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VOORWOORD EN DISCLAIMER
Bij dezen hebben wij het genoegen om u te informeren over de plannen voor ‘Ik 
BBQ voor jou’ voor televisie en online, en kennis te nemen van de diverse exposure 
mogelijkheden die wij u kunnen bieden. U kunt zich nu aanmelden voor nieuw 
geplande producties voor televisie en online.

‘Ik BBQ voor jou’ is sinds de start in 2016 uitgegroeid tot hét succesvolle 
televisieprogramma van RTL4 waarin de gezonde, culinaire BBQ centraal staat. Naast 
uitzendingen van 30 minuten voor RTL4 starten we nu ook met het maken van een serie 
kwalitatieve online video’s ter promotie van de business. U leest er alles over in dit plan. 

Dit plan borduurt voort op de waargenomen (en nog steeds groeiende) trend in BBQ, 
grill, outdoor cooking en outdoor living. Dit plan biedt de gelegenheid aan marketeers 
van gerespecteerde merken om voor het komende budgetjaar in te stappen in een 
productie welke zal voorzien in kwalitatieve, bruikbare video content voor zowel online 
gebruik als voor uitzending op televisie waarbij de productie- en promotiekosten 
gedeeld worden.

Dit plan bevat Intellectueel Eigendom van SHH Productions (Studio Hoge Heren B.V.) 
en is alleen bestemd voor door SHH Productions vertrouwde, direct aangeschreven 
partijen. Indien dit document niet voor u bestemd is, wordt u verzocht hiervan melding 
te maken en het document onmiddellijk te verwijderen. Niets uit dit plan mag worden 
gekopieerd of worden hergebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van SHH 
Productions. Alle in dit plan gepresenteerde informatie (concept, ideeën, uitwerking) is 
Intellectueel eigendom van Studio Hoge Heren BV. 

Over SHH Productions
SHH Productions is de Rotterdamse producent van video content voor televisie en 
online. Bekende branche bevorderende en kwalitatieve televisieformats van ons zijn 
‘Van Slager tot Chef’ (met Corine Boon en Mathijs Vrieze), ‘Ik BBQ voor jou’ (met 
Koert-Jan de Bruijn en Ralph de Kok) en het nieuwe format over droomberoepen van 
kinderen uit groep 7 en 8 ‘Later als ik groot ben’ gepresenteerd door Jochem van 
Gelder. Dit programma is vanaf 9 december te zien bij RTL4. Meer over ons werk leest 
u op www.shhproductions.nl (video content) en www.studiohogeheren.nl (foto content).

Met vriendelijke groet,

Marcel van Buren

Producent ‘Ik BBQ voor jou’
Eigenaar SHH Productions 

SHH Productions ©
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RESULATEN BEREIK(T)
U ontvangt ongetwijfeld veel voorstellen tot deelname aan branded content tv-
programma’s of online video content concepten. De een nog mooier dan de ander. 
Wat telt zijn aantoonbare resultaten, een duidelijke visie/strategie en kostenniveau dat 
past binnen de totale marketingbesteding en doelstellingen. 

Laten we starten met de resultaten van ‘Ik BBQ voor jou’ (Year to Date). 

ruim 4 miljoen mensen bereikt via televisie (RTL4)

500.000 views van online video’s

>2 miljoen mensen bereikt via sociale media

>3,3K fans op Facebook kanaal

ruim 100.000 bezoekers op programma website

... and counting!

Dit zijn de resultaten gemeten vanaf de start van deze productie (augustus 2016) 
tot aan publicatie van dit document (augustus 2017). We hebben 20 afleveringen 
geproduceerd (zomer en winter edities). Dit zijn dynamische cijfers; online bereiken we 
dagelijks nieuwe mensen en groeit het aantal views van gepresenteerde content. 

‘Ik BBQ voor jou’ is binnen een jaar na haar lancering uitgegroeid tot een 
toonaangevend PR product voor diverse leveranciers in de food- en non-food business. 
Een format dat kan rekenen op waardering van de kijker en bewezen mensen in 
beweging zet.
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DE RELEVANTIE VAN ‘IK BBQ VOOR JOU’
Outdoor Cooking (barbecueën, grillen en smoking) is sterk in opmars. We zien het 
aan het (progressief) groeiend aantal online zoekopdrachten (+30% groei t.o.v. 
zelfde periode vorig jaar), de stijgende lijn in de verkoopcijfers van BBQ hardware 
en toenemende belangstelling voor evenementen en workshops. Er is een trend 
komen overwaaien uit landen als Verenigde Staten, Canada en Duitsland waar ‘buiten 
koken’ de normaalste zaak van de wereld is. We zitten in Nederland nog zeker niet op 
hetzelfde niveau en dus is er alle ruimte voor groei. 

Bij de meeste Nederlanders ontbreekt het echter aan kennis, fantasie en kunde om er 
daadwerkelijk iets lekkers van te maken waardoor barbecueën zich meestal beperkt tot 
een zomerse ‘kant-en-klaar’ bezigheid. Wij zijn in Nederland simpelweg niet opgevoed 
met het idee dat buiten eten bereiden ook mogelijk én tof is bij minder fraai weer. 
In culinair opzicht komt de gemiddelde Nederlanders niet veel verder dan de in saus 
gedrenkte hamburger en saté. En dit terwijl er zo veel meer van te maken valt. De 
gemiddelde Nederlander is bewust met voeding bezig en let graag een beetje op 
de gezondheid. Barbecueën/grillen associëren de meesten niet onmiddellijk met een 
gezonde maaltijd; eerder met veel, vet, lekker maar ongezond. 

Die perceptie (als gevolg van beperkte kennis en kunde) gaan we wijzigen om 

daarmee de mogelijke penetratie te vergroten.

De massa in Nederland is geïnteresseerd in het maken van een gebalanceerde, 
smaakvolle maaltijd. Ze maakt graag een verantwoorde keuze in de ingrediënten en 
toont bij voorkeur enig respect voor de schijf van vijf. Die massa is dus niet alleen 
geïnteresseerd in het bereiden van een enkelvoudig product (lees: ‘een homp vlees’) 
– zoals je vaak ziet bij dit onderwerp - maar raakt vooral enthousiast wanneer ze 
ontdekken dat je bijvoorbeeld een paprika zoeter kunt maken door hem te poffen in 
de kolen, je asperges kunt grillen in plaats van koken én een BBQ óók gebruikt kan 
worden voor het maken van ijs. Dit zijn concrete voorbeelden uit tv-uitzendingen van ‘Ik 
BBQ voor jou’ waarop goede response volgde. 

Een barbecue, grill of smoker zou feitelijk veel meer gezien moeten worden als 
standaard kooktoestel waarmee een complete maaltijd te bereiden valt. Je moet 
alleen even leren hoe. Dat was niet anders dan met de introductie van de magnetron.  
De Nederlandse keuken moeten we zien te verlengen (of verplaatsen, zo u wilt) naar 
buiten. Dus niet alleen de barbecue, grill of smoker gebruiken op een warme zomerse 
dag maar feitelijk het hele jaar door. Dat is wat we stimuleren met ‘Ik BBQ voor jou’. 

Inspirerende en begrijpelijke workshops van een echte BBQ expert 
vormen de basis van ‘Ik BBQ voor jou’, op televisie én online.
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BBQ wint aan populariteit. Voor het gevoel hebben we de top nog lang niet bereikt. Er 
wordt naast het bekijken van televisieprogramma’s over barbecueën ook driftig online 
gezocht naar BBQ recepten en er worden BBQ video’s bekeken. Er wordt geabonneerd 
op nationale en internationale YouTube kanalen die hier aandacht aan besteden. BBQ 
kookboeken zijn gewilde (relatie)geschenken en elke zichzelf respecterende barbecue 
goeroe schrijft er een. Een BBQ workshop is een bedrijfsuitje waarmee de baas sier 
maakt. 

Was BBQ-en vroeger voorbehouden aan ‘mannen met baarden’, vrouwen beginnen 
deze manier van eten bereiden ook steeds interessanter te vinden getuige het aantal 
aanmeldingen van vrouwelijke kandidaten welke wij afgelopen periode hebben 
mogen ontvangen voor de televisie-uitzendingen. Het is niet langer meer een typisch 
mannending maar eerder een nieuwe eetcultuur die op een steeds breder draagvlak 
kan rekenen.

Voor welke leveranciers is ‘Ik BBQ voor jou’ interessant?

Er zijn veel marktpartijen die baat hebben bij deze groei omdat ze producten 
leveren die in deze context goed toegepast kunnen worden en nu business kunnen 
wegsnoepen van de concurrent. Denk hierbij aan BBQ, grill en smoker hardware, BBQ 
accessoires, buitenkeukens, appliances (keuken apparatuur), ingrediënten (vlees, vis, 
gevogelte, AGF, conserven), smaakmakers, sfeermakers, tuinmeubelen, groen, etc. Die 
partijen presenteren wij een arsenaal aan interessante manieren (en media) om zich in 
de kijker te spelen bij de doelgroep. 

Voor BBQ hardware en appliances leveranciers bestaat er naast het uitbouwen van 
naamsbekendheid ook nog een andere goede reden om video content in te zetten 
als communicatie instrument: Product Lifecycle Extension. Nieuwe toepassingen voor 
hetzelfde basis-apparaat communiceren en daarmee de verkopen een extra impuls 
geven. Goed voorbeeld hiervan: een vacuüm apparaat is oorspronkelijk uitgevonden 
om voedsel langer vers te kunnen houden. Maar blijkt dus ook een uitstekend 
instrument te zijn om vlees snel te kunnen marineren. Dezelfde machine krijgt een 
nieuw verhaal. 

Ook zullen leveranciers op deze markt zich nu reeds moeten gaan voorsorteren voor 
de op handen zijnde vervangingsmarkt. Eens zakt dat goedkope BBQ-tje van de 
plaatselijke bouwmarkt door zijn hoeven en staat een nieuwe potentiele koper voor de 
keuze. Dan wil je als merk voldoende indruk hebben gemaakt en Top of Mind zijn bij 
deze doelgroep. 

We zijn in de zomer van 2016 gestart met het produceren van televisie-uitzendingen 
en voegen hier nu een online productie aan toe: de Academy. ‘Ik BBQ voor jou’ voor 
televisie en online is een modern communicatiemiddel om de doelgroep te bereiken.  

Afhankelijk van de business doelstellingen, communicatiestrategie én beschikbaarheid 
van budget kan met de introductie van ‘Ik BBQ voor jou – Academy’ nu gekozen uit 
meerdere kanalen, momenten en communicatievormen. 
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IBBQVJ | TELEVISIE (RTL4)
In dit televisieprogramma staan hints en tips over het bereiden 
van een gezonde, culinaire BBQ centraal. Ga naar RTL-XL of RTL 
Infotainment (YouTube) en bekijk afleveringen of fragmenten 
mocht u het programma niet eerder hebben bekeken. 

In tegenstelling tot andere BBQ gerelateerde 
televisieprogramma’s worden er in ‘Ik BBQ voor jou’ complete 
recepten gemaakt en wordt respectvol en hygiënisch met eten om 
gegaan. Productinformatie (van sponsoren) wordt in deze serie televisie-uitzendingen 
op branded content wijze door de redactie verpakt in een boeiende verhaallijn. 

‘Ik BBQ voor jou’ als televisieprogramma volgt het succesvolle ‘RTL komt je helpen’ 
concept. Een kandidaat geeft zich op en zet iemand in het zonnetje met een culinaire 
BBQ omdat die persoon het verdient. Er is dus altijd een bijzondere reden. Hij of zij 
wordt bij het BBQ-en geholpen door de enige echte grill-meester van Nederland, 
Ralph De Kok. Het programma wordt gepresenteerd door de bekende tv presentator 
Koert-Jan de Bruijn. ‘Ik BBQ voor jou’ is een programma met daarin een leuke mix van 
human-interest en productinhoudelijke informatie. Een ‘verhaaltje’ van een half uur 
waarbij de kijker op subtiele wijze wordt beïnvloed in zijn/haar aankoopbeslissing. 

We beïnvloeden het koopgedrag van de kijker door in zorgvuldig gekozen 
uitzendperioden wekelijks aanwezig te zijn in veel Nederlandse huiskamers en op 
interessante uitzendmomenten met hoog kijkerspotentieel. 

SHH Productions exploiteert, produceert, regisseert en monteert het programma 
geheel in eigen beheer. We zenden uit op de best presterende commerciële zender 
van Nederland: RTL4. Partner RTL Nederland toont zich zeer tevreden met het 
programma. Dit vanwege de kwaliteit waarmee het wordt gemaakt. Ze gunt ons 
derhalve de beste tijdsloten in de weekend programmering voor uitzending van het 
programma. 
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Door ons gehouden steekproeven in de markt wijzen uit dat het programma positief 
effect heeft op naamsbekendheid (en daarmee verkoopvolumes) van bijvoorbeeld BBQ 
hardware. En daar was het allemaal om begonnen. Redenen genoeg dus om het format 
te continueren in de winter van 2017-2018 en het voorjaar van 2018. 

De volgende producties staan derhalve in het productie- en uitzendschema gepland:

• Ik BBQ voor jou…in de kou! – onze winter BBQ editie
 o 6 afleveringen van 30 minuten
 o Uitzendingen vanaf zaterdag 6 januari bij RTL4 om 16:30
 o Eerste herhaling vanaf zondag 7 januari bij RTL4 om 12:30
 o Target bereik: 250.000 kijkers per aflevering
 o Productiefase: oktober-november 2017
 o Opnames: december 2017

•  Ik BBQ voor jou (regulier – zomer editie)
 o 8 afleveringen van 30 minuten
 o Uitzendingen in mei-juni 2018
 o Herhalingen in dezelfde periode
 o Target bereik: 250.000 kijkers per aflevering
 o Productiefase: maart 2018
 o Opnames: april 2018

De voordelen van adverteren in de televisie-uitzendingen van 
IBBQVJ zijn:

• Het onmiddellijk bereiken van massa (‘broadcasting’) – de boodschap komt op zeker 
moment bij veel mensen binnen.

• De impact van het medium televisie op de kijker is groot – kijkers hechten relatief 
veel waarde aan televisie-content.

• Het is niet het merk dat zich naar binnen dringt bij de kijker. De feitelijke ‘zender’ 
van de boodschap is het televisieprogramma. De acceptatiegraad van de hierin 
opgesloten commerciële informatie is vele malen groter dan bij spots of print 
advertenties. 
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IBBQVJ | TELEVISIE (RTL4) | PRESENTATIE

“Ik BBQ voor jou” wordt op televisie gepresenteerd door Koert-Jan de Bruijn. Koert-
Jan kreeg landelijke bekendheid door zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Op het 
gebied van televisie presentatie heeft Koert-Jan een indrukwekkend CV. Hij was onder 
meer de presentator van ‘House Vision’, ‘RTL Snowmagazine’ en hij was een van de 
vaste invallers bij het programma ‘Koffietijd’. Koert-Jan is de steun en toeverlaat van de 
kandidaten in het programma en doet in opdracht van de chef enkele boodschappen. 

De rol van BBQ expert in de televisie-uitzendingen wordt ingevuld door Ralph de Kok. 
Zo heet hij echt! Ralph is de Ronaldo en Messi tegelijk onder de Nederlandse BBQ 
experts. Hij is eigenaar van Het BBQ Paleis in Cuijck en al jarenlang hét gezicht van 
diverse BBQ (hardware) merken waarvoor hij wereldwijd optreedt. Daarnaast staat 
Ralph regelmatig in de keuken van Michelin sterren restaurant De Librije. Ralph is 
humoristisch, uiterst gepassioneerd over lekker eten én een nuchtere Brabander. Eentje 
zonder franjes, wars van elitair gedrag en met nul poe-hah.

Ralph is tevens dé presentator van de online academy video’s. Hierin speelt Koert-Jan 
geen rol. 
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IBBQVJ | TELEVISIE (RTL4) | EXPOSUREVORMEN
Onze uitzendingen op televisie bieden een aantal interessante exposure mogelijkheden 
voor sponsoren van het format. Deze mogelijkheden zijn:

1. Programma item (in-script item)
Een inhoudelijk stukje televisie dat waarin uw product of dienst de boventoon voert. 
In het productieproces wordt bepaald bij welk thema of kandidaat uw product of 
dienst het beste past en wordt u ingedeeld in één van de afleveringen van het 
programma. Onze redactie bepaalt samen met u de insteek van het item en zal uw 
verkoopargumenten binnen de grenzen van de mediawet en reclamecodecommissie 
vertalen in een script. Dit script krijgt u voor opname ter review voorgelegd. Een 
cameraploeg en presentator of chef komt bij u op afspraak opnames maken of u 
wordt gevraagd naar een opnamelocatie te komen (afhankelijk van het onderwerp en 
uw voorkeuren). Uw naam en uw bedrijfsnaam worden nadrukkelijk vermeld en uw 
logo komt op natuurlijke wijze in beeld. In-script items zijn minimaal 2 minuten. Deze 
exposurevorm kan voor één of meerdere uitzendingen worden ingezet. 

2. Billboards (bij RTL4 en RTL-XL)
Billboards zijn krachtige naamsvermeldingen aan het begin én einde van het 
programma (dus altijd een set van 2x uitzendingen per aflevering). Dit is een combinatie 
van full screen logo en een voice-over die uitspreekt “Dit programma wordt mede 
mogelijk gemaakt door…”. Billboards worden door SHH gemaakt op basis van uw logo 
en eventuele sfeerafbeelding. Ze verhogen de naamsbekendheid en dwingen respect 
af binnen de doelgroep. Het is een advertentievorm waarmee een snelle ‘top of mind’ 
positie kan worden bereikt. Billboards worden ook uitgezonden op de RTL-XL streams 
van het programma (uitgesteld kijken).
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3. Break-bumpers (bij RTL4 en RTL-XL)
Idem aan billboards met dat verschil dat break-bumpers rondom de commercial break 
in het programma worden uitgezonden. Wederom dus altijd een set van 2 uitzendingen 
per aflevering. Bij RTL4 en op RTL-XL.

4. Product placement
In het programma creëren we op nader te bepalen wijze een typisch gebruiks- of 
vertoonmoment waarbij uw product duidelijk, edoch op natuurlijke wijze, in beeld 
wordt gebracht. 

5. Logo op de website (rtl.nl/ikbbqvoorjou) | sociale media
Uw logo met link naar door u op te geven bestemming (URL) wordt opgenomen op de 
programma website gedurende de gehele productieperiode (tot aan volgende serie 
uitzendingen). Dit is standaard inbegrepen voor sponsoren. Tegen extra vergoeding 
kunnen redactionele of commerciële berichten (bijv. een win-actie) worden geplaatst op 
de website c.q. op sociale media.  

10
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IBBQVJ | ACADEMY | DE AANLEIDING
Wij maken al jaren graag kwalitatieve televisieprogramma’s maar zijn ons uiteraard zeer 
zeker bewust van de veranderingen waaraan het kijkgedrag onderhevig is. 

• Het bereik van lineair tv kijken (op het moment waarop de zender het programma 
uitzendt) loopt langzaam terug als gevolg van veranderend sociaal gedrag (kijkge-
drag) en technologische ontwikkelingen. Daar komt online bereik (via RTL-XL) overi-
gens voor terug. Hierin zien we een substantiële toename.

• Toenemende concurrentie voor het medium televisie van online zenders, on-
demand aanbieders en YouTuber. Ze claimen allemaal een deel van de totale 
beschikbare tijd (en dus aandacht) van mensen. 

Als kanaalonafhankelijke producent van video content houden wij de ontwikkelingen 
in kijkgedrag en kosten uiteraard nauwlettend in de gaten. Wij adviseren onze partners 
en sponsoren graag over de mogelijkheden. We ontwikkelen nieuwe PR producten 
die aansluiten bij het veranderende gedrag van de consument en daarmee dus de 
behoefte van adverteerders. Dat is de aanleiding voor ‘Ik BBQ voor jou – Academy’ 
neer te zetten als extra productie naast de tv uitzendingen. 

Veel partijen realiseren zich dat (online) video content een belangrijke vorm van 
communicatie is en hierin eigenlijk veel meer energie en budget gestoken zou moeten 
worden dan nu het geval is. We constateren dan ook als producent van corporate video 
een toenemend aantal intenties en initiatieven op dit vlak. Dit resulteert echter helaas 
nog vaak in kortstondige producties (soms van dubieuze kwaliteit) omdat het eigenlijk 
ontbreekt aan tijd, beschikbaar budget en de aandacht om er in eigen beheer echt 
iets knaps van te maken. En dat terwijl succes op Internet nu vooral valt of staat met 
frequentie. Je moet met zekere regelmaat aanwezig zijn om indruk te maken. Daarbij 
komt dat het aanbod van content op de gemiddelde tijdslijn van de moderne mens 
dusdanig hoog is dat je ook echt indruk moet maken om op te vallen. Daarin schieten 
veel initiatieven helaas te kort.  En niet onbelangrijk: in tegenstelling tot een televisie-
uitzending blijft slecht geproduceerde content altijd online en dus aan uw merk kleven 
(mits u de publisher bent en het verwijdert). Hierin bewuste keuzes maken is niet 
onbelangrijk. Hierin samenwerken met een ervaren productiemaatschappij is aan te 
bevelen. 

‘Ik BBQ voor jou – academy’ is gebaseerd op het produceren van leuke en inhoudelijke 
online video’s (in de stijl en kwaliteit van onze tv programma’s) die, naast publicatie 
op een centraal YouTube kanaal en onze website ook zeer zeker afzonderlijk door 
adverteerders toegepast kunnen worden in de eigen communicatie. Het business 
principe achter de IBBQVJ Academy is eenvoudig: 

De optelsom van kleine(re) productiebudgetten van individuele sponsoren 
resulteert in een groter budget waarmee in hoge frequentie en met kwaliteit 

professionele video content geproduceerd kan worden. We bouwen voort op 
het reeds aanwezige bereik van ‘Ik BBQ voor jou’.

De aandacht raakt anders verdeeld.
Er ontstaan hierdoor nieuwe kansen voor adverteerders.
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IBBQVJ | ACADEMY | WAT IS HET?
Ik BBQ voor jou Academy bestaat op hoofdlijnen uit de volgende (video)producten en 
promotionele activiteiten uitgevoerd door SHH Productions:

• We bouwen een video kanaal (YouTube) waarop gemiddeld 40 video’s van 
complete culinaire BBQ recepten per jaar gepubliceerd zullen worden. Afleveringen 
van omstreeks 2-3 minuten. Goed geproduceerde (branded content) video’s in de 
stijl en kwaliteit zoals we die gewend zijn van de televisie-uitzendingen maar dan 
met focus op de essentie voor de liefhebber: de BBQ workshop. Het YouTube 
kanaal wordt de feitelijke ‘zender’ waarop men afstemt (of abonneert) en waar vanaf 
content gedeeld wordt. Delen op de website van IBBQVJ, delen op de website en 
in sociale media van adverteerders, delen door kijkers (viraal effect). YouTube als 
‘openbare drager’ van content biedt veel voordelen t.o.v. van publiceren in een 
gesloten system: YouTube is van Google en biedt dus diverse mogelijkheden om 
de video organisch en betaald gevonden te laten worden en verwijzingen in de 
omschrijving van de video’s aan te brengen. 

• We breiden de huidige website uit met een sectie waarop de video’s worden 
gepubliceerd en waar uitgeschreven recepturen en andere relevante content te 
vinden is. 

• Plaatsing en redactievoering van de beschikbare video content via Sociale Media 
zoals Facebook en Instagram. Op dergelijke kanalen delen we nieuwe releases, 
tonen we aanvullende relevante content (recepten, behind the scenes) en bieden we 
beperkte ruimte aan adverteerders voor een redactioneel of commercieel bericht. 
We kijken naar waar de doelgroep zich primair begeeft, wanneer deze voornamelijk 
online is en passen de plaatsing- en promotion strategie hierop dynamisch aan.  

• Promotie en optimalisatie. Het actief bevorderen van het aantal abonnees en views 
van de video’s op de lange termijn door middel van:

• SEO op de website van IBBQVJ en de onderliggende video’s – dit is 
essentieel voor de organische vindbaarheid van onze (en dus uw) content.

• AdWords campagne op kern zoekwoorden waarmee we extra verkeer naar 
ons toe halen – hiermee troeven we concurrentie af.  

• Paid Promotion op sociale media waarmee we de community verder 
uitbouwen – dit is essentieel voor het virale effect.  
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Sponsor/Markt input

Traffic analyse / Optimalisatie

Programmering Video content 
productie

Publicatie / 
uitzending

Promotie
(betaald / viraal)

• Media Partnerships. SHH Productions heeft haar voetsporen staan in het 
Nederlandse medialandschap. Wij zijn partner van RTL Nederland voor onze 
uitzendingen op televisie. De wereld van advertisement is aan het veranderen als 
gevolg van veranderend kijkgedrag. Voormalig televisie-grootmachten zoals RTL 
veranderen hierin mee. Met haar jarenlange ervaring in het matchen van merken en 
formats achten wij RTL uitstekend in staat om een waardevolle bijdrage te blijven 
leveren aan het succes van Ik BBQ voor jou. Wij zijn op dit moment al een van de 
weinige dag-televisieprogramma’s waarvan de content is opgenomen onder de 
vleugels van RTL’s YouTube kanaal ‘RTL Infotainment’.   

Toelichting op de strategie:
Het actief onderhouden en continu updaten van de website, het inzetten van 
sociale media en het toepassen van ‘paid promotions’ in Google en in social media 
zijn nodig voor stimuleren van de vindbaarheid en het creëren van populariteit 
van de content. Dat is in het belang van sponsoren. Met alleen passief uploaden 
naar YouTube en (onbetaald) delen via sociale media is het lang wachten op het 
gewenste vliegwieleffect. Dit plan (en de daaraan gekoppelde kosten en tarifering) is 
gebaseerd op concrete ervaringen die hiermee zijn opgedaan bij de voorgaande serie 
uitzendingen van ‘Ik BBQ voor jou’ waarbij actief is gestuurd op bezoekersaantallen van 
de website. 

SHH Productions produceert niet alleen (video)content maar heeft ook geïnvesteerd in 
online kennis door middel van samenwerking met een gecertificeerde Google Partner. 
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IBBQVJ | ACADEMY | DE PROGRAMMERING
Wij gaan de volgende content produceren:

Workshop video’s
Afleveringen van omstreeks 3 minuten per stuk over culinaire recepten (bereid met 
BBQ, grill of smoker) die passen bij het seizoen. We zijn er het hele jaar door. Elke 
week publiceren we minstens 1 video. Deze video’s worden gepresenteerd door 
Ralph de Kok. We starten met het tonen van de basis ingrediënten en de te gebruiken 
middelen (tools).  We eindigen met een keurig opgemaakt bord want het oog wil ook 
wat. Inspirerende, fantasie-prikkelende en op een begrijpelijke manier gepresenteerde 
video’s voor de culinaire liefhebber én de gewone man of vrouw die zijn of haar skills 
wil verbeteren. We krijgen veel hints en tips die onmiddellijk in de praktijk kunnen 
worden gebracht door de kijker. Deze video’s worden opgenomen in daartoe speciaal 
te ontwikkelen buiten-studio op nader te bepalen locatie. Een stijlvolle en functionele 
werkomgeving die klasse en elegantie uitstraalt. 

Bijzondere BBQ producten of events video’s
Leuke, inhoudelijke video’s die buiten de outdoor studio worden opgenomen. Denk 
hierbij aan grillen op een bijzondere locatie (aan het strand met de camper), het 
demonstreren van de Neanderthaler-techniek vanuit een bosrijke omgeving, het 
doen van verslag van een bijzondere BBQ wedstrijd, meekijken bij een internationale 
inspiratietrip, enzovoort. Content die het kanaal extra interessant maakt om het te 
(blijven) volgen. Content om te delen met vrienden. 
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Belangrijke uitgangspunten bij de inhoud:

1. Video’s uit de Academy moeten de nodige dosis humor bevatten. Het is een 
‘academy’ maar wel een met een uiterst gezellige docent. Dit bevordert het viraal 
verspreiden.  

2. We maken zo veel als mogelijk complete maaltijden (dus ook voorgerecht en 
desserts) om hiermee een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. 

3. We geven veel praktische informatie over prepareren en bereiden. 
4. Er is veel aandacht voor de ‘presentatie’ van gerechten. Het oog wil ook wat.
5. Alle content wordt in het Nederlands gepresenteerd. Dat is de taal van onze kijkers.
6. De geloofwaardigheid van ‘chef’ Ralph mag nimmer in het gedrang komen door 

overdadige aanprijzing van één specifiek merk – dé valkuil van menig vlogger. Zie 
verderop. Doseren is de sleutel tot succes.

Belangrijke uitgangspunten bij de vorm en stijl:

1. Het camerawerk, het decor en de belichting zijn allen netjes verzorgd. 
2. Montagestijl is vlot en van deze tijd. 
3. We gebruiken de bekende vormgeving van IBBQVJ voor de algehele 

herkenbaarheid en koppeling met de televisie uitzendingen.
4. Belangrijke wetenswaardigheden worden door middel van graphics geaccentueerd. 

Dat maakt het makkelijk om te onthouden. Dit verhoogt het leereffect.
5. Er worden ondertitels gemaakt voor geluidloze weergave op sociale media.
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IBBQVJ | ACADEMY | ZIJN GEEN VLOGS
Om goed op het netvlies te krijgen wat de IBBQVJ Academy gaat zijn, is het goed 
even te kijken naar andere initiatieven waarmee u ons wellicht vergelijkt. We nemen 
als voorbeeld PitMaster X. De Nederlandse Roel Westra maakt BBQ vlogs. Roel neemt 
de kijker mee in zijn eigen wereldje. Hij filmt en monteert zelf. 80.000 abonnees heeft 
hij op zijn YouTube kanaal. 14 miljoen weergaven in 3 jaar tijd ziet er op eerste gezicht 
indrukwekkend uit. Maar let op: video’s worden altijd gepresenteerd in het Engels. 
Voor veel Nederlanders vormt dit een uitdaging. Commentaren op de video’s zijn 
hoofdzakelijk in het Engels en dus veelal afkomstig uit het buitenland. Wij schatten in 
dat slechts 3.000 abonnees uit het Nederlandse taalgebied zijn (3,7%). 

Vloggen begint onschuldig totdat ontdekt wordt dat er geld mee te verdienen valt. 
Het verdienmodel van vloggers is onder meer het ontvangen van vergoedingen 
van YouTube voor views. Er worden pre-roll advertenties (van willekeurige YouTube 
adverteerders) uitgespeeld voor de video’s. 

Dit wil je als marketeer niet: In potentie wordt een door jouw 
merk gesubsidieerde video bij de kijker dus vooraf gegaan 

door een pre-roll commercial waarin een concurrerend merk 
wordt gepromoot.

Dit is geen theorie maar dagelijkse praktijk. Dat lijkt ons voor u als adverteerder een 
onwenselijke situatie. Wanneer u deze video namelijk plaatst op uw eigen site of deelt 
in uw sociale media worden diezelfde pre-roll commercials afgespeeld. Onbruikbaar 
dus. 

Daarnaast wordt vaak een Product Placement vergoeding gevraagd per video. 
Geld verdienen aan vloggen dus. We praten hier over een vorm van advertisement 
(door ‘influencers’) die in korte tijd een enorme vlucht heeft genomen en door veel 
marketeers wordt omarmd. Wij vragen ons af hoe houdbaar deze vorm is voor de lange 
termijn. Zeker wanneer deze ‘influencer’ niet op de payroll van een merk staat of een 
exclusieve verbintenis heeft. 

Het grote geld lonkt namelijk en voor je het weet is die leuke, onafhankelijke ‘BBQ soul 
mate’ veranderd in een commercieel uithangbord dat alles aanprijst….zolang het maar 
geld oplevert. De originele passie en hobby delen met soortgenoten, maakt dan al snel 
plaats voor grotere commerciële belangen, merchandising, etc. 

Dan kun je maar beter vanaf dag één eerlijk zijn en melden dat je een PR product maakt 
dat gesponsorde content bevat. Daar is de moderne kijker namelijk best aan gewend 
en kan hij/zij best waarderen zolang de inhoud maar boeit. Dat is de IBBQVJ Academy.
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IBBQVJ | ACADEMY | ADVERTEERDERS 
Net als voor de televisie-uitzendingen zijn we geïnteresseerd in samenwerking met 
merken van formaat. Zoals gezegd, frequentie en kwaliteit van content zijn essentieel 
voor succes op Internet. Dat verlangt goede partijen die complementair zijn. 

Sponsorovereenkomsten voor de IBBQVJ Academy kunnen worden aan gegaan met 
leveranciers uit de volgende (hoofd)categorieën:

A BBQ hardware en accessoires • BBQ, grills, ovens, smokers, …
• BBQ/grill accessoires

B Food appliances en storage • Blenders, mixers, vacumeer machines, …
• Vershoudsystemen, folies, …

B Ingrediënten • Online vlees, vis, gevogelte en wild
• AGF en conserven
• Rijst en zetmeel producten

B Smaakmakers • Kruiden, specerijen, blends, marinades, 
rubs, …

• Oliën, azijnen en dressings
• Speciale BBQ sauzen
• Wijnen, likeuren, …

C Brandstoffen • Gas, houtskool, hout, …
• Aanmaak producten

D Decor en sfeermakers • Tafel servies, glaswerk en bestek
• Heaters, vuurkorven

D Overige • Evenement, uitgeverij, media.

We zijn een (merk)onafhankelijke producent en staan dus in de basis open voor 
samenwerking met alle mogelijke marktpartijen, mits ze voldoen. Partijen bepalen door 
middel van hun inzet de mate van zichtbaarheid in de IBBQVJ Academy en daarmee 
tevens de bandbreedte voor de concurrentie. 

Onze belofte: in een episode van IBBQVJ Academy zullen 
geen elkaar beconcurrerende merken getoond worden. 
U moet de video immers ook op eigen kanalen kunnen 

gebruiken. U bent geen uithangbord voor de concurrent.
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IBBQVJ | ACADEMY | EXPOSUREVORMEN 
Voor partners bieden wij de volgende exposure mogelijkheden:

Adverteren met Product 
Placement

Product wordt gebruikt in één of meerdere video(‘s). Het 
product komt overduidelijk in beeld en wordt gebruikt. 
Close-up shots van het product wijzen de kijkers op 
specifieke kenmerken van het product of duiden het 
gebruiksgemak ervan. Partner levert de producten voor 
opname aan en neemt deze na gebruik weer retour. 

Adverteren met een 
Billboard

Bij de start van de video en aan het einde van de video 
worden korte billboards vertoond voor het bereiken van 
een Top of Mind status. Dat is een full-screen logo met 
voice-over vermelding. Deze billboards tonen we dus twee 
maal per video.

YouTube embedded 
sponsor info

Door partner op te geven URL en een preferente zoekterm 
(tag) worden toegevoegd aan de video’s op YouTube. Dit 
bevordert de organische vindbaarheid van de content en 
draagt bij aan link-building doelstellingen. 

Adverteren in een aparte 
video.

Te vergelijken met een in-script item uit de televisie uitzen-
dingen. Een losse video voor op het kanaal over een bijzon-
der product of een evenement dat op een andere locatie 
opgenomen wordt dan de standaard studio omgeving.

Adverteren in onze sociale 
media

Partners wordt de mogelijkheid geboden om (gedoseerd) 
commercieel getinte berichtgeving te doen via sociale 
media gekoppeld aan het kanaal. Dit is aan voorwaarden 
gebonden. Content moet relevant zijn voor de doelgroep.

Adverteren met Banner of 
redactionele content op de 
website

Op de website bieden we beperkte mogelijkheid tot 
het plaatsen van een commerciële banner. Ook is het 
publiceren van redactioneel geschreven commerciële 
content mogelijk.

Optioneel
Met partners die een eigen webshop onderhouden sluiten wij bij wederzijdse interesse 
een Affiliate overeenkomst. Over transacties in de webshop van Partner, welke 
hun oorsprong vinden op ons kanaal (bemeten), wordt dan een fee per transactie 
afgesproken (normaliter een % van de bruto prijs). We benadrukken dat dit een 
optioneel element is dat interessant kan uitwerken voor beide; het is vooralsnog geen 
doel op zich.
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CONCLUSIE
Wij hopen u met deze set aan informatie een zo volledig mogelijk beeld te 
hebben geschetst van onze huidige plannen, ambitieniveau en mogelijkheden 
voor u als adverteerder. Wij hopen u te hebben geïnspireerd. Bij voldoende 
belangstelling voorzien wij u graag van de tarieffering c.q. een concreet (op maat  
gemaakt) voorstel. Neem daartoe contact op met uw accountmanager. Wij heten 
u graag snel welkom aan boord voor een van onze producties.

Marcel van Buren
Producent | SHH Productions


