
 

 

 

 

 

Webinars met impact! 
Om op de radar te komen van het brede publiek of om je strategisch te positioneren in een 

specifieke niche is een webinar een laagdrempelige manier om inhoud te etaleren. Juist nu 

iedereen weer zoveel mogelijk thuiswerkt, is dit de ideale methode om toch volle zalen te trekken. 

Diepgaande interviews of panelgesprekken met veel interactieve mogelijkheden. Bij ons op 

kantoor of bij jou op locatie. Voor Van Oort & Van Oort is alles mogelijk. Naast het technisch en 

praktisch faciliteren van webinars kunnen we meedenken over hoe je webinar binnen een bredere 

public affairs- of communicatiestrategie past. Verder kunnen we dagvoorzitters bieden die snel 

kunnen schakelen. En we leveren natuurlijk de inhoudelijke expertise die je van ons gewend bent. 

Kortom: door onze totaaloplossing voor webinars zijn we in staat nét dat stapje extra te zetten. 

 

We hebben twee webinarpakketten beschikbaar: één met en één zonder communicatie-

ondersteuning inbegrepen. Maar uiteraard denken we graag met je mee om jouw webinar op 

maat samen te stellen. Hierbij kunnen we variëren met bijvoorbeeld de locatie, gespreksleiding of 

inhoudelijke ondersteuning.   



Webinarpakket A - Van Oort & Van Oort – richtprijs €1500,- (ex. btw) 
Voor opname/uitzending van 1 tot 2 uur. 

• Zaalhuur voor één dagdeel. 

• Maximaal vier camera’s voor verschillende camerahoeken.  

• Afkijkscherm voor presentatie of live beeld.  

• Microfoons (revers of tafelmicrofoons) voor maximaal 6 sprekers.  

• Eén persoon voor camera- en geluidwerk. 

• Eén persoon voor techniek.  

• Live-uitzending via het betrouwbare online platform WebinarGeek.  

o WebinarGeek (link), (eigen) externe aanmeldformulieren of 

aangeleverde deelnemerslijst.  

o Betalende of niet-betalende kijkers. 

o Presentatie (powerpoint of pdf). 

o Directe interactie met je publiek via de chatfunctie en interacties zoals 

polls. 

o Standaard wordt het aanmeldformulier volledig aangepast aan jouw 

wensen.  

o Standaard wordt gewerkt met het WebinarGeek-kanaal van Van Oort & 

Van Oort. Indien gewenst kan ook een eigen kanaal worden opgezet. 

• Replay van uitzending beschikbaar na de live-uitzending voor eigen gebruik; 

tevens gedownload videobestand beschikbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Webinarpakket B – Van Oort & Van Oort – richtprijs €2000,- (ex. btw) 
Voor opname/uitzending van 1 tot 2 uur, inclusief ondersteunen de 

communicatie. 

• Zaalhuur voor één dagdeel. 

• Maximaal vier camera’s voor verschillende camerahoeken.  

• Afkijkscherm voor presentatie of live beeld.  

• Microfoons (revers of tafelmicrofoons) voor maximaal 6 sprekers.  

• Eén persoon voor camera- en geluidwerk. 

• Eén persoon voor techniek.  

• Live-uitzending via het betrouwbare online platform WebinarGeek met de 

volgende mogelijkheden: 

o WebinarGeek (link), (eigen) externe aanmeldformulieren of aangeleverde 

deelnemerslijst.  

o Betalende of niet-betalende kijkers. 

o Presentatie (powerpoint of pdf). 

o Directe interactie met je publiek via de chatfunctie en interacties zoals 

polls. 

o Standaard wordt het aanmeldformulier volledig aangepast aan jouw 

wensen.  

o Standaard wordt gewerkt met het WebinarGeek-kanaal van Van Oort & 

Van Oort. Indien gewenst kan ook een eigen kanaal worden opgezet. 

• Replay van uitzending beschikbaar na de live-uitzending voor eigen gebruik; 

tevens gedownload videobestand beschikbaar.  

• Aanleveren draaiboek ten behoeve van webinar. 

• Verzorgen social mediaposts. 

 

  



Beschikbare add-ons (tarief op maat) 
• Gespreksleiding. 

• Aanleveren strategie voor integreren webinar(s) in PA- en/of communicatiebeleid. 

• Samenstellen powerpoint. 

• Samenstellen interacties (polls etc.). 

• Samenstellen follow-upactiviteiten. 

• Nabewerking replaybeelden: 

o Quotes knippen voor verspreiding social media. 

o Ondertiteling/naambalkjes toevoegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?  
Informeer via info@vanoortenvanoort.nl of bel naar 070 36 91 700. 

mailto:info@vanoortenvanoort.nl

