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Abstract
Transmedia storytelling heeft de afgelopen tien jaar steeds meer aandacht verworven binnen
verschillende disciplines. Mijn masterthesis onderzoekt de huidige status van transmedia storytelling
in de Nederlandse entertainmentindustrie. Aan de hand van een discoursanalyse van relevante
literatuur over transmedia storytelling en een tekstanalyse van de dramaserie IN THERAPIE en het
transmediale concept GTST: WIE IS TIM? wordt er meer inzicht verkregen in de eigenschappen,
grenzen en mogelijkheden van deze specifieke vorm van narratieve structuur in het creëren van een
ultieme entertainmentervaring.
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Inleiding
In de afgelopen tien jaar zijn er twee belangrijke ontwikkelingen waar te nemen in het
medialandschap: de opkomst van nieuwe verhaalstructuren en het creëren van belevenissen. Steeds
vaker worden producten, diensten of zelfs merken verpakt in belevenissen. Neem bijvoorbeeld
Special. T van Nestlé waarbij elk kopje thee een buitengewone ervaring wordt1, de Heineken
Experience die een sensationele interactieve reis door de dynamische wereld van Heineken biedt2, en
Disneyland Parijs waar consumenten zelf hun beleving kunnen kiezen3. Volgens Pine en Gilmore
(2012) – auteurs van het boek The Experience Economy en medeoprichters van Strategic Horizons
LLP, een denkstudio die ondernemingen helpt door het bedenken van nieuwe manieren om waarde
toe te voegen aan hun economisch aanbod – bevinden we ons in een nieuwe economisch tijdperk
waarin de ervaring centraal staat. In de beleveniseconomie willen consumenten meer dan enkel een
product of dienst; ze willen iets ondervinden, iets meemaken of iets ondergaan (Berselaar, 2007: 66).
Deze ontwikkeling is nauw verbonden met de opkomst van nieuwe verhaalstructuren. Nieuwe
mediatechnologieën zorgen voor het ontstaan van nieuwe narratieve vormen. Deze vormen, zo
formuleert de Amerikaanse mediawetenschapper Henry Jenkins4: “create complexity by expanding
the range of narrative possibility rather than pursuing a single path with a beginning, middle, and
end” (2006: 121). Naast de traditionele verhaalstructuur waarbij een verhaal een begin, midden en
eind heeft en lineair verloopt, is er een nieuw type verhaalstructuur ontstaan, dat de digitale
antropoloog Frank Rose als volgt beschrijft: “[…] one that’s told through many media at once in a way
that’s nonlinear, that’s participatory and often gamelike, and that’s designed above all to be
immersive” (2011: 3). Het vertellen van verhalen, zo schrijft Jenkins, overstijgt de traditionele
verhaalstructuur en is ook niet meer beperkt tot slechts één medium: “More and more, storytelling
has become the art of world building, as artists create compelling environments that cannot be fully
explored or exhausted within a single work or even a single medium.” (2006: 116).
Deze nieuwe manier van verhalen vertellen wordt ook wel aangeduid met transmedia storytelling.
De term transmedia storytelling werd geïntroduceerd door Jenkins in zijn Technology Review artikel
“Transmedia Storytelling: Moving characters from books to films to video games can make them

1

Special-T TV-film: https://nl.special-t.com/nl/Pages/Homepage.aspx#/nav/pub

2

Heineken Experience: http://www.heineken.com/nl/heineken-experience.aspx

3

Disneyland Resort Parijs: http://beleef.disneylandparis.nl/index.xhtml#

4

Henry Jenkins is professor communicatie, journalistiek, en filmische kunst aan de universiteit van Zuid-Californië
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stronger and more compelling” in 2003. Jenkins (2006) definieert transmedia storytelling als volgt: “A
transmedia story unfolds across multiple media platforms, with each text making a distinctive and
valuable contribution to the whole” (97-98). Sinds zijn eerste publicaties over transmedia storytelling
is er steeds meer aandacht voor het fenomeen ontstaan. De term werd al snel opgepikt in de
populaire cultuur en werd in eerste instantie zelfs gezien als een hype.
Inmiddels zijn we tien jaar verder na de introductie van de term en is transmedia storytelling ook
geaccepteerd geraakt in de (media) wetenschap. Hoewel er tegenwoordig steeds meer transmediale
producties worden ontwikkeld en daarmee ook het wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen
groeit, staat transmedia storytelling nog in de kinderschoenen. De ontwikkeling van nieuwe
technologieën die het mogelijk maken om content eenvoudig te verspreiden over verschillende
media en de komst van social media en smartphones uitgerust met GPS en mobiel internet, hebben
de recente commercialisering en daarmee de brede introductie van transmedia storytelling mogelijk
gemaakt.
Mijn masterthesis onderzoekt de huidige status van transmedia storytelling in de Nederlandse
entertainmentindustrie. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Op welke wijze wordt transmedia storytelling ingezet voor het creëren van een verenigde en
gecoördineerde entertainmentervaring en hoe wordt de ontwikkeling van transmedia
storytelling in de huidige praktijk geschetst met het oog op de toekomst?
Om de hoofdvraag te beantwoorden zal er middels een discoursanalyse van relevante literatuur over
transmedia storytelling de huidige status van het fenomeen in kaart worden gebracht. In dit
onderzoek richt ik mij tot de benadering van Norman Fairclough, de meest ontwikkelde theorie en
methode van onderzoek in communicatie, cultuur en maatschappij (Jorgensen & Phillips, 2002: 60).
De kritische discoursanalyse is een tekst-georiënteerde vorm van discoursanalyse met als
belangrijkste doel om de relatie tussen taalgebruik en sociale praktijken te verkennen (idem, 65-69).
In deze benadering wordt discoursanalyse beschouwd als een methodologie die van belang is om
inzicht te krijgen in specifieke sociale verschijnselen of aspecten van sociale verschijnselen (Berg,
2004: 36). Vanuit het perspectief van de kritische discoursanalyse van Fairclough wordt er gekeken
naar wat verschillende theoretici en mensen uit de beroepspraktijk over transmedia storytelling
zeggen en op welke wijze zij dat doen. De nadruk in het onderzoek ligt op een historische en
theoretische begripsanalyse van transmedia storytelling. Via een discoursanalyse zal ik nagaan wat

© Maarten Reer

5

de specifieke kenmerken van transmedia storytelling zijn, om vervolgens tot een definiëring van het
fenomeen te komen.
Om inzicht te verkrijgen in de huidige ontwikkeling van transmedia storytelling en in de wijze waarop
de entertainmentervaring tot stand komt, zal aan de hand van een tekstanalyse van twee cases de
huidige praktijk van transmedia storytelling in Nederland worden geanalyseerd. Het concept ‘tekst’
beslaat in dit geval niet alleen geschreven teksten, zo schrijft Bonnie Brennen (2013): “In textual
analysis we see texts as cultural artifacts, material documentary evidence that is used to make sense
out of our lives” (193). Bij transmedia storytelling is het concept tekst vrij complex aangezien een
transmediale productie uit meerdere typen teksten bestaat. Een verhaalwereld bestaat uit
verschillende mediaplatformen, die weer bestaan uit verschillende teksten, zoals filmpjes, games,
afbeeldingen, etc. In de analyse zullen de verschillende onderdelen apart worden benaderd, maar
worden ze telkens in relatie tot de andere onderdelen bekeken en beschouwd als onderdeel van het
grotere geheel, namelijk de verhaalwereld.
De transmedia concepten die geanalyseerd zullen worden zijn IN THERAPIE (2011), een dramaserie van
de publieke omroep NRCV, en GTST: WIE IS TIM? (2012), een transmediaal concept van RTL Nederland
omtrent de serie GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN die wordt uitgezonden op de commerciële zender RTL4.
Beide cases zijn afkomstig uit de Nederlandse entertainmentindustrie aangezien daarin momenteel
de grootste ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van transmedia storytelling. In Nederland wordt
transmedia storytelling vaker toegepast bij televisie dan film, waardoor ik heb gekozen voor twee
transmediale concepten die beide een televisieserie als uitgangspunt hebben. Aangezien de
Nederlandse televisie bestaat uit publieke omroepen en commerciële zenders, is er tevens gekozen
om van beide richtingen een concept te analyseren.
De tekstanalyse vertrekt vanuit het theoretisch kader waarin de kenmerken van transmedia
storytelling staan beschreven, en is bedoeld om de structuur van transmedia storytelling bloot te
leggen en daarmee inzicht te verkrijgen in de werking ervan. De manier waarop mediateksten
betekenis krijgen ligt in het feit dat ze gerelateerd zijn aan andere teksten, en binnen de context van
dat geheel aan teksten betekenis krijgen (Zoonen, 2007: 74). Van beide concepten zal de
verhaalwereld in kaart worden gebracht en worden de intertekstuele relaties tussen de verschillende
onderdelen geanalyseerd. Op deze manier biedt de analyse niet alleen inzicht in de eigenschappen,
grenzen en mogelijkheden van de huidige transmediale praktijk in Nederland, maar wordt er ook
inzicht verkregen in de wijze waarop transmedia storytelling een entertainmentervaring creëert.
© Maarten Reer
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In het eerste hoofdstuk wordt de basis voor dit onderzoek gelegd door een uiteenzetting van de
theorieën van Jenkins. Jenkins kan gezien worden als de grondlegger van de term en bekendste
auteur op het gebied van transmedia storytelling. In onder andere zijn boek Convergence Culture
(2006) en zijn artikelen Transmedia Storytelling 101 (2007) en Transmedia Storytelling 202 (2011b)
zet Jenkins de belangrijkste kenmerken uiteen. Aansluitend op het werk van Jenkins staat de theorie
van Geoffrey Long centraal. Long schreef onder leiding van Jenkins zijn thesis Transmedia
Storytelling: Business, Aesthetics and Production at the Jim Henson Company (2007) waarin hij dieper
ingaat op het fenomeen en kritiek uit op de definitie van Jenkins, die hier uitgebreid zal worden
besproken. Om tot een verdere definiëring van het fenomeen te komen zal ik ook gebruik maken van
de theorie van Elizabeth Evans, lector Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit van
Nottingham. Evans publiceerde in 2011 haar boek Transmedia Television waarin ze de relatie tussen
het publiek en de televisie onderzoekt. Zij constateert dat er een nieuwe vorm van transmedia
storytelling is ontstaan sinds de ontwikkeling van het internet en de mobiele telefoon als
uitbreidingen en alternatieven voor de televisie. Deze twee media vormen een belangrijk onderdeel
bij de meeste transmediale producties.
Aansluitend op de verschillende theoretici komen ook mensen uit de beroepspraktijk aan het woord.
Brooke Thompson is een freelance experience designer en gespecialiseerd in onder andere alternate
reality gaming en transmedia storytelling. In haar artikel Towards a definition of transmedia… (2010a)
doet Thompson een poging om tot een afgebakende definitie van transmedia storytelling te komen
door transmedia te vergelijken met andere vormen, zoals cross-media en multiple media. In Types of
Transmedia: Franchise, Marketing, & Native (2010b) werkt Thompson verschillende typen van
transmedia verder uit die eerder door Behnam Karbassi in een interview met Chris Arkenberg
werden genoemd. Behnam Karbassi, medeoprichter van No Mimes Media, houdt zich bezig met de
productie van alternate reality projecten en transmedia storytelling. Karbassi heeft onder andere
meegewerkt aan de Alternate Reality Games WHY SO SERIOUS? (2007) voor de release van de Batman
film THE DARK KNIGHT (Nolan, 2008). In het interview voor Boing Boing doet Karbassi onder andere een
poging om een helder onderscheid te maken tussen verschillende vormen van transmedia, hetgeen
een bijdrage levert aan de verdere definiëring van het fenomeen.
In het tweede hoofdstuk zal aanvullend op dit theoretisch kader dieper ingegaan worden op het doel
dat transmedia storytelling nastreeft, namelijk het creëren van een verenigde en gecoördineerde
entertainment ervaring. Aan de hand van het begrip participatiecultuur, een term geïntroduceerd
door Jenkins, zal de rol van de consument bij transmedia storytelling nader worden onderzocht. In
© Maarten Reer
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Confronting the Challenges of Participatory Culture (2006) zet Jenkins de belangrijkste kenmerken
van de participatiecultuur uiteen. Aansluitend hierop zal de theorie van Pine en Gilmore behandeld
worden die uitgaat van verschillenden manieren waarop consumenten bij een ervaring betrokken
kunnen worden. Naast Pine en Gilmore behandel ik ook de theorie van Carlos Scolari (2009),
onderzoeker en professor op het gebied van digitale communicatie, semiotiek en media ecologie, die
transmedia storytelling vanuit de semiotiek en narratologie benadert. Scolari analyseert hoe
transmedia storytelling verschillende impliciete consumenten en een narratieve wereld creëert. Niet
elke consument zal op dezelfde manier betrokken zijn bij een transmediale wereld, zoals ook de
theorie van Jakob Nielsen (2006), usability expert, aantoont.
Hoofdstuk drie geeft een beschrijving van de Nederlandse praktijk van transmedia storytelling. In het
eerste deel zal aan de hand van het recente onderzoek Transmediaal werken in Nederland (2012) van
het Virtueel Platform en verschillende mensen uit de beroepspraktijk een overzicht worden geschetst
van de Nederlandse praktijk. Het onderzoek van het Virtueel Platform is voor mijn onderzoek
bijzonder waardevol omdat het niet alleen het eerste onderzoek is dat een overzicht biedt van de
transmediale praktijk in Nederland, maar ook inzicht geeft in de kansen en knelpunten. Zowel Bruno
Felix - medeoprichter en directeur van Submarine en Submarine Channel, een productiestudio en
netwerk voor film, animatie en games – als Joris Hoebe - creatief producer en regisseur bij Spektor
Storytelling – leverde een bijdrage aan het onderzoek en weten waar de mogelijkheden liggen voor
de verdere ontwikkeling van transmedia storytelling in Nederland.
In het tweede deel staat de analyse van twee case studies centraal: IN THERAPIE en GTST: WIE IS TIM?
IN THERAPIE is een Nederlandse dramaserie die de kijker toegang biedt tot de wereld van de
psychotherapie vanuit de praktijk van therapeut Jonathan Franke. Het bijzondere aan het tweede
seizoen was dat de karakters uit de televisieserie ook online te volgen waren via social media
(Facebook, Hyves en Twitter) en dat kijkers via een speciale applicatie in de telefoon van de
therapeut konden kijken. Een jaar later op 6 juli 2012 lanceerde RTL Nederland GTST: WIE IS TIM?, een
transmediaal concept rondom het nieuwe personage Tim in de langstlopende Nederlandse soap
GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN. Om de zomerstop te overbruggen kregen de kijkers negen weken lang
toegang tot het handgeschreven notitieboek van Tim via een mobiele applicatie waarmee ze konden
achterhalen wie Tim is, waar hij vandaan komt, wat zijn achtergrond is en wat hij in Meerdijk komt
doen. Beide case studies geven een beeld van transmedia storytelling in Nederland en inzicht in de
eigenschappen, grenzen en mogelijkheden van deze specifieke vorm van narratieve structuur in het
creëren van een ultieme entertainmentervaring.
© Maarten Reer
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1. Transmedia storytelling: definiëring van een fenomeen
In januari 2003 werd de term transmedia storytelling geïntroduceerd door Henry Jenkins in zijn
Technology Review artikel “Transmedia Storytelling: Moving characters from books to films to video
games can make them stronger and more compelling”. In het artikel stelt Jenkins (2003) het
volgende: “Franchise products are governed too much by economic logic and not enough by artistic
vision. Hollywood acts as if it only has to provide more of the same, printing a Star Trek logo on so
many widgets. In reality, audiences want the new work to offer new insights into the characters and
new experiences of the fictional world” (2). Jenkins omschrijft deze nieuwe vorm van entertainment
als transmedia storytelling, een gecoördineerde vertelling van een verhaal over verschillende
platformen. In “Searching for the Origami Unicorn: The Matrix and Transmedia Storytelling”, een
hoofdstuk in zijn boek Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (2006), heeft Jenkins
het concept verder uitgewerkt en beschrijft hij THE MATRIX franchise als een vorm van transmedia
storytelling. Sinds deze publicatie heeft transmedia storytelling steeds meer aandacht verworven
binnen verschillende disciplines.
Ondanks dat de term inmiddels tien jaar bestaat, kent transmedia storytelling nog geen eenduidige
definitie. Na de introductie van de term in de mediawetenschap door Jenkins werd de term
opgenomen in de populaire cultuur, waar het steeds meer belangstelling genereerde. In eerste
instantie werd transmedia storytelling gezien als een hype, maar inmiddels is de term ook binnen de
wetenschap geaccepteerd geraakt. Jenkins’ poging om het ‘nieuwe’5 fenomeen te definiëren heeft
geleid tot een veelvoud aan concepten die verwijzen naar of gerelateerd zijn aan transmedia
storytelling: multi-platform storytelling (Edwards, 2012), multimedia storytelling (Abba, 2009), deep
media (Rose, 2012), cross-media (Dena, 2004), transfiction (Dena, 2006), transmedia storytelling
(Long, 2007) en Web 2.0 storytelling (Alexander & Levine, 2008). De meeste wetenschappelijke
definities zijn gebaseerd op de definitie van Henry Jenkins in Convergence Culture (2006):
“A transmedia story unfolds across multiple media platforms, with each new text making a
distinctive and valuable contribution to the whole. In the ideal form of transmedia
storytelling, each medium does what it does best – so that a story might be introduced in a
film, expanded through television, novels and comics; its world might be explored through
game play or experienced as an amusement park attraction”(97- 98).

5

Ik schrijf hier nieuw tussen aanhalingstekens omdat de nieuwheid ter discussie gesteld kan worden. Het concept heeft

namelijk zijn wortels in eerdere concepten, zoals crossmedia en commercial transmedia supersystems.
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Jenkins definieert transmedia storytelling als het vertellen van een verhaal dat zich ontvouwt over
meerdere mediaplatformen, waarbij elk nieuw deel een onderscheidende en waardevolle bijdrage
levert aan het geheel. In de ideale vorm van transmedia storytelling doet elk medium dat waar het
goed in is. Elk medium heeft zijn eigen specifieke kenmerken waarbij het volgens Reynaert en
Dijkerman (2009) niet alleen draait om de techniek, maar ook om de emotionele betekenis (56). Zij
geven als voorbeelden van mediumspecificiteit het grote bereik en de emotionele impact van
televisie, de interactiviteit van het internet en de connectiviteit van de mobiele telefoon (idem). Ook
spreken verschillende media andere marktniches aan, zoals televisie een breed publiek aantrekt en
games vooral jongeren aanspreken. Hoewel elk medium specifieke eigenschappen heeft waarmee
het zich onderscheidt van andere media, groeien de verschillende media steeds meer naar elkaar toe
en nemen eigenschappen van elkaar over.
Jenkins ziet THE MATRIX franchise van de gebroeders Wachowski als het ultieme voorbeeld van
transmedia storytelling:
“The Matrix pushes this idea of transmedia storytelling as far or further than anyone has
gone before, building out the world of The Matrix across not only three feature films, but
also a series of comics (first released on the web and now in print), a series of anime movies
(The Animatrix), and an ambitious video game (Enter The Matrix) which contains more than
an hour of original footage featuring the cast of the movie. Each of these works adds
something important to our appreciation of the whole–none of redundant, each has its clear
aesthetic contributions” (2003b).
Het voorbeeld van THE MATRIX laat zien dat een transmediaal verhaal kan beginnen in een film en
worden uitgebreid met twee films, een serie korte animatiefilms, comics en games. Gezamenlijk
vormen de delen één geheel en het geheel is meer waard dan de som der delen. Volgens Geoffrey
Long (2007) ziet een transmediale verhaalwereld op basis van de definitie van Jenkins er schematisch
als volgt uit:
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Figuur 1: Transmedia storytelling. Long (2007), p. 15.

Jenkins stelt dat het van belang is dat de verschillende media op zichzelf staan. Elk deel moet apart te
consumeren zijn, maar vormt tegelijkertijd een potentiële ingang tot het grotere geheel. Hiermee
veronderstelt Jenkins dat alle media die deel uitmaken van de verhaalwereld min of meer
gelijkwaardig zijn. Maar dit is bij de meeste transmedia projecten niet het geval. Vaak wordt een
transmediaal verhaal geïntroduceerd in een medium dat een groot bereik heeft, zoals een film of
televisieprogramma, waarbij de andere media complementair worden ingezet. Hoewel elk medium
binnen de verhaalwereld nieuwe inzichten of achtergronden biedt, bouwt het voort op wat eerder is
verschenen. Dit is ook het geval bij het voorbeeld THE MATRIX dat Jenkins als de ideale vorm van
transmedia storytelling beschouwt. Bij de THE MATRIX franchise vormt film duidelijk het hoofdmedium
(zie figuur 1). Ook was het concept van oorsprong niet transmediaal, maar werd het verhaal van THE
MATRIX na het succes van de eerste film transmediaal uitgerold waarbij de nieuwe onderdelen van de
verhaalwereld ondergeschikt waren aan de eerste film.
Bij transmedia storytelling is er sprake van verschillende manieren waarop een project tot stand kan
komen. Om een onderscheid te maken tussen verschillende transmedia projecten is het volgens Long
(2007) van belang om te kijken naar de intentie waarmee ze ontworpen zijn (19). Long maakt een
onderscheid tussen hard en soft. Hij stelt dat er een duidelijk verschil is tussen transmediale verhalen
die vanaf het begin met het idee van ‘transmediation’ zijn ontworpen (hard) en transmediale
verhalen die worden gecreëerd nadat enkele media componenten succesvol blijken te zijn (soft). Het
onderscheid dat Long maakt tussen beide vormen lijkt in eerste instantie vrij duidelijk, maar vervaagt
doordat hij THE MATRIX franchise beschouwt als ‘chewy’, tussen soft en hard in.
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1.1 (A)cross media
Transmedia storytelling wordt vaak in verband gebracht met crossmedia. Beide concepten zijn
ongeveer in dezelfde periode ontstaan en staan voor het vertellen van een verhaal over verschillende
mediaplatformen. Het concept crossmedia is, net als transmedia storytelling, moeilijk af te bakenen
omdat het geen eenduidige definitie kent en is tevens door veranderende mogelijkheden in het
medialandschap inhoudelijk aan verandering onderhevig. Hierdoor is het onderscheid tussen beide
concepten niet altijd even duidelijk en worden beide concepten vaak gebruikt om hetzelfde aan te
duiden, zoals bij het hierboven beschreven voorbeeld THE MATRIX het geval is (Jenkins 2003b & 2006,
Dena 2004).
Met crossmedia wordt over het algemeen bedoeld dat er verschillende media worden ingezet om
eenzelfde boodschap middels een verhaal over te brengen aan het publiek. Volgens Reynaert &
Dijkerman (2009) is er sprake van crossmedia als er: “[…] een kruisbestuiving bestaat van
verschillende media zoals theater, film, radio, televisie, kranten, internet, games, mobiele apparaten
en live-evenementen. De verschillende media communiceren hierbij mediumspecifieke betekenissen
die deel uitmaken van een synergetisch geheel” ( 27). Het idee achter crossmedia is dat elk medium
zijn tekortkomingen heeft; televisie heeft een groot bereik, maar mist de interactiviteit van het
internet en de connectiviteit van de mobiele telefoon. Door verschillende media in te zetten en de
specifieke eigenschappen zodanig op elkaar af te stemmen dat ze elkaar aanvullen en versterken,
worden tekortkomingen overstegen en ontstaat er een synergetisch geheel.
Bij crossmedia ligt de nadruk vooral op de inzet en combinatie van verschillende media, het concept
bevat ook niet het woord ‘storytelling’. Dit is ook terug te zien in de beoordelingscriteria van de
SpinAwards, de Nederlandse vakprijzen voor creativiteit in digitale media die jaarlijks worden
uitgereikt. Eén van de categorieën waarin de prijzen worden uitgereikt is Crossmedia. Deze categorie
is bestemd voor concepten en campagnes die digitale media combineren met traditionele media
waarbij het gaat om de balans tussen online en offline middelen en hoe ze elkaar versterken
(SpinAwards, 2013). Aangezien er geen categorie Transmedia is, worden ook projecten die vanaf het
begin een transmediale opzet hebben genomineerd in de categorie Crossmedia. De Nederlandse
dramaserie IN THERAPIE en het transmediale concept GTST: WIE IS TIM? zijn hier een voorbeeld van.
Beide transmedia concepten wonnen een zilveren SpinAward in de categorie Crossmedia. We
kunnen ons afvragen in hoeverre de concepten transmedia storytelling en crossmedia daadwerkelijk
verschillend van elkaar zijn?
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Het onderscheid tussen crossmedia en transmedia storytelling heeft niets te maken met de inzet en
combinatie van het aantal (verschillende) platformen. Volgens Brooke Thompson (2010a) gaat het
vooral om hoe de verschillende delen onderling interactie met elkaar hebben. In haar artikel
“Towards a definition of transmedia…” (2010a) maakt Thompson een onderscheid tussen multiple
media (geen interactie), cross-media (simpele relatie, eenrichtingsverkeer), en transmedia (complexe
relatie, tweerichtingsverkeer). Bij crossmedia hebben de verschillende platformen, zo schrijft
Thompson, niet alleen dezelfde content, maar is er ook sprake van content die de consument aanzet
om een crossover te maken van het ene platform naar het andere. Transmedia storytelling
onderscheidt zich van crossmedia omdat de relaties tussen de verschillende mediaplatformen veel
complexer zijn: “the interaction can go back and forth between the various platforms taking with it
information and knowledge from one to the next and, perhaps, back again” (idem). Een goed
voorbeeld van een crossmediaal project dat het onderscheid tussen beide concepten inzichtelijk
maakt is Serious Request, een jaarlijks terugkerende inzamelingsactie van de Nederlandse
radiozender 3FM.
Serious Request – 3FM
Serious Request begon in 2004 met drie DJ’s die zich zonder te eten zes dagen opsloten in een
Glazen Huis en geld inzamelden voor de noodsituatie in Darfur. Om geloofwaardig over te komen
werden er, naast de radio-uitzending en het Glazen Huis op locatie, webcams opgehangen in het
huis waarvan de beelden vierentwintig uur per dag op het internet te zien waren. Overdag
werden deze beelden ook uitgezonden op Nederland 2 waardoor een nog breder publiek werd
aangesproken. In de daarop volgende jaren groeide Serious Request uit tot een crossmediaal
concept waarbij niet alleen het internet (met o.a. de inzet van social media) een grotere rol
vervulde, maar er ook meer rekening werd gehouden met de participerende houding van het
publiek. Het publiek kon tijdens de radio-uitzending tegen betaling een plaat aanvragen, een
oproep doen via sms, geld doneren (in latere edities ook via internet), bieden op de veiling, een
eigen actie opzetten en via het internet alles over de actie volgen.

Bij Serious Request wordt steeds dezelfde boodschap door kleine aanpassingen via verschillende
media overgebracht aan het publiek. Uit het voorbeeld blijkt dat het ene medium niet zonder het
andere kan, maar de manier waarop de verschillende onderdelen elkaar aanvullen en versterken is
anders dan bij transmedia storytelling het geval is. Bij Serious Request is de radio-uitzending niet
alleen te beluisteren via de radio, maar ook te volgen op televisie en internet. Hierdoor ziet het
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publiek wat er zich afspeelt in het Glazen Huis, hetgeen bijdraagt aan de authenticiteit van het
concept, maar inhoudelijk wordt er hetzelfde uitgedragen. Bij transmedia storytelling levert elk
onderdeel zijn eigen unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het verhaal waarbij er geen sprake is
van adaptatie van content. In bovenstaand voorbeeld THE MATRIX komen de personages en de wereld
waarin het verhaal zich afspeelt overeen, maar wordt er via elk onderdeel een ander deel van het
verhaal verteld dat de andere delen aanvult en versterkt, zoals bij THE ANIMATRIX (2003) waarin de
achtergrond van het ‘Matrix-universum’ wordt verklaard.

1.2 Transmedia (storytelling)
Transmedia storytelling maakt deel uit van een groter gebied dat transmedia beslaat. Transmedia
kent verschillende vormen, zoals transmedia branding, transmedia storytelling, transmedia
performance, transmedia ritual, transmedia play, transmedia activism, transmedia spectacle, etc.
(Jenkins, 2011b). In “Transmedia 2002: Further Reflection” (2011b) geeft Jenkins aan dat transmedia
storytelling slechts één van de manieren is om te denken over de stroom van content over
verschillende media. Volgens Elizabeth Evans (2011) kent de term transmedia zijn oorsprong in de
marketing- en entertainmentindustrie en werd deze in eerste instantie gebruikt voor het aanduiden
van verkoopondersteunende activiteiten bestaande uit merchandising, adaptaties en sequels, zoals
terug te zien is in het werk van Marsha Kinder (1991) (20).
Reeds in haar boek Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies
to Teenage Mutant Ninja Turtle (1991) gebruikt Kinder de term transmedia om de relatie tussen
verschillende narratieve media te beschrijven. Kinder noemt franchises die gebruik maken van
‘transmedia intertekstualiteit’ ‘commercial transmedia supersystems’ en definieert deze als volgt: “a
network of intertextuality constructed around a figure or group of figures from pop culture who are
either fictional […] or “real”” (1991: 122). Om een supersysteem te zijn, dient het geheel aan een
aantal criteria te voldoen:
“the network must cut across several modes of image production; must appeal to diverse
generations, classes, and ethnic subcultures, who in turn are targeted with diverse strategies;
must foster “collectability” through a proliferation of related products; and must undergo a
sudden increase in commodification, the success of which reflexively becomes a “media
event” that dramatically accelerates the growth curve of the system’s commercial success”
(Kinder, 1991: 123).
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Bij supersystemen, zoals STAR WARS en de TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, gaat het vooral om
commercieel succes, zo formuleert Kinder: “transmedia intertextuality works to position consumers
as powerful players while disavowing commercial manipulation (idem, 119-120). Ze vervagen de
grens tussen commercie (realiteit) en entertainment (fictie) waardoor het publiek zich volledig kan
onderdompelen.
Vergeleken met deze eerdere praktijk van transmedia, heeft er zich een verandering voorgedaan. In
Transmedia Television (2011) stelt Evans het volgende: “transmedia texts have become less about
promoting a central television programme or film, and more about creating a coherent, deliberately
cross-platform narrative experience” (20). Volgens Evans is deze verandering opgetreden door de
opkomst van digitale technologieën: “Modern multi-platform practices have taken on a different
edge with the emergence of digital technologies and the various modes of engagement they allow
for” (22). Nieuwe mediatechnologieën hebben de mogelijkheden vergroot voor het vertellen van
verhalen en om de gebruiker deel uit te laten maken van een transmediale wereld. De intentie
waarmee een transmediale verhaalwereld wordt vormgegeven is ook veranderd, zo schrijft Evans:
“Unlike earlier multi-platform expansions of television texts via merchandise, adaptations and spinoffs, transmedia storytelling is defined by a combination of narrative, author and temporal
coherence. They are developed, constructed and released intentionally as a whole narrative unit”
(38).
Hoewel transmedia storytelling als doel heeft het creëren van een verenigde en gecoördineerde
entertainment ervaring, zoals ook blijkt uit Jenkins laatste definitie in Transmedia storytelling 101
(2007), kan transmedia storytelling nog steeds worden ingezet ter promotie van
televisieprogramma’s, films of videogames. Eén van de meest geavanceerde vormen van transmedia
storytelling dat hiervoor gebruik wordt is een Augmented Reality Game (ARG). Een ARG is een
verhaal in de vorm van een game waarbij delen van het verhaal zowel online als offline te vinden zijn.
ARGs breiden de fictionele verhaalwereld uit naar het dagelijks leven door de werkelijkheid als
platform te gebruiken. Een ARG wordt vaak ingezet om belangstelling te creëren voor films of
videogames, zoals WHY SO SERIOUS, een succesvolle marketingcampagne voorafgaand aan de release
van de succesvolle Batman-film THE DARK KNIGHT (Nolan, 2008).
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WHY SO SERIOUS - THE DARK KNIGHT
Rondom de laatste Batman-film THE DARK KNIGHT (Nolan, 2008) van Christopher Nolan is de
Augmented Reality Game WHY SO SERIOUS ontwikkeld. De ARG speelde zich af in 21 steden in de
Verenigde Staten en nodigde het publiek uit om deel te nemen. Eind 2007 ontvingen duizenden
mensen een merkwaardige, cryptische e-mail van humanresources@whysoserious.com, die
leidde naar de website www.whysoserious.com. Op de website konden zij deelnemen aan een
Carnival game die bestond uit rare beesten die één voor één verschenen met een adres dat was
bevestigd aan de halsband. Een bericht op de website: “bore instructions to go to each address
and pick up a “very special treat” that was being held for someone named Robin Banks. The race
was on.” (Rose: 2011, 10). De adressen bleken van verschillende bakkerijen te zijn waar
deelnemers een pakket konden afhalen. Eenmaal aangekomen bij de bakkerij bleek het pakket
een taart te zijn waarop een nummer stond vermeld dat ze moesten bellen. Een paar seconden
later begon de taart te rinkelen omdat er een mobiele telefoon in zat. Naast een telefoon bevatte
het pakketje instructies om een ander telefoonnummer te bellen. Dit leverde een tekstbericht op
met de opdracht om de telefoon te allen tijde opgeladen te hebben. De boodschap was duidelijk:
vanaf dit moment waren de deelnemers medeplichtigen van de Joker in het beroven van banken.
Uiteindelijk leverde de campagne onder andere IMAX-tickets voor de eerste zes minuten van de
nieuwe Batman-film (de bankoverval-scene) op. De ARG WHY SO SERIOUS was een nieuwe vorm
van een interactieve fictie en deed niet alleen de scheidslijn tussen entertainment en advertising
vervagen, maar ook tussen fictie en realiteit.

Ondanks dat transmedia storytelling nog steeds ingezet kan worden ter promotie van een film of
televisieprogramma, heeft Evans gelijk dat er een verandering heeft plaatsgevonden ten opzichte van
eerdere vormen van transmedia. De supersystemen waar Kinder het over heeft, bestaan
voornamelijk uit adaptaties, spin-offs en merchandise die de verhaalwereld mede vormgeven. Het
betreft hier dan ook geen transmedia storytelling, maar naar mijn inzien eerder transmedia branding.
Het verschil tussen beide vormen van transmedia maakt Long (2007) inzichtelijk door Jenkins
definitie te verfijnen. Long stelt dat: “transmedia narratives can be evaluated by how well they set
themselves apart from transmedia branding through narrative cohesion and canon (34)”. Long duidt
hier op het verschil met transmedia franchises zoals STAR WARS waarbij door de verkoop van rechten
de onderlinge samenhang tussen de verschillende delen verloren is gegaan. Bij STAR WARS zijn er
daardoor twee werelden ontstaan. In een interview met Cinescape magazine omschrijft George
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Lucas deze werelden als volgt: "There’s my world, which is the movies, and there’s this other world
that has been created, which I say is the parallel universe—the licensing world of the books, games
and comic books. They don’t intrude on my world, which is a select period of time, [but] they do
intrude in between the movies” (Wookieepedia, 2013).
Het onderscheid tussen de verschillende vormen van transmedia is niet altijd even duidelijk
aangezien een transmediaal project tot meerdere van bovenstaande vormen kan behoren. Behnam
Karbassi doet een poging om een helder onderscheid te maken en beschrijft in een interview met
Chris Arkenberg drie verschillende vormen van transmedia: franchise transmedia, marketing
transmedia en native transmedia (Arkenberg, 2010). Franchise transmedia staat voor het uitbreiden
van een verhaalwereld over verschillende media. Bij deze vorm van transmedia gaat het volgens
Thompson (2010b), die de verschillende typen in haar artikel Types of Transmedia nader toelicht, om
het creëren van een verhaalwereld die bestaat uit verschillende verhalen, waarbij er ook sprake kan
zijn van merchandise en ‘user generated content’. Een voorbeeld van deze vorm is THE MATRIX omdat
na het succes van de eerste film de verhaalwereld is uitgebreid over verschillende media. Bij
marketing transmedia wordt er een verhaal rondom een merk gebouwd, zoals bij bovenstaand
voorbeeld WHY SO SERIOUS het geval is. Tegenwoordig zien we veel vormen van marketing transmedia
omdat deze projecten het best te financieren zijn. Onder native transmedia worden projecten
verstaan die vanaf het begin zijn ontworpen als transmedia. Bij native transmedia staat de
transmediale wereld op zichzelf, zo schrijft Thompson: “In native transmedia there is no separate
property or existing universe that the transmedia is supporting and it’s less about creating or
enhancing a story world than it is about telling a story” (Thompson, 2010b).
Native transmedia kan worden gezien als de ultieme vorm van transmedia, maar volgens Karbassi
moeten zowel financiers als het publiek hun denken veranderen wil native transmedia op grote
schaal worden gemaakt en aanvaard (Arkenberg, 2010). Daarnaast is native transmedia geneigd om
gemaakt te worden vanuit een enkele visie. Dit komt overeen met de visie van Jenkins die in
“Transmedia Storytelling 101” het volgende stelt: “because transmedia storytelling requires a high
degree of coordination across the different media sectors, it has so far worked best either in
independent projects where the same artist shapes the story across all of the media involved […]”
(2007). Transmedia storytelling blijkt het beste te werken als het gemaakt wordt door één iemand of
één team en als het vanaf het begin met deze intentie zo wordt ontworpen. Dit is ook wat Long
bedoelt wanneer hij een onderscheid maakt tussen verschillende vormen op basis van ‘narrative
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cohesion’ en ‘canon’. Volgens Long kun je pas echt spreken van transmedia storytelling als: “each
component of a transmedia story is designed as canonical from the outset” (Long, 2007: 40).
Op zich heeft Long hier een duidelijk punt, namelijk dat we kunnen spreken van transmedia
storytelling als het vanaf het begin met het idee van ‘transmediation’ is ontworpen. Aan de andere
kant is het ook vrij problematisch wat Long hier stelt. De ambitie van transmedia storytelling is om
een participerend verhaal te creëren waarbij meerdere partijen samen het verhaal vormgeven.
Wanneer er bij transmedia storytelling wordt uitgegaan van bovenstaand gegeven, betekent dit dat
het verhaal al vanaf het begin volledig vaststaat. De rol van de consument bij de totstandkoming van
het verhaal blijft hierdoor beperkt. Consumenten hebben wel de mogelijkheid om te participeren in
de verhaalwereld, maar er wordt weinig tot geen ruimte overgelaten om het verhaal mede vorm te
geven. Voor bedrijven is het lastig om een transmediaal verhaal te ontwikkelen waarbij de
consument een grotere rol kan spelen. Dit komt mede doordat ze dan een deel van de macht in
handen van de consument leggen, waardoor ze minder controle hebben over de inhoud en het
verloop van het verhaal.

1.3 Storytelling 2.0
Dat de definitie van het fenomeen nog niet is uitgekristalliseerd geeft aan dat zowel de concepten als
de praktijk van transmedia storytelling nog volop in ontwikkeling is. Dit komt mede door het
veranderende medialandschap en de gevolgen daarvan voor het consumentengedrag. In de
afgelopen tien jaar zijn er steeds meer nieuwe media(kanalen) bij de traditionele kanalen, zoals
kranten, radio, televisie en film gekomen, en deze zijn ook interactiever geworden. Met name de
verdere ontwikkeling van het internet tot een interactief medium heeft gezorgd voor het ontstaan
van een groot aantal nieuwe online kanalen. Met de komst van Web 2.0, een term geïntroduceerd
door Tim O’Reilly (2005), werd de tweede generatie van web services geïntroduceerd:

6



in januari 2001 verscheen de internetencyclopedie Wikipedia,



in 2003 volgde Blogger, Friendster en MySpace,



in februari 2004 ontstonden Facebook6 en Flickr,



in september 2004 werd de Nederlandse sociaalnetwerksite Hyves opgericht,



in mei 2005 werd YouTube opgericht,



in maart 2006 Twitter,

Op het moment dat Facebook in 2004 ontstond was het alleen bestemd voor Harvard studenten.
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en sinds mei 2008 bestaat de Nederlandstalige versie van Facebook.

Op het moment dat Jenkins de term transmedia storytelling introduceerde, bestonden de meeste
social media, die nu wereldwijd miljoenen gebruikers hebben, nog niet. Tegenwoordig worden deze
Web 2.0 services ook ingezet als onderdeel van transmedia storytelling, zoals bij IN THERAPIE en GTST:
WIE IS TIM?, de case studies die in hoofdstuk drie centraal staan. Deze services bieden nieuwe
mogelijkheden om het vertellen van verhalen op efficiënte wijze te ondersteunen. Het is dan ook niet
vreemd dat er wordt gesproken over Web 2.0 storytelling, een term geïntroduceerd door Alexander
en Levine (2008) in hun artikel Web 2.0 Storytelling: Emergence of a New Genre.
Web 2.0 storytelling is, zo formuleren Alexander en Levine (2008): “[...] the telling of stories using
Web 2.0 tools, technologies, and strategies (42). In hun artikel stellen zij dat Augmented Reality
Games misschien wel één van de meest ontwikkelde vormen van Web 2.0 storytelling is (51). Maar
ARG’s worden ook beschreven als één van de meest geavanceerde vormen van transmedia
storytelling. Net als transmedia storytelling kent Web 2.0 storytelling geen afgebakende grenzen en
is Web 2.0, zo schrijven Alexander en Levine: “[…] a matter of scale. Some projects can be Web 2.0
stories, while others integrate web 2.0 storytelling practices” (54). Transmedia storytelling
onderscheid zich van Web 2.0 storytelling onder andere door de media die worden ingezet. Bij
transmedia storytelling worden er meerdere media ingezet die elkaar complementeren, wat niet het
geval hoeft te zijn bij Web 2.0 storytelling. Daarnaast maakt het volgens Jenkins niet uit welke media
er worden ingezet bij transmedia storytelling om een verhaal te vertellen:
“[…] nothing implies that particular media need to be involved for something to become
transmedia. One can construct a high end transmedia system (a major blockbuster movie or
network television show and its extensions) and one can construct a low end transmedia
system (a low budget and/or independent film, a comic book or web series as the spring
board for something which might include live performance or oral storytelling…). Some have
tried to argue that games are a key component of transmedia, but I do not want to prioritize
digital media extensions over other kinds of media practices” (Jenkins 2011b).
Hoewel het voor transmedia storytelling niet van belang is dat er online media worden ingezet om
het verhaal te vertellen, speelt het internet volgens Christy Dena (2006) - transmedia narrative en
game designer en onderzoeker - wel een belangrijke rol bij transmedia storytelling. Volgens Dena
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vormt het internet de lijm tussen de verschillende mediakanalen bij crossmediale concepten7: “the
Internet is an essential binding force in the experience of cross-media entertainment” (16). Een
voorbeeld van een transmediaal project waarbij het internet een belangrijke rol vervulde is de
televisieserie LOST van ABC. LOST vertelt het verhaal van een groep mensen die na een vliegtuigcrash
moet overleven op een mysterieus afgelegen tropisch eiland. Doordat de serie vol raadsels en
verborgen aanwijzingen zit, creëerde LOST een omgeving waar mensen met elkaar moesten praten
om het hele verhaal te begrijpen (Rose, 2011: 153). Kevin Croy speelde hierop in en richtte na het
eerste seizoen Lostpedia op, een op Wikipedia gebaseerde Lost-encyclopedie. Croy richtte Lostpedia
op zodat fans de enorme hoeveelheden aan theorieën, verhaallijnen en castinformatie konden
organiseren. Lostpedia groeide uit tot een community waarin informatie met elkaar werd gedeeld en
betekenis werd gegeven aan de raadsels en verborgen aanwijzingen.
Wereldwijd wordt er nog steeds gedebatteerd over de specifieke kenmerken van transmedia
storytelling en ook Jenkins blijft kritisch reflecteren op zijn definitie. In Transmedia Storytelling 101
(2007) publiceert Jenkins een vernieuwde definitie waarin het accent ligt op het creëren van een
verenigde en gecoördineerde entertainment ervaring:
“Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction get
dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a
unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each medium makes it own
unique contribution to the unfolding story”.
In deze definitie doelt Jenkins op een blijvende vorm van entertainment waarbij projecten vanaf het
begin met het idee van ‘transmediation’ worden vormgegeven. Ook is de definitie concreter
geworden doordat de woorden ‘distinctive’ en ‘valuable’ zijn weggelaten. Long (2007) uitte hierover
kritiek in zijn thesis Transmedia storytelling: Business, Aesthetics and Production at the Jim Henson
Company door te stellen dat beide woorden subjectief van aard zijn. Beide woorden zijn in de
vernieuwde definitie vervangen door ‘unique’, dat niet alleen aangeeft dat de verschillende delen
een unieke bijdrage leveren, maar waarmee ook de adaptatie van content wordt uitgesloten.
In april 2010 bracht de Producers Guild of America - een non-profit handelsorganisatie die de
belangen van film-, televisie- en nieuwe media producenten vertegenwoordigt, beschermt en
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De manier waarop Christy Dena het concept Crossmedia gebruikt vertoont veel overeenkomsten met transmedia

storytelling.
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bevordert in Amerika - het debat over de kenmerken van transmedia storytelling nieuw leven in met
de erkenning van de titel ‘transmedia producer’. Als onderdeel van de transmedia producer credit
heeft de PGA richtlijnen opgesteld voor een transmedia project. Volgens de PGA is transmedia
storytelling het vertellen van een verhaal over tenminste drie verschillende mediaplatformen:
“A Transmedia Narrative project or franchise must consist of three (or more) narrative
storylines existing within the same fictional universe on any of the following platforms: Film,
Television, Short Film, Broadband, Publishing, Comics, Animation, Mobile, Special Venues,
DVD/Bluray/CD-ROM, Narrative Commercial and Marketing rollouts, and other technologies
that may or may not currently exist. These narrative extensions are NOT the same as
repurposing material from one platform to be cut or repurposed to different platforms”
(PGA, 2012).
Deze beschrijving van transmedia storytelling is vrij specifiek gezien de eerste zin waarin de PGA stelt
dat een transmedia project moet bestaan uit drie of meer verhaallijnen. De definitie van de PGA sluit
op deze manier niet alleen projecten uit die bestaan uit minder dan drie verhaallijnen, maar opent
ook de deuren voor projecten die niet behoren tot transmedia storytelling. Ook schept de definitie
verwarring met het idee van Jenkins dat één verhaal wordt verteld over verschillende media. Ook
Brooke Thompson vraagt zich dit op Twitter af: “RE PGA Transmedia Credit — three narrative
storylines? What does that do to the idea of transmedia being ONE story told across platforms?”. Een
ander punt van kritiek op bovenstaande beschrijving van de PGA is, zo citeert Jenkins Christy Dena in
zijn blogpost: “the emphasis on storylines as opposed to other potential kinds of transmedia
experiences” (2010). Dena duidt hier op de beperkte opvatting van het gebied dat transmedia
storytelling beslaat. Volgens haar ligt de nadruk teveel op de verhaallijnen en is er in de definitie van
de PGA bijvoorbeeld geen aandacht voor spelmodi. Dit blijkt ook uit het feit dat games (nog) niet zijn
opgenomen in de lijst van verschillende mediaplatformen.

1.4 Transmedia in transitie
Het discours omtrent transmedia storytelling wordt geconstrueerd door allerlei mensen afkomstig uit
verschillende disciplines. Aan de hand van de belangrijkste visies heb ik getracht het fenomeen
transmedia storytelling te doorgronden. De discoursanalyse startte vanuit de geschreven boeken en
artikelen van Henry Jenkins. Jenkins heeft een dominante positie in het discours als grondlegger van
de term en vervult nog steeds een actieve rol. Vanuit het werk van Jenkins is er gekeken naar andere
(actieve) spelers in het discours die zijn gerelateerd aan Jenkins en/of het fenomeen, met als doel de
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kenmerken van transmedia storytelling vast te stellen. Gedurende de uitvoer van de analyse bleek
dat er verschillende concepten zijn die verwijzen naar of gerelateerd zijn aan transmedia storytelling.
Door het in kaart brengen van deze termen, zoals crossmedia en transmedia supersystemen, kon het
fenomeen verder worden ingekaderd en ontstond er tevens een historisch perspectief op transmedia
storytelling.
Het discours over transmedia storytelling gaat voornamelijk over de definiëring van de term. Uit de
discoursanalyse blijkt dat transmedia storytelling nog geen eenduidige definitie kent. Het concept
transmedia storytelling wordt niet alleen met verschillende termen aangeduid, maar kent ook
verschillende uitwerkingen. Doordat de verschillende concepten onderling meerdere
overeenkomsten vertonen zijn de grenzen van transmedia storytelling niet altijd even duidelijk. Wat
kan wel en wat kan niet als transmedia storytelling worden beschouwd? Wat zijn de specifieke
kenmerken waaraan een transmedia project moet voldoen? Gaat het om de verhaallijnen, de inzet
van verschillende platformen, de onderlinge relaties tussen de content en de verschillende
platformen, of de intentie waarmee het wordt gemaakt?
Over de specifieke kenmerken van transmedia storytelling wordt wereldwijd nog steeds
gedebatteerd, terwijl ondertussen de elementen zelf veranderen. Grondlegger Jenkins en zijn
definitie van transmedia storytelling vervullen een belangrijke rol in dit debat. Jenkins stelt dat
transmedia storytelling niet voor elke strategie staat waarbij meerdere media worden ingezet, maar
voor een proces waarbij een verhaal opgesplitst in delen over meerdere media wordt verteld met als
doel het creëren van een entertainmentervaring. Naar aanleiding van zijn definitie staan onder
andere de volgende punten ter discussie: de verspreiding van één verhaal over meerdere
mediaplatformen, dat elk medium onafhankelijk toegankelijk moet zijn en een unieke bijdrage moet
leveren aan het geheel, en de intentie die ten grondslag ligt aan een transmediaal project.
Bij transmedia storytelling is het niet duidelijk of het nu gaat om het verspreiden van één verhaal
over meerdere media of het creëren van een verhaalwereld (worldbuilding) die bestaat uit meerdere
verhalen en verspreid wordt over verschillende media. Een ander opmerkelijk punt aan de definitie
van Jenkins is dat elk medium op zichzelf staat en onafhankelijk van het geheel toegankelijk moet
zijn, terwijl bij alle projecten de verhaalwereld wordt geïntroduceerd in één medium en vervolgens
wordt uitgerold over andere media. Jenkins (2006) spreekt zichzelf ook tegen wanneer hij beweert
dat: “each step along the way built on what has come before, while offering new points of entry”
(97). Transmedia storytelling is een proces waarbij een verhaal wordt uitgerold over verschillende
media binnen een bepaald tijdsbestek. Dit betekent dat wanneer iemand later in het verhaal stapt,
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hij de verhaallijn van het medium niet volledig zal begrijpen. Ook de unieke bijdrage van elk medium
staat ter discussie aangezien niet alle media die deel uit maken van de verhaalwereld een bijdrage
leveren aan het verloop van het verhaal, zoals het geval is bij merchandise. Ten slotte staat in het
debat de belangrijkste vraag ter discussie: wanneer wordt een project beschouwd als transmedia
storytelling? Is dat wanneer het vanaf het begin met het idee van ‘transmediation’ is gemaakt of ook
als het in een later stadium transmediaal is uitgerold, zoals bij The Matrix? En kan transmedia
storytelling ook bestaan uit een verhaalwereld die bestaat uit minder dan drie media?
Het lastige om tot een eenduidige definitie te komen is het feit dat deze nieuwe vorm van
entertainment zich nog steeds in een periode van ontwikkeling bevindt. Hoewel de grondbeginselen
van de term vastliggen, veranderen ondertussen de onderdelen zelf. Niet alleen de media en de
mogelijkheden tot participatie die ze bieden, maar ook het publiek verandert. Daarnaast is het lastig
om tot een eenduidige definitie te komen omdat transmedia storytelling geen vast format heeft,
maar per project een andere uitwerking kent. Hoewel Jenkins’ definitie genoeg ter discussie open
laat, is er naar mijn mening geen andere definitie die het fenomeen op het moment van schrijven
beter verwoordt. In mijn thesis hanteer ik daarom de definitie van Jenkins zoals deze staat
beschreven in Transmedia Storytelling 101 (2007):
Transmedia storytelling representeert een proces waarbij een verhaal(wereld) opgesplitst in
delen systematisch over meerdere mediaplatformen wordt verspreid, met als doel het
creëren van een verenigde en gecoördineerde entertainmentervaring. Elk medium levert zijn
eigen unieke bijdrage aan het ontvouwende verhaal.8
Deze definitie bevat de belangrijkste kenmerken van transmedia storytelling en laat genoeg ruimte
over voor verdere ontplooiing van het fenomeen. In het volgende hoofdstuk zal ik dieper ingaan op
het doel dat transmedia storytelling nastreeft, namelijk het creëren van een verenigde en
gecoördineerde entertainmentervaring. Hierbij zal er gekeken worden naar de verhaalwereld die de
basis vormt van een transmediale ervaring en de verschillende manieren waarop consumenten
betrokken kunnen worden bij de verhaalwereld. Aansluitend hierop zal de rol van de consument bij
transmedia storytelling nader worden toegelicht.

8

Vertaling auteur, Engelse citaat afkomstig uit “Transmedia Storytelling 101” (2007).
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2. Transmedia storytelling: een complete entertainment ervaring
Transmedia storytelling beslaat niet alleen een andere manier van productie en distributie, maar ook
een nieuwe manier van consumeren. Sinds de komst van nieuwe mediatechnologieën zijn er
veranderingen in het gedrag en de houding van de consument opgetreden. Informatie is overal
beschikbaar en de consument bepaalt zelf hoe, waar en wanneer deze informatie wordt
geconsumeerd. Volgens Jenkins (2006) worden consumenten gekenmerkt door ‘migratory behavior’:
“they will go almost anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they want” (2).
Consumenten bevinden zich niet langer op één plaats gedurende een bepaalde tijdsperiode om
informatie tot zich te nemen, maar bepalen zelf hun eigen ervaring door meer in controle te zijn over
de verschillende media.
Jenkins spreekt over het ontstaan van een nieuwe participatiecultuur waarin de grenzen tussen
productie en consumptie vervagen en de machtsverhoudingen tussen producenten en consumenten
veranderen. In deze participatiecultuur consumeren de consumenten niet alleen, maar produceren
ze ook. In Confronting the Challenges of Participatory Culture (2009) zet Jenkins de volgende
kenmerken uiteen:
“relatively low barriers to artistic expression and civic engagement, strong support for
creating and sharing creations with others, some type of informal mentorship whereby what
is known by the most experienced is passed along to novices, members who believe that
their contributions matter, and members who feel some degree of social connection with
one another (at the least, they care what other people think about what they have created)”
(5-6).
De participatiecultuur kenmerkt zich onder andere door een relatief lage drempel voor artistieke
expressie en maatschappelijke betrokkenheid, en er zijn tevens voldoende middelen beschikbaar die
het creëren en delen van creaties met anderen mogelijk maakt. Mede door de komst van digitale
technologieën zijn de participatiemogelijkheden de afgelopen jaren toegenomen.
Hoewel digitale technologieën hebben bijgedragen aan de groei van de participatiecultuur, betekent
dit echter niet dat er niet eerder sprake was van participatie. Ego Müller (2009) heeft onderzoek
gedaan naar de particpatiemogelijkheden bij televisie en stelt in zijn artikel “Formatted Spaces of
participation” het volgende: “prior to the advent of digital media there were very few shows that
initiated audience interaction by implying the possibility for viewers’ participation in the show while
they were simultaneously watching at home” (52). Eén van de eerste programma’s waarbij mensen
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konden participeren was AKTENZEICHEN XY (1967). Bij dit televisieprogramma konden kijkers via de
telefoon de politie helpen om een zaak op te lossen door tips door te bellen. Jaren later bij
talentenjachten, zoals IDOLS, X-FACTOR en THE VOICE OF HOLLAND werden consumenten de mogelijkheid
geboden om te bellen en sms’en voor hun favoriet en konden op deze manier de einduitslag
beïnvloeden. De laatste jaren proberen televisieproducenten door gebruik te maken van een tweede
scherm de televisiekijkers steeds vaker actief bij een programma te betrekken. Het tweede scherm,
dat bereikbaar is via een tablet, smartphone of laptop, biedt de kijker meer (achtergrond)informatie
en eventueel de mogelijkheid tot interactie met het programma of andere kijkers. De combinatie van
televisie en telefoon (bellen en sms’en), en later het internet creëerde voor het publiek steeds meer
mogelijkheden om te participeren.

2.1 Transmediaal participeren
Transmedia storytelling speelt in op het veranderende mediagebruik en de participerende rol van de
consument door hen een complexe (fictionele) verhaalwereld aan te bieden over verschillende
media. Transmedia storytelling kan consumenten op verschillende manieren bij de verhaalwereld
betrekken. Pine & Gilmore (2012) maken onderscheid tussen twee dimensies: de mate van
participatie van de consument en de relatie van de consument tot zijn omgeving (zie figuur 2). De
eerste dimensie heeft betrekking op de mate van deelname van de consument aan een beleving. Aan
de ene kant kunnen consumenten passief deelnemen, waarbij consumenten het gebodene niet
rechtstreeks kunnen beïnvloeden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een consument naar de film
THE MATRIX kijkt. Bij actieve deelname kan de consument persoonlijk invloed uitoefenen op het
gebodene dat de unieke persoonlijke ervaring oplevert. Dit is het geval wanneer iemand de
videogame ENTER THE MATRIX (2003) speelt.

Figuur 2: De domeinen van de belevenis. Pine & Gilmore (2012), p. 61.
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De tweede dimensie beschrijft de relatie van de consument tot zijn omgeving, van absorptie tot
onderdompeling. Bij absorptie wordt de aandacht van de consument zodanig getrokken dat hij de
belevenis in zich opneemt. Wanneer de consument fysiek of virtueel deel van de belevenis gaat
uitmaken is er sprake van onderdompeling. De onderdompeling van de consument wordt gecreëerd
door het gevoel van immediacy. Bij immediacy verdwijnt het medium naar de achtergrond en is
onzichtbaar voor de consument. Doordat het medium zijn technieken verbergt ontstaat een
‘experience without mediation’ en ervaart de consument het als de werkelijkheid (Bolter en Grusin,
1999: 22). Wanneer de grens tussen fictie en werkelijkheid vervaagt, is er sprake van een complete
onderdompeling en is transmedia storytelling op zijn best.
Het model van Pine en Gilmore vertoont veel overeenkomsten met het model van Marie-Laure Ryan
(2004) dat gericht is op participatie in digitale media. Ryan onderscheidt vier verschillende vormen
van interactiviteit op basis van twee dimensies: internal versus external en exploratory versus
ontological (339). De eerste dimensie beschrijft de positie van de gebruiker ten opzichte van de tekst.
Een gebruiker kan zich binnen of buiten een tekst bevinden. Buiten de tekst duidt hier op passieve
deelname, terwijl binnen de tekst een actieve deelname weerspiegelt. De tweede dimensie betreft
de mogelijke interactie: exploratory of ontological. Exploratief houdt in dat de gebruiker zich vrij kan
bewegen door de database, maar daarbij de verhaallijn niet verandert. Ontologisch betekent dat de
gebruiker mede richting geeft aan het verhaal. In het laatste geval transformeert de verhaalwereld
door de participerende consument en past zich aan.
Door de verschillende manieren van betrokkenheid/interactie is er bij transmedia storytelling sprake
van verschillende soorten consumenten. Scolari (2009) classificeert ze aan de hand van hun relatie
met de media en onderscheid drie verschillende consumenten: ‘single text consumers’, ‘single media
consumers’ en ‘transmedia consumers’ (597). In de eerste plaats zijn er ‘single text consumers’. Deze
consumenten interpreteren de afzonderlijke delen van de fictionele wereld en zijn zich niet bewust
van de totale verhaalwereld waar het deel vanuit maakt. De enkele tekst staat op zichzelf en kan
zonder het consumeren van de rest van de verhaalwereld worden begrepen. Consumenten kunnen
bijvoorbeeld alleen de eerste film van The Matrix-trilogie kijken. Naast de ‘single text consumers’ zijn
er ook ‘single media consumers’ (televisiekijkers, internetters, etc.). Iemand kan de narratieve wereld
op verschillende manieren binnentreden door bijvoorbeeld de televisieserie te volgen of een eerder
seizoen te bekijken op DVD. In het geval van THE MATRIX kan iemand alleen de drie films gezien
hebben. Deze consumenten kunnen er vervolgens ook voor kiezen om THE ANIMATRIX (2003) te
bekijken en de videogame ENTER THE MATRIX (2003) te spelen, en verbanden te leggen tussen de
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verschillende onderdelen om de gehele verhaalwereld te begrijpen. In dit laatste geval spreekt
Scolari van ‘transmedia consumers’. Deze consumenten gebruiken meerdere media en proberen alle
informatie in de fictieve verhaalwereld te verzamelen en in kaart te brengen. Kortom: deze
consument gaat actief aan de slag met de verhaallijn.

2.2 Transmediaal consumeren
Steeds vaker wordt het vertellen van verhalen ‘the art of worldbuilding’. Worldbuilding is een proces
dat zich richt op: “het creëren van een verhaalwereld met een inherente logica, een eigen ecologie,
karakters en wetmatigheden” (Truijen, 2012b). De gecreëerde verhaalwereld dient als uitgangspunt
voor een (transmediaal) project (film, serie of game), waaruit verschillende verhalen kunnen
ontstaan. De verhaalwereld is vaak zo groot dat die niet binnen één medium past en verspreid wordt
over meerdere media. Alle individuele delen vertonen onderlinge samenhang, zo schrijft Jenkins,
doordat ze verschillende eigenschappen bevatten van de totale verhaalwereld: “no given work will
reproduce every element, but each must use enough that we can recognize at a glance that these
works belong to the same fictional realm” (Jenkins, 2006: 115-116). Hierdoor hoeven personages
bijvoorbeeld niet meer in andere transmediale verhalen te worden geïntroduceerd.
Bij transmedia storytelling gaat het vooral om het vertellen van verhalen, zo stelt Jenkins: “if the
[story does] not capture the imagination, no amount of transmedia extension can repair the
damage” (2011a). Transmediale verhalen zijn vaak zo complex dat consumenten steeds meer te
weten willen komen. Transmedia storytelling stimuleert een encyclopedische impuls bij de
consument, die het resultaat is van ontbrekende informatie gedurende het ontvouwen van de
verhaalwereld over de verschillende media. Binnen de transmediale verhaalwereld, zo schrijft
Jenkins: “[…] they introduce potential plots which can not be fully told or extra details which hint at
more than can be revealed. Readers, thus, have a strong incentive to continue to elaborate on these
story elements, working them over through their speculations, until they take on a life of their own”
(Jenkins, 2007). Door de ontbrekende informatie gedurende het ontvouwen van het verhaal wordt
de consument aan het denken gezet en gemobiliseerd om zelf op zoek te gaan naar de juiste
informatie om deze gaten in te vullen.
Om een transmediale verhaalwereld in zijn totaliteit te ervaren moeten consumenten een actieve
houding aannemen. In Convergence Culture (2006) beschrijft Jenkins: “[…] consumers must assume
the role of hunters and gatherers, chasing down bits of the story across media channels, comparing
notes with each other via online discussion groups, and collaborating to ensure that everyone who
© Maarten Reer

27

invests time and effort will come away with a richer entertainment experience” (21). Vooral
jongeren, zo formuleert Jenkins (2006): “have become informational hunters and gathers, taking
pleasure in tracking down character backgrounds and plot points and making connections between
different texts within the same franchise” (133). Echter, dit sluit niet uit dat ook ouderen
transmediaal consumeren, zoals ik zal laten zien bij de case studie IN THERAPIE in het volgende
hoofdstuk.
Eén van de meest beschreven voorbeelden van transmedia storytelling naast THE MATRIX, die deze
nieuwe vorm van consumeren weerspiegelt, is de televisieserie LOST (Abrams, 2004-2010).
THE LOST EXPERIENCE
De televisieserie LOST vertelt het verhaal van een groep mensen die na een vliegtuigcrash moet
overleven op een mysterieus afgelegen tropisch eiland. De serie zit vol raadsels en verborgen
aanwijzingen die kijkers aan het denken zetten en uitnodigen om op onderzoek uit te gaan. Naast
de televisieserie verschenen er websites, een magazine en werden er reclamebillboards van
fictieve bedrijven uit de serie in de werkelijkheid geplaatst met clues over de verhaallijn. Doordat
het verhaal in delen en non-lineair werd verteld over verschillende platformen ontstond er een
participatieve fictie waarin de consument zich volledig kon laten onderdompelen.

Bij LOST bestaat de verhaalwereld naast het verhaal van de overlevenden op het eiland, uit
verschillende flashbacks die dieper ingaan op de achtergronden van de personages en verklaren
waarom een personage bepaald gedrag vertoont op het eiland. Deze verhaalwereld werd verder
uitgebreid door allerlei raadsels en verborgen aanwijzingen op te nemen in de televisieserie en deze
uit te spreiden over allerlei andere media. Het was de taak van het publiek om de verschillende delen
samen te voegen en de mysteries op te lossen.

2.3 Een transmediale illusie
Transmedia storytelling biedt consumenten verschillende mogelijkheden om te participeren binnen
de verhaalwereld. Ze hebben volgens Jenkins zelfs de mogelijkheid om eigen sub-verhaallijnen aan
de verhaalwereld toe te voegen. Hierdoor lijkt het alsof de consument enige invloed kan uitoefenen
op het verloop van het verhaal door mede de inhoud van het project te bepalen. Toch blijven de
participatieve mogelijkheden tot op heden beperkt bij transmedia storytelling. De meeste
transmediale verhalen hebben een seriële structuur waarbij het ontvouwen van een verhaal over
verschillende media over een bepaalde tijd plaatsvindt (Jenkins, 2011b). Voor de meeste
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transmediale concepten betekent dit dat een groot deel van de inhoud vanaf het begin al vast staat.
Transmedia storytelling doet de consument geloven een bijdrage te kunnen leveren aan het verhaal,
maar eigenlijk creëert het meer ‘the illusion of interactivity’, zoals het geval was bij de televisieserie
LOST volgens de Amerikaanse televisieschrijver en -producent Damon Lindelof (Rose, 2011: 146).
Een andere illusie is, is dat elke consument open staat voor transmedia storytelling. Hoewel het
gebruik van meerdere media zorgt voor meer diepgang en een rijkere ervaring, blijft het punt dat
transmediaal consumeren een optie is, zo schrijft Jenkins (2006): “the key point is that going in deep
has to remain an option – something readers choose to do - and not the only way to derive pleasure
from media franchises (134). De consument bepaalt uiteindelijk zelf hoe diep hij of zij in de fictieve
wereld wil opgaan. Volgens Jakob Nielsen zal het grootste deel van de gebruikers nooit participeren.9
In zijn artikel “Participation Inequality: Encourage More Users To Contribute” (2006) stelt Nielsen dat
er over het algemeen drie verschillende gebruikers zijn, wat zich vertaalt naar de ‘90-9-1 regel’.
Ongeveer 90% van de gebruikers zijn lurkers (passieve gebruikers) die alleen lezen en observeren,
maar geen bijdrage zullen leveren. Ongeveer 9% van de gebruikers zijn commentors. Zij leveren
regelmatig een bijdrage, maar hebben vaak andere prioriteiten. En slechts 1% van de gebruikers zijn
creators. Zij nemen actief deel en zorgen voor de meeste bijdragen. Creators zijn bereid om te delen,
mee te doen en willen invloed uitoefenen. Dit betekent dat niet iedereen van de beoogde doelgroep
op dezelfde manier betrokken zal zijn en dat slechts een klein deel actief zal deelnemen aan een
transmediaal verhaal. De transmediale ervaring zal daarom per persoon verschillend zijn.
In het volgende hoofdstuk staat de transmediale praktijk in Nederland centraal. Vanuit bovenstaande
zal er gekeken worden naar de huidige ontwikkelingen op het gebied van transmedia storytelling aan
de hand van verschillende mensen uit de beroepspraktijk. Aansluitend hierop zal aan de hand van
twee case studies, IN THERAPIE en GTST: WIE IS TIM?, het fenomeen transmedia storytelling nader
worden bekeken. Er zal dieper ingegaan worden op de eigenschappen, grenzen en mogelijkheden
van transmedia storytelling in het creëren van een ultieme entertainmentervaring.

9

Jakob Nielsen is een ‘usability expert’ en beschrijft in zijn artikel “Participation Inequality: Encouraging More Users To

Contribute” de participatieongelijkheid die bestaat in online communities. De participatieongelijkheid is bij blogs nog erger.
Bij blogs geldt de 95-5-0,1 regel. In zijn artikel stelt Nielsen een aantal manieren voor om de ongelijkheid op het gebied van
participatie te verminderen.
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3. Transmedia storytelling: de Nederlandse praktijk
In Amerika wordt transmedia storytelling al op grote schaal ingezet in de entertainmentindustrie
rondom blockbusters en televisieseries. Bekende voorbeelden uit de filmindustrie zijn THE BLAIR
WITCH PROJECT (Myrick & Sánchez, 1999), THE MATRIX (Wachowski Brothers, 1999), ARTIFICIAL
INTELLIGENCE: AI (Spielberg, 2001), THE DARK KNIGHT (Nolan, 2008) en PROMETHEUS (Scott, 2012).
Inmiddels is er ook een eerste generatie televisieseries met een transmediale aanpak, zoals LOST
(Abrams, 2004-2010), HEROES (Kring, 2006-2010), GHOST WHISPERER (Gray, 2005-2010) en 24 (Cochran
& Surnow, 2001-2010), succesvol geëindigd.
In Nederland is er ook steeds meer belangstelling voor het fenomeen transmedia storytelling. Steeds
vaker kiezen onder andere programmamakers voor een transmediale aanpak. Bij de meeste
transmediale projecten zijn net als in Amerika de media film en televisie dominant en worden andere
(online) media complementair ingezet om de verhaalwereld uit te breiden. In Nederland is men, net
als in andere landen, op zoek naar de perfecte modellen om een transmediale productie te
ontwikkelen. Dit is geen eenvoudige opgave aangezien de meest effectieve vorm van transmedia
storytelling per project verschillend is. Ondanks de reeds verschenen transmediale projecten, zoals
SPANGAS (2007), COLLAPSUS (2010) en RAVELEIJN (2011), staat transmedia storytelling in Nederland nog
steeds in de kinderschoenen.
Er zijn een aantal redenen voor het feit dat de ontwikkeling van transmedia storytelling in Nederland
langzaam op gang komt. Volgens Bruno Felix liggen de grootste hindernissen op het gebied van
transmediaal werken momenteel in de Mediawet, de financiering en de distributie van projecten
(Truijen & Kuitenbrouwer, 2012: 22). Hoewel het publiek en de makers klaar zijn voor transmedia
storytelling, beperkt in eerste instantie de mediawet de uitvoering ervan. De mediawet zorgt er
namelijk voor dat projecten per platform worden behandeld op het gebied van financiering (elk
medium kent zijn eigen budget) en beoordeling (kijkcijfers), terwijl transmediale projecten een
geheel andere logica volgen.
Volgens Joris Hoebe zijn ook de Nederlandse kunst- en cultuurfondsen nog niet op transmediale
projecten ingericht (Truijen, 2012a). Bij het opzetten van een nieuw transmedia project is de
financiering het grootste probleem. Dit komt mede door het ontbreken van bewezen business
modellen. Als de makers van een televisieprogramma hun verhaal transmediaal willen vertellen, dan
dienen zij afzonderlijke subsidies aan te vragen, zoals het geval was bij de televisieserie IN THERAPIE
(zie kader). Het probleem is dat de verschillende fondsen die Nederland kent nog niet de logica van
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transmedia storytelling begrijpen waardoor essentiële onderdelen vaak worden afgekeurd. Het kan
zijn, zo schrijft Felix, dat de financiering voor een televisieprogramma door één van de fondsen wordt
goedgekeurd, terwijl er voor het essentiële online gedeelte geen geld beschikbaar is (Truijen &
Kuitenbrouwer, 2012: 22).
Transmediaal project: IN THERAPIE
De financiering voor de transmediale opzet van het NCRV-programma IN THERAPIE verliep niet
eenvoudig. In Nederland mogen publieke omroepen weinig online activiteiten ondernemen en
nauwelijks samenwerken met sponsors. Om het verhaal transmediaal te vertellen bedroegen de
extra kosten voor de applicatie, de scriptschrijver en extra content (o.a. de voicemails) 60.000
euro. Dit bedrag is exclusief de manuren van de internetredactie (twee fulltime krachten)
gedurende de zes weken dat het programma op televisie was te zien (Daalder, 2011). Om aan
extra budget te komen hebben de makers van IN THERAPIE de applicatie apart moeten intekenen bij
de innovatie-afdeling van de publieke omroep (idem). Op deze manier konden zij de verhaalwereld
van televisieserie uitbreiden naar de mobiele telefoon en het internet.

De oprichting van een gezamenlijk fonds waar alle platformen en disciplines vertegenwoordigd zijn
lijkt noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van transmedia storytelling in Nederland. Volgens
Joris Hoebe zouden fondsen: “een deel van hun budget beschikbaar moeten stellen voor een
gezamenlijk transmedia potje. Per project geef je dan aan welke disciplines worden ingezet, zodat
het geld voor de film bij het Filmfonds vandaan komt et cetera” (Truijen, 2012a). De samenwerking
tussen de fondsen biedt voor makers die transmediaal willen werken uitkomst. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om transmediale projecten bij verschillende fondsen als één geheel te kunnen
aanvragen.
Voor een verdere ontwikkeling van transmedia storytelling in Nederland voerde het Virtueel Platform
een onderzoek uit naar de huidige Nederlandse transmediale praktijk en presenteerde de volgende
actiepunten in de publicatie Transmediaal Werken in Nederland (Truijen & Kuitenbrouwer, 2012). In
de eerste plaats is het belangrijk dat kennis en praktijkervaring uit verschillende disciplines met
elkaar worden gedeeld. Met name de uitwisseling van kennis over productiemethoden, financiering
en business modellen is essentieel (idem, 57). Ook is er behoefte aan scriptschrijvers die
transmediale, participatieve scenario’s kunnen schrijven. Nederlandse onderwijsinstellingen moeten
zich op dit gebied blijven ontwikkelen. Nu worden vaak buitenlandse scenarioschrijvers ingezet voor
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Nederlandse projecten. Tot slot is het belangrijk om business modellen te ontwikkelen in verband
met het aantrekken van investeerders en sponsors om projecten mede te financieren. Hoewel bij de
publieke omroep dit laatste punt enigszins anders is, geldt hier wel dat het kan bijdragen aan het
ontvangen van subsidies voor transmediale producties.
In het volgende deel zal de transmediale praktijk in Nederland nader worden geanalyseerd middels
een tekstanalyse van twee cases: IN THERAPIE (2011) en GTST: WIE IS TIM? (2012). Hoewel beide
concepten een zilveren SpinAward in de categorie Crossmedia wonnen, zijn ze beide een voorbeeld
van transmedia storytelling. Ze zijn niet alleen vanaf het begin als transmedia storytelling ontworpen,
maar ook als zodanig gepresenteerd in de media. In 2011 presenteerde de NCRV in samenwerking
met NPO Innovatie en Elastique de dramaserie IN THERAPIE. Zoals hierboven reeds beschreven zijn
publieke omroepen beperkt wat betreft de financiering van transmediaal projecten aangezien zij
nauwelijks mogen samenwerken met sponsors. RTL Nederland, die in samenwerking met Endemol en
The Project Factory het transmediale concept GTST: WIE IS TIM? ontwikkelde, had de mogelijkheid om
het grootschaliger aan te pakken. Zij hadden niet alleen een voorbeeld aan IN THERAPIE, maar werden
ook gesponsord door Samsung, de mobiele provider Sizz en Thuisbezorgd.nl.
De ontwikkeling van de transmedia projecten was niet nieuw voor de makers. Beide makers
experimenteerde al eerder met een vorm van transmedia storytelling. Gedurende het eerste seizoen
van IN THERAPIE werd er al geëxperimenteerd met de inzet van social media. Deze strategie werd
gedurende het tweede seizoen uitgebreid met een applicatie voor de mobiele telefoon. Ook de
makers van GTST voerden een experiment uit en ontwikkelde aan het begin van 2012 de online soap
ECHT WEER EDIT, een aanvulling op de serie. Elke week verscheen een twee minuten durende
aflevering die alleen was te bekijken via GTST.nl en het video-on-demand platform RTLXL. Naast de
serie was het hoofdpersonage Edit ook te volgen op Hyves, Twitter en Facebook. Op de verschillende
social media vertelde ze over de dagelijkse dingen die ze meemaakte.
Om meer inzicht te krijgen in het concept transmedia storytelling en de Nederlandse praktijk worden
beide concepten onderworpen aan een tekstanalyse. De tekstanalyse is gericht op telkens drie
aspecten van de twee cases. In eerste instantie wordt de transmediale productie aan de hand van de
beschreven kenmerken in hoofdstuk 1 geanalyseerd. Waar moet een productie aan voldoen wil het
als transmedia storytelling worden beschouwd? Wat is de intentie die ten grondslag ligt aan de
productie? Is het concept vanaf het begin transmediaal opgezet of is het in een later stadium
transmediaal uitgerold? Wordt het verhaal over verschillende media verteld waarbij de media
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complementair worden ingezet? Is elk medium onafhankelijk van het geheel toegankelijk, maar
vormt het tegelijkertijd een potentiële ingang tot de verhaalwereld?
Ten tweede beslaat de analyse de structuur van de productie waarbij er wordt gekeken naar de
werking en totstandkoming van de entertainmentervaring voor de gebruiker. Hoe is de transmediale
verhaalwereld opgebouwd? Uit welke media bestaat de verhaalwereld? Op welke wijze worden de
verschillende media ingezet? Hoe verhouden de ingezette media zich onderling tot elkaar? Dragen
alle media bij aan de voortgang van het verhaal? De verschillende onderdelen van de transmediale
verhaalwereld zullen apart worden benaderd, waarna de intertekstuele relaties tussen de
verschillende onderdelen in kaart worden gebracht.
Tot slot worden de cases geanalyseerd op de participatiemogelijkheden voor de gebruikers. Hoe
wordt de consument betrokken bij de verhaalwereld? Op welke wijze kan de consument participeren
binnen de aangeboden verhaalwereld? Kan de consument zelf een bijdrage leveren aan de voortgang
van het verhaal? Door de cases op deze manier te benaderen zal de structuur van beide producties
worden blootgelegd en wordt er inzicht verkregen in de wijze waarop transmediale storytelling werkt
en haar doel bewerkstelligd.

3.1 In Therapie
In de zomer van 2011 beleefde de televisieserie IN THERAPIE van de NRCV, gebaseerd op de Israëlische
serie BE TIPUL, haar tweede seizoen. IN THERAPIE volgt zes weken lang, vijf dagen per week de
therapeut Jonathan Franke (Peter Blok) en zijn cliënten. In de praktijk ontvangt de therapeut op
vaste dagen één van zijn cliënten, zoals op maandag de therapeut van vorig seizoen Paul
Westervoort (Jacob Derwig) die is geschorst en nu zelf in therapie gaat, op dinsdag de zelfstandige
Sascha Blauw (Jamie Grant) die kanker heeft en niemand vertelt wat er aan de hand is, en donderdag
CEO Wouter den Arend (Jeroen Krabbé) die de tijd tegen zichzelf gekeerd ziet. Bij IN THERAPIE draait
het om het (levens)verhaal dat schuil gaat achter elk personage.
Voor het tweede seizoen van IN THERAPIE kozen de makers voor een transmediale aanpak. Transmedia
storytelling biedt namelijk verschillende mogelijkheden voor een televisieserie omdat het medium
televisie in twee opzichten een verhaalwereld beperkt. In de eerste plaats worden
programmamakers beperkt in het uitzendslot. Per aflevering is er ongeveer vijfentwintig minuten
zendtijd beschikbaar waardoor het niet mogelijk is om alles te vertellen. Met transmedia storytelling
kan er meer diepgang worden gecreëerd, zoals Jenkins beschrijft in zijn artikel “Transmedia
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Storytelling. Moving Characters from books to films to video games can make them stronger and
more compelling” (2003). Via andere mediakanalen kan er bijvoorbeeld meer achtergrondinformatie
over personages vertrekt worden. In de tweede plaats is er bij het medium televisie voornamelijk
sprake van eenrichtingsverkeer aangezien mensen alleen naar de televisieserie kunnen kijken. Een
transmediale aanpak biedt niet alleen de mogelijkheid om de verhaalwereld van de televisieserie uit
te breiden en het publiek ook buiten de zendtijd om de verhaalwereld te laten betreden, maar biedt
de kijker ook de mogelijkheid om te participeren in diezelfde verhaalwereld. Daarnaast leent het
genre drama zich goed voor een transmediale aanpak omdat het heel lineair en niet interactief is.
De transmediale verhaalwereld van IN THERAPIE start met de televisieserie waarin de verhaalwereld
en de personages worden geïntroduceerd. In de serie gaan de cliënten in therapie bij Jonathan
Franke en vertellen elke aflevering een deel van hun levensverhaal. De kijker leert op deze manier de
personages elke week beter kennen en gaat uiteindelijk met ze meeleven. Om deze verhaalwereld
uit te breiden zijn er voor IN THERAPIE speciale verhaallijnen geschreven voor een mobiele applicatie
en social media, zoals Facebook, Hyves en Twitter. Kijkers van de televisieserie werd hierdoor de
mogelijkheid geboden om de personages van de televisieserie ook online te volgen. Het leven van de
personages bleef hierdoor niet beperkt tot de televisieserie, maar ging ‘real-time’ door. De
gebruikers konden via de verschillende kanalen steeds meer ‘inside’ informatie verkrijgen, hetgeen
de relatie tussen de personages (de serie) en het publiek versterkte. Hoewel bij transmedia
storytelling de verhaalwereld op verschillende manieren betreden kan worden, is het duidelijk dat bij
IN THERAPIE de kijkers over het algemeen via de televisie de verhaalwereld binnen komen. De
verhaallijn van de televisieserie diende namelijk als uitgangspunt voor het online concept: de
applicatie en social media.
Bij IN THERAPIE was naast de televisieserie de programmawebsite een tweede startpunt voor de kijker.
Op de website waren niet alleen de afleveringen terug te kijken, maar konden kijkers ook de
applicatie downloaden, de personages volgen op social media en met elkaar praten op het forum. De
applicatie, die toegang geeft tot de telefoon van de therapeut Jonathan Franke, bleek het meest
populair (zie figuur 3). In totaal had de applicatie 57.000 unieke gebruikers en werd dagelijks door
35.000 gebruikers bezocht. Via de applicatie konden kijkers (stiekem) meekijken in de telefoon van
de therapeut die naast voicemail- en sms-berichten, ook zijn e-mail, memo’s en agenda bevat. De
kijker kon zelf aangeven of hij pushnotificaties wilde ontvangen zodra er een nieuw voicemailbericht
of sms was binnengekomen. Voornamelijk de mobiele applicatie had hierdoor een heel direct effect
bij de kijkers. Doordat de app ‘real-time’ werd ingezet vroegen kijkers zich overdag al af wat er ’s
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avonds ging gebeuren in de televisieserie. Dit was bijvoorbeeld het geval bij één van de memo’s
waarin was te lezen was dat de therapeut al zijn afspraken ging afbellen en/of verzetten. Het succes
van de applicatie was mede het gevolg van de mogelijkheid om het te downloaden voor de mobiele
telefoon en de computer.

Figuur 3: De mobiele applicatie van IN THERAPIE

Naast de mobiele applicatie bleek Facebook het meest populair van alle ingezette social media. Op
Facebook hadden de personages uit de televisieserie allemaal een virtuele identiteit gekregen,
waardoor leek het alsof het echte mensen van vlees en bloed waren. In totaal hadden de karakters
tussen de 10.000 en 15.000 vrienden/volgers. Alle social mediakanalen en berichten werden in lijn
met de personages uit de serie ingezet. Bij het personage Wouter den Arend werden social media
beperkt ingezet omdat hij zeventig jaar oud is en een drukke baan als CEO heeft. Het Twitterkanaal
werd daarom vooral zakelijk gebruikt. Daarnaast zat Wouter vooral op Facebook omdat hij zijn
dochter Nathalie wilde volgen die op reis was in India. Facebook werd in dit geval meer voor de
familiaire contacten gebruikt.
Sociale netwerken speelden een belangrijkere rol bij IN THERAPIE. Kijkers van de serie konden online
vrienden worden met Wouter en de andere personages uit de televisieserie. De personages werden
op deze manier onderdeel van de online wereld van de gebruiker. In totaal hadden de personages
ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 vrienden op Facebook. Online was er niet alleen sprake van
interactie tussen de personages, maar reageerde de personages ook op de reacties van kijkers.
Personages werden hierdoor niet alleen onderdeel van de werkelijkheid, maar de kijker ging ook zelf
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deel uitmaken van de verhaalwereld. Doordat de grens tussen fictie en werkelijkheid vervaagt,
ontstaat er een diepere ervaring bij de kijker.

3.2 GTST: Wie is Tim?
Een jaar later lanceerde RTL Nederland het transmediale concept GTST: WIE IS TIM? rondom het
nieuwe personage Tim. Aan het eind van het 22ste seizoen verschijnt in de Nederlandse soap Goede
Tijden Slechte Tijden een onbekende mysterieuze jongen, genaamd Tim Loderus (Beau Schneider).
Tim observeert de inwoners van Meerdijk en maakt aantekeningen in zijn notitieboekje. Wie Tim is,
waar hij vandaan komt, wat zijn achtergrond is en wat hij in Meerdijk komt doen is voor de kijker een
raadsel. Gedurende negen weken lang kreeg de kijker via een mobiele applicatie toegang tot het
handgeschreven notitieboekje van Tim om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen. De makers
van GTST wilde met de mobiele applicatie de zomerstop, van de laatste aflevering van het 22ste
seizoen op vrijdag 6 juli tot de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op maandag 3 september
2012, overbruggen.

Figuur 4: WIE IS TIM?

De introductie van het personage Tim in de televisieserie GTST vormde het begin van de
transmediale campagne. GTST bouwde de spanning rond Tim's identiteit langzaam op naar de
zomercliffhanger. Aan het einde van het seizoen laat de mysterieuze Tim de kijkers achter met de
woorden: “Nee, niemand weet nog wie ik ben. Maar ik heb geen haast. Ik vertel ze wie ik ben als ik
daar klaar voor ben. En dan verandert alles.” (Goede Tijden, Slechte Tijden: aflevering 4525). Met
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deze cliffhanger nodigt RTL Nederland de kijker uit om deel te nemen aan de zoektocht GTST: WIE IS
TIM?. Direct na de laatste aflevering konden de kijkers de GTST: WIE IS TIM?-applicatie downloaden.
De zoektocht naar Tim startte op de speciale WIE IS TIM?-website waar de kijkers niet alleen de
applicatie konden downloaden, maar ook de weekupdates konden lezen en naar de social media van
Tim Loderus konden doorklikken. De app vormde de belangrijkste verhaallijn en was daarmee het
belangrijkste platform. De WIE IS TIM?-app gaf toegang tot het handgeschreven notitieboek van Tim.
Negen weken lang werden er elke week vier pagina’s beschikbaar gesteld met video’s, foto’s,
krabbels, spelletjes en verborgen inhoud, om te achterhalen wie Tim werkelijk was (zie figuur 5).
Iedere week werden er via verschillende on- en offline media codes verspreid die de kijker nodig had
om de verborgen inhoud van het notitieboek van Tim te ontgrendelen. De codewoorden en –getallen
verschenen onder andere op televisie in RTL Boulevard, in de kranten De Telegraaf en het Algemeen
Dagblad, op posters in bushaltes en metrostations, en op Marktplaats.nl. Alle communicatie rondom
de app werd verstrekt via de social media van GTST. Op de GTST-Facebookpagina verschenen
regelmatig tips voor het vinden van de codes en om het publiek te mobiliseren naar andere media.

Figuur 5: Overzicht van de GTST: WIE IS TIM?-applicatie

Voor meer informatie over Tim konden kijkers terecht op de social media van het personage. De
social media kanalen van Tim Loderus zijn consequent vanuit het karakter vormgegeven en geven
inzicht in de belevenissen en denkwereld van het personage. Elk social media kanaal heeft zijn eigen
verhaallijn. De Facebookpagina staat geheel in het teken van zijn passie voor muziek. Elke dag
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plaatste Tim een ‘song of the day’ die hints gaven over zijn achtergrond, zijn zoektocht en
belevenissen. Eén van de muziekvideo’s die Tim bijvoorbeeld plaatste op Facebook is Blood Brothers
van Iron Maiden. Met het liedje maakt Tim impliciet kenbaar dat hij een halfbroer is van Sjoerd en
Edwin, en behoort tot de familie Bouwhuis. Het Twitter-account geeft een beschrijving van zijn leven
op dat moment, met onder andere zijn relatie die overgaat, zijn contact met vrienden en de
verhuizing naar Meerdijk. De Tweets geven een beeld van waar Tim mee bezig is, wat hij van plan is
en wat hem bezig houdt. Kijkers konden hem ‘liken’ op Facebook en volgen op Twitter waardoor ook
Tim deel uitmaakte van het dagelijks leven van de kijker. Net als bij IN THERAPIE werd het personage
Tim Loderus een echt iemand van vlees en bloed.
Onderling vertoonden de social mediakanalen, zowel van GTST als van Tim Loderus, verschillende
overeenkomsten. In de zoektocht naar Tim verschijnt eenzelfde advertentie op Facebook (zie figuur
6) en Twitter. Op Facebook kondigt Tim aan dat hij van Amsterdam naar Meerdijk wil verhuizen:
“Vaarwel Amsterdam! Help jij me aan onderdak in Meerdijk? Please Delen, mijn dank is groots… :)”.
Ook op Twitter vraagt Tim aan zijn volgers om hem te helpen bij het vinden van een geschikt
onderdak: “Help! Please RT #huizenjacht #Meerdijk pic.twitter.com/hXNrcTts”.

Figuur 6: Advertentie kamer gezocht

Aansluitend op de berichten van Tim verschijnt vervolgens op de Facebookpagina van GTST dezelfde
advertentie, maar met een andere insteek: “Ben jij op zoek naar de tweede 4-cijferige code van
'GTST: Wie is Tim?' Dan hebben we hier een klein tipje van de sluier... Veel succes!”. Het delen en
retweeten van de advertentie had te maken met de verspreiding van de cijfercode van die week. In
de advertentie staat een e-mailadres vermeld met de cijfers 6462 waarmee een deel van de
verborgen inhoud in het notitieboek te ontgrendelen is.
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De manier waarop de social media zijn ingezet bij GTST: WIE IS TIM? is opmerkelijk te noemen
vergeleken met IN THERAPIE. Bij de inzet van media wordt er rekening gehouden met de kwaliteiten en
eigenaardigheden van de verschillende media. Facebook en vooral Twitter staan er om bekend dat je
in ‘real-time’ kan communiceren wat je aan het doen bent of wat er op dat moment gebeurt. Bij
GTST: WIE IS TIM? is dit niet het geval omdat alle gebeurtenissen in principe al plaats hebben
gevonden voor de zomerstop. Op 26 augustus tweet Tim Loderus dat hij naar de open-mic in
Dansatoria gaat: “Open-mic in Dansatoria #geinig”. Deze ‘open-mic’ avond was al te zien aan het eind
van het 22ste seizoen in aflevering 4517 op 26 juni, waarin Tim in Dansatoria verschijnt en wordt
overgehaald door Lucas Sanders (Ferry Doedens) om op te treden met zijn viool. De zoektocht was
voornamelijk gericht op de periode voordat hij naar Meerdijk kwam.
Het grootste verschil met de transmediale opzet van IN THERAPIE is dat GTST: WIE IS TIM? over een
spelelement beschikt. De gebruikers van de app werden uitgedaagd om actief met de verhaallijn aan
de slag te gaan (zie figuur 7). Via de verschillende media werd er allerlei informatie over het
personage Tim verspreid, waarmee de gebruikers konden achterhalen wie Tim is. Het was de taak
van de gebruiker om als ‘hunter’ en ‘gatherer’ zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Hiervoor
moesten zij onder andere codewoorden en –getallen verzamelen en spelletjes spelen, zoals een
schuifpuzzel, zodat zij de verborgen informatie in het notitieboek konden ontgrendelen. Echter, deze
informatie bestond voornamelijk uit hints en aanwijzingen waardoor de gebruikers telkens werden
achtergelaten met vragen. In de app verschijnen bijvoorbeeld de stamboom van de familie Sanders,
een foto van de bruiloft van Noud en Nina (dochter van Ludo Sanders) en Tweets van Lucas en Nina
Sanders. Ook het personage Janine Elschot (moeder van Nina Sanders) komt verschillende keren naar
voren in de app, met onder andere het jaarboek, haar collegepas en een doormidden gescheurde
foto. Deze onderwerpen hebben niet direct iets te maken met het personage Tim en de zoektocht
naar zijn vader, maar zetten de gebruiker constant aan het denken.
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Figuur 7: Fans gingen actief aan de slag met de verhaallijn

Het spelelement werd versterkt doordat deelnemers kans maakten op verschillende prijzen met als
hoofdprijs een reis met de cast naar Zuid-Afrika voor een figurantenrol. Om kans te maken op de
hoofdprijs moesten gebruikers van de mobiele applicatie zoveel mogelijk punten verdienen door het
spelen van de verschillende spelletjes en het ontgrendelen van de verborgen inhoud met de
codewoorden en –getallen. Per week konden de gebruikers een badge verdienen indien zij alles
wisten te ontgrendelen in het notitieboek. Deze scores en badges konden gemakkelijk op Facebook
en Twitter worden gedeeld. Wanneer de gebruiker alle badges had verzameld, verdiende hij de
‘Sterspeler badge’ en maakte automatisch kans op één van de prijzen. Het verdienen van de punten
en daarmee het kans maken op de prijzen was een extra stimulans om te blijven participeren.
Ondanks dat bijna vanaf de lancering van de applicatie de codes al bekend waren en op een gegeven
moment duidelijk was dat Anton Bouwhuis de vader van Tim is, bleven fans speculeren tot de eerste
aflevering van het nieuwe seizoen, zoals dat Tim een kind van Marcus en Gwen zou zijn, de zoon van
de zus van Janine, de zoon van Anton, etc. De gebruikers van de app voerden zelfs de ontbrekende
informatie in op Wikipedia. Op Wikipedia stond bijvoorbeeld vermeld dat Marcus zou terugkeren in
GTST, dat Tim de zoon van Frits van Houten was en dat Anton Bouwhuis de vader van Tim zou zijn.
Het werk van de fans kan volgens Jenkins als volgt omschreven worden: “Fan fiction can be seen as
an unauthorized expansion of these media franchises into new directions which reflect the reader’s
desire to “fill in the gaps” they have discovered in the commercially produced material” (Jenkins,
2007). Doordat de verhaallijn genoeg ruimte openliet voor eigen interpretatie, had de consument de
mogelijkheid om te participeren binnen de aangeboden verhaalwereld.
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In de laatste fase van de zoektocht naar ‘Wie is Tim?’ werd er een vertaling gemaakt naar de offline
wereld. Op 23 augustus organiseerden de makers van GTST: Wie is Tim? een live-event. In de
vossenjacht gingen de meest fanatieke GTST: WIE IS TIM?-app spelers opzoek naar de verloren spullen
van Tim in het Westerpark in Amsterdam. Deelnemers aan de vossenjacht ontvingen een kaart van
het Westergasterrein met daarop tien gemarkeerde gebieden, de locaties van de vossen. Degene die
het notitieboekje vond was de winnaar en won vip-kaarten voor het uitverkochte GTST-event en een
Meet & Greet met Tim. Aangezien niet iedereen deel kon nemen aan het live-event werden in ieder
geval alle spelers van de app beloond. Via de mobiele applicatie kregen zij de eerste aflevering van
het nieuwe seizoen een volle week eerder te zien dan op televisie en kregen daarmee antwoord op
de vraag: “Wie is Tim?”.

3.3 Feiten en cijfers
IN THERAPIE en GTST: WIE IS TIM? zijn beide een voorbeeld van hoe transmedia storytelling wordt
ingezet in Nederland. De meeste transmediale projecten in Nederland zijn nog kleinschalig van aard
waarbij de losse onderdelen van het verhaal op zichzelf staan, maar nauw met elkaar verbonden zijn.
Hoewel de ambitie in Nederland is om de losse onderdelen meer op zichzelf te laten staan, bleken
beide transmediale concepten een succes. De serie IN THERAPIE had gemiddeld 400.000 kijkers per
uitzending (zie tabel 1). In de periode juli-augustus werd de applicatie door 57.000 kijkers
gedownload en had dagelijks 35.000 unieke bezoeken. De helft van de actieve gebruikers volgde ook
de personages online op Facebook en Twitter. Het aantal volgers op social media was aanzienlijk
lager omdat de Facebook- en Twitterberichten ook op de website werden geplaatst. Ondanks het
lage aantal volgers bleek het virale effect van Facebook erg groot. Een directe post aan 11.000 fans
bereikte ongeveer 50.000 mensen.

Tabel 1: Cijfers IN THERAPIE

IN THERAPIE
Applicatie

57.000 unieke gebruikers
1,2 miljoen bezoeken in totaal
35.000 dagelijkse bezoeken

Televisieserie

400.000 kijkers per aflevering

Programmasite

15.000 dagelijkse bezoeken

Social media (personages)

10.000 - 15.000 vrienden/fans

Bron: Daalder (2011)
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Voor de makers van IN THERAPIE was de transmediale opzet een groot succes aangezien het de vraag
was of de oudere doelgroep openstond voor transmedia storytelling. De meeste televisiekijkers van
IN THERAPIE waren in de leeftijd van 55 jaar en ouder, terwijl online de groep 19+ tot 40 jaar het best
vertegenwoordigd was. Desondanks nam ongeveer 9% actief deel aan de transmediale
verhaalwereld. Dit weerspiegelt de 90-9-1 regel van Nielsen, die stelt dat uiteindelijk maar een klein
deel actief zal deelnemen.
Ook RTL Nederland boekte succes met het transmediale concept GTST: WIE IS TIM?. GTST had
gedurende het 22ste seizoen gemiddeld 1.584.000 kijkers per aflevering. De laatste aflevering van het
seizoen met de cliffhanger trok daarentegen maar 1.345.000 kijkers. Na de laatste aflevering werd de
GTST: WIE IS TIM?-app door ongeveer 280.000 kijkers gedownload. Dit betekent dat één op de zes
kijkers de app heeft gedownload. In totaal telde de zoektocht naar Tim volgens RTL Nederland ruim
213.000 actieve gebruikers. Marktonderzoek heeft aangetoond dat de app de zomerstop op een
succesvolle manier heeft overbrugd en dat spelers duidelijk meer betrokken raakte bij het
programma (RTL Nederland). Het 23ste seizoen opende met de ontknoping van Wie is Tim? en trok
maar liefst 1.804.000 kijkers.
Vanwege het succes van GTST: WIE IS TIM? kwam RTL Nederland een jaar later met een nieuw concept
om de zomerstop te overbruggen: GTST: SPRING LEVEND. De opvolger van GTST: WIE IS TIM? kent een
soortgelijke opzet, waarbij de televisieserie het uitgangspunt is en de zomerstop wordt overbrugd
met een applicatie. De vraag die dit keer centraal stond was: “Wie is er springlevend?”. In de
cliffhanger springen acht personages gezamenlijk uit een vliegtuig waarvan er één een parachute om
heeft die onklaar is gemaakt. Direct na de cliffhanger van het 23ste seizoen konden kijkers/fans de
applicatie downloaden en meespelen om er achter te komen wie de parachutesprong niet heeft
overleefd. Gedurende zeven weken werd er elke week een personage springlevend verklaard. Ook
dit keer wist RTL Nederland de zomerperiode succesvol te overbruggen. De applicatie werd meer dan
een half miljoen keer gedownload en telde wekelijks gemiddeld 240.300 actieve gebruikers. Net als
bij GTST: WIE IS TIM? nam ook het aantal kijkers toe. De zomercliffhanger werd door 1.800.000
bekeken en mede dankzij het transmediale concept GTST: SPRING LEVEND keken 2.250.000 fans naar
de ontknoping.
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Conclusie
Uit de discoursanalyse van relevante literatuur over transmedia storytelling blijkt dat het fenomeen
zich nog steeds in een periode van ontwikkeling bevindt die door tal van factoren wordt beïnvloed.
Transmedia storytelling vergt een nieuwe manier van werken waarbij mensen uit verschillende
disciplines met elkaar moeten samenwerken, hetgeen de nodige coördinatie vereist. Over het
algemeen geldt dat transmedia storytelling het best werkt vanuit een enkele visie en als het vanaf
het begin met de intentie van ‘transmediation’ wordt ontwikkeld. Het lastige bij het ontwikkelen van
een transmediaal project is dat transmedia storytelling geen standaard format kent, maar per project
een andere uitwerking heeft. Elke verhaalwereld heeft een unieke samenstelling van media waarbij
de content op verschillende manieren samenhangt. Daarnaast vergt de uitvoering van een project
veel tijd en energie doordat de grenzen tussen productie en distributie/marketing zijn vervaagd. Alles
moet van begin tot eind gemonitord worden zodat er, daar waar nodig is, ingespeeld kan worden op
de dingen die ontstaan gedurende de uitvoering van het project. Uit het onderzoek blijkt tevens dat
het niet eenvoudig is om transmedia projecten te financieren. In Nederland zijn de mediawet en de
kunst- en cultuurfondsen ingericht per medium en daardoor niet geschikt voor deze nieuwe manier
van werken. Ook het ontbreken van bewezen business modellen stagneert de verdere ontwikkeling
aangezien goede business modellen zorgen voor het aantrekken van investeerders en sponsors.
Transmedia storytelling kan voor allerlei doeleinden ingezet worden, maar heeft als hoofddoel het
creëren van een entertainmentervaring, waarbij het vertellen van verhalen en het betrekken van de
consument centraal staan. Transmedia storytelling biedt consumenten een verhaalwereld over
verschillende media aan waarin zij zich volledig kunnen onderdompelen. In dit onderzoek is naar
voren gekomen dat een transmediale verhaalwereld consumenten op verschillende manieren erbij
kan betrekken, verschillende participatieniveaus kent en verschillende impliciete consumenten
construeert. Niet iedereen zal op dezelfde manier betrokken zijn bij de verhaalwereld, waardoor de
ervaring per consument verschillend is. De transmedia consument maakt gebruik van meerdere
media en zal proberen om alle informatie met betrekking tot de verhaalwereld te verzamelen en in
kaart te brengen. Transmedia storytelling transformeert consumenten in ‘hunters and gatherers’,
stimuleert een encyclopedische impuls en creëert een persoonlijke ervaring. Bij transmedia
storytelling geldt dat hoe meer iemand consumeert, hoe rijker zijn ervaring zal zijn.
De Nederlandse praktijk van transmedia storytelling confirmeert bovenstaande constateringen. De
tekstanalyse van IN THERAPIE en GTST: WIE IS TIM? heeft uitgewezen dat beide transmediale concepten
bestaan uit een verhaalwereld die is verspreid over meerdere media, waarbij elk medium over het
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algemeen een unieke bijdrage levert aan de ontwikkeling van het verhaal. Onderzoek wijst uit dat
beide transmediale concepten één hoofdmedium kennen waarbij de andere media complementair
worden ingezet. Het idee van Jenkins dat de verschillende media meer op zichzelf staan is in de
Nederlandse praktijk nog niet het geval. Hoewel de verschillende delen op zichzelf staan, zijn ze
nauw met elkaar verbonden. De kracht van transmedia storytelling is dat het medium overstijgend is.
Transmedia storytelling compenseert tekortkomingen van de verschillende media en speelt in op het
veranderende mediagebruik van de consument. Transmedia storytelling maakte op deze manier van
beide series meer dan alleen een programma dat elke avond op televisie te zien was. Consumenten
ervoeren beide series als een beleving doordat ze er continue mee bezig waren, hetgeen de
scheidslijn tussen fictie en realiteit vervaagde.
Transmedia storytelling lijkt succesvol te zijn in het creëren van ervaringen, maar de belofte dat
transmediale verhalen de gebruiker uitnodigen om deel te nemen of zelf eigen sub-verhaallijnen toe
te voegen blijft beperkt binnen het uitgezette stramien van de producent. De case studies laten zien
dat transmedia storytelling vrij lineair qua opzet is en dat de producent weinig ruimte over laat voor
de consument aangezien het meeste van de verhaallijn van te voren al vast ligt. Met name de
ontbrekende informatie zet consumenten aan om actief met de verhaallijn aan de slag te gaan. Nu is
de vraag of de consument daadwerkelijk invloed op het verhaal wil hebben of juist meegesleept wilt
worden in de verhaalwereld? Op dit moment is er nog weinig aandacht voor gebruikersparticipatie
en ontbreken goede meetsystemen om de resultaten in beeld te brengen. Het succes van transmedia
storytelling wordt vooral bepaald door het aantal kijkcijfers, downloads en volgers op social media.
Maar wat zegt het aantal downloads van een applicatie over de betrokkenheid en beleving van de
consument? Meer onderzoek naar gebruikersparticipatie moet de resultaten van transmedia
storytelling beter inzichtelijk maken, hetgeen noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van
transmedia storytelling.
Hoewel de Amerikaanse transmedia producties groots van opzet zijn, kent de Nederlandse praktijk
hoofdzakelijk nog kleinschalige producties. Dit heeft voornamelijk te maken met de financiering en
de beoogde doelgroep van de projecten. Wat betreft de financiering, beide cases hadden geen
verdienmodel in traditionele zin. Zowel van IN THERAPIE als GTST: WIE IS TIM? waren alle extra
verhaallijnen van de mobiele applicatie en social media voor de consument gratis toegankelijk. Bij
GTST: Wie is Tim? was dit mogelijk doordat RTL Nederland zijn inkomsten haalde uit
samenwerkingsverbanden met onder andere sponsors. Voor de publieke omroep verliep de
financiering moeizamer aangezien zij afhankelijk waren van de verschillende fondsen omdat zij
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nauwelijks met sponsors mogen samenwerken. Beide producenten moesten andere partijen
overtuigen om deel te nemen aan het project aangezien transmedia storytelling in Nederland nog in
de kinderschoenen staat en bewezen business modellen ontbreken.
Een ander punt dat samenhangt met de financiering van projecten is de beoogde doelgroep. Voor
wie is transmedia storytelling daadwerkelijk bedoeld? Voor iedereen of toch meer voor de actieve
fans? Uit dit onderzoek blijkt dat niet alle consumenten transmediaal consumeren, maar slechts een
klein deel van de beoogde doelgroep daadwerkelijk deelneemt aan transmedia storytelling. Hierdoor
lijkt transmedia storytelling in de eerste plaats een extraatje voor de fans te zijn. Voor de
producenten betekent dit dat transmedia storytelling vrij kostbaar is als slechts een klein deel van de
doelgroep participeert. In principe zijn de meeste transmedia projecten gericht op ‘early adapters’
aangezien transmedia storytelling vooral jongeren zal aanspreken. Toch sluit dit andere doelgroepen
niet uit. De serie IN THERAPIE heeft bijvoorbeeld het tegendeel bewezen door ook een oudere
doelgroep te bereiken en erbij te betrekken via de applicatie en de social media. Met de verdere
digitalisering van de samenleving verandert dit wellicht in de toekomst.
Het onderzoek naar transmedia storytelling was vooral gericht op de aanbodzijde van transmedia
storytelling. Vanuit de productiekant is er gekeken naar wat er wordt verstaan onder transmedia
storytelling en hoe het in de praktijk werkt door een tekstanalyse van twee cases. De rol van de
consument bij het creëren van hun eigen transmediale belevenis is hierdoor onderbelicht gebleven.
De discoursanalyse en tekstanalyse geven weinig inzicht in de totstandkoming van de belevenis aan
de kant van de consument. Wat maakt transmedia storytelling aantrekkelijk voor consumenten om
te participeren? Wat is het dat hen meesleept in de verhaalwereld? Hoe wordt transmedia
storytelling beleefd? Meer onderzoek naar de beleving van de consument door bijvoorbeeld het
uitvoeren van interviews en/of participanten observatie, zou meer inzicht kunnen geven in de
werking van transmedia storytelling in het creëren van een entertainmentervaring.
Naast de beleving van de consument is het vertellen van verhalen een belangrijk onderdeel van
transmedia storytelling in het creëren van ervaringen. Als een verhaal niet tot de verbeelding
spreekt, heeft het ook geen zin om het over meerdere platformen te vertellen. De uitgevoerde
tekstanalyse was vooral gericht op het inzichtelijk maken van de huidige transmediale praktijk en had
tevens als doel het blootleggen van de structuren die de belevenis construeren. Om meer inzicht te
krijgen in de rol van storytelling bij het creëren van een ervaring zou het uitvoeren van een
gedetailleerde analyse van de story-plot-structuur uitkomst kunnen bieden. Hierdoor wordt het
duidelijk welke informatie, op welk platform en op welke wijze wordt aangeboden. Op deze manier
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kan de opbouw van het verhaal en de manier waarop het verhaal wordt uitgerold verder inzichtelijk
worden gemaakt.
De titel van mijn masterthesis luidt: “Transmedia storytelling: What will happen next?”. Dit is niet
alleen een vraag die de relatie tussen producenten en consumenten beschrijft gedurende het
ontvouwen van een verhaal, maar ook een vraag betreffende de ontwikkeling van transmedia
storytelling in de toekomst. De Nederlandse media industrie kan zich niet meten met de transmedia
producties van Hollywood en zal daarom eigen vormen van transmedia storytelling moeten
ontwikkelen. In Nederland zijn makers nu op zoek naar conventies en maatstaven door steeds weer
nieuwe transmediale projecten te ontwikkelen. De ambitie daarbij is om de verschillende media
meer op zichzelf te laten staan. Wanneer de Nederlandse media industrie zich verder open stelt voor
transmedia storytelling en op zoek gaat naar nieuwe manieren om de grenzen van transmedia
storytelling te verleggen, kan de toekomst meer brengen dan dat we nu kunnen voorspellen.
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