
Motion design proces
Hoe Acato een motion design project aanpakt
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1. Briefing/debrief

Het project start nadat we de 
briefing hebben doorgenomen. Het 
liefst doen we dat persoonlijk.
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2. Script

Het script is de leidraad voor dit 
project. Hoe wordt het verhaal 
verteld en wat komt er precies in 
te staan?

We definiëren hier de 
tone-of-voice en het script in 
tekst. Ook beschrijven we met 
woorden het beeld.
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3. Stijl/moodboard

Bij dit onderdeel laten we jou 
moodboards van 2-3 stijlen zien. 
Aan jou de keus wat de 
uiteindelijke stijl van de animatie 
wordt. Dit onderdeel is overbodig 
als er al duidelijke (branding) 
guidelines zijn.
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4. Storyboard

Het storyboard is het script 
vertaald naar beeld. Hoe gaan we 
de woorden omzetten naar een 
visueel verhaal? 

Het gaat hier om het schetsen van 
het visuele idee van de video en de 
scènes die erin moeten komen.

Tijdens de realisatie wordt de 
definitieve vorm pas duidelijk.
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5. Productie: Design

Tijdens deze fase worden alle 
benodigde assets voor de video 
voorbereid. Denk aan het maken 
van illustraties, het verzamelen 
van foto’s of video’s of andere 
actiepunten die voortkomen uit de 
voorgaande stappen.



5. Productie: Animatie

In deze stap wordt het storyboard 
vertaald naar een bewegend 
product. Alle verzamelde assets 
worden in de animatie verwerkt 
middels de benodigde techniek. 
Dit laatste is afhankelijk van het 
type animatie.
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Na alle stappen voor de productie 
start het sound design. Zaken die 
hiervoor ontwikkeld worden, zijn: 

● Voice-over (optioneel)

● Sfeer (bv. achtergrondmuziek)

● Geluidseffecten

6. Sound design



6. Ondertiteling

Ondertiteling is optioneel. De 
keuze hiervoor hangt af van de 
doelgroep en de kanalen waarop 
de video wordt gedeeld. 
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7. Oplevering

Tijd om de final video te maken en 
naar jou door te sturen! :)


