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Team5pm is het YouTubebureau voor uitgevers, merken
en adverteerders. Door middel
van datagedreven consultancy
en algoritme-vriendelijke
content creatie, helpen we
klanten aan succes in elke fase
van de videofunnel. Dit doen
wij als full-service YouTube
Agency op het gebied van data
research, strategie, content,
productie, channel growth,
advertising en onderzoek.
Door een combinatie van onze
jarenlange ervaring en het
gebruik van data en research,
weten wij hoe YouTube werkt
en hoe we dit het beste kunnen

Over de auteurs

inzetten voor onze klanten. We
vertalen dit alles in een heldere
strategie die leidt tot betere
resultaten.
Wij mogen werken voor mooie
merken als KPN, Hyundai, AH
Allerhande, Interpolis, Center
Parcs en meer!

Peter Minkjan

Co-Founder &
Chief Product Officer
peter@team5pm.com

En mocht je je afvragen waar
onze naam vandaan komt:
enkele jaren geleden bleek uit
onderzoek dat 5 uur ‘s middags
de beste uploadtijd was op
YouTube. Daarnaast is het een
uitstekende tijd om je werkdag
te beëindigen. ;)

Voor meer informatie over onze diensten en proces, bezoek onze
website: www.team5pm.com

Ronen Wolf

Co-Founder &
Chief Commercial Officer
ronen@team5pm.com

Samenvatting
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Met meer dan 2 miljard
wereldwijde gebruikers, is
YouTube niet meer weg te denken
uit het leven van de hedendaagse
consument. Het populaire
videoplatform is de grootste
database van organisch kijkgedrag
ter wereld. Helaas, benutten
veel merken deze gigantische
database niet genoeg. Ze laten
kansen liggen en focussen enkel
op het doorplaatsen van hun
TV-commercial of influencercampagnes. Dat kan beter. Dat
moet beter. Maar hoe?
Het begint bij het platform
begrijpen. Waar in 2012 de
focus lag op clicks, is user
satisfaction nu doorslaggevend
voor het YouTube-algoritme. Dit

houdt in dat YouTube-video’s
beloont waar mensen op klikken,
langere tijd naar kijken en die
de verwachtingen van de kijker
waarmaken.
Het is dus goed om het kijkgedrag
op YouTube te begrijpen. Miljoenen
Nederlanders gebruiken namelijk
het platform als informatiebron.
Men zet YouTube massaal in om
hun toekomstige hypotheek, een
nieuw recept of een volgende
tuinklus verder uit te pluizen
middels video content. Deze
educatieve en evergreen content
heeft de meeste kans van slagen
voor merken, met als grootste
voordeel: ze zijn niet tijdsgevoelig
en blijven relevant voor een lange
tijd.

Je begrijpt het platform en het
kijkgedrag. En nu? Hoe zet je
al deze YouTube-kennis nou
effectief in voor jouw merk? Dat
is een vraag van veel marketeers.
Vandaar deze whitepaper, om de
meest gestelde vragen volledig te
beantwoorden. Onderwerpen als:
#1 Hoe claim ik een domein op 		
YouTube en Google?
Lees meer.
#2 Welke content moet ik maken?
Lees meer.
#3 Hoe behaal ik meer views op
mijn bestaande content?
Lees meer.

#4 Hoe kan ik mijn merkvoorkeur
vergroten?
Lees meer.
#5 Hoe kan ik effectief adverteren
op YouTube?
Lees meer.
Na het tackelen van bovenstaande
uitdagingen, blijft de vraag: “gaat
de impact van YouTube verder
dan views, kijktijd en abonnees?”
Hoofdstuk 3 bespreekt het
grootschalige onderzoek hiernaar.
Spoiler alert: YouTube heeft in
iedere fase van de online customer
journey een positief effect heeft
op merk-KPI’s. Ondertussen
nieuwsgierig geworden? Lees dan
snel verder.

Introductie
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YouTube is niet meer weg te
denken uit het leven van de
hedendaagse consument.
Meer dan 2 miljard mensen
wereldwijd gebruiken maandelijks
het videoplatform. Ook in ons
land is het bereik van YouTube
gigantisch en blijft het gestaag
groeien. YouTube heeft na
Google het grootste bereik van
alle sites en is daarmee groter
dan Facebook. Meer dan 12
miljoen Nederlanders(1) gebruiken
het maandelijks.
YouTube is meer dan
entertainment
Dat Google en YouTube
wereldwijd de twee populairste
websites zijn, is vrij bekend.
Maar dat YouTube steeds vaker

een sleutelrol claimt in de online
oriëntatiefase van de consument
is wellicht minder top-of-mind.
YouTube is het meest gebruikte
platform als het gaat om het
onderzoeken van toekomstige
aankopen(2). Meer dan 90%
van de kijkers ontdekt dan ook
nieuwe merken op YouTube.(3)
YouTube biedt enorme kansen
voor merken
Door de stijgende populariteit
van YouTube geven ook merken
het platform een prominentere
plek in hun marketingmix. Maar
veel merken die YouTube inzetten
doen dat grotendeels door het
grootschalig adverteren van hun
TV-commercial. Of ze werken
samen met bekende influencers

die vooral worden geselecteerd
op basis van de hoeveelheid
abonnees i.p.v. relevantie en
impact. Dat kan beter. Dat moet
beter. YouTube biedt zoveel meer
kansen voor merken dan enkel
het tonen van korte advertenties
en het inzetten van influencers.
Maar gek genoeg zijn er nog
maar weinig merken die al
deze kansen benutten. In deze
whitepaper willen wij laten zien
hoe jij daar verandering in kan
brengen.
Die kansen benutten wij
Met dat inzicht als basis zijn wij
in 2018 Team5pm begonnen.
Wij helpen merken, uitgevers en
adverteerders aan succes op
YouTube. Door de combinatie

van onze jarenlange ervaring
(we zijn al sinds 2014 actief op
YouTube), het gebruik van data,
onderzoek en het continu testen,
weten wij precies wat werkt
op YouTube. Zo zorgen wij niet
alleen voor meer views en kijktijd,
maar ook voor een grotere
naamsbekendheid, merkvoorkeur
en aankoopintentie. Met
YouTube genereren wij mentaal
marktaandeel en daarmee
beïnvloeden wij koopgedrag.
Wij werken voor nationale
en internationale uitgevers,
merken en adverteerders, zoals
Volkswagen, Castrol, Amazon
Prime Video, GAMMA en ANWB.

Inhoudsopgave
1. Waarom YouTube? 														
		1.1
		1.2
		1.3

Hoe mensen YouTube gebruiken.													
Hoe werkt het YouTube-algoritme? 												
YouTube in de marketingfunnel.													

				

2. Hoe zet je YouTube effectief in als merk?		
3. Gaat de impact van YouTube verder dan 							
		 views, kijktijd en abonnees? 									
4. Conclusie

01. Waarom YouTube?

6 feiten
over
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Waarom moet je je
eigenlijk richten op
YouTube? Hiernaast zes
inzichten die je even op
je mag laten inwerken,
voordat je verder leest.

2e

2e

#1

YouTube is de op een na
grootste website ter wereld
na Google.

YouTube is de op een na
grootste zoekmachine na
Google.

YouTube is het meest
zichtbare domein in Google
Search. 26% van de
zoekresultaten toont een
YouTube video.

Bron: Alexa top 50 global sites

Bron: YouTube, 2021

Bron: Milestone internet, 2020

#1

90%

55%

YouTube is het meest
gedeelde domein op
Facebook en Twitter.

90% van de mensen zegt
dat ze nieuwe merken of
producten ontdekken op
YouTube.

55% van de mensen zoekt
naar een product op Google
en leert meer over het
product met YouTube voordat
ze overgaan tot aankoop.

Bron: BuzzSumo, 2021

Bron: Ipsos, 2018

Bron: Thinkwithgoogle, 2019

1.1 Hoe mensen
YouTube gebruiken
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De eerste stap om YouTube
succesvol in te zetten is door
goed te begrijpen waarom en
hoe dit platform precies gebruikt
wordt. Veel marketeers hebben de
associatie dat YouTube enkel en
alleen een entertainmentplatform
is. Hoewel de meerderheid van de
bezoeken inderdaad voortkomt
uit de hang naar vermaak, is
er nog een andere belangrijke
reden waarom mensen YouTube
gebruiken: het is een hele
belangrijke informatiebron voor
gebruikers. Wetenschappelijk
onderzoek(4) laat zien dat ruim
30% van de YouTube-bezoeken
hierdoor gedreven wordt.

In de praktijk vertaalt dit zich
naar miljoenen Nederlanders
die YouTube gebruiken als
informatiebron. Dat deze behoefte
zo groot is op YouTube is een van
de onderscheidende factoren
t.o.v. andere videoplatformen.
VOD-platformen, zoals Netflix en
Videoland, worden vrijwel enkel
gebruikt voor entertainment. En
sociale platformen, zoals Facebook,
Instagram en Twitter, worden veel
meer gebruikt voor zelfexpressie
dan voor zelfontwikkeling. Dat is op
YouTube dus anders. Ieder platform
heeft zijn eigen intentie.

Redenen waarom mensen YouTube gebruiken
Ander onderzoek van Google(5) bevestigt het beeld van
YouTube als informatiebron. Onder de belangrijkste
redenen waarom mensen YouTube gebruiken, vallen
het repareren van zaken, nieuwe dingen leren en het
oplossen van problemen. Bij al deze antwoorden geeft
meer dan de helft van de respondenten aan dat ze
hiervoor het platform gebruiken.
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De nog grotere focus van YouTube op educatieve content
Educatieve content is dus al enorm populair onder gebruikers
van het platform en YouTube heeft sinds begin 2021 prioriteit
gelegd op het verdubbelen van gebruikers die interacteren met
educatieve content. Dit blijkt uit de nieuwjaarsspeech(6)
die YouTube CEO Susan Wojcicki gaf afgelopen jaar.

INSIGHT
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YouTube
is na Google
de grootste
zoekmachine
ter wereld.
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YouTube als zoekmachine
Zoals je in ons overzicht hebt
kunnen zien is YouTube na Google
ook de grootste zoekmachine ter
wereld. Met meer dan drie miljard
zoekopdrachten per maand is
YouTube’s zoekvolume groter dan
dat van Bing en Yahoo bij elkaar.
Alleen al in Nederland zoeken
dagelijks honderdduizenden
mensen binnen het
videoplatform naar video’s.
Maar ook in de grootste
zoekmachine ter wereld (Google)
nemen YouTube-video’s een steeds
prominentere plek in. Onderzoek
van Milestone Internet (7) toont aan
dat in 2020 in meer dan een kwart
van de Google-zoekresultaten
een video verscheen. Deze video’s
genereren meer dan 61,6% CTR.

Waarom Google dit stimuleert?
Omdat ze gebruikers het beste
antwoord willen geven. In steeds
meer gevallen is dat een antwoord
in de vorm van een video. Voor
merken betekent dit een heel nieuw
scala aan SEO-kansen.
Nu je weet hoe mensen YouTube
gebruiken, is het tijd voor de
volgende stap: de werking van het
platform begrijpen.

"26% van alle
Google-zoekresultaten
toont een video en deze
video’s genereren meer
dan 61,6% CTR."

1.2 Hoe werkt het YouTube-algoritme?
Het doel van YouTube is het maximaliseren van de interactie met en tevredenheid van de gebruikers. Dit alles om mensen zo vaak mogelijk gebruik
te laten maken van hun diensten. Om dit te realiseren maken ze gebruik van kunstmatige intelligentie, machine learning en algoritmes om te
voorspellen welke video’s mensen willen zien. De algoritmes die bepalen welke video’s wel en niet worden voorgesteld hebben in de loop van de
jaren een evolutie ondergaan.
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TOT 2012

2012 - 2018

Tot aan 2012 lag de belangrijkste focus

In plaats van focussen op views en clicks,

van het algoritme op CTR (Click Trough

werd de focus in 2012 gelegd op kijktijd.

Rate). Ongeacht hoe lang een video werd

Dat resulteerde in 20% minder views

bekeken, een video werd steeds vaker

van de ene op de andere dag , maar uit

aanbevolen als gebruikers op de video

interne cijfers bleek al snel dat het nieuwe

klikten en begonnen met kijken. Deze

algoritme zijn werk deed. De totale kijktijd

focus resulteerde in ‘clickbait’-video’s die

nam significant toe én het platform werd

de verwachtingen van kijkers niet waar

nog net zo goed bezocht.

FOCUS OP CTR

maakten. Het resultaat: veel views en clicks,
maar ook veel gefrustreerde gebruikers
die niet de beste video’s vonden, maar
vooral video’s met aantrekkelijke en veelal
misleidende thumbnails en titels.

FOCUS OP KIJKTIJD
(8)

VANAF 2018

FOCUS OP KIJKERS
TEVREDENHEID

Maar ook de focus op enkel kijktijd had
een belangrijke negatieve uitkomst. Als

je enkel video’s promoot die veel kijktijd
genereren leidt dat tot opkomst van
extremistische en misleidende video’s.
Om dit tegen te gaan ligt de focus niet
enkel meer op kijktijd, maar op ‘user
satisfaction’. Een combinatie van signalen
die het aanbevelingssysteem informeert
over welke content bij jou tot tevredenheid
leidt: clicks, kijktijd, enquête reacties,
shares, likes en dislikes.
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Het
algoritme
in een
notendop

Praten over algoritmes kan sommige marketeers
afschrikken. We kunnen er hele colleges over geven,
maar de formule is eigenlijk super simpel:

"YouTube beloont video’s waar
mensen op klikken, langere tijd naar
kijken en die de verwachtingen van
de kijker waarmaken."
Nu je dat weet, is het belangrijk om te focussen op
de volgende stap: Welke rol speelt YouTube in de
marketingfunnel?

1.3 Rol van YouTube in
de marketingfunnel
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YouTube speelt een steeds belangrijkere
rol in alle fases van de marketingfunnel.
Van Awareness naar Consideration
en Conversion. YouTube kan niet
alleen de vraag genereren, maar deze
ook vervullen. Ondanks de enorme
populariteit van YouTube benutten maar
weinig merken echt alle mogelijkheden
die het platform biedt. Dit in
tegenstelling tot andere online kanalen,
zoals search en social media. Dit biedt
grote mogelijkheden voor merken die nu
besluiten om deze kansen te grijpen.

Meer dan 90% van de
gebruikers geeft aan
dat ze nieuwe merken
en producten hebben
ontdekt op YouTube.

Marketingfunnel
Zie hieronder voor de rol van YouTube in alle fases van de marketingfunnel. Van het ontdekken van nieuwe merken tot het aanschaffen van getoonde
producten in livestreams. YouTube speelt een rol in elke fase van de funnel. In het volgende hoofdstuk nemen we je mee hoe je al deze YouTube-kennis nu
effectief inzet voor jouw merk.

Awareness
15

Consideration

Conversion

Awareness

Conversion

YouTube speelt een cruciale rol in het

Meer dan 40% van shoppers wereldwijd

ontdekken van nieuwe merken en producten.

geeft aan dat ze producten hebben gekocht

Zo geeft meer dan 90% van de gebruikers

die ze hebben ontdekt op YouTube. Daarnaast

aan dat ze nieuwe merken en producten

biedt YouTube steeds meer mogelijkheden

hebben ontdekt op YouTube.(9) Door YouTube

om leads en conversies te genereren met

actief in te zetten, vergroot je als merk jouw

YouTube-advertenties. Hierdoor speelt het

kansen om ontdekt te worden door jouw

ook een steeds grotere rol in de conversie-

doelgroep.

fase van de funnel, dichtbij de aankoop. Ten
slotte, met de aangekondigde integratie van

Consideration

e-commerce in video’s en livestreams, wordt

Meer dan de helft van de shoppers geeft

het ook steeds gemakkelijker om vertoonde

aan dat online-video geholpen heeft om te

producten aan te schaffen.

bepalen welk specifieke merk of product ze

Service

kopen. Video speelt dus een steeds grotere

Service

rol in de overwegingsfase. Dit is een grote

Een van de belangrijkste redenen om YouTube

kans om jouw doelgroep te overtuigen van

te gebruiken is het vinden van antwoorden en

jouw merk.

instructies. Actief YouTube inzetten voor het
beantwoorden van deze vragen kan leiden

*Bronnen: Think with Google, YouTube brand discovery data &
Search Engine Journal, YouTube Shopping Influence, 2019

tot flinke kostenbesparingen en verhoogde
klanttevredenheid.

02. Hoe zet je YouTube
effectief in als merk?

Bekende vraagstukken van merken zijn:
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YouTube heeft veel potentie en
mogelijkheden.
Maar hoe zet je YouTube eigenlijk goed in
voor je merk? Ieder merk heeft namelijk
verschillende doelen en daardoor
verschillende vraagstukken. Wij hebben
veelvoorkomende uitdagingen van merken
verzameld en willen je graag op weg helpen
om je merk-KPI’s met YouTube te bereiken.

#1

Hoe claim ik een domein op YouTube en Google?

#2

Welke content moet ik maken?

#3

Hoe behaal ik meer views op mijn bestaande content?

#4

Hoe kan ik mijn merkvoorkeur vergroten?

#5

Hoe kan ik effectief adverteren op YouTube?

v r a a g s t u k
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#1
Hoe claim ik een domein
op YouTube en Google?

#1

Hoe claim ik een domein op YouTube en Google?
Top rankings op YouTube en Google

klantrelatie op middels jouw

scala aan videocontent. De

videocontent en creëer je

bepaling van een goed, specifiek

een positieve merkbeleving.

domein is dus cruciaal als je als

YouTube’s impact gaat namelijk

doel hebt om YouTube te gaan

verder dan views, kijktijd en

domineren met jouw content.

abonnees. Lees meer hierover in
hoofdstuk 3.

Begin met data-onderzoek
Om inzicht te krijgen in waar
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Hoe claim je een domein?

de consument zich binnen dit

Je begint met een duidelijke

domein precies op oriënteert,

afbakening van de kaders van

is data-onderzoek nodig. Naast

jouw domein. Hierbij geldt maar

deze datagedreven insights,

één hele belangrijke regel:

dien je vervolgens in kaart te

hoe specifieker, hoe beter. De

brengen welke content-opbouw

Waarom wil je als merk een

het meest zichtbare domein

voor soort video dan? Help-

valkuil is hierbij dat men een té

het meest geschikt is voor jouw

domein claimen?

binnen Google Search.

content! Met help-content

algemeen domein wil claimen,

specifieke domein. Zo creëer je

Zichtbaarheid onder je

Daarnaast verschijnen er

geef je namelijk antwoord op

waarbij er het liefst heel veel

video’s die aantrekkelijk zijn voor

doelgroep realiseren is in het

steeds meer video’s in de

de vraag van de consument

onderwerpen in één domein

jouw consument en hoog ranken

hedendaagse medialandschap

zoekresultaten, omdat Google

en zo speel je als merk in op

worden gestopt.

in zowel Google als YouTube.

een steeds lastigere kwestie.

de gebruiker het beste antwoord de intrinsieke motivatie. En

Een te groot domein, bevat

YouTube kan je hierbij helpen.

wil geven en in steeds meer

dit alles op het juiste moment:

simpelweg te veel mogelijke

Een goed voorbeeld hiervan

Zoals je eerder hebt kunnen

gevallen is dat een antwoord in

wanneer de consument zélf

zoekvragen, waardoor je

komt tot uiting in onze case voor

lezen in hoofdstuk 1 is YouTube

de vorm van een video. En wat

zoekt. Zo bouw je een duurzame concurreert met een te breed

KPN. Zie volgende pagina.

#1

Hoe claim ik een domein op YouTube en Google?
Top rankings op YouTube en Google

Case: KPN
KPN’s doel was om het domein ‘WiFi’ op YouTube te
domineren. Op het populaire videoplatform uit dit zich
in een groei in marketshare (o.b.v.) weergaven en het
organisch hoog ranken op geselecteerde keywords.
De eerste stap was daarom een datagedreven
onderzoek uit te voeren om zo het zoek- en
kijkgedrag van de consumenten omtrent ‘WiFi’ in
20

kaart te brengen. De logische vervolgstap was om de
concurrentie op het gebied van videocontent in dit
domein inzichtelijk te maken. Als full-service YouTube
agency, heeft Team5pm het volledige proces onder de
hoede genomen: van data-analyse, contentstrategie
en productie tot aan slimme distributie. Het resultaat?
Een groei in marketshare binnen het domein ‘Wifi’ van
3 naar 30%. Daarnaast ranken alle zes video’s in de
top 3 op geselecteerde keywords.

Meer weten over hoe jij jouw domein claimt?
Ronen@team5pm.com

Het resultaat:

Een groei in marketshare
van 3% naar 30%.
Daarnaast ranken alle 6 video’s
in de top 3 op geselecteerde
keywords.

#1

Hoe claim ik een domein op YouTube en Google?
Top rankings op YouTube en Google

Case: Canon
Een ander voorbeeld is de YouTubestrategie van
Canon. Als hoofdsponsor van het zeer succesvolle
TV-programma ’Het Perfecte Plaatje, helpt Canon de
kijker en de beginnende fotograaf tijdens en na het
programma met handige content om zelf ook betere
foto’s te maken. De resultaten van ons datagedreven
21

video topic onderzoek en concurrentieanalyse
werden vertaald naar een always-on YouTubestrategie
bestaande uit fotografiegerelateerde howto video’s die gedurende de uitzendingen van
het televisieprogramma, maar vooral ook in de
periode daarna, te bekijken zijn voor (beginnende)
fotografieliefhebbers. Canon claimt hiermee het
domein fotografie voor beginners op YouTube. Met
nummer 1 rankings in Google en YouTube search,
50.000 organische views en een CTR van 5,1% als
onomstotelijk bewijs.

* Data van tabel is afgenomen op 2021-01-06

v r a a g s t u k
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#2
Welke content
moet ik maken?

#2

Welke content moet ik maken?
Het geheim van een succesvolle contentstrategie
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"Een succesvolle
contentstrategie beïnvloedt
direct of indirect het
koopgedrag."

#2

Welke content moet ik maken?
Het geheim van een succesvolle contentstrategie

Een succesvolle contentstrategie
voor merken moet aan één
voorwaarde voldoen: het moet
koopgedrag direct of indirect
beïnvloeden.
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relevant kunnen zijn voor merken:

Je wilt namelijk een positieve
impact op merkwaarden bij de
juiste doelgroep realiseren. Over
de impact die de voorgestelde
contentstrategieën kunnen
genereren, lees je verderop in
deze whitepaper meer. Laten we
eerst een andere belangrijke vraag
beantwoorden: Welke content kan
een merk het beste maken? Hierbij
de antwoorden.

1) Instructies en uitleg in de vorm
van tutorials en how-to’s.
Wie heeft er nou niet eens een
instructievideo op YouTube
opgezocht en bekeken? Een op
de tien bezoeken naar YouTube
is zelfs een How-to video. Uit
onderzoek van YouTube en Ipsos
blijkt dan ook dat How-To video’s
de meeste aandacht generen van
alle contentcategorieën(10). Zo zijn
de views op zowel beauty tutorials
als video’s met een variatie op
‘voor beginners’ in 2021 met 50%
gestegen.(11)

Drie zeer interessante type video’s
voor merken
Al eerder heb je gelezen over
de wijze waarop consumenten
YouTube gebruiken. Dit vertaalt
zich naar drie type video’s die heel

2) Aankoopadvies en keuzehulp
Mensen gebruiken YouTube ook
massaal om uit te vinden welke
producten en merken ze willen
kopen. Uit het eerdergenoemde
onderzoek(12) blijkt dat 55%

allereerst zoekt naar een product
in Google en dan YouTube gebruikt
om er meer over te leren, alvorens
ze het kopen.
3) Inspiratie
Naast instructies en aankoopadvies
gebruiken mensen YouTube ook om
geïnspireerd te worden. Zo is het
aantal zoekopdrachten op YouTube
met ‘ideas’ erin de afgelopen drie
jaar verdrievoudigd(13).
Voor de meeste merken biedt dan
ook deze focus op educatieve en
evergreen content de grootste
kans van slagen. Het grote
voordeel van deze type video’s
is namelijk dat ze vrijwel niet
tijdsgevoelig zijn en populair
blijven.
Zo zien wij bij meerdere van onze
klanten dat dit soort video’s jaar in,

jaar uit duizenden views en uren
aan kijktijd genereren. Iets wat je
vrijwel onmogelijk is op andere
social media platformen, waar vaak
de levensduur van een video maar
enkele uren is.

“Focus op
educatieve en
evergreen content
heeft voor merken
de grootste kans
van slagen.”

#2

Welke content moet ik maken?
Het geheim van een succesvolle contentstrategie
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“Oke, maar welk
onderwerp moet ik
op focussen?
Er is zoveel.”

Maak content op basis van data,
niet op onderbuikgevoel
Indien merken besluiten te
investeren in videocontent,
worden de onderwerpen nog (te)
vaak bepaald aan de hand van
meningen of onderbuikgevoel. De
mogelijkheden zijn eindeloos: ieder
willekeurig merk kan kiezen uit wel
tientallen of honderden mogelijke
onderwerpen.
Maar wat nou als je heel goed
kan inschatten welke content de
grootste kans op succes geeft?
En dat je precies antwoord krijgt
hoeveel video’s je het beste kan
maken en wanneer je ze het
beste kan publiceren. Dat doe
je door je te laten leiden door

data en inzichten. Bij Team5pm
geven wij aan de hand van een
grondig data-onderzoek en onze
eigen ontwikkelde methodiek
concrete aanbevelingen over
welke videocontent de grootste
kans heeft om views en kijktijd te
genereren. ‘Data-Driven Content
Creation’ noemen wij dat. Interesse
om daar meer over te horen? Neem
dan contact met ons op, we praten
graag verder.
Deze Data-Driven Content Creation
aanpak helpt merken om content
te maken waar vraag naar is. Laten
we onze case van GAMMA als
voorbeeld nemen. Zie volgende
pagina.
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Welke content moet ik maken?
Het geheim van een succesvolle contentstrategie

Case: GAMMA
GAMMA's doel was om relevante domeinen binnen de
doe-het-zelfmarkt op YouTube te domineren, zoals isolatie
en tuinieren. Binnen deze domeinen kan GAMMA wel
honderden verschillende onderwerpen behandelen, maar
data-onderzoek gaf duidelijk inzicht welke onderwerpen

deurdranger monteren

de grootste kans van slagen hadden.
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Daarom werd een datagedreven video topic research
uitgevoerd om de onderwerpen met de meeste potentie
in kaart te brengen. De concurrerende kanalen en video's
werden daarnaast geanalyseerd. Daardoor wisten we
precies wat onze doelgroep écht wilde zien. Om de juiste
content-opbouw voor GAMMA’s doel vast te stellen, werd
er een blauwdruk voor de perfecte how-to ontwikkeld. Zo
hielden de video's de volledige aandacht van de kijkers
vast, en werd de kijktijd gemaximaliseerd.

Meer weten over onze Data-Driven Content Creation?
Ronen@team5pm.com

Het resultaat:

#1 rankings in Google & YouTube
91% van alle GAMMA
how-to video's rankt in
de top 3 zoekresultaten.

v r a a g s t u k
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Hoe behaal ik meer views
op mijn bestaande content?

#3

Hoe behaal ik meer views op mijn bestaande content?
Het belang van optimalisatie en distributie

Aanbevelingen

Het algoritme werkt grotendeels

Aanbevelingen, oftewel suggested

hetzelfde voor betaalde content.

video’s, spelen binnen YouTube een

Ook advertenties die meer clicks,

belangrijke rol in de groei van views

views en kijktijd genereren worden

op je content. Alle aanbevelingen

vaker aanbevolen tegen lagere

binnen YouTube zijn gepersonaliseerd

kosten.

en specifiek gericht op de kijker,
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omdat het YouTube-algoritme zoals

Vaak genoeg gaat het bij veel

eerder aangegeven focust op ‘user

merken al mis bij de eerste

satisfaction’.

component: context. Door geen
gebruik te maken van goede titels,

Om tot goede aanbevelingen te

beschrijvingen, ondertiteling en

komen maakt YouTube gebruik van

afspeellijsten heeft YouTube te

drie hoofdcomponenten.

weinig context om goed te bepalen
waar de video over gaat. En als de

1) Context: waar gaat de video
precies over?

video’s dan ook nog niet zijn voorzien
van aantrekkelijke thumbnails heeft
dat een negatief effect op de tweede

2) Prestaties: hoeveel clicks, views 		
en kijktijd genereert de video?

component (clicks/prestaties). Mocht
je al veel video’s in het verleden
hebben gepubliceerd dan is het

3) Personalisatie: op basis van 			
eerder kijkgedrag.

aan te raden om deze video’s van
meer context en beter design te

voorzien. Door kanalen en video’s
te optimaliseren genereren wij een
stijging van organische views tussen
de 50% en 500%.
Een mooi voorbeeld hiervan
is te vinden in onze case voor
Tuinmanieren, zie volgende pagina.
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Case:
Tuinmanieren
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De doelstelling van Tuinmanieren was om beter vindbaar
te worden en vaker in suggested video’s terecht te
komen. Als er zoekwoorden rondom tuinieren gebruikt
worden, dan moet Tuinmanieren bovenaan ranken in
YouTube. Team5pm heeft het hele kanaal middels een
uitgebreide YouTube review in kaart gebracht. Door deze
review hebben we de 50 video’s met de meeste potentie
om hoger te ranken in YouTube weten te identificeren.
Deze 50 video’s, maar ook het kanaal, de playlist en de
gehele vormgeving (banner, eindkaarten en thumbnails)
zijn vervolgens geoptimaliseerd op het gebied van SEO.

Meer weten over wat optimalisatie kan doen voor jouw merk?
Ronen@team5pm.com

Het resultaat:

100% stijging in
suggested video’s,
68% stijging in YouTube Search
en een stijging van 74%
in kijktijd.
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Distributie
Maar alleen een goede video is
niet genoeg. YouTube is namelijk
ook een platform waarop content
snel verdwijnt. Sterker nog: 80,2%
van alle Nederlandse video’s op
YouTube haalt niet meer dan 5.000
views. Hoe zorg je ervoor dat je
bij die overige 19,8% zit? Het
antwoord is slimme distributie.
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Dit is een essentieel onderdeel
dat door veel merken vergeten
wordt, en dat is zonde, want
juist distributie zorgt voor
zichtbaarheid. Naast alle
optimalisatiemogelijkheden van
het platform zelf, community
management en crosspromotie
van- en naar andere kanalen zijn
ook externe platformen onmisbaar

in je distributiestrategie. Deze
linkbuilding zorgt niet alleen
voor zichtbaarheid, maar dit
resulteert ook in een hogere
kanaalautoriteit, omdat YouTube
je meer pusht binnen het platform.
Zodra je al deze organische
distributiemogelijkheden
combineert met betaalde
distributie, dan behaal je het
maximale succes. Hoe? Door de
juiste content te combineren met
spot-on targeting. Met organische
content bereik je niet iedereen.
Maar door middel van betaalde
distributie creëer je maximale
zichtbaarheid binnen de perfecte
doelgroep. Kortom: distribueer de
content zowel organisch als betaald
voor de grootste impact.

“80,2% van alle Nederlandse video’s op
YouTube haalt niet meer dan 5.000 views.”

v r a a g s t u k
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Om de impact van YouTube op je
merk inzichtelijk te maken, kunnen
er merkeffectmetingen uitgevoerd
worden naar je merkvoorkeur en
andere merk-KPI’s. Hierin wordt
de effectiviteit van je videocontent
gemeten. Aan de hand van deze
resultaten heb je naast inzichten
of je content je merkvoorkeur
vergroot, ook inzichten die je helpen
om je merkvoorkeur te vergroten in
de toekomst.
Een voorbeeld hiervan is het
onderzoek dat we hebben
uitgevoerd naar het effect van de
Hyundai IONIQ 5-YouTube-video’s
op belangrijke merk-KPI’s zoals
merkherkenning, merkvoorkeur en
aankoopintentie. Hieruit blijkt dat
er een significant verschil is op alle
merk-KPI’s tussen de doelgroep

die video’s heeft gezien en de
doelgroep die geen video’s heeft
gezien. De resultaten hiervan zijn te
zien op de volgende pagina.
Door merkeffectmetingen uit te
voeren wordt het mogelijk om
merk-KPI’s, zoals merkvoorkeur,
voor YouTube als apart kanaal te
kwantificeren en de uitkomsten te
vergelijken met de merk-KPI’s van
je andere mediakanalen. YouTube
is daarmee een volwaardig kanaal
binnen je totale mediamix.
In hoofdstuk 3 is meer te lezen over
een grootschalig onderzoek naar
de impact van YouTube op je merk,
waaronder merkvoorkeur. Zie de
volgende pagina voor de Hyundai
case.
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Case: Hyundai
Hyundai wilde op een vernieuwende manier hun
nieuwe elektrische model, de IONIQ 5 introduceren.
Hierbij wilden ze inspelen op het veranderende
aankoopproces, hun content beter laten aansluiten
bij de behoeftes van de doelgroep en slimmer gebruik
maken van alle mogelijkheden die YouTube biedt.
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Middels een geïntegreerde aanpak van research,
productie, distributie en measurement creëerden we
niet enkel SEO-geoptimaliseerde en hoog rankende
video’s, maar genereerden we ook impact op het
(indirecte) koopgedrag van de doelgroep. Deze
campagne, waarin het gedrag en de wensen van de
consument centraal stonden, bewees hiermee de
cruciale waarde van YouTube in de middelste fase van
de funnel: de overwegingsfase.

Meer weten over merkvoorkeur vergroten met YouTube?
Ronen@team5pm.com

Het resultaat:

Een stijging in brand recall +231%,
brand preference +650% en een
stijging in opname van de IONIQ 5 in de
consideration set van +256%.

v r a a g s t u k

34

#5
Hoe kan ik effectief
adverteren op YouTube?

#5

Hoe kan ik effectief adverteren op YouTube?
Maak impact met de juiste creative en targeting

35

5.1: Heroverweeg jouw definitie
van een video-advertentie
YouTube voor merken is meer dan
alleen organische content. Ook
advertenties zijn een belangrijk
onderdeel van het arsenaal dat
merken kunnen inzetten om succes
te behalen. Maar hoe kan je als
merk succesvoller adverteren op
YouTube? In dit vraagstuk delen we
drie adviezen.
De traditionele kijk op
videoadvertenties is dat het
een 30, 15 of 6 seconden spot
moet zijn met daarbij hoge
productiekosten. Alhoewel veel
grote adverteerders YouTubeadvertising zo inzetten, geldt die
‘lineaire TV-mindset’ hier helemaal
niet. Effectieve advertenties
kunnen allerlei vormen aannemen.

Als ze maar in staat zijn om:
1) op te vallen
2) aandacht te genereren
3) impact te maken op het
geheugen van de kijker
Deze benadering geeft ontzettend
veel ruimte voor een creatieve
invulling. Craig Davis, voormalig
top creatief bij JWT zei ooit, “We
need to stop interrupting what
people are interested in and be
what people are interested in.”
Een uitstekend uitgangspunt om
effectief te adverteren op YouTube.
Op de volgende pagina’s vind je
voorbeelden hoe we dit principe
hebben toegepast in onze cases
voor Amazon Prime Video,
GAMMA en Hyundai.

Media spend alone can't impact memory.
Great creative alone won't get noticed.
Ad Effectiveness Model

*Based on the Attention Pathway, developed by ANA in cooperation with U.S. market research agencies
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In onze Amazon Prime Video
case waren de advertenties niet
de gebruikelijke korte video’s of
typische commercials die men gewend was. Integendeel,
deze advertenties (gemaakt door onze in-house creative
studio) waren grappige special edits, memes of populaire
clips die leidden tot een enorme groei in de populariteit
van het kanaal. De kijkers waren niet gewend om deze
grappige, op maat gemaakte advertenties te zien, maar
ze vonden het helemaal geweldig (en de klant trouwens
ook vanwege het bereik en effect op merkbekendheid en
voorkeur).

Voor GAMMA hanteerden we een
aanpak waarbij het uitgangspunt was
dat we de Nederlandse klussers wilden helpen. Voor
klusadvies en uitlegvideo’s gebruikt men massaal YouTube.
De uit ons datagedreven onderzoek voortvloeiende how-to
video’s genereren niet alleen organisch een enorm bereik
en aandacht, maar ze worden ook betaald gedistribueerd
onder klussende consumenten. Deze hebben we op
basis van intent-signalen als zodanig geïdentificeerd. Het
resultaat? Niet enkel 2,1 miljoen views en 88.000 uur aan
kijktijd, we realiseerden ook een toename van 88% in
aankoopintentie onder de kijkers.

Het resultaat: meer dan 2 miljoen uur aan kijktijd, 650
miljoen impressies en een groei in abonnees van 85.000.

Het resultaat: 2,1 miljoen views, 88.000 uur aan kijktijd,
88% toename in aankoopintentie.

deurdranger monteren
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Dat je ook met
productreviews als
ads impact kan genereren, bewijst de eerder
beschreven case voor Hyundai. Hun doel was
om voor de introductie van de IONIQ 5 de
oriënterende elektrische autokoper op YouTube
te bereiken, te boeien en te converteren. En dat
is gelukt.
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Het resultaat: een stijging in brand recall
(+231%), brand preference (+650%) en
een stijging in opname van de IONIQ 5 in de
consideration set van 256%.

In het buitenland zijn nog meer geweldige voorbeelden
te vinden, waaronder de inzet van een mini-docuserie,
een undercoveroperatie of een anime-serie (uiteraard
door een Japans merk), waarbij het product de held
is en de sales met meer dan 100% toenam in een
jaar tijd. Laat je niet langer leiden door in het verleden
bepaalde vormen en maximale lengte, maar door het
effect dat je wilt bereiken.

#5

Hoe kan ik effectief adverteren op YouTube?
Maak impact met de juiste creative en targeting

38

5.2: Optimaliseer jouw creative
Creatives hebben de grootste
impact op de effectiviteit van
advertentiecampagnes. Uit
onderzoek blijkt dat zelfs 56%
van de effectiviteit van digitale
campagnes wordt bepaald door
de ingezette creatives (14). Het
genereren van aandacht en emotie
is essentieel voor advertenties
om effectief te zijn. Om dit goed
te meten had je tot voor kort een
laboratorium aan hersenscans
en meetapparatuur of de inzet
van dure consumentenpanels
nodig, maar met de opkomst
van artificial intelligence en
nieuwe technologieën is dit veel
betaalbaarder geworden. Ons

advies is dan ook om altijd een
(klein) deel van jouw
advertentiebudget te reserveren
voor pre-testing en optimalisatie.
Bij Team5pm gebruiken wij een
combinatie van kijktijd dataanalyse op secondeniveau (waar
haken kijkers af en waar juist
niet?), eyetracking op basis van AI
(waar gaat de aandacht heen?) en
neuromarketingonderzoek (welke
emoties genereert de content?). Dit
om creatives snel en schaalbaar te
testen en te optimaliseren.
Meer weten over pretesting en
optimalisatie-mogelijkheden voor
jouw merk? Ronen@team5pm.com
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5.3: Ga verder dan demografische
targeting
Naast effectieve advertenties,
wil je ook dat deze aan de juiste
doelgroep op het juiste moment
worden vertoond: maar hoe en
waar vind je deze?
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Het Google Ecosysteem vormt
een gigantische database met alle
informatie over jouw doelgroep en
toekomstige consument binnen
handbereik. Dit inzicht geeft de
mogelijkheid om vanuit de interesse
van de consumenten te kunnen
adverteren, door slim gebruik
te maken van de intentie van de
consument en wat zij graag

willen zien. Combineer signalen
uit YouTube, Google Search,
Google Chrome en Google Play!
Zet de consument centraal. Door
in te spelen op wat de kijker
écht boeit, en door informatie
uit de verschillende entiteiten
binnen het Google Ecosysteem te
combineren, creëer je een targeting
die ijzersterk is. Het resultaat?
Kwalitatieve targeting met minimal
waste!
Deze intent targeting strategie
hebben we succesvol toegepast
voor OOT Granola. Zie volgende
pagina.

Het Google Ecosysteem
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Case: OOT Granola
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OOT Granola is een merk dat zich focust op subscriptionbased ‘ontbijt-in-je-brievenbus’. Het merk had de vraag of
wij konden helpen met het adverteren van hun brandstory.
Hoewel OOT Granola al verschillende commercials
beschikbaar had, hebben wij bewust eerst onderzoek gedaan
naar de ideale doelgroep. Uit ons onderzoek bleek dat
deze bestond uit onder andere Foodies, Value shoppers en
Aspiring chefs. De doelgroepen hebben we vervolgens weten
te combineren met de juiste interesses en zoekgedrag. Door
de campagnes te monitoren en optimaliseren, hebben wij
de standaard doelgroep (affinity/in-market) die converteert
teruggevonden én aangevuld met custom doelgroepen, die
een bovengemiddelde interesse hebben in een gezondere
leefstijl. Het resultaat? Meer kwantitatief én kwalitatief traffic
naar de website, aanzienlijke groei in abonnementen en een
verlaging van SEA budgetten door een groei van 270%
branded search. Deze manier van adverteren maakt het dus
mogelijk om als merk zijnde écht een verhaal te vertellen,
de doelgroep hierin mee te nemen en zelfs mensen naar de
website te laten gaan om je product te bestellen.

Meer weten over hoe je een beter rendement uit jouw
YouTube-advertentiebudget haalt? Ronen@team5pm.com

Het resultaat:

Meer dan 30.000 clicks, 530
conversies, +270% groei in
branded search.

03. Gaat de impact
van YouTube verder
dan views, kijktijd en
abonnees?

Om te bepalen of YouTube ook
een daadwerkelijke impact heeft
op jouw merk, zijn statistieken
zoals views en kijktijd geen
goede graadmeter.
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Deze statistieken zeggen veel,
maar zijn onvoldoende om de
daadwerkelijke impact op jouw
merk te bepalen. Dat jouw video’s
massaal bekeken worden, zegt
nog weinig over de vraag of
je boodschap daadwerkelijk
overkomt, hoe deze door jouw
doelgroep wordt ontvangen
en wat de effecten hiervan zijn
op je merk. Daarvoor is extra
onderzoek nodig, onderzoek dat
wij onlangs hebben uitgevoerd.
Hieronder vind je hiervan een
korte samenvatting. Interesse in
het hele rapport? Stuur gerust
een bericht.

Inzicht in totale merkimpact
Hoe bepaal je de impact en
effectiviteit van YouTube dan wel?
Om de impact en effectiviteit van
YouTube op belangrijke merkKPI’s, zoals merkbekendheid,
merkvoorkeur en aankoopintentie
te meten, voerden wij met
Team5pm Labs een grootschalig
merkeffectonderzoek uit. Dit
deden we in samenwerking
met Erik Kostelijk, Associate
Professor Marketing aan de
Hogeschool van Amsterdam
en auteur van meerdere
marktonderzoek- en
marketingboeken
Onderzoeksopzet
Om inzicht te krijgen in de
impact over verschillende
merken, contentcategorieën en
landen voerden we de meting uit

onder kijkers van nationale en
internationale merken, uitgevers
en adverteerders zoals GAMMA,
ANWB, HP, Pokerstars, De
Telegraaf en de automerken
Hyundai en Volkswagen (de
testgroep).
Deze resultaten vergeleken
we met de controlegroep:
respondenten met vergelijkbare
demographics en affiniteiten als
de personen in de testgroep.
Controlegroep-respondenten
hadden echter geen YouTubevideo’s van de campagne gezien.
Resultaten zijn kwantitatief
gemeten door middel van online
enquêtes. In totaal hebben 3790
respondenten deelgenomen aan
dit onderzoek.

MIND-HEART-MARKET-share model
Voor het meten van merkeffecten op YouTube gebruiken we het Mind-Heart-Market share model. Dit model is gebaseerd op de brandingtheorie uit het boek Merkpositionering (Alsem & Kostelijk, 2016). Het model geeft een weergave van de online marketingfunnel: het beschrijft de
verschillende fasen die klanten doorlopen tijdens hun customer journey, en laat zien hoe de YouTubestrategie impact heeft op deze customer
journey. In elke fase van de funnel bepalen we de relevante merk-KPI's om het effect van de YouTubestrategie te meten.
Leidt tot
verandering
van

Stimuleert
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MIND

HEART

MARKET

→ Recall
→ Top-of-mind
→ Recognition

→ Preference
→ Love
→ Values

→ Consideration
→ Purchase intent
→ Ambassadorship/NPS

MIND gaat om de kennis die

HEART gaat over het gevoel dat

MARKET gaat om het gedrag

potentiële klanten van je merk

(potentiële) klanten ontwikkelen voor

van (potentiële) klanten, zoals

hebben, gemeten met awareness-

het merk, denk aan merkvoorkeur en

aankoopintentie, opname van het

maatstaven zoals merkherinnering en

beleving van de merkwaarden van

merk in de consideration set, of het

merkherkenning. In deze fase is het

je merk. In deze fase is het doel om

willen aanbevelen van jouw merk bij

doel om de kennis en bekendheid van

(potentiële) klanten een positieve

anderen (gemeten met de NPS). In

het merk te vergroten.

houding te laten aannemen ten

deze fase is het doel om (potentiële)

aanzien van je merk.

klanten tot aankoop toe te zetten en
klantloyaliteit te stimuleren.

Merkbekendheid

we zien gemiddeld 195% meer merkbekendheid bij de YouTube-campagne-kijkers.
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Positief effect
in iedere fase
van de funnel

Uit het onderzoek bleek dat YouTube
een positief effect heeft op belangrijke
merk-KPI’s in iedere fase van de funnel.
Alle hiernaast beschreven resultaten zijn
statistisch significant.

Merkvoorkeur

Bij de respondenten die één of meerdere video’s uit de YouTube-campagne hebben
gezien is de merkvoorkeur gemiddeld maar liefst 297% hoger dan bij de niet-kijkers.

Merkambassadeurs

In de testgroep, dus bij de YouTube-campagne-kijkers, zijn gemiddeld 220% meer
merkambassadeurs dan in de controlegroep (de niet-kijkers).

Aankoopintentie

De gemiddelde aankoopintentie is bij de YouTube-campagne-kijkers 349% hoger.

Effect op niet-klanten
In dit onderzoek is ook gekeken
naar mogelijke verschillen
in merkeffecten tussen
merkgebruikers en niet-gebruikers.
Het is op zich logisch dat mensen
die met plezier een bepaald merk
kopen ook vaker naar de YouTubevideo’s van dat merk kijken, maar
het onderzoek toont aan dat
YouTube ook een impact heeft bij
niet-klanten.
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Twee belangrijke conclusies zijn:

#1 YouTube bevestigt en stimuleert
klantloyaliteit
Over het algemeen worden
YouTube-video’s door
merkgebruikers vaker bekeken dan
door niet-gebruikers. Dat betekent
dat YouTube een belangrijke rol
kan spelen bij het stimuleren en
bevorderen van klantloyaliteit.
#2 YouTube is zinvol voor acquisitie
Niet-gebruikers die naar YouTubevideo’s van een merk kijken, scoren
echter wel significant hoger op
brand recall, brand preference en
purchase intent. YouTube stimuleert
daarmee (hot) prospects en dat
maakt YouTube ook van belang
voor acquisitie

Conclusie:
YouTube heeft
een positieve
impact op
merkwaarden
Ons onderzoek laat zien dat YouTube in iedere
fase van de online customer journey een
positief effect heeft op merk-KPI’s, dat het
klantloyaliteit stimuleert en kan worden ingezet
voor acquisitie. Interesse om meer informatie
over de genoemde merkeffectmetingen te
ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de positieve impact van
YouTube op jouw merkwaarden?
Ronen@team5pm.com

04. Conclusie :
Zo slaag je als merk
op YouTube in 2022

De manier waarop merken YouTube inzetten kan beter.
YouTube biedt zoveel kansen, kansen die veel merken
laten liggen. Dat moet beter, vinden wij bij Team5pm. In
deze whitepaper hebben we laten zien hoe jij die kansen
kan benutten. Om te slagen als merk op YouTube moet je:

1		 Het platform begrijpen.
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2		 Jouw doelgroep helpen.
3		 Om zo het koopgedrag
		te beïnvloeden.

Let's talk!
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Jouw succes
op YouTube
naar een next
level tillen?

Peter Minkjan

Co-Founder &
Chief Product Officer
peter@team5pm.com

Ronen Wolf

Co-Founder &
Chief Commercial Officer
ronen@team5pm.com
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