Regie over jouw loopbaan

Workshop ´zakelijk vloggen´
video als een pro!
VOL: Donderdag 3 februari a.s. van 13.30 – 16.30 uur – ONLINE
NIEUWE GROEP: Dinsdag 22 maart a.s. 13.30 – 16.30 uur - ONLINE
Aan de slag met bewegend beeld!
Beeld is niet meer weg te denken vandaag de dag. Naast foto´s worden ook bewegende
beelden steeds meer ingezet. Korte filmpjes, om bijvoorbeeld een project te laten zien, een
vacature onder de aandacht te brengen of een nieuwe werkwijze uit te leggen.
Wil jij aan de slag met video´s en zakelijk vloggen? Heb jij behoefte aan inspiratie en de
juiste kennis om zelfstandig doelgerichte video’s te maken? Dan is deze workshop zakelijk
vloggen ´video als een pro´ voor jou. Geschikt voor alle medewerkers, starters met video.

Wat kun je verwachten?
Na deze workshop heb je het volgende geleerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer zet je video in?
Wat zijn geschikte onderwerpen, wat is de kracht van video?
Hoe zorg je ervoor dat je de aandacht van de kijkers trekt en behoudt in je video?
Technische basis aspecten van filmen: goede belichting, audio en framing.
Editen: hoe verkort je een video, hoe knip/plak je video’s?
Hoe zet je een logo, andere beelden, muziek of teksten in je video?
Hoe maak je handig leuke intro’s/outro’s? Je maakt kennis met handige apps.
Hoe presenteer/interview je voor een camera? Hoe zorg je ervoor dat je boodschap
goed overkomt?

Startopdracht
Het is een praktische workshop, dus je gaat vooraf ook zelf aan de slag en goed voorbereid
van start. Uiteraard met uitleg en tips van onze trainer Pelpina.

Kosten
Je betaalt deze workshop € 195,- inclusief btw. De kosten betaal je uit jouw POB, ILO(B) of
persoonlijke budget. Informeer vooraf bij P&O of HR hoeveel budget je hebt.

Aanmelden
We hebben 8 plekken beschikbaar en vol is vol. Interesse? Meld je aan:
https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/project-loopbaan-zakelijk-vloggen-video-als-een-pro

