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“Een introductie in een nieuwe service.” 
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Voiceover-tekst Service for Service intro-animatie 
 
1. 
Dit is Jeroen. 
Jeroen is een webdesigner. Sterker nog, hij is een hele goeie webdesigner. Hij 
werkte jaren lang bij toonaangevende studio's, maar toen kwam de crisis en hij 
verloor zijn baan. Hij maakte van de nood een deugd en besloot om voor zichzelf te 
beginnen. Onzeker....spannend, maar vooral opwindend. 
 
2. 
Bij het bouwen van een website komt veel kijken: programmeren, tekstschrijven, 
fotografie, social media... Hij moet het allemaal kunnen. En nu is hij óók nog 
ondernemer. Dat betekent: acquisitie doen, verzekeringen afsluiten, een werkplek 
zoeken en inrichten. Om over de administratie nog maar te zwijgen.  
 
3. 
Als startend ondernemer, en zeker in tijden van crisis, is het soms aanpoten om 
vaste grond onder de voeten te krijgen. Dit geldt voor de meeste zzp-ers. Een zak 
geld is meestal niet voorhanden, kennis en enthousiasme des te meer. Dus waarom 
helpen we elkaar dan niet vaker. Door elkaar een dienst te verlenen. Een service 
voor een service. 
 
Dat is het idee van serviceforservice.nl 
 
4. 
Het werkt zo. Jeroen meldt zich aan als webdesigner.  
Op het prikbord plaatst hij het bericht dat hij op zoek is naar een professional die zijn 
administratie op orde kan maken.  
Al snel krijgt hij een reactie van Mirjam. Zij is bezig met het opzetten van haar eigen 
administratiekantoor en heeft nog geen website.  
Vervolgens verzorgt Mirjam de boekhouding van Jeroen en in ruil daarvoor maakt hij 
een professionele website voor haar administratiekantoor. Simpel.  
 
5.  
Zowel Mirjam als Jeroen besparen op deze manier geld. En tegelijkertijd bouwen ze 
een portfolio én een netwerk op. De twee pijlers voor een succesvolle toekomst als 
zelfstandige.  
 
6. 
Ben jij boekhouder, tekstschrijver, personal coach, art director, socialmedia expert, 
grafisch vormgever, belastingadviseur, fotograaf, marketingstrateeg, animatiema.... 
Meld je dan nu aan! 
 
Breng je talent in op Service For Service.nl, en benut het talent van anderen...    
Want: Zelfstandig ondernemen doe je niet alleen. 
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1. 
(We zien een leeg vel papier.) 
“Dit is Jeroen.” (figuur Jeroen 
wordt gerecreëerd)  “Hij is een 
webdesigner.” (tafel met apple 
laptop valt uit de lucht) 
“Sterker nog: Hij is een hele 
goeie webdesigner. Hij werkte 
jaren lang bij 
toonaangevende studio's” 
(gebouwen worden gecreëerd 
achter J.) “Maar toen kwam de 
crisis en verloor hij zijn 
baan.” (gebouwen en tafel 
vallen weg, J blijft alleen over.) 

 

2. 
 “Bij het bouwen van een 
website komt veel kijken.  
Programmeren (code om zijn 
hoofd), tekstschrijven (rol 
papier met tekst), fotografie 
(camera om nek), socialmedia” 
(SM-logoʼs om hoofd)  

 
 
“...aquisitie doen (telefoon) 
verzekeringen afsluiten 
(paraplu),een werkplek en 
inrichten(kwast). Om over de 
administratie nog maar te 
zwijgen.” (ordners) 
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3. 
“Als startend ondernemer, en 
zeker in tijden van crisis, is 
het soms aanpoten om vaste 
grond onder de voeten te 
krijgen. Dit geldt voor de 
meeste zzp-ers. Een zak geld 
is meestal niet voorhanden, 
kennis en enthousiasme des 
te meer.” 

 

 
“Dus waarom helpen we 
elkaar dan niet vaker. Door 
elkaar een dienst te verlenen. 
Een service voor een service. 
(De woorden Service en service 
vormen samen het logo”) 
 
“Dat is het idee van 
serviceforservice.nl” 
(logo is compleet) 

 

4.  
Het logo verschuift naar de 
linker bovenhoek. Rechts wordt 
Inlogscherm gerecreëerd.  
“Het werkt zo. Jeroen meldt 
zich aan als webdesigner”. 
Tekeningetje jeroen plopt op.  
“Op het prikbord plaatst hij 
het bericht dat hij op zoek is 
naar een professional die zijn 
administratie op orde kan 
maken.”(gele post-it met 
ordners en een vraag teken) 
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Mirjam verschijnt in beeld. 
“Al snel krijgt hij een reactie 
van Mirjam. Zij is bezig met 
het opzetten van haar eigen 
administratiekantoor en heeft 
nog geen website”. 

 

 
“Vervolgens verzorgt Mirjam 
de boekhouding van Jeroen 
en in ruil daarvoor maakt hij 
een professionele website 
voor haar 
administratiekantoor. 
Simpel”. 
“Zowel Mirjam als Jeroen 
besparen op deze manier 
geld. En tegelijkertijd bouwen 
ze een portfolio én een 
netwerk op. De twee pijlers 
voor een succesvolle 
toekomst als zelfstandige.” 

 

5. 
 “Zowel Mirjam als Jeroen 
besparen op deze manier 
geld. En tegelijkertijd bouwen 
ze een portfolio én een 
netwerk op. De twee pijlers 
voor een succesvolle 
toekomst als zelfstandige.” 
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“Ben jij boekhouder, 
tekstschrijver, personal 
coach, art director, 
socialmedia expert, grafisch 
vormgever, 
belastingadviseur, fotograaf, 
marketingstrateeg, 
animatiema.... Meld je dan nu 
aan!” 
 

 

6.  
 
“Breng je talent in op Service 
For Service.nl, en benut het 
talent van anderen...    
Want: Zelfstandig 
ondernemen doe je niet 
alleen.” 

 

 
(Het getekende logo veranderd 
in officieële logo.) 

 

 


