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Script Checklist 
Door Theo de Kleijn / http://theodekleijn.nl  

Dit is stap één op weg naar een geslaagd filmpje. Het is nu jouw kans om een goed filmpje te 

maken. Pak deze kans en doe mee!! 

Hieronder heb ik voor jou stapsgewijs aangegeven wat je moet doen, om een goed script te 

maken. Volg de stappen en… walla.. je script voor jouw filmpje is af. Makkelijker kan ik het 

niet maken. 

Succes! 

 

Stap 1: Beantwoord de volgende vragen: 

1. Voor wie maak ik de video? 

2. Wat voor waardevolle informatie wil ik in de video overbrengen? 

3. Wat is mijn “call to action”? Wat wil ik dat de kijker op het eind van de video doet? 

Voorbeelden zijn: downloaden gratis e-book (om zo de kijker te laten inschrijven voor je 

mailinglijst), naar de verkooppagina gaan van mijn website, dat de kijker zich abonneert op 

je YouTube kanaal, etc. 

 

Stap 2: Deel je video in 3 stukken (maak je video niet te lang. 40-80 seconden): 

1. Inleiding. 

2. De waardevolle informatie. 

3. De afsluiting / “call to action”. 

 

Stap 3: Werk de inleiding uit. Houdt jezelf aan de volgende regels: 

1. Vertel wat voor probleem je oplost in de video/trek de aandacht. Bijvoorbeeld: “Wil jij meer 

websitebezoekers voor jouw website?” 

2. Vertel waarom de kijker moet blijven kijken: “In deze video geef ik jou 3 tips,…” 

3. Vertel het voordeel van de kijker: “…hoe je het aantal websitebezoekers van jouw website 

op een makkelijke manier kunt verhogen”. 

4. Kom direct “to the point”. Geen lange inleidende verhalen. De inleiding is hooguit 15 

seconden. 
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Stap 4: Werk de waardevolle informatie uit. Houdt je aan de volgende regels: 

1. Vertel eerst wie je bent en wat je doet. Je kunt ook werken met een tekst in de video die 

aangeeft wie je bent. Ook hier weer houdt het kort en krachtig: “Mijn naam is Theo de Kleijn 

en ik help zelfstandig ondernemers aan meer klanten”.  

2. Vertel je waardevolle informatie. Ook hier kom direct “to the point”. Geen langdradige 

verhalen. 

 

Stap 5: Werk je “call to action” uit. Denk na over/schrijf uit: 

1. Hoe verwerk ik de “call to action” in de video. De simpelste manier is om de kijker te 

verwijzen naar de link onder de video. Onder de video/in de beschrijving van de video op 

YouTube kun je dan de link opnemen naar je website of verkooppagina. 

 

Stap 6: Visualiseer jouw video in gedachte. Hoe loopt de video? 

 

Wil je nog meer informatie over het maken van een goed script. Volg dan ook de 8 tips uit dit 

blogartikel: http://theodekleijn.nl/8-tips-om-een-geslaagd-eerste-filmpje-te-maken-voor-you-tube-

inhoudelijk/  

 

Hulp nodig of vragen? Neem gerust contact met mij op: info@theodekleijn.nl  
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