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Beste Noortje, 

In oktober vorig jaar ben jij een halve dag bij mij aan de slag gegaan met het maken van Engelstalige 

video’s voor mijn internationale tak van business. 

Al bij het opvragen van de offerte merkte ik dat het goed zat. Je was heel duidelijk over de 

mogelijkheden en bijhorende investering. Na het accepteren van de offerte ontving ik een leuke 

attentie per post en daarnaast een heldere instructie over hoe ik mij het beste kon voorbereiden op 

de videoshoot om er zo het maximale uit te kunnen halen. 

Dit heeft geleid tot een hele leuke filmochtend bij mij thuis. Je bent de rust zelve en tegelijkertijd 

weet je precies wat je wilt. In de vorm van een interview hebben wij meerdere video’s opgenomen 

die stuk voor stuk fantastisch zijn geworden! Je hebt zelfs nog videomateriaal gehaald uit wat ik 

tussen neus en lippen door aan je vertelde, waardoor er nog 14 (!) videotips zijn ontstaan. 

Een aantal van deze toevallig tips heb ik al gepubliceerd op mijn LinkedIn profiel en dat heeft ook al 

geleid tot een mooie opdracht. Video werkt echt! 

Maar de allerleukste en meest onverwachte video was die van Max, mijn hond. Hij was duidelijk dol 

op je en heeft je ook geholpen waar mogelijk met het snuffelen aan de lens, maar ook met figureren. 

Al een paar dagen na de videoshoot ontving ik van jou een link naar een website waar je alle video’s 

op had gepubliceerd en zelfs een aantal hebt voorzien ondertiteling en een begin en eindscherm, en 

natuurlijk de video “Dit is Max” als verrassing. De video’s zijn in verschillende formaten te 

downloaden en gebruiken. 

Noortje, ik ben zo ontzettend blij met onze samenwerking dat ik er in mijn netwerk met plezier over 

vertel en je ook al bij een aantal relaties heb aanbevolen. 

Je bent expert op jouw vakgebied, maar bovenal een heel fijn persoon. 

 

Hartelijke groet, 

Katarina (en Max!) 
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