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Voorwoord

DocsOnline streeft erna het gebruik van documentaires voor (zelf) educatie en verdieping

te vergroten. Voortbordurend op onze ontwikkeling in voorgaande jaren, heeft DocsOnline

zich in 2021 met subsidie van het European Education and Culture Executive Agency

(EACEA) gericht op het toetsen van een SEO formule die we speciaal hebben ontwikeld voor

ons type content. De SEO formule is een success gebleken. Alle in 2021 gepubliceerde

content heeft inmiddels een Google SERP ranking in de top 20. De expertise die we hebben

opgedaan wordt gedeeld met de sector.

Achtergrond

In voorgaande jaren (2018, 2019, 2020) heeft DocsOnline speciaal voor de documentaire

een VOD platform ontwikkeld dat uitzonderlijk goed in staat is om:

1. de educatieve kracht van een documentaire te ontsluiten,

2. documentaire productie processen te ondersteunen

3. documentaire doelgroepen te bereiken.

4. het effect van onze projecten op publieksbereik en gebruik te meten.

5. op grond van metingen en analyses onze projecten te optimaliseren

In 2020 hebben we op dit platform mbv de nieuwste seo technieken en tools een seo

strategie ontwikkeld die waarborgt dat iedere documentaire in onze catalogus op grond

van inhoud het meest geschikte doelpubliek duurzaam bereikt (passive traffic). In 2021

hebben we deze strategie getoetst en verder uit ontwikkeld.
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Inmiddels is het 2022 en weten we dat onze website met de nieuw aanpak succesvol is.

Daarom willen we deze op grotere schaal inzetten om documentaire productie

pocessen beter te laten aansluiten op publiek nut zonder dat daarbij de creativiteit

van filmmakers wordt beperkt. We streven erna om ons VOD platform in de komende 4

jaar uit te bouwen tot ‘s werelds  meest toonaangevend documentaire platform voor

(zelf)educatie, opinievorming en onderzoek.

Werkmethodes en Successen

Voor onze werkmethodes en successen verwijzen we naar de verschillende help-teksten

die we hiervoor geschreven zijn.

Working Program | A world in transition - Finding Security in Times of Change

In 2021 hebben we een zeer aansprekend en actueel inhoudelijk werkprogramma

ontwikkeld om het publieksbereik van documentaire content te vergroten. Het programma

wordt uitgevoerd vanuit de premisse “A World in Transition - Finding Security in Times of

Change”

https://docs.google.com/document/d/14AY0WxpaJX5DmvzhCZbEcKNLpD5Loeds8T2nx9krQ

1E/edit?usp=sharing

Topic Cluster SEO  Explained

DocsOnline werkt het bovenstaande programma uit aan de hand van een innovatieve

Search Engine Optimalizatie Strategie genaamd: Topic Cluster SEO

https://docs.google.com/document/d/1qBhLMpOKf5eQfEBJYd8ui_-pebY7L_OZpmeiXQekXL

E/edit?usp=sharing

Ranking and Search Volume Explained

Sinds we Topic Cluster SEO op onze content toepassen zien we het publieks bereik per

onderwerp enorm groeien
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https://docs.google.com/document/d/1MHfkQ4sBcv54BT2-Mh1Z0L9elp-AOoMaO5yJuJgYBY

k/edit?usp=sharing

Paid Advertising Explained

In 2020 is DocsOnline geaccepteerd als deelnemer aan het Google Grant Programma dat

non-profit instellingen voorziet van een advertentie budget van €120.000 per jaar. Dit

programma laten we momenteel beheren door Bureau Lommers. In 2020 werd dit beheert

door Grant Results, maar vanwege onvoldoende kwaliteitswaarborg is daarmee het

contract beeindigd. Bureau Lommers is Google Certified om het Grant Programma te

beheren.

https://docs.google.com/document/d/1MHfkQ4sBcv54BT2-Mh1Z0L9elp-AOoMaO5yJuJgYBY

k/edit?usp=sharing

Financiele Verantwoording

Zie Jaarcijfers 2021

Vooruitblik

15 jaar ervaring hebben DocsOnline gebracht tot het inzicht dat een VOD platform voor

documentaires meer moet zijn dan alleen een doorgeefluik van een omvangrijke

documentaire catalogus, ook al bevat deze catalogus stuk voor stuk prachtige

documentaires. Het moet vooral ook een toolkit zijn voor het publiek om zich dmv de

documentaire te verdiepen in de themas van deze tijd. Het moet (zelf)educatie

faciliteren en inspireren tot het verwerven van kennis over de wereld die ons omringd.

In een wereld die vertroebeld wordt door een overdaad aan irrelevante informatie, is

helderheid kracht. En documentaries zijn ideale middelen om die kracht over te dragen op

de kijker. Maar documentaires kunnen dat niet vanuit zichzelf. Ze hebben een context

nodig die inspireert tot kijken, die de noodzaak van het kijken voor het publiek aanduidt.

Op de eerste plaats moet een documentaire op het juiste moment gevonden worden.

Bijvoorbeeld op het moment dat iemand op Google specifiek opzoek is naar de kennis die

in een bepaalde documentaire vervat is. Vervolgens moet die kennis smaakmakend
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worden aangeduid en gecontextualiseerd zodat de kijker zicht houdt op het grotere

verband.

In 2020 en 2021 heeft DocsOnline zich volledig ingezet om een VOD platform te realizeren

waarmee  het niet alleen eenvoudig is om documentaires op smaakmakende wijze te

contextualiseren maar ook om documentaires wereldwijd goed vindbaar te maken op

internet. Gezien de groei in kijkcijfers en de stijging in SERP ranking zijn we daarin heel

goed geslaagd. We verwachten dat de ingezette publieksgroei zich in de komende jaren zal

voortzetten en DocsOnline daarmee instaat stelt een significante bijdrage te leveren aan de

ontwikkeling van de documentaire traditie.
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