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PERSDOSSIER                           Lente-Zomer 2010  

BUZZ www.move-eat.be      OIVO-CRIOC 

In 2008 vertrouwt het OIVO ( Onderzoeks- en Informatiecentrum van de 
Verbruikersorganisaties)  de creatie van hun website Move-eat.be toe aan het 
agentschap Edge Communication. Op deze site kan je onafhankelijke (en dus ook niet 
commerciële) adviezen terugvinden met betrekking tot een goede fysieke gezondheid en 
evenwichtige voeding. Daarnaast wordt er ook dagelijkse coaching via e-mail 
aangeboden.  

Maart 2010 : Een virale communicatie campagne wordt geactiveerd, 
die gedurende de hele lente zal lopen, met als doel de website bekend 
te maken bij een breder publiek dat op het internet op zoek is naar 
geloofwaardige adviezen.  Objectief :  een Buzz creëren die het 
internet verkeer naar www.move-eat.be gevoelig doet stijgen.  

De virale campagne Wie mag je nog geloven ... ? :   

da Vinci opnieuw decoderen  

Hou het in de gaten want de nieuwe campagne van het OIVO 
die via netwerken en mond op mond wordt verspreid, gaat 
van start. Ze zal ons laten (glim)lachen en ons (opnieuw) 
motiveren om vol enthousiasme aan onze fysieke gezondheid 
te werken en dit de hele lente lang … en hopelijk zelfs langer !  

De lente kondigt zich op een heel positieve manier aan bij het OIVO : een 
goede fysiek en gezonde voeding staan er op het programma. Deze stichting 
van openbaar nut, lanceert immers een informatie campagne die de naam 
« WMJNG » meekrijgt en bestaat uit 10 kleine webisodes (video-spotjes 
louter voor internet gebruik).  
Deze originele en licht bizarre knipoogjes nodigen surfers uit een 
uitgebreidere kijk te gaan nemen op de web-site (vaak zullen ze er immers 
via andere kanalen op terecht zijn gekomen).  
De verdeling van de webisodes WMJNG wordt gespreid over de lente van 
2010 (waarbij om de 14 dagen 1 grappige webisode de wereld ingestuurd 
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wordt) zodat iedereen en alleman de kans krijgt in form te geraken voor de 
zomer.  
 
10 ‘offbeat’ spots staan klaar om in mailboxen gedropt te worden, verspreid 
te worden via sociale netwerken en ... de media, zowel langs 
Nederlandstalige als Franstalige kant. In totaal gaat het dus eigenlijk om 20 
webisodes.  
 
Geïnspireeerd op de populaire Canadese webisode-reeks  « Têtes à 
claques »,  bevatten de 20 humoristische webisodes van de campagne 
WMJNG de gezichten van 29 personaliteiten die regelmatig op de 
voorgrond treden (BV’s, media figuren, sportlui, muzikanten, 
acteurs/actrices zowel wereldberoemde als minder grote) en bij het grote 
publiek of op sociale netwerken gekend zijn.  
 
Allen hebben op sympathieke wijze hun medewerking verleent aan deze 
reeks humoristische / offbeat herwerkingen in animatie van « Het Laatste 
Avondmaal  » van Leonardo da Vinci. 
 

Web-Serie - CREATIEVE INVULLLING   & 29 PEOPLE + BV’s + STERREN 

 
Zou u, rond Jeroen Roppe, Bart Herman, Herr Seele, Amaryllis 
Temmerman, Chantal de Smedt, Ben Roelants, Anneleen Liégeois, 
Chris de Moor, Romain Deconinck, Leo Martin, Dirk Denoyelle, Louis 
de Funès, Raymond Goethals, Jacques Borlée, Elvis Presley, Tiany 
Kiriloff en andere, de apostelen kunnen herkennen (in de 10 
Nederlandstalige webisodes) ?  
 
Of weet u of -  naast Frédéric Jannin  -  dan wel Thomas Van Hamme, 
Mendoza, Jacques Borlée, Sam Touzani, Audrey Hepburn, Fernandel, 
Patrick Vermeire, Gérald Watelet, Patrick Weber, Louis de Funès, 
Raymond Goethals, Joelle Scoriels, Elvis Presley, Michel Lecomte, 
David Antoine of andere mediafiguren worden gefeatured (in de 10 
Franstalige webisodes) ?   
 
En wie schuilt er nu precies in die kleine spots achter de figuur van Jezus? 
Een verschillend personnage in iedere webisode, speciaal vervaardigd voor 
verspreiding op het Net. 
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En ook de 12 apostelen zullen in de verschillende webisodes af en toe 
variëren. Voordat de zomer zijn intrede doet, volgen er nog verschillende 
verrassingen ( lees : nieuwe figuren ) aangezien er iedere 14 dagen een 
nieuwe webisode wordt gelanceerd. Ieder nieuw spotje = nieuwe 
personnages rond  Johan de Moor (NL) en Fred Jannin (FR) op de site 
www.move-eat.be.  
 
Blijf dus bij de pinken en … Decodeer om de Waarheid te achterhalen !  
 

Move-eat.be : 100% GELOOFWAARDIG  - 100% niet 
commercieel 
 
De korte webisodes leiden de surfer naar de web-site www.move-eat.be, 
zeg maar, naar 100% geloofwaardige adviezen met betrekking tot voeding 
en beweging.  
 
Want dat is inderdaad de vraag : Wie mag je nog geloven ?  (*) 
 
In een tijd waarin het voor de gewone mens steeds moeilijker wordt om te 
achterhalen welk merk van ontbijtgranen,  welke margarine of welk type 
van exotisch kruid, dat zichzelf wil verkopen en zich vaak verschuilen 
achter websites die zogenaamde « voedingsadviezen » aanbieden, wil de 
site van het OIVO (Stichting van openbaar nut) garant staan voor 100% 
onafhankelijke informatie en een alternatief brengen voor die van de 
commerciële merken.  
 
Een onmiskenbare troef om de surfer die op zoek is naar adviezen, 
recepten, coaching mbt voeding en beweging … te overtuigen.  
 
 
 Decodeer om de Waarheid te achterhalen .  

 
(*) Wordt de zoektocht naar geloofwaardige informatie op het vlak van 
gezonde voeding en lichaamsbeweging een nieuwe « religie »?  
 
 
*************************************************************************** 
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QUIZ 
 
Na eens goed gelachen te hebben met de media figuren (people, BV’s, 
sterren uit showbizz, cinema en / of sociale netwerken), krijgen de 
internauten de mogelijkheid om te bewijzen dat ze elk personnage uit het 
Avondmaal hebben herkend via een kwis (een wedstrijd met 
meerkeuzevragen) op www.move-eat.be.  
Daarbij valt te winnen : 3 gepersonaliseerde coachings mbt voeding / 
gezondheid en lichaamsbeweging.  
 
U wordt hierbij ook vriendelijk verzocht om de namen van de bekendheden 
niet in één keer te onthullen zodat ook de wedstrijden van de toekomstige 
webisodes op www.move-eat.be leuk en interessant blijven: er volgt namelijk 
steeds één kwis per webisode in elke taal.  
 
*************************************************************************** 
 
CAMPAGNE WMJNG  (technisch) – DECODERING  & STRATEGIE 
 
SUPPORT : Internet 
 
PRODUCER : Edge Communication (Societal marketing communication) 
voor het OIVO- CRIOC (Stichting van openbaar nut ) 
 
VOORSTELLING : reeks van animaties rond « Het Laatste Avondmaal » van 
Leonardo Da Vinci 
 
FORMAT : Edu-tainment (humoristische spot die leidt naar serieuse 
informatie)  
 
TECHNOLOGIE : Da Vinci bewerkt, verwerkt en geanimeerd; met 
toevoeging van voorbeelden van « slechte » voeding op de tafel en 
vervanging van de gezichten van Jezus en zijn apostelen door media figuren. 
Belgische figuren die vrijwillig hun medewerking hebben verleend en 
internationale vedetten (zowel levende als overledene).  
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DOELPUBLIEK: adolescenten, volwassenen en senioren, op zoek naar 
manieren om op een evenwichtige manier in goede gezondheid te (blijven) 
verkeren. En zelfs breder : gelovigen en niet-gelovigen van 7 tot boven 77, 
vrouwen en mannen, Franstalig en Nederlandstalig.  
 
INHOUD:  Speelse en bizarre dialogen, verzonnen en gespeeld door Fred 
Jannin (FR) en Johan de Moor (NL). Niet minder dan 29 BV’s en andere 
media persoonlijkheden, nationale en internationale, levende en 
overledene, maken deel uit van de webisodes. Hun namen? Uit te zoeken in 
de twee-wekelijkse QUIZZEN.  
 
INSIGHT : wat betreft raadgevingen op het vlak van evenwichtige voeding 
en voedsel, weet men met moeite nog tot wie zich te richten, laat staan wie 
nog te geloven … Het is gewoon een feit, wanneer het niet een merk van 
ontbijtgranen, margarine, laat staan één of ander exotisch kruid of erger nog 
een sekte is, dan blijkt het vaak een al dan niet louche  - lees dure- coach te 
zijn die zich verschuilt achter rijkelijke waarheden over onze gezondheid.  
 
PRODUCT BELOFTE : Met 100% onafhankelijke en 100% geloofwaardige 
adviezen van het OIVO, wordt de surfer alvast dit verzekerd : geen enkel 
commerciëel merk noch gedachtengoed met verkeerde bedoelingen 
verschuilt zich achter deze site.  
Het OIVO garandeert een team van gediplomeerde 
voedingsspecialisten, speciaal door hun geselecteerd en gescreend.   
 
VOORDEEL VOOR DE CONSUMENT : zich beter voelen, beter in zijn/haar 
vel zitten, evenwicht en fysiek gezond zijn 
 
SLOGAN  : « Move-eat.be : 100% onafhankelijke, 100% betrouwbare 
informatie » 
 
CALL TO ACTION : « Afspraak op www.move-eat.be » 
 
STRATEGIE: zie blz 6 
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STRATEGISCH GEBRUIK VAN NETWERKEN  
OM MOND-OP-MOND te genereren gedurende 163 dagen 
 
 

1. PULSE : dagelijkse aanwezigheid op Twitter, om de campagne te 
starten bij de Web Opinion Leaders. 
 

2. CONNECT : aanmaak van en dagelijkse aanwezigheid op een officiële 
pagina van de « campagne WMJNG » voor www.move-eat.be op 
Facebook.   Facebook is het grootste sociale netwerk ter wereld met zo’n 400 miljoen 
leden.  

3. IN DEPTH :  op www.move-eat.be, naast de 20 webisodes en quiz, 
uiteraard het laten ontdekken van de originele inhoud van deze site : 
het geheel van adviezen voeding/gezondheid/beweging.  

4. SUMMARY : na de lancering op de site, het plaatsen van webisodes op 
Slideshare, LinkedIn, Vimeo, Plaxo, NetLog,  om de 
verspredingsbasis te vergroten.  

5. OVERVIEW : bij de lancering van ieder nieuw spotje, worden de oude 
op YouTube en Daily Motion geplaatst. Zo zal men de hele reeks niet 
alleen op www.move-eat.be, maar ook op YouTube kunnen bekijken 
zodat er nog meer over gepraat / gebuzzed kan worden.  

6. COLLECTIBLE / PRINT / BLOGS: de Pers worden eveneens 
uitgenodigd om de informatie naar hun doelpublieken te verspreiden. 
We hopen dat ze zo hun weg zullen vinden naar een breder publiek … 
en dit ook via blogs, Facebook statuten en e-mails (wie heeft er 
immers geen adressenbestand van vrienden en relaties die houden 
van « leuke grapjes »?)  

 

Twee weken na de lancering van de campagne, mochten de Facebook 
groepen, « Toi non plus tu ne fais pas ton âge » & « Jij ziet er ook veel 
jonger dan je leeftijd ! », speciaal gecreëerd voor deze « underground » 
campagne, al rekenen op bijna 500 leden elk. 

****************************************************************************** 
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Edge Communication … 

… is al 5 jaar partner van het OIVO. In 2006 en 2007 werd enorm veel ruchtbaarheid 
gegeven aan de – door Edge Communication gecreëerde -  campagnes CelBel en 
Web4Me. Deze campagnes, die erop waren gericht jongeren attent te maken op de 
gevaren van het internet, bijna tegengehouden door het JEP (Jury voor Ethische 
Praktijken in Reclame) en het BDMA (Belgian Direct Marketing Association) aangezien ze 
de jongeren volgens deze organisaties leugens wijsmaakten.  

Maar uiteraard lag daarin het doel van de campagne die interessante debatten 
teweegbracht zowel op de radio, in de geschreven pers als op televisie en die het bereik 
van de internet campagne gevoelig uitbreidde. Met als gevolg dat nog meer jongeren van 
het gevaar bewust werden gemaakt.  

Voordat  Edge Communication zich voornamelijk ging toeleggen op campagnes met een 
maatschappelijke inslag (campagne « Cast Me » in 2009, voor het Centrum voor Gelijke 
Kansen en de strijd tegen het Racisme; « CelBel » en « Move-Eat » voor het OIVO in 2006, 
2008 en 2010), oogstte het agentschap al heel wat successen voor cliënten als o.a. Levi’s, 
AXE, Lipton, Toyota, etc. En dit sinds 1990, jaar van oprichting van het kantoor 
APTITUDES, waaronder de activiteiten van Edge Communication sinds 2002 vallen.  

Meer informatie over dit soort van activiteiten en campagnes van het agentschap, geleid 
door Serge Dielens, vindt u op www.edgecommunication.be.  

 

*********************************************************************************** 

Zin om (verder)  te Decoderen om de waarheid te achterhalen ?  

Pers Contact  (agentschap) Edge Communication : Serge DIELENS – 0475/31 82 49 - 
serge@edgecommunication.be  -  Skype & Twitter : sergeDedge 

 

Contactpersoon in het OIVO (Stichting van openbaar nut): 

Denise Van den broek - 02/547.06.05 - Internet: www.oivo.be 

- E-mail: pers@oivo.be - OIVO, Paapsemlaan 20 - 1070 Brussel  
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