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Het Utrechtse GetyourStudio levert de zogeheten alles-in-één plug-and-play in-house 

videostudio, een combinatie van geavanceerde hardware en eigen regiesoftware. Volledig 

doe-het-zelf, zonder inhuur van (dure) experts, grote investeringen of ingewikkelde technische 

implementaties. CEO Marc Hak richt zich weliswaar niet op de broadcastwereld, maar ziet wel 

een “democratisering van videostudio’s binnen de media om snel en makkelijk content op te 

nemen voor allerlei doeleinden.” 

Nadat Hak enkele jaren geleden zijn bedrijf in innovatieve 
elektronicaproducten had verkocht, kwam hij in contact met 
een van de huidige compagnons en medeoprichters van  
GetyourStudio, Jan Derksen van D&MS. “Hij had een mooi 
verhaal over een aantal doe-het-zelf studio’s dat was inge-
richt bij een universiteit in Rotterdam, waardoor professoren 
en docenten heel snel veel meer video konden opnemen 
dankzij een sterk geautomatiseerd systeem. Je hoefde al-
leen een pasje te scannen en de camera’s werden ingesteld 
op de juiste hoogte, de Teleprompter ging lopen en de Po-
werpoint werd ingestart. Dat was wel de inspiratiebron voor 
GetyourStudio: kant en klare laagdrempelige studio’s bou-
wen en leveren aan bedrijfsleven, overheid en onderwijs.” 

Was GetyourStudio zonder corona ook zo succesvol  
geworden? 
Hak: “Nou, niet zo snel, corona heeft het wel enorm aange-
wakkerd. De firma L’Óreal bijvoorbeeld deed veel trainingen 
voor kappers en kapsters, in Nederland zo’n 40.000 die nor-
maal gesproken naar hun academy kwamen. Dat kon van 
de ene op de andere dag niet meer, dus er was sprake van 
enige paniek: hoe kunnen we zo snel mogelijk die mensen 

weer bereiken? Gedurende de ongeveer twee jaar dat co-
rona heeft geduurd, waren er een paar fases. Eerst meteen 
willen livestreamen, na een half jaar het besef: het duurt nog 
wel even, laten we maar investeren in iets betere apparatuur 
en verlichting, waarna we in het laatste jaar van corona za-
gen dat bedrijven veel strategischer gingen nadenken over 
hoe video nu precies te gaan inzetten in de toekomst. En 
dan praat ik niet alleen vanuit marketingperspectief, dat is 
het meest voor de hand liggend, maar denk ook aan kwar-
taalmeetings, trainingen, livestreams et cetera en bovendien 
vanuit verschillende settings. In het begin ging het vaak om 
een simpele webinar-opzet, maar nu bouwen we complete 
kantoorruimtes om met vier of vijf verschillende settings, 
van green screen tot talkshow of lounge.” 

Totaaloplossing 
“We hebben vier standaardpakketten, maar krijgen steeds 
vaker de opdracht: deze ruimte hebben we, maak er wat 
moois van, inclusief regiedesk, talkshowtafel en achterwan-
den”, vervolgt Hak. “We leveren in feite een totaaloplossing, 
maar zitten dus niet aan de bovenkant van de markt. We 
mikken op partijen die het vanwege de snelheid en het ge-

mak zelf willen doen, in plaats van ict’ers of av-personeel in 
te huren. En die zijn er ook in de media-industrie. Zo hebben 
we een ruimte ingericht bij de NLPO, de koepelorganisa-
tie van de lokale omroep. We zien dat de markt voor video 
enorm groeit en die voor videostudio’s groeit exponentieel. 
En de budgetten mogen dan beperkter zijn, men wil wel 
kwaliteit. Daarom werken we met bekende broadcastmer-
ken als Blackmagic.” 

 “Het is echt studio  
voor dummies” 

Jullie zijn zeker niet de enige partij in dit segment. Hoe 
onderscheiden jullie je vooral? 
“Ik denk door onze laagdrempeligheid. Een voorbeeld: 
normaal heeft een regiedesk behoorlijk veel schuiven en 
knoppen, best ingewikkeld. Wij doen dat heel anders. We 
bouwen alle apparatuur in een flightcase en met één grote 

knop zet je die aan of uit; dat schrikt niet af. Een groot deel 
van onze gebruikers heeft nu eenmaal geen ervaring met 
video. Voor de aansluitingen van de camera’s doen we ook 
alles met kleurcoderingen. Het is echt studio voor dummies. 
Daarnaast is het systeem mobiel, je kunt het gemakkelijk 
verplaatsen, en tot slot: we bouwen onze eigen software, 
voor scripting en regie. Daarmee kun je snel en simpel je 
programma samenstellen en voor een volgende keer roep je 
zo’n project weer op en hoef je eigenlijk niets meer te doen.” 

Internationaal 
Waar staat GetyourStudio over pakweg twee jaar? 
Hak lacht even. “Toen we begonnen, voor corona, dachten 
we heel Europa te gaan veroveren en hadden we wilde plan-
nen. Dat ambitieniveau hebben we gelijk teruggeschroefd 
omdat de vraag uit Nederland – en overigens ook Vlaan-
deren – explosief toenam. Hoewel we ons dus specifiek op 
de Nederlandssprekende markt richten, kijken we inter-
nationaal wel verder. De eerste Duitse klanten zijn nu ook 
een feit, al zitten die dan in de grensstreek. Laten we zeggen 
dat we mikken op alles in een straal van 300 kilo meter rond 
Utrecht.” 
“Ondanks dat we remote support leveren en bijna alles op 
afstand kunnen oplossen, is het zeker in de beginfase toch 
fijn om dicht bij je klant te zitten. Die is vaak nog niet zo zelf-
verzekerd met onze apparatuur en wil dan toch graag dat er 
morgen even iemand kan komen. Dat hoeft gelukkig niet 
vaak, maar dat gevoel is wel belangrijk. Daarvoor hebben 
we ook een partnernetwerk nodig. We zijn met circa twaalf 
man en hebben vier mooie demostudio’s in Utrecht, waar 
we goed kunnen laten zien wat je in de praktijk allemaal 
kan met de soft- en hardware, maar er valt nog een wereld 
te winnen. En dat kunnen we niet alleen, daar hebben we 
bijvoorbeeld ook andere av-bedrijven, standbouwers en 
kantoorinrichters voor nodig.”  Marc Hak
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