


Wij geloven dat digitale communicatie het beste overkomt met videocommunicatie in zijn 
meest relevante vorm.

Met onze videosoftware willen wij dat gepersonaliseerde videocommunicatie wereldwijd 
primair wordt ingezet in de klantcontact strategie.

Onze software maakt videocommunicatie mogelijk en verrijkt video’s met personalisatie, 
relevantie én met interactie. 
Personalisatie maakt video’s: +Fun-to-watch, + Vertrouwd, +Engaging, +Conversie verhogend.

We, The Videogram.

Why.

Dedication.

How.



Nieuwe collega’s bij DB Schenker krijgen een warm welkom en voelen zich direct 
onderdeel van het geheel.

DB Schenker, Doelstelling van de video

Verrassen

Doelstelling.

Dat stapje extra

In het verlengde van 
Employee branding 

Herkenning
Persoonlijk
Een persoonlijke touch van jouw

collega’s die je rondleiden.

Beelden van:

- jouw werklocatie:
• Werkplek
• Lunchruimte
• Vergaderruimtes
• Ect.

- jouw collega’s

- jouw manager(s)

- ect.

• Welk moment stuur je de video?

• Indrukkwekkende content = FPV drone-beelden 

• Relevante visuele informatie

• Goed innovatief, dit heb ik nog nooit eerder 

• Extra creatief zijn

• Gepaste dosis humor

• Gepersonaliseerde content

• De video interactief maken
• Feilloos de (nieuwe) employee branding 

doortrekken. 

• Hergebruik videobeelden voor employee 

branding <> onboarding. (bespaart Euro’s)



Schenker gaat het verschil wel maken met gepersonaliseerde storytelling

• Maak geen homogene (standaard) video voor een doelgroep met uiteenlopende 
informatiebehoefte. Iedere nieuwe collega is anders, speel daar op in.
Stop met ‘zenden van standaard video’s!’ Start met ‘wat wilt onze nieuwe collega horen?’

• Volledig informeren: Zorg ervoor dat de kijker (de nieuwe college) de video 100% bekijkt door 
informatie te personaliseren en enkel relevante scènes te tonen. Maak daarvoor nuttig 
gebruik van data uit je HR-applicatie en het CRM. (Evt. Excel import)

• Beslisgedrag beïnvloeden: Maak de video interactief met deeplinks naar bijv. ‘Intranet One’, 
het ‘Inwerkprogramma’ of verwijs naar de digitale onboarding flyer (= duurzaam ). Een 
investering in video is o.a. geslaagd als de kijker overgaat tot (een meetbare) actie. 

• Banching-video: De kijker gaat actief deelnemen aan het verloop van zijn video door in de 
video te kiezen uit verschillende ‘storylines’. M.a.w., de kijker creëert zijn eigen onboardvideo-
verhaal in plaats van passief toekijken.

• Wij beseffen hoe belangrijk een goede onboarding is: Maak echt indruk, ben verassend, dat 
stapje extra, blijft in lijn met employee branding, een feest van herkenning. Geef dat 
oprechte “jij bent één van ons”-gevoel.

Ons video-idee voor BD Schenker

Schenker gaat het verschil 

niet maken met de 

allermooiste standaard 

Onboardingsvideo.



Hoe nuttig zijn variabelen?

Video variabelen?

• Variabelen zijn nuttige persoonsgegevens die 
video’s verrijken en beïnvloeden (het verloop) van 
de video.

• Variabelen maken de boodschap in automatisch 
gestuurde video’s super relevant en interactief. 

• Door variabelen wordt de video 100% beken en stijgt 
de ROI door persoonlijke call-to-actions.

Mogelijke variabelen Onboardingsvideo

• Naam en functie van collega (kijker) tonen

• Visualiseer primair beelden van jouw werklocatie

• Google Maps toont o.b.v. jouw adres jouw ideale woon-werkreis

• Toon jouw team collega’s . ‘Hey, ik herken jou vanuit de video’

• Een woordje van jouw manager

• Een woordje van een directielid

• Relevante infographics en cijfers van jouw werklocatie

• Terugkijken sol.procedure: Toon bijv. de foto van het zetten vd 
handtekening 

• Betrek de kijker en maak relevante verwijzingen, zoals linken naar:
o personeelshandboek
o Intranet One
o Jouw planning voor de 1ste werkweek

• De voice-over in jouw taal. De ondertiteling in jouw taal

• Thema vd video wordt aangepast aan bijv. het seizoen



Design

Testen!Start
Project

Technical stuff
Inrichting software 

The Videogram

Audio
Muziek, Voice-over

Editing

Start 
partnership

Project flow, DB Schenker

• Consultancy

• Profit analyse

• ROI

• Variabelen 

• CTA’s

• Datakoppeling

• Distributie

• Datakoppeling of Excel import

• Scènes inrichting

• Dashboard inrichting

• Distributie (mail, sms, whatsapp)

Optimalisaties

o.b.v. videostatistieken 

en  innovatie.

Videografie
Video, foto, drone

Storyboard
The Why

Go live

mei, 2022 juli, 2022

juni, 2022
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Hoi. Ik ben Mercy, jouw leading lady, Hartelijk welkom als 
nieuwe collega bij DB Schenker. Deze video is speciaal 
voor jou gemaakt omdat jij belangrijk voor ons bent.
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Je hoeft je geen zorgen te maken want alles is tot in de 
puntjes voor je geregeld. Hierbij alvast enkele interessante 
links voor jou. We kijken uit naar je komst. Tot snel.

Foto handtekening

Voornaam

APP 
Britt

Handige linkjes

• Intranet One

• Personeelshandboek

• Jouw documenten

• Online leeromgeving

Bel  
Britt

CASE DB Schenker – Onboarding

Jouw

Adres
Jouw

Werk

23 min. reizen naar de 

mooist werkplek

Beelden

kantoren

Beelden

Mensen Beelden

Afdelingen

Beelden

Business 

Units

Beelden

kantoren

Beelden

Mensen Beelden

Afdelingen

Beelden

Business 

Units

Beelden

kantoren

Beelden

Mensen Beelden

Afdelingen

Beelden

Business 

Units

Beelden

kantoren

Beelden

Mensen Beelden

Afdelingen

Beelden

Business 

Units

Mercy 

(leading lady)

Vriendelijk woordje.

Groet, Jouw manager

Vriendelijk woordje van jouw direct 

collega, en groepsbeeld direct collega’s

Dit is de reisafstand naar op jouw werklocatie in Tilburg. 

Tilburg



Referentie voor DB Schenker

Link: https://youtu.be/HOdSU6fcgsM0

Roosendaal maakt het bereikbaar

ECHT & PUUR
AUTHENTIEK

TROTS
EEN VLEUGJE ENTHOUSIASME  +

DAT SPREEKT MENSEN AAN! 

https://youtu.be/HOdSU6fcgsM


Hollywood movie

• Consultancy (why + storyboard): € 2.520

• Productie / projectmanagement: € 4.050

• Cameraman + regisseur: € 7.200

• Lichtman + best boy: € 7.200

• Geluidsman: € 2.880

• Camera gear: € 4.950

• Licht gear: € 4.950

• Montage: € 3.780

• Inrichting videosoftware: € 2.700 

• Datakoppelingen: € 6.480

• Reiskosten en onvoorzien werk: € 3.000,-

€ 49.710,-

EXTRA
• Drone beelden standaard € 125/dagdeel. FPV drone shots € 700/dagdeel
• Maandelijks SaaS € 270 + 0,24 ct. per gestuurde video
• Prijzen excl. 21% BTW
• Reiskosten o.b.v. 0,25 ct./km
• Excl. mogelijke korting als videocontent hergebruikt wordt voor employee branding video (lopend project BD Schenker – Britt)

Basic movie

• Consultancy (why + storyboard): € 1.800

• Projectmanagement: € 2.520

• Cameraman: € 5.040

• Camera basic: € 1.440

• Geluidsman: € 4.320

• Inrichting videosoftware: € 1.800

• Datakoppelingen o.b.v. Excel: € 720

• Reiskosten en onvoorzien werk: € 3.000

€ 20.640,-

Ruwe inschatting, Gepersonaliseerde Onboardingsvideo DB Schenker.

<>



Dank je wel. En graag tot ziens in de 2de ronde.

Vincent, Josien, Ingrid & Gertjan.

Stop met ‘zenden!’ Start met ‘wat moet ze horen?’


