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Persbericht 

Vloggen voor ondernemers: zinnig of onzinnig?  

Nieuw boek: Experttips over Verdienen met video   
Amsterdam, 20 maart 2017 – Op 30 maart verschijnt het boek ‘Experttips over Verdienen met video’ 

van Noortje Janmaat. In dit boek laat de business coach en videomarketing specialist aan de hand van 

50 praktische tips zien hoe je als ondernemer meer verdient met de WINST-methode voor het maken 

van video's. Het boek ‘Experttips over Verdienen met video’ zal verkrijgbaar zijn via 

www.verdienenmetvideo.nl/boek-experttips en via Managementboek. 

 

Vloggen met je smartphone 

Noortje Janmaat: “Veel ondernemers vinden het lastig om zichzelf te onderscheiden op internet. Ze 

hebben te weinig klanten of trekken de verkeerde klanten aan. Er komen steeds meer ondernemers 

bij, waardoor het onontkoombaar is om jezelf te laten zien, anders word je gepasseerd door je 

concullega’s. In deze nieuwe tijd is er 1 middel dat het verschil voor ondernemers kan maken en dat 

is video.  

 

Je hebt er niet meer voor nodig dan een smartphone, een statief en een microfoon. Daarin schuilt ook 

gelijk een probleem, want het lijkt zo gemakkelijk. Iedereen maakt tegenwoordig zelf een videootje 

met zijn smartphone, dat is geen kunst. Veel ondernemers denken dat vloggen de heilige graal is, 

maar met zo’n videodagboek, krijg je niet per se nieuwe klanten binnen. En dat is juist wat je als 

ondernemer na wilt streven met je marketingacties.  

 

Ondernemers die met video’s aan de slag willen, doen er goed aan om zichzelf de volgende vragen te 

stellen: Hoe zorg ik ervoor dat ik inhoudelijk goede video's maak die gevonden én bekeken worden 

door de juiste mensen? En hoe maak ik van kijkers goed betalende kopers die de prijs betalen die 

mijn product of dienst echt waard is? In het boek leg ik uit hoe je meer verdient met de WINST-

methode voor het maken van video’s. Er staan 50 tips in met praktijkvoorbeelden, verhalen van 

klanten, maar ook interviews met televisiepresentator Jan de Hoop en bestsellerauteur Jos Burgers.”  
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Tekst Achterflap 

Veel ondernemers vinden het lastig om zichzelf te onderscheiden op internet. Ze hebben te weinig 

klanten en een chronisch gebrek aan tijd. In deze nieuwe tijd is er 1 middel dat het verschil kan 

maken: video. 

 

In dit boek laat Noortje Janmaat aan de hand van 50 prikkelende en praktische tips zien hoe je meer 

verdient met de WINST-methode voor het maken van video’s. Geen lange theorieën, dus je kunt 

direct aan de slag met het maken van jouw eigen smartphone video’s. In dit boek leer je: 

ü Waarom het slim is om te doen wat niemand anders je kan nadoen (het werkt als een 

magneet). 

ü Hoe je ervoor zorgt dat je in zo min mogelijk tijd professionele video’s maakt die goed genoeg 

zijn ( je bent tenslotte ondernemer, geen filmmaker). 

ü Wat je kunt doen om iemand als vanzelf naar jouw video’s te laten kijken. 

 

Kortom, een ‘must have’ voor iedereen die wil verdienen aan video. 

 

Over de auteur  

Noortje Janmaat (1983) is gecertificeerd business coach en videomarketing specialist. Zij leert 

zelfstandig ondernemers uit Nederland en België hoe ze meer klanten krijgen en meer gaan verdienen 

met hun smartphone video’s. Het is haar missie om alle zelfstandig ondernemers in Nederland en 

België zover te krijgen om zelf video’s met hun smartphone te gaan maken, meer klanten te krijgen 

en meer te gaan verdienen.  

 

Experttips over Verdienen met video | Noortje Janmaat | ISBN 978-94-92383-59-4   

Aantal pagina’s: 167 | Paperback: € 17,50 | Verschijningsdatum: 30 maart 2017  

 

Noot voor redactie 

Voor meer informatie, recensie-exemplaren, interviewaanvragen en additioneel beeldmateriaal, kun je 

contact opnemen met Noortje Janmaat via noortje@verdienenmetvideo.nl of telefonisch via nummer 

06 - 15 08 68 86. Op donderdag 30 maart 2017 van 13:00 uur tot 17:00 uur is de boekpresentatie 

van ‘Experttips over Verdienen met video in het Fulcotheater in IJsselstein. Wil je erbij zijn? 

Aanmelden kan via: http://verdienenmetvideo.nl/boek-experttips-theatershow. Beeldmateriaal van het 

boek en portretfoto’s van Noortje Janmaat, vind je hier: http://videosucces.nl/perspagina/ 

 

Video-interview Noortje Janmaat: https://www.youtube.com/watch?v=egp7fuvg7iU 


