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PERSINFORMATIE 
100 IN ZICHT: HET GROTE BOEKEXPERIMENT 

 

 

 
Succesvol ondernemen met je 
sociaal netwerk … 
 
100 virtuele LinkedIn- ‘vrienden’ 
schrijven samen een bestseller 
en verzamelen meteen ook 10.000 
euro voor een goed doel 

 
Een uniek experiment via de sociale netwerksite LinkedIn heeft geleid tot de creatie van een bijzonder project 
“100 In zicht” waarmee bovendien ook 10 000 EUR wordt ingezameld voor een goed doel.  Het is voor het eerst 
dat 100 virtuele ‘vrienden’ erin slagen om samen zulk maatschappelijk waardevol project te realiseren.  
 
Het verhaal 
100 virtuele ‘LinkedIn vrienden’ (lees: onbekenden) hebben enkele maanden geleden (virtueel) beslist om samen 
een bestsellerboek te schrijven. Deze 100 ‘gewone’ mensen hebben zo elk een aangrijpend moment in hun leven 
beschreven en wilden hun in-zicht graag delen met anderen. De 100 rijke in-zichten kunnen voor lezers, wanneer 
ze er zichzelf in herkennen, vaak een helder uit-zicht bieden op persoonlijke groei.  
 
Vandaag stellen we u het resultaat voor:  
“100 In zicht: 100 buitengewone inzichten van gewone mensen”. 
 
Waarom is dit social media experiment uniek? 
 

• Voor het eerst realiseren 100 virtuele ‘vrienden’ een concreet en waardevol project waarin harde 
objectieven (een bestseller realiseren) én zachte doelstellingen (minstens 10 000 EUR voor goed doel) 
centraal staan. 
 

• Dit project is een voorbeeld van crowdfunding via sociale netwerksites. De 100 auteurs zijn erin 
geslaagd om binnen één week 15 000 EUR startkapitaal te vergaren, en dit zonder uitgever of 
bankfinanciering. 
 



•  “100 In zicht” wordt met 100% zekerheid een bestseller. Bij de perslancering zijn er immers al duizend 
exemplaren verkocht door de auteurs en dat is nog maar de start. Na deze lancering zullen de 100 
auteurs samen een ware marketingmachine activeren via Twitter, Facebook en uiteraard… LinkedIn. 
De 100 auteurs hebben samen directe toegang tot meer dan 30 000 potentiële lezers in éérste graad 
en minstens 5 miljoen ‘vrienden van vrienden’. Gedurende één maand vanaf de lancering prijkt de 
cover van 100 in zicht als profielfoto van alle auteurs in al hun sociale media. Dit wordt de start van 
onze sociale media activatiecampagne voor het goed doel. 

 
• Dit project mobiliseert 100 mensen om zich belangenloos in te zetten. Alle opbrengsten van dit boek 

worden integraal besteed aan een goed doel dat elk jaar door de auteurs samen wordt gekozen.  Op de 
persconferentie wordt het eerste goed-doel-project onthuld. Dit is het resultaat van een voting door de 
auteurs uit 13 voorgestelde projecten. 
 

• Het project is geen one shot en eindigt dus niet bij de oplevering van het product. Via de website 
uitzicht-inzicht.be kunnen lezers contact nemen met de auteurs om verder ervaringen uit te wisselen. 
Via de website kunnen zich ook nieuwe auteurs melden om een inzicht te publiceren dat mogelijks in 
een volgende editie zal gepubliceerd worden. 

 
Wilt u meer vernemen over dit sociale media experiment, kom dan zeker luisteren naar de initiatiefnemers, 
ontvang het boek en ontmoet persoonlijk de auteurs: Marijke Leys, Erik Weekers, Greet Rouffaer,  Dirk Coveliers, 
Johan Merckx, Luc Vos,  Dominique Deffontaine, Jochen Callens, Picha Theus, Vera Steenwinckel en 90 
anderen. 
 
 
Contact 
Bart De Bondt, +32 475 30 17 66, info@bartdebondt.com 
Ron Maes, +32 475 61 19 70, ron@hr-productions.be 
 
Vandaag, bij de lancering van dit persbericht is ook de website live gezet: 
www.hetgroteboekexperiment.be  Er is ook een pagina voor de pers met foto’s en informatie. 
Foto’s zullen vanaf morgenochtend beschikbaar zijn. 
 
Deze persinformatie bevat tevens twee bijlagen: 

1. quotes van enkele auteurs over het grote boekexperiment 
2. Vijf krachtige tips om succesvol te ondernemen met je sociaal netwerk  

 



 

100 IN ZICHT: HET GROTE BOEKEXPERIMENT 
 

BIJLAGE 1: Quotes van de auteurs over het grote boekexperiment 
 
1. Jochen Callens 

"Gevoelens neerpennen was een confrontatie 
met mezelf, maar doet je nadenken over de 
manier waarop je bezig bent en de manier 
waarop je je leven wil verderzetten" 

4. Bart De Bondt (initiatiefnemer)  
“Het was bijzonder boeiend om mensen die ik 
nauwelijks kende via virtuele weg te engageren 
tot het samen creëren van een inspirerend 
boek.” 

5. Sofie Brutsaert 
“Anno 2013 zien we vaak de negatieve kanten 
van technologie: virtualisering van contacten, 
gemene virussen en oplichting, technostress... 
Dit project toont het andere gezicht van onze 
maakbare samenleving: onbekenden die 
gedreven door enthousiasme en dankzij 
technologie tot een gezamenlijk resultaat 
komen, door vertrouwen te hebben in elkaar, 
de eigen grenzen overtreffen, elkaar inspireren 
en hopelijk ook anderen, nu.  
 

6. Ron Maes (initiatiefnemer)  
"Als je de energie van zoveel enthousiaste 
mensen voelt om iets bijzonders te bereiken, is 
een sterk projectidee nooit veraf." 

 
7. Annelies Van den Berge  

“Het experimentele, de kracht van de groep, 
het proces op zich en het bundelen van zeer 
authentieke inzichten werkte meeslepend en 
inspirerend.  Het op een manier geëngageerd 
verwant zijn met onbekende interessante 
mensen die zich ‘bloot’ geven voor een nobel 
project werkte erg intrigerend en maken het 
boek aantrekkelijk en uniek.” 

 

8. Annick Delporte-Pex  
“Deze schrijfmogelijkheid, die zich onverwacht 
en verrassend aanbood, bleek een erg 
verrijkende ervaring te zijn.” 

9. Tom Van Hoof  
“Co-creatie én user-generated-content boeien 
me al jaren. Het idee om via LinkedIn een boek 
te schrijven sprak me meteen aan. De blind-
date met mijn co-auteurs heeft alvast een zeer 
toffe energie opgeleverd.” 

11. Vera Steenwinckel  
"Hetgeen mij het meest heeft geraakt is dat het 
mogelijk is om mensen te sensibiliseren zonder 
dat ze fysiek met elkaar in contact 
komen, eenvoudigweg door de kracht van de 
sociale media en het blijvend geloof dat 
verhalen mensen altijd met elkaar zullen 
verbinden". 

12. Dirk Coveliers  
"Ooit vertelde men me dat, indien ik per dag 1 
ding zou leren, ik op termijn een rijk mens zou 
zijn. Ik hoop dan ook dat de ervaring die ik heb 
gedeeld in dit boek kan bijdragen tot het iets of 
wat verrijken van de lezer ervan."  
 

12. Marijke Leys 
“Het boek dat in mijn hoofd zit komt er 
misschien in dit leven niet uit. Een stukje tekst 
publiceren samen met anderen gaf me echter 
wel genoeg kriebels om…wie weet…..” 

 
13. Koen Vingerhoets  

“De toekomst is sociaal, maar hoe en in welke 
mate bepalen we zelf. Enkel via gedurfde, 
technologisch ondersteunde, experimenten, 
ontdekken we dit nieuwe ‘terra incognita’.” 
 

 
 
 



14. Kathleen Van Caelenberg  
“Ik ben een beetje hals over kop in dit avontuur 
gedoken, heb op een bepaald moment sterk 
getwijfeld om ermee door te gaan (geen tijd, te 
druk, andere prioriteiten,….) maar ondanks 
alles heb ik toch doorgezet en nu ben ik super 
fier deel te kunnen uit maken van deze 
community en dit fantastisch resultaat!” 

 
15. Lieven Van Praet  

“Zo leerrijk en inspirerend om ervaringen te 
delen” 

 
16. Annick Heyman  

“Duidelijke communicatie getuigt van lef, 
kracht, doorzetting en toch ook wat zachtheid 
en kwetsbaarheid. Het besef van duidelijk 
communiceren en daarin te groeien, heeft me 
rust gebracht.” 

 
17. Anita Descheemaeker  

“Een inzicht neerpennen doet niet alleen héél 
veel goed aan jezelf,  maar iemand die het 
leest kan er zonder twijfel sterkte uit putten.” 
 

18. Nele Carpentier  
“100 in zicht bewijst dat professional social 
media niet uitsluitend tot mooie zakencijfers 
hoeven te leiden.  Gedragen door LinkedIn, zijn 
het vooral een flinke dosis groepsgevoel, veel 
goesting en een gedeeld sociaal engagement 
die ons alle 100 écht met elkaar verbinden.” 

 
19. Geert Motmans  

“Permanent leren is een must. Ook van 
anderen. Dit bundel van 100 inzichten vormt 
een verrassend en boeiend platform om snel 

en accuraat van anderen te leren. Het biedt 
alvast uitzicht op meer inzicht!” 

 
20. Greet Rouffaer  

“Ik heb twee jaar nodig gehad om tot mijn 
inzicht te komen en al is er maar 1 lezer die er 
iets aan heeft, dan krijgen die twee jaar voor 
mij een strikje!” 

 
21. Johan Merckx  

“Wat mij aantrok in dit experiment was de 
uitdaging om vanop afstand en tesamen met 
een groep van mensen die je niet kent, een 
boek te schrijven dat eenheid en kwaliteit 
uitstraalt. Als ik nu het prachtige resultaat zie, 
dan zijn we diep vanbinnen misschien toch 
allemaal één?” 

 
22. Stef Swinnen  

"Samen met 99 andere Vlamingen een stukje 
van mijn ziel blootgeven in de hoop anderen te 
helpen, vond ik een prachtig idee. Ik wou dat ik 
het zelf had bedacht. Dit boek heeft me ook 
toegelaten een stukje verleden van mij af te 
schrijven." 
 

23. Benny Bielen 
“Dit persoonlijke verhaal schrijven was niet 
zozeer een uitdaging, het was een bevrijding.” 
 

24. Karel Bosmans 
“Je kwetsbaar durven en willen opstellen is een 
essentiële voorwaarde om te komen tot co-
creatie! Er is niets dat meer deugd doet dan 
samen een gemeenschappelijk doel te bepalen 
en realiseren!”



 
 

100 IN ZICHT: HET GROTE BOEKEXPERIMENT 
 

BIJLAGE 2: HOE SUCCESVOL ONDERNEMEN MET JE SOCIAAL NETWERK? 
 

5 Succes-ingrediënten 
 
1. Alles start met een inspirerend 

projectidee.  Als je een goed idee hebt 
waar je enthousiast over bent, laat dit dan 
zo snel mogelijk los in je netwerk. Volg je 
gevoel en geef de ratio niet teveel kans om 
met ‘ja-maars’ op de proppen te komen. Je 
zult dan onmiddellijk ervaren of je idee 
resoneert in je netwerk. Bij het grote 
boekexperiment meldden zich na één 
oproep al meteen honderden mensen die 
samen wel een boek wilden schrijven. Op 
zo’n moment weet je dat je goed zit. Door 
onmiddellijk te communiceren verplicht je 
jezelf om je buikgevoel te volgen, wars van 
al je andere beslommeringen. Teveel 
goede ideeën komen niet tot uitvoering 
door te snel naar de ja-maars te gaan. 
 

2. Zorg dat je er niet alleen voor staat 
Omring je met mensen die complementair 
zijn met jou en die er graag samen voor 
willen gaan. Het maakt de realisatie van je 
project niet alleen veel prettiger, het zal 
allemaal ook beter verlopen. Wees niet 
blind voor de zwakke punten in je team, en 
haal hulp aan boord, indien nodig ook 
buiten je community van vrijwilligers. In het 
grote boekexperiment hadden we snel een 
sterk kernteam en waren we ons ook 
bewust dat we professionele hulp nodig 
hadden om de redactie en layout naar het 
hoogst mogelijke niveau te tillen.  Kwaliteit 
blijft essentieel, voor elk project. 
 

3. Laat ruimte aan de groep om met 
voorstellen te komen … maar hou 
stabiliteit in het proces.  Wees niet te 
rigide, wel stabiel. Met 100 mensen samen 
iets realiseren genereert veel ideeën.  
Sommige knopen kan je samen 
doorhakken, bv. via een poll, maar andere 
beslissingen zal je zelf moeten nemen en 
stabiliteit geven. In het grote 

boekexperiment bracht iemand een 
contact aan voor het ontwerp van de 
cover. We vonden de cover meteen 
fantastisch en hebben het ontwerp direct 
aangekondigd als een goed-nieuws-feit. 
Een stemming was niet zinvol op dat 
moment..  Anderzijds gaat de opbrengst 
van het grote boekexperiment geheel naar 
een goed doel. Uit dertien voorstellen die 
door de deelnemers werden aangebracht 
is via voting een goed doel geselecteerd. 
Samen over zoiets belangrijk beslissen 
creëert extra betrokkenheid.  
 

4. Blijf altijd realistisch: vergaloppeer je niet 
in je eigen enthousiasme. Hecht dus geen 
onvoorwaardelijk geloof in het feit dat 
iedereen wel zal (blijven) volgen. Zorg voor 
meetpunten waar je opnieuw de 
temperatuur gaat meten van ieders 
engagement. Bij het grote boekexperiment 
was het moment dat alle auteurs concreet 
boeken bestelden én vooraf betaalden zo’n 
belangrijk meetpunt. Als zou blijken dat je 
projectidee niet realiseerbaar blijkt, wees 
dan niet te fier om dat te communiceren 
aan de groep. Soms reiken oplossingen 
zich dan vanzelf aan.  Het eerste idee van 
het grote boekexperiment was samen een 
fictieverhaal schrijven. Dat werkte blijkbaar 
niet. Een boek met 100 inzichten, dàt was 
wel raak. 
 

5. Sterke communiciatie is essentieel: Blijf 
je community gedurende het hele proces 
betrekken bij het verloop van het project.  
Stuur regelmatig algemene updates naar 
iedereen.  Zo hou je het project in de 
kijker. Meer persoonlijke communicatie 
verloopt best via individuele contacten en 
email. 

 

 


