
Zoom (Webinars): 
Zoom staat bekend als een basic, eenvoudig te begrijpen en betaalbaar programma voor webinars. Het voordeel 
is dat hiermee veel gewerkt wordt, waardoor het programma bij gebruikers bekend is. Er zijn wel issues mee 
geweest op het gebied van privacy. Je hebt hierbij keuze uit twee soorten: Zoom Meeting en Zoom Webinars.  
 
Zoom Meeting is een vergader abonnement, waarbij je het vergaderprogramma als webinar gebruikt. Dit is echt 
de meest basic vorm van webinars geven, zonder extra’s op het gebied van marketing. Maar je betaalt dan 14 
euro per maand. Dit stappenplan legt uit hoe je een Zoom Meeting kan inplannen: https://trisha.nl/goedkoop-
webinars-geven-met-zoom-meeting/. Deelnemers blijven hierbij niet anoniem.  
 
Zoom Webinars is het ‘officiële’ webinar programma van Zoom. Ook deze is eenvoudig te begrijpen, basic en een 
voordelige optie onder de officiële webinar programma's. Vanaf 40 euro per maand is een abonnement 
beschikbaar. Het verschil met Zoom Meeting is dat je hier de echte ‘webinar’ opties erbij hebt, zoals een 
chatfunctie, polls, en het zo echt een webinar format krijgt (in plaats van een vergadering die je als webinar 
organiseert). 
 
Voor de prijzen en specifieke voordelen is dit een handige link: https://zoom.us/pricing. 
 
LiveStorm Webinars: 
LiveStorm is een meer geavanceerd webinarprogramma en is gericht op marketing richting de klant. Het grote 
voordeel van dit webinarprogramma is dat ze veel integratiemogelijkheden hebben met andere applicaties. De 
betaalde versie van LiveStorm Webinars start vanaf 89 euro per maand. Ze bieden nu het eerste half jaar 20 
procent korting per maand vanwege de coronacrisis.  
(LiveStorm Gratis – deze versie van Livestorm is kosteloos voor webinars met maximaal 10 personen en 
maximaal 20 minuten). 
 
WebinarGeek: 
Dit webinarplatform komt uit Nederland en biedt ook Nederlandstalige ondersteuning. Wanneer je verwacht 
doorlopend online te gaan werken kan dat handig zijn natuurlijk, ook met het oog op AVG. Met een proefaccount 
kun je het programma 14 dagen gratis testen. Vanaf 39 euro per maand kan je webinars tot 100 personen 
organiseren via dit platform. Dit is de link: https://www.webinargeek.com/nl.  
 
GoToMeeting en GoToWebinar 
GoTo heeft verschillende toepassingen waarmee je online activiteiten kunt organiseren. De meest voor de hand 
liggende om te gebruiken voor een webinar zijn GoToMeeting en GoToWebinar. Gotowebinar is een van de 
eenvoudigste en meest stabiele webinartools en biedt Nederlandse ondersteuning.  
 
Met GoToMeeting organiseer je meetings met tot 150 deelnemers. De prijs van dit pakket is €10.75,-
/organisator/maand en dit wordt jaarlijks gefactureerd. In de meeting kun je je scherm delen, onbeperkt 
vergaderen en is er geen maximum duur van de meeting. Ook is er een chatfunctie die continue beschikbaar is.  
 
GoToWebinar heeft de echte webinar functies en helpt ook in de organisatie van een webinar. Zo kun je een 
specifieke pagina creëren waar de informatie over jouw webinar te vinden is. Ook kun je polls houden en krijg je 
een analyse van het aantal deelnemers van je webinar. Het programma kan automatisch herinneringen versturen 
naar deelnemers en je kunt een eigen huisstijl maken rondom jouw webinar in het programma. Nadeel is dat je de 
automatisch verstuurde mailtjes niet zelf kunt aanpassen. Deze worden daarom in het Engels verstuurd. Als 
laatste is het mogelijk om het webinar op te nemen. Het meest voor de hand liggende pakket is hier het starter 
pakket, kostprijs is €89,-/organisator/maand. De facturering gaat per jaar. Met het starterspack kun je voor 
maximaal 100 deelnemers een webinar organiseren. Je krijgt gratis GoToMeeting bij dit pakket. Via deze website 
kun je GoToWebinar gratis voor 7 dagen uitproberen: https://support.goto.com/webinar/help/start-a-free-
gotowebinar-trial  
 
 
ClickMeeting 
ClickMeeting biedt veel mogelijkheden om een webinar te organiseren. Je kunt het webinar zowel gratis als 
betaald aanbieden en betalingen kunnen via ClickMeeting lopen. Daarnaast kun je via ClickMeeting ook polls en 
onderzoekjes opzetten tijdens je webinar. Voordeel van deze tool is dat jouw deelnemers de software niet hoeven 
te downloaden van tevoren en het daarom makkelijk toegankelijk is voor deelnemers. Ook is de software intuïtief 
te gebruiken en heeft de software heel veel opties. Voor een overzicht van alles wat je met ClickMeeting kunt kijk 
je op: https://clickmeeting.com/pricing  
 
Je kunt ClickMeeting 30 dagen gratis uitproberen. Daarna betaal je afhankelijk van het aantal deelnemers voor 
jouw webinar een bedrag per maand. Voor de Live optie betaal je met 25 deelnemers 22 euro/maand, maar met 
1000 deelnemer 215 euro/maand.  
 
WebinarJam 
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WebinarJam is vooral geschikt voor sales en marketing gerelateerde webinars. Je kunt tijdens het webinar zien 
hoeveel mensen jouw product hebben aangeschaft en hoeveel mensen er in je webinar aanwezig zijn. Een 
voordeel van WebinarJam is dat je met een professional account, wanneer het webinar hapert, op een Panic 
Button kunt klikken waardoor je naar een nieuwe online ruimte wordt verplaatst. Dit maakt de kans dat je webinar 
door verbindingsproblemen niet door kan gaan een stuk kleiner. Daarnaast is webinarJam eenvoudig in gebruik.  
 
WebinarJam biedt drie typen accounts aan: Basic (37 euro/maand), Professional (52 euro/maand) en Enterprise 
(73 euro/maand). Voor 1 euro kun je WebinarJam 14 dagen gratis uitproberen. Het verschil tussen deze accounts 
zit hem in het aantal presentatoren die je kunt gebruiken, het aantal deelnemers dat kan deelnemen aan het 
webinar en de maximale duur van een webinar. Ook is de panic button alleen zichtbaar bij de professional en 
enterprise versie. In de basic versie kunnen tot 500 mensen deelnemen, kunnen twee mensen presenteren en is 
de duur van een webinar maximaal 2 uur. Meer details over webinar jam en de accounts vind je hier: 
https://home.webinarjam.com/checkout#_ga=2.198432687.1899652131.1592917717-1689494961.1592917717  
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