
Gepersonaliseerde video-ideeën



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's

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

Data

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

The Videogram

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



Omdat De Zonnebloem haar algehele communicatiestrategie met Donateurs wilt 
verrijken met videocommunicatie (een tool), 
Onze videosoftware ontwikkeld naar een VMS (Video Management System), 
vergelijkbaar aan alle voordelen van een CMS (Content Management System)

Omdat De Zonnebloem kiest voor een partnership en samen met ons wilt groeien in 
de mogelijkheden van videocommunicatie. Samenwerken aan een betrouwbare 
partnership en succesvolle videoprojecten

Omdat De Zonnebloem meer dan standaard video’s wilt inzetten en m.g.v. data 
zoekt naar creatieve en wistmakende videotoepassingen voor o.a. Donateurs en 
vrijwilligers

Omdat De Zonnebloem gelooft dat interactieve videocommunicatie meer opbrengt 
dan alle andere varianten van digitale communicatie

Omdat door onze kennis van software wij (pro)actief bijdragen aan o.a. beveiliging 
van “gevoelige” content en andere software gerelateerde activiteiten, 
systeemintegraties

Why Us? Why The Videogram?

1.

2.

3.

4.

Verrassend  |  Dat stapje extra  |  Gepersonaliseerd  |  Relevant communiceren

5.



Video-idee: Waardering voor de donatie

• Na iedere donatie krijgt de donateur een gepersonaliseerd videoboodschap 
die extra blijdschap- én gevoel van trots geeft, omdat met zijn donatie een 
mooi moment mogelijk gemaakt wordt voor mensen met een beperking

• De video heeft géén commercieel karakter, maar draagt vooral bij aan het 
versterken van de relatie (engagement) tussen de donateur en De 
Zonnebloem om te blijven doneren voor een langere tijd.

• Enkele variabelen die de video persoonlijk en nog relevanter maakt:
• Aanhef:  ‘Dag meneer’ of ‘Dag Mevrouw’ 
• Toon ‘Achternaam’ van de donateur. 

(Met persoonsgegevens betrekt je de donateur meer in de video)
• Herhaal de gekozen periode van doneren, bijv. ‘Eenmalig’
• Benadruk het gedoneerde bedrag, visueel én in voice-over
• Maak de video interactief met een verwijzing naar FAQ en een 

contactknop naar ‘Dienstencentrum’

Maak een verbluffende indruk met een gepersonaliseerde waardering voor iedere 
donatie. Maak het verschil, versterk de relatie met Donateurs zodat zij langer 
blijven doneren.

zonnebloem.nl/help-mee/doneren/doneren

Video idee 1, Gepersonaliseerde Donateurs-video
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Beste meneer! Bedankt voor uw steun aan de Zonnebloem! Uw 
bijdrage helpt mensen met een lichamelijke beperking aan een 
onvergetelijke tijd.
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2
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Toon voorbeelden van mooie resultaten van het 
Zonnebloemwerk... 

6

Super! Met uw hulp helpt u maandelijks mensen erop uit te 
gaan om mooie herinneringen te maken.

Wij willen zenden > Wat moeten ze horen? Video idee 1, Gepersonaliseerde Donateurs-video

Meneer

Veraart

Maandelijks 

€15
Super! 

U helpt maandelijks

mensen erop uit te gaan.

Toon voorbeelden van mooie resultaten van het 
Zonnebloemwerk... 

Toon voorbeelden van mooie resultaten van het 
Zonnebloemwerk... 

Beelden

Zonnebloemboot

Beelden

Vrijwilligers Beelden

Blije mensen

Ik heb een vraag  

Bel Dienstencentrum

Veel gestelde vragen

Nogmaals bedankt voor uw bijdrage waarmee u het werk 
van De Zonnebloem mogelijk maakt. 
Uw bijdrage wordt afgeschreven op deze datum…
Mocht u vragen hebben, druk dan gerust op één van deze 
knoppen.
Tot ziens. 

27 juli



zonnebloem.nl/help-mee/doneren/doneren

Idee 2: Interactieve wervings-video vrijwilligers

Bezoek aan huis Aangepaste auto huren

Dagje uit

Groepsvakanties

Toegankelijke vakantiehuizen

Aangepaste vaarvakanties

Welke vrijwilligerswerk past het beste bij jouw wensen…?

• De video laat vooral zien dat 
vrijwilligers een groot 
vrijwilligers maken bij de uitjes 
van De Zonnebloem. 
Ook zie je hoe blij de 
vrijwilligers zelf worden van 
het werk dat zij mogen doen

• De video is ‘branching’, wat 
betekent dat de kijker zelf het 
vervolg vd video bepaald. 
Klikt men bijv. op ‘Aangepaste 
vaarvakanties’, dan wordt in 
dezelfde video de 
videocontent getoond voor 
Vaarvakanties en kan men 
aansluitend aanmelden voor 
een specifieke vrijwilligers-rol 



Idee 2: Gepersonaliseerde …-video

Algemeen vrijwilliger Fysiotherapeut

Zorgvrijwilliger

Arts

Kapper

Ga je mee? Meld je aan als…



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, SENIORWEB

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


Kies voor The Videogram 
als jullie samen willen groeien.

Dank je wel.


