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interviews
tutorial
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Door Klaas Pelser
en Social Marketing Doctors

LICHT
Zorg voor diffuus, zacht licht en weinig schaduwen. Bijv. in
een kamer op het Noorden of met vitrage voor het raam
Zorg voor voldoende licht. Camera's hebben moeite met te
weinig licht
Geen direct zonlicht op je gezicht - ga niet met je rug naar het
raam zitten (geen tegenlicht)
Is je kamer donker, gebruik dan veel kunstlicht
Draai jezelf, met computer in de richting van het raam (raam
recht of iets schuin voor je)
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Do's en
dont's
video
meeting
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tips voor de juiste
belichting tijdens je video
gesprek

KADER
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Waar ga je
zitten?

Ga midden in het beeld zitten
Zorg dat kijker ook handgebaren kan zien
Schuif je computer naar voren om in te
zoomen of naar achteren om uit te zoomen
kantel het scherm om het beeld in hoogste
Zet je laptop of ooghoogte (op een
standaard of een object)
Plaats jezelf van borst tot kruin in beeld
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aan te passen

GELUID
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Bij geluid zijn 3 dingen van
invloed: de kwaliteit van de
ingebouwde microfoon van
je laptop, de afstand tussen
je mircofoon en je mond en
de akoestiek van de ruimte

Hoe zorg je
voor goed
geluid?
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TIP 1

TIP 2

TIP 3

TIP 4

Test je geluid door vooraf
een opname te maken. Is
het geluid goed? Dan
niets meer aan doen! Je
bent klaar voor je video
gesprek.

Hoe verder de microfoon
van je mond, hoe meer
omgevingslawaai. Een
afstand van 15 tot 30 cm is
ideaal voor het geluid, maar
te dichtbij voor het beeld.

Kom je te dichtbij in beeld
of ben je niet goed
verstaanbaar? Werk dan
met een externe microfoon.
Gebruik bijvoorbeeld de
oortjes van je telefoon, of
een headset.

Met de akoestiek kun je
rekening houden als je kunt
kiezen tussen verschillende
ruimtes. Een ruimte met veel
zacht materiaal (gordijnen,
banken, vloerkleden, boeken)
heeft een goede akoestiek.

PRESENTATIE
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Houding en
oogcontact
maken
ZIT RECHTOP ACHTERIN JE STOEL,
MAAK OOGCONTACT

TIP: Plak een post-it aan de bovenkant van je scherm
met een grote pijl “DAAR KIJKEN”.
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Oogcontact is erg belangrijk in een gesprek. Bij een online
meeting is dat lastig: je kijkt naar de mensen op je scherm
(dat doe je in het echt ook), maar wil je je gesprekpartner en
de kijker het gevoel geven dat je hen direct aankijkt? Dan
moet je in de lens kijken. Probeer dat regelmatig te doen
tijdens het gesprek, zeker als je spreekt.

VOORBEREIDING
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Zet je telefoon uit en stop alle push berichten
Sluit je e-mail programma

Bereid je
goed voor

Plak een briefje op de deur op ooghoogte voor je
partner en voor je kinderen, vertel je huisgenoten
wanneer het gesprek is en hoelang het duurt.
Wanneer je per ongeluk tegen je bureau stoot, of

Maak voor het gesprek het lensje van je computer
schoon met een nat brillendoekje, of een beetje
glassex op een doekje (niet direct op je computer
spuiten).
Een goede internetverbinding is natuurlijk een
must voor een prettig en ongestoord gesprek.
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je zit onbewust te wiebelen met je voeten, dan
gaat het beeld schudden. Ben je daarvan bewust.

ZOOM
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Hoe werkt
ZOOM?
Je krijgt van ons een uitnodiging met een link naar
de meeting in ZOOM
Volg de instructies die je krijgt
Bekijk deze VIDEO TUTORIAL van Zoom, dan begrijp
Je kunt de meeting op je telefoon of je laptop doen
Als je in de meeting bent, zet dan je video aan
Hier vind je nog meer tutorials en uitleg
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je de basics
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Volg
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online
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Facebook

Instagram YouTube

LinkedIn

Blog

