
Timeline Checklist
M e e r  d a n  1  m a a n d  o p  v o o r h a n d

Bepaal jouw topic. Hou rekening met het juiste doel(publiek).

Bepaal jouw spreker. Verkies de beste spreker boven de minder mondige expert. Brief hem en bepaal zijn planning.

Doe research naar de geschikte webinar tool. Bepaal met welke leverancier je zal samen werken.

- Zorg ervoor dat de andere deelnemers niet te zien zijn, dat er Q&A vragen kunnen gesteld worden.

- Hou ook rekening met de mogelijkheid om de opname nadien beschikbaar te maken en bewerkingsopties.

- Stel de automatische mails in die vanuit de tool worden verzonden. Maak ze zo persoonlijk als mogelijk.

Maak jouw registratiepagina. Zorg ervoor dat je alle belangrijke info hierop vermeld en dat je de inschrijvingen 
eenvoudig kan beheren.

Zorg voor een geautomatiseerde emailflow. Dit kan met een marketing of CRM tool.

Bereid de promotiecampagne voor.

Schrijf minimum 1 blogpost.

1  m a a n d  o p  v o o r h a n d

2  w e k e n  o p  v o o r h a n d

Start de promocampagne 

Publiceer de eerste blogpost. Bespreek het onderwerp van jouw webinar en verwijs naar de registratiepagina.

Verstuur een ‘Save the date’ mail.

Lanceer de social media campagne. Je kan de aandacht trekken door te beginnen met een online poll.

Voeg een aankondiging van de webinar toe aan je emailhandtekening

Publiceer de tweede blogpost. Die kan functioneren als een echte aankondiging van de webinar.

Verstuur een tweede mail (langere versie) met alle info over de webinar. 

Plaats een lightbox/pop-up op je website met de aankondiging van de webinar.

Vanaf nu plaats je elke 2-3 dagen een post op jouw social media over de webinar. Dat kunnen echte aankondigingen 
zijn maar ook stukjes/quotes uit de presentatie. Zorg ervoor dat het vooral informatief blijft en niet te dwingend 
over komt.

Verstuur ook elke 2-3 dagen een nieuwe mail. Hierbij kan je een nieuwsbrief template gebruiken maar wissel 
af met ‘persoonlijk geschreven’ mailtjes. Let er op dat je de reeds ingeschrevenen steeds verwijdert uit jouw 
mailinglist.
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1  w e e k  o p  v o o r h a n d

De spreker zou nu zijn presentatie moeten klaar hebben. Bekijk deze samen.

- Check of de presentatie voldoende gestructureerd is. Zorg ervoor dat het de aandacht kan houden. Duid de 
voortgang visueel aan op de slides.

- Is er interactie mogelijk? Denk hierbij aan polls, open vragen die ze in de chat kunnen beantwoorden.

- Eindig met een call to action. Geef aan hoe en waar jouw publiek meer info kan krijgen

- Doe een try out. Zorg ervoor dat de presentatie tussen 20 en 40 minuten duurt.

Doe ook een testrun van de tool. Test alle functies met min 2 extra personen. Kunnen ze alles horen/zien. Is de 
opname goed gelukt,...

Verstuur nog steeds elke 2-3 dagen een nieuwe mail. Hierbij kan je een nieuwsbrief template gebruiken maar 
wissel af met ‘persoonlijk geschreven’ mailtjes. Verhoog het gevoel van ‘urgentie’ door zinnen als ‘Laatste kans om 
nog in te schrijven’ te gebruiken. Let er op dat je de reeds ingeschrevenen steeds verwijdert uit jouw mailinglist.

D a g  z e l f  -  S p a n n e n d !  - 

A c h t e r a f

Doe nog eens een laatste technische check.

Zorg voor ideale omstandigeheden:

En gaan met die banaan!

Stille en afgesloten opname ruimte. Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt.

Neem het zekere voor het onzekere en gebruik kabels (geen draadloos internet issues)

Zorg ervoor dat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt: intro & Q&A door moderator, 
presentatie door spreker, technische ondersteuning door derde persoon.

Verstuur 3 soorten mails:

Een bedankingsmail aan de aanwezigen. Herhaal jouw call to action. Voeg evt een feedbackformulier toe.

Mailtje aan de ingeschrevenen die er niet bij waren met een link naar de opname.

Mailtje aan de rest van je mailing list met de mogelijkheid om (na registratie) de opname te bekijken.

Herbekijk de opname. Kuis deze evt nog een beetje op: logo bij de intro, ‘euh’s wegknippen,...

Vanaf nu plaats je elke dag een post op jouw social media over de webinar. Je mag er al meer op wijzen dat de we-
binar er nu echt aan komt en dat ze zich moeten haasten. Je kan ook een ‘behind-the-scenes’ post doen om aan te 
tonen dat jij er klaar voor bent.

Pas jouw registratieformulier aan. Maak duidelijk dat ze een opname kunnen bekijken en zorg er voor dat het 
technisch vlekkeloos werkt.

Heel veel succes!
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