
 
 
 
 

 
Handleiding persoonlijke videoboodschap 

 

Richtlijnen 
 

• Houd de camera altijd horizontaal (Landscape mode) 

• U kunt beter met uw gezicht naar het raam toe zitten en met het licht mee filmen in plaats van 

tegen het licht in te filmen. De telefoon weet dan niet wat hij moet doen qua belichting, het 

gezicht wordt meestal te donker. Zorg er daarom voor, dat u geen ramen op de achtergrond 

heeftt. 

• Start niet meteen met praten als u begint met filmen maar wacht even 3 tot 4 seconden nadat u 

op record hebt gedrukt. Als het fout gaat, wacht dan even 3 seconde voordat u opnieuw begint. 

• Nadat u uw verhaal hebt verteld, kijk dan nog even 3-5 seconden vriendelijk naar de camera 

voordat u stopt met filmen. Stop nooit direct na het praten! Zo kan er moeilijk in de montage 

worden geknipt. 

• Let op dat er geen vingers de lens en/of microfoon blokkeren. Kijk het filmpje daarom altijd even 

terug. 

• Zorg dat u niet te ver van de camera/microfoon vandaan bent omdat het geluid dan een stuk 

slechter zal zijn. 

 

Voorbeeld uitsnede wanneer je het zelf filmt (vanuit een selfie houding) 

 

 
• in het midden gekadreerd 

• naar de camera kijken (dus niet naar het beeld op je scherm) 

• zorg voor een beetje ruimte boven het hoofd. 



 

 

Voorbeeld uitsnede wanneer iemand u filmt/de camera op statief staat: 

 

 

 

 

• in het midden gekadreerd 

• naar de camera kijken 

• zorg voor een beetje ruimte boven het hoofd 

 

Videobestanden van uw mobiele telefoon afhalen 
 
Het beste is om uw telefoon aan uw computer te koppelen met een kabel en zo de bestanden op de vaste 
schijf te zetten. Zo kunt u ook bestandsnamen veranderen en makkelijk via www.Wetransfer.com 
versturen.  
 
Het videobestand kunt u sturen naar: welzijnswinkel@norschoten.nl 
Vermeld u daarbij : 

• De naam van de cliënt voor wie de videoboodschap is bestemd, in welke Norschoten-locatie en 
welke woning hij/zij verblijft. 

 
Dan zorgen wij dat deze persoon uw film krijgt te zien. 
 
 
 
 
 
Met dank aan Motion Supply – Barneveld voor de input van deze handleiding 
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