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Welkom!
Wat leuk dat je dit e-book hebt gedownload!  
Een document vol met tips en tricks rondom het 
maken van video’s voor je bedrijf. Om jou te helpen, 
te inspireren en te motiveren om vol enthousiasme 
aan de slag te gaan met video voor je onderneming. 
We hebben alles wat we je willen vertellen samengevat 
in 6 hoofdstukken.  
 
Dit zijn de dingen die we met je gaan bespreken:  
 
Als je tijdens of na het lezen van dit e-book vragen 
hebt dan kun je die altijd stellen onder onze  
YouTube video’s of onderaan de artikelen op  
onze website. We doen ons best daar zo snel mogelijk  
op te antwoorden. 
 
En mis je nog iets in dit document? Laat het ons 
vooral weten. 

VEEL LEESPLEZIER!

https://www.youtube.com/channel/UC9W7ziDxYZNwWqFexyiIHBg
https://devideomakers.nl
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ZO ZET JE VIDEO IN 
VOOR JOUW BEDRIJF1 

EEN VIDEO IS VAAK EEN VAN DE EERSTE DINGEN 

DIE NIEUWE KLANTEN VAN JE ZIEN... MAAK ER EEN 

GOEDE EERSTE INDRUK VAN!
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ZO ZET JE VIDEO IN VOOR JOUW BEDRIJF

Je wilt iets met video voor je bedrijf. Maar dat ‘iets’... wat is dat 
precies? Om daarachter te komen, gaan we eerst kijken welke 
mogelijkheden er zijn om video succesvol in te zetten voor je 
onderneming of het bedrijf waar je werkt. Er zijn namelijk verschillende 
soorten video waar je aan kan denken, die allemaal hun eigen plek 
kunnen hebben in jouw communicatie.

’HEY MEIDEN!’ IN BERICHTEN VAN 

NIEUWE KLANTEN VALT HET OP 

HOE PERSOONLIJK WIJ WORDEN 

AANGESPROKEN. SUPERLEUK! DOOR  

AL DIE VIDEO’S OP ONS KANAAL, 

HEBBEN KLANTEN ONS ECHT EEN 

BEETJE LEREN KENNEN.

BEDRIJFSFILM
De meeste mensen denken bij video voor een 
bedrijfdirectaaneenbedrijfsfilm.Eendatis
logisch,wanteenbedrijfsfilmiseeneffectieve
manieromjezelfofjebedrijftelatenzien.Je
leert als kijker de gezichten achter de organisatie 
 kennen, en ontdekt wat er achter de schermen 
preciesgebeurt.Ditwerktvoorgrotebedrijven,
netzogoedalsvooreeneenmanszaak.

Zo’nbedrijfsfilmvoegtveeltoeaanjewebsite. 
De allereerste kennismaking van – potentiële – 
klanten met jouw bedrijf is immers bijna altijd 
online.Enmensenwillengraagdemensachter
deorganisatieontmoeten.Natuurlijkkanjejezelf
voorstellenmettekstenenfoto’s.Maariemand 
‘inhetecht’zien,istochaltijdanders.Enwerkt
het best! Je komt met een video het dichtst bij het 
gevoelvaneenliveontmoeting.

Sinds wij onszelf laten zien in video’s, merken we 
datweveel‘persoonlijkere’mailskrijgen.Nietdat
we ongemakkelijke privé-aangelegenheden naar 
ons hoofd geslingerd krijgen        maar we  merken 
wel dat mensen het gevoel hebben ons een  beetje 
te kennen, omdat ze ons in video’s al zo vaak 
hebbengezien.Endatisgoed!Eenfijngevoel
bij jou als persoon kan net dat extra zetje geven 
waardooriemandbesluitmetjouinzeetegaan.

Maar hoe kom je dan op dat punt: dat bezoekers 
jewebsitevindenenjebedrijfsfilmbekijken? 
Ookdaarvoorkanjevideoinzetten.

TUTORIALS
Intutorialsgeefjeuitlegoverjouwvakgebied.
Welke vragen krijg je vaak, en wil je graag beant-
woorden?Watlijktingewikkeld,maariseigenlijk
bestsimpel?Ofandersom?
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Ons eigen Youtube kanaal bestaat voornamelijk 
uittutorials.Webehandelendeverschillende
aspectenvanhetvideomaken:vanfilmenmet
je smartphone, of het gebruik van lampen en 
microfoons,totpresenterenvoordecamera. 
Maar ook voor elk ander vakgebied zijn er tutorials 
temaken.

Het voordeel van tutorials is dat ze je status als 
expertverhogen.Jehelptanderen,waarmensen
blijvanworden.Enhetzorgtervoordatjevia
google veel sneller gevonden wordt, door de juiste 
mensen.Wantdemensendiebijjouantwoorden
vinden op hun vragen, zijn waarschijnlijk ook  
de mensen die potentieel geïnteresseerd zijn in 
jouwproduct.

Tutorials gebruik je vooral om kennis te delen en 
mensentehelpen.Natuurlijkkanjeditookineen
blogdoen.Datdoenwijook.Alleenomdatminder
mensen met video werken, heb je met bewegend 
beeldaltijdeenvoorsprong.Simpelwegomdater
minderconcurrentieis.

VLOGS
Tegenwoordig worden allerlei soorten video’s  
tepasenteonpas‘vlogs’genoemd.Inonzeogen
zijn vlogs vooral video’s vanuit een persoonlijke 
insteek, waarbij de kijker echt het gevoel heeft 
even met jou op stap te zijn en een dagje meeloopt 
metwatjeaanhetdoenbent.Natuurlijkkanje
ook nuttige informatie delen, maar het gevoel van 
een vlog is wel echt anders dan bij een tutorial of 
bedrijfsfilm.

Jekanaanallerleisituatiesdenken.Zomaakten
wij bijvoorbeeld vlogs over belangrijke momenten 
voor de Videomakers; zoals toen we champagne 
dronken na onze inschrijving bij de KVK en de dag 
dat we Riskes auto ophaalden nadat er heel groot 
het logo van de Videomakers op was geprint.

Vlogs gebruik je dus vooral om iets van jezelf te 
latenzien.Dezevideo’shoevenhelemaalniet
perfecttezijn.Alsjeallesmaargoedkanverstaan,
endekijkereengoedgevoelbijjoukrijgt.

EEN VLOG KAN EEN
 HEEL LEUKE MANI

ER ZIJN OM 

JOUW KLANTEN EE
N DAGJE MEE OP S

LEEPTOUW 

TE NEMEN EN ZE 
TE LATEN ZIEN W

AT JE NU 

ECHT DOET.

https://youtu.be/UC0nZ1bMaX8
https://youtu.be/UC0nZ1bMaX8
https://youtu.be/UFgwXnKk2Hs
https://youtu.be/UFgwXnKk2Hs
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ENTERTAINMENT
Alshetpastbijjevakgebied,kunjeookentertain-
mentgebruiken.Enmetentertainmentbedoelen
we eigenlijk alles wat nét iets meer is dan vlogs of 
tutorial.Denkbijvoorbeeldaankortedocumen-
tairesovereenboeiendonderwerp.Ofsketches
enhumoristischevideo’s.Belangrijkisdatdeze
video’sbrederzijndanalleenjouwonderwerp.

Alsjebijvoorbeeldschoenenverkooptenjewileen
documentaire maken over een bergbeklimmer die 
altijd jouw schoenen draagt, zorg dan dat de  video 
niet alleen over de schoenen gaat, maar vooral 
echt over de bergbeklimmer en haar avonturen: 
datbredereverhaaliswatmenseninteresseert.

Maak entertainment video’s als je meer tijd en/of 
geldtebestedenhebt.Maarookalsjeeenbreder
publiek wilt bereiken dan je met vlogs en tutorials 
kandoen.

TESTIMONIALS
Benjebijeentevredenklant?Leghaarverhaal
eensvast.Eenvideometeenenthousiasteklant
kan heel goed andere klanten overhalen om ook 
metjouinzeetegaan.Hetisdanhetleukstom
ook nog wat te zien van jouw klant in actie met 
jouwproductofdienst.

Testimonials kun je altijd maken, als je maar een 
tevredenklantkanvindendieditvoorjewildoen.
De opzet is heel simpel, iemand spreekt over jou 
en je zet er wellicht nog wat leuke shots van jullie 
samenwerkingoverheen.Enzelfsalsechtediten
telastigis,iseentutorialgeschiktvoorje.Jekan
iemand dan aan één stuk laten praten, knipt later 
alleen de kop en staart eraf en je video is klaar!

TENSLOTTE
Dit zijn zo’n beetje de belangrijkste vormen van 
videobinneneenvideomarketingstrategie.Maar
natuurlijk kun je hier eindeloos mee variëren en 
combineren.Probeergewoonuitwatgoedwerkt.
Enkijkeenbeetjeafbijgoedevoorbeelden.

Eén paar fantastische voorbeelden van goede 
videomarketing vind je bij Coolblue.Zijhebben
allerlei soorten video’s: uitleg video’s en reviews 
over producten, algemene video’s over Coolblue, 
maar ze maken ook eigenzinnige video’s, zoals 
deze ‘wachttherapie’ video die je krijgt als je iets 
besteldhebt.

Allesbijelkaarkrijgjeduseenheelpersoonlijke
en toegankelijke indruk van het bedrijf, wat voor 
eengroteonlinewebshopbestbijzonderis.

https://www.youtube.com/user/coolblue
https://www.youtube.com/watch?v=wYT9tSLSdO4
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PRESENTEREN 
KUNJELEREN2 

JE HOEFT GEEN PRESENTATOR TE ZIJN 

(OF TE WILLEN WORDEN   ) OM TOCH 

ZELFVERZEKERD VOOR DE CAMERA TE 

STAAN!
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PRESENTERENKUNJELEREN

INHOUD VOORBEREIDEN
Wetenwatjewiltvertellenishetbelangrijksteonderdeelvaneenpresentatie.
Klinktlogisch,maarhoebereidjejedaargoedopvoor?

JekaneentekstvanAtotZuitjehoofdleren,maarkansisgrootdatjevoorde
cameradehelftvergeet.Bovendienwordteentekstervaaknietlevendigeropals
jetotopdeletternauwkeurigwiltzijn. 
Watwijvaakdoenisinsteekwoordenuitschrijvenwatwewillenvertellen.Welkein-
formatiemoetzekerbenoemdworden?Daarnavertellenweinonzeeigenwoorden
watwewillenzeggen.
Enja,datluktnatuurlijksteedsbeternaarmatejehetvakerdoet.Endatisook
niet gek! Presenteren kun je leren, en daar heb je nu eenmaal tijd en oefening voor 
nodig.Blijfzoekennaarhetpuntwaaropjegenoeginformatieinjehoofdhebtom
in één keer door te kunnen praten, zonder dat je een tekst hebt doodgerepeteerd!

Tip 1

WEES JEZELF
Vergeetdegladde,perfectepresentator.Ga
op zoek naar de leukste versie van jezelf voor 
decamera.Jouwpersoonlijkheidmagerzijn!
Sterkernog:mensenvindenhetheelfijnom
jouw eigenheid te zien en kijken daar liever 
naardannaardestandaardpresentator.
Iets wat jij als een ‘imperfectie’ ziet, kan voor 
eenanderjuistheelcharmantzijn.

Tip 2 

De een is als een vis in het water, terwijl de ander zich een stotterende, 
oksel klotsende sukkel voelt. Voelt – want in de praktijk valt het  
vaak reuze mee! Feit is: niet iedereen staat te springen om voor  
de camera staan. 
En of je nu die vis bent, of denkt dat je de stotterende sukkel bent: 
het blijft fijn om steeds een stap vooruit te kunnen zetten met 
je presentatie vaardigheden. Daarom in dit hoofdstuk 5 tips om 
zelfverzekerd voor de camera te staan!
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Tip 4 

Tip 3 

MEERDERE TAKES
Hebjeeenlangstuktekst?Kniphetdanop 
inmeerderestukken.Delolvanvideoisdatje 
hetlaternogkanmonteren.Jehoeftdusniet
alles in één ruk op te nemen, om er later toch 
eenmooiverhaalvantemaken.
Je kan een lap tekst in alinea’s verdelen, per 
alinea bepalen wat de kern is en dat steeds los 
opnemen.Jemaakthierdooreenveelkortere
spanningsboog, en de kans dat je aan het einde 
vanjetekstdemistingaat,wordtveelkleiner.

GLIMLACH
Wat ik veel zie - ook bij onszelf overigens -  
is dat mensen zich zo hard op de inhoud  
concentreren,datzeerserieusbijgaankijken.
Endatzieterzomoeilijkuit!Alsjeeengoede
take hebt gehad, waarin de woorden lekker  
op hun plek stonden, ontspan, en doe 
dezelfdetakenogeensmeteengroteglimlach. 
Wedden dat hij al 10x leuker is om naar 
tekijken?
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Tip 5 Tip 6 

PRESENTERENKUNJELEREN

VRAAG IEMAND  
ANDERS OM TE FILMEN
Alsjejezelfgaatfilmen,benjemetvanalles
bezig.Valthetlichtmooiopjegezicht,isje
cameraoftelefoongoedingesteld?Gaathet
goedmetjegeluid?Aldieconcentratiegaatop
dat moment niet naar waar de kijker vooral  
op let: jouw presentatie!
Alsiemandandersvoorjoufilmt,kanjijje
volledigconcentrerenopjeverhaal.Datkan
echtrustgeven.

WEES TEVREDEN 
Hebjehetzelfdestukal10keeropgenomen?
Stop! Het is verleidelijk om te vervallen in 
details en een veel te kritische houding naar 
jezelftehebben.Maardan…danzitjemetal
datmateriaal.Accepteerdathetiswathetis,
enweesdaartevredenmee.

Je groeit als presentator niet met één enkele 
presentatie, maar juist door verschillende  
dingen te doen, te proberen en het vooral veel 
envaaktedoen.Enwaarschijnlijkisde 
presentatie al een stuk beter dan jezelf denkt!

Wil je meer tips rondom het presenteren voor 
decamera?Bekijkdanzekerookdezevideo
vol tips voor een betere presentatie!

https://youtu.be/QPN4XFajbrQ
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FOCUS 
BEPALEN3 

WIE SPREEK JE AAN?  

KEN JE PUBLIEK  

EN WEET WAT JE  

ZE WILT VERTELLEN. 
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Wie is jouw doelgroep? 
Een vraag die je als ondernemer nog vaker krijgt dan dat wij deze vragen 
krijgen: ‘Hey Grietje, waar is Hans?’ en: ‘Is het nu Rinske of Riske?’ 
Tsja… Hans is nooit geboren en Riske is gewoon Riske         
En natuurlijk: je doelgroep bepalen is heel belangrijk als ondernemer! 
Als je niet weet aan wie je iets verkoopt, weet je ook niet hoe je het moet 
verkopen.  
De doelgroep van je onderneming heeft ook invloed op de video’s die je 
maakt. Hoe zorg je ervoor dat jouw video gevonden wordt door het juiste 
publiek, en dat deze ook nog eens van voor tot achter wordt bekeken?

 

FOCUSBEPALEN

DOELGROEP EN VIDEO
Waar je een doelgroep écht voor nodig hebt, is 
voor je communicatie, waar video natuurlijk een 
belangrijkonderdeelvanis.Wanthoegajeanders
bepalenhoejemoetcommuniceren?Afhankelijk
vanjedoelgroepmaakjeanderekeuzes.

TAALGEBRUIK
Hoespreekjejedoelgroepaan?Letterlijk?
In een video die gericht is op zakenmensen die een 
nieuw maatpak nodig hebben, kies je bijvoorbeeld 
een heel andere taal en aanspreekvorm dan wan-
neer je een video maakt voor kinderen tussen de 
8en12jaardievanpaardrijdenhouden.Jekiest
andere woorden, kan ervoor kiezen om sneller of 
langzamer te spreken, en je kan ook nog naden-
kenoverhoeveeltekstjeeigenlijkgebruikt.Hetis
immers een video, dus veel informatie kan je ook 
metbeeldengeven.

LET WEL! OOK ZAKENMENSEN ZIJN EN BLIJVEN MENSEN... 

MAAK JE VIDEO DUS NIET TE ZAKELIJK. HOUD HET OPEN  

EN LICHT PERSOONLIJK, MAAR NIET TE. 
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EN OVER NIET BEKEKEN VIDEO’S... DE FRUSTRATIE VAN 

ELKE (ONLINE) VIDEOMAKER... DAAR GAAN WE HET IN 

HET VOLGENDE HOOFDSTUK OVER HEBBEN.

INFORMATIE
Watweetjedoelgroepal,enwatnogniet?
Voorkom dat je informatie uitgebreid gaat 
herhalen,danhakenmensenaf.Maaralsje
 kijker je  boodschap niet snapt omdat er termen 
langskomendienietbegrepenworden….dan
blijvenzeóóknietkijken.
Endaarbijkanjeinbeeldveelinformatiekwijt.
Beelden kunnen je tekst versterken, maar pas  
op voor ‘praatje plaatje’: als je letterlijk benoemt 
watwezien,kaneenvideojuistooksaaiworden.
Rode rozen hoef je niet nog eens rood te verven!

VORM
Vlogs,tutorials,grappigevideo’sofpranks…
Verschillendevideo’sdienenverschillendedoelen.
Informeren, entertainen, becommentariëren, of 
eencombinatiedaarvan.Jekiestjevormineerste
instantievanuitdeinhoud.Maarhouddaarna 
endaarbijookzekerrekeningmetjedoelgroep.
Bedenk waar jouw doelgroep normaal graag 
naar kijkt, wat ze gewend zijn om te zien, en of 

je jouw video daarop kan laten aansluiten.Hoesnel
kunnenjebeeldenentekstengaan?Watvooreen
jongere generatie goed is, kan voor een oudere 
generatieeenveeltehoogtempohebben.Waarde
een  gewend is dat beeld schokkerig kan zijn, raakt 
een ander daarvan afgeleid en kan je beter alleen 
strakkebeeldengebruiken.

WAAR LAAT JE  
JE VIDEO ZIEN? 
Alsjejedoelgroepwiltbereiken,plaatsjejecontent
waardezedoelgroepis.Datgeldtookvoorvideo!
Dus welke social media kanalen kan je inzetten,  
ofneemjejevideoofflinemeenaarbeurzenen 
presentaties?Gaathijmeeindenieuwsbriefof
algemene(interne)mailing?Ofzetjehemopde
website?Jekanditnatuurlijkallemaalcombineren,
maar een video overal (goed) verspreiden is veel 
werk.Endatwerkmoetwelbeloondworden.Jekan
een video beter op 2 plekken goed wegzetten waar-
door hij lekker wordt gevonden, dan op 5 plekken 
half,waardoorhijnauwelijksbekekenwordt.
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VIDEO  
FRUSTRATIES4 

ALS EEN BOOM IN HET BOS OMVALT EN ER 

IS NIEMAND OM HET TE HOREN... MAAKT 

DE BOOM DAN GELUID? EN ALS JOUW VIDEO 

ONLINE STAAT MAAR ER IS NIEMAND DIE HEM 

ZIET... BESTAAT JE VIDEO DAN EIGENLIJK WEL?
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VIDEOFRUSTRATIES

JE EERSTE CIRKEL

Van al die miljarden mensen die er op de wereld 
rondlopen, zijn er een aantal gelukkigen die 
totjouwvriendenenkennissenkringbehoren.
Mensen die jou een warm hart toedragen en 
daarom waarschijnlijk een goede reden hebben 
omjouwvideotebekijken.

Zemoetendanwelwetendatereenvideois.

Verspreid je video op een leuke manier in je 
netwerk.DeelbijvoorbeeldYoutubelinksop
Facebook,Instagram,LinkedIn,zethemin
mailingsenindehandtekeningonderjemails.
Alsjeietsgemaakthebt,magjedaartrotsop
zijn.Enhetlatenweten!

TAGS, TITELS EN  
OMSCHRIJVINGEN
Wanneer mensen jou niet kennen, kunnen er 
andere redenen zijn waarom ze jouw video 
tochwillenbekijken.Omdathetonderwerpze
aanspreekt, of omdat je een oplossing biedt 
vooreenprobleemdatzijhebben.Maarookdie
mensen moeten jouw video in eerste instantie 
wel weten te vinden!

Maar hoe weet Youtube (of een ander social 
media platform) dat die mensen en jouw video 
eengoedematchzijn?Youtubekaneenvideo
zelfnietbekijkenenbeoordelen.Duswordt
er gekeken naar wat Youtube wel snapt: tags, 
titelsenomschrijvingvanjevideo.

Tip 1 Tip 2

Je hebt bedacht wat je gaat filmen, misschien zelfs een script en 
storyboard gemaakt. Je hebt je camera goed ingesteld, geluid 
gecheckt, interviews afgenomen, gepresenteerd, tussenshots 
geproduceerd en dat alles ook nog eens met pijn en moeite in een edit 
programma tot een lopend geheel gesmeed. Je hebt je video met trots 
online gezet…. En nu gebeurt er niks. 
Een mooie video maken kost tijd. En als zo’n video vervolgens amper 
bekeken wordt gaat menigeen zich achter de oren krabben. Want waar 
doe je het dan allemaal voor? Het is een veel gehoord probleem bij zo’n 
beetje iedereen die met online video begint.
 
 
JA, OOK BIJ ONS GING HET ZO.

 
Sterker nog: ook wij vragen ons nog regelmatig af welke video’s in de 
loop van de tijd goed worden opgepakt en welke minder. Toch hebben 
we gemerkt dat je zelf een aantal dingen kan doen om meer views te 
genereren. Die tips delen we vandaag met jou!



16VIDEOFRUSTRATIES

THUMBNAIL
Wanneer je op het punt komt dat ook mensen 
van buitenaf je video vinden, is de thumbnail 
natuurlijkheteerstewatinhetoogspringt.
Een enkel plaatje, dat je hele video kan maken 
ofbreken.Mensenbeslissenimmersineen
fractie van een seconde of ze op die thumbnail 
klikken,ofniet.

Een aansprekende thumbnail die goed de  
inhoud van je video weergeeft, die spanning  
bij de kijker oproept, die een vraag stelt of 
emoties laat zien – die zorgt ervoor dat  
mensenookdaadwerkelijkinjevideobelanden.

We hebben cursus gemaakt over dit onderwerp 
Hij heet ‘Beter gevonden worden op Youtube’ 
en behandelt alle aspecten van Youtube, van 
de beschrijving tot ehn met het maken van een 
goedethumbnail.

WEES GEDULDIG EN ZET DOOR!
Heb je al deze tips gevolgd en nog steeds (veel) minder views dan 
jezouwillen?Ookdatisnietgek!Eenpubliekopbouwenenje 
video’sgoedonderdeaandachtbrengen,kosttijd.

Blijf met regelmaat uploaden, zodat kijkers weten dat ze bij je terug 
kunnenkomenvoornieuwecontent.Blijfjevideo’sverspreiden,
zodatjejepubliekookechtbereikt.Wantzelfsalsmensengea-
bonneerd zijn op je Youtube kanaal of je Facebookpagina hebben 
geliked,betekentditnognietdatzealjouwvideo’stezienkrijgen.

Volhoudenisuiteindelijkhetgeheimtotsucces.
WijhaddenmetdeVideomakers1.000abonneesnaprecies1jaar.
En2.000na1.5jaar.Allemaalmensendiemetonswillentoewerken
naar betere video’s!
En we blijven groeien, want we blijven uploaden

KIJKTIJD
Wanneer mensen dan eindelijk je video aan 
het bekijken zijn, kan je nog steeds niet rustig 
achteroverleunen.Want…zekunnenookzo
weer weg klikken of door scrollen! Met aller-
lei andere video’s en teksten die ondertussen 
 aandacht vragen, moet jij de kijker zien te 
blijvenboeien.

Youtube wil graag weten of de video’s die zij 
mensenaanbevelen,interessantzijn.Enhun
belangrijkste vraag is: hoe lang blijven mensen 
kijken?Hoelangeriemandjouwvideobekijkt,
hoe groter de kans dat Youtube je video ook 
aananderenzalaanraden.
Zorg er dus voor dat jouw beste shots en  
spannendste momenten aan het begin van de 
videoaltezienzijn.Laatdekijkerwetenwat 
zekunnenverwachten.Leguitwatjegaat
behandelen.Kortom:waaromiemandmoet
blijvenkijken.
Bekijk wanneer mensen afhaken in je  Youtube 
ofFacebookanalyticsenweeskritisch.Als
mensen snel wegklikken, kijk in een volgende 
videodanofjedingenkanaanpassen.

Tip 3

Tip 4

Tip 5

SUCCES!

IN HET VOLGENDE 

HOOFDSTUK GAAN WE 

LATEN ZIEN HOE 

JE IN SLECHTS 30 

MINUTEN VAN BEGIN 

TOT EIND EEN VIDEO 

KAN MAKEN. 

https://devideomakers.nl/product/youtube-seo-gids/
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VIDEO IN 
30 MINUTEN5 

WAARSCHUWING!  

VOOR JE DIT HOOFDSTUK GAAT LEZEN: 

HIERNA KAN JE NOOIT MEER ZEGGEN DAT JE GEEN 

TIJD HEBT OM EEN VIDEO TE MAKEN 
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VIDEO IN 30 MINUTEN

SCRIPT SCHRIJVEN 
Jehebteenideevanwatjewiltoverbrengen.
Welketeksthebjenodigomdittevertellen?
Maak geen uitgebreid script, maar schrijf een 
aantalbelangrijkepuntenop.Dingendiejezeker
moet benoemen, of bijvoorbeeld namen of getallen 
diemoetenkloppen.
Houdhetechtbijhetminimalewatjenodighebt.
Zorgwelvooreenfijnebinnenkomer(max1zin) 
en een leuke uitsmijter of vraag aan het einde 
(max1zin).
Herhaal je tekst een paar keer in je hoofd terwijl  
jeeraanwerkt,zodatjeerzekervanbent.

10 MINUTEN 5 MINUTEN

In 30 minuten van idee naar je video online. Lijkt onmogelijk?  
Het kan wel! 
We merken dat vaak wordt gedacht dat video maken bakken met 
tijd kost. Nu kan het maken van een video zeker wat aandacht van 
je vragen. Er zijn films en documentaires waar decennia op wordt 
geploeterd, van eerste idee tot rode loper. 
Maar als je een half uurtje over hebt, kan je ook een hele fijne video 
online knallen. Met dit stappenplan kun je meteen aan de slag:

FILMEN VOORBEREIDEN 
Pak je smartphone! Het kan verleidelijk zijn met 
eenbeterecamerategaanfilmen,maarditlevert
ookweergedoeop.Engedoekosttijd.
Zeker online kom je met een smartphone video 
echtprimaweg.Wijgebruikenhetzelfookalswe
snelietswillenoverbrengen.
Wiljeeenstabielshot?Pakdaneenkleinstatiefje
en plug eventueel een microfoontje in voor de  
verstaanbaarheid.Datisalles.
Richt je smartphone op jezelf en kijk of je achter-
grondergoeduitziet.Ennatuurlijkofjezelfmooi 
inbeeldbent.Niettekritischzijn,hetmochtmaar
30 minuten duren ;)
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EDIT EN ONLINE 
Knip als het nodig is nog aan het begin en einde 
vanjevideo,omhemhelemaalnetjestemaken. 
En dan kan hij online!
Zet hem op Facebook of Youtube en neem de tijd 
erietsleuksbijteschrijven.
En bam! In 30 minuten staat er een simpele maar 
doelgerichtevideoonline.

Natuurlijk is het met video ook zo, net als met alles 
inhetleven,datoefeninghelpt.Alsjemeerleert
over de basis van het script schrijven, zal je daar 
steedsbeterinworden.Hetzelfdegeldtvoorhet
maken van mooie shots, en ook presenteren zal 
steeds beter en makkelijker gaan als je het met 
regelmaatdoet.

FILM 
Help,nunogmaar5minutenomtefilmen?!Ja!
Komtgoed.
Je hebt je script voorbereid en als het goed is,  
zitdelijngoedinjehoofd.Gaaterietsmis? 
Neemhetdanrustignogeenkeerop.

5 MINUTEN 10 MINUTEN

DUS ZO SIMPEL IS HET?!

JA, ZO SIMPEL KAN HET ZIJN!  

Je kan altijd stappen blijven maken, en we blijven 
jedaargraagbijhelpen.
Maar dat video’s niet die enorme onbeklimbare 
bergen zijn die ze soms lijken, daar mag je wel  
vanuitgaan.

Weesniettekritischopjezelf.Alsjeteksteréén
keer goed of zelfs redelijk goed op staat, kijk je 
videoterugendurftevredentezijn.Westreven
geen perfectie na! En al die dingetjes waar je zelf 
opkanzittenpietlutten,zieteenandertochniet.
Alsjijzelfenigszinsleukenspontaanbent,maakt
eenversprekinghierendaarnietuit.Sterkernog:
hetmaaktjemenselijk,endatspreektaan.

30 MINUTEN

IN HET VOLGENDE HOOFDSTUK GAAN 

WE HET HEBBEN OVER MANIEREN 

OM JE VIDEO ONLINE EEN BOOST TE 

 GEVEN, ZODAT JE MEER OGEN NAAR 

JOUW CONTENT TREKT. 

+ +

=

+
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HOUD 
VOL!6 

GOED OM TE WETEN... 

VIDEO’S MAKEN WERKT VERSLAVEND 

WELKOM BIJ DE CLUB
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HOUDVOL!

HOEVEEL TIJD HEB JE?
Neem je dagen door en schrijf op hoeveel tijd je echt kan vrijmaken voor het maken 
vanvideo’s.Momentenwaaropjeeenconceptkanbedenken,momentenwaaropje
kanfilmenenmomentenwaaropjekaneditenenvideo’sonlinekanzetten.
Weesnietovermoedig!Maarbeperkjeechttotdetijddiejehebt.Enalsdat1xper
maandeenmiddagis,danishet1xpermaandeenmiddag.Noproblem!

MAAK EEN FORMAT
Afhankelijkvanhoeveeltijdjehebtenwatjemetjevideo’swiltbereiken,kanje
een‘format’maken.Eensoortmethode,ofrecept,waarmeejedevideo’selkekeer
opdezelfdemaniermaakt.Wantwanneerjevideo’ssteedsopdezelfdemanier
opbouwt,hoefjedaarinelkgevalalnietmeerovernatedenken.Bovendienkanje,
dooreensimpelformattekiezen,tijdbesparentijdenshetfilmenenhetmonteren.

Stem je format dan dus niet alleen af op wat je inhoudelijk wilt, maar ook op wat 
realistischhaalbaarismetdetijddiejehebt.Schrijfuithoelanghetfilmen,editen
enscriptengaatduren,danweetjeofjeplannenhaalbaarzijn.

KijkalsvoorbeeldeensnaaronsYoutubekanaal.Wemakenvrijsimpelevideo’s,
waarweachtereentafelzittentekletsenovervideo.Natuurlijkkandatmooier,
metmeervoorbeeldshots,vakerbuitenfilmenofmooiereshotseneenspannende-
remontage…maarwedoenhetniet,omdatwehetopdezemanierreddenomelke
week een nieuwe video up te loaden op Youtube, wat we nu al bijna 5 jaar volhou-
den.

Tip 1

Tip 2

Hij bestaat: de stille video dood. 
Mensen die vol enthousiasme beginnen aan het maken van online 
video’s. Vol grootse plannen, de horizon tegemoet! Maar na een maand 
of 3 verschijnt er niks nieuws meer online... 
De ambitie om video’s te maken is een stille dood gestorven. 
Dat het produceren van video’s veel tijd kost, daar hebben we het al 
vaker over gehad. 
En toch geloven wij dat je op jouw kanalen over een jaar, en jaren, 
steeds nieuwe video’s kan blijven uploaden. Ook als je krap in je uren zit! 
Het is wel belangrijk dat je realistisch bent over video.
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MAAK MEER VIDEO’S  
OP 1 DAG
Wanneerjemeerderevideo’sopééndagfilmt,
kunjekostbaretijdbesparen.
Je hoeft je set (hoe simpel die ook is) niet 
steeds op en af te bouwen en jezelf mentaal  
indejuistemodustezetten.
Wij schieten onze video’s ook in één keer  
–vaak8video’sperdag.Met8filmdagenper
jaarhebbenweelkeweekeennieuwevideo.
Zelfs met kerst ;)
Het moet dan natuurlijk nog wel bedacht en 
gemonteerd worden!

WAAR WORD JE BLIJ VAN?
Alsjeergensplezierinhebt,isdekansgroter
datjehetlangerblijftvolhouden.
Zoek dus een onderwerp waar je voor de 
cameragraagmeebezigwiltzijn.Enkijkook
watjeaanhetfilmproceswelennietleukvindt.
Alsjeweetwaardeknelpuntenzitten,kunje
kijken wat je kan doen om ze comfortabeler te 
maken.

Tip 3

Tip 4
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UITBESTEDEN?
Alsjemerktdateraspectenvanhetfilmenzijn
die jou echt niet liggen, of dat je simpelweg 
nog steeds tijd te kort komt om te maken wat 
je eigenlijk wilt: denk dan ook eens aan uitbe-
steden.Erisvanallesmogelijk!

Naast dat iemand jouw hele video kan maken, 
kunjeookiemandvragenalleentemonteren.
Ofalleentefilmen.Ofdevideo’sgoed 
vindbaaronlinetezetten.
Dit bespaart jou tijd en kan ervoor zorgen dat 
filmenleukgenoegblijftomhetvoltehouden.
Bovendien haal je extra expertise in huis,  
altijd goed!

Kortom:houdhetfilmenleuk,realistischen
behapbaar.Daarkomjeopdelangetermijn
echthetverstemee.Endatistochwaarhet
om gaat: video’s blijven maken! Daar worden 
we blij van en we hopen jij straks ook! 

Tip 5
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TENSLOTTE

Yes! Je bent aangekomen bij het einde van dit e-book. 
Hopelijk heb je een hoofd vol (nieuwe) ideeën en jeuken 
je handen om aan de slag te gaan. 

Omdat we naast alle informatie in dit e-book nog veel 
meer tips voor je hebben, hopen we dat je ook eens op 
onze website, op Youtube, op Facebook en op Instagram 
komt kijken. Het is daar heel gezellig! En belangrijker 
nog: we hebben hier door de jaren heen bergen tips en 
tricks voor je verzameld en netjes op een rijtje gezet. 

Voor iedereen die echt concreet stappen wil maken 
hebben we natuurlijk ook nog onze cursussen. Kijk 
zeker even in onze shop en houd je mail in de gaten. 
We hebben nog een leuk aanbod voor je in de pijplijn 
zitten…

Voor nu: heel veel succes met filmen.

En tot gauw!

DE VIDEOMAKERS
GRIETJE & RISKE

https://devideomakers.nl
https://www.youtube.com/channel/UC9W7ziDxYZNwWqFexyiIHBg
https://www.facebook.com/devideomakers
https://www.instagram.com/devideomakers/
https://devideomakers.nl/shop/

