
Hand-out Instagramcursus Zakelijk Vloggen



INHOUD / DAGEN

01ZAKELIJKE
VLOG

Wat is zakelijk vloggen
en wat is een goede
vlog?

02STRATEGIE
Waarom en hoe stel je
een strategie op?

03SCRIPT
Hoe schrijf je een
script?

"HET MEERVOUD 
VAN LEF IS LEVEN"

LIEKE VAN DER PLAS

LEF Media is het eerste

zakelijk vlogbureau van

Nederland. We helpen

bedrijven met het

opzetten en uitvoeren

van een videostrategie,

met de focus op zakelijk

vloggen. Ons doel is om

ieder persoon in de vlog

te laten stralen voor de

camera en zijn of haar

verhaal op unieke,

creatieve en

enthousiaste wijze in

beeld te brengen.

Wie
zijn wij

04VLOGGEN
Hoe sta je voor de
camera? En hoe film
je?

05EDITEN
Hoe edit je een vlog?

06VERSPREIDEN
Hoe verspreid je een
vlog?



De vlog heeft een

 

De boodschap is

 

De toon is

 

De presentatie is

 

De opbouw is

 

De inhoud is

 

De inhoud wordt

 

 
Ik-boodschap 

 
Commercieel 

 
Zakelijk

 
Afstandelijk

 
Voorspelbaar 

 
Moeilijk

 
Verteld

of
 
of
 
of
 
of
 
of
 
of
 
of

 Klantvoordeel 
 

 Inhoudelijk 
 

Persoonlijk
 

Betrokken 
 

 Verrassend
 

Makkelijk 
 

Ervaren

1. Zakelijk
vloggen

Met zakelijk  vloggen  geef je een kijkje

achter de schermen bij een bedrijf. Door

de dynamiek van de vlogstijl vertel je

een écht verhaal. Een vlog is authentiek

en menselijk. Het geeft het bedrijf een

gezicht. 

 

Resultaat?

Maak van je kijker je fan

 

Vergroot je online

zichtbaarheid

 

Val op door unieke

content

CHECKLIST

VOORBEELDVLOGS

VOOR EEN GOEDE VLOG

Wervingsvlog voor de Beren Restaurants: 

klik hier!

 

Campagnevlog voor de Waterbus: 

klik hier!

https://www.youtube.com/watch?v=ewhtt3mkPJk&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=O0MvJrPLJ_A&t=12s


HET LEF MODEL

Wil jij meerdere soorten videocontent inzetten? Zet dan
het LEF Model in. Gebaseerd op de succesformule van
het 3H Model van Google. 

2. Strategie
Als je niet duidelijk hebt waarom je vlogs in wil

zetten en wat je wil bereiken, dan gaat het je

ook niks opleveren. Bepaal daarom een

strategie.

 

In de strategie bepaal je:

 
Het doel 

 

De doelgroep 

 

De hoeveelheid vlogs 

 

De onderwerpen van de vlogs  

 

De inhoud / het format

 

De kanalen en frequentie

Het LEF Model kent verschillende soorten videocontent

ingedeeld in drie categorieën: Lef-, Leef- en Leercontent.

Elke categorie heeft zijn eigen doel, doelgroep en

frequentie. Door de combinatie van deze verschillende

soorten videocontent op verschillende platformen, ben je

verzekerd van een sterkte videostrategie gedurende het

hele jaar.

naamsbekendheid 

1 bedrijfsvideo

verbinding 

6 vlogs

vindbaarheid 

12 kennisvideo's

LEF

LEEF

LEER

Er zijn verschillende soorten vlogs. Denk aan
wervingsvlogs, behind the scenes, event vlogs,
productpromotie, introductievlogs etc. Op ons YouTube
kanaal hebben wij onze vlogs onderverdeeld in
verschillende categorieën. Klik op het YouTube icoon.

https://www.youtube.com/channel/UC5YDVJRK73O6x2zCbLix-1w/playlists?view_as=subscriber


3. Script
Een script zorg voor een leidraad en een houvast. Uiteraard

blijft een vlog altijd spontaan en 'in het moment'. Als het

tijdens de opname anders blijkt te gaan, is dat geen probleem,

zolang je maar de kernboodschap en het doel voor ogen houdt.

Met een vlog vertel je een verhaal. Een verhaal is opgebouwd

uit een begin, midden en een eind. Zo bouw je ook je script op. 

Bekijk hier de vlog voor
de Zeehavenpolitie

BEGIN

Bedenk een goede

openingszin

 

Maak duidelijk waar de

video over gaat 

 

Houd een maximum

van 15 seconden aan

 

Denk na over de locatie

en het beeld 

 

Wees direct

enthousiast en voel je

tekst

MIDDEN
Zorg voor dynamiek en

beweging

 

Denk na over welke

sfeerhots je nodig hebt om

je verhaal te versterken

 

Denk na over welke

gebeurtenissen je verslag

doet

 

Denk na over wat je gaat

vertellen, de kernboodschap

staat centraal

 

Verlies je enthousiasme niet

EIND

Wees sterk en krachtig

 

Geef een duidelijke

eindboodschap

 

Koppel er een 

call-to-action aan

 

Maak het niet langer dan

15 seconden

 

Sluit de video met net

zoveel enthousiasme af

https://www.youtube.com/watch?v=i5q36k95aZs&t=1s


VLOGTIPS

4. Vloggen
Als de strategie is bepaald en het script is

geschreven, kan je aan de slag met het echte

werk: vloggen! Hierbij is het belangrijk dat je jezelf

goed presenteert. Normaal gesproken bij een

presentatie gebruik je je handen om je boodschap

te versterken, bij vloggen wordt dit lastig, omdat

je zelf de camera vasthoudt. Mede daarom is je

stemgebruik erg belangrijk. Zorg dat je duidelijk

praat en goed verstaanbaar bent.

Variatie in toonhoogte

 

Regel je stemvolume

 

Let op je klemtoon

 

Kies een geschikt tempo

 

Neem rust en pauzes

Kijk in de cameralens

 

Pas de ⅓ regel toe

 

Zet de camera aan, neem je positie in, en begin dan met

praten. Houd je positie vast. voordat je de camera weer

uitzet.

 

Houd de camera stabiel

 

Gebruik daglicht

 

Leer je teksten niet uit je hoofd, maar voel je tekst

 

Dubbel check altijd je beelden

 

Gebruik een selfiestick

 

STEMGEBRUIK TIPS:



Laat de geïnterviewde

jouw vraag herhalen

 

Let op dat je niet door

elkaar heen praat

 

Bepaal waar de

geïnterviewde naar

toekijkt, in de camera

of naar jou

 

TECHNIEK 1

Kijk naar elkaar en

niet in de camera

 

Luister aandachtig en

vraag door

 

Zeg geen 'ja' of ''uhuh',

maar knik

bevestigend met je

hoofd

 

Neem beiden een

open houding aan

t.o.v. de camera

TECHNIEK 2

FILMTIPS

Neem genoeg sfeershots op

 

Houd de camera met twee handen vast 

voor stabiliteit

 

Houd een shot minimaal 10 seconden aan

 

Film een situatie vanuit meerdere hoeken 

 

Beweeg de camera niet te snel 

 

Ga niet (te veel) lopen met de camera,

gebruik in plaats daarvan je armen

Klik hier! 

In deze vlog zie je 

beide technieken

JIJ BENT NIET IN BEELDJE BENT SAMEN IN BEELD

Een interview maakt je vlog altijd leuker! Je kunt twee

soorten interviewtechnieken toepassen voor je vlog, net

waar jij je het prettigst bij voelt. Hieronder staan de

verschillende technieken beschreven.

https://www.youtube.com/watch?v=Ii9e438e0J8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Ii9e438e0J8&t=11s


5. Editing

EDIT TIPS

Zorg voor een duidelijk verhaal, volg

je script (begin, midden, eind)

 

Gebruik niet te veel special effects

en opvallende teksten

 

Houd rekening met de specificaties

van de verschillende kanalen waar je

de vlog op gaat plaatsen

 

Gebruik sfeershots ter

ondersteuning van het interview 

 

Houd sfeershots kort en krachtig,

om niet de aandacht te verliezen

 

Gebruik ondertiteling

 

Gebruik rechtenvrije muziek 

 

Elke seconde moet de kijker antwoord

hebben op de vraag: waarom kijk ik nog? 

Ieder beeld moet toegevoegde waarde

bieden, anders haakt de kijker af.

Adobe Premiere Pro

Final Cut Pro

Davinci Resolve: veel mogelijkheden,

handig in gebruik

Kinemaster: dit is een app op je

telefoon

iMovie: erg simpel in gebruik, alleen

voor Apple gebruikers 

De vlogbeelden zijn gemaakt, nu is het

tijd voor de edit. Let op, dit kan best een

tijdrovend klusje zijn, al helemaal voor de

perfectionist onder ons. 

 

Neem eerst de tijd om een keuze te

maken welk edit programma je wilt

gebruiken.

 

Even op een rijtje:

 

Betaald: 

Deze programma's hebben tal van

mogelijkheden en zijn meer geschikt

voor de ervaren editor.

 

Onbetaald: 

 

In deze video worden nog meer edit

programma's toegelicht. Klik hier!

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8HfR_Nk16s&t=163s


6. Verspreiding

Is je edit af? Dan is het tijd om de vlog

online te plaatsen! Een vlog kan je online

zichtbaarheid een flinke boost geven. 

 

Maak gebruik van deze tips: 

 

Schrijf een post die teast om de vlog

te bekijken, geef hierin niet te veel

weg wat er gaat gebeuren 

 

Gebruik een aansprekende thumbnail

 

Maak gebruik van relevante hashtags

en tag relevante mensen en bedrijven

 

Plaats de vlog direct op het kanaal,

zonder doorlink

 

Bekijk statistieken om te achterhalen

wat de beste tijd is om de vlog te

plaatsen

Extra support nodig om

zelfstandig aan de slag te gaan

met zakelijk vloggen? Blijf op de

hoogte en volg LEF Media online.

Toch liever een zakelijk vlogger

inhuren? Onze vloggers staan

voor je klaar! Neem contact met

ons op via info@lefmedia.nl of

0628852944

Plaats de vlog in je feed, op IG TV en in je stories. Verwijs naar de #linkinbio

Plaats de vlog direct op Facebook, gebruik een thumbnail

Plaats een thumbnail of foto in de eerste seconde

van de video

Richt je YouTube kanaal in: gebruik

zoekwoorden, upload een banner, gebruik

je logo als profielfoto, gebruik een

aantrekkelijke thumbnail per vlog

https://www.facebook.com/lefmediarotterdam/
https://www.instagram.com/lefmedia/
https://www.youtube.com/lefmedia
https://www.linkedin.com/company/18422158

