
Checklist
1 Doelgroep bepalen

Aan het maken van een animatie gaan 
een aantal dingen vooraf. Allereerst 
bedenk je wie de doelgroep is: Wie moet 
de animatie straks te zien krijgen? 

3 Communicatiekanalen 
in kaart brengen
Via welke kanalen wil je jouw animatie 
verspreiden? Is dat via social media of 
op een website? Of misschien wil je de 
animatie wel tonen tijdens een congres. 
Handig voor ons om te weten! Dan 
kunnen we er rekening mee houden. 
Bijvoorbeeld bij de aanschaf van achter-
grondmuziek, of het inhuren van een 
stemacteur.

Doel bepalen
Ook is het belangrijk dat het doel van 
de animatie duidelijk is. Een nieuw 
product of dienst introduceren, mensen 
enthousiasmeren of juist activeren? 
Samen kijken we welk format het beste 
past bij jouw doelstelling.

Tip: Een ‘explanimation’ is een goede 
manier om een complex onderwerp op 
een simpele manier uit te leggen.
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4 Briefing opstellen
Nu komen we bij de inhoud van de 
animatie: Bepaal goed welke boodschap 
de animatie moet overbrengen. Samen 
met de tone of voice vormt dit de basis 
voor het script. We adviseren om een 
animatie niet langer dan 1 à 2 minuten te 
laten duren. Door het verhaal kort maar 
krachtig te houden blijft de boodschap 
namelijk veel beter hangen! 

Let op!
Stel op tijd je deadline 

vast, de doorlooptijd 

van een animatie is 

ongeveer 6 weken.

animatie



Neem eens een kijkje 

in ons portfolio! 

Hier vind je onze 

beste animaties:

Tip!

beeldprikkels.nl/werk

5 Stijl van de animatie
Kies je voor speels, grafisch, strak of juist 
zakelijk? Of gebruik je een bestaande 
huisstijl? Samen bepalen we de stijl, 
kleuren, typografie en illustraties van de 
animatie. 

Het script 
De input uit jouw briefing gaat naar onze 
copywriter. Die kruipt achter de schrijftafel 
en tovert de briefing om tot een raak 
concept en lopend script. 
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7 Het storyboard
Dit script gebruiken wij weer om een storyboard op te stellen. Zo’n storyboard 
is de perfecte tool om in beeld te brengen wat er precies in de animatie 
gebeurt, en wanneer. Zo weet jij precies wat je kunt verwachten of waar je 
nog eventuele wijzigingen zou willen aanbrengen.

8 Stemacteur uitkiezen
Ben je akkoord met het script? Dan kan 
de stemacteur worden gekozen! Deze 
briefen we heel nauwkeurig: onder 
andere op toon, kleur, tempo en 
accenten. We willen natuurlijk wél dat 
het verhaal precies zo klinkt als jij voor 
ogen hebt. 

Animeren!
Dan begint voor ons de leukste fase: animeren! De 
illustraties en alle andere elementen worden nu écht 
tot leven gebracht. We maken een eerste proefversie 
en doen een voorstel voor een achtergrondmuziekje. 
Op basis hiervan krijg je de mogelijkheid om nog wat 
feedback te geven. Helemaal tevreden? Wanneer 
jij de animatie goedkeurt leveren wij hem aan in de 
gewenste formaten. 
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