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VIDEO WERKT
De opkomst van video is al langere tijd gaande en bereikt steeds meer 

mensen. Waarom? We zijn van nature visueel ingesteld. Videocontent 

blijft langer in ons hoofd hangen. En we kijken liever video dan dat we 

tekst lezen. Beeld zegt zoveel meer dan woorden. Met video kun je 

informatie snel (en zelfs live) delen. En het is tegenwoordig steeds 

makkelijker! Je hoeft geen Hollywood regisseur te zijn. Met een 

mobiele telefoon kun je mooie beelden maken en editen. Tip om dan 

wel de camera in vliegtuigstand te zetten (dat bespaart batterij en de 

video opname wordt niet gestoord door een beller of sms). 

Wil je voor de vereniging aan de slag met video? Volg dan deze tips. 

Voordat je er aan begint, zijn een aantal zaken belangrijk. Ga er alleen 

mee aan de slag als je het ook leuk vindt om te doen. Of laat het 

iemand doen die het leuk vindt. Er zit vast iemand bij de vereniging die 

er al ervaring mee heeft en je graag wil helpen. Geef diegene dan 

vooral ook de vrijheid om het op te pakken en er zijn/haar 

draai aan te geven.
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VIDEOTIPS
• Zorg voor een goede camera met microfoon (de meeste  

smartphones zijn tegenwoordig prima bruikbaar). 

• Film bij voorkeur liggend beeld. Horizontaal beeld is wat we gewend 

zijn. Maar omdat we veel video’s op onze smartphones bekijken, 

kan een verticale video ook. Speel er vooral mee en kijk waarmee je 

meer mensen bereikt.

• Zorg voor goed geluid. Bij slecht geluid haakt de kijker snel af. Laat 

spreker dicht genoeg bij de camera/microfoon staan om zo min  

mogelijk achtergrondgeluiden op te vangen.

• Ga uit de wind staan en laat de spreker niet in de zon kijken. Er moet 

wel voldoende licht zijn, zodat dat wat je filmt goed te zien is.  

• Kijk recht in de camera.

• Let op de kleding van jezelf of de spreker en de achtergrond die je 

kiest. Gebruik lichte kleding met een donkere achtergrond en  

andersom.

• Houdt het beeld stabiel. Heb je daar moeite mee? Gebruik dan een 

klein statief of een tripod om de camera neer te zetten. 

• Druk een paar seconden voordat je wil starten alvast op de 

record-knop. Laat de camera na de opname ook nog even doorlopen 

voordat je de video stopt. Op deze manier heb je tijdens het  

monteren meer ruimte om de video te laten starten en eindigen.

• Maak het zo actueel en/of relevant mogelijk; maak nooit een filmpje 

om een filmpje te maken met informatie die al bekend is  

en/of al ruim is gedeeld door anderen.
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• Maak het zo persoonlijk mogelijk en laat je passie zien.

• Noem voorbeelden.

• Maak het interactief; vraag om bijvoorbeeld een reactie of een like 

achter te laten.

• Als je een serie maakt, refereer naar de andere video’s/afleveringen 

om doorkliks te genereren. Zorg er wel voor dat elke aflevering ook 

afzonderlijk te bekijken en te begrijpen is

• Zorg voor passende achtergrondmuziek, die niet te zeer afleidt maar 

bijdraagt aan de sfeer van de video die je wilt uitdragen.

• Het is aan te raden de video te ondertitelen. Veel mensen kijken 

video’s als ze onderweg zijn in de trein bijvoorbeeld, maar hebben 

dan geen geluid aan (85% van de video’s op Facebook wordt zonder 

geluid bekeken!). Dan is ondertiteling wel zo handig. Volledig onder- 

titelen hoeft niet altijd. Het kan ook voldoende zijn enkele steek-

woorden/regels aan de video toe te voegen om uit te leggen wat de 

video laat zien.

• Als je eenmaal begint met video’s maken, houd dit dan vol! Kies er 

bijvoorbeeld voor om maandelijks een filmpje te maken. 

We zijn benieuwd naar het resultaat! Heb je nog vragen of wil je 

het resultaat met ons delen? Laat het ons weten via 

info@vitaalverenigen.nl.

mailto:info%40vitaalverenigen.nl?subject=

