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Jij wil iets verkopen. Zo simpel is het. En om 
iemand te overtuigen van de superioriteit van 
jouw bedrijf zul je jouw doelgroep moeten in-
formeren. Als de doelgroep geen idee heeft 
wat jij voor hem of haar kan betekenen, waar-
om zouden ze dan iets van je kopen?

Dus je wil je doelgroep informeren en bent be-
reid daar een animatie voor in te zetten. Een 
animatie is een korte video die van begin tot 
eind een verhaal verteld. Terwijl je dit verhaal 
verteld komen feiten en gegevens langs. Zo 
weet de doelgroep wat zij aan je hebben. Data 
op zichzelf wordt niet goed ontvangen (laat 
staan onthouden). Mensen hebben er context 
bij nodig in de vorm van een verhaal. Zo wordt 
informatie ten slotte al van generatie op ge- 
neratie overgebracht. Jouw ouders vertelden 
jou als kind bijvoorbeeld een verhaal, en jij 
visualiseerde hoe die gebeurtenis gegaan moet 
zijn.

Woorden op zichzelf kunnen verschillend ge- 
ïnterpreteerd worden door mensen die ver-
schillende associaties daarbij hebben. Daarom 
zorgen graphics (plaatjes) dat iedereen op één 
lijn zit. Hoe gemakkelijker je het voor de doel-
groep maakt om jouw bedrijf of product volledig 
te begrijpen, hoe makkelijker je het voor jezelf 
maakt om dat product of die dienst aan hen te 
verkopen. Jij zou ook niet zomaar een animatie 
bij ons kopen, tenzij je weet wat het jou oplevert.

Waar doe je het voor?

Waar bestaat de animatie uit?
Een hoop verschillende elementen vormen samen een animatie. Jij hoeft je slechts zorgen te 
maken over het schrijven van de fundering hiervoor. Zo bestaat de uiteindelijke animatie uit: 
een script (jouw taak), een storyboard, een bepaalde stijl, geluidseffecten en muziek.
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Een veel gemaakte fout
Een veel gemaakte fout bij het presenteren van het bedrijf is om alleen te vertellen wat er zo 
goed aan is. De klant overweegt jouw product of dienst om zijn of haar problemen op te lossen. 
Daar zijn bedrijven tenslotte voor opgericht. Jij laat deze animatie ook niet voor de lol maken, 
maar wil een specifiek probleem ermee oplossen.

Leidt daarom het begin van je verhaal in met een probleemstelling. Waar je later in de animatie 
uiteraard een oplossing voor gaat bieden. Hier is er ruimte om over al het geweldige te praten 
dat jij je klant zal bieden. Deze ruimte heb je gecreëerd door de doelgroep hun problemen in 
te laten zien.

Jouw doelgroep
De manier van verhalen vertellen moet zijn toegepast op 
welke doelgroep je aan wil spreken. Als je tegen jonge    
kinderen wil praten, gebruik je een andere toon dan wan-
neer je tegen senioren praat. Jij kent jouw business het 
beste en dus ook jouw doelgroep. Reflecteer op de ge-
gevens die je hierover hebt en schrijf in een stijl die tot 
jouw doelgroep spreekt.

Storytelling
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Het karakter als jouw doelgroep
Vaak wordt er een karakter geïntroduceerd met een probleem. 
Dit karakter representeert jouw doelgroep. Bijvoorbeeld:

Houd dus goed je doelgroep in gedachten en visualiseer zijn 
of haar karakter eigenschappen. Dit kan je meenemen in het 
verhaal van je hoofdpersonage voor je animatie. Hieronder een 
paar vragen die je je jezelf kan stellen om een beeld te krijgen 
van deze hoofdpersoon:

Hoe ziet hij of zij eruit?
Hoe oud is deze persoon?
Waar woont deze persoon?
Wat voor werk doet deze persoon?
Wat interesseert deze persoon?

‘Dit is Sara, zij is salesmanager van een klein bedrijf 

in Amsterdam.’

Zoals de meeste verhalen heeft je script een begin, midden en eind nodig. Om een beter idee 
te krijgen hoe je deze structuur in jouw script om kan zetten gebruiken we de ‘wat, hoe en 
waarom’ van jouw bedrijf.

Script structuur

Eind

Waarom?

Midden

Hoe?

Begin

Wat?
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Het begin: Wat is het probleem dat jouw bedrijf 
oplost?
Het belangrijkste gedeelte van het verhaal is het prob-
leem in beeld brengen dat jouw bedrijf voor je doelgroep 
gaat oplossen. Dit gedeelte focust puur op de doelgroep 
en haar problemen, het bedrijf- en de oplossing wordt  
later pas geïntroduceerd.

Het probleem van de doelgroep aan het begin in 
beeld brengen pakt hun aandacht. Hij of zij gaat direct  
reflecteren op zijn of haar eigen leven. En is benieuwd hoe 
dit zojuist ontdekte probleem opgelost kan worden.

Het midden: Hoe lost jouw bedrijf dat probleem op?
Nu de doelgroep bewust is van haar probleem, moet je 
haar een oplossing geven. Hier introduceer je jouw bedrijf 
en op wat voor manier jouw bedrijf dat probleem op gaat 
lossen. Onze aandachtspan is maar kort, dus ook al is hier 
ruimte om uit te leggen hoe je het probleem oplost, hou 
het kort en krachtig. Laat overbodige informatie weg en 
blijf dicht bij de kern. Voor extra gedetailleerde informatie 
kun je andere middelen inzetten, zoals bijvoorbeeld een 
blog artikel waar je in gaat op een genoemd onderwerp.

Het einde: Waarom zou jouw klant voor jouw bedrijf 
kiezen?
In het midden heb je toegelicht hoe jouw bedrijf het  
probleem oplost. In dit gedeelte vertel je waarom de doel-
groep voor jou zou kiezen en niet voor de concurrent. 
Op dit punt is je doelgroep bewust van haar probleem 
en weet dat jij haar de oplossing kan bieden. Nu is het  
moment aangebroken om jouw features toe te lichten. 
Wat heb jij dat de concurrent niet heeft? Overtuig hen 
dat jij de beste optie bent (dat gaat makkelijker als je 
daadwerkelijk de beste optie bent).
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Wat is het verschil tussen de Hoe en de Waarom fase?
Deze stukken worden wel eens samengevoegd en omgedraaid. Er zit echter een verschil 
tussen de twee onderdelen.

In het Hoe gedeelte vertel je puur hoe jouw bedrijf het eerdergenoemde probleem oplost. Je 
gaat het nog niet over eventuele aanbiedingen of andere extra’s hebben. Ook zou je uit het 
Hoe gedeelte nog niet moeten kunnen weten waarom jij de beste keuze bent en waarom je de 
concurrentie verslaat.

Het Waarom gedeelte heeft direct te maken met jouw merk, jouw bedrijf, jouw product en  
jouw features. Het is de salespitch die je kort moet houden. In de Waarom fase moet het dus 
allang duidelijk zijn hoe jouw bedrijf het probleem oplost. Je praat hier bijvoorbeeld over de 
gratis aansluitkosten, de ‘no-cure-no-pay’ garantie of de binnen-24-uur service.

Call-to-action
Je hebt de doelgroep uitgelegd wat hun probleem is, hoe 
jij dat probleem oplost en waarom jij de beste kandidaat 
daarvoor bent. Nu is het de bedoeling dat je de doelgroep 
aanspoort om actie te ondernemen. Zorg ervoor dat ze de 
animatie niet alleen als kennisgeving aannemen, maar dat 
ze een duidelijke actie kunnen uitvoeren. Verschillende 
voorbeelden van duidelijke call-to-actions zijn:

Houd er rekening mee dat je voor één call-to-action moet 
kiezen. Geef je doelgroep maximaal één taak die ze 
gemakkelijk kunnen uitvoeren, anders is de kans te groot 
dat ze geen van alle taken uitvoeren.

Download nu
Abonneer vandaag
Probeer een gratis demo
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Je gaat zo twee teksten schrijven. 1) de introductie. 
Hier vertel je wat jouw bedrijf doet, wat jouw probleem 
is en wat je graag met deze animatie als middel voor 
welk doel wil bereiken. Deze tekst is zowel voor jezelf 
als voor ons. Maar zal niet letterlijk terug komen in de 
animatie. Het is een introductie om ons allemaal op 
dezelfde lijn te krijgen. 2) De voice-over tekst. Dit is 
de tekst die de animatie richting geeft. Deze tekst zal 
ingesproken worden en als voice-over onder de ani-
matie komen. Hieronder een voorbeeld van de twee 
teksten:

Teskt 1: voorbeeld van jouw bedrijfs informatie
“Ons bedrijf handelt in tweedehands fietsonderdelen. We richten ons voornamelijk op 
leerlingen van de middelbare school met een leeftijd tussen de 11 en maximaal 16 jaar. Deze 
jongeren geven niet om de uitstraling van de onderdelen, maar willen gewoon dat hun fiets 
goed functioneert. Echter zijn volledig nieuwe onderdelen 5x zo duur als de tweedehands 
opties die wij hen bieden. Helaas hebben weinig jongeren wetenschap van ons bestaan. 
Graag zouden wij hen onderwijzen door middel van een animatie en via sociale media meer 
naamsbekendheid creëren.”

Tekst 2: voorbeeld van de eerste paar (voice-over) zinnen
Dit is Sven, hij zit in de tweede klas van zijn middelbare school en fietst hier elke dag naartoe.

Door de afstand die hij dagelijks overbrugt, gaat ze fiets nog wel eens kapot.

Hij heeft nieuwe onderdelen nodig, maar schikt ervan hoeveel deze nieuw kosten.

Hij moet maar gauw deze dure onderdelen kopen, want ze fiets moet tenslotte snel weer in 
orde zijn. Hij heeft tenslotte geen andere keus... Of wel? (< Dit is een voorbeeld van een goed 
moment om het bedrijf met de oplossing te introduceren)

Leuk, maar wat moet ik nou 
precies schrijven?
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De optmale lengte van een uitleganimatie is rond de 
75 seconden en maximaal 90 seconden. Dat betekend 
dat als je tekst 2 (de voiceover tekst) zo lang maakt dat 
wanneer je deze uitspreekt je ruim boven de 90 seconde 
uitkomt, de tekst te lang is. Test dus zelf je tekst uit, zo-
dat je de nodige aanpassingen gelijk kunt doorvoeren. 
Je kunt dit testen door een stopwatch (met je telefoon 
bijvoorbeeld) aan te zetten en te beginnen met de voice-
over zinnen oplezen. Lees in een normaal tempo en kijk 
hoelang het geduurd heeft.

Probeer niet alles te willen vertellen in één animatie. Blijf 
bij de kern en zorg ervoor dat je uitlegt welk probleem je 
oplost, hoe je dat doet en waarom jij daar de beste in bent.

Maak het niet te lang, houd die 90 seconden (als maximum 
lengte) in gedachten.

Lees je geschreven voice-over tekst hardop voor en test je 
tijd met een stopwatch.

Een handig trucje
160 geschreven woorden staan ongeveer gelijk aan een 
animatie van 1 minuut. 90 seconden aan animatie zal 
ongeveer 240 geschreven woorden bevatten.

Lengte van het script

Afsluitend advies
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De eerste stap is altijd de moeilijkste. Letterlijk. Als baby heb je 
dit al ervaren wanneer je probeert voor het eerst te lopen. 
Je bent waarschijnlijk een aantal keer gevallen. Maar 
het is niet zo dat je na een paar keer dacht: ‘Laat 
dat lopen maar zitten, ik kruip wel de rest van 
mijn leven!’

Die eerste stap is dus een lastige, maar 
wel een hele nuttige geweest. Daar 
willen wij jou ook mee helpen. 
De belangrijkste fase van het 
ontwikkelen van een animatie of 
infographic is de brainstorm- en story-
board fase. Hier wordt namelijk je hele verhaal 
visueel in kaart gebracht. De informatie die wij samen 
bespreken gaan we omzetten in schetsen. Deze schet-
sen vormen een duidelijke basis van hoe jouw animatie 
eruit kan komen te zien. Je ziet op dat moment jouw 
verhaal als het ware als een soort stripboek. Je kijkt naar 
de plaatjes en leest bijbehorende tekst om het verhaal 
te begrijpen.

Zo simpel is het. We gaan in gesprek en brengen jouw verhaal in kaart. Vind je het wat? Dan 
kunnen we samen gaan aanpassen en verbeteren. Vind je het niks? Geen probleem, dan gaan 
we weer onze eigen wegen. Je zit nergens aan vast.

Gratis onze diensten uitproberen?

06 4881 7372

contact@jimatmedia.nl

jimatmedia.com

Instagram

LinkedIn

Facebook

https://www.jimatmedia.com/
https://www.instagram.com/jimatmedia/
https://www.linkedin.com/company/jimat-media
https://www.facebook.com/jimatmedia

