keuzes maken. Onzeker zijn 
hoeft niet meer. Volg gewoon een 
influencer op Instagram.

En, nee. Daardoor heeft de 
gemiddelde marketeer het er niet 
makkelijker op gekregen in de 
afgelopen 40 jaar. Vroeger, in de 
jaren’80 van de vorige eeuw, had 
je Philip Kotler en zijn Principles 
of Marketing. Hèt handboek dat 
je als marketeer als meetlat kon 
gebruiken. De bestseller die suc-
ces garandeerde bij het veroveren 
van een plekje in het hoofd van 
consumenten en boven-
dien leerde hoe je eigenaar kon 
worden van ‘woorden’, zoals be-
drijven als Coca-Cola dat deden.

Maar aan het mediaspectrum is 
intussen enorm veel toegevoegd 
en ingrijpend veranderd door de 
digitale ontwikkeling. Denk aan 
social media, websites en search 
gedrag via Google, apps op de 
mobiele telefoon en DOOH (Digi-
tal Out of Home).

Sinds 2010 is de meetlat digitaal 
en heet….Google en e-com-
merce. Dat vereist een compleet 
ander denkvermogen van de 
marketeer, die veelal nog vrij tra-
ditioneel is ingesteld en aanzien-
lijk langzamer denkt en reageert 
dan de snelheid waarmee media 
zich ontwikkelen. Op zich niet 
verwonderlijk voor wie weet dat 
van Kotler’s boek nog dit jaar een 
18e editie verscheen en op veel 
opleidingen nog altijd als leidraad 

in het denken over marketing fun-
geert, terwijl we toch beter zou-
den moeten weten. Digitaal heeft 
ook op het terrein van marketing 
zo ongeveer een ‘Omwertung 
aller Werte’ veroorzaakt.

Een paar jaar eerder, in 2008, 
startte het bedrijf City Media 
Rotterdam met een uitgebreid en 
doorlopend internationaal onder-
zoek naar hoe in grote steden als 
Berlijn en Londen OV-reizigers 
mediaboodschappen consu-
meren via videobeelden. Het 
centrale thema bij elk medium is 
hoe je aandacht trekt en relevan-
tie op basis van interesses van de 
consument creëert op het juiste 
moment. In gewoon Nederlands: 
wat willen mensen zien? De uit-
komst was simpel en eigenlijk niet 
heel verrassend. Consumenten 
accepteren reclameboodschap-
pen beter - ze nestelen zich dan 
in het lange termijn geheugen - 
als er een goede balans is tussen 
nuttige documentaire-informatie, 
entertainment en reisinformatie.

Het zou dan ook geruststellend 
moeten zijn voor marketeers om 
te weten dat er voor mediabud-
getten een goed alternatief is 
tussen al die geweldige ontwikke-
lingen die digitale marketing heeft 
opgeleverd. Namelijk digitale 
buitenreclame. Het mediumtype 
dat zich al 50 jaar onverstoord 
verlaat op één principe. Namelijk 
stopping power. Geen lange en 
ingewikkelde boodschappen, 
maar gewoon een Sloggi-moment 
dat altijd aan staat. Want op de 
plek waar het buitenreclamebord 
staat, is niet veel tijd om na te 
denken over wat men tegen je 
wil zeggen. Ook verplaatst het 
bord zich niet. Dus als je elke 
dag dezelfde route neemt, zal die 
boodschap consequent aan je 
worden getoond met bijbehorend 
(verwacht) effect: dat je overgaat 
tot aankoop! Dus ‘Wij van WC-
eend adviseren’ dan ook…*

Maar eerlijk is eerlijk, toen digitale 
buitenreclame zijn intrede deed 
dachten wij er goed aan te doen 

TV-uitzendingen voor out of home 
te moeten maken. Achteraf denk 
je, hoe kwamen we daar toch op? 
Televisieclips werden doorgezet 
en konden wel vijf minuten duren. 
Nu weten we beter; uitingen mo-
gen niet langer duren dan 10-15 
seconden. De erosie van aan-
dacht in mediaconsumptie was 
mede onder invloed van nieuwe 
online media flink veranderd. Dat 
hebben we destijds niet goed 
gezien. Bij ‘WC-eend’ leerden ze 
dus ook hoe het beter kon. De 
Amerikaanse dominantie liet en 
laat zien hoe je relevantie, waarde 
en stimulansen aanbrengt in het 
dagelijks mediagebruik van de 
consument. Youtube, Facebook, 
Netflix en Google overheersen 
niet voor niets.

Radio zit eigenlijk met hetzelf-
de probleem. Hoe blijf je rele-
vant voor de consument in je 
doelgroep? De twee grootste 
bedreigingen voor radio zijn de 
zelfrijdende auto en de voice van 
Alexa. De eerste geeft de gele-
genheid om in de auto van audio 
over te stappen naar video. De 
tweede dwingt om een pre-
ferred plekje te veroveren in de 
algoritmes van Alexa. Kinderen 
luisteren, volgens mij, alleen 
maar naar de radio als ze bij hun 
ouders in de auto zitten en hun 
oortjes zijn vergeten. En dan 
nog doen ze tijdens het luisteren 
verwoede pogingen om via Blue-
tooth in te breken op het systeem 
om naar Spotify te luisteren… De 
relevantie van radiouitzendingen 
is voor veel jongeren blijkbaar 
flink afgenomen.

Dat is niet het geval met (mo-
derne) beeldende kunst. 
Video-uitingen van kunstenaars - 
o.a. moving street art en fascine-
rende animaties al dan niet verrijkt 
met augmented reality zoals we 
tijdens de Museumnacht 2019 
in Amsterdam deden - blijven 
relevant en hebben een grote 
aantrekkingskracht in publieke 
buitenruimtes. Kunst is de manier 
om reclame, die in de buiten-
wereld vaak wordt gezien wordt 

als noodzakelijk kwaad, te 
verzachten en in te spelen op 
thema’s die ertoe doen voor de 
bewoners en bezoekers van een 
stad. Of liever gezegd de mo-
derne metropolen, waarnaar deze 
steden zich ontwikkelen. Het 
zogenaamde framing-effect dat 
context in de buitenruimte aan-
geeft (denk bijvoorbeeld aan werk 
of shoppen) bepaalt hoe relevant 
en interactief een boodschap kan 
zijn.

Toen wij in 2011 City Media Rot-
terdam aan de groep van CSDM 
toevoegden, was dat omdat zij 
een duidelijke visie hadden over 
hoe kunst een rol kan spelen om 
via buitenreclame aandacht te 
krijgen voor de omgeving waarin 
je leeft. To raise awareness, zoals 
de Amerikanen zo mooi kunnen 
zeggen. Opmerkelijk was de 
zwart-wit portretserie van gewone 
en excentrieke Rotterdammers. 
Ze keken je kwetsbaar aan in het 
metrostation en attendeerden je 
op de diversiteit in de stad. Toen 
deze campagne in 2019 werd 
herhaald in het Amsterdamse 
metronetwerk werd deze alleen 
maar mooier. Al was het maar 
omdat het om Amsterdammers 
ging die volgens een Rotterdams 
idee werden geportretteerd!

* Noot voor de jongere ‘kijkers’: 
‘Wij van WC-eend adviseren: 
WC-eend’ was de slagzin bij het 
in 1982 gelanceerde toiletreini-
gingsproduct WC-eend. Later 
werd deze bekroonde slogan 
vaak gebruikt om op een iro-
nische manier aan te geven dat 
het om een quasi deskundige 
aanbeveling ging die heel door-
zichtig alleen het eigenbelang tot 
doel had. You got it?

WELKE INVLOED HEBBEN DIGITALE MEDIA OP HET 
AANDACHTSGEDRAG VAN CONSUMENTEN EN HOE 
KAN JE DAAR ALS MODERN MEDIATECHNOLO-
GIEBEDRIJF OP INSPELEN? CS DIGITAL MEDIA CEO 
RADJEN VAN WILSEM BESCHOUWT DAT IN DEZE 
COLUMN EN HAALT EN PASSANT UIT NAAR MARKE-
TEERS DIE ZICH NOG ALTIJD BASEREN OP HOPE-
LOOS VEROUDERDE PARADIGMA’S EN DE FNUI-
KENDE AMERIKAANSE DOMINANTI

Hallo, 
aandacht! 
Hoe kan 
ik je 
bereiken?
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lengte

interactie

relevantie

beeldgebruik

beweging

tekst

de 
zes
succes
factoren
voor
content.

1. Lengte
 
De lengte van de features in de 
programmering van CS Digi-
tal Media is kort en varieert bij 
voorkeur tussen de 8 en 15 
seconden, zodat consumenten 
die het scherm passeren in een 
‘split second’ kennis kunnen ne-
men van de content. In ‘wacht-
situaties’ kan de lengte oplopen 
tot maximaal een minuut, al 
verdient het ook dan aanbe-
veling het item op te splitsen in 
een aantal onderdelen waardoor 
een consument op elk moment 
kan ‘binnenvallen’ en het item 
begrijpelijk blijft. DOOH-expert 
Neil Morris (Grand Visual): ‘Als 
je niet weet wat je ziet, haken 
kijkers snel af.’

2. Interactie 
& crossmedia 

CS Digital Media heeft in 
diverse cases Rembrandt (2014) 
en Dj Esko (2018) aangetoond 
dat de inzet van interactieve 
applicaties (denk aan swiping, 
touchscreens, augmented real-
ity, facetime en gestured based 
gaming, live feeds, mobile con-
nected en personalized) content 
een krachtige impuls kunnen 
geven. Art Director Sebastiaan 
Hendriks: ‘Deze technologie 
vergroot de betrokkenheid van 
de kijker bij het scherm en 
zorgt ervoor dat ze er langer 
bij blijven hangen. Al helemaal 
als er iets te winnen valt.’ Neil 
Morris voegt hieraan toe: ‘Met 
interactieve content kan je 
consumenten nog dichter op 
de huid zitten. Maar het moet 
wel op een prettige, actuele en 
zinvolle manier gebeuren. Over-
schreeuw jezelf niet, dat maakt 
de content en dus een cam-
pagne waardeloos. De schade 
van slechte of agressieve con-
tent is echt enorm.’ 

3. Relevantie 
& actualiteit 
Over het algemeen geldt hoe 
relevanter en actueler de con-
tent hoe meer ‘stopping power’ 
deze genereert. In de metro in 
Amsterdam zal typisch hoofd-
stedelijke content meer 
aanspreken en aanslaan dan 
features die over een andere 
stad gaan. Ook de actualiteits-
waarde is een ‘aandachttrek-
ker’. Een impactvolle pro-
grammering bestaat uit een 
evenwichtige en gevarieerde 
contentmix. Qua content wis-
selen de verschillende content-
concepten elkaar op het juiste 
moment af. Op maandagoch-
tend meer sport en business, 
’s avonds meer accent op 
ontspanning en entertainment. 
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Voorzichtigheid is geboden met 
herhalingen. ‘Als ik voor de 
tiende keer hetzelfde item voor-
bij zie komen, dan verlies ik mijn 
interesse’, verklaart een res-
pondent in een veldonderzoek. 
Morris: ‘Een programmering 
moet blijven verrassen, blijven 
uitdagen. Op fantasieloze, einde-
loos herhalende boodschappen 
zit niemand te wachten. Als je 
de Facebook-generatie opzadelt 
met een programmering die niets 
toevoegt, krijg je geen tweede 
kans meer. Ze zullen niet meer 
kijken, hoeveel moois er verder 
ook in een programmering zit. 
Voor hen geldt: alternatieven 
genoeg.’

4. Beeld &  
kleurgebruik 

Bij visuals geldt: less is more. 
Liever één allesomvattend beeld 
dat de boodschap in één keer 
uitdraagt. Hendriks: ‘Je ziet in 
de praktijk ook dat veel uitin-
gen door verkeerd kleurgebruik, 
verkeerde dynamiek (te druk, te 
opdringerig) en zwakke beelden 
totaal genegeerd worden. Ze 
moeten verder monumentaal
groots en meeslepend zijn. 
Geen priegel visuals, die zien 
we al 2500 keer per dag. Tussen 
de 75 beelden die wel worden 
opgepikt moet je zitten. En dat 
hangt natuurlijk ook samen met 
de kwaliteit van het beeld. Mijd 
de “rommel” die op social of op 
stocksites wordt gebruikt. Ze 
zijn inwisselbaar en dus on-
opvallend. Net zoals kleuren die 
de kijker eerder in verwarring 
brengen dan bij de les houden. 
Kleuren dragen een boodschap 
in zich: rood = aanvallen. Zorg 
dat de kleur bij de boodschap of 
brand past.’

 
 

5. Bewegend versus 
stilstaand beeld 

Bureau Validators deed in 
opdracht van DOOH-exploitan-
ten eyetrack-onderzoek naar 
de zichtbaarheid en de kijkduur 
van content op schermen op 
Amsterdam CS. Belangrijkste 
conclusie was dat dynamische 
content vergeleken met ‘stills’ 
vaker, langer en op een grotere 
afstand waargenomen wordt. 
Gemiddeld zorgden bewegende 
beelden voor een verhoging van 
het zichtbaarheidspercentage 
van 29% en nam de kijkduur 
met 18% toe. Hendriks: ‘Met die 
informatie doen we natuurlijk 
ons voordeel, maar er kleeft ook 
een gevaar aan het gebruik van 
bewegend beeld. Namelijk een 
overkill aan dynamiek waardoor 
je je focus verliest en de beelden 
juist als storend en opdringerig 
worden ervaren. De kunst is om 
met subtiele bewegingen, zoals 
we bijvoorbeeld deden met de 
schilderijen van Rembrandt, de 
aandacht te vangen en vast te 
houden.’

 
6. Tekst 
Het credo is zo min mogelijk 
tekst. Maar als er dan toch aan 
storytelling gedaan wordt, let 
dan scherp op het volgende. 
Gemiddeld kunnen consumenten 
op digitale schermen tussen de 
45 en 60 woorden per minuut 
‘verwerken’. Aan zinslengte, 
zinsbouw en woordgebruik 
worden hoge eisen gesteld om 
‘het verhaal’ te kunnen be-
grijpen. Over het algemeen geldt 
dat met korte en eenvoudige 
zinnen (geen bijzinnen, zo min 
mogelijk bijvoeglijke naamwoor-
den en leestekens!) een bood-
schap het beste overgebracht 
kan worden. Qua woordgebruik: 
mijd jargon en academische 
terminologie.

‘Een content-
program-
mering moet 
blijven 
verrassen, 
blijven 
uitdagen’
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