
DO’S DONT’S

Vloggen tijdens de 

coronacrisis

Wanneer klanten niet meer naar jouw winkel kunnen, willen of mogen komen wil jij 

natuurlijk online goed zichtbaar zijn. Of je nu staat te poppelen om te gaan vloggen of juist 

niet omdat je niet weet waar je moet beginnen: wij hebben de ultieme instap 

handleiding ontwikkelt, zodat jij toffe content kan creëren! 

Dit zijn de vijf do’s en don’ts over (vlog)video’s voor Instagram Stories!   

Bepaal je doel en doelgroep: waarom begin je 
en wie wil je bereiken? Dit zijn de twee belang-
rijkste vragen die van invloed zijn op de vorm 
en inhoud van jouw video’s of vlogs.  

Het bijltje erbij neer gooien! Zorg eerst 
dat het maken van video’s of vlogs een 
gewoonte wordt. En bedenk je vooraf: het 
vergaren van een (groot) publiek kost nu 
eenmaal tijd.   

Een vlog is natuurlijk persoonlijk en dichtbij, 
maar het is natuurlijk irritant als het beeld 
heel schokkerig is. Kortom: vergeet je 
beeldstabiliteit niet. Hier zijn ook handige 
statieven voor.  

Vergeet je omgeving niet. Houd 
altijd rekening met achtergrond-
geluid en zorg voor (natuurlijk) 
lichtinval. Voorkom hierbij dat licht 
van achteren komt. 

Betalen voor meer volgers is echt not 
done. Je verliest hier je geloofwaardig-
heid mee. Bedenk: je kunt beter 200 
actieve ‘fans’ hebben, dan 2000 
nepaccounts die je enkel volgen omdat 
je daarvoor betaalde. Aan die groep 
verkoop je namelijk niets.  

Maak je filmpjes niet veel korter 
dan een minuut, maar ook niet 
weer langer dan drie minuten, 
anders haken je volgers af! 

Maak meerdere shots vanuit verschil-
lende perspectieven. En als je zelf voor 
de camera gaat staan: ga dan niet pal 
in het midden staan, maar iets meer 
naar de zijkant zodat jij zelf maar in 1/3 
van het scherm staat. 

De meest gemaakte beginnersfout: 
kijk ín de cameralens, niet naar 
jezelf. Mocht dat niet lukken, plak 
dan een post-it op je scherm (als je 
filmt met je telefoon). 

Winkels, merken of collega’s 
taggen in je story is een goede 
manier om volgers uit te ruilen, 
betrokkenheid, bereik en verkeer 
te vergroten.  

Houd je mobiel 
verticaal, anders komt 
de video gedraaid in 
Instagram Stories.  
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