Voorwoord
Leuk dat je ervoor hebt gekozen om met De Youtubers Beginnersgids te beginnen!
In dit e-book zul je alles leren over YouTube. Daarbij laten we ook zien op welke
manieren je geld kunt verdienen met YouTube.
YouTube is een geweldig platform waarbij je veel voordelen hebt als youtuber:
Vanuit huis geld verdienen met video’s;
Niet afhankelijk zijn van een baas;
Als youtuber creëer je passief inkomen;
Je kunt overal ter wereld YouTube video’s maken;
Vrijheid over de tijden waarop je bezig bent met YouTube;
Het is vooral ook leuk om YouTube video’s te maken.
Met dit e-book zul je stapsgewijs leren om op YouTube te beginnen! Deze stappen
leggen we in de verschillende hoofdstukken uit en kun je ook terugvinden op de
checklist. Verder kun je gebruik maken van de drie extra bonussen die bij De
Youtubers Beginnersgids komen.
Je zult in dit e-book ook verschillende weblinks vinden naar voorbeelden en handige
hulpmiddelen. Deze zijn in het oranje gemarkeerd en kun je aanklikken.
In dit e-book zullen we de volgende onderwerpen behandelen:
Wat is YouTube?
Wat voor video’s kun je maken op YouTube?
Welke benodigdheden heb je nodig voor YouTube?
Hoe maak je een YouTube kanaal?
Hoe maak je een video?
Hoe upload je een video op YouTube?
Hoe krijg je meer kijkers op YouTube?
Hoe kun je geld verdienen met YouTube?
Ook kun je achter in De Youtubers Beginnersgids een uitgebreide begrippenlijst
vinden.
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H1 Introductie
Voordat we aan de slag gaan met YouTube, zullen we eerst een introductie geven
over het platform. Het is namelijk belangrijk om te weten wat YouTube precies
inhoudt, voordat je ermee begint.
Mocht je al genoeg weten over YouTube, kun je ervoor kiezen om direct naar het
tweede hoofdstuk te gaan. Hier beginnen we met de eerste stap om op YouTube te
beginnen.

1.1 Wat is YouTube?
YouTube is in februari 2005 opgericht door Chad Hurley, Steve Chen en Jawed
Karim. Dit met het doel om een website te maken, speciaal voor het delen van
video’s.
De eerste video ooit op YouTube met de titel “Me at the zoo”, werd op 23 april 2005
geüpload door oprichter Jawed Karim. Deze video staat hedendaags nog steeds op
YouTube.
Tijdens het eerste jaar van YouTube groeide de website snel, waardoor het binnen
één jaar in de top tien meest bezochte websites ter wereld stond. In november 2006
werd YouTube overgenomen door Google voor een bedrag van 1,65 miljard dollar.
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Sinds de start van YouTube in 2005 zijn steeds meer functies toegevoegd aan het
platform. Vanaf 2009 kunnen video’s in Full HD kwaliteit worden geüpload en sinds
2010 is het ook mogelijk om te livestreamen op YouTube.
Tegenwoordig behoort YouTube tot een van de meest populaire websites ter
wereld. Dit met meer dan 1,9 miljard gebruikers per maand. Daarnaast worden per
dag ongeveer 300.000 nieuwe video’s geüpload.
YouTube kanaal
Op YouTube plaatsen youtubers hun video’s op een YouTube kanaal. Dit is eigenlijk
een soort televisiezender, maar dan online. Bij een YouTube kanaal heeft een
youtuber de volledige controle over wat er geplaatst wordt.
Het leuke is dat je met een YouTube kanaal uiteindelijk zelfs meer kijkers kunt
bereiken dan een televisiezender. Een YouTube kanaal is dus de plek waar je jouw
video’s gaat uploaden.
Net als televisiezenders, is elk YouTube kanaal in principe anders. Zo maken
verschillende youtubers, verschillende soorten video’s. Het starten van een eigen
YouTube kanaal is helemaal gratis! Hieronder zie je een voorbeeld van een YouTube
kanaal.
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1.2 Belangrijke YouTube begrippen
Voordat je begint met YouTube is het handig om de belangrijkste begrippen te
kennen. Deze begrippen komen veel voor op YouTube en YouTube Studio, waarover
later meer wordt uitgelegd.
Abonnees
Op elk YouTube kanaal hebben kijkers de mogelijkheid om te abonneren. Hierdoor
worden ze een soort vaste kijker van het YouTube kanaal. Wanneer kijkers op een
YouTube

kanaal

abonneren

worden

nieuwe

video’s

automatisch

in

de

abonnementsfeed van de kijker weergeven.
Bij een YouTube kanaal die veel abonnees heeft, is de kans groter dat nieuwe video’s
vaker worden bekeken. Dit doordat een nieuwe video dan bij een hoger aantal kijkers
in hun abonnementsfeed terecht komt.

Views
Wanneer een video op YouTube wordt geüpload krijgt de video views, ook wel
weergaven genoemd. Elke keer wanneer een kijker de video bekijkt, gaat het aantal
views met één omhoog.
Wanneer een video vijfhonderd views heeft, betekent dit dat de video vijfhonderd
keer bekeken is. Views zeggen echter niks over de totale tijd waarover een video is
bekeken. Voor het aantal views maakt het dus niet uit of een kijker tien seconde of
tien minuten kijkt.

Likes en Dislikes
Bij een YouTube video kunnen kijkers een like of dislike achterlaten. Hiermee laat de
kijker weten of ze een video leuk of niet leuk vinden. Hierdoor kun je meteen zien
hoe kijkers over een geüploade video denken.
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Reacties
Kijkers kunnen onderaan een YouTube video een reactie achterlaten. Dit is een
tekstbericht dat in de meeste gevallen gaat over de video zelf. Maar je kunt ook
feedback, opmerkingen en soms tips vinden in de reacties. Hierdoor is het doorlezen
van de reacties altijd handig als youtuber. Daarnaast kan interactie met je eigen
kijkers door zelf te reageren op reacties erg leuk zijn.

Kijktijd
Waar views iets zeggen over de hoeveelheid keer dat een video is bekeken, kun je
met kijktijd inzien hoelang een geüploade video in totaal is bekeken. Kijktijd kan
alleen worden bekeken via YouTube Studio door de youtuber zelf.

1.3 Grote youtubers
Doordat YouTube sinds 2005 bestaat, zijn er inmiddels veel grote youtubers. Deze
youtubers halen maandelijks miljoenen views binnen en verdienen daar ook veel geld
mee.
Wereldwijd gezien zijn de grootste YouTube kanalen: PewDiePie, T-series,
Cocomelon - Nursery Rhymes, SET India en 5-Minute Crafts. Hierbij heeft het
grootste YouTube kanaal ter wereld meer dan 185 miljoen abonnees. Dat laat ook
meteen zien hoeveel mensen actief zijn op YouTube.
In Nederland zijn de grootste YouTube kanalen: StukTV, EnzoKnol, Dylanhaegens,
TopNotch en Milan Knol. Zij hebben bewezen dat YouTube ook enorm populair is in
Nederland. Daarbij hebben EnzoKnol en StukTV elk meer dan 2,5 miljoen abonnees.
Deze Nederlandse youtubers verdienen ook een goede boterham met YouTube.
Geschat wordt dat Enzo Knol gemiddeld € 30.500,- verdient per maand.
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Weg naar succes
Hoewel deze youtubers tegenwoordig erg succesvol zijn en daarmee veel geld
verdienen, is het belangrijk om te realiseren dat ook zij ooit met 0 abonnees zijn
begonnen.
Wanneer

je

succesvol

wilt

worden

op

YouTube

heb

je

namelijk

wel

doorzettingsvermogen nodig. Ook al zul je in het begin niet meteen geld verdienen
of veel kijkers krijgen op nieuwe video’s, is het belangrijk om toch door te zetten.
Je zult namelijk steeds meer abonnees en kijkers krijgen als youtuber hoe langer je
video’s maakt. Uiteindelijk wint de aanhouder dan ook altijd!
Het mooie van YouTube is dat het maken van video’s voor kijkers erg leuk is.
Hierdoor zal het niet als werk aanvoelen maar als een hobby en dit terwijl je er ook
nog eens geld mee kunt verdienen.

1.4 Afsluiting
Nu je weet wat YouTube precies inhoudt, is het tijd om zelf aan de slag te gaan. In
het volgende hoofdstuk gaan we de eerste stap zetten naar een eigen YouTube
kanaal. Dit door te kijken naar welke soorten video’s je op YouTube kunt maken.
Op YouTube kun je namelijk veel verschillende soorten video’s maken. Daarbij is het
belangrijk om het soort video’s te kiezen dat het beste bij jou past.
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H2 Soorten Video’s
Nu je een introductie hebt gekregen over YouTube, gaan we de eerste stap zetten
naar een eigen YouTube kanaal. In dit hoofdstuk gaan we kijken naar de
verschillende soorten video’s die je op YouTube kunt maken.
Hierbij geven we ook voorbeelden van youtubers ter inspiratie. Daarnaast kijken we
naar de voor- en nadelen van elke soort video’s.
Aan het einde van dit hoofdstuk kun je bepalen welke soort video’s je gaat maken
op YouTube. Dit is belangrijk om te weten voordat je begint met een eigen YouTube
kanaal.

2.1 Soorten video’s
Op YouTube kun je het beste één specifieke soort video’s maken. De reden hiervoor
is dat door een specifiek soort video’s te kiezen, de kijker duidelijk heeft wat voor
video’s op een YouTube kanaal worden geüpload. Hierdoor zal een kijker sneller
terugkeren op een YouTube kanaal wat zorgt voor betere resultaten.
Wanneer je bijvoorbeeld een YouTube kanaal hebt die gaming video’s, compilaties
en vlogs door elkaar heen uploadt, is de kans een stuk kleiner dat een kijker
terugkeert. Ook zul je met het kiezen van een specifieke soort video’s je beter kunnen
specialiseren en profileren.
Dit maakt het kiezen van een soort video’s voor je YouTube kanaal erg belangrijk. In
De

Youtubers

Beginnersgids

maken

we

onderscheid

tussen

zeven

hoofdcategorieën.
Vlogs;
Gaming;
Informatief;
Reviews;
Compilaties;
Lijsten;
Opdrachten.
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2.1.1 Vlogs
Bij vlogs filmt de youtuber zijn of haar dagelijks leven om daarvan een video te
maken. Wat de youtuber laat zien in de video kan erg variërend zijn zoals op vakantie
gaan, een evenement bezoeken of andere activiteiten. Je kunt bijna alles wat je in
het dagelijks leven doet wel filmen in een vlog. Hierbij is het wel belangrijk dat je
interessante activiteiten doet die de kijker graag wilt zien.
Doordat vlogs erg populair zijn bij kijkers op YouTube is het een van de meest
voorkomende soorten video’s op YouTube.
In Nederland is Enzo Knol een youtuber die vlogs maakt. Hij is een van de grootste
youtubers van Nederland, dit door dagelijks een nieuwe vlog te uploaden op zijn
YouTube kanaal. In totaal zijn de video’s van Enzo Knol al meer dan 2,7 miljard keer
bekeken sinds hij begonnen is op YouTube.
Voordelen:
Je kunt al met een smartphone beginnen met vloggen;
Vlogs zijn erg populair op YouTube;
Je kunt een grote en loyale fanbase opbouwen.
Nadelen:
Je moet interessante activiteiten hebben om te filmen;
Je kunt dit niet volledig vanuit huis doen;
Je moet niet verlegen zijn voor een camera.
Voorbeeld: Enzo Knol

De Youtubers Begginersgids – www.socialster.nl

Voorbeeld: David Dobrik

12

2.1.2 Gaming
Bij gaming video’s maakt de youtuber een digitale opname van een videogame en
uploadt de gameplay hiervan op YouTube. Daarbij geeft de youtuber vaak
commentaar tijdens het gamen. Dit zijn bijvoorbeeld tips en opmerkingen over de
videogame. Gaming video’s zijn naast vlogs ook erg populair op YouTube.
Het leuke van gaming video’s maken, is dat je geld kunt verdienen terwijl je aan het
gamen bent. Daarnaast kun je elke videogame wel spelen die er bestaat om
vervolgens een video te maken voor YouTube. Een aantal van de meest populaire
videogames op YouTube zijn Minecraft, GTA V en Fortnite.
In Nederland is Gamemeneer een youtuber die gaming video’s maakt. Hij uploadt
dagelijks een nieuwe gaming video. In totaal zijn de video’s van Gamemeneer al meer
dan 671 miljoen keer bekeken sinds hij begonnen is op YouTube.
Voordelen:
Je kunt dit volledig vanuit huis doen;
Je speelt videogames terwijl je YouTube video’s maakt, wat erg leuk is;
Gaming video’s zijn erg populair op YouTube.
Nadelen:
Je hebt een goede computer nodig om videogames op te nemen;
Er is veel concurrentie die ook gaming video’s uploaden;
Het is lastig om originele video’s te creëren.
Voorbeeld: GameMeneer
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2.1.3 Informatief
Bij informatieve video’s wordt een specifiek onderwerp uitgelegd door de youtuber.
Bijvoorbeeld een video waarin wordt uitgelegd waarom Nederland niet onder water
staat. Aan het einde van een informatieve video heeft de kijker iets nieuws geleerd
over een onderwerp.
Bij het maken van informatieve video’s doet de youtuber veel onderzoek over een
onderwerp. Daarnaast worden informatieve video’s vaak ondersteund door
beeldfragmenten of geanimeerde beelden.
Voorbeeld van een youtuber die informatieve video’s maakt is Real Engineering. Dit
is een Engelstalige youtuber die informatieve video’s maakt over technische
onderwerpen. In Nederland zijn er nog weinig YouTube kanalen die informatieve
video’s maken, hier liggen dus nog veel kansen.
Voordelen:
Je kunt dit volledig vanuit huis doen;
Weinig concurrentie;
Je maakt video’s waar kijkers veel van kunnen leren.
Nadelen:
Het vereist veel onderzoek om een goede video te maken;
Je moet vaak beelden gebruiken van derden of animaties maken;
Het maken van informatieve video’s kost veel tijd.
Voorbeeld: Real Engineering
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2.1.4 Reviews
Bij reviews maakt de youtuber een video waarin producten en diensten worden
beoordeeld. Reviews kunnen over veel verschillende onderwerpen gaan van boeken,
films, auto’s, digitale producten tot smartphones.
Het mooie van reviews is dat je affiliate marketing erg goed kunt toepassen als
verdienmodel. Hiermee kun je veel geld verdienen, wat verder in hoofdstuk 8 wordt
uitgelegd. Wel moet je natuurlijk aan de producten zien te komen die je gaat
reviewen.
Voorbeeld van een youtuber die reviews maakt is Unbox Therapy. Hij maakt reviews
over tech producten van smartphones, speakers, laptops tot oordopjes. In totaal zijn
de video’s van Unbox Therapy meer dan 3,4 miljard keer bekeken.
Voordelen:
Je kunt affiliate marketing goed toepassen als verdienmodel;
Weinig concurrentie;
Je kunt dit volledig vanuit huis doen.
Nadelen:
Je moet aan de producten komen die je wilt reviewen;
Je moet een mening goed kunnen uitleggen;
Je moet niet verlegen zijn voor een camera.
Voorbeeld: Unbox Therapy
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2.1.5 Compilaties
Bij compilaties brengt de youtuber verschillende korte video’s bij elkaar in één enkele
video. Op YouTube heb je veel verschillende soorten compilaties. Denk hierbij aan
een dashcam compilatie of een compilatie met grappige filmpjes.
Het nadeel van compilaties is dat je meestal video’s van derden moet gebruiken. Dit
aangezien je zelf als youtuber meestal niet genoeg filmpjes hebt om een compilatie
te maken. Hierdoor dien je toestemming te vragen bij de eigenaren van filmpjes
zodat je deze kunt gebruiken bij het maken van een compilatie.
Voorbeeld van een youtuber die compilaties maakt is Dutch Dashcam. Op dit kanaal
worden compilaties geüpload waarbij je in één enkele video meer dan 30
verschillende dashcam filmpjes ziet.
Voordelen:
Compilaties zijn populair op YouTube;
Je hoeft geen eigen videobeelden te maken;
Je kunt dit volledig vanuit huis doen.
Nadelen:
Gebruik maken van beeldmateriaal van derden gaat tegen de richtlijnen in;
Met compilaties bouw je moeilijker een grote fanbase op;
Je bent voornamelijk bezig met het zoeken naar goede videobeelden.
Voorbeeld: Dutch Dashcam
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2.1.6 Lijsten
Bij lijsten wordt er in een video afgeteld, vaak van nummer 10 tot 1. Dit meestal over
een specifiek onderwerp zoals de raarste huizen of duurste auto’s. Hierbij wordt de
video ook vaak voorzien van commentaar.
Net als bij compilaties heb je meestal beeldmateriaal van derden nodig. Dit omdat je
zelf vaak geen beelden hebt klaarliggen over de raarste huizen of duurste auto’s.
Daardoor besteed je ook veel tijd aan het zoeken naar beeldmateriaal dat geschikt is
voor een video.
Voorbeeld van een youtuber die lijsten maakt is TopNL. Dit kanaal uploadt elke week
twee tot drie nieuwe video’s met interessante lijsten. Daarmee heeft dit kanaal tot
nu toe meer dan 350.000 abonnees behaald.
Voordelen:
Je kunt dit volledig vanuit huis doen;
Het is niet noodzakelijk om de video van commentaar te voorzien;
Je hoeft geen eigen videobeelden op te nemen.
Nadelen:
Je gebruikt meestal beeldmateriaal van derden;
Het vinden van originele onderwerpen is lastig;
Je bent veel bezig met beeldmateriaal zoeken.
Voorbeeld: TopNL

De Youtubers Begginersgids – www.socialster.nl

Voorbeeld: Top Lijstjes

17

2.1.7 Opdrachten
Bij opdrachten voert de youtuber een specifieke opdracht uit in een video. Dit zijn
vaak uitdagende of interessante opdrachten. Bijvoorbeeld 24 uur lang bestellingen
bezorgen met Uber Eats of elke dag om 5 uur ’s ochtends opstaan voor een week
lang.
Voor het maken van dit soort video’s heb je wel redelijk wat tijd nodig. Dit doordat
het uitvoeren van opdrachten vaak veel tijd kost. Je moet daarbij eerst een opdracht
bedenken en die vervolgens nog uitvoeren terwijl je alles aan het filmen bent.
In Nederland is StukTV een youtuber die opdrachten video’s maakt. Zij uploaden
wekelijks een nieuwe video, met daarin een opdracht die bedacht is door de kijkers.
Hiermee behaalde ze tot nu toe meer dan 2,5 miljoen abonnees, waardoor ze bij de
grootste youtubers van Nederland horen.
Voordelen:
Je kunt makkelijk interessante en originele video’s maken;
Weinig concurrentie;
Het is vaak leuk om opdrachten uit te voeren.
Nadelen:
Het maken van opdrachten video’s kost veel tijd;
Je kunt dit niet vanuit huis doen;
Het uitvoeren van opdrachten kan soms ook moeilijk zijn.
Voorbeeld: StukTV
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2.2 Afsluiting
Nu je een idee en inspiratie hebt over welke soorten video’s je kunt maken is het tijd
om een keuze te maken. Denk goed na over de verschillende soorten video’s en maak
vervolgens een keuze.
Voor het maken van een keuze geven we het volgende advies:
1. Kies een soort video’s dat bij jou past. Als je bijvoorbeeld erg houdt van
videogames, is het ook aangeraden om gaming video’s te maken. Dit omdat
je dan gemotiveerder zult zijn en meer van het soort video’s zult afweten.
2. Kijk wat tijd technisch handig voor jou is. Over het algemeen kost het maken
van reviews, opdrachten- en informatieve video’s het meeste tijd.
Daartegenover kosten vlogs, compilaties, lijsten en gaming video’s weer
minder tijd.
Het is ook mogelijk om voor een specifieke niche te kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld
kiezen om een specifiek YouTube kanaal te maken over koken en recepten. Hierdoor
weten kijkers dat ze op het YouTube kanaal alles over koken en recepten kunnen
vinden waardoor ze mogelijk sneller zullen terugkomen.
Door voor een niche te kiezen kun je een YouTube kanaal dus nog verder profileren.
In bonus 1 ‘145 Ideeën voor Youtubers’ kun je 43 ideeën vinden voor YouTube
kanalen die gericht zijn op specifieke niches. Deze ideeën zijn een verdieping op de
7 hoofdcategorieën uit dit hoofdstuk.
Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor het soort video’s dat je gaat maken kun je
dit afvinken op de checklist.
Nadat je een keuze hebt gemaakt, kun je verder naar het volgende hoofdstuk. Daar
gaan we kijken naar de benodigdheden die je voor YouTube nodig hebt.
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H3 Benodigdheden
Nu je weet welk soort video’s je gaat maken, is het tijd om te kijken naar welke
benodigdheden je nodig hebt. Dit zijn soft- en hardware producten die je gebruikt
tijdens het maken van YouTube video’s. Denk hierbij aan benodigdheden zoals een
camera, microfoon en editing programma.
Je kunt ervoor kiezen om video’s te maken met soft- en hardware dat je al
beschikbaar hebt. Denk hierbij aan de camera van een smartphone of een standaard
programma als iMovie. Echter, kan het aanschaffen van professionele soft- en
hardware handig zijn. Dit omdat het zal helpen bij het produceren van video’s met
hoge kwaliteit.
Aan het einde van dit hoofdstuk weet je precies welke benodigdheden je nodig voor
het maken van video’s op YouTube.

3.1 Software
Wanneer je op YouTube begint heb je een aantal softwareprogramma's nodig. De
programma’s die je nodig hebt, hangen af van het soort video’s dat je gaat maken.
Soorten softwareprogramma’s waar youtubers gebruik van maken zijn:
Editing programma;
Audio programma;
Screencast programma.
3.1.1 Editing programma
Wanneer je op YouTube begint heb je altijd een editing programma nodig. Dit is een
programma waarmee je een video kunt bewerken. Daarbij kun je losse video- en
audiobestanden aan elkaar plakken, bewerken en in de juiste volgorde plaatsen.
Daarnaast kun je hiermee ook nog effecten en filters toevoegen aan een video.
Daarmee is een editing programma dus essentieel voor elke youtuber. Zonder een
editing programma kun je moeilijk video’s maken van hoge kwaliteit.
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iMovie
Wanneer je een Apple computer of laptop hebt, is iMovie beschikbaar als gratis
editing programma. Hoewel iMovie niet een erg uitgebreid programma is, kun je er
prima video’s mee bewerken.
Functies van iMovie zijn:
-

Je hebt keuze uit acht unieke thema’s met titels, overgangen en muziek;

-

Tien verschillende door Apple ontworpen video filters;

-

Eenvoudig effecten zoals 'Beeld in beeld', 'Groenscherm' en 'Split screen'
toevoegen aan een project;

-

Eenvoudig projecten delen tussen iPhone, iPad en iPod met AirDrop of iCloud
Drive;

-

Je kunt projecten bewaren in de fotobibliotheek of gelijk uploaden op
YouTube in 4K of HD-video kwaliteit.

Nadeel van iMovie is dat er maar een beperkt aantal sporen beschikbaar zijn op de
tijdlijn, waar je video- en audiobestanden kunt plaatsen. Als beginner is dit niet erg,
maar wanneer je veel bestanden hebt kan dit wel eens lastig zijn.

Prijs:

Gratis

Mogelijkheden:

Beperkt

Besturingssysteem:

Apple

Pagina iMovie
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Shotcut
Shotcut is een open source video editor. Dit houdt in dat het programma gratis te
downloaden is. Het programma is daarnaast zowel beschikbaar voor Apple als
Windows.
Functies van Shotcut zijn:
-

Je kunt met Shotcut veel soorten videoformaten importeren;

-

Tientallen video- en geluidseffecten;

-

Uitgebreide collectie van filters. Hiermee kun je de verzadiging, scherpte en
helderheid aanpassen;

-

Shotcut heeft een flexibele en heldere interface.

Nadeel van Shotcut is dat het alleen de basisfuncties heeft van een editing
programma. Dit is meer als voldoende wanneer je net begint met YouTube. Als je
echter, video’s beter en professioneler wilt maken mis je veel handige functies.

Prijs:

Gratis

Mogelijkheden:

Gemiddeld

Besturingssysteem:

Apple en Windows

Pagina Shotcut
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Adobe Premiere Pro
Waar iMovie en Shotcut alleen de basisfuncties hebben van een editing programma,
is Adobe Premiere Pro een erg uitgebreid programma met veel functies. Adobe
Premiere Pro is daartegenover wel een betaald programma.
Functies van Adobe Premiere zijn:
-

Je kunt automatisch de indeling van video’s wijzigen met Auto Reframe;

-

Ondanks dat het programma veel functies heeft is het relatief makkelijk te
begrijpen;

-

De mogelijkheid om 360° VR video’s te maken;

-

Adobe biedt online veel tutorials aan voor het programma. Hierdoor zul je het
programma snel leren.

Uiteindelijk is het grootste voordeel van Adobe Premiere Pro dat je er ongelooflijk
veel mee kan. Daarmee werkt het ook een stuk beter dan de andere editing
programma’s.

Prijs:

± € 200,-

Mogelijkheden:

Uitgebreid

Besturingssysteem:

Apple en Windows

Pagina Adobe Premiere Pro
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3.1.2 Audio programma
Hoewel elke youtuber een editing programma gebruikt, is dit niet het geval voor
audio programma’s. Dit is een programma waarmee je jouw stem kunt opnemen met
een microfoon, voor het maken van een voice-over.
Dit komt voornamelijk voor bij informatieve video’s en lijsten, maar ook bij andere
soorten video’s kun je voice-overs opnemen.
Audacity
Het programma Audacity is een open source programma, waardoor het gratis te
downloaden is. Dit is ideaal voor wanneer je net begint op YouTube.
Functies van Audacity zijn:
-

Opnemen van audio via een microfoon;

-

Audiobestanden samenvoegen;

-

Makkelijk bewerken van audiobestanden;

-

Effecten toevoegen aan de audio waaronder echo, ruisonderdrukking en
compressie.

Nadeel van Audacity is dat het veel tijd kost om het programma onder de knie te
krijgen. Daarnaast levert het programma niet altijd de gewenste audiokwaliteit.

Prijs:

Gratis

Mogelijkheden:

Gemiddeld

Besturingssysteem:

Apple en Windows

Pagina Audacity
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Adobe Audition
Ook Adobe heeft een eigen audioprogramma, genaamd Adobe Audition. Het fijne
van Adobe Audition is dat het een uitgebreid programma is dat veel functies heeft.
Daartegenover is het wel een betaald programma.
Functies van Adobe Audition zijn:
-

Opnemen van audio via een microfoon;

-

Verschillende filters en effecten toevoegen aan audiobestanden;

-

Repareren en herstellen van audiobestanden;

-

Zeer uitgebreide multitrack setup om voice-overs mee op te nemen.

Adobe Audition is dus een erg sterk en uitgebreid programma. Als je echter net
begint op YouTube kun je beter beginnen met Audacity aangezien hier geen kosten
aan zitten.

Prijs:

± € 100,-

Mogelijkheden:

Uitgebreid

Besturingssysteem:

Apple en Windows

Pagina Adobe Audition
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3.1.3 Screencast programma
Veel youtubers maken ook gebruik van een screencast programma. Dit is een
programma waarmee je een digitale opname kunt maken van je beeldscherm.
Screencast programma’s worden voornamelijk gebruikt bij gaming video’s. Hierbij
maakt de youtuber via het screencast programma een digitale opname van het
beeldscherm waarop de videogame wordt gespeeld. Deze opnames voorzien
youtubers vaak ook van commentaar. De meeste screencast programma’s kunnen
zowel het geluid van een microfoon en het beeldscherm tegelijkertijd opnemen.
Quicktime Player
Wanneer je een Apple computer of laptop hebt, is het mogelijk om Quicktime Player
te gebruiken om je beeldscherm op te nemen. Je kunt daarbij zowel het gehele
beeldscherm opnemen als enkel een gedeelte ervan. Ook kun je met Quicktime
Player een webcam opname maken.
Functies van Quicktime Player zijn:
-

Beeldscherm opnemen van je Mac, iPhone of iPad;

-

Kwaliteit instellen van de opname;

-

Opgenomen beelden makkelijk splitsen en inkorten.

Prijs:

Gratis

Mogelijkheden:

Beperkt

Besturingssysteem:

Apple
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Loom
Voor zowel Apple als Windows is Loom een gratis screencast programma. Net als
bij Quicktime Player kun je zowel het beeldscherm als webcam opnemen. Echter,
heeft Loom meer functies vergeleken met Quicktime Player. Dit maakt Loom een
betere optie.
Functies van Loom zijn:
-

Beeldscherm en audio tegelijkertijd opnemen;

-

Opgenomen bestanden inkorten;

-

Video’s beveiligen met een wachtwoord.

Prijs:

Gratis

Mogelijkheden:

Gemiddeld

Besturingssysteem:

Apple en Windows

Pagina Loom
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Screen-O-Matic
Een betaalde optie als screencast programma is Screen-O-Matic. Dit programma
heeft naast het opnemen van je beeldscherm nog veel handige extra functies.
Hierdoor wordt het opnemen en produceren van video’s een stuk makkelijker
vergeleken met andere programma’s.
Functies van Screen-O-Matic zijn:
-

Beeldscherm en audio tegelijkertijd opnemen;

-

Muziek toevoegen aan opnames;

-

Tekst, ondertiteling en afbeeldingen toevoegen aan opnames;

-

Video’s snel delen op YouTube, Facebook en Twitter.

Met de functies die Screen-O-Matic heeft is het programma erg uitgebreid. Daarbij
is het programma nog eens zeer betaalbaar.

Prijs:

± € 20,- per jaar

Mogelijkheden:

Groot

Besturingssysteem:

Apple en Windows

Pagina Screen-O-Matic
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3.2 Hardware
Naast softwareprogramma’s heb je meestal ook een aantal hardware producten
nodig wanneer je begint op YouTube. De producten die je nodig hebt hangen af van
het soort video’s dat je gaat maken.
Soorten hardware producten waar youtubers gebruik van maken zijn:
Camera;
Microfoon.
3.2.1 Camera
Met een camera kun je videobeelden opnemen voor YouTube. Camera’s zijn dan ook
het meest gebruikte hardware product onder youtubers. Wanneer je gaat vloggen
of opdrachten video’s maakt is een camera essentieel.
Smartphone
Tegenwoordig hebben de meeste smartphones een camera die kan filmen met hoge
kwaliteit. Daardoor is het gebruiken van een smartphone als camera een goede optie
wanneer je net begint op YouTube. Wel verschilt de kwaliteit van de camera per
smartphone. Controleer daarom altijd eerst of een smartphone beelden van
gewenste kwaliteit kan opnemen.
Wanneer je opnames maakt met een smartphone is het wel belangrijk om ervoor te
zorgen dat je genoeg licht hebt. Hierdoor zal de kwaliteit van de beelden die je
opneemt al een stuk hoger liggen.

Prijs:

“Gratis”

Kwaliteit:

Gemiddeld
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Sony DSC-WX500
Wanneer je gaat vloggen of opdrachten video’s gaat maken, is de Sony DSCWX500 een echte aanrader om mee te beginnen. De camera is namelijk erg
gebruiksvriendelijk en heeft een kantelbaar scherm. Hierdoor heb je de mogelijkheid
om te zien wat je filmt. Dit is ideaal als beginnende youtuber.
Verder helpt de camera om scherpere opnames te maken
doormiddel van beeldstabilisatie in de camera. Ook
handig is dat je de opgenomen videobeelden via wifi
draadloos naar een smartphone of laptop kunt sturen. Dit
is handig aangezien je dit als youtuber vaak zult doen.
Daarmee is dit de ideale beginnerscamera.
Prijs:

± € 270,-

Kwaliteit:

Hoog

Pagina Sony DSC-WX500
Canon EOS M50
Als je zoekt naar een camera waarbij de kwaliteit nog een stap hoger ligt, is de Canon
EOS M50 een goede optie. Deze camera heeft namelijk de mogelijkheid om opnames
te maken met 4K-kwaliteit. Daarbij kan de camera ook in de meest uitdagende
omstandigheden mooie opnames maken.
De camera beschikt ook over een Touch and Drag AF
systeem.

Hierdoor

kun

je

eenvoudig

de

camera

scherpstellen met het touchscreen scherm. Wanneer je
een camera zoekt in het hogere segment is de Canon EOS
M50 een aanrader.
Prijs:

± € 630,-

Kwaliteit:

Zeer Hoog

Pagina Canon EOS M50
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GoPro
Wanneer jouw video’s meer actiegericht zijn, kun je de keuze maken om een GoPro
aan te schaffen. Dit is een actiecamera waarmee je activiteiten kunt filmen die een
robuuste camera vereisen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een buitenactiviteit zoals
mountainbiken.
De

meeste

GoPro

waterbestendig.

camera’s

Hierdoor

zijn

ook

je

ook

kun

onderwater opnames maken. Wel ligt over het
algemeen de geluidskwaliteit van een GoPro
camera een stuk lager, vergeleken met
normale vlogcamera’s. Daarom kopen veel
youtubers een GoPro als tweede camera.
Prijs:

± € 330,-

Kwaliteit:

Hoog

Pagina GoPro
DJI Osmo Pocket
Een andere camera die zeer geschikt is voor beginners, is de DJI Osmo Pocket. Deze
camera heeft een klein formaat waardoor die goed draagbaar is. Dit is ideaal voor
wanneer je buitenshuis opnames maakt. Ook is de camera nog eens weerbestendig.
Waar andere camera’s gebruik maken van digitale stabilisatie,
heeft de DJI Osmo Pocket een cardanische stabilisatie. Hierbij
heeft de camera een fysieke beugel die de camera stabiel houdt.
Daardoor is het makkelijk om opnames te maken die er
professioneel uitzien.
Prijs:

± € 330,-

Kwaliteit:

Hoog

Pagina DJI Osmo Pocket
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3.2.2 Microfoon
Met een microfoon kun je commentaar geven op een video of een voice-over
inspreken. Daardoor is een microfoon onmisbaar wanneer je gaming of
informatieve video’s maakt. Echter, kan een microfoon ook handig zijn bij andere
soorten video’s wanneer je een voice-over wilt inspreken.
Smartphone en Laptop
Tegenwoordig heeft bijna elke smartphone of
laptop wel een ingebouwde microfoon. Hierdoor
kun je commentaar geven en voice-overs maken,
zonder dat je een losse microfoon hoeft te kopen.
Wel ligt de kwaliteit van dit soort microfoons
vaak aanzienlijk lager. Dit is echter vooral
afhankelijk van het type smartphone of laptop.
Prijs:

Gratis

Kwaliteit:

Laag

Blue Snowball iCE
Als je budget hebt om een microfoon te kopen is
de Blue Snowball iCE een aanrader. De prijs van
deze microfoon ligt erg laag. Hierdoor kun je voor
een betaalbare prijs, geluidsopnames maken van
hoge kwaliteit. Daarnaast wordt de microfoon
standaard geleverd met een statief waardoor die
makkelijk op een bureau kan staan.
Prijs:

± € 60,-

Kwaliteit:

Hoog

Pagina Blue Snowball iCE
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Trust GXT 242
Een andere goede optie is de Trust GXT 242.
Deze

microfoon

maakt

gebruik

van

een

cardioïde opnamepatroon, wat zorgt voor
heldere geluidsopnames. Het voordeel van deze
microfoon is dat het met accessoires geleverd
wordt. Zo krijg je naast de microfoon ook een
popfilter, wat zorgt voor nauwkeurige opnames
met weinig achtergrondgeluid. De prijs van de
Trust GTX 242 ligt net iets hoger vergeleken
met de Blue Snowball iCE.
Prijs:

± € 65,-

Kwaliteit:

Hoog

Pagina Trust GXT 242
Blue Yeti
Wanneer je gelijk een microfoon zoekt in het hoge
segment, is de Blue Yeti een goede optie. Met
deze microfoon kun je kiezen tussen vier
verschillende opnamepatronen. Dit zorgt ervoor
dat de Blue Yeti uitstekende resultaten levert in
verschillende situaties. Op de microfoon zelf
zitten bedieningselementen waarmee je onder
andere

de

richtingskarakteristiek

en

microfoonversterking kunt aanpassen.
Prijs:

± € 150,-

Kwaliteit:

Zeer Hoog

Pagina Blue Yeti
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3.3 Afsluiting
In dit hoofdstuk hebben we laten zien welke benodigdheden je nodig hebt voor
YouTube. Daarbij hebben we zowel gratis als betaalde opties laten zien.
Je kunt hierbij prima beginnen met de gratis opties die we hebben laten zien. Als je
echter video’s naar een hoger niveau wilt brengen, is het aangeraden om eens te
kijken naar de betaalde opties. Hierbij is het vooral aangeraden om in een goede
camera of microfoon te investeren.
Naast de benodigdheden die we in dit hoofdstuk hebben laten zien kan het ook geen
kwaad om te beschikken over een krachtige computer of laptop. Dit zal namelijk
helpen wanneer je veel audio- en videobestanden verwerkt in een editing
programma en bij het renderen van video’s.
Om te controleren of je alle benodigdheden hebt, kun je de checklist erbij pakken.
Op de checklist kun je voor elk soort video’s apart vinden wat je nodig hebt. Hierdoor
weet je precies welke benodigdheden je al in bezit hebt en welke nog niet.
Verder kun je in bonus 2 ‘27 Tools voor Youtubers’ een overzicht vinden van
verschillende benodigdheden. Hierbij kun je de opties uit dit hoofdstuk overzichtelijk
in een lijst terugvinden samen met een aantal extra opties.
Wanneer je alle benodigdheden hebt, kun je verder naar het volgende hoofdstuk.
Daar gaan we een eigen YouTube kanaal opzetten waar je alle video’s op kunt
uploaden.
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H4 YouTube Kanaal Creëren
Nu de benodigdheden geregeld zijn, is het tijd om je eigen YouTube kanaal te
creëren. In hoofdstuk 2 heb je eerder al bepaald welk soort video’s je gaat maken.
Dit is belangrijk, omdat je daarmee in dit hoofdstuk ook een toepasselijke YouTube
naam kunt bedenken.
Naast het bedenken van een YouTube naam, leggen we uit hoe je een YouTube
kanaal aanmaakt en opzet. Daarnaast geven we een introductie over YouTube
Studio. Dit is de plek waar je als youtuber jouw YouTube kanaal kunt beheren.
Aan het einde van dit hoofdstuk heb je een YouTube kanaal opgezet en heb je
kennisgemaakt met YouTube Studio.

4.1 YouTube naam
Voordat je een YouTube kanaal gaat aanmaken, is het belangrijk om te weten welke
naam je het YouTube kanaal gaat geven.
Hoewel de kwaliteit van jouw video’s uiteindelijk het belangrijkste zal zijn op
YouTube, is een goede YouTube naam zeker niet onbelangrijk. Wanneer je namelijk
een goede YouTube naam hebt, kan dit een positief effect hebben op het aantal
kijkers.
Voor een goede YouTube naam geven we de volgende tips:
-

Zoek een naam die goed past bij het soort video’s dat je gaat maken;

-

Gebruik maximaal 15 letters, korte namen zijn namelijk beter te onthouden
voor kijkers;

-

Gebruik geen nummers in de naam tenzij je een goede reden hebt. Dit staat
namelijk erg onprofessioneel;

-

Zorg ervoor dat je naast kleine letters gebruik maakt van hoofdletters.
Hierdoor zal de naam beter opvallen.

Mocht je het moeilijk vinden om een naam te bedenken kun je de online naam
generator Spinxo gebruiken als hulpmiddel.
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Naast deze tips is het ook belangrijk dat een naam nog beschikbaar is. Je wilt
namelijk niet een naam kiezen die al gebruikt wordt op YouTube. Dit kan namelijk
leiden tot verwarring bij kijkers.
Naast YouTube is het ook handig om te controleren of een naam nog beschikbaar is
op andere social media websites. Controleer hierbij of de naam nog niet eerder
gebruikt is op websites als Twitter, Facebook en Instagram. Als dit het geval is, kun
je de naam die je gaat gebruiken alvast registreren op deze websites.
Om in één keer te controleren of een naam nog beschikbaar is op verschillende
websites, kun je Namecheckr gebruiken.

Mocht je later toch nog je YouTube naam willen wijzigen is dat ook mogelijk.
Dat kan met de volgende stappen:
1. Ga naar de accountinstellingen van je Google-account.
2. Naast je naam kun je op het potloodje klikken om de naam te bewerken.
3. Klik op ‘ok’, om de nieuwe naam te bevestigen.
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4.2 YouTube kanaal aanmaken
Zodra je een naam hebt bedacht, is het tijd voor het aanmaken van een eigen
YouTube kanaal. Dit kan met de volgende vier stappen.
Stap 1: Google-account aanmaken
Omdat YouTube onderdeel is van Google, moet je eerst een Google-account
aanmaken. Hierbij moet je accountsgegevens invullen en een wachtwoord kiezen.
Om je YouTube kanaal goed te beveiligen is het kiezen van een sterk wachtwoord
belangrijk.
Wanneer je al een Google-account hebt, kan het alsnog handig zijn om een nieuw
Google-account te maken voor je YouTube kanaal. Hierdoor kun je namelijk privé en
YouTube van elkaar gescheiden houden.
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Stap 2: Aanmelden op YouTube
De volgende stap is om je aan te melden op YouTube. Zodra het Google-account is
aangemaakt, ga je naar de website van YouTube en klik je vervolgens op de knop
“inloggen’’, rechtsboven op de pagina.

Vervolgens kun je inloggen met het eerder aangemaakte Google-account.
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Stap 3: YouTube kanaal maken
Eenmaal aangemeld op YouTube kun je rechtsboven op het pictogram van je account
klikken. Vervolgens komt er een menu tevoorschijn. Klik op de “een kanaal maken”
knop.

Je komt vervolgens terecht op het beginscherm voor het maken van een YouTube
kanaal. Klik op de knop “aan de slag” om verder te gaan.
Vervolgens kun je de keuze maken om de naam te gebruiken van het Googleaccount of een aangepaste naam. Je wilt de optie aangepaste naam kiezen zodat je
de naam kunt instellen die je eerder hebt bedacht.
Vervolgens kun je in het volgende scherm je naam opgeven. Vul deze in en klik op
de knop “maken” om verder te gaan.

Gefeliciteerd! Jouw eigen YouTube kanaal is nu aangemaakt. Hiermee ben je nu
officieel een youtuber! Nu moeten we alleen nog het kanaal verifiëren.
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Stap 4: YouTube kanaal verifiëren
De laatste stap is om het YouTube kanaal te verifiëren. Dit is belangrijk omdat het
toegang geeft tot een aantal essentiële functies op YouTube die je altijd wel nodig
zult hebben.
Een aantal van deze functies zijn:
-

Het uploaden van video’s langer dan 15 minuten;

-

Toevoegen van thumbnails aan video’s;

-

Livestreamen op YouTube.

Daarnaast zorgt het verifiëren van een YouTube kanaal ervoor dat het beter
beschermt is tegen hackers.
Ga naar https://www.youtube.com/verify en selecteer de methode waarmee je de
verificatiecode wilt ontvangen. Dit kan door middel van een automatisch telefoontje
of per SMS. Voer vervolgens je telefoonnummer in om de verificatiecode te
ontvangen en klik op de knop “verzenden”.

Vervolgens wordt de verificatiecode opgestuurd die je kunt invullen bij de tweede
stap van de verificatie. Wanneer dit gedaan is, heb je jouw YouTube kanaal
geverifieerd en krijg je toegang tot alle belangrijke functies.
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4.3 YouTube kanaal opmaken
Nu je een YouTube kanaal hebt aangemaakt, is het tijd om het kanaal verder op te
maken. Je wilt namelijk niet een YouTube kanaal hebben zonder een logo, banner en
andere belangrijke informatie.
Wanneer een YouTube kanaal niet goed is opgemaakt komt het erg kaal en
onprofessioneel over. Net als een goede YouTube naam, kan een goed opgemaakt
YouTube kanaal helpen met het behalen van meer kijkers.
4.3.1 Logo
Als eerst heb je natuurlijk een mooi logo nodig voor je nieuwe YouTube kanaal. Het
logo dat je instelt zullen kijkers zien op je kanaalpagina en in de zoekresultaten.
Bij het maken van logo geven we het volgende advies:
-

Gebruik weinig of geen rode kleur, dit is namelijk al de kleur van YouTube.
Daardoor vallen rode logo’s minder goed op;

-

Hou er rekening mee dat logo’s op YouTube rond worden;

-

Wanneer je gebruik maakt van letters, zorg dan voor een duidelijk lettertype;

-

Je kunt met een logo je eigen identiteit laten zien, kies dus iets waar jij je
vooral goed bij voelt.

De afmetingen voor een YouTube logo zijn 800 x 800 pixels.
Je kunt een logo maken via een tekenprogramma zoals Paint. Echter, kun je ook
online een logo maken. Dit kan bijvoorbeeld met de website Canva. Mocht je er echt
niet uitkomen kun je ook een logo laten maken door een professional.
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Logo instellen op YouTube
Wanneer je een logo hebt gemaakt, kun je deze instellen op YouTube. Ga hiervoor
naar je YouTube kanaal en klik op het kanaalpictogram.

Vervolgens komt er een menu tevoorschijn die je verwijst naar Google. Klik op de
knop “bewerken” om verder te gaan.

Nadat je naar Google bent verwezen kun je op de knop “profielfoto toevoegen”
klikken om verder te gaan.

Je komt vervolgens in een menu waar je het bestand van je logo kunt uploaden.
Vervolgens kun je het geüploade bestand bijsnijden mocht dit nog nodig zijn. Als dit
is gedaan kun je op de knop “instellen als profielfoto” klikken.
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Wanneer de laatste stap is voltooid wordt je logo automatisch zichtbaar op het
YouTube kanaal. Het kan soms enkele minuten duren voordat dit gebeurt.
4.3.2 Banner
Naast een logo is een banner ook erg belangrijk. Banners zijn grote afbeeldingen die
kijkers zien wanneer ze jouw YouTube kanaal bezoeken.
Bij het maken van een banner geven we volgende advies:
-

Gebruik wederom weinig of geen rode kleur, dit is namelijk al de kleur van
YouTube. Daardoor vallen rode banners slecht op;

-

Zet je YouTube naam op de banner;

-

Zet op de banner wat kijkers kunnen verwachten van het YouTube kanaal.
Bijvoorbeeld het soort video’s, de uploadtijd of een slogan.

-

Zet de tekst die op een banner staat altijd in het midden. Dit omdat banners
op YouTube kleiner worden op sommige apparaten zoals smartphones. Door
de tekst in het midden te plaatsen weet je zeker dat de tekst op elk apparaat
zichtbaar wordt.
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De afmetingen voor een banner zijn 2560 x 1440 pixels.
Net als een logo, kun je een banner maken via een tekenprogramma zoals Paint. Ook
kun je een banner maken via een website als Canva.
Banner instellen op YouTube
Wanneer je een banner hebt gemaakt, kun je deze instellen op YouTube. Ga hiervoor
wederom naar je YouTube kanaal. Vervolgens kun je rechtsboven op de plek waar
normaal een banner zichtbaar is, op het pictogram klikken.

Vervolgens kom je terecht in een menu waar je de banner kunt instellen. Klik op de
knop “selecteer een foto van je computer” om de banner te uploaden op YouTube.
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Nadat de banner is geüpload kun je direct zien hoe de banner eruit ziet op een
computer, tv en smartphone. Vandaar is het belangrijk bij het maken van een banner
dat je de tekst in het midden plaatst.
Indien nodig kun je de geüploade banner ook nog bijsnijden. Wanneer dit gedaan is
kun je op de knop “selecteren” klikken.

Wanneer de laatste stap is voltooid wordt je banner direct zichtbaar op YouTube.
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4.3.3 Overige instellingen
Met een logo en een banner op je YouTube kanaal, zijn alle belangrijke visuele zaken
ingesteld. Echter, zijn er nog een aantal kleine zaken die je ook wilt instellen om het
YouTube kanaal nog completer te maken.
Kanaal informatie
Je kunt informatie toevoegen over jouw YouTube kanaal dat beschikbaar wordt voor
kijkers die het YouTube kanaal bezoeken. Ga hiervoor als eerst naar de pagina van
jouw YouTube kanaal en klik op de knop “kanaal aanpassen”.

Hierdoor kom je in de modus terecht waarin je jouw YouTube kanaal kunt bewerken.
Ga vervolgens naar het tabblad “over”.
Je komt hiermee in een overzicht terecht zoals te zien is op de onderstaande
afbeelding.

Als eerste kun je een kanaalbeschrijving toevoegen door op de knop
“+ kanaalbeschrijving” te klikken. De kanaalbeschrijving is een stuk tekst dat
zichtbaar wordt voor kijkers. Zet daarom in je kanaalbeschrijving waar je YouTube
kanaal over gaat en wat voor video’s er worden geüpload. Met een goede
kanaalbeschrijving weet een kijker meteen wat er op het YouTube kanaal te zien is.
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Als tweede kun je een e-mailadres voor zakelijke vragen toevoegen met de knop
“+ e-mail”. Het is belangrijk om dit in te stellen zodat bedrijven je kunnen benaderen
als ze bijvoorbeeld willen samenwerken. Je kunt hier gewoon het e-mailadres van
het eerder aangemaakte Google-account toevoegen.
Als derde kun je de locatie van je YouTube kanaal instellen. Dit als extra informatie
voor de kijker.
Als laatste kun je onderaan weblinks toevoegen naar relevante pagina’s die
gerelateerd zijn aan je YouTube kanaal. Denk hierbij aan een eigen Twitter, Facebook
of Instagram pagina die je hebt. De weblinks die je toevoegt verschijnen ook
automatisch als knoppen op de banner van het YouTube kanaal.
Overige kanaalinstellingen
Ga naar YouTube Studio om de laatste zaken voor je kanaal in te stellen. Klik op de
knop “instellingen” zodra je in YouTube Studio bent.

Je komt vervolgens in een menu terecht waar je verschillende zaken kunt instellen.
Klik op het tabblad “kanaal” en vul de basisinformatie van het YouTube kanaal in.
Onder basisinformatie kun je de zoekwoorden instellen waarop je gevonden wilt
worden. Vul hier dan ook de meest belangrijke zoekwoorden van jouw YouTube
kanaal in. Ook kun je het land van het YouTube kanaal instellen.
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Nadat
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“standaardinstellingen voor uploads” de laatste zaken instellen.
Hier kun je de categorie instellen voor de video’s die je maakt op het YouTube kanaal.
Daarnaast kun je de videotaal van de video’s instellen. Tenzij je video’s gaat maken
in een andere taal zal dit gewoon Nederlands zijn.

Klik op de knop “opslaan” wanneer alles is ingesteld. Hoewel je nog meer kunt
instellen, zijn dit de belangrijkste zaken als beginnende youtuber.
Het is natuurlijk ten alle tijden mogelijk om wijzigingen te maken mocht er wat
veranderen.
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4.4 Introductie YouTube Studio
Je hebt zojuist al een aantal zaken ingesteld met YouTube Studio. Als youtuber is
YouTube Studio een van de belangrijkste plekken op YouTube waar je veel gebruik
van zult maken.
Met YouTube Studio kun je namelijk jouw kanaal beheren, laten groeien, met kijkers
communiceren, statistieken bekijken, video’s uploaden en geld verdienen. Hierdoor
kun je YouTube Studio zien als de thuisbasis van een youtuber.
YouTube Studio bezoeken
Je kunt op twee manieren naar YouTube Studio gaan:
1) Ga rechtstreeks naar studio.youtube.com;
2) Log in op je YouTube kanaal en klik vervolgens rechtsboven op de profielfoto
en klik op de knop ‘‘YouTube Studio’’.
Eenmaal ingelogd kom je terecht op het kanaaldashboard van YouTube Studio. Hier
staat een overzicht van de kanaal statistieken, nieuwe abonnees en nieuws vanuit
YouTube.
Bovenbalk YouTube Studio
Op het kanaaldashboard van YouTube Studio heb je een bovenbalk met
verschillende functies.
-

Met de linkerknop kun je de zijbalk kleiner of groter maken;

-

Midden op de bovenbalk kun je naar geüploade video’s zoeken van het
YouTube kanaal;

-

Met de rechterknop kun je een nieuwe video uploaden of een livestream
starten.
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Zijbalk YouTube Studio
Naast de bovenbalk heeft het kanaaldashboard ook nog een zijbalk met
verschillende functies.
-

Dashboard: Dit is de knop waarmee je
rechtstreeks naar het kanaaldashboard gaat;

-

Video’s: Hier kun je een overzicht vinden van
video’s en livestreams die geüpload zijn;

-

Playlists: Hier kun je nieuwe playlists maken en
beheren;

-

Analytics: Hier kun je statistieken van het
YouTube kanaal bekijken. Denk hierbij aan
views, kijktijd, bereik en betrokkenheid;

-

Reacties: Hier kun je alle nieuwe reacties van
kijkers zien en daar ook direct op reageren;

-

Ondertiteling: Mocht je ondertitelingen willen
maken in andere talen is dat hier mogelijk;

-

Inkomsten genereren: Hier kun je inkomsten
genereren

met

bijvoorbeeld

advertenties.

Hierover wordt meer uitgelegd in hoofdstuk 8;
-

Audiobibliotheek: Hier kun je gratis muziek en
geluidseffecten zoeken om in je video’s te
gebruiken;

-

Instellingen: Hier kun je algemene instellingen
van het YouTube kanaal aanpassen;

-

Feedback sturen: Mocht je feedback hebben
over YouTube Studio kun je dat hier sturen.

We raden vooral aan om even de tijd te nemen om de verschillende functies van
YouTube Studio te ontdekken. Je zult namelijk als youtuber hier veel gebruik van
gaan maken.
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4.5 Afsluiting
Gefeliciteerd! In dit hoofdstuk heb je een eigen YouTube kanaal aangemaakt.
Daarnaast heb je het YouTube kanaal opgemaakt met een eigen logo en banner. Dit
zorgt samen met de andere stappen en tips uit dit hoofdstuk dat kijkers sneller zullen
terugkomen op jouw YouTube kanaal.
Ook heb je in dit hoofdstuk een korte introductie gehad over YouTube Studio. Om te
controleren of je alle stappen uit dit hoofdstuk hebt voltooid, kun je de checklist erbij
pakken.
Door een eigen YouTube kanaal te creëren ben je al een stuk verder gekomen dan
de meeste mensen. Doordat deze stap voltooid is kunnen we beginnen met het echte
werk als youtuber!
In het volgende hoofdstuk zul je meegenomen worden in het proces van video’s
maken voor YouTube.
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H5 Video Maken
Inmiddels heb je al meerdere stappen voltooid. Je bent begonnen met het bepalen
welk soort video’s je gaat maken en welke benodigdheden je nodig hebt. Daarnaast
heb je inmiddels een eigen YouTube kanaal gecreëerd.
Nu is het tijd voor de meest belangrijke en meteen ook de meest moeilijke stap.
Namelijk het maken van video’s voor YouTube. Het is een proces wat erg uitdagend
is en tijd kost. In het begin zal het dan ook moeilijk zijn, maar hoe vaker je het doet
hoe makkelijker het gaat.
Bij het maken van video’s is het vooral belangrijk dat je gewoon aan de slag gaat.
Van het opnemen van de video tot het bewerken met een editing programma. In het
begin zal het mogelijk erg uitdagend zijn doordat je nog veel zult leren.
Aan het einde van dit hoofdstuk heb je jouw eerste video voor YouTube gemaakt.
Daarbij zullen we je zo goed mogelijk meenemen in het proces van video’s maken.

5.1 Onderwerp kiezen
Voordat je kunt beginnen met het filmen van een video voor YouTube is het van
belang om te weten wat je gaat filmen. In andere woorden het onderwerp van de
video.
Een onderwerp voor een video kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een videogame zoals
GTA V maar ook je dagelijks leven kan het onderwerp van de video zijn. Daarnaast
kan een onderwerp ook heel specifiek zijn. Zoals de 10 duurste huizen van Nederland
of een informatieve video over verschillende soorten automerken.
Om een goed onderwerp te kiezen is het belangrijk om te kijken naar de volgende
aspecten:
Populariteit;
Concurrentie;
Eigen interesse.
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Populariteit
Het is belangrijk om een onderwerp te kiezen die kijkers überhaupt wel willen zien.
Stel je maakt video over een onderwerp waar niemand naar wilt kijken, zal het ook
moeilijk worden om kijkers op je YouTube kanaal te krijgen. Daarom is het altijd
handig om naar de populariteit van onderwerpen te kijken.
Om te onderzoeken hoe populair onderwerpen zijn kun je de tool Google Trends
gebruiken. In dit voorbeeld onderzoeken we de populariteit van de videogame Grand
Theft Auto V, door de zoekterm op Google Trends in te voeren.

Wanneer je eenmaal een onderwerp hebt ingevoerd kom je op het volgende scherm
terecht. Hier zie je een grafiek met de ontwikkeling van de populariteit van het
onderwerp dat je opzoekt. Daarbij is 100 het hoogst en 1 het laagst.
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In het menu boven de grafiek kun je ook de periode aanpassen waarover je de
populariteit wilt zien. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken over een maand of over
meerdere jaren. Hierdoor kun je zien hoe de populariteit van een onderwerp of
zoekterm zich ontwikkelt over een langere periode. Een onderwerp kan namelijk
naarmate van tijd in populariteit afnemen of juist toenemen.
Zorg ook dat je de optie “zoeken op YouTube” selecteert in het menu. Anders krijg
je namelijk ook de populariteit te zien van andere zoekmachines zoals Google zelf.
Zorg er daarnaast ook voor dat je Google Trends instelt op Nederland, wanneer je
Nederlandstalige video’s gaat maken.
Als je moeite hebt om een keuze te maken tussen verschillende onderwerpen, is het
ook mogelijk om de populariteit van onderwerpen met elkaar te vergelijken. Klik
daarvoor op de knop “+ vergelijking toevoegen”.

In de bovenstaande afbeelding vergelijken we de videogames Grand Theft Auto V,
Minecraft en Fortnite. Hierdoor is het mogelijk om de populariteit tussen
verschillende onderwerpen inzichtelijk te maken.
Google Trends kun je uiteindelijk goed gebruiken om te kijken hoe populair bepaalde
onderwerpen zijn. Hierdoor kun je ook op nieuwe trends inspelen als youtuber.
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Concurrentie
Naast populariteit is het ook belangrijk om naar concurrentie te kijken van een
onderwerp. Wanneer namelijk al duizenden video’s over een specifiek onderwerp
zijn gemaakt, is het moeilijk om door te breken met een video als nieuwe youtuber.
Hierdoor kan het handig zijn om als beginnende youtuber een onderwerp te kiezen
waar nog weinig concurrentie is. Dit omdat je met een video over een onderwerp
met weinig concurrentie sneller bovenaan de zoekresultaten van YouTube zult
verschijnen. Om de concurrentie van onderwerpen te controleren kun je de gratis
tool Google Keyword Planner gebruiken.
De eerste stap is om naar Google Ads te gaan en in te loggen met een Googleaccount. Klik vervolgens op de knop “nieuw Google Ads-account”.

Google wil vervolgens dat je een campagne aanmaakt. Dit gaan we ontwijken door
te klikken op “overschakelen naar expertmodus”.

Klik vervolgens onderaan op “maak een account zonder campagne”.

Vervolgens dien je nog gegevens te bevestigen. Nadat dit gedaan is kom je in het
dashboard van Google Ads terecht. Klik vervolgens in de bovenbalk op “tools en
instellingen”,

waarmee

een

menu

tevoorschijn

komt.

Klik

daarna

op

“zoekwoordplanner”.
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Je komt hierdoor in de zoekwoordplanner terecht. Klik vervolgens op “nieuwe
zoekwoorden ontdekken”.

Vervolgens kun je een onderwerp invoeren in de zoekbalk en klikken op de knop
“resultaten ophalen”. Als voorbeeld zoeken we naar het onderwerp “geld
verdienen”.

Je kunt vervolgens suggesties zien van Google over verschillende onderwerpen.
Daarbij zie je de gemiddelde maandelijkse zoekopdrachten en de concurrentie.
Onderwerpen kunnen een laag, gemiddeld of hoog concurrentieniveau hebben.
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Wanneer je net begint met YouTube is het aangeraden om onderwerpen te kiezen
die een laag concurrentieniveau hebben. Daarnaast kun je in het begin het beste
zoeken naar onderwerpen met een gemiddeld aantal zoekopdrachten van 1000 per
maand.
Je kunt naast de Google Keyword Planner ook op YouTube zelf kijken of er al veel
video’s bestaan over een specifiek onderwerp. Door dit samen met de Google
Keyword Planner te controleren kun je onderwerpen kiezen waar nog weinig
concurrentie op zit. Hiermee zul je uiteindelijk meer kijkers krijgen op een video
doordat er weinig concurrentie is.
Eigen interesse
De tools Google Trends en Google Keyword Planner kun je uiteindelijk zien als
hulpmiddelen in de zoektocht naar een goed onderwerp.
Uiteindelijk blijft het meest belangrijke dat je een onderwerp kiest waar je zelf ook
geïnteresseerd in bent. Heb je bijvoorbeeld een hobby of veel verstand over een
specifiek onderwerp? Ga dan vooral een video maken over dat onderwerp, ongeacht
de populariteit en concurrentie. Het maken van YouTube video’s moet uiteindelijk
vooral leuk zijn als youtuber.
Wanneer je een leuk onderwerp kiest zal het ook makkelijker zijn om gemotiveerd
een video te maken. Hierdoor zal de video uiteindelijk ook een betere kwaliteit
krijgen. Daarom is het erg belangrijk om een onderwerp te kiezen waar je zelf
geïnteresseerd in bent.
Verder kun je in bonus 1 ‘145 Ideeën voor Youtubers’ 102 ideeën vinden voor
onderwerpen van video’s ter inspiratie. Zodra je een onderwerp hebt gekozen kun
je beginnen met het opnemen van de video.
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5.2 Video opnemen
Nu je een onderwerp hebt gekozen, is het tijd om de video op te nemen. Afhankelijk
van het soort video’s dat je gaat maken, zul je mogelijk op een net wat andere manier
de video opnemen. Zo neemt bijvoorbeeld een vlogger een video op met een camera,
terwijl dat bij gaming video’s gedaan wordt met een screencast programma.
Daarom zullen we een globaal beeld geven over hoe je een video opneemt.
Stap 1: Vooronderzoek
Voornamelijk bij informatieve video’s, lijsten, reviews en compilaties is het
gebruikelijk om eerst vooronderzoek te doen naar het onderwerp van de video.
Als je bijvoorbeeld een informatieve video maakt over de geschiedenis van
Nederland, moet je hiervoor eerst onderzoek doen. Daarbij verzamel je tijdens het
vooronderzoek alle informatie over het onderwerp.
Deze informatie kun je ook meteen in een tekstbestand zetten. Hierdoor heb je gelijk
een tekst voor de video wanneer je ook een voice-over gaat opnemen.
Stap 2: Video openen
Wanneer je een YouTube video begint is het aangeraden om aan de kijkers uit te
leggen wat ze kunnen verwachten in de video. Dit doe je door kort het onderwerp
van de video toe te lichten.
Hierdoor weten kijkers gelijk wat ze kunnen verwachten. Dit zorgt ervoor dat kijkers
langer naar de video kijken doordat ze weten wat er nog gaat komen.
Stap 3: Videobeelden verzamelen
Nadat je de video hebt geopend en mogelijk vooronderzoek hebt gedaan kun je
beginnen met opnemen. In de meeste gevallen doe je dit door het opnemen van
videobeelden met een videocamera of screencast programma.
Wanneer je compilaties of informatieve video’s maakt is het ook veel voorkomend
dat je videobeelden van derden gebruikt of eigen animaties maakt. In dat geval
verzamel je bij deze stap alle videobeelden die je nodig hebt voor de video.
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Tips die je kunt gebruiken bij opnames met een videocamera:
-

Zorg dat je voldoende licht hebt wanneer je een video opneemt. Je kunt dit
bereiken met het aanzetten van extra lampen wanneer je binnen filmt. Dit
zorgt voor een hogere videokwaliteit;

-

Wanneer je binnen opnames doet, zorg dan voor een achtergrond die niet
stoort of afleidt. Hierdoor zal de video beter overkomen bij kijkers.

-

Zorg ervoor dat je met de videocamera stabiel kunt filmen. Dit kan
bijvoorbeeld door middel van een statief.

-

Maak het vooral niet te ingewikkeld als je nog weinig ervaring hebt met
video’s maken. Het is belangrijk dat je vooral aan de slag gaat en steeds weer
een stapje beter wordt.

Stap 4: Video afsluiten
Elke video wil je natuurlijk goed afsluiten. Hierbij kun je de kijker bedanken dat ze
jouw video hebben bekeken. Daarnaast is dit ook een mooi moment om aan kijkers
te vragen of ze willen abonneren.
Wanneer een kijker namelijk abonneert heb je een veel grotere kans dat de kijker bij
een nieuwe video weer terugkomt. Daardoor is het behalen van meer abonnees
zeker niet onbelangrijk.
Stap 5: Voice-over
Je kunt ook nog een voice-over opnemen om de kwaliteit van je video te verbeteren.
Het opnemen van een voice-over is vooral gebruikelijk bij informatieve video’s.
Echter, kun je ook een voice-over opnemen bij andere soorten video’s.
Tips die je kunt gebruiken bij voice-overs:
-

Zorg dat je een voice-over opneemt op een stille locatie;

-

Zorg dat je duidelijk te verstaan bent;

-

Neem voordat je begint met een voice-over een klein stukje op. Speel dit af
en controleer of de opname goed verstaanbaar is.

De Youtubers Begginersgids – www.socialster.nl

59

5.3 Video editen
Als je eenmaal de video hebt opgenomen, is het tijd om te gaan editen. Bij het
opnemen van een video creëer je vaak veel losse video- en audiobestanden. Door te
editen zorg je ervoor dat de juiste stukjes video, op het juiste moment worden
afgespeeld.
Het editen van een video is zeker niet onbelangrijk. Door een video goed in elkaar te
zetten, krijgt de video een hogere kwaliteit. Daarnaast kun je met editen nog extra
effecten toevoegen aan de video.
Omdat elk editing programma verschilt zullen we de algemene stappen van video
editing uitleggen. Mocht je moeite hebben met het editing programma dat je zelf
gebruikt, kun je altijd wel een tutorial op YouTube vinden.
Stap 1: Nieuw project creëren
Wanneer je gaat editen creëer je altijd eerst een nieuw project. Een project kun je
zien als één groot bestand waar alle editing in plaatsvindt. Dit project kun je ook
tussentijds opslaan wanneer het niet lukt om de video in een keer te editen. Ook is
het mogelijk om op een later tijdstip nog aanpassingen te maken aan een project.
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Stap 2: Importeren van bestanden
Wanneer een nieuw project is aangemaakt, kunnen alle video- en audiobestanden
worden geïmporteerd. Hierdoor heb je alle bestanden in de video editor staan.
Vaak heeft een video editor een bibliotheek waarin alle geïmporteerde bestanden
komen te staan.

Stap 3: Bestanden op de tijdlijn plakken
Zodra alle bestanden in de video editor staan kun je de bestanden op de tijdlijn
plakken vanuit de bibliotheek. De tijdlijn is de plek waar je alle losse video- en
audiobestanden achter elkaar en op de juiste volgorde kunt zetten.
Met de tijdlijn regel je dus dat de juiste video- en audiobestanden op het juiste
moment in de video komen te staan. Hierdoor maak je van verschillende losse videoen audiobestanden een geheel.
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Stap 4: Intro en outro
Nu alle bestanden op de tijdlijn staan kun je ook nog een intro en outro toevoegen
aan de video.
Een intro is een kort videofragmenten dat aan het begin van de video staat. Vaak
komt in een intro het logo van het YouTube kanaal voor. Over het algemeen
gebruiken niet alle youtubers een intro, dit omdat de video vaak al geïntroduceerd
wordt door de youtuber zelf. Daarom is een intro niet per definitie nodig, echter kan
het wel leuk zijn.
Een outro is op YouTube een afbeelding die aan het einde van de video staat. Het is
belangrijk

om

altijd

een

outro

te

gebruiken,

omdat

je

hiermee

later

eindschermelementen kunt toevoegen. Dit wordt verder toegelicht in het volgende
hoofdstuk.
Je kunt een outro onder andere maken met Canva. Wanneer je een outro toevoegt
aan het einde van een video, is het belangrijk dat de afbeelding minimaal 5 en
maximaal 20 seconden in beeld komt. Dit zodat het mogelijk is om later bij het
uploaden van de video eindschermelementen te plaatsen. Hieronder kun je een
voorbeeld zien van een outro afbeelding.
De afmetingen voor een intro en outro zijn 1920 x 1080 pixels.
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Stap 5: Effecten toevoegen
Het toevoegen van extra effecten aan video- en audiobestanden die op de tijdlijn
staan is ook mogelijk. Denk hierbij aan mooie overgangen tussen verschillende
videofragmenten of het geluid anders laten klinken. Met effecten kun je de video
naar een nog hogere kwaliteit brengen.

Stap 6: Bestand exporteren
Nu alle video- en audiobestanden goed staan en eventueel effecten zijn toevoegt is
het tijd om de video die je hebt gemaakt te exporteren. Hierbij wordt het project
omgezet in een enkel videobestand, dit wordt ook wel renderen genoemd.
Aangeraden is om het bestand in MP4 of H.264 te exporteren. Met deze
videoformaten krijg je een goede videokwaliteit, terwijl de bestandsgrootte niet al te
groot is. Dit scheelt tijd bij het uploaden van de video op YouTube.
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Zorg ervoor dat je het bestand exporteert in een formaat dat YouTube accepteert.
De videoformaten die YouTube accepteert zijn: MOV, H.264, MPEG4, MP4, AVI,
WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm en HEVC. Verder is
het belangrijk dat het videobestand in een 16:9 ratio wordt geëxporteerd.

5.4 Afsluiting
In dit hoofdstuk hebben we het proces van een video maken voor YouTube laten
zien. Daarbij is uitgelegd hoe je een goed onderwerp kiest, een video maakt en een
video bewerkt.
Uiteindelijk blijft het maken van video’s een van de moeilijkere en tijdsintensieve
stappen als youtuber. Echter, zal het steeds makkelijker worden naarmate je het
vaker doet en daarmee ook leuker!
Het is hierbij ook belangrijk om gewoon zoveel mogelijk video’s te maken en daarvan
steeds weer te leren. Je kunt altijd beter iets uploaden dan niets. Ook de succesvolle
youtubers zijn ooit begonnen zonder kennis en ervaring over video’s maken. Dit
terwijl deze grote youtubers tegenwoordig de mooiste video’s creëren. Ook jij kan
dit bereiken!
Om te controleren of alle stappen uit dit hoofdstuk zijn voltooid kun je de checklist
erbij pakken.
Nu je een eigen video hebt gemaakt is het tijd om deze te uploaden op YouTube,
zodat kijkers de video kunnen zien. In het volgende hoofdstuk zullen we dan ook
uitleggen hoe uploaden op YouTube werkt.
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H6 Uploaden
Nu je een video hebt gemaakt, is het tijd om deze video te uploaden op YouTube. Bij
het uploaden van een video komen altijd nog belangrijke zaken naar voren, zoals het
maken en instellen van een thumbnail en het gebruik van eindschermelementen en
kaarten.
Aan het einde van dit hoofdstuk heb je jouw eerste video op YouTube geüpload,
waarbij alles op de beste manier is ingesteld voor de kijker.

6.1 Thumbnail
Voordat je een video gaat uploaden op YouTube is het belangrijk om een eigen
thumbnail te maken. Een thumbnail is een afbeelding van de video die een kijker ziet
in de zoekresultaten van YouTube. Omdat het een momentopname betreft, is het
belangrijk om een goede thumbnail te maken die kijkers aantrekt. Een goede
thumbnail zal dan ook zorgen voor meer kijkers.

Bij het maken van een thumbnail geven we het volgende advies:
-

Gebruik weinig of geen rode kleur in een thumbnail. Dit maakt een thumbnail
namelijk onopvallend, omdat YouTube ook al rood is;

-

Maak gebruik van een korte tekst in je thumbnail;

-

Gebruik een duidelijk lettertype waarmee kijkers de tekst gemakkelijk en snel
kunnen lezen.

De afmetingen voor een thumbnail zijn 1280 x 720 pixels.
Net als bij logo’s en banners kun je een thumbnail maken via een gratis programma
als Paint. Ook kun je een thumbnail makkelijk maken via de website Canva.
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6.2 Uploaden op YouTube
Zodra je een thumbnail hebt gemaakt is het tijd om jouw video te uploaden op
YouTube. Om een video te uploaden op YouTube ga je naar het kanaaldashboard in
YouTube Studio. Klik vervolgens op het logo met het pijltje omhoog, rechtsboven op
het kanaaldashboard.

Je komt vervolgens in een scherm terecht waar je het videobestand kunt uploaden.
Klik op de knop “Bestanden selecteren”. Hiermee kun je browsen door de bestanden
van je computer. Vervolgens kun je het videobestand selecteren dat je hebt
geëxporteerd met het editing programma.

Wanneer het bestand is geselecteerd begint YouTube automatisch met het
uploaden van de video. Het zal vaak even duren voordat een bestand volledig is
geüpload. Dit is afhankelijk van jouw internetsnelheid en de bestandsgrootte.
Ondertussen kun je alvast de details van de video instellen.
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6.2.1 Details
Nadat het bestand begint met uploaden kom je terecht in een menu waarin je
verschillende zaken kunt instellen voor de video. Dit kan zelfs al gedaan worden
wanneer de video nog bezig is met uploaden.
De zaken die je kunt instellen zijn:
-

Titel van de video die zichtbaar wordt voor de kijkers;

-

Beschrijving die onder de video komt te staan;

-

Thumbnail van de video;

-

Optioneel kan de video nog worden toegevoegd aan een playlist.

Verder naar beneden in het menu kun je ook nog tags toevoegen aan de video.
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Naast deze zaken heb je nog andere opties die je kunt instellen:
-

Video vriendelijkheid voor kinderen;

-

Betaalde promotie;

-

Taal en ondertiteling;

-

Opnamedatum en locatie;

-

Licentie en distributie;

-

Categorie;

-

Reacties en beoordelingen.

Hoewel het mogelijk is om veel verschillende zaken in te stellen, is het belangrijkste
dat je een goede titel, beschrijving en thumbnail instelt.
6.2.2 Video-elementen
Wanneer de video volledig is geüpload en verwerkt op YouTube kun je verder met
de volgende stap. Dit is het toevoegen van video-elementen. Met video-elementen
kun je verwijzen naar websites, gerelateerde video’s en playlists. Hierdoor kun je een
video interactief maken voor kijkers.
Er zijn twee soorten video-elementen. Dit zijn eindschermelementen en kaarten.
Voor het toevoegen van elementen klik je op “toevoegen”.
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Eindschermelementen
De eerste soort video-elementen die je kunt toevoegen zijn eindschermelementen.
Hiermee kun je interactieve knoppen toevoegen aan het laatste gedeelte van een
video. Denk bijvoorbeeld aan een knop waarmee kijkers gelijk kunnen abonneren op
jou YouTube kanaal of een knop waarmee kijkers naar een gerelateerde video gaan.
Voor eindschermelementen is het belangrijk dat je tijdens het editen van de video
een outro afbeelding hebt toegevoegd. Dit is eerder in hoofdstuk 5 uitgelegd.
Bij het toevoegen van eindschermelementen kun je kiezen uit verschillende lay-outs.
Deze lay-outs bevatten een aantal vaste plekken voor eindschermelementen. De
eindschermelementen kunnen ook verplaatst worden naar andere plekken en het is
ook mogelijk om extra eindschermelementen toe te voegen.

In totaal heeft YouTube vijf verschillende eindschermelementen:
-

Video: Hiermee kun je de kijker verwijzen naar een andere video. Het element
kan de meest recente video, een video die het meest geschikt is voor de kijker
of een specifieke video laten zien;

-

Playlist: Hiermee kun je de kijker verwijzen naar een playlist;

-

Abonneer: Met dit element kunnen kijkers abonneren op het YouTube kanaal;

-

Kanaal: Met dit element kun je verwijzen naar iemand anders zijn YouTube
kanaal;

-

Link: Hiermee kun je de kijker naar een specifieke webpagina verwijzen.
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Wanneer je eindschermelementen instelt, is het ook mogelijk om te bepalen hoelang
de elementen getoond worden. Eindschermelementen kunnen minimaal 5 en
maximaal 20 seconden zichtbaar zijn aan het einde van een video.
Kaarten
De tweede soort video-elementen die je kunt toevoegen zijn kaarten. Dit zijn
elementen die gedurende een video tevoorschijn komen voor een kijker, waarmee je
een video interactiever kunt maken. Wanneer een video gebruik maakt van kaarten,
wordt dit zichtbaar voor de kijker door het kaartpictogram rechtsboven op het
scherm.

Door op de knop “infokaart toevoegen” te klikken kun je vier verschillende soorten
kaarten toevoegen.
-

Videokaart: Verwijst naar een andere video op YouTube;

-

Kanaalkaart: Verwijst naar een ander YouTube kanaal;

-

Linkkaart: Verwijst naar een webpagina;

-

Playlistkaart: Verwijst naar een playlist.

De Youtubers Begginersgids – www.socialster.nl

70

Je kunt verder per video maximaal vijf kaarten toevoegen.
6.2.3 Zichtbaarheid
De laatste stap bij het uploaden van een video is het instellen van de zichtbaarheid.
Hiermee kun je bepalen wanneer een video zichtbaar wordt voor kijkers.
De eerste optie is het opslaan of publiceren van een video. Je hebt hierbij de optie
om de video openbaar te maken, verbogen of privé. Hierbij zul je eigenlijk altijd wel
kiezen voor de optie openbaar, aangezien hiermee de video zichtbaar wordt voor
kijkers.
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De tweede optie is het inplannen van de video. Hierbij kun je een video automatisch
openbaar maken op een vooraf bepaalt tijdstip. Deze optie is ideaal wanneer je een
uploadschema hebt of alvast een aantal video’s klaar hebt staan op YouTube voor
de komende periode. Natuurlijk kun je een video ook gewoon direct publiceren.

Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor de zichtbaarheid van de video, kun je
rechtsonder op de blauwe knop klikken om de keuze te bevestigen.
Wanneer de video direct gepubliceerd wordt, kom je in het volgende scherm terecht.
Hierbij bevestigt YouTube dat de video is gepubliceerd. Ook kun je hier de video
meteen delen via social media.
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Zodra je een video hebt geüpload wordt dit ook zichtbaar in YouTube Studio. Met de
knop “video’s” in de zijbalk van YouTube Studio kun je controleren of een video
openbaar staat.

6.3 Afsluiting
Gefeliciteerd! In dit hoofdstuk heb je jouw eerste video op YouTube geüpload.
Tijdens dit proces zijn belangrijke zaken als een thumbnail en video-elementen
ingesteld.
Doordat je nu een video hebt geüpload zullen vanaf dit moment langzaam de eerste
kijkers en abonnees op het YouTube kanaal binnenstromen. Dit zal een geweldig
gevoel geven als youtuber! Om verder te controleren of alle stappen uit dit hoofdstuk
zijn voltooid kun je de checklist erbij pakken.
In het volgende hoofdstuk laten we zien hoe je de resultaten van jouw YouTube
kanaal kunt zien. Daarnaast leggen we uit hoe je meer kijkers kunt krijgen op een
YouTube kanaal door middel van optimalisatie.
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H7 Optimalisatie
Nu je eerste video op YouTube staat kun je na verloop van tijd kijken naar de
resultaten van de video. Het is namelijk erg leuk om te zien hoeveel kijkers naar een
video kijken. Ook kun je hiermee bekijken of je YouTube kanaal op lange termijn
groeit.
Naast de resultaten, gaan we kijken naar belangrijke factoren om hoger in de
zoekresultaten van YouTube te komen. Daarnaast leggen we ook tien
zoekmachineoptimalisatie punten uit waarmee je meer kijkers zult krijgen. Je zult
namelijk met een goed geoptimaliseerd YouTube kanaal en video’s een stuk sneller
groeien.

7.1 Resultaten bekijken
Op YouTube kun je de resultaten van geüploade video’s bekijken in YouTube Studio.
Ga naar YouTube studio en klik op de knop “analytics’’ die te vinden is in de zijbalk.

Vervolgens kom je in het analytics overzicht van het YouTube kanaal. Hier zijn alle
statistieken en cijfers van het YouTube kanaal te vinden.
Om resultaten inzichtelijk te maken kun je in de bovenbalk kiezen tussen de
tabbladen: overzicht, bereik, betrokkenheid en publiek. Elk tabblad heeft zijn eigen
statistieken. Daarnaast kun je rechts in de bovenbalk de periode kiezen waarover je
de statistieken wilt zien.
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Overzicht
Onder overzicht kun je de totale resultaten van het YouTube kanaal zien. Hierbij kun
je zien wat de nieuwe weergaven, kijktijd en abonnees zijn over een periode.

Verder kun je nog de best presterende video’s en real time informatie zien.
Bereik
Onder bereik kun je zien hoe vaak jouw video’s voorkomen in de zoekresultaten en
aanbevolen video’s van YouTube. Het aantal vertoningen laat hierbij zien hoe vaak
de thumbnails van jouw video’s vertoond zijn.
Ook kun je met de klikfrequentie voor vertoningen zien hoe vaak iemand op een
video klikt wanneer deze wordt vertoond. Dit wordt ook wel de click through rate
genoemd (CTR).

Verder kun je zien waar kijkers vandaan komen. Niet iedere kijker komt namelijk van
YouTube zelf vandaan. Zo kunnen kijkers ook van social media afkomen zoals
Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast verschijnen video’s van YouTube ook in
zoekmachines als Google en Bing. Hierdoor kunnen kijkers vanaf verschillende
plekken naar jouw YouTube kanaal komen.
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Betrokkenheid
Onder betrokkenheid kun je zien hoeveel uur je YouTube video’s in totaal zijn
bekeken. Hierbij wordt de tijd die alle kijkers naar video’s hebben gekeken op het
YouTube kanaal bij elkaar opgeteld. Ook kun je zien hoelang een kijker gemiddeld
een video kijkt op het YouTube kanaal.

Verder kun je zien wat de best presterende kaarten en eindschermelementen zijn,
die je eerder in hoofdstuk 6 hebt ingesteld.
Publiek
Onder publiek kun je zien hoeveel unieke kijkers jouw YouTube kanaal heeft.
Daarnaast laat het overzicht zien hoeveel video’s een unieke kijker gemiddeld bekijkt.
Daardoor weet je of kijkers meerdere video’s bekijken of gelijk weggaan na het
bekijken van een enkele video.

Verder kun je zien wat de demografische gegevens zijn van kijkers. Denk hierbij aan
zaken zoals leeftijd en geslacht. Hierdoor heb je inzichtelijk wie precies het publiek
van de video’s zijn en kun je daar eventueel gebruik van maken.
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7.2 Belangrijke factoren
Het algoritme van YouTube gebruikt verschillende factoren om te bepalen hoe hoog
een video in de zoekresultaten komt te staan. Sommige van deze factoren zijn
publiekelijk bekend en andere geheim. Om hoog in de zoekresultaten van YouTube
te komen zijn in ieder geval de volgende factoren van belang.
Klikfrequentie voor vertoningen
Op YouTube is de klikfrequentie voor vertoningen, ook wel click through rate een erg
belangrijke factor. Wanneer een video over pizza’s bakken tien keer wordt vertoond
en daarbij twee kijkers op de video klikken, is de klikfrequentie voor vertoningen 20
procent.
Stel een concurrerende video over pizza’s bakken heeft een klikfrequentie voor
vertoningen van 5 procent, zal de video met 20 procent uiteindelijk hoger in de
zoekresultaten komen. Dit omdat YouTube video’s met een hogere klikfrequentie
voor vertoningen, hoger in de zoekresultaten plaatst. De reden hiervoor is dat de
video met de hogere klikfrequentie voor vertoningen populairder is bij kijkers.
Nieuwe abonnees
Wanneer een kijker abonneert na het kijken van een video heeft dit een positief
effect. Dit doordat YouTube ervanuit gaat dat kijkers dit alleen doen wanneer de
video van hoge kwaliteit is. Hierdoor heeft de video een grotere kans om hoger in de
zoekresultaten te komen.
Delen
Wanneer een kijker een video deelt op social media heeft dit een positief effect.
YouTube gaat ervan uit dat kijkers niet zomaar slechte video’s zullen delen.
Ook heeft het nog als voordeel dat je extra kijkers kunt krijgen doordat de video
gedeeld is. Stel een kijker deelt een van je video’s op Twitter, heb je kans dat
gebruikers van Twitter naar jouw video komen.
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Likes en dislikes
De likes en dislikes op een video is ook een belangrijke factor voor YouTube. Stel een
video heeft erg veel dislikes, kan dit als gevolg hebben dat de video lager komt in de
zoekresultaten. Bij veel likes op een video heeft dit natuurlijk weer juist een positief
effect.

Lengte
Over het algemeen krijgen lange video’s sneller een hogere positie in de
zoekresultaten dan korte video’s. Dit heeft ermee te maken dat YouTube graag
kijkers zo lang mogelijk op hun website wil behouden. Daarom komen langere video
vaak hoger in de zoekresultaten te staan.
Kijktijd
De kijktijd van een video is ook een belangrijke factor voor YouTube. Als een kijker
bijvoorbeeld de video volledig afkijkt heeft dit een positief effect. Het is voor
YouTube namelijk een signaal dat kijkers geïnteresseerd zijn in de video. Wanneer
dit het geval is plaatst YouTube de video sneller hoger in de zoekresultaten.
Reacties
Wanneer kijkers onderaan een video een reactie achterlaten heeft dit een positief
effect. Het laat namelijk zien dat er interactie plaatsvindt met de video. Hierdoor kun
je hoger in de zoekresultaten komen wanneer er veel reacties komen op een video.
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7.3 Zoekmachineoptimalisatie
Bij zoekmachineoptimalisatie ben je actief bezig om je YouTube kanaal en video’s te
optimaliseren, met als doel om hoger in de zoekresultaten van YouTube te komen.
Als je namelijk hogere posities in de zoekresultaten hebt, zul je meer kijkers krijgen
op video’s en hoe meer kijkers je hebt hoe hoger de inkomsten liggen. Daarom is
zoekmachineoptimalisatie erg belangrijk voor elke youtuber. Met het toepassen van
de volgende tien punten zul je meer kijkers krijgen op je YouTube kanaal.
Videotitel
De titel van een video is erg belangrijk, omdat dit een van de factoren is waarmee
een kijker beoordeelt of die naar een video gaat kijken of niet. Zorg daarom dat een
videotitel minimaal 5 woorden lang is. Ook is het belangrijk om de zoekwoorden
waarop je gevonden wilt worden in de videotitel te zetten.
Thumbnail
Samen met de videotitel bepaalt een thumbnail voor een kijker of die naar een video
gaat kijken of niet. Daarom is het belangrijk om genoeg tijd in een thumbnail te
steken. Goede thumbnails zorgen samen met een goede videotitel namelijk voor een
hogere klikfrequentie voor vertoningen en daardoor ook meer kijkers. Tips voor een
goede thumbnail kun je vinden in hoofdstuk 6.
Videobeschrijving
Ook de videobeschrijving is erg belangrijk. Dit omdat YouTube de beschrijving
gebruikt om te bepalen waarover een video gaat.
Zorg ervoor dat het zoekwoord waarop je gevonden wilt worden in de eerste 25
woorden

van

de

videobeschrijving

staat.

Schrijf

daarnaast

altijd

een

videobeschrijving van minimaal 250 woorden. Zet hierbij het zoekwoord waarop je
gevonden wilt worden er twee tot vijf keer in.
Tags
Bij elke video die je uploadt kun je ook tags toevoegen. Zorg ervoor dat de eerste tag
het zoekwoord is waarop je gevonden wilt worden. Andere tags die je toevoegt
kunnen het beste variaties zijn van het zoekwoord of onderwerpen die ook in de
video langskomen. Voeg verder nooit meer dan tien verschillende tags toe aan een
enkele video.
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Promotie
Om meer kijkers te krijgen op video’s kun je ook promotie maken via social media.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Facebook, Snapchat, Twitter en Instagram. Voor het
maken van promotie kun je bijvoorbeeld een link plaatsen op social media websites
met daarbij een korte beschrijving waarover de video gaat.
Wanneer je een eigen website beheert, kun je ook video’s plaatsen door middel van
embedding. Hierdoor wordt een video zichtbaar vanuit je eigen website.
Kanaalbeschrijving
Eerder in hoofdstuk 4 hebben we laten zien waar je de kanaalbeschrijving van een
YouTube kanaal kunt aanpassen. Het is belangrijk om de belangrijkste zoekwoorden
waarop je gevonden wilt worden toe te voegen aan een kanaalbeschrijving.
Door het maken van een goede kanaalbeschrijving weet de kijker ook meteen wat
die kan verwachten.
Afspeellijsten
Het maken van afspeellijsten is een goede manier om meer views te krijgen op
video’s. Wanneer je namelijk een afspeellijst maakt met video’s van jouw kanaal,
worden deze video’s automatisch achter elkaar afgespeeld. Daarnaast verschijnen
afspeellijsten ook in de zoekresultaten van YouTube.
Zorg ervoor dat je afspeellijsten maakt met video’s die goed bij elkaar passen. In
hoofdstuk 9 wordt uitgelegd hoe je een afspeellijst kunt maken.
Continuïteit
Het is belangrijk dat je continu nieuwe video’s blijft uploaden. Hierdoor ziet YouTube
namelijk dat het kanaal actief is, waardoor video’s sneller bij kijkers getoond zullen
worden. Wij raden aan om in ieder geval één keer per week te uploaden.
Door regelmatig te uploaden zul je ook sneller een YouTube kanaal met veel video’s
opbouwen. Hierdoor krijg je steeds meer verschillende video’s met verschillende
onderwerpen waardoor je dagelijks steeds meer kijkers zult ontvangen. Hoe vaker
je kunt uploaden, des te beter het is! Hiervoor kun je natuurlijk ook een
uploadschema opstellen.
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Interactie
Zorg ervoor dat je interactie hebt met kijkers. Eerder is uitgelegd dat likes, nieuwe
abonnees en reacties belangrijke factoren zijn om hoger in de zoekresultaten te
komen. Daarom is het belangrijk dat je zoveel mogelijk interactie hebt met kijkers
zodat je meer likes, abonnees en reacties krijgt.
Het is aangeraden om aan het einde van een video kijkers te vragen om te abonneren
op jouw YouTube kanaal, dit zal helpen om meer abonnees te krijgen. Als een kijker
namelijk al aan het einde van de video is, willen ze vaak ook wel abonneren. Ook kun
je kijkers motiveren om een reactie achter te laten. Dit door bijvoorbeeld tijdens de
video een vraag te stellen of met een prijsvraag.
Het is ook wenselijk om de reacties die je krijgt op video’s te beantwoorden. Dit zorgt
ervoor dat de kijkers zich gehoord voelen en in de toekomst sneller terugkomen naar
jouw YouTube kanaal en nogmaals een reactie plaatsen. Daarnaast is het ook leuk
om als youtuber interactie te hebben met je kijkers.
Videokwaliteit
Kijktijd is een van de belangrijkste factoren om hoog in de zoekresultaten te komen
van YouTube. De beste manier om de kijktijd van video’s te verhogen, is door het
produceren van video’s met hoge kwaliteit. Wanneer je namelijk goede video’s
produceert zullen de kijkers vanzelf langer blijven en terugkomen. Hierdoor zal de
kijktijd weer hoger liggen, wat weer een positief effect heeft.
Zorg er dus voor dat jouw video’s van hoge kwaliteit zijn. Meestal is dit in het begin
lastig als beginnende youtuber omdat alles nog nieuw is, maar zorg er in ieder geval
voor dat jouw video’s steeds weer een stukje beter worden. Wanneer je hiervoor
zorgt weet je zeker dat de kijktijd van video’s steeds hoger komt te liggen. Hierdoor
zul je meer kijkers ontvangen en kan het YouTube kanaal groeien.
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7.4 Afsluiting
In dit hoofdstuk hebben we laten zien hoe je de resultaten van je YouTube kanaal
kunt optimaliseren. Daarbij hebben we laten zien hoe je de resultaten kunt bekijken
in YouTube Studio en wat belangrijke factoren zijn om hoger in de zoekresultaten te
komen.
Ook hebben we voor zoekmachineoptimalisatie tien punten gegeven waarmee je
meer kijkers zult krijgen op je YouTube kanaal. Om te controleren of je deze punten
al gebruikt kun je de checklist erbij pakken.
In het volgende hoofdstuk laten we zien welke methodes je kunt toepassen om geld
te verdienen. Met deze methodes kun je een passief inkomen opbouwen op
YouTube.
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H8 Geld Verdienen
Hoewel het erg leuk is om video’s te maken voor YouTube, is het uiteindelijk ook de
bedoeling om er geld mee te verdienen. Het is als eerst wel belangrijk om hier pas
mee te beginnen wanneer je genoeg dagelijkse kijkers en abonnees hebt. Zonder
kijkers en abonnees is het namelijk niet mogelijk om geld te verdienen met YouTube.
Leg daarom eerst de focus op het maken van nieuwe video’s waarmee je kijkers
krijgt voordat je aan deze stap begint.
In dit hoofdstuk zullen we kijken naar zes methodes om op YouTube geld te
verdienen. Sommige van de methodes kun je meteen gebruiken en aan andere
methodes zitten specifieke eisen.

8.1 Advertenties
De meest gebruikte manier om geld te verdienen op YouTube zijn advertenties. Deze
advertenties kunnen voor, tijdens of aan het einde van een video worden vertoond.
Vaak moet de kijker hierbij minimaal vijf seconde verplicht de advertentie bekijken.
Elke keer wanneer een advertentie vertoond wordt kan de youtuber hier geld aan
verdienen. Hierdoor kun je steeds meer geld verdienen met advertenties, naarmate
je meer kijkers krijgt.

Beginnen met advertenties
Om te beginnen met advertenties dien je aan de volgende eisen te voldoen:
-

Je moet minimaal 1000 abonnees hebben;

-

Je video’s moeten minimaal 4000 kijkuren hebben in een periode van 12
maanden en voldoen aan de richtlijnen voor advertentie vriendelijke content;

-

Je moet minimaal 18 jaar oud zijn. Wanneer je dit nog niet bent kun je altijd
nog adverteren via een ouder of voogd.
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Wanneer je aan deze eisen voldoet is het mogelijk om je aan te melden bij het
YouTube-partnerprogramma. Na het aanmelden dien je de voorwaarden van het
YouTube-partnerprogramma te ondertekenen. Nadat dit is gedaan, wordt jouw
YouTube kanaal gecontroleerd en beoordeeld door YouTube.
Zodra je YouTube kanaal is goedgekeurd en je daarmee aangemeld bent bij het
YouTube-partnerprogramma kun je een Google AdSense account koppelen aan het
YouTube kanaal. Wanneer dit gedaan is kun je in YouTube Studio onder het tabblad
“inkomsten genereren” advertenties aanzetten.
Naast dat je met het YouTube-partnerprogramma inkomsten kunt genereren
met advertenties krijg je ook toegang tot extra functies.
Zo krijg je toegang tot een supportteam voor youtubers, waarmee je contact kunt
opnemen. Daarnaast kun je ook gebruik maken van de Copyright Match Tool.
Hiermee zorgt YouTube ervoor dat andere personen niet zomaar je video’s kunnen
stelen en opnieuw uploaden.
Inkomsten advertenties
Wat je kunt verdienen met advertenties verschilt erg per situatie. Over het algemeen
verdien je gemiddeld tussen de € 1,- en € 4,- per 1000 views.
Hoeveel je verdient per 1000 views hangt van verschillende factoren af:
-

Het soort video’s dat je maakt. Zo krijgen YouTube kanalen met zakelijke
onderwerpen bijvoorbeeld meer per 1000 views betaald dan YouTube
kanalen met gaming video’s. Dit doordat adverteerders meer voor dit soort
video’s willen betalen.

-

Het aantal keer dat kijkers op een advertentie klikken terwijl die afgespeeld
wordt. Wanneer dit vaker voorkomt worden de inkomsten per 1000 views
ook hoger.

Als voorbeeld nemen we een video waarop 500.000 views komen. Met inkomsten
van € 2,50 per 1000 views, levert deze video € 1250,- op. Dat is geen verkeerd
bedrag als je dit alleen al verdient aan advertenties. Het leuke hieraan is dat je met
elke video die je uploadt jarenlang geld kunt verdienen met advertenties.
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8.2 Donaties
Wat ook een veelgebruikte methode is om geld te verdienen op YouTube zijn
donaties. Hierbij vraagt de youtuber aan de kijkers of ze willen doneren aan het
YouTube kanaal. Het is dan aan de kijker of ze een donatie willen achterlaten of niet.
Vaak krijgt de kijker in ruil voor een donatie een leuk extraatje terug, zoals de
mogelijkheid om nieuwe video’s eerder te kunnen bekijken.
Geld verdienen op YouTube door middel van donaties is vooral gebruikelijk bij
youtubers die nog in de beginfase zitten. Dit aangezien je voor deze methode niet
veel kijkers nodig hebt. Daarnaast doneren kijkers sneller aan YouTube kanalen die
pas net begonnen zijn.
Wanneer je geld wilt verdienen met donaties is het wel van belang dat de video’s
een hoge kwaliteit hebben. Wanneer dit niet het geval is zullen kijkers minder snel
een donatie achterlaten.
PayPal
De eerste manier om donaties te krijgen van kijkers is via PayPal. Hiervoor moet je
een account aanmaken bij PayPal.
Door een speciale link aan te maken bij PayPal en die te plaatsen kunnen kijkers
eenmalig een bedrag naar keuze doneren. Dit bedrag zul je vervolgens ontvangen
op je PayPal account.
Patreon
De laatste jaren is Patreon erg populair geworden bij youtubers. Met Patreon kunnen
kijkers maandelijks een vast bedrag doneren aan youtubers. Dit bedrag ligt meestal
tussen de € 1,- en € 20,- per maand.
Vaak krijgt de kijker die een bedrag doneert op Patreon een extraatje van de
youtuber. Denk hierbij aan de mogelijkheid om nieuwe video’s eerder te kunnen
bekijken. De extra’s die een kijker krijgt die doneert, verschilt vaak afhankelijk van
het bedrag dat de kijker maandelijks doneert.
Beginnen op Patreon is gratis. Wel brengt Patreon een klein percentage van de
donaties in rekening als vergoeding voor hun diensten.
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Inkomsten donaties
Wat je kunt verdienen met donaties hangt natuurlijk erg af van het aantal kijkers dat
bereidt is om te doneren. Daarbij is het belangrijk dat de video’s van hoge kwaliteit
zijn.
Als voorbeeld nemen we een YouTube kanaal die 50 kijkers heeft die gemiddeld
maandelijks € 5,- per kijker doneren. Dan heb je elke maand een extra
inkomstenbron van € 250,- aan donaties. Zoals eerder gezegd is het gebruik maken
van donaties vooral handig wanneer je net begint op YouTube.
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8.3 Sponsoren
Wanneer een YouTube kanaal eenmaal groot genoeg is, kun je bedrijven benaderen
of zul je zelf benaderd worden door bedrijven. Bij deze methode promoot je
producten van bedrijven in ruil voor een vergoeding. Dit kan een geldbedrag zijn
maar ook een gratis product dat de youtuber ontvangt. Verder wordt de vergoeding
meestal van tevoren afgesproken maar kan ook achteraf worden uitbetaald op basis
van de resultaten op een video.
De promotie van het product vindt meestal plaats tijdens de video zelf. Daarbij wordt
het product vaak in tien tot twintig seconde gepromoot tijdens een video. Bedrijven
die je vaak tegenkomt op YouTube zijn NordVPN, Skillshare en Wix.

Je kunt ook kijken of er sponsoren zijn die specifiek bij jouw video’s passen. Stel je
maakt informatieve video’s over beleggen kun je bijvoorbeeld naar een
samenwerking met een broker zoeken.
Inkomsten sponsoren
Wat een bedrijf betaald voor promotie op je YouTube kanaal hangt af van een aantal
factoren:
-

Aantal abonnees;

-

Views die je krijgt op het YouTube kanaal;

-

Afspraken die je zelf hebt gemaakt met het bedrijf.

Wanneer je YouTube kanaal eenmaal groot genoeg is, kun je tot wel € 500,- krijgen
in een enkele video voor het maken van promotie. Dit hangt echter af van de
eerdergenoemde factoren. Ook is het een mogelijkheid om als grote youtuber gratis
producten te krijgen zoals schoenen of elektronica.
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8.4 Affiliate Marketing
Affiliate marketing is tegenwoordig een van de beste manieren om geld te verdienen
met YouTube. Bij affiliate marketing promoot je producten en diensten van derden,
in ruil voor commissies. Dit doe je door affiliate links te plaatsen in de beschrijving
van een video. Wanneer een kijker op de affiliate link klikt en vervolgens het
gepromote product koopt ontvangt de youtuber een commissie.
Bij affiliate marketing kun je bijna alle soorten producten wel promoten. Bijvoorbeeld
fysieke producten zoals een videocamera, computer, telefoon of boek. Maar ook
digitale producten zoals een e-book of videocursus. Hierdoor kun je altijd wel een
product vinden dat goed bij het onderwerp van jouw YouTube kanaal past.
Affiliate marketing is ook ideaal wanneer je reviews maakt. Je kunt namelijk in dit
soort video’s een product beoordelen en er gelijk geld mee verdienen door een
affiliate link te plaatsen in de beschrijving. Maar ook bij andere soorten video’s is
affiliate marketing een erg goede methode om geld te verdienen.
Affiliate netwerken
Om affiliate links te kunnen plaatsen en daarmee geld te verdienen, moet je eerst
aanmelden bij een affiliate netwerk. Dit is een plek waar je een overzicht kunt vinden
van alle producten die je kunt promoten en affiliate links kunt genereren.
Je hebt verschillende affiliate netwerken in Nederland. Deze affiliate netwerken
hebben vaak verschillende soorten producten die je kunt promoten. In de
onderstaande tabel staan drie goede opties.
Netwerk
Daisycon
PayPro (aanrader)
TradeTracker

Soort producten
Fysieke producten
Digitale producten
Fysieke producten

Nadat je bent aangemeld bij een affiliate netwerk kun je beginnen met het plaatsen
van affiliate links. Hierbij is het belangrijk dat je een goed product uitkiest dat past
bij jouw YouTube kanaal.
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Inkomsten affiliate marketing
De inkomsten van affiliate marketing zijn afhankelijk van de volgende factoren:
-

Aantal keer dat kijkers op een affiliate link klikken;

-

Conversie van de kijkers die hebben geklikt. Dit is hoe vaak iemand die op een
affiliate link klikt ook uiteindelijk het product koopt;

-

Product dat je promoot en de hoogte van de commissie per succesvolle
verkoop.

De commissies per verkoop kunnen afhankelijk van het product erg verschillen. Bij
fysieke producten ontvang je namelijk meestal rond 6 procent van de verkoopprijs.
Bij digitale producten ligt dit echter, rond 50 procent van de verkoopprijs. De reden
hiervoor is dat bij digitale producten geen sprake is van productie- en
transportkosten. Hierdoor kun je veel geld verdienen met digitale producten.
Als voorbeeld nemen we een YouTube kanaal dat video’s over gitaar spelen maakt.
Het kanaal besluit als volgt het product “Leer gitaar spelen in 22 lessen” te promoten
dat te vinden is op PayPro. Dit door affiliate links in de beschrijving van video’s te
plaatsen en in de video’s zelf actief de cursus te promoten.

Bij dit product verdient de youtuber elke keer € 40,- wanneer een kijker op de affiliate
link klikt en het product vervolgens koopt. Wanneer aan het einde van de maand 30
kijkers het product hebben gekocht verdient de youtuber € 1200,- in een maand.
Je kunt met affiliate marketing uiteindelijk bijna alles wel promoten dat je kunt kopen
op het internet. Daarmee is affiliate marketing een erg goede methode die nog
weinig youtubers gebruiken. Dit terwijl voor veel youtubers juist affiliate marketing
het meeste geld oplevert.
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8.5 Merchandise
Het is ook mogelijk om geld te verdienen door gepersonaliseerde merchandise te
verkopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan t-shirts, petten, mokken en stickers die
bedrukt zijn met een eigen (kanaal)naam.
Vooral de grootste fans van een YouTube kanaal kopen vaak merchandise. Je kunt
merchandise verkopen op twee manieren.
De eerste manier is door een eigen webshop op te zetten waar je de producten
verkoopt. Hiervoor

zijn ook

gespecialiseerde bedrijven waarmee je een

samenwerking kunt aangaan om merchandise te verkopen.
De tweede manier om merchandise te verkopen is via YouTube zelf. Dit kan alleen
als

je

10.000

abonnees

hebt

en

aangesloten

bent

bij

het

YouTube-

partnerprogramma.
Wanneer je wilt beginnen met merchandise kost dit redelijk veel tijd. Maar
uiteindelijk kun je er ook een leuk bedrag mee verdienen. Merchandise is vooral
interessant wanneer je al veel kijkers hebt.

Inkomsten merchandise
In Nederland is Enzo Knol een goed voorbeeld van een youtuber die geld verdient
met merchandise. Hij verkoopt artikelen via zijn eigen webwinkel genaamd
KnolPower. Hoewel het niet precies bekend is hoeveel hij hiermee verdient, liggen
de schattingen op € 2000,- per maand.
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8.6 Livestreamen
Wanneer je YouTube kanaal groot genoeg is kun je ook extra geld verdienen door te
livestreamen. Dit door middel van Super Chat en Super Stickers. Hiermee kunnen
kijkers een donatie doen tijdens de livestream waardoor een door hun geplaatst
bericht voor een bepaalde tijd bovenaan de chat wordt geplaatst.
De tijd dat het bericht bovenaan de chat wordt geplaatst is afhankelijk van het
bedrag dat gedoneerd wordt. Zo worden berichten van kijkers die veel doneren voor
een langere tijd bovenaan de chat geplaatst dan kleinere donaties.
Naast Super Chat en Super Stickers kun je ook nog geld verdienen met advertenties
tijdens een livestream.

Beginnen met livestreamen
Om geld te verdienen met livestreamen moet je onderdeel zijn van het YouTubepartnerprogramma.
Je kunt een livestream beginnen door naar YouTube Studio te gaan. Klik op de knop
“maken” en klik vervolgens de knop “live gaan” aan.
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Inkomsten livestreamen
Hoeveel je kunt verdienen met livestreamen is afhankelijk van het aantal kijkers en
de kijkers die geld doneren. Wanneer je bijvoorbeeld twee uur livestreamt en 15
kijkers gemiddeld € 5,- doneren heb je € 75,- verdient in twee uur tijd. Ook kunnen
kijkers soms in één keer grote bedragen doneren. Zo komt het wel eens voor dat
kijkers bij youtubers meer dan € 100,- in een keer doneren. Wel brengt YouTube een
deel van de donaties in rekening.

8.7 Afsluiting
In dit hoofdstuk heb je zes methodes ontdekt waarmee je geld kunt verdienen op
YouTube. Het is uiteindelijk belangrijk dat je eerst genoeg kijkers en abonnees hebt,
voordat je begint met het toepassen van de verschillende verdienmodellen.
Hierbij zijn affiliate marketing en donaties goede methodes om geld te verdienen
wanneer je YouTube kanaal nog niet zo groot is.
Om geld te verdienen op YouTube geven we nog het volgende advies:
1. Maak gebruik van meerdere methodes. Door je niet te richten op een enkele
methode, maar meerdere inkomstenstromen opbouwt maximaliseer je jouw
inkomsten.
2. Heb geduld, wanneer je net begint met YouTube zal het even duren voordat
je geld gaat verdienen. Uiteindelijk is het verdienen van de eerste euro
moeilijker dan het verdienen van de eerste duizend euro. Je kunt dit zien als
een soort sneeuwbaleffect.
Uiteindelijk is het mooie van YouTube dat je passief inkomen kunt opbouwen.
Wanneer je bijvoorbeeld een week op vakantie gaat zul je nog steeds geld verdienen
met methodes als advertenties, donaties en affiliate marketing. Dit is iets wat je
nergens kunt vinden bij een 9 tot 5 baan.
In het volgende hoofdstuk zullen we nog extra tips en handigheden geven voor je
YouTube kanaal.
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H9 Tips en Handigheden
Inmiddels heb je het gehele proces doorlopen om op YouTube te beginnen. Daarbij
ben je begonnen met bepalen wat voor een video’s je gaat maken tot uiteindelijk een
verdienmodel toepassen.
Om dit e-book af te sluiten hebben we in dit hoofdstuk nog een aantal tips en
handigheden die je kunt gebruiken als youtuber.

9.1 Afspeellijsten
Wanneer je eenmaal genoeg video’s hebt geüpload op YouTube, kun je ook
afspeellijsten creëren met video’s die nagenoeg hetzelfde zijn. Hierdoor kunnen
kijkers gemakkelijk alle video’s over een bepaald onderwerp in één keer kijken. Dit
zorgt ervoor dat je meer views zult krijgen per unieke kijker.
Als je bijvoorbeeld gaming video’s maakt, kun je voor elke videogame waarover je
video’s hebt gemaakt een aparte afspeellijst maken. Dan heb je bijvoorbeeld drie
aparte afspeellijsten voor GTA V, Fortnite en Minecraft video’s.

Afspeellijst maken
Om een afspeellijst te maken moet je eerst naar het kanaaldashboard in YouTube
Studio gaan. In de zijbalk kun je vervolgens klikken op de knop “playlists”.
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Vervolgens kom je in een overzicht terecht van alle gemaakte afspeellijsten. Je kunt
een nieuwe afspeellijst maken door op de knop “nieuwe playlist” te klikken. Voer
vervolgens de naam van de playlist in en klik op de knop “maken”.

Nadat de afspeellijst is gemaakt kom je gelijk terecht in de nieuwe afspeellijst zelf.
Je kunt vervolgens een beschrijving toevoegen aan de afspeellijst. Voor het
toevoegen van nieuwe video’s kun je op de drie punten klikken. Hierdoor komt de
knop “+ video’s toevoegen” beschikbaar. Daarmee kun je video’s van het YouTube
kanaal toevoegen aan de playlist.

9.2 Video’s downloaden
Bij informatieve video’s en lijsten is het soms onvermijdelijk om videomateriaal te
gebruiken van andere youtubers. Hoewel dit tegen de richtlijnen van YouTube ingaat
wordt dit veel gedaan op YouTube. Hierbij is het wel belangrijk dat je maar een klein
gedeelte gebruikt en natuurlijk een vermelding geeft aan de originele eigenaar van
de video of nog beter toestemming vraagt aan de eigenaar.
Mocht je een deel uit een andere YouTube video willen gebruiken kun je dit via een
online tool doen. Voorbeeld hiervan is de website Ytcutter. Hiermee kun je kleine
gedeeltes van een video downloaden.
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9.3 Uploadschema
Eerder in hoofdstuk 7 is uitgelegd dat continuïteit erg belangrijk is voor
zoekmachineoptimalisatie. Als je namelijk regelmatig video’s uploadt, zul je sneller
hoger in de zoekresultaten van YouTube komen.
Daarom is het handig om een uploadschema te maken voor jezelf en de kijkers. Met
een uploadschema kunnen kijkers namelijk zien wanneer ze een nieuwe video
kunnen verwachten. Daarnaast zorgt het ervoor dat je zelf als youtuber deadlines
hebt voor het uploaden van nieuwe video’s, wat zorgt voor structuur.
Stap 1: Aantal video’s
Bedenk als eerst hoeveel video’s je wilt gaan maken per maand of week. Bekijk
daarbij hoeveel tijd je beschikbaar hebt voor YouTube en welk soort video’s je gaat
maken.
Zo heb je vloggers die dagelijks een nieuwe vlog uploaden. Maar je hebt ook
youtubers die één keer per week een video uploaden die van zeer hoge kwaliteit is.
Kies dus het ideale aantal uploads voor jouw situatie.
Stap 2: Formats
Je kunt in een uploadschema ook gebruik maken van verschillende soorten
videoformats. Wanneer je gaming video’s maakt kun je bijvoorbeeld op woensdag
een walkthrough uploaden en op zaterdag een let’s play.
Stap 3: Schema opzetten
Maak door middel van Excel of Google Spreadsheets een uploadschema. Je kunt het
beste video’s uploaden tussen 16.00 en 20.00. Dan zijn namelijk de meeste kijkers
actief op YouTube, waardoor je meer views zult krijgen op een nieuwe video.
In bonus 3 ‘Planner voor Youtubers’ kun je een kant-en-klaar uploadschema vinden
die je kunt invullen. Hieronder zie je een voorbeeld van dit uploadschema.
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9.4 Canva
In dit e-book hebben we het al vaker over Canva gehad. Dit is online tool waarmee
je ontwerpen kunt maken voor je YouTube kanaal. Denk hierbij aan een logo, banner
of een thumbnail van een video.
Het handige is dat je Canva kunt gebruiken vanaf elke soort computer en het veel
verschillende templates beschikbaar heeft. Je hoeft alleen een account aan te maken,
waarna je gelijk kunt beginnen.
Stap 1: Template kiezen
Op Canva zijn de volgende templates beschikbaar die handig zijn voor een YouTube
kanaal:
-

YouTube banner afbeelding;

-

YouTube display-advertentie;

-

YouTube miniatuur;

-

YouTube logo;

-

YouTube outro.

Kies een template uit waar je een ontwerp voor wilt maken.
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Stap 2: Ontwerp kiezen
Wanneer je bijvoorbeeld voor een YouTube-outro kiest, zal Canva vervolgens
verschillende ontwerpen laten zien die je kunt gebruiken. Deze ontwerpen hebben
automatisch het juiste formaat voor YouTube.
Je kunt er ook voor kiezen om te beginnen met een blanco pagina om zelf het
ontwerp te maken. Wanneer je een keuze hebt gemaakt, kun je het ontwerp
aanklikken om verder te gaan.

Stap 3: Ontwerpen
Nadat je een ontwerp hebt gekozen kun je nog van alles aanpassen. Denk hierbij aan
teksten, kleuren, vormen, posities van objecten en nog veel meer.
Hierdoor kun je elk ontwerp helemaal naar eigen wens maken en personaliseren
voor het YouTube kanaal.
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Stap 4: Ontwerp downloaden
De laatste stap is om het ontwerp te downloaden. Klik rechtsboven op de knop
“downloaden” en stel een bestandsformaat in. Hierbij kun je PNG kiezen voor de
beste kwaliteit. Vervolgens wordt het bestand direct gedownload, waardoor je het
bestand meteen kunt gebruiken voor YouTube.
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9.5 Doorzettingsvermogen
Om succesvol te worden op YouTube heb je uiteindelijk doorzettingsvermogen
nodig. Daarbij moet je bereid zijn om hard te werken en telkens weer nieuwe dingen
te leren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren van nieuwe methodes om jouw
video’s nog beter te maken.
Vergeet niet dat grote youtubers als PewdiePie en Enzo Knol ook met 0 abonnees
zijn begonnen. Maar door continu nieuwe video’s te uploaden en te beschikken over
doorverzettingsvermogen zijn ze uiteindelijk grote youtubers geworden, waardoor
ze dan ook tegenwoordig dagelijks veel geld verdienen.
Het is dus belangrijk dat je consistent blijft uploaden en je video’s blijft verbeteren.
Als je daarop gefocust blijft zal het succes vanzelf komen. Uiteindelijk wint de
aanhouder!

9.6 Afsluiting
In dit hoofdstuk heb je nog een aantal tips en handigheden gekregen voor jouw
YouTube kanaal. Dit was tevens ook het laatste hoofdstuk van dit e-book.
In dit e-book hebben we het hele proces behandeld om te beginnen met YouTube.
Daarnaast hebben we ook verschillende verdienmodellen behandeld die je kunt
gebruiken om geld te verdienen op YouTube.
Wanneer je ergens vastloopt kun je altijd de checklist en begrippenlijst erbij pakken
of teruggaan naar de hoofdstukken. Neem verder ook eens een kijkje in de
verschillende bonussen. Voor nu wensen we je veel succes met jouw YouTube
kanaal!
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Begrippenlijst
Abonnees
Kijker die zich abonneert op een YouTube kanaal. Hierbij zal de kijker nieuwe video’s
van het YouTube kanaal in zijn abonnementsfeed ontvangen.
___________________________________________________________________________
Advertenties
Reclame voor, tijdens of aan het einde van een video waarmee een youtuber geld
kan verdienen.
___________________________________________________________________________
AdSense
Tool om YouTube advertenties aan te zetten om daarmee geld te verdienen.
___________________________________________________________________________
Affiliate Marketing
Methode om geld te verdienen op YouTube. Bij affiliate marketing promoot je
producten en diensten van derden. Wanneer een product succesvol wordt verkocht
via een affiliate link ontvangt de youtuber een commissie.
___________________________________________________________________________
Affiliate Link
Deeplink die wordt geplaatst bij affiliate marketing.
___________________________________________________________________________
Analytics
Onderdeel van YouTube Studio waarmee een youtuber resultaten van geüploade
video’s kan bekijken. Denk hierbij aan statistieken zoals views, klikfrequentie voor
vertoningen, kijkuren en nieuwe abonnees.
___________________________________________________________________________
Afspeellijst
Verzameling van video’s die hetzelfde onderwerp hebben. Elke youtuber kan zelf
afspeellijsten creëren en indelen.
___________________________________________________________________________
Audiobibliotheek
Onderdeel van YouTube Studio waar gratis muziek en geluidseffecten gepubliceerd
worden.
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Banner
Langwerpige afbeelding die kijkers zien wanneer ze een YouTube kanaal bezoeken.
___________________________________________________________________________
Donaties
Methode om geld te verdienen op YouTube. Hierbij doneren kijkers aan een YouTube
kanaal. Dit kan met platformen als Patreon en PayPal.
___________________________________________________________________________
Editing Programma
Programma om video’s te bewerken. Een editing programma is essentieel voor elke
youtuber die video’s maakt.
___________________________________________________________________________
Eindschermelementen
Interactieve knoppen die tijdens het laatste gedeelte van een video zichtbaar
worden. Dit zijn knoppen waarmee kijkers kunnen abonneren of verwezen worden
naar andere video’s.
___________________________________________________________________________
Google Keyword Planner
Tool om de concurrentie van onderwerpen te controleren.
___________________________________________________________________________
Google Trends
Tool om de populariteit van onderwerpen te controleren.
___________________________________________________________________________
Intro
Eerste gedeelte van een video. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van branding.
___________________________________________________________________________
Kaarten
Elementen die tijdens een video tevoorschijn komen voor kijkers. Dit in het
infopictogram rechtsboven van een video op YouTube.
___________________________________________________________________________
Kanaalbeschrijving
Tekst die zichtbaar is voor kijkers wanneer ze een YouTube kanaal bezoeken. Een
youtuber kan zelf een kanaalbeschrijving instellen.
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Kanaaldashboard
Hoofdmenu van YouTube Studio. Hier zijn alle belangrijke statistieken van een
YouTube kanaal in een oogopslag te zien.
___________________________________________________________________________
Klikfrequentie voor vertoningen
Percentage kijkers dat op een video klikt wanneer die vertoond wordt op YouTube.
Dit wordt ook wel click through rate (CTR) genoemd.
___________________________________________________________________________
Kijktijd
Aantal uren dat een video in totaal bekeken is. Wanneer zes kijkers allemaal een
video 10 minuten bekijken, is de totale kijktijd 1 uur.
___________________________________________________________________________
Livestream
Mogelijkheid om een video in realtime te maken. Wordt vooral gebruikt door
youtubers die gaming video’s maken.
___________________________________________________________________________
Logo
Logo van een YouTube kanaal die zichtbaar is op de kanaalpagina en zoekresultaten
van YouTube.
___________________________________________________________________________
Merchandise
Het verkopen van gepersonaliseerde producten. Deze producten hebben vaak
teksten of afbeeldingen die met het YouTube kanaal te maken hebben. Denk hierbij
aan t-shirts, mokken en telefoonhoesjes.
___________________________________________________________________________
Outro
Laatste gedeelte van een video. Hier maakt de youtuber meestal ook gebruik van
eindschermelementen.
___________________________________________________________________________
Première
Mogelijkheid om een video op een specifiek tijdstip te uploaden en de video daarbij
in eerste instantie als livestream af te spelen.
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Review
Video waarin een youtuber producten beoordeeld. Dit soort video’s zijn goed te
combineren met affiliate marketing.
___________________________________________________________________________
Screencast programma
Programma om een digitale opname te maken van een beeldscherm. Dit is vooral
handig voor gaming youtubers.
___________________________________________________________________________
Thumbnail
Afbeelding van een video die de kijker ziet voordat die op de video klikt. Een goede
thumbnail zal zorgen voor meer kijkers.
___________________________________________________________________________
Uploadschema
Schema waarin overzichtelijk wordt wanneer video’s worden geüpload. Een
uploadschema kan zowel handig zijn voor een youtuber als kijker.
___________________________________________________________________________
Video-elementen
Elementen om te verwijzen naar websites, gerelateerde video’s en playlists. De twee
soorten video-elementen zijn eindschermelementen en kaarten.
___________________________________________________________________________
Views
Aantal keer dat een video is bekeken.
___________________________________________________________________________
Vlog
Soort video waarin een youtuber zijn dagelijks leven laat zien. Vloggers zijn erg
populair op YouTube.
___________________________________________________________________________
Voice-over
Stem die buiten beeld commentaar geeft op een video. Een voice-over wordt
opgenomen door middel van een audio programma en microfoon.
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YouTube kanaal
Plek waar youtubers hun video’s plaatsen en waar ook alle geplaatste video’s te
vinden zijn.
___________________________________________________________________________
YouTube-partnerprogramma
Programma waarmee youtubers toegang krijgen tot extra YouTube functies.
Waaronder de mogelijkheid om geld te verdienen met advertenties en livestreams.
Voordat een YouTube kanaal aangemeld kan worden bij het partnerprogramma
moet het kanaal aan de vereisten voldoen.
___________________________________________________________________________
YouTube Studio
Thuisbasis voor elke youtuber. De youtuber kan met YouTube Studio het kanaal
beheren, laten groeien, met kijkers communiceren, statistieken bekijken, video’s
uploaden en geld verdienen.
___________________________________________________________________________
Zichtbaarheid
Bij het uploaden van een video kan een youtuber instellen of de video openbaar,
verbogen of privé is.
Zoekmachineoptimalisatie
Toepassen van technieken waarmee video’s hoger in de zoekresultaten van
YouTube komen. In het Engels ook wel search engine optimalisation genoemd.
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Disclaimer
Geen enkel deel van deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk worden
gereproduceerd, overgedragen of doorverkocht in welke vorm dan ook, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
De informatie in De Youtubers Beginnersgids, aanvullende checklist en bonussen is
bedoeld als een uitgebreide verzameling van informatie over het beginnen van een
YouTube kanaal.
Informatie, strategieën, tips en trucs zijn slechts aanbevelingen van de auteurs, en
het lezen van dit e-book garandeert niet per definitie succes op YouTube.
De auteurs hebben alle redelijke inspanningen geleverd om actuele en nauwkeurige
informatie voor de lezers van dit e-book te leveren. De auteurs kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor onopzettelijke fouten of weglatingen. De
informatie op het moment van dit schrijven als feit wordt vermeld, kan verouderd
raken of op een later tijdstip niet meer van toepassing zijn.
Dit e-book is verder GEEN onderdeel van de YouTube website of Alphabet Inc.
Eveneens is dit e-book NIET ondersteund door YouTube in welke manier dan ook.
Mocht je vragen hebben kun je contact opnemen met info@socialster.nl.
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