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INHOUD

Korte videovoor social media: wat wordt ermee bedoeld? 
Social media cultuur 
Het algoritme 
Waarom zou je zelf korte video’s maken? 
How to… 
En dan?
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Korte video’s bingen is een  
no-brainer in deze tijd van 
content-overkill, smartphone-
verslaving en coronaverveling. 

SHORT
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• TIKTOKS > ‘Korte’ video tot 10 minuten 
• De ‘For You page’ ofwel #FYP is gebaseerd 

op wat jij als kijker leuk vindt 
• Veel en vaak nieuwe features voor makers 
• Je eigen TikTok kan viral gaan door het 

algoritme dat TikToks pusht naar nieuwe 
doelgroepen 

• Eigendom van Bytedance (China) 
• Laagdrempelig 
• Bekend van de dansjes en lipsyncs 
• Talking heads met humor 
• Typetjes, sketches, herkenbaar 
• Jong 
• Trends in audio, effecten, challenges 
• Veel formats en series 
• Trends komen en gaan snel 

• REELS > Korte video van tot 60 seconden 
• Onderdeel van Instagram, waar ook andere 

contentvormen een rol spelen (berichten, 
Stories, lange video, livestreams)  

• Onderdeel van het grotere bedrijf META 
• Worden gepusht door Instagram, dus 

kunnen veel views krijgen en viral gaan bij 
nieuwe doelgroepen 

• De meeste Reels zijn heel mooi (gemaakt) 
• Niet alleen maar mensen, ook veel interieur, 

fashion en landschappen 
• (Bijna) professionele content, net als de 

meeste berichten op Insta 
• Hier worden veel TikToks gedeeld 
• Nieuwe features worden niet snel omarmd 
• Mogelijkheid 3 lagen audio toe te voegen 

TikTok Instagram Reels
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What it is



It’s a VIBE…
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It’s DISRUPTING

Changing Industries
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Algoritme

Let’s go VIRAL!
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Algoritmes sturen op Emotie & Interesse
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Format vs Challenge



TIKTOKKED!

@justsul



CHALLENGES



DUETTEN
AANHECHTEN
REMIXEN

@toeverymom @KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENT



@rotterdamsepoetsqueen

COACHES
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INTERNETHELD
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LET OP: 

•Wat gebeurt er in de video, wat is het ‘hele verhaal’?  
•Waar speelt de video zich af? 
•Wie is of wie zijn de hoofdrolspeler(s)? 
•Wat is de boodschap, wat wil de zender dat je doet/voelt/vindt na het zien ervan? 
•Is er audio, en zo ja, welke rol speelt deze? 
•Is de video gebaseerd op een trend in audio, een challenge, een overgang, een bekend format? 
•Wat is er precies meegenomen uit die trend? 
•Waarmee start de video, ben je meteen hooked? 
•Hoe is er gefilmd (standpunt camera, overgangen) 
•Is er veel ge-edit en hoe?   
•Staat er tekst op het beeld en wat voegt deze toe? 
•Wat is de stijl/sfeer van de video? 
•Voegt de copy bij de video iets toe aan de video en zo ja, wat? 
•Welke hashtags of keywords zijn gebruikt in de tekst en vind je deze kloppen?

KORTE VIDEO ANALYSEREN



BRANDS AS 

HUMANS



Brands 

as Humans



83.000 volgers 
1,1 miljoen likes totaal 
85 videos (in > 2 jaar tijd) 
Tussen de 13.000 en 
1,6 miljoen views per filmpje

BEDRIJVEN



IJSSALON



KAPPER



KAPPER



MERKEN

Laatste stats, check 
dit google spreadsheet

MERK NL MEI 2020 Sep 2020 Nov 20 April202
1 Feb 2022

kapsalonfreedomboxmeer
5,2 

miljoen

afcajax 673 1100
1,2 
miljoen

1,9 
miljoen

4,9 
miljoen

duinrell 437
politieamsterdam 53 224 242 358 425
efteling 142 175 185 215 306

netflixnl 293

my_jewellery 42 50 71 180

nosstories 174

bol.com 28 62 71 142

rtl.nl 109

Radio 538 19 34 36 96

pathe 94

rodekruis 60 62 62 72 83

ijssalonborger 71

albertheijn 65

ritualscosmetics 28 40 43 61

mostwanted.nl 48

videoland 35

wondr.experience 20 34

coolblue_nl 14

ingnederland 13

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dgIcmxili4dIziEmkSO8bjDXXIY_9vqGt0-1-PTh5Co
http://bol.com/
http://rtl.nl/
http://mostwanted.nl/


Content: 19 ideeën

• Tutorials (beauty/food/tech etc) 
• Explainers 
• DIY’s 
• This or That 
• Feit of Fabel 
• Nieuws (flitsen) 
• Duetten 
• Illusies  
• Pranks 
• Lifehacks 
• Memes 
• Humor (grapjes, vallen, 

awkward)

@KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENT

• Lijstjes (de 3 beste … de 5 
slechtste …) 

• Q&A 
• Inhakers 
• Weetjes, wist je dat 
• Column / verhaal / mening van 

1 persoon 
• Meedoen aan bestaande 

challenges (zie trending 
hashtags) 

• Zelf een challenge starten



Title-generator.com



 
INHOUD 
•Wat gebeurt er in de video, wat is het ‘hele verhaal’?  
•Waar speelt de video zich af? 
•Wie is of wie zijn de hoofdrolspeler(s)? 
•Wat is de boodschap, wat wil je dat de kijker doet/voelt/vindt na het zien ervan? 
•Wat is de stijl/sfeer van/in de video? 
•Is er audio, en zo ja, welke rol speelt deze? 
•Is de video gebaseerd op een trend in audio, een challenge, een overgang, een bekend format? 
•Waarmee start de video, wat is het 3 seconden haakje? 

 
TECHNIEK & EDIT 

•Hoe ga je filmen (standpunt camera, overgangen) 
•Welke clips heb je nodig en wa wil je editen / monteren  
•Staat er tekst op het beeld en welke? 
•Welke tekst (copy) plaats je bij de video? 
•Welke hashtags of keywords gebruik je in de tekst om gevonden te worden?

MAAK EEN STORYBOARD VOOR JE KORTE VIDEO



BEROEPSFLUENCERS



VRAAG MAAR RAAK



DEEPTOMCRUISE



Nieuws



Zoeken 
Vinden 
Niches 

Communities 
#Hashtag 

#foryou (1290B)  
#dance (80B)  
#viral (252B)  
#fyp (490B)  
#foryoupage (736B) 
#winterishere (3,2B) 
#holidayhacks (2,3B)  
#okboomer (2,1B)  
 #justakid (1,8B)  
#totheleft (1,6B)  
#morph (1,6B)  
#meetmyfam (1,6B) 
#forthephoto (1,5B) 
#youmade2019 (1,3B) 
#roundofaaplause (692M) 
#beautyhacks (671M)  
#strangepets (551,4M) 
#lookslikelove (193M) 
#teamwork (184M) 
#abchallenge (179M)  
#dontcry (144M)  
#finishthesong (125M)  
#chairchallenge (120M) 
#alphabettest (97m) 
#icequeen (67M)  
#hearthedutchsay (47M) 
#beeline (40,2M) 
#2020vision (29M)  
#wipedout (25M)  



Internationaal 
https://tikrank.com/ 

Laatste stats, check 
dit google spreadsheet 

Scottsreality - 36.7 miljoen
Jeffrey mensen (@green.rabbit) – 18.700.000
433 (@433) – 8.400.000
Mark Lucas (@markielucas) – 7.600.000
favsoundds (@favsoundds) – 7.200.000
Finn Hentzepeter (@finnsreality) – 6.300.000
Antonie Lokhorst (@antonielokhorst) – 4.300.000
nikkietutorials (@nikkietutorials) – 4.200.000
Sherell Martini (@sherellmartini) – 4.100.000
Dutchintheusa (@dutchintheusa) – 3.800.000
AFC Ajax (@afcajax) – 3.200.000
Atro/اترو (@atro55) – 2.900.000
DreamChaser (@indigojael) – 2.800.000
Yazid Zohri (@yazidzohri) – 2.600.000
Sara Dol (@officialsaarx) – 2.600.000
Koen Geven (@dutchgoalkeeper) – 2.500.000
Kwebbelkop (@kwebbelkop) – 2.400.000
vincentvianen (@vincentvianen) – 2.300.000
quintymirjam (@quintymirjam) – 2.000.000
Daniël van Leijenhorst (@danielsreality) – 2.000.000
Fundy (@fundy) – 2.000.000
Joel Moaca (@joelmoaca) – 1.900.000
Lilly (@lillyvanbrooklyn) – 1.800.000
Sidney (@sidneydunk) – 1.800.000
Jelly (@jelly) – 1.700.000

NL TikTokkers

https://tikrank.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dgIcmxili4dIziEmkSO8bjDXXIY_9vqGt0-1-PTh5Co
https://www.tiktok.com/@green.rabbit
https://www.tiktok.com/@MS4wLjABAAAAd6WYI-rtzRkFutLD6DPVs6bQrzaXJxHWu9Imdt6H7MSjIWBKbJrPSs_YtlVpsWN2
https://www.tiktok.com/@markielucas
https://www.tiktok.com/@favsoundds
https://www.tiktok.com/@finnsreality
https://www.tiktok.com/@antonielokhorst
https://www.tiktok.com/@nikkietutorials
https://www.tiktok.com/@sherellmartini
https://www.tiktok.com/@dutchintheusa
https://www.tiktok.com/@afcajax
https://www.tiktok.com/@atro55
https://www.tiktok.com/@indigojael
https://www.tiktok.com/@yazidzohri
https://www.tiktok.com/@officialsaarx
https://www.tiktok.com/@dutchgoalkeeper
https://www.tiktok.com/@kwebbelkop
https://www.tiktok.com/@vincentvianen
https://www.tiktok.com/@quintymirjam
https://www.tiktok.com/@danielsreality
https://www.tiktok.com/@fundy
https://www.tiktok.com/@joelmoaca
https://www.tiktok.com/@lillyvanbrooklyn
https://www.tiktok.com/@sidneydunk
https://www.tiktok.com/@jelly


Groeien met korte video in 2022 💗

1. Vertel een verhaal en zoek je eigen typische niche of format(s) 
2. Hop on the trends, check de FY page en de trending hashtags  
3. Luister naar en praat met de mensen die Into dezelfde topics zijn 
4. Hoe vaker je post, hoe harder je kunt groeien 
5. Plaats naast je eigen content ook ‘Behind the scenes’ en How to’s 
(van de vorige video) en bedenk series en formats 
6. De eerste 3 seconden zijn HEILIG! 


