
KORTE HANDLEIDING OVER HET GEBRUIK VAN HET 190 STORY 
MAKERS-PLATFORM 

 
190 Story Makers is het platform dat we hebben gecreëerd om jullie verhalen, van de 
mensen van Generali, te vieren. Jullie zijn degenen die elke dag geschiedenis schrijven 
met jullie betrokkenheid en passie. Je kunt het platform gebruiken om je verhaal te 
uploaden en te stemmen op de verhalen van je collega's.  
 
Het werkt zo: 
 
Upload je content 
 
Je krijgt de kans om je verhaal te delen (één verhaal per werknemer). Zorg ervoor dat je 
verhaal het volgende bevat:  

• titel  
• tekst  
• ten minste 1 foto*  

 
*Je kunt tot 9 extra foto's uploaden om je verhaal kracht bij te zetten, evenals een videolink. Foto's en links 
moeten compatibel zijn met de technische eisen die zijn gespecificeerd in het uploadportaal van het 
platform. 
 
Het verhaal moet iets persoonlijks beschrijven wat je zelf hebt meegemaakt. Het kan van 
alles zijn wat uitdrukt dat jij bij de Generali hoort: van een herinnering die jouw persoonlijke 
bijdrage aan onze manier van leven laat zien tot een anekdote die symboliseert hoe het 
voelt om lid van de groep te zijn of simpelweg jouw gedachte over wat het voor jou 
betekent om te weten dat je een grote rol hebt gespeeld in de geschiedenis van ons 190 
jaar oude bedrijf. 
 
De daarvoor bestemde sectie van het platform is in 24 talen beschikbaar om het je 
makkelijker te maken om je verhaal te uploaden. Je kunt een verhaal insturen in het 
Engels of in je eigen taal. 
 
Je kunt een voorbeeld van je eigen bijdrage zien, deze als concept bewaren en later 
bewerken of meteen uploaden. Houd er rekening mee dat je je content na publicatie niet 
meer kunt bewerken!  
 
Lees de verhalen 
 
Naast het uploaden van je verhaal, kun je in het daarvoor bestemde portaal van het 
platform de bijdrages van je collega's van over de hele wereld bekijken en deze filteren op 
bedrijfseenheid en rechtspersoon. Ook kun je ze rangschikken op datum of een specifieke 
naam in het zoekveld intypen als je op zoek bent naar een bepaald persoon. 
 
Bijdrages kunnen naar het Engels worden vertaald om alle collega's van over de hele 
wereld de kans te geven om elk verhaal te lezen en te stemmen op de verhalen waaraan 
ze de voorkeur geven. 
 
 
Stem en krijg stemmen 
 



Je kunt stemmen door op de hart-button te klikken. Je kunt op meerdere verhaal 
stemmen, maar slechts één keer op elke afzonderlijke bijdrage. 
 
Na het publiceren van je verhaal kun je een bewerkbare e-card downloaden om je bijdrage 
zichtbaarder te maken en om je collega's aan te sporen om op jou te stemmen. 
 
 
190 Lions 
 
Onderaan het venster om verhalen in te sturen, bij de verhalen met de meeste stemmen, 
worden de 190 verhalen die onze Purpose, Values en Lifetime Partner Behaviours het 
beste weergeven, wereldwijd gepubliceerd.  
 
Als je een van die 190 auteurs met de meeste stemmen bent, word je een van de 190 
Lions van Generali. Daarmee krijg je de kans om een hoofdrol te spelen bij het vergroten 
van de zichtbaarheid van de wereldwijde en lokale initiatieven die staan gepland voor ons 
jubileum en om bij de bijeenkomst in Venetië te zijn om er een onvergetelijk feest van te 
maken! 
 
Raadpleeg je lokale communicatieteam voor meer informatie. 


