
 
 
 
1.2 Soorten video’s 
 
Welkom, leuk dat je er weer bij bent, aflevering 1.2 over soorten video’s. Welke type video’s 
zijn er die je kan inzetten. Maar voordat ik daar op inga, heb ik eerst een vraag aan jou. En 
die vraag die gaat over YouTube, en de vraag is: hoeveel uur aan videomateriaal wordt er 
per minuut geupload naar YouTube, wereldwijd gezien. Dus hoeveel uur aan materiaal per 
minuut geupload? Is dat minder dan 30 uur per minuut, of denk je tussen de 30 en 50 uur 
per minuut of misschien wel meer dan 50 uur. Ik laat je heel even denken…Het antwoord is: 
70 uur per minuut! 70 uur, gigantisch veel. En dat is nu, zomer 2012, dus dat wordt alleen 
maar meer. En daar heeft YouTube een heel leuk filmpje van gemaakt, daar krijg je straks de 
url van, anders ben je gelijk weg, zo snel kun je afgeleid worden uit een filmpje, je krijgt 
straks de url en in dat filmpje zie je bijvoorbeeld dat in 1 minuut en 3 seconden, in het aantal 
uren aan materiaal dat is geupload in die ene minuut en 3 seconden, dat er 1 miljoen baby’s 
zijn geboren. En zo maakt YouTube meer vergelijkingen in dat filmpje, ga je straks zien, nu 
eerst aflevering 1.2 over soorten video’s. [Youtube wordt een steeds belangrijker sociaal 
medium, waar steeds meer ondernemers slim gebruik van maken]. 
 
Stel je bent dienstverlener en je hebt een datingburo. Bijvoorbeeld. En door jouw dienst zijn 
twee mensen bij elkaar gekomen en die zijn heel blij met elkaar en gelukkig met elkaar en 
daar maak je videobeelden van, van die blijheid. En anderen, die hetzelfde willen, die zien die 
videobeelden, die worden getriggerd en die komen bij jou uit. Dat is een heel andere soort 
video dan wanneer jij bijvoorbeeld yoga lerares bent en je wil ook online yoga lessen 
aanbieden, naast de lessen die je in de zaal hebt. Online yogalessen om bijvoorbeeld op die 
manier ook geld te verdienen,  passief inkomen. Dat is een heel andere video met een 
andere insteek. Dus ik laat je zo de soorten video’s zien, dan heb je er een beetje beeld bij 
en vooral: raak je daar hopelijk door geïnspireerd, want er zijn natuurlijk ook varianten 
mogelijk.  
 
Maar je kan niet alles tegelijk, je moet ergens beginnen, dus je moet een keuze maken, je 
kan niet alles tegelijk, hoe leuk het misschien ook is, maar je kan niet alles tegelijk. En die 
keuze hangt nauw samen met iets dat ik in aflevering 1 al zei: video is een 
communicatiemiddel, weliswaar een heel apart communicatiemiddel en uniek maar dat laat 
onverlet dat je je doel in de gaten moet houden. Waarvoor doe ik dit? Wat is voor jou op dit 
moment de doelstelling die er het meest toe doet?  
 
Voorbeeld: stel je hebt een nieuwsbrief of een E-Zine en je wil meer inschrijvers. Da’s mooi 
maar ook te vaag. Maak het concreet, maak je doelstelling concreter door bijvoorbeeld te 
zeggen: ik wil vanaf nu binnen 2 maanden 25% gegroeid zijn in mijn aantal inschrijvers, met 
mensen die voldoen aan mijn doelgroep. Dan heb je het specifiek, je hebt het meetbaar, er 
zit een tijdsaspect in, ambitieus – tenminste, daar ga ik van uit, ook niet te ambitieus want 
dan haal je geen enkel doel, da’s ook niet leuk- ambitieus&acceptabel. Dus hoe concreter je 
‘m maakt, hoe beter omdat je dan ook dadelijk terug kan herleiden waar die inschrijvers 
bijvoorbeeld vandaan komen. Als jij een video specifiek maakt met dat doel, en je plaatst die 
op YouTube en je kunt via je statistieken zien of er daardoor meer inschrijvingen gekomen 
zijn, via die video, dan weet je ook wat de toegevoegde waarde daarvan is geweest. 
 
Ik laat je nu een klein stukje zien uit een belangrijk type video, de videopitch, en dan kom ik 
zo bij je terug. [fragment pitch]. Dat was een heel klein stukje uit een videopitch, ik noem dat 
zelf altijd de Moeder onder video’s voor dienstverleners. En waarom? Omdat het ingaat op 
datgene wat ik in de eerste aflevering al zei: waar ga je eigenlijk over? Je basis. Dit is een 
aantrekkelijke binnenkomer in heel korte tijd. Nou, hoe die is opgebouwd, dat ga je in de 



volgende aflevering zien, want dat is wel belangrijk, daarmee kun je het effect van zo’n 
videopitch vergroten. Het gaat me nu alleen even dat je een idee krijgt van hoe zo’n pitch er 
uitziet.  
 
Het volgende fragmentje gaat over een klanttestimonial [fragment testimonial]. Klein stukje 
uit een klanttestimonial, een klantgetuigenis. Een klant die iets vertelt, bijvoorbeeld van jouw 
dienst over zijn of haar ervaring. En die telt net even iets meer mee dan van jou…van de 
verkoper, van mij, de verkoper zelf. Ga maar na bij jezelf als je een produkt of dienst afneemt 
ergens, dat toch ervaringen van anderen, die tellen toch altijd mee, dat helpt om het 
vertrouwen te genereren. Want mensen doen zaken met mensen en ze zijn niet zomaar 
vriend van jou, daar moet wel iets voor gebeuren, dat vertrouwen moet opgebouwd worden. 
En daar helpen die klanttestimonials enorm bij en die zijn vaak heel eenvoudig te maken, een 
stuk makkelijker dan de videopitch. Ga je ook in de volgende aflevering zien want deze is wel 
heel handig.  
 
[fragment video live registratie]. Dit was een video-registratie van een bijeenkomst, kan 
bijvoorbeeld een training zijn. Als jij coach bent of trainer en je geeft een training en de tijd 
die je toch al investeerde, die wordt nog een keer gebruikt online. Omdat je er een 
videoregistratie van hebt. Zo kun je die kennis verkopen, dat kan een doel zijn, of je kunt het 
inzetten om promotie te maken voor die training om klanten te acquireren. Dus een video-
registratie van datgene wat je toch al ging doen. [fragment instructieles]. Dit is een 
instructievideo, een yogales in dit voorbeeld. Net even iets anders dan een video-registratie 
want deze is specifiek gemaakt om de kennis die je hebt als expert om die over te dragen, 
om anderen iets te leren, daarvoor komen ze bij jou. En veel mensen tegenwoordig online 
iets leren. Dus daarmee kun je in plaats van alleen maar 1 op 1 les te geven of  1 op een 
groep, kun je online aan heel veel mensen les geven. En daarmee inkomen genereren, wat ze 
passief inkomen noemen. Want je hebt 1x deze les opgenomen, of een paar keer meerdere 
lessen opgenomen en vervolgens plaats je ze online. 
 
De Question&Answer video (vraag&antwoord). Waarin je de 5 (of 10) meest gestelde vragen 
van potentiële klanten of klanten in videovorm beantwoord. En dan hoef je niet perse zelf in 
beeld maar ik zou het wel doen. Dat maakt het veel persoonlijker maar vooral: je kunt het in 
interview-vorm doen. Een kennis of vriend van je stelt die vragen – hij of zij is niet in beeld, jij 
wel – stelt die 10 vragen. In jouw antwoord neem je telkens de vraag mee en door die vorm, 
die interview vorm, wordt je als het ware  al als een expert gezien – ik ga er natuurlijk wel van 
uit dat je kennis van zaken hebt, dat je al een expert bent. Want door die vorm wordt je als 
expert gezien en dan kun je er ook nog voor kiezen om telkens 1 vraag en 1 antwoord als 
apart filmpje te maken. Dus die film die hak je in 10 stukjes, waardoor je ‘m verspreid in de 
tijd kan tonen en je zichtbaarheid groeit. Dus je helpt niet alleen je klant, je expertstatus 
groeit ook nog eens een keer. En het is een heel eenvoudige video om te maken.  
 
[fragment ludieke video]. Nou, dit was een heel andere soort video’s, dit was uit een reeks 
van 5 video’s van elk 30 seconden voor een webshop in vintage design meubels. Dit 
concept, en je kunt ook soortgelijke concepten verzinnen voor dienstverleners, daar moet je 
even over nadenken. Maar in de uitvoering kun je, beetje afhankelijk van, 4, 5 , misschien 6 
op een dag schieten. En verspreid in de tijd tonen. In dit geval was het idee om mensen die 
zoeken op vintage meubels, te laten uitkomen op de video’s op YouTube en dan naar de 
webshop te triggeren om daar informatie op te vragen of misschien wel meteen kopen. Dat 
is ook verhoogd, die percentages (traffic en conversie), en dat was het doel van deze 
videoreeks. Maar  je kunt dergelijke video’s ook gebruiken op je blog bijvoorbeeld, als 
videoblog, een vlog. Je schrijft dan een verhaaltje erbij, weliswaar via een ander medium, 
maar het idee is interesse opwekken op een andere manier, dat je iets eruit springt met een 
andere soort video dan je hiervoor gezien hebt. En ja, natuurlijk, de kunst is “wat is ludiek, 
wat is leuk?”, mensen vinden entertainment leuk maar wat de een leuk vindt hoeft de ander 
niet leuk te vinden, da’s altijd een beetje zoeken, soms vallen en weer opstaan, is gewoon 
soms uitproberen.  
 



[fragment salesvideo] Dit was een stukje uit een salesvideo, echt bedoeld om sales te 
realiseren, dus verkopen, in dit geval een voorbeeld van mezelf. Er zitten veel parallelen met 
de videopitch maar ook verschillen, en daar ga ik in de volgende aflevering wat dieper op in.  
 
Als je terugdenkt aan de video’s die je gezien hebt, dan kun je eigenlijk drie 
hoofdcategorieën onderscheiden. 1) de meer informatieve video of infomercial met een iets 
meer commercieel getint randje nog eraan 2) de educatieve video of instructievideo 3) 
entertainment video. En allen hebben ze een verschillend doel en qua doelen kun je de 
volgende doelen onderscheiden: 1) waarde creëren voor je dienst. Niet meteen zenden maar 
iets eromheen creëren dat waarde heeft, zodat ze bij jou uitkomen 2) kennismaken, 
vertrouwen krijgen zoals de klanttestimonial 3) merkbekendheid genereren of 
naamsbekendheid of een meer 4) wervend doel. Dit is in een nutshell de type video en de 
doelen die het vaakst voorkomen.  
 
Dat was het voor deze aflevering, ik hoop uiteraard dat je er iets aan gehad hebt. Wil je nou 
meer videotoepassingen weten, dan kun je het document downloaden dat bij deze video 
serie hoort, en dat heet: meer videotoepassingen.  
De volgende keer ga ik het met je hebben over de opbouw van4 belangrijke type video’s, 4 
meest gebruikte video’s door dienstverleners. Dat is wel belangrijk dat je weet hoe die 
opgebouwd zijn, want daarmee kun je het effect , het rendement een stuk vergroten. Dus 
daar ga ik volgende keer naar kijken en hoop ik je dan weer te zien.  
 
O ja… het YouTube filmpje! Het filmpje dat ik je in het begin van deze aflevering beloofd had! 
Over die 1 miljoen baby’s…nou..dit is de url [www.youtube.com/watch?v=sHPfc6whaSk] of  
Google: youtube one hour per second.  
 
Leuk filmpje, animatiefilmpje over de meer dan 70 uur videomateriaal die per minuut 
geupload wordt naar YouTube.  
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