
 

Thuis in actie! 

Wat goed dat je #thuisinactie wilt komen voor een ander én voor het Diabetes Fonds.  

Een online quiz leiden? Een online concert of dansworkshop organiseren? Kan je enkele 

goochel trucs of ben je een moppenheld? Zet je talent in en houd een ander zoet met een 

online optreden.  

Maar hoe maak je dan die video? In deze handleiding nemen we je in 4 stappen mee hoe je 

het gemakkelijkst en met het mooiste resultaat een video kunt maken.  

Stap 1. Mooie video’s maken met een mobiele telefoon 

Soms lijkt het wel of de camera van een smartphone een heel eigen leven leidt. De 

automatische instellingen zijn prima om foto’s mee te maken, en vaak ook om een video mee 

te maken. Let op de volgende dingen: 

• Houd de camera horizontaal om te filmen 

• Gebruik een hoge definitie (bijvoorbeeld 16:9) 

• Vergrendel zowel de belichting als de beeldscherpte om te voorkomen dat de 

helderheid en scherpte van de camera veranderen tijdens een opname.  

• Camera's op mobiele apparaten hebben vaak veel licht nodig. En met een goede 

belichting houd je kijkers betrokken en geïnteresseerd in je video. Probeer op 

zonnige dagen in de schaduw te filmen als je buiten bent, en juist wat dichter in de 

buurt van een raam te filmen voor als je binnen bent.  

• Het is belangrijk dat publiek je video kan bekijken, maar zeker ook goed kan 

verstaan. Probeer dichtbij je microfoon (die in de telefoon zit) te praten. Zorg ervoor 

dat er geen extra geluid van buitenaf op de video te horen is en overweeg eventueel 

het gebruik van een externe microfoon, mocht je dit in huis hebben.  

Stap 2. Inhoud van de video 

Het is tijd om dieper in te gaan op de details, en het te hebben over de dingen waarover je 

moet nadenken wanneer jij je klaarmaakt voor de camera. Vergeet niet dat het meestal het 

beste werkt als je authentiek bent en je eigen persoonlijkheid laat zien. 

• Weet wat je wilt gaan doen voordat je begint met opnemen 

• Kies een goede locatie en zorg voor een leuke achtergrond 

• Denk na over je eigen look, je publiek kijkt vooral naar jou, dus wil je cool en 

informeel overkomen of juist wat strakker en verzorgd? 

• Kies een toon. Hoe wil je overkomen? Veel video’s zijn heel energiek en positief, hoe 

wil jij overkomen? Voel je op je gemak! 

Stap 3. Een video bewerken 

Dit is niet noodzakelijk, maar kan wel voor een extra mooie video zorgen. Een goede app is 

bijvoorbeeld de Adobe Premiere Clip. Je kunt er filmpjes mee monteren en het beeld 

bewerken, waarna je het resultaat onder andere kunt delen op YouTube of opslaan in de 

Filmrol.  

In de app die je kunt downloaden op je mobiele telefoon laadt je enkele filmbestanden in, 

geeft per filmpje het begin- en eindpunt aan, laat beelden mooi in elkaar overvloeien, voegt 

hier en daar animaties en effecten toe, zet dit alles in de gewenste volgorde en laat het 



 

eindresultaat door het programma genereren. Je kunt ook muziek of geluiden toevoegen en 

foto's in je montage verwerken.  

Stap 4. Je video delen met je donateurs 

Het gemakkelijkste is de video op YouTube te zetten, en bij een donatie de link te delen met 

je donateurs.  

Je kunt standaard video's uploaden die maximaal vijftien minuten duren. Met een 

geverifieerd account kun je video's uploaden die langer zijn dan vijftien minuten. 

Zo verifieer je jouw Google-account: 

• Ga op een computer naar https://www.youtube.com/verify. 

• Volg de stappen om je Google-account te verifiëren. Je kunt een verificatiecode 

ontvangen als sms op je mobiele apparaat of via een geautomatiseerd gesproken 

bericht op je telefoon. 

• Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van je browser gebruikt als je bestanden groter 

dan 20 GB wilt uploaden. 

Vergeet niet je video te verpakken op een manier die past bij de content. Zorg dat de 

thumbnail, titel en beschrijving weergeven waarover de video gaat.  

Veel succes! 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/youtube/answer/57407
https://www.youtube.com/verify

