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VOORAFJE…
Videomarketing, daar kom je haast niet meer om heen als zelfstandig online
ondernemer. Kijk maar eens om je heen. Introductie video’s. Salesvideo’s.
Educatieve video’s. Demonstratievideo’s. Viral video’s. Etc. Die zijn er niet voor
niks.
Deze checklist is een checklist die je telkens bij de hand kan pakken. Dus telkens
als je een video gaat maken waar je zelf voor de camera staat. Zodat je de dingen
misschien net even anders doet. Beter. En niks vergeet. Zie de checks vooral als
“reminder-hulp”, niet als volledige videomarketing training.
De checklist is bruikbaar bij elke type marketingvideo of businessvideo. Of dat
nu een video is voor op je homepage, een video waarin je “les geeft”, een video
waarin je een dienst wil promoten, of een video “on the fly” die je impulsief op
een mooie locatie wil maken. Het maakt niet uit. Natuurlijk zal het ene checkpunt
meer bij het ene type video spelen dan het andere type video.

Mijn naam is Ted Daamen en ik help als videomarketeer zelfstandige
ondernemers met online video. Zonder gedoe, zo easy mogelijk. Zodanig dat een
groter kijkerspubliek jou ziet (zitten). Met jou aan de slag wil. Dat doe ik door
videoprodukties te maken. Door Masterclasses aan te bieden. Door online
trainingen aan te bieden. Die informatie vind je allemaal op mijn site:
http://www.easyvideomarketing.nl
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In deze gratis checklist gaat het niet om ideeën of video concepten of formats uit
te werken. Het gaat er om dat je niks vergeet dat later mogelijk net het verschil
had kunnen betekenen tussen een marketingvideo en een marketingVIDEO.
Dat kan iets technisch zijn: heb je t knopje van de camera wel op aan staan (die is
wel heel flauw)? Maar ook qua kadrering bijvoorbeeld: hoe je visuele beeld is
opgebouwd. Of qua verhaal: waar gaat het over? Of qua montage.
Met als doel: maximale impact op je kijkerspubliek. Of dat nu leidt tot het volgen
van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet
uit.

Succes!
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OPBOUW VAN JE VIDEO’S
De productie en opbouw van je marketingvideo’s kenmerken zich door
terugkerende items. De belangrijkste zijn:

je verhaal
je vorm
je camerapresentatie
je techniek
je montage

Natuurlijk zal het accent de ene keer wat meer op het één liggen, de andere keer
meer op het ander. Zullen we ze één voor één “checken?”

1) CHECK JE VERHAAL
Of je nu een introductievideo maakt of salesvideo of iets anders: je hebt een
verhaal. Ook met het hippe periscope, waar veel ondernemers nu weg van zijn,
waarmee je live kan uitzenden. Ook dan. And it better be good! Want tijd is het
meest schaarse goed wat we hebben als druk-druk-druk ondernemers.
Je wil niet weten hoeveel video’s of live uitzendingen ik als kijker binnen 5
seconden zou hebben weggeklikt. Hooguit toch doorkeek vanuit videomarketing
point-of-view.
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Vraag je daarom telkens vooraf af wat je verhaal is. Het hoeft niet altijd tot in de
puntjes uitgeschreven. Periscope uitzendingen gebeuren vaak spontaan on the
fly, omdat je ergens bent. Daarmee is de vorm ook al bepaald. Maar even terug
naar het verhaal.
Check of je weet waarover je het gaat hebben. Het helpt als je jezelf daarbij de
vraag stelt: wat is mijn doel met deze video? Is dat entertainment? Zorg voor
entertainment! Is dat kennis delen? Deel dan kennis in je verhaal!
Wat moet er vooral achterblijven bij die kijker? Of moet hij/zij ook iets doen?
Liken, delen, kopen, inschrijven, reageren? Vraag daar dan concreet om! Neem
dat mee in je verhaal.
Een fictief voorbeeld van het begin van een introductievideo op een homepage:
“Hallo, leuk dat je naar deze video kijkt. Welkom. Ik ben Freddie Janssens. Ik heb 4
jaar gestudeerd aan de Hogeschool voor Betweters en daarna een Master gehaald
in KundeLand waar ik ook andere culturen heb leren kennen. Ook heb ik nog heel
veel opleidingen gevolgd en mensen geholpen. Ik ben nu 48 en ik kan wel zeggen
dat ik daardoor niet alleen kennis heb maar ook levenservaring. Ik ben ervan
overtuigd dat dat belangrijk is in deze tijd. En je bij mij dus aan het juiste adres
bent. Want met mijn FreddieCourse geef ik dit door aan jou. Blablabla-bla….”
Denk je dat de kijker dit allemaal boeit bij de start van zo’n video? No way!
Teveel vanuit jezelf vertellen is killing. Daarvoor is dit medium veel te snel. Hup,
klik, weg kijker. En bovenstaande gebeurt nog heel veel, ook in minder
overtrokken vorm dan bij Freddie. Die kijker is maar in 1 ding geinteresseerd. Is
dit interessant voor MIJ? Wat kan ik hier halen? Kijk ik verder? Dat beslist hij of
zij binnen 5 seconden na de start van jouw video.

Checkpunten verhaal

1) Check: heb ik MIJN doel helder met deze video (als “producer”)?
2) Check: matched mijn doel met de inhoud?
3) Check: is het DIRECT duidelijk waar de video over gaat? Snapt mijn
kijker/potentiele klant waar de komende minuten over zullen gaan of
moet hij/zij raden?
4) Check: heb ik voldoende ingezoomd vanuit de belevingswereld van mijn
kijker? Zodat hij/zij blijft kijken.
5) Check: vertel ik geen tig boodschappen? Wat is mijn “soundbite”? (keyboodschap). Waaier ik dus niet teveel uit?
6) Check: zit er een dynamiek in mijn verhaal? Korte en tikkie langere
stukjes. Vragen. stellingen. Staccato bullits/tips e.d.
7) Check: is het resultaat (voor de kijker) duidelijk? Wat kan hij/zij hiermee?
8) Check (met name bij intro- en salesvideo): verwar ik mijn oplossing niet
met het resultaat in mijn verhaal?
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Live een workshop volgen? Check:
www.easyvideomarketing.nl/videomarketingin1dag

2) CHECK JE VORM

Er zijn verschillende vormen waarin je je video kan gieten. Voor nu gaat het om
de video’s die je maaktwaarbij je zelf voor de camera staat. Natuurlijk kan het
zijn dat je zo’n video hebt opgenomen in “1 take”. Dus niet in delen. Of dat je een
live uitzending met de app Periscope hebt gedaan. Dan is de vorm al grotendeels
bepaald. En klaar is Kees.
Maar als het een video is waar je 30 minuten als een “talking head” staat te
praten voor de camera zonder beeldafwisseling, is dat nogal saai. Hieronder zie
je een schema van de opbouw zoals die voor veel marketingvideo’s gebruikt
wordt. Dat betekent dat je moet gaan monteren voordat je dergelijke video’s af
hebt.
Elke video kent qua verhaal een begin, midden en eind: sommige onderdelen
komen in het begin aan de orde en andere later. In een roman komt de
ontknoping vaak aan het eind, alles valt dan op zijn plek. Video werkt precies
andersom. Hier begin je, zoals al gezegd, met waar de video over gaat. De trigger.
Idealiter plaats je daar dan een heel kort introclipje achter. Ik noem dat zo. Kort
gezegd: een “introotje”. In mijn video opleiding noemde ze dat “video-bumper”.
Zeker als het een serie video’s betreft werkt dat goed. Zoals educatieve video’s.
Of “kijkersvraag” video’s. De introclip is een brandingselement: een ieniemini
clip die je in meerdere video’s van dezelfde aard kan gebruiken. Voor
herkenbaarheid, professionaliteit en uitstraling. Net zoals het outro op het eind.
Niet te lang, niet te kort. Je ziet het vaak in geanimeerde vorm (illustraties), maar
dat hoeft niet perse.
De inhoud van je video, verdeeld over een begin, midden en eind, maak je
dynamischer door die ienimieni clip in te voegen. Maar tussentijds kan dat ook
een logo zijn dat even een seconde ronddraait precies op het moment dat jij van
de ene “alinea” naar de “andere” overgaat. Een soort “return” zoals je die op het
toetsenbord gebruikt als je een verhaal aan het typen bent en naar de volgende
alinea gaat. Maar dan in videovorm. Je voegt hier, afhankelijk van de duur en
inhoud van je video, andere clips tussen (bijv. ronddraaiend logo of tekst).

6

In de afbeelding zie je meerdere keren Introclips staan. Je belangrijkste introclip
is de korte clip enkel direct na je opening (nadat je verteld hebt waarover de
video gaat). Dan komen die andere ienimieni clips, de “hier onderscheid ik de
video alinea’s mee” clips. Dus dat logo dat bijvoorbeeld even ronddraait. Of dat
tekstje tussendoor. Voordat jij weer verder gaat met je verhaal. Hoeft maar heel
kort.
Waarom zou je dat doen? Voor de dynamiek. Om daarmee het kijkersbrein weer
te triggeren. Haast ongemerkt. Op het einde komt dan je Outroclip, het Outro. Die
is vrijwel hetzelfde als je intro in het begin, alleen een deel daarvan. Nog korter
dus. Die twee lijken dus op elkaar (je hoeft eigenlijk alleen maar die Introclip te
hebben: snij daar het begin van af en je hebt je Outroclip ook gelijk).
Misschien ken je mijn “Out of the Box” video’s? Daar gebruik ik ook altijd
hetzelfde Intro en Outro:
http://www.easyvideomarketing.nl/videolampen-betere-videos-met-dezevideolampenset/
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Checkpunten vorm:
1)
2)
3)
4)
5)

bestaat mijn video uit stukjes of 1 monoloog?
Gebruik ik een intro/outro (bij video series)?
Zit er in mijn verhaal af en toe ook beeldafwisseling?
Gebruik ik ter afwisseling illustraties/foto’s/video’s/tekst?
Gebruik ik muziek?

Let op: als je illustraties/foto’s/muziek gebruikt: zorg dat het rechtenvrij is. Dat
wil zeggen dat jij geen rechten meer hoeft te betalen aan de oorspronkelijke
ontwerper. Google maar eens op “rechtenvrije muziek” of “rechtenvrije
afbeeldingen”.
Het is niet verplicht om foto’s/afbeeldingen te moeten gebruiken maar wel een
manier om je vorm te variëren. Zodanig dat het je boodschap versterkt. Schiet
ook weer niet te ver door, want vorm die sterk afleidt van je boodschap is het
andere uiterste.

meer voorbeelden van introclips: http://www.easyvideomarketing.nl/introclips
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3) CHECK JE CAMERAPRESENTATIE

De manier waarop je voor de camera staat en doet en praat bepaalt voor het
grootste deel hoe je overkomt. Een stijf “voorgedragen” verhaal komt niet
binnen. Video is emotie. Het gevoel dat een kijker heeft bij jouw video bepaalt
grotendeels of hij of zij geinteresseerd in jouw diensten is. Ervanuitgaande dat je
verhaal goed staat. Dat wil niet zeggen dat je je heel anders moet voordoen dan
je bent. Juist niet. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je makkelijk rekening
mee kan houden. Waardoor je beter overkomt:
Checkpunten camerapresentatie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Maak ik contact of kijk ik vaak naast, boven of onder de camera?
Spiek ik op een blaadje voor mijn tekst en daardoor minder contact maak?
Stel ik af en toe een vraag aan de kijker (overdrijf niet hierin!)?
Sta ik steeds op dezelfde plek of wissel ik af voor meer dynamiek?
Ben ik ook wel een stil (vooral na een vraag) of ratel ik maar door?
Beweeg ik veel voor de camera en zo ja: leid dat wel/niet af?
Varieer ik met mijn stem: wat sneller/langzamer/leg ik accenten of is het
monotoon?

Meer over camerapresentatie: www.easyvideomarketing.nl/camerapresentatie

9

4) CHECK JE TECHNIEK
Checkpunten Techniek:
1) Film ik in de breedte (dus smartphones niet vertikaal houden, muv
Periscope omdat het daar momenteel niet anders kan)?
2) Is er voldoende licht voor datgene ik wil filmen?
3) Heb ik geen omgevingsgeluid dat evt. storend kan zijn tijdens de
opnamen?
4) Heb ik mijn camera stabiel op statief tijdens het filmen?
5) Is de batterij voldoende opgeladen (voor als ik geen stroom heb)?
6) Heb ik voldoende vrij geheugen op mijn geheugenkaartje/
smartphone?

Lampen:
Statief:
Geluid:

http://www.easyvideomarketing.nl/videolampen/
http://www.easyvideomarketing.nl/videostatief/
http://www.easyvideomarketing.nl/microfoon-draadloos/
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5) CHECK JE BEELDMATERIAAL/MONTAGE

Tot slot, last but not least. Checkpunten material:
1)
2)
3)
4)

Heb ik voldoende materiaal geschoten om mijn verhaal te monteren?
Heb ik de intro en outro gereed om in te voegen in de montage?
Zit er een duidelijk begin, midden en eind aan (kort en krachtig)?
Heb ik een videobewerkingspakket waar ik makkelijk kan knippen en
plakken?
5) Heb ik een backup-schijf (of Cloud) voor een backup?

NAWOORD
Ik hoop dat deze checklist op deze 5 onderdelen je een goede leidraad heeft
gegeven om betere video’s te maken. Hoe vaker je er mee werkt, hoe meer alles
vanzelf alles gaat. In het begin zul je vaker nog even checken dan wanneer je
steeds vaker video’s maakt.
Laat me weten waar je nog tegenaanloopt of vragen hebt. Dat kan per mail
(info@easyvideomarketing.nl), op mijn facebook.com/easyvideomarketing
pagina (mag je liken als je wil ;-) of telefonisch: 06-14028754.

Op naar jouw succesvolle video’s!

Hartelijke groet
Ted Daamen
Easyvideomarketing.nl
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