
Help, ik ben in beeld
Hoe videobellen of filmpjes opnemen van thuis uit ?

Sinds het Corona euvel zijn we massaal 
aan het videobellen, onze huiskamer 
geïntegreerd in de vergaderruimte.  Hoe 
blijven we professioneel overkomen, 
welke hulpmiddelen kan je inzetten? Deze 
werkvorm vlot kunnen gebruiken maakt je 
dadelijk future-proof.

Dus hoe videobellen of opnemen van thuis 
uit? Vier belangrijke elementen: 

Ten eerste: Beeld

De (selfie)camera van je gsm, tablet of computer, laat vaak te wensen over. Overweeg dus 
of je wil investeren in een externe camera. Drie opties:

- Webcam: makkelijk te installeren, en beter beeld dan je ingebouwde camera. Mijn keuze 
is gevallen op de Streamcam van Logitech (die tevens een aanvaardbare micro bevat)

- Een goed fototoestel dat je ooit kocht: beste beeld, maar je zult wel een converter nodig 
hebben (vb Camlink)

- Gsm frontcamera: zoek de juiste software. Zeker ideaal voor filmen, maar vergeet je 
statief niet en menslief hou hem plat, dat is altijd mooier. 

Een app om je uitlichting en positionering te bedienen, is een meerwaarde. 

Zet de camera liefst op ooghoogte en kijk zoveel mogelijk in de cameralens als je praat. Ik 
heb twee plakoogjes van mijn dochter mogen lenen, dat helpt. Het kan ook een foto van 
een dierbare of een smiley zijn. Oogcontact is en blijft je belangrijkste troef om je 
boodschap over te brengen. 

Je mond positioneer je midden in het beeld. Het kader van je beeld stopt net boven je 
hoofd en onder je schouders (zonder buik aub). Kom ook niet te dicht op je camera, dit 
vervormt je gezicht. 

Zorg voor voldoende licht op je gezicht. Tegenlicht (zoals een raam) zorgt ervoor dat je 
hoofd donker wordt. Ik gebruik een heldere bureaulamp, maar voor echt professioneel 
beeld heb je studiobelichting nodig.

https://www.youtube.com/watch?v=0wqUWYx3UrY 

Weet dat je gezicht vertaalt wat je voelt en wie je bent. Bereid je dus mentaal voor. 
Misschien kan een cursus Emotionele Intelligentie, Weerbaarheid op de werkvloer en 
Lichaamstaal je daar bij helpen. 
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Ten tweede: Geluid

Ben je goed verstaanbaar ?

Een externe micro doet wonderen en vermijdt dat je te luid moet praten, wat je 
huisgenoten zullen smaken. Afhankelijk wat je wil/kan investeren, kies je voor:

- Je (meegeleverde) oortjes met microfoon voor je gsm/tablet: ze zullen je beter 
verstaan, en jij hen.

- Usb-microfoon: kijk hier zeker welke poort op je computer/gsm/tablet je hebt. Ik koos 
voor de Apogee HypeMic, maar zo geavanceerd hoeft niet. De Blue Yeti (Pro) heeft veel 
goede reviews.  https://www.micreviews.com/guides/top-10-best-vocal-recording-
microphones 

- ga je buiten opnemen: kijk dan voor windbescherming op je microfoon.
- andere opties zijn: een daspeld-microfoon, een professionele XLR-microfoon voor de 

kenners (vergeet de converter niet). En, zoals ik al zei, de microfoon van je webcam is 
vaak beter dan die van je computer/gsm/tablet. 

Net zoals bij telefonie, kan je best iets trager praten. Je stem opwarmen helpt zeker. 
Hummen om je stembanden los te maken (zeker ’s morgens) en voor je articulatie: 1min 
afwisselend tuitende lippen en wijd opgetrokken mond, dit zal ook miraculeus de euh’s 
verminderen. Je rechte houding en buikademhaling (lucht diep in je longen, waardoor je 
middenrif uitzet) zorgt voor een diepere en bijgevolg betrouwbare en zelfzekere stem. 

Een koptelefoon (ook al zie je die) helpt je te concentreren op wat anderen zeggen, en 
zorgt dat je minder afgeleid bent door wat zich in je huis afspeelt. 

Ten derde: Achtergrond

Wat wil je dat de mensen achter je zien? Zoek naar 
minder, dat is meer aandacht voor jou en je boodschap. 

https://www.youtube.com/watch?v=ACNGhPKnmok

Wil je investeren in een green/blue screen, dan kan je 
gaan spelen met de achtergrond. Ik kocht een mobiel 
greenscreen van Falcom Eyes, maar je kan evenzeer 
een (groen/blauw) doek kopen om achter je te hangen.

Vermijd liefst zoveel mogelijk passerende mensen, rommel, huisdieren, rook, kinderen, 
ophangende was, … Uiteraard mag een persoonlijke toets in beeld komen, zolang je 
boodschap maar voorop staat.
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Ten slotte: Boodschap

KISSS - Keep It Short, Sweet and Simple ! Een basisregel bij presentatie-technieken. De 
aandacht bij video-calls, webinars is vele malen korter dan bij een meeting ‘in the flesh’

Oefen eens, neem gerust wat filmpjes van jezelf op. Zo zie je hoe je overkomt én je went 
aan het camera-werk, en weet:

Niemand oordeelt zo snel over jou als jijzelf: hoeveel mooie foto’s bestaan er van jou ? 
Naar jouw oordeel, naar dat van je vrienden … ? 

Wim Decorte
info@12act.be

Met dank aan Petra Schiller van KAPE-management voor de redactionele tips en Hendrik 
Dacquin van Zapatero om m’n eigen belichting nog te kunnen upgraden.
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