
Content Lab sessie BouwBeurs 2017  

VIDEOMARKETING IN DE BOUW 



Inhoud 
• 5 redenen voor video 
• Bestedingen aan online video 
• Kenmerken goede video’s 
• Trends in videomarketing 
• Videoplatforms 
• Views en interactie 
• Suggesties voor video’s in de Bouw 
• De video is af… en nu contentmappen! 
 

 



WAAROM VIDEO’S? 



Waarom video? (1/5) 
• Geschikt voor ingewikkelde diensten, processen  

en producttoepassingen in de bouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 videolink: De Ruwbouw Groep Rijswijk / Sion 

https://youtu.be/kzyl7STU2kc
https://youtu.be/kzyl7STU2kc
https://youtu.be/kzyl7STU2kc


Waarom video? (2/5) 
• Videomarketing is goed voor de indexatie in Google. 



Waarom video? (3/5) 
• Het werkt 

Bron: De online video monitor, 2016. 



Waarom video? (4/5) 
• Videomarketing is makkelijk en niet duur.  



• Uw concurrent doet het. En de eindgebruiker in de 
bouw (consument) is het gewend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Videolink: Praxis maakt het: deurklink vervangen 

Waarom video? (5/5) 

https://youtu.be/wHNN_Gjldl0
https://youtu.be/wHNN_Gjldl0
https://youtu.be/wHNN_Gjldl0


BESTEDINGEN ONLINE VIDEO 



• Steeds meer mensen kijken online TV, dus 
adverteerders verhuizen richting online video 
 
 
 

Bestedingen aan online video 



TRENDS IN VIDEOMARKETING 
2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Videolink: Houseparty introductie. 

Trend: live streaming video 

https://youtu.be/TcRQ98I2eEQ


Trend: opmars van de video natives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Videolink: Musically voorbeeld 

https://youtu.be/MPMSihZ31yY
https://youtu.be/MPMSihZ31yY
https://youtu.be/MPMSihZ31yY
https://youtu.be/MPMSihZ31yY


Trend: de verschuiving naar mobiel kijken 



Trend: gevestigde ’merken’ en YouTubers  





• Geen overlay-advertenties en sponsorlogo's meer 
• Geen logo’s en productplacements meer in video op een preroll. 
• Bijvoorbeeld: Deze video is mogelijk gemaakt door logootje 

Eisma Bouwmedia. 
• Hoe omzeilen? Prerolls vanaf heden inkopen bij Google 
• Alleen de tekst noemen, dat mag nog wel. Niet een grafisch 

vormgegeven preroll (intro). 
 
 

Trends binnen YouTube 



KENMERKEN GOEDE VIDEO’S 



• Steeds meer mensen kijken online TV, dus 
adverteerders verhuizen richting online video 

  
 
 
 
 

De optimale lengte van video’s 

Steeds meer mensen kijken langere video’s   Waarom kijken we steeds langere video’s? 

 



Video als SEO tool 



Gebruikte zoekwoorden  



Influentials aan het woord 



Eigen klanten aan het woord 

Videolink: Sportpark met maat(hek)werk 

https://youtu.be/puQDVW1bkaw
https://youtu.be/puQDVW1bkaw


En tot slot… 
• Werk met graphics bij ingewikkelde kost 
• En regel professioneel beeld en geluid (voice over). 
  

 
 
 
 



• De optimale lengte 
• Video als SEO tool 
• Onderzoek veel gebruikte zoekwoorden / kijk waar je 

op gevonden wilt worden 
• Laat influentials aan het woord 
• Laat je eigen klanten aan het woord 
• Hergebruik van bestaande content (gebruik bestaande 

interviews, bedrijfspresentaties en commercials) 
• Werk met graphics bij ingewikkelde kost 
• Gebruik professioneel  geluid (incl. voice over) 
  

 
 
 

Samengevat… 



Stappen voor een goede video 
1. Bepalen doel en publiek 
2. Opstellen script en shotlist 
3. Filmen en editen 

• Gebruik van ‘influencers’ 
• Voice over, intro, aftiteling 

4. Film op videokanaal plaatsen 
• Titel, beschrijving, zoekwoorden 
• Contactmogelijkheden aangeven (call tot action buttons) 

5. Film delen online 
 
 



OVERZICHT VAN VIDEOPLATFORMS 



• Groot bereik 
• Goede keuze wanneer je een eigen kanaal wil hebben/beheren: 

bouwen van kanalen 
• Regelmatig nieuwe video’s 
• Hoge interactie 
• Advertenties & geld verdienen 
• Omgeven door “relevante” andere video’s 
• Schreeuwerige omgeving 



• Voor een cleane, schone omgeving 
• Minder afleiding, minder/geen advertenties 
• Draait puur om de video 
• Veel goede content. Veel muzikanten, kunstenaars. 
• ‘fooi’ geven 
• Wachtwoord op je video (exclusief?) 
• Grote en meerdere video’s tegen betaling.  
• Het gratis account is beperkt: max 1 video p mnd uploaden 
• Rustige omgeving 
• Mag niet ingezet worden voor commerciële doeleinden 



• Video’s uploaden op Facebook is perfect wanneer je veel mensen 
wil bereiken. 

• Wanneer je mensen wilt verrassen. 
• Het publiek zoekt niet actief op Facebook naar video’s: Video’s 

moeilijk doorzoekbaar. 
• Goed voor wanneer je mensen wil taggen in een video. 
• FB heeft veel geïnvesteerd in video: de video begint automatisch af 

te spelen. Een eigen video kun je embedden. Een YT film wordt op 
FB niet embedded. 

• Goed wanneer je je Facebookpagina wil promoten. 



VIEWS EN INTERACTIE 



• url onder de video 
• Vraag in de video de kijkers te liken 
• Laat video’s linken naar je videokanaal 
• Video end-card 
• Call to action na afloop van de video 
• Doorverwijzing naar andere video’s 
• Redenen benoemen voor abonneren kanaal 

 
 

Interactie met de kijker 



SUGGESTIES VOOR VIDEO’S IN DE BOUW 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Videolink Mauritshuis met Boon Edam 

Projectvideo 

https://youtu.be/oDw7afHwYw4
https://youtu.be/oDw7afHwYw4
https://youtu.be/oDw7afHwYw4
https://youtu.be/oDw7afHwYw4
https://youtu.be/oDw7afHwYw4


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Videolink Bosch Professional Multicutter 

Productvideo 

https://youtu.be/6hChICQDJUY
https://youtu.be/6hChICQDJUY
https://youtu.be/6hChICQDJUY


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Videolink bedrijfsvideo Aannemersbedrijf Dijkhuis 

Bedrijfsvideo 

https://youtu.be/yYi0tObYqIA


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Videolink: Alucopal gevelbekleding / Plastica 

Instructievideo 

https://youtu.be/yjGdY-w-rVM
https://youtu.be/yjGdY-w-rVM
https://youtu.be/yjGdY-w-rVM
https://youtu.be/yjGdY-w-rVM
https://youtu.be/yjGdY-w-rVM
https://youtu.be/yjGdY-w-rVM


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Videolink promotievideo Eisma Content Marketing 

Video & animatie in 1 

https://youtu.be/o2qFl_CldzA
https://youtu.be/o2qFl_CldzA
https://youtu.be/o2qFl_CldzA


DE VIDEO IS AF… EN NU? 



Contentmappen 

Videolink: vlog over Plastica- achter de schermen 

https://youtu.be/v4ZIgXU_oCw
https://youtu.be/v4ZIgXU_oCw
https://youtu.be/v4ZIgXU_oCw
https://youtu.be/v4ZIgXU_oCw
https://youtu.be/v4ZIgXU_oCw
https://youtu.be/v4ZIgXU_oCw
https://youtu.be/v4ZIgXU_oCw
https://youtu.be/v4ZIgXU_oCw


Tips bij het uploaden van video’s 
• Goede titel (geen grappen en woordspeling) 
• Keywords in de titel 
• Tags  (gem. 10-14) 
• Vermeld  in de videobeschrijving de link van de website 
• Ook links naar je social mediakanalen 
• Juiste thumbnails in je video 

 
 
 



Hulp nodig bij videomarketing? 
• Met het script van de video 
• Met kennis van hun markt cq doelgroepen 
• Eisma Content Marketing verzorgt in overleg met de klant de gehele 

productie van de video 
 
 
 



EINDE 


