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Summary
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Hoe kan Luijtech Engineering zijn social media
kanalen praktisch aan elkaar verbinden, om zo
meer betrokkenheid bij volgers te creëren?
VRAAGSTUK
Met bedrijf Luijtech Engineering heeft YouTube kanalen MasterMilo en
Werkplaatsvlog. Met respectievelijk ruim 750.000 en 140.000 abonnees
heeft het bedrijf een enorme online presentie.
Door veel inhoudelijke veranderingen in de content, het bedrijf en online
media stuit het merk op een aantal problemen. Zo zijn de kijkcijfers de
afgelopen anderhalf jaar gedaald: kijkers kunnen de content van het kanaal
steeds moeilijker vinden. De content is niet wat ze verwachten of wordt
in een formaat gegoten wat niet aan staat. Deze daling in kijkcijfers en
betrokkenheid van de kijkers leidt tot lagere inkomsten voor het bedrijf op de
korte termijn (advertenties) en op de lange termijn (merksamenwerkingen).
Ook werkt het bedrijf vooral met audiovisueel specialist stagiaires. Deze
AV-stagiaires krijgen veel vrijheid tot het maken van content in het bedrijf.
Dit is een plus- en minpunt. Door deze vrijheid wisselde de stijl van video’s
elke stage periode. Een kijker die binnenvalt tijdens de ene periode, kan
zich in de andere periode niet in de stijl vinden.
Ook geeft deze vrijheid juist restricties aan de werkzaamheden van de AVspecialisten. Omdat er geen regelmaat is op het gebied van social media,
is het voor de AV-specialisten lastig een constante bron aan relevante
content te maken, terwijl daar wel een grote vraag naar is.

Last, but not least, verandert media enorm snel. Zo hadden we een
aantal jaar geleden nog nooit gehoord van TikTok, is het nu een van de
grotere social media[1]. Door deze snelle groei van TikTok maken ook de
mainstream social media’s de switch naar korte, bite sized content[2].
Het bedrijf speelt hier op geen enkele manier op in.
“YouTube doesn’t care how many video’s you watch, they just
want you to stay on YouTube.”

HOW
De verkregen inzichten tijdens het onderzoek zijn gehaald uit beide desken fieldresearch. Het doel van de beginfase was om de uitdagingen die
hierboven beschreven staan boven water te krijgen.
Er hebben verschillende interviews plaatsgevonden met kijkers. Deze
interviews leidden tot de vorming van twee doelgroepen onder de kijkers.
Ook zijn er interviews afgelegd met AV-specialisten.
Hoe deze doelgroepen interacteren met de verschillende social media
kanalen van het bedrijf, en hoe ze zich daarbij voelen, is na de interviews
uitgezet in een customer journey.
Na het vaststellen van de customer journey is er geëxperimenteerd met
verschillende typen content om de algemene ervaring van de persona's
te verbeteren.
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Dit is op verschillende manieren geëxploreerd en geëxperimenteerd.
Deze experimenten leidt tot een social media strategie voor het bedrijf,
gebaseerd op short-form content.
Deze strategie verhoogt de betrokkenheid met kijkers, door de volgende
punten toe te passen:
Samenwerking
Aanwezig 		
Herkenbaar		
Openheid 		

- Kijkers te laten participeren
- Continu en structureel aanwezig zijn
- Door de kanalen in een stijl te presenteren
- Kijkers op de hoogte houden

Om de AV-specialisten het zo toegankelijk mogelijk te maken, is er
geëxploreerd naar een toepasbare vorm. Door bestaande social media
management platformen, services en producten te analyseren en deze in
te mengen met de behoeftes van zowel de AV-specialisten en de social
media strategie, is er een prototype ontstaan.
Dit prototype is in de werkcontext getest en daarna door een expert
bekeken. Dit heeft geleidt tot de ontwerp oplossing.

PUBLICATIE
INHOUDELIJK
STRATEGISCH
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ONTWERP OPLOSSING
SHORTER is een Premiere Pro plugin waar een beginnende AVspecialist content leert maken en publiceren volgens een vooraf
opgestelde social media strategie. Dit wordt mogelijk gemaakt volgens
drie lagen:
- Strategische laag
- Inhoudelijke laag
- Publicatie laag
De plugin biedt de AV-specialist dagelijks een aantal stukken content
aan. Deze content worden strategisch uitgelegd volgens uitleganimaties.
Vervolgens kiest de AV-specialist een praktisch format uit. Dit format vult
hij met zijn eigen content en creativiteit inhoudelijk in. Ten slotte worden er
handvaten gegeven over hoe de content het beste gedeeld kan worden.
De op maat gemaakt social media strategie is gebaseerd op shortform content. Met deze content krijgt de groep huidige kijkers in een
oogopslag te weten wat hem te wachten staat.
De groep potentiele kijkers krijgt met deze short-form content vaker
de kanalen te zien. Hierdoor kan deze groep de inhoud van de kanalen
toegankelijk ontdekken. Het aanspreken van een groter publiek wordt
voor het bedrijf makkelijker gemaakt.
Zo wordt er via een vast ritme content geproduceerd wat voor de
doelgroepen interessant is en dus leidt tot meer betrokkenheid. Dit terwijl
de AV-specialist content leert maken volgens een strategie.
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POSITIONERING

Als Communication & Multimedia Designer met grote interesse in
videoproductie en social media vond ik dit een mooi vraagstuk om aan
bij te dragen.
Aan het begin van het onderzoek had ik het gevoel dat de social media
wereld waar ik mee sprak vast zat in routines. Een interview met kijkers
is “unheard of”, de cijfers zeggen genoeg.
Dat is waar ik denk dat de sterke punten van een CMD’er naar boven
kunnen komen, het breken van stramienen zoals dit en echt een stapje
terug te doen.

6

Inhoudsopgave

7

INHOUDSOPGAVE
SUMMARY
Vraagstuk
How
Ontwerpoplossing
Positionering

2
3

INHOUDSOPGAVE

7

5
6

INLEIDING
Onderwerp
Probleemstelling
Doelstelling
Visie

9
10

HOOFDVRAAG

12

1. DOELGROEP
Interviews
Persona
Customer Journey Mapping
Woordweb

14
15
16
17
19

2. DESK RESEARCH
Desk research naar strategie
Drie lagen
Wat maakt content goed?
Branding sessie
Concurrentie analyse
Opzet van shorts

20
21
22
23
24
25
27

11

3. CONTENT TESTS
Short form content toepassen
Short form content testen
Overige content tests

28
29
30
32

4. STRATEGIE OPSTELLEN

34

5. VERTAALSLAG
Gesprek met AV-specialisten
Context van een AV'er
Ontwerp criteria

36
37
38
39

CONCEPTEN
Vormexploratie
a. Mobiele app
b. Web app
c. Premiere Pro Plugin
Uitwerking
Feedback

40
41
42
43
45
46
50

PROOF OF CONCEPT

53

CONCLUSIE
DISCUSSIE
PLAN VAN AANPAK
EVALUATIE
BRONNEN
BIJLAGES

56

57
58

8

Inleiding
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ONDERWERP
In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe Luijtech Engineering,
eigenaar van YouTube kanalen MasterMilo en Werkplaatsvlog, zijn social
media kanalen praktisch in kan zetten om meer betrokkenheid met kijkers
te creëren.

PROBLEEMSTELLING
MasterMilo maakt dagelijks YouTube video’s om te laten zien hoe leuk
techniek kan zijn. De kanalen, het publiek en YouTube zelf zijn in de
afgelopen jaren flink verandert.

het Werkplaatsvlog-kanaal zich altijd op lange video’s stortte, worden
deze video’s nu naar eigen zeggen niet meer gepusht. Dit is in lijn met de
richting die YouTube op dit moment op gaat [3].

Eerst had Luijtech Engineering alleen het kanaal MasterMilo, wat vooral
Engelssprekende aanspreekt. Dit kanaal is een van de eerste YouTube
kanalen. Op dit kanaal wordt er wekelijks een video geplaatst met
opvallende engineering-projecten. Dit kanaal is een van de eerste YouTube
kanalen, waardoor er veel historische waarden worden gehecht aan oude
video’s door kijkers die al sinds die tijd kijken.

Deze factoren hebben ertoe geleidt dat kijkcijfers de afgelopen 18
maanden fors gedaald zijn. Het dalen van deze kijkcijfers zorgen er op
korte termijn voor dat er minder advertentie-inkomsten zijn. Op lange
termijn trekken merken zich terug uit samenwerkingen.

Echter was er vraag naar meer video’s, waarnaar toen het kanaal
Werkplaatsvlog in het leven werd geroepen. Op dit kanaal wordt dagelijks
gepost wat er in de werkplaats gebeurt. Dit kanaal spreekt vooral
Nederlands-sprekende aan.
Echter zijn er in de afgelopen jaren meer dingen verandert rondom de
kanalen. De inhoudelijke onderwerpen zijn geswitcht van auto-projecten
naar legervoertuigen, het MasterMilo-kanaal post geen video’s meer en
het YouTube algoritme verandert continu wat het wilt zien en dus welke
video’s het deelt naar andere kijkers [2].
Wat YouTube kwalificeert als een “goede” video verandert continu. Terwijl

Het doel van Luijtech Engineering is om een gezond bedrijf te zijn.
Op de korte termijn wordt dit gehinderd door de lagere kijkcijfers, op
lange termijn door financiële instabiliteit door terugtrekkende merken uit
samenwerkingen.

DOELSTELLING
Dit afstudeeronderzoek heeft als doel Luijtech Engineering te helpen bij
het aanspreken en betrekken van nieuwe en oude kijkers, door te kijken
hoe zij social media hiervoor in kunnen zetten.
Zo kunnen kijkers zich weer vinden in de content van de kanalen, weten de
medewerkers van Luijtech de strategische waarde van een stukje content
en kunnen nieuwe kijkers de kanalen vinden waardoor er groei te vinden is.
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VISIE
Ik consumeer zelf veel content online. Ik heb via YouTube Engels geleerd
en ben ook op jonge leeftijd content gaan maken wat leidde tot de
keuze van Communication & Multimedia Design. Ik weet dan ook van de
vooroordelen die ik zelf heb over YouTube kanalen, en in wat voor zwart
gat je valt als een maker niets over zich laat weten.
Op sommige momenten voelt het zo voor het bedrijf. Het is logisch dat
je van elk aspect afweet, als je alles 100% volgt (en al helemaal als je
er werkzaam bent). Echter is dat voor een consument onmogelijk. Mijn
doel voor dit onderzoek is om te kijken of ik die blik van buitenstaander
bij het bedrijf binnen kan krijgen, door te laten realiseren dat niet alles
voornaamste is voor een kijker.
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Hoofdvraag
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Hoe kan Luijtech Engineering zijn social media
kanalen praktisch aan elkaar verbinden, om zo
meer betrokkenheid bij volgers te creëren?

DEELVRAGEN
1. Wie is de doelgroep en op welke problemen stuit deze?
a. Welke doelgroepen zijn te vormen?
b. Op welke problemen stuiten deze?
2. Hoe bewegen kijkers zich momenteel door de kanalen?
a. Welke social media kanalen worden er gebruikt?
b. Hoe actief zijn deze kanalen?
c. Hoe staan deze kanalen tegenover elkaar in een customer journey?
3. Hoe wordt een social media strategie opgebouwd?
a. Hoe stel je een social media strategie op?
4. Welke rol speelt content in deze strategie?
a. Hoe maak je content die blijft hangen?
b. Welke content maken concurrenten?
c. Experimenteren met content
5. Op welke manier kan een strategie praktisch ingezet worden binnen het bedrijf?
a. Wie binnen het bedrijf gaat de strategie gebruiken?
b. Op welke problemen stuit deze persoon?
c. Welke vormen zijn interessant voor deze persoon?
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Doelgroep
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INTERVIEWS MET DE DOELGROEP
Het doel van de interviews is kijken:
•
Waarom kijkers wel of niet meer kijken
•
Wat kijkers graag en niet graag willen zien
•
Wat kijkers nog meer op YouTube kijken
•
Of kijkers up to date zijn van wat het kanaal doet
Er zijn zes verschillende kijkers bevraagd. De groep gaat van dagelijkse
kijkers die kijken vanaf twee jaar terug, tot kijkers die al tien jaren kijken,
tot kijkers die al een tijd niet meer kijken. Zo is er een volledig beeld van de
verschillende kijkers uit de hierboven opgestelde periodes.

BEVINDINGEN
Het allergrootste punt van aandacht is een rode draad die mist. Waarom
worden er bepaalde acties tijdens, maar ook buiten de video’s genomen?
Als kijkers niet weten waar ze aan toe zijn, geven ze aan dat ze afhaken.
Een ander voorbeeld is dus het onderwerp van de video’s. De ene video
wordt er gewerkt aan een tank, de andere video wordt er aan een auto
gesleuteld. Zonder iets van regelmaat is het moeilijk om te weten wat er
verwacht wordt.
Kijkers geven aan dat als ze het druk hebben, dat het onmogelijk is de
content bij te houden. Met video's van meer dan 45 minuten wordt er te
veel gevraagd. Dagelijks volgen moet makkelijker gemaakt worden.
De social media kanalen kunnen ook de rol spelen van een soort
“magazine-cover”. Kijkers die afgehaakt zijn, geven aan dat het lastig is
de grote hoeveelheid content honderd procent te volgen. Als het dan een
periode te druk is voor de persoon, terwijl de onderwerpen hak op de tak
gaan, kost het te veel tijd om in een notendop te weten wat er gebeurt is.
Eerst was dit de functie van het MasterMilo-kanaal: namelijk korte
samenvattingen van een week aan werkzaamheden in de werkplaats.
Echter omdat dit kanaal inactief is, is het dus voor kijkers die afgehaakt
zijn moeilijk om terug in te haken.
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PERSONAS
Uit de interviews zijn twee verschillende persona’s te vormen. Deze zijn
geclassificeerd als een oude (huidige) en nieuwe (potentiele) kijker. Dit
houdt in dat er een groep is die het kanaal al lang kijkt en een groep die
nog niet of pas recent kijkt.
Deze hebben beide andere behoeftes, waar dus anders op gehandeld moet
worden. Een belangrijk punt is dat de oude generatie meer aanwezig lijkt.
Deze groep reageert meer en laat dan ook sneller weten dat het anders is
dan dat ze gewend zijn.

16

CUSTOMER JOURNEY MAPPING
Een customer journey is de reis die een klant aflegt op weg naar je bedrijf
en een aankoop binnen je bedrijf. Het verbeteren van de customer journey
verhoogt de kans op nieuwe klanten en het vasthouden van bestaande
klanten[4].
Het lijkt me waardevol om beide persona’s in een customer journey te
verwerken. Zo zijn de pijnpunten van de doelgroepen in kaart te brengen,
om daar op in te spelen. Om een volledige customer journey te ontwikkelen,
is het boek “basisboek customer journey”[5] geraadpleegd.
Het boek spreekt van drie stappen customer journeys: de customer
journey 1.0, 2.0 & 3.0.
Nu lijkt mij voor dit onderzoek alleen het volgens het boek uitwerken
van de 1.0 versie interessant, omdat het in kaart brengen van de huidige
problemen tot zekere zin al gebeurt in de design research methodes die
toegepast worden. Hierdoor wordt de empathise fase, waar de 2.0 voor
bedoelt is, op een andere manier ingevuld. De 3.0 versie is de uiteindelijke
ontwerp oplossing.
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De customer journey 1.0 is ook als bijlage te vinden.

In de customer journey 1.0 is te zien welke vragen kijkers uit het interview
hadden, en wat het bedrijf daar tegen doet om deze te beantwoorden.
Mijn visie is dat het bedrijf enorm weinig doet om antwoorden van kijkers
toegankelijk te beantwoorden. Het bedrijf beantwoordt vragen, maar
doet dit vooral in 30-40 minuten lange video’s. Dit terwijl bij lange na niet
iedereen elke video kijkt, laat staan van begin tot eind. Dit betekent dus
dat het kanaal veel over laat aan de verbeelding van de kijker.

Vragen zoals “Waarom is dit onderwerp nu gaande?” en “Wat kan ik de
komende tijd verwachten?” worden hierdoor praktisch niet beantwoordt
voor kijkers die door een drukke periode out of the loop zijn.
Het is voor een nieuwe kijker ook moeilijk op het kanaal te komen, omdat
het nu bijna volledig leeft op word-of-mouth of het aanbevelen van content
in een algoritme. Dit terwijl het bedrijf een social media bedrijf is, al een
enorm bereik heeft wat het in kan zetten en hier bijna honderd procent van
de inkomsten uit haalt.
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WELKE INHOUD WILLEN DE PERSONA’S ZIEN?
Past de content die het bedrijf maakt inhoudelijk wel bij wat de kijker wilt
zien? Is het de content die inhoudelijk niet aankomt, of die logistiek op
social media niet meer te zien is?

Om te onderzoeken of de content die het bedrijf maakt met de verbeelding
van de kijker resoneert, is er simpelweg gevraagd aan de kijker wat hij
wilt zien. Via het platform Mentimeter is er aan de kijkers via Instagram
gevraagd wat hij het liefst wilt zien. Kijkers kunnen zelf onderwerpen
doorgeven, die dan groter worden als er meer mensen hetzelfde zeggen.

BEVINDINGEN
Totaal hebben 350 kijkers hun onderwerpen doorgegeven. De onderwerpen
die gegeven worden zijn gelijk aan de content die de kanalen al aanbieden.
Daarom is het niet langer een vraag “Welke content sluit aan bij de
persona?” Maar:

“hoe zorgen we ervoor dat de content die gemaakt wordt, aankomt bij de persona’s?”
Het volledige woordweb is te vinden als bijlage.
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Desk research
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DESK RESEARCH NAAR STRATEGIE
Om meer te weten te komen hoe een social media strategie wordt
opgebouwd, en hoe content het beste aan kan komen bij een publiek, is
het boek “Social Media Management” geraadpleegd.
BEVINDINGEN
Door samen te participeren, interacteren en samen te werken, ontstaat
er intellectuele, sociale en culturele waarde voor de deelnemers van een
online community. Hierin is vanuit het bedrijf openheid, samenwerking,
co-creatie, luisteren en helpen belangrijk. Luisteren en reageren op de
wensen van een community leidt tot conversie.

Om een merk te laten groeien, moet er een groei van share of voice zijn. Dit
houdt in dat er meer bereik moet zijn (meer content delen naar mensen
die een bedrijf niet kent), deze content op moet vallen (via een consistente
en opvallende wijze communiceren) en moet structureel aanwezig zijn.
Ook kan Co-creatie worden toegepast in een strategie. Het doel van cocreatie is het grootschalig delen van content door de huidige volgers,
waardoor deze worden omgetoverd naar brand ambassadors.

Individuen gebruiken social media voor verschillende beweegredenen,
maar de meest relevante voor het bedrijf zijn:
Interactie
Tijdverdrijf
Entertainment
Ontspanning
Mensen volgen
De brand story van een bedrijf is wat je wilt dat mensen geloven over een
merk. Brand stories kunnen ook door de consument beïnvloedt worden. Als
een consument content maakt over een bedrijf, en het bedrijf kiest ervoor
om hier op in te spelen en te reageren, wordt de bijdrage als ware deel van
de brand story. Zo ontstaat er een diepere band met de consument en een
duidelijkere brand story.
Reageren en inspelen op user generated content, levert een duidelijkere brand story[8].
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DRIE LAGEN
Uit het boek maak ik ook op dat er via drie lagen naar content gekeken kan
worden. Namelijk strategisch, inhoudelijk en de verpakking, ofwel hoe je
de content publiceert.
STRATEGISCH
Houdt de grote gedachte achter de content in. Welke rol vervult dit stukje
content in de strategie?
INHOUDELIJK
Houdt in welk onderwerp een consument te zien krijgt, met de stijlistische
keuzes daarin verwerkt. Hoe verwerk je waardes van een merk in content?

PUBLICATIE
INHOUDELIJK
STRATEGISCH

PUBLICATIE
Houdt in hoe het stukje aankomt op social media. Hoe spreekt een merk?
En heel specifiek: hoelaat is de doelgroep wakker?

VISIE
Omdat het zaak is dat nieuwe kijkers beter de weg kunnen vinden naar
het kanaal, en oude kijkers beter weten wat ze kunnen delen en waar ze
aan toe zijn, gaat het onderzoek zich vooral focussen op het awareness,
consideration en service gedeelte van de customer journey 1.0. Daar ligt
de unieke kracht van het bedrijf, wat zeker benut moet worden.
Kijkend naar de content van het bedrijf, is er geen consistente stijl waarin
het bedrijf communiceert. Ook is er geen regelmaat in deze content en
is bereik daardoor lastig. De kernpunten van meer bereik, opvallen en
structuur worden dus niet waargemaakt. Hierdoor is de brand story in dat
opzicht erg vaag.
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WAT MAAKT CONTENT GOED?
Om er achter te komen wat content goed maakt, los van een leuk filmpje,
is er gekeken naar de literatuur. Het boek "Made To Stick" van Dan en Chip
Heath is bekeken.
BEVINDINGEN
Het boek presenteert dat verhalen altijd verteld worden met een egoïstische
bedoeling. Denk bijvoorbeeld aan het overhalen van kijkers om op een link
te klikken. Als een verhaal gevormd wordt gefocust op de ontvanger, dan
wordt dat natuurlijk als veel interessanter beschouwd.
Dit kan ook laten zien waarom het eerste experiment faalt, de tekst is
enorm sales achtig (het was immers ook een gesponsord bericht). Het is
niet geschreven met de kijker in mind.
Een “sticky idea” is:
•
Interessant
•
Uitvoerbaar
•
Onvergetelijk
Het is ook belangrijk dat er een mysterie geopperd wordt. De gebruiker
moet zich af vragen “What’s going to happen?” of “How will this end?”.
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BRANDING SESSIE
Om te zorgen dat het gehele bedrijf op een lijn staat qua brand story, is
er een branding sessie gehouden. Met het boek “how to launch a brand”
van Fabian Geyrhalter ernaast is er een korte sessie geweest waar de
kernwaarden nogmaals vastgelegd worden.
De volledige notities van de sessie zijn in de bijlage te vinden.

GRAPPIG
ACTIEF
VRIENDELIJK
INNOVATIEF
BOLD

HET BEDRIJF BELOOFT:
Voor 18-35 jarigen is ons product online video content dat vermaakt,
omdat techniek meer is dan een beroep: techniek is een lifestyle.
DAT WILT HET BEDRIJF BEREIKEN MET:
Dagelijkse content voor de techniek. (Laagdrempelig, levensecht,
vriendelijk)
DIT MET HET UITEINDELIJKE DOEL OM:
Meer betrokkenheid met kijkers te creëren (meetbaar in weergaven,
reacties, deelacties, bereik), ofwel:

OGEN OP
TECHNIEK.

VISIE
Dit zijn niet perse nieuwe punten voor het bedrijf. Wel is het vaststellen
van deze punten voor mij in dit onderzoek belangrijk, omdat we zo in
samenwerking een visie, doel en brand story kunnen opstellen. Dit was
voor mij een keerpunt in het onderzoek, omdat er nu een gezamenlijke
visie en doel is, wat eerst nog een stuk vager was.
Ook omdat kijkers aangeven dat het verschil in stijl vaker veranderd is,
kan het vaststellen van deze stijl voor huidige kijkers er voor zorgen dat
de kanalen herkenbaar blijven. Dit kan alleen als het bedrijf deze waarden
uniform naar buiten brengt, wat dus ook in de oplossing terug moet komen.
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CONCURRENTIE ANALYSE
Om te kijken wat andere directe concurrenten op social media doen, is er
een concurrentieanalyse uitgevoerd.
Eerst is het SMC-model op verschillende concurrenten toegepast. Daarna
zijn deze merken op een Social Media Brand Map gezet. Dat visualiseert
hoe een merk zich verhoudt ten opzichte van andere op social media. De
SMC-modellen zijn als bijlage te vinden.
Daarna is gekeken hoe deze kanalen content maken. Welke vorm heeft
deze content?
Interesssante punten zijn dat bijna elk grote merk gebruikt maakt
van korte content. Dit is YouTube shorts, TikTok of Instagram
Reels.
De voordelen van deze content is:

1. De gebruiker hoeft geen grote commitment te doen omdat de
video’s zo kort zijn.
2. De platformen gebruiken allen een nieuw algoritme om deze
content een plek te bieden.
3. Het zijn nieuwe functies, waardoor de platformen content voor
deze functies harder delen om meer gebruikers over de streep te
halen (bron).
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Een content maker die niet in dit lijstje staat is Phil van 3kliksphilip. Deze
YouTuber maakt elk jaar een analyse van zijn drie kanalen(9). Met deze
analyses geeft hij inzicht in de trends op zijn kanalen en hoe hij daar over
denkt. De video over het jaar 2021 is enorm interessant: hij ervaart precies
hetzelfde als wat MasterMilo ervaart.

Een andere functie die short-form content biedt voor MasterMilo, is dat
het kijkers op de hoogte kan houden van de werkzaamheden zonder dat
er een video van 40 minuten bekeken hoeft te worden. Dit zorgt dat de
drempel tot het volgen van het account een heel stuk kleiner wordt, wat
een pijnpunt van de persona’s is.

Phil geeft aan dat het niet uitmaakt hoe interessant, goed, uitdagend zijn
video’s zijn, ze komen niet aan bij (nieuwe) kijkers. Concepten die veel
tijd kostten en dan ook beloond werden, slaan nu geen deuk in een pakje
boter.

Ten slotte kunnen deze shorts geknipt en geplakt worden van YouTube
Shorts naar TikTok en Instagram Reels, omdat ze allen hetzelfde formaat
hanteren. Dit zorgt dat het redelijk kosteffectief is voor het bedrijf om dit uit
te voeren. Nu is het de vraag:

Hij geeft aan dat YouTube TikTok probeert te volgen, omdat ze beide
voor hetzelfde vechten: de vrije tijd van consumenten. TikTok’s korte en
makkelijk te volgen content is dan het makkelijkste om naar te grijpen.
YouTube’s traditioneel langere video’s vragen dan te veel nadenken van
de kijker.

1. Hoe moet de korte content opgebouwd worden?
2. Werkt korte content voor dit bedrijf?
3. Welke werkwijze kan het bedrijf hanteren met het maken van shorts?
4. Hoe kan strategie op shorts hier op toegepast worden?

“The last possible reason I could think of, is the most sinister.
It could be that regular content went from being a luxury, to
being a must. … It’s especially cruel, with YouTube wanted us
to be producing longer content.”

Het is, volgens Phil, een must om short-form content te maken. Deze
content trekt meer weergaven en abonnees aan. Als de video het heeft
over zijn weergaven:
“Shorts have become what normal content used to be. Until
making this video, I didn’t consider views of short video’s to
be comparable to normal video’s.

Thumbnail van de analysevideo van Phil.
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UIT WELKE OPZET BESTAAT EEN GOEDE SHORT?
Om te testen of korte content werkt, moet er getest worden met content.
Om verder in te zoomen wat populaire short-form content inhoudt, is er
gekeken naar welke elementen een short bevat.
Het valt op dat elke populaire short:
- Binnen één zin duidelijk maakt wat er gaat gebeuren, daar een belofte
mee doet en dus ook verwachtingen zet.
- Elk gesproken woord ondertiteld en daarmee altijd tekst in beeld heeft.
- Muziek gebruikt om de spanning/emotie op te voeren.
Die verwachting zetten is enorm belangrijk, want het geeft de kijker het
gevoel “oké, ik moet dit af gaan kijken.”. Dit speelt dan weer in op wat de
platformen willen zien: meer kijktijd.
Dit zie je vaak in bekende shorts, er wordt 9 seconden een verwachting
gezet met een bekend liedje er onder, wat zodra het liedje dropt 1 seconde
de belofte laat zien en dan weer opnieuw begint. Zo kijkt de persoon de
video bijna 100% af, wat voor het desbetreffende platform als succes
wordt gezien.
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Content tests
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SHORT-FORM CONTENT TOEPASSEN
Na de video van Phil is gebrainstormd welke content het kanaal kan maken
met shorts. Als vertrekpunt zijn de onderwerpen van de Instagram poll
gebruikt (wat tevens ook de onderwerpen van het kanaal zijn).
Hier zijn een aantal ideeën voor formats uit gekomen:
TANK ENGINE RESTORATION
Een (of meerdere) dagelijkse short(s) die de werkzaamheden aan een project
laten zien. Omdat je in een short maar ruimte voor 60 seconden hebt, moet
het enorm beknopt. Dit geeft wel de mogelijkheid om instappen op een
Werkplaatsvlog veel gemakkelijker te maken. Deze video’s kunnen dan
ook Engels ondertiteld worden, zodat kijkers op het inactieve MasterMilo
kanaal kunnen volgen wat er gebeurt.
HOOFDKANAAL HIGHLIGHTS
Oudere video’s van het hoofdkanaal kortknippen naar enkele hoogtepunten.
Deze video’s hebben als doel een zo groot mogelijk publiek te bereiken en
te laten zien hoe verassend leuk de projecten van MasterMilo kunnen zijn.
KORTE SERIES
Optimaal inspelen op het formaat en het doel van de social media platformen
door een belofte te stellen en deze meteen daarna kort te bevredigen. Dit
kan door een korte series zoals:
- Welcome to my tank workshop… part x
- Most dangerous vehicles… part x
- This is how… x
- So I just picked up one of these… x
- What would you do if… x
- You will never see anything like this…
29

BEVINDINGEN
Het MasterMilo kanaal is niet klaar voor dagelijkse shorts. De vaste kijkers
vinden het short format hinderlijk en doen er afstand van. Echter zijn
video’s met een groot hoogtepunt op de langere termijn een groter succes
op het kanaal, wat ook nieuwe kijkers aantrekt.

SHORT-FORM CONTENT TESTEN
Om de een short zo aantrekkelijk mogelijk te maken, moet er goed
nagedacht worden over de opzet van een short. Dit met het oog op het
doel van een social media platform: kijkers zo lang mogelijk op het platform
houden.

Het Werkplaatsvlog kanaal is daar wel klaar voor. Omdat de video een
preview is van een opkomende video, is het nieuwe content waar positief
op gereageerd wordt. Het trekt op dit moment geen nieuwe kijkers aan,
maar houdt huidige kijkers wel op de hoogte.

Bij elke short is er eerst een opzet gemaakt. Deze opzet beschrijft wat de
functie zou zijn van elk deel in de video.
Telkens is er per opzet een short gemaakt en gepubliceerd. Na het posten
van elke short is er gekeken naar de statistieken en reacties van kijkers. Dit
levert feedback op wat tot een iteratie op een opzet leidt.

Het delen van dagelijkse shorts moet ook op Instagram en TikTok gebeuren.
Op Instagram mag dit ook gedeeld worden op het verhaal en de feed. Dit
houdt de kijker inhoudelijk op de hoogte.

In specifiek wordt er gekeken naar:
- Verandering in aantal volgers/abonnees
- Aandeel nieuwe kijkers
- Gemiddeld weergaveduur
- Weergaven
- Reacties

Het delen van dagelijkse content geeft de mogelijkheid tot viral gaan van
deze content. Op TikTok is enorm veel groei te creeren. In twee weken aan
shorts is het met 3000 volgers gegroeid (+28%).
Qua uitvoering is het ook simpel om een short te maken. Omdat het een
korte versie van een video is, ben je er in vergelijking ook korter mee bezig.
Echter is het belangrijk om zo snel mogelijk to the point te komen, anders
daalt het gemiddeld% bekeken.

De volledige exploratie is als bijlage te vinden.

Shorts exploratie

1

BMP ENGINE RESTORATION PT.1:
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Volgers

+2

33%

Gem. kijkduur

69%

40%

4.400

67.400

17.300

Positief

Positief

-

50%

Gem. kijkduur

80%

30%

15.100

30.900

16.600

Weergaven

Gemixt

Positief

Positief

Reacties

Reacties

+300

% Organisch

% Organisch

Weergaven

+2

3

EVERYTHING BREAKS!
BMP ENGINE RESTORATION PT.3
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How to park your Russian tank!

+3

70%

10%

+24

7

Volgers

+160

% Organisch

Gem. kijkduur

Pac man saw in action!

+11

80%

20%

6

Volgers

+190

% Organisch

Reacties

Kleppen door de helft
BMP MOTOR RESTAURATIE PT.4
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FIRST START IN YEARS
38.8L V12 Tank engine

Conclusie

- Het is mogelijk om succes te hebben met verschillende
formats.

- Het MasterMilo kanaal is niet klaar voor dagelijkse
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shorts. De vaste kijkers vinden het short format hinderlijk en doen er afstand van. Echter zijn video’s met
een groot hoogtepunt op de langere termijn een groter
succes op het kanaal, wat ook nieuwe kijkers aantrekt.

- Het Werkplaatsvlog kanaal is daar wel klaar voor. Om-

dat de video een preview is van een opkomende video,
is het nieuwe content waar positief op gereageerd
wordt. Het trekt op dit moment geen nieuwe kijkers aan,
maar houdt huidige kijkers wel op de hoogte.

- Het delen van dagelijkse shorts moet ook op Instagram

en TikTok gebeuren. Op Instagram mag dit ook gedeeld
worden op het verhaal en de feed. Dit houdt de kijker
inhoudelijk op de hoogte.

- Het delen van dagelijkse content geeft de mogelijkheid
tot viral gaan van deze content.

- Op TikTok is enorm veel groei te creeren. In twee weken
aan shorts is het met 3000 volgers gegroeid (+28%).

- Er zijn verschillende formats te vormen, kijkend naar

de inhoud van de Werkplaatsvlog. In totaal zijn er vier
verschillende varianten te vormen van dagelijkse
content. Van “geen hoogtepunt” tot “Duidelijk groot
hoogtepunt”.

Bevindingen
- Reacties zijn op YouTube gemixt
positief en negatief.

- Aantal nieuwe kijkers is 4x zo

hoog als een normale upload.

- Kijkers deabonneren in eerste

instantie, maar het aantal nieuwe volgers heft dit op langere
termijn op.

- De gemiddelde kijktijd is op

YouTube hoog en op TikTok laag.
Waarschijnlijk door het hoge
aantal vaste kijkers op YouTube.

Vervolgstappen
- Op Instagram wordt de dagelijkse update omarmd.

- Bij de volgende post uitzetten

dat huidige volgers een melding
krijgen.

- Beginnen met iets mysterieus om

de gemiddelde kijkduur op TikTok
te verhogen (Made To Stick).

Bevindingen

Vervolgstappen

- Het aantal weergaven op YouTu- - Op TikTok heeft de video veel
be is aanzienlijk lager, omdat terugkerende kijkers geen melding
hebben ontvangen.

- De reacties zijn op YouTube po-

sitiever, omdat de personen zelf
naar de video gereisd zijn om
deze te zien.

- Er is een positieve verandering in
abonnees, omdat geen terugkerende kijker heeft ontvolgd.

- De video haalt absoluut gezien
een heel stuk minder nieuwe
kijkers.

weergaven en volgers behaald.

- De gem. kijkduur op YouTube is
lager, eventueel door het lage
aandeel vaste volgers.

- Alle reacties op TikTok en Instagram zijn Nederlands.

Een spannend beeld laten

- zien aan het begin helpt met

het vasthouden van kijkers op
TikTok.

- De volgende short posten met de
melding functie weer aan, voor
een eventueel grotere boost in
nieuwe kijkers.

- Een Nederlandse versie maken
voor Instagram en TikTok, door
Nederlands te ondertitelen.

- Verder itereren op spannende

intro’s, zodat het kijkpercentage op
TikTok hoger wordt.

Bevindingen

Vervolgstappen

- Het aantal abonnees daalt nog

- Veel TikTok kijkers komen de

- Het aantal nieuwe kijkers daalt

- Veel nieuwe volgers er bij op

- Kijkers zijn in de reacties nog

- Aantal weergaven op Instagram

steeds.

weer per video.

een stuk negatiever, het lijkt niet
gewaardeerd te worden.

- Het gemiddelde weergaveduur
op TikTok is weer heel kort.

video organisch tegen.
TikTok.

is laag, en ook geen reacties.
Wat gebeurt er als de Instagram reel ook gedeelt wordt als
post?

De video komt te sloom op
gang, door beide een titelblad
en een belofte wat te veel wordt.

- Nog een keer posten zonder

belletje om huidige kijkers niet te
vervelen.

- Een spannender beeld gebruiken
om de aandacht te trekken op
TikTok.

- Een kortere intro gebruiken.
- Post ook delen op Instagram story
& feed.

Bevindingen

Vervolgstappen

- Het aantal abonnees is positief,

- Nu toch weer wel posten met het

- De reacties zijn wel een stuk

- Deze intro is niet op iedere video

maar dit is zo klein dat het verwaarloosbaar is.
positiever.

- De TikTok wordt langer afgeke-

ken door een meteen spannend
beeld.

- Deze intro is catchend, maar is
niet mogelijk voor elke video.

belletje om meer weergaven te
trekken.

toe te passen, er moeten meerdere
formats gemaakt worden.

Bevindingen

Vervolgstappen

- Kijkers in de reacties roepen

maximaal op tot een ander
formaat, dit formaat is niet bestemd voor YouTube.

- Het aantal nieuwe kijkers

YouTube is weer gedaald.

op

- De TikTok spreekt minder kijkers
organisch aan dan eerdere
video’s.

- De reacties op TikTok stellen

vragen, die een vaste kijker al
gauw weet.

- Op Instagram wordt de video

enorm gewaardeerd, de dagelijkse updates mogen blijven.

- Geen shorts van dit formaat op het

MasterMilo kanaal. Misschien is
het Werkplaatsvlog kanaal hier wel
geschikt voor?

- Is er een ander formaat op MasterMilo wat wel werkt? Hoogtepunten
bijvoorbeeld?

- Instagram reels dagelijks blijven
delen op story en als post.

Bevindingen
- De video wordt veel positiever

ontvangen in de reacties en in
het aantal nieuwe volgers.

- De video wordt op TikTok relatief
veel gedeeld.

Vervolgstappen
- Een simpele video posten op het

MasterMilo youtube kanaal is een
betere aanpak dan dagelijkse
samenvattingen.

Bevindingen
- Een groot hoogtepunt uit de vlog
delen op het MasterMilo kanaal
wordt meer gewaardeerd dan
een normale vlog.

- Het aantal abonnees is eerst

lang afgekeken op TikTok.

in de min, maar wordt daarna
teruggedraait naar in de plus,
maar weer verwaarloosbaar.

- De gemiddelde kijkduur op

- Het aantal weergaven is gemid-

- De video is gemiddeld gezien
YouTube is hoog, doordat het
meteen begint.

deld hoog en komt uit huidige
kijkers.

- De video heeft veel inhoudelijke

reacties, die voor vaste kijkers al
lang duidelijk moeten zijn.

Vervolgstappen
- De Instagram video loopt enorm - Dit type video werkt goed op
goed qua weergaven.

- Inhoudelijk veel positieve DM’s
en reacties op Instagram.

- Inhoudelijk spreekt de tank al
snel veel mensen aan.

elk kanaal en is een apart soort
format.

Bevindingen
- Meer begrip voor het concept op
het Werkplaatsvlog kanaal, met
vergelijkbare cijfers.

- Kijkers geven aan dat eeder uploaden een perfecte functie kan
bieden voor de normale vlog.

- Veel vragen waar het kanaal

op in kan spelen op TikTok. De
drempel is voor kijkers heel laag,
wat goed is.

- De TikTok is niet veel bekeken

vergeleken met andere TikToks.
Het gemiddelde kijkduur is dan
ook lager.

Vervolgstappen
- Video wordt weer goed ontvangen op Instagram op elk front.

- Een update zoals dit kan op veel
steun op Instagram rekenen.

- De short een stuk eerder uploaden
op YouTube, Instagram en TikTok.

Bevindingen
- Op YouTube een vergelijkbaar

aantal weergaven dan het MasterMIlo kanaal.

- Kijkers weer positief over het
concept op YouTube.

- Veel lovende reacties op TikTok
en Instagram.

Bevindingen
- Nieuwe kijkers vinden deze video

- Het is belangrijk kijktijd op TikTok en YouTube zo hoog

mogelijk te houden. Dit staat vaak tot een hoger aantal
weergaven.

en het MasterMilo kanaal in hun
Shorts feed, het is een succes
voor dit formaat.

- De video heeft een stuk meer

weergaven dan dat andere
shorts hebben op het Mastermilo
kanaal.

Op TikTok wordt de video organisch meer gevonden dan
anderen, omdat er meteen een
onthulling is geweest.
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SHORT FORMATS
Elke video is dezelfde niet. Je kunt niet elke Werkplaatsvlog verkorten op
dezelfde manier, zonder dat er scheve gezichten komen of dat er geen
resultaat is. Daarom zijn er vier verschillende formats ontstaan, gesorteerd
op hoe spannend de video in werkelijkheid is.
Is er een tank in de video? Dan is een korte video van dat al spannend
genoeg. Wordt er de gehele dag geveegd? Dan kun je het als een letterlijke
samenvatting zien: korte inleiding, vegen, en een einde.
GEEN ECHT
HOOGTEPUNT

PUBLICATIE
Ook is er inzichten verkregen in de publicatie op de verschillende media.
- Op TikTok en Instagram zijn de kijkers vanaf 18:00 aanwezig.
- Op YouTube is dat iets eerder, dus wordt er standaard om 16:00 gepost.
- De volgers op TikTok, Instagram en Werkplaatsvlog zijn Nederlands.
- De kijkers op MasterMilo zijn grotendeels Engels.
- Werkplaatsvlog kijkers willen de short net voor de normale vlog, als een soort
teaser.
GROOT
HOOGTEPUNT

CONCLUSIE
Het dagelijks maken van een short-form Werkplaatsvlog geeft zowel
kansen voor huidige en potentiele kijkers om in te springen op de content.
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OVERIGE CONTENT TESTS
Verder is het goed welke content nog meer interessant is om de kijker op
de hoogte te houden en te verbinden met het merk. Er zijn op Facebook,
Instagram, TikTok en YouTube verschillende tests uitgevoerd.
In de bijlage is bijna alle content te vinden.
BEVINDINGEN
INSTAGRAM

Er is het meest getest op Instagram, omdat daar volgens de persona’s
het meeste te behalen valt qua het bereiken van nieuwe kijkers. Ook zijn
er tests uitgevoerd tot het reageren op kijkers in het service gedeelte van
de customer journey 1.0.
Het dagelijks updaten van kijkers via een story of post is altijd een goede
zaak. Een Instagram story levert gemiddeld rond de 20.000 weergaven
op, wat altijd gemist wordt als er niet gepost is. Constant aanwezig zijn
kan dan ook gemakkelijk via de stories.
Instagram geeft de mogelijkheid tot co-creeren met volgers, wat tot nu
toe tot de beste campagne op het kanaal heeft geleidt. Het zet veel
kijkers om tot ambassadeurs en heeft dan ook tot een boost in bereik en
nieuwe volgers geleidt.
Door op elke reactie van een campagne persoonlijk te reageren, is er
veel positieve commentaar terug ontvangen.
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FACEBOOK

CONCLUSIE

Op Facebook zijn er drie tests uitgevoerd met het delen van bestaande
content, om zo potentiële kijkers over te halen om een video te
bekijken op YouTube. Hiervan is het grootste resultaat behaalt in het
“consideration” gedeelte van de customer journey. De Facebook post
over een video heeft tot 12.000 directe nieuwe weergaven geleidt op een
video. Deze video is een volledige YouTube video kortgeknipt om alleen
de spannende momenten te bevatten.

De volgende stukken content worden, los van short-form content,
meegenomen in de strategie:

YOUTUBE

- Reageren op volgers in DM's
- Een wekelijks uploadschema
- Wekelijkse challenge die co-creatie oproept
- Dagelijkse updates op Instagram
- Nieuwe video's op Facebook aankondigen

Op YouTube is er geëxperimenteerd tot het op de hoogte brengen van
kijkers middels YouTube community.
Kijkers verwachten een Werkplaatsvlog, maar krijgen ineens hele
andere content wat tot verontwaardiging leidt. Daarom is er een schema
gemaakt waar duidelijk in staat wat de kijker kan verwachten. Dit leidde
tot een aantal vragen in de reacties van deze post, die dan ook meteen
beantwoordt worden.
Dit leidt in een aantal gevallen tot een verontwaardigde kijker die zijn
gedachtes deelt, die dan een antwoord van MasterMilo zelf krijgt en dan
inziet wat de situatie is en daarna begripvol reageert.
In een ander geval heeft het gezorgd voor een kijker die ambassadeur
wordt, door anderen die de post niet gezien hebben te wijzen op de
update die eerder gegeven is. Wat dus ook tot meer begrip leidt.
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Strategie opstellen
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STRATEGIE OPSTELLEN
Om de content experimenten om te zetten tot een werkbare
strategie, is er een bepaald ritme nodig. Echter wordt dit al
gehandhaafd binnen het bedrijf: elke dag wordt er een video
geupload. Daarom is de strategie ook gebaseerd op dit
dagelijkse ritme (wat overigens erg bevordelijk is).
Elke dag wordt er op YouTube een Werkplaatsvlog-video
gepost. Aan de hand van de spanning in de video wordt een
van de vier formaten gekozen. Dat formaat van short-form
content wordt uitgewerkt en daarna gepubliceerd op ieder
relevant kanaal.
Los van dit dagelijkse ritme, moet er ook af en toe iets
tussendoors gebeuren, zoals reageren op kijkers.

VOORBEELD: VIDEO MET TANK
Stel er komt een tank in voor. Dit vindt over het algemeen
iedereen gaaf, dus wordt er gekozen voor het "grote highlight"
format. Dit format moet volgens het schema gepubliceerd
worden als Reel, TikTok, maar ook op het MasterMilo kanaal
als Short en op Facebook.
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Vertaalslag
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GESPREKKEN MET AV-SPECIALISTEN
Om een praktische methode te onderzoeken, zijn er gesprekken
geweest met AV-specialisten in het bedrijf. Deze specialisten spelen een
cruciale rol in het bedrijf, ze filmen, editten, optimaliseren, regisseren en
conceptualiseren namelijk alle content van het bedrijf. Dit doen ze als deel
van hun stage of fulltime aanstelling. Dit terwijl alleen filmen en editten deel
is van hun opleiding.
De volgende vragen onderwerpen zijn bevraagd:
1. Welke kennis heeft een AV-specialist op gebied van social media?
2. Hoe ze deze kennis tijdens hun werkzaamheden toepassen
3. Tegen welke pijnpunten ze tijdens hun werkzaamheden aanlopen
4. Of ze meer op dit gebied willen/wilden leren
Uit de gesprekken blijkt dat unaniem elke AV-specialist op consumentniveau kennis heeft over social media, terwijl dat wel bij hun takenpakket
hoort. Omdat er geen ritme voor social media is, wordt er dan ook niet
naar gekeken.
Verder leren veel AV-specialisten visueel, door bijvoorbeeld YouTube
video’s te bekijken. Dit kan een mogelijke uitlegmethode zijn voor de
strategie.
Uit deze gesprekken is een persona gevormd.
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CONTEXT VAN EEN AV’ER
Om te onderzoeken wat voor oplossing voor deze AV'er interessant is, is
er een dag meegelopen. Hier is opgeschreven wanneer de persoon doet
wat hij doet, wat hij doet en met welke tools. De notities van deze dag is
in de bijlage te vinden.

De AV'er werkt in een format bestand. In dit bestand is het logo, de
stijl en een outro geplaatst. Dit biedt voor de Av'er de mogelijkheid
om in de stijl van het kanaal te werken, terwijl de inhoud door de AV'er
creatief bepaald wordt.

BEVINDINGEN

Is het mogelijk om de drie lagen, de short-tijdlijnen en de stijl van
de kanalen samen te voegen tot verschillende formats, die de AV'er
praktisch kan gebruiken?

De AV'er gebruikt als allerbelangrijkste Adobe Premiere Pro voor
videobewerking. Dit programma staat centraal in de hele werkwijze en
context van de medewerker. Hij maakt namelijk bijna alle content in dit
programma. Het is ook een programma waar de AV'er bekend mee is.

Format bestand in het bedrijf.
Als het format bestand geopend
wordt, is daar een tijdlijn te vinden
met het logo, intro en een outro.
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ONTWERP CRITERIA
STRATEGIE
De contentstrategie moet:
1. Kijkers op de hoogte houden van nieuwe content (openheid)
2. In huisstijl gepresenteerd worden (herkenbaar)
3. Structureel een hoge frequentie van actuele berichten verzorgen (aanwezig)
4. In gesprek gaan met kijkers door te reageren (samenwerking)
ONTWERP
Het ontwerp van de strategie moet:
1. Het maken van short-form content volgens een strategie mogelijk maken.
2. Werkbaar zijn voor een fulltime AV-specialist.
3. Hand in hand gaan met de omgeving van de AV-specialist.
4. Look and feel van het kanaal overbrengen op de content en de AV'er.
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Vormexploratie
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VORMEXPLORATIE
Om te exploreren welke vorm bij deze ontwerp criteria past,
is er geëxploreerd via mindmaps. Eerst leek gamification
interessant, maar:
1. Het team te klein is om, letterlijke gamification toe te passen.
2. Een letterlijk spel kan ook als gimmick ervaren worden.
3. Gamification onnodig kan worden, omdat er genoeg
extrinsieke motivatoren aanwezig zullen zijn.
Ten slotte is een oplossing die echt werkbaar valt in de context
van de AV-specialist een heel stuk praktischer en handiger.
Er wordt gekozen voor animaties, omdat die een complexe
boodschap op een begrijpelijke manier presenteren [7].
Daarna is er gekeken naar welke oplossingen al bestaan en wat
daar interessante punten van zijn.
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CONCEPT 1: MOBILE APP

DOEL
Om de AV-specialist handvaten te geven tijdens het content productie
proces, heeft hij een mobiele app waarmee hij content kan maken.
Deze app biedt de AV-specialist:
1. Dagelijks een overzicht welke content hij moet maken.
2. Hoe hij deze content moet maken.
3. Waar hij op moet letten met het maken van deze content.
4. Een overzicht van alle statistieken en de content kalender.
FEEDBACK

Tijdens het voorleggen van dit paper prototype aan de AV-stagiair,
was meteen een groot probleem duidelijk. De AV-stagiair zit nu op zijn
telefoon, terwijl hij twee gigantische schermen voor zijn neus heeft.
De vorm van mobiel leek handig qua mobiliteit en het daadwerkelijk
maken van de content, maar de AV-specialist maakt praktisch alle
content achter zijn bureau.
Verder leidde de statistieken tot een diepe zucht, daar zit een AVspecialist niet op te wachten. Dit is nu afgebeeld met letterlijke
grafieken. Omdat de strategie zo ingericht is dat het de doelen behaalt,
hoeven de statistieken niet nodig te zijn.
Ook het scherm wat een stuk content uitlegt leidde tot een zucht,
omdat het lijkt dat er vooral gestuurd wordt op de creatieve inhoud. Dit
terwijl dat zo open mogelijk moet blijven, om zo de creatieve invulling
bij de specialist te houden.
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CONCEPT 2: WEB APP

DOEL
Om in te spelen op het tweede scherm van een AV-specialist, is een
web-app bedacht.
De gebruiker wordt stapsgewijs door de strategie gestuurd, door de
dagelijkse taken aan hem voor te leggen en daarna stap voor stap uit
te leggen. Zo kan de AV-specialist de content live met het programma
aan de hand produceren.
Als de specialist op het play-icoontje drukt, wordt er een animatie
afgespeeld. Deze animatie legt in maximaal 1 minuut de What-WhyHow uit van het stukje content. De creatieve invulling wordt (zover
mogelijk) niet vastgesteld, zodat de AV-specialist nog steeds zijn
creativiteit kan gebruiken.
Als een onderwerp een template nodig heeft, kan de specialist die
meteen vinden. Mocht die niet nodig zijn, kan de specialist daar
inspiratie voor het onderwerp vinden. De inspiratie is elke keer nieuw,
omdat het linkt naar een hashtag op bijvoorbeeld Instagram.
Als de AV-specialist klaar is met de dagelijkse bezigheden, wordt hij
naar de content kalender verwezen. Hier kan hij alvast een voorproefje
bekijken van de content of werkzaamheden die er de komende dagen
verwacht wordt.
De AV-specialist kan hier alle animatievideo’s nogmaals bekijken,
mocht hij meer willen leren. Ook is hier een algemene animatie te
vinden waar de huidige problemen en de strategie wordt uitgelegd.
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FEEDBACK
Een punt wat naar voren kwam, is dat er nu helemaal geen feedback
is op de posts. Het volledig weghalen van de statistieken is niet de
oplossing.
Omdat het tijdschema van een AV-specialist erg vol zit, is het belangrijk
dat er van te voren aangegeven wordt hoelang een activiteit duurt. Zo
kan de specialist anticiperen of hij op dit moment tijd heeft een stuk
content aan te pakken.
De animatie wordt gewaardeerd, maar de link met de customer journey
is nog vaag. Een introducerende animatie kan dit oplossen. Verder is
de gebruikte stem erg monotoon, daar mag wat variatie in.
Het probleem met dit concept is, is dat het de AV'er vraagt om constant
een website open te hebben. Ook zijn de functionaliteiten, zoals het
openen van Adobe Premiere formats eigenlijk een omweg. Is het geen
idee om dit rechtstreeks in Premiere te maken, wat zich al helemaal in
de context van de Av'er afspeelt?
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CONCEPT 3: ADOBE PREMIERE PRO PLUGIN

DOEL
Door middel van een Adobe Premiere Pro plugin de AV'er to-do lists,
uitleg en formats geven waarmee de strategie uitgevoerd wordt.
De AV'er krijgt een concrete to-do list, waar hij kan kiezen welk element
hij nu aanpakt. Als de AV'er een element kiest, krijgt hij uitleg volgens
de drie lagen (strategisch, inhoudelijk & publicatie). De AV'er kan dan
ook een format kiezen wat hem interessant lijkt.
De AV'er heeft meer dan genoeg creatieve invulling, omdat er puur
handvaten gegeven wordt. De persoon kan de gehele inhoudelijke en
creatieve invulling zelf vorm geven.
Zo kan de AV'er al lerend content maken. Omdat de AV'er vaak bijleert
met YouTube, speelt de plugin daar op in om uitleg via uitleganimaties.
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CONCEPT 3: PREMIERE PRO PLUGIN
UITWERKING

BEGINPAGINA

INTRODUCTIEPAGINA

Eerste pagina met de plugin geinstalleerd,
midden in de omgeving van de AV'er.

De tweede pagina legt daarna binnen een minuut
uit wat het doel van de strategie is, wie de kijkers
zijn en wat de stijl (branding) van het kanaal is.
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TO DO LIST

CONTENT 1 - STRATEGIE

CONTENT 1 - INHOUDELIJK

De pagina met de strategie vertaald naar een to do list. Hier
ziet de Av'er welke content op hem staat te wachten en
hoelang het maken van deze content kan duren.

Als er op een stuk content geklikt
wordt, krijgt de gebruiker een
uitleganimatie te zien die vertelt wat de
rol van de content in de strategie is.

De gebruiker krijgt daarna een globale
tijdlijn van de te maken video te
zien. Hier kan de persoon dit format
importeren en gebruiken tijdens zijn
werkzaamheden.
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CONTENT 1 - INHOUDELIJK 2
De gebruiker ziet na het importeren de geillustreerde tijdlijn als
overlay in zijn echte tijdlijn. Deze tijdlijn heeft dezelfde tips als
overlay, die de gebruiker aan kan zetten als hij even twijfelt of hulp
nodig heeft. Verder kan de Av'er dit invullen naar zijn creatieve
verlangen.
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CONTENT 1 - PUBLICATIE

TO DO LIST - 2

Als de video klaar is, krijgt de gebruiker
tips over het publiceren van de content.

Als er een taak afgerond is, wordt dat weergegeven.

Deze tips gaan vooral over de stijl van het
kanaal: hoe typ ik als MasterMilo?
49

FEEDBACK
Dit concept is voorgelegd aan zowel de huidige AV-specialist, als
een andere ervaren Premiere Pro gebruiker buiten het bedrijf.
Hieronder ga je het concept voor zien, de feedback die door
beide partijen gegeven is en wat er daarna verandert is.
De feedback is als bijlage te vinden.
VOOR

NA

FEEDBACK
Er is enorm veel tekst, de kernwoorden van
branding komen door de gehele plugin te lastig
terug.

Het toevoegen van iconen,
die altijd te raadplegen zijn.
Bij het hoveren over deze
iconen is er een uitleg over
deze kernwaarde.
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VOOR

FEEDBACK
Wat nu als er tijd over is?
Voor welke doelgroep is een stukje content?
Wanneer moet een stuk content af zijn?

NA

De persona's zijn toegevoegd als icoontjes, die komen eerst
voor in een instructie animatie en komen daarna steeds terug in
de plugin. Verder meer metadata beschikbaar in dit scherm.

De mogelijkheid om elk stukje in te
zien en uit te voeren.
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VOOR

NA

FEEDBACK
Wat als een video niet spannend genoeg is?
Past elk soort format bij elk soort video?

De mogelijkheid tot keuze
geven. In hoeverre is een video
spannend? Aan de hand van die
keuze een bepaald format geven.

Na de keuze zie je de illustratie
van het gekozen format (en wordt
het format letterlijk geimporteerd
naar Adobe Premiere Pro)
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Proof of concept
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PROOF OF CONCEPT
SHORTER is een Adobe Premiere Pro plugin, waarmee AV-specialisten
binnen Luijtech Engineering content maken via een social media strategie.
De plugin maakt het voor de AV-specialist mogelijk om binnen zijn huidige
werkomgeving strategische media uitingen te maken, wat de AV-specialist
indirect opleidt tot het strategisch denken over content.
Dit gebeurt door de AV-specialist dagelijks een handjevol taken te geven
omtrent content creatie. Het doel van dit stukje content binnen de
customer journey wordt stuk voor stuk uitgelegd met korte animaties. De
taken worden benoemd en uitgelegd op drie lagen:
- Strategische laag: Wat is de rol van dit stukje content in de strategie?
- Inhoudelijke laag: Wat is de opzet en stijl van een stukje content?
- Publicatie laag: Hoe pas ik de stijl toe tijdens de publicatie?
De content binnen SHORTER is gebaseerd op een vastgestelde content
marketing strategie, wat bestaat uit het toepassen van short-form, en een
mix van Instagram, Facebook, YouTube en TikTok content.
Deze strategie biedt makkelijk te consumeren content aan voor nieuwe
en huidige kijkers. Dit maakt het voor nieuwe kijkers makkelijker om in te
stappen, en voor huidige kijkers toegankelijk om bij te blijven.
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Conclusie
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CONCLUSIE

EVALUATIE

Met SHORTER kunnen AV-specialisten bij Luijtech Engineering content
maken volgens een strategie, waardoor (nieuwe) volgers het bedrijf beter
herkennen, vinden en op de hoogte gehouden worden.

Tijdens het begin van het onderzoek was het moeilijk om met het bedrijf een
vast doel op te stellen. Het doel wilde bij elk gesprek wel eens veranderen,
waardoor een vaste focus lastig is. Dit is voor mij een belangrijk leerpunt,
omdat het ook aan mij is om hier een knoop in door te hakken in gesprekken.

DISCUSSIE
De
strategie zou na zoveel tijd een refresh nodig hebben. Het
medialandschap, de inhoudelijke content van het kanaal, de kijkers en de
kennis van de AV-specialisten verandert namelijk altijd. Dit zou elk kwartaal
plaats kunnen vinden, omdat de platformen meestal binnen die tijd wel
een nieuwe functie of manier van delen hebben.
Het onderzoek richt zich op het Awareness, Consideration en Service
gedeelte van de customer journey. Het zou echt waardevol zijn om het
koopproces er volledig bij te pakken. Zo kan het bedrijf bijvoorbeeld meer
klanten trekken naar hun betaalde kanalen. Dit is nu achterwege gelaten,
omdat dat het onderzoek enorm breed maakt en niet perse inspeelt op de
vastgestelde problemen van de kijkers.

Een belangrijk feedbackpunt wat steeds terug kwam, is om sneller naar de
literatuur te stappen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er een boek over social
media management was, omdat ik in de veronderstelling was dat zo’n
boek meteen outdated zou zijn.
Verder vond ik het wel fijn om met een bedrijf samen te werken. Dit heeft,
in mijn ogen, geleidt tot een product wat ook echt kan bestaan voor het
MKB. Wat nu als een MKB te weinig budget of kennis heeft om social
media op te pakken, maar het wel graag wilt leren of op wilt pakken? Dan
kan dit daar een prima oplossing voor zijn.

PLAN VAN AANPAK
Het plan is om de komende aantal weken te gebruiken om de plugin te
coderen en echt mogelijk te maken. Dit houdt in coderen in talen waar ik
niet bekend mee ben, dus dat gaat veel tijd kosten.
De vraag is ook of precies elk element mogelijk is te maken. Er is hier
al rekening mee gehouden (bijvoorbeeld statistieken ophalen is niet
mogelijk en dus weggelaten), maar je weet nooit op welke struikelblokken
gestruikeld kan worden.
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BIJLAGES
Alle bijlages zijn te downloaden via deze link of in de zip te vinden.
INDELING BIJLAGES
1. Mindmap
2. Social media analyse
3. Desk research naar strategie
4. Branding sessie
5. Shorts exploratie
6. Experimenteren met content
7. Day in the life
8. Feedback op Concept 3
9. Proof of Concept
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