
We gaan kennismaken.



Wij geloven dat digitale ledencommunicatie het beste overkomt met videocommunicatie 
in zijn meest relevante vorm. Lezers kijkers

Met onze videosoftware - communicatietool - willen wij dat gepersonaliseerde 
videocommunicatie primair wordt ingezet in de contactstrategie. 
(ledenorganisaties en bedrijven.)

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

We, The Videogram.

Why.

Dedication.

How.



We, The Videogram.

Visuele 

Ledencommunicatie

video’s: 
uniek, persoonlijk & super relevant

Video

• visuele informatie
• scènes
• achtergrondmuziek
• voice-over
• Interacties (cta, storylines)
• design

(Creatieve) Data

• naw
• tel.nr + email
• geboortedatum
• geslacht
• type lidmaatschap
• datum lidmaatschap
• datum en tijd verzenden
• Taal (voice, ondertiteling)
• …ect.

The Videogram

• Videosoftware (portal)
• Videostatistieken (kijk- en klikgedrag)
• Distributie (mail, sms, whatsapp, ledenportal)
• VMS (Video Management Systeem)



Wij willen het onboarden van nieuwe collega’s versterken door het 
inzetten van video die hen een warm welkom geven en zich direct 
onderdeel van de club laten voelen.

Example:

Onboardingsvideo.

Persoonlijk
Een persoonlijke touch van jouw collega’s 

die je rondleiden.

Herkenning
Beelden van:

- jouw werklocatie: jouw werkplek, jouw lunchruimte, ect.

- jouw collega’s of manager

- Fotomoment van handtekening op arbeidscontract

Verrassen

• Welk moment stuur je de videoboodschap?

• Rijkvolle visuele content (beeld en geluid)

• Innovatief. ‘Een nieuwe manier om indruk te maken op leden’ Dat stapje extra

• Verrassend creatief zijn met data en variabelen

• Gepersonaliseerde beleving

• Het lid betrekken in zijn storyline met interacties

(kies jouw storyline, CTA’s, Downloads, Deeplinks.

‘Wij willen zenden’ > ‘Wat wilt de kijker zien/horen?’



Je gaat het verschil wel maken met gepersonaliseerde storytelling

• Relevant: Maak géén standaard video voor een doelgroep met uiteenlopende 
informatiebehoefte. Iedere nieuwe collega is anders, speel daar op in.

• Volledig informeren: Zorg ervoor dat het lid de video 100% bekijkt door informatie te 
personaliseren en enkel relevante scènes te tonen. Maak nuttig gebruik van data

• Beslisgedrag beïnvloeden: Maak de video interactief met deeplinks naar bijv. het ‘Intranet,  het 
‘personeelshandboek’, ect. 

• Branching: 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

Maak echt indruk, ben verassend, dat stapje extra, blijf in lijn met employee branding, een feest    
van herkenning. Geef dat oprechte ‘jij bent één van ons’ gevoel.

Je gaat het verschil niet

maken met de 

allermooiste standaard 

Onboardingsvideo

‘Wij willen zenden’ > ‘Wat wilt de kijker zien/horen?’
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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

APP 
Britt

Handige linkjes

• Intranet One

• Personeelshandboek

• Jouw documenten

• Online leeromgeving

Bel  
Britt

Jouw

Adres
Jouw

Werk

23 min. reizen naar de 

mooist werkplek
Beelden

kantoren 

en Jouw 

kantoor

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 directe 

collega en groepsbeeld direct collega’s

Dit is de reisafstand naar op jouw werklocatie in Tilburg. 

Tilburg

Wij willen zenden > Wat moeten ze horen? 

Consultant

Voornaam

‘Wij willen zenden’ > ‘Wat wilt de kijker zien/horen?’



SENIORWEB
Beroepsvereniging die de digitale wereld begrijpelijk maakt voor senioren. 170.000 leden, 473 leslocaties, 3.000 vrijwilligers. 

UITDAGING
Tijdelijke lidmaatschappen omzetten naar permanente lidmaatschappen door persoonlijke uitleg per lidmaatschap. 15.000 nieuwe 
leden/mnd. 

RESULTATEN
Groots onderzoek toont aan deze videodienst zeer goed gewaardeerd wordt. Lidmaatschappen worden vaker verlengd en het serviceteam 
is ontlast.

VARIABELEN
• De sfeer wordt aanpast aan de seizoenen
• Naam, mailadres en lidnummer
• Duur van het lidmaatschap, incl. bijhorend welkomstpakket
• Adres van het lid + dichtstbijzijnde leslocatie
• Maand waarin lid de eerste Enter (tijdschrift) ontvangt

WEETJES
• Datakoppeling API met Microsoft CE 365
• Video’s worden geautomatiseerd gerenderd en gedistribueerd
• De content wordt aangepast o.b.v. het gekozen lidmaatschap

Video SeniorWeb

CASE SENIORWEBCASE SENIORWEB

https://www.thevideogram.nl/projecten/seniorweb/


Video Marvell Travel

MARVELL TRAVEL
Biedt rondreizen op maat voor bijzondere bestemmingen die het massatoerisme ontlopen, zoals IJsland.

UITDAGING
Het toevoegen van relevante beleving van de reis. De gepersonaliseerde offerte-video zorgt voor de perfecte beleving op maat. 

RESULTATEN
Verminderen van ruis in communicatie. Klanten hebben direct een compleet beeld van hun rondreis, zijn geënthousiasmeerd en hebben 
aanzienlijk meer vertrouwen in het voorstel.

VARIABELEN
• Voornaam(en) klant
• De locaties van de reis
• De accommodaties van de reis
• De excursies gedurende de reis

WEETJES
• Datakoppeling o.b.v. een Excel bestand
• Video’s worden geautomatiseerd gerenderd en gedistribueerd
• De slotscene bevat 3 CTA’s, bellen, Whatsappen en ‘Boek uw reis’.

CASE MARVELL TRAVEL

https://www.thevideogram.nl/projecten/marvell-travel/


We, The Videogram.

Visualiseer de werksfeer, jouw werklocatie, jouw werkzaamheden, collega’s uit jouw team en sluit met een 
inspirerend woordje vanuit jouw manager.

Het lid ontvangt een gepersonaliseerde video waarin de workshops - waarvoor het lid zich heeft aangemeld - , 
het persoonlijke programma, en desgewenst interactieve knoppen naar korte video's voor elke workshop. 
Aanvullend enkele praktische tips.

Lezers kijkers. Het lid ontvangt een nieuwsbrief-video met onderwerpen die speciaal relevant zijn voor het lid. 
I.p.v. een gewone nieuwsbrief ontvangt het lid een interactieve klik-nieuwsbrief-video.

Vervang het traditionele feedbackformulier. De kijker geeft feedback in de video a.d.h.v. relevante vragen. 
Feedback geven via een video leuker en het maakt het de feedback meer waardevol. Ook is de kans op response 
groter. Een unieke kans om extra uitleg te geven, i.p.v. alleen maar "op te halen“.

Biedt leden van ActiZ een visueel jaarverslag met een persoonlijke touch. Het lid wordt persoonlijk aangesproken 
en kan in de video kiezen uit bijv. 3 storylines: 

1. Bekijk uw Jaarverslag-video. Jaarverslag worden gescand en niet geheel gelezen. Benadruk o.a. behaalde 
resultaten, prioriteiten voor het komend jaar en enkele financiële aspecten. Meertaligheid en ondertiteling in 
taal naar keuze. En de Call-To-Actions worden afgestemd op voorkeuren van het lid.

2. Bekijken het online Jaarverslag (.pdf). Deze knop verwijst naar het statische online Jaarverslag en kan 
desgewenst gedownload worden.

3. Speciaal voor jouw organisatie. Deze storyline zoomt in op de samenwerking tussen ActiZ en het lid. 
Het lid ziet vooral de activiteiten waarvan gebruik is gemaakt, zoals het bijwonen van x-aantal Webinars, x-
aantal ontvangen nieuwsbrieven, x-aantal bezochte bijeenkomsten enz.

Jaarverslag-video 

Feedback-video

Nieuwsbrief-video

Ledendag 

Vacature-video



Uw Jaarverslagsvideo

Jaarverslag-
video

online 
Jaarverslag

Speciaal voor 
jou organisatie

ActiZ – Uw Jaarverslagvideo.



Design

Testen!Start
Project

Technical stuff
Inrichting software 

The Videogram

Audio
Muziek, Voice-over

Editing

Start 
partnership

• 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

PROJECT FLOW



INVESTERING.

Scènes Videografie Voice-over Variabelen CTA’s Datakoppeling Productiekosten

Eenvoudige video 4 Live beelden Voicesynthese 2 variabelen 1 CTA’s Excel import Vanaf €  3.800*

Gemiddelde video 9 Live beelden Stemacteur 6 variabelen 3 CTA’s API Vanaf  € 8.500*

*Indicatief. De creativiteit bepaald de ROI én de hoogte van de kosten.

Tot 2.000 video’s 2.000 – 5.000 video’s Vanaf 5.000 video’s 

Prijs per verstuurde video € 0,29 € 0,23 max. € 0,19

Maandprijs platform The Videogram

• SaaS
• Doorontwikkeling software
• Hosting
• Beveiliging
• Datakoppeling 
• Dasboard

€ 310,-



Dank je wel!

Sanne & Leonie

Videocommunicatie voor Ledenorganisaties


