Een kijkje op de set van
Rabobank Oosterschelde

LIZA DE KORNE-SCHRIER

Het was een zonnige dag in Goes. De monumentale panden aan de haven spiegelden prachtig in het water.
Het leek wel een decor van een filmset! Sterker nog, het was het decor van Liza’s zakelijke vlog.
“Lange teksten worden steeds minder gelezen. Vlogs zijn een uniek middel om je als organisatie te onderscheiden van de massa.
Lekker persoonlijk, vlot en helemaal van deze tijd”, vertelt Liza de Korne-Schrier enthousiast. Zij werkt als adviseur Marketing &
Communicatie bij Rabobank Oosterschelde en volgde samen met haar collega’s onze gloednieuwe en praktische training Vloggen.

Waarom wil Rabobank Oosterschelde gaan vloggen?
“ We willen dichter bij onze klanten staan. Daar is een
vlog een prima communicatiemiddel voor. Nieuwe
communicatiemiddelen vragen ook om nieuwe
communicatievaardigheden. En dat zijn er heel wat bij
vloggen. Daarom vind ik het belangrijk dat wij als
marketing- en communicatieprofessionals vloggen
onder de knie hebben. Zodat we zelf vlogs kunnen
maken of dit onze collega’s kunnen leren.”

“Je filmt gewoon
met je eigen
smartphone. En
je gaat naar huis
met je eigen
gemaakte en
bewerkte beelden.
Hoe handig is
dat?”

Waarover gaan jullie bijvoorbeeld vloggen?
“We willen vlogs op verschillende manieren inzetten.
Bijvoorbeeld in plaats van een vacaturetekst. Zodat
werkzoekenden zien hoe leuk ons bedrijf is. Dat kun je
op beeld veel beter overbrengen dan met tekst. Je kunt
dan het bedrijf vanbinnen filmen en collega’s aan het
woord laten over de functie. Zo krijg je echt een kijkje in
ons bedrijf. Bovendien krijg je een goed beeld van de
sfeer binnen de organisatie en het team waarin je komt
te werken. Je voelt als sollicitant dan meteen aan of je
bij de functie past.

“Je weet na de training van A tot Z
hoe je een goede vlog maakt!”
Daarnaast willen we vlogs ook inzetten tijdens
evenementen die wij organiseren of sponsoren. Je kunt
dan vooraf, bij de opbouw, filmen en tijdens het
evenement wat sfeerbeelden maken. Na afloop kun je
mensen vragen wat ze van het evenement vonden. Als je
dat dan lekker vlot monteert, heb je volgens mij een hele
leuke vlog om naar te kijken!”
Wat wilde je leren tijdens de training?
“Ik wilde vloggen vooral een keer gedaan hebben. Ik
dacht nog: het kan niet moeilijk zijn en dat was het ook
niet. Natuurlijk komt er wel iets meer bij kijken dan
‘gewoon camera aan en gaan’. Het monteren leek mij

lastig, maar eigenlijk was dat helemaal niet zo
ingewikkeld. Dankzij de training is de drempel om te
beginnen met vloggen weg. Eigenlijk kun je meteen na de
training al aan de slag!”
Wat kwam er meer bij kijken dan je had verwacht?
“Je bent als vlogger eigenlijk de hele filmcrew in 1.
Dat begint met het maken van het script. Wat wil je
vertellen? Wat is je doel en wie is je doelgroep? Daarna
kun je gaan filmen. Maar: je bent filmer en acteur
tegelijk. Dat vergt wel wat oefening. Je moet rekening
houden met de achtergrond en het licht. En ervoor
zorgen dat je goed in beeld bent. Gelukkig filmden wij op
een mooie locatie in Goes bij een haven. Dat zorgde voor
een geweldige achtergrond en fijne, natuurlijke
lichtinval. Na het filmen leerden we handig monteren. En
nog een pakkende tekst te schrijven om het filmpje te
promoten. Want je wilt natuurlijk wel dat mensen je vlog
gaan kijken.”
Welk onderdeel vond je het leukst?
“Ik vond de hele training leuk! Dat kwam door de
afwisseling. Als ik echt zou moeten kiezen? Dan het
filmen en monteren, gewoon met je eigen smartphone.
Dat kun je bijna niet van papier leren. Daarom was het zo
fijn dat de training heel praktisch was ingestoken. De
trainer gaf uitleg, maar we gingen vooral veel zelf aan de
slag. Daarna bekeken we het resultaat met de hele
cursusgroep en bespraken we wat goed ging en wat
beter kon. Doordat je alle facetten van een vlog maken
doorloopt, heb je ook echt een goed idee van waar je mee
bezig bent. En op het einde heb je natuurlijk jouw vlog!”
Lees verder op de volgende pagina.

Wanneer kunnen we jullie 1e vlog verwachten?
“We willen dat de vacaturevlog binnenkort online staat.
Daar zijn we nu dus druk mee bezig. Vloggen is superleuk
om te doen, maar je moet er wel even tijd voor vrijmaken.
We maken een vlog wanneer er nieuws is, zoals een
vacature of evenement. We hebben nog geen plannen
om standaard elke week of maand een vlog te maken.
We willen dat onze vlogs wel echt iets toevoegen. En
geen ‘moetjes’ worden.”

VOOR WIE IS DE TRAINING VLOGGEN?
Voor iedereen die ...
... z ijn organisatie een gezicht wil geven;
... dichterbij

zijn doelgroep wil staan door meer van zijn
organisatie te laten zien;
... m
 eer views op social media wil krijgen;
... d
 e online vindbaarheid van zijn organisatie wil vergroten met
video’s.

“Ik durf nu volmondig ‘ja’
te zeggen als een collega vraagt
of ik een filmpje wil maken
voor 1 van onze
evenementen.”

Bent u benieuwd hoe u vloggen kunt inzetten in uw
Schrijft een collega
organisatie? Neem gerust contact op met onze
zich
in voor deze traini
adviseurs via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00.
ng?
Kijk voor meer informatie op onze website lve.nl. Dan mag een andere collega
meedoen voor de
van de prijs!

helft

BETRAPT!
Uit pure verveling vouwt u
tijdens een vergadering
een vliegtuigje van 1 van de
uitgereikte A4’tjes. Na een
uur vergaderen zijn jullie
nog niets opgeschoten.
Herkenbaar? Dan is het
nu tijd om actie te
ondernemen!

Van vliegtuigjes vouwen naar vaardig
vergaderen …
Reken voorgoed af met die ellenlange, saaie en
ineffectieve vergaderingen. Tijdens onze
training Voorspoedig vergaderen leert u:
• een vergadering perfect te structureren;
• een constructieve gesprekspartner te zijn;
• vastgeroeste vergaderpatronen te
doorbreken.

Na de training weet u hoe u:
• veel tijd bespaart door uw vergaderingen een
duidelijke structuur te geven;
• ellenlange discussies bij agendapunten voorkomt;
• voorkomt dat er na de vergadering nog onduidelijkheid
over beslissingen bestaat.

… dankzij onze uitgekiende
vergadermethode
Wij hebben een slimme methode ontwikkeld
waarmee u uw vergaderingen gerichter,
effectiever en leuker maakt. Wij leren u deze
methode op een speelse wijze met behulp van
onze Vergadertoolkit©. Tijdens onze training
oefent u met deze toolkit. Altijd op basis van
situaties uit uw eigen praktijk! Een trainer
begeleidt dit. Na 1 trainingsdag bent u bekend
met onze vergadermethode.

U vindt meer informatie over deze training op onze
website lve.nl. Meer weten over de vergadertoolkit?
Neem een kijkje op de website betervergaderen.nl.

Zodat de vliegtuigjes naar hun eindbestemming
kunnen vliegen: de prullenbak!

Enig idee wat al dat vergaderen uw organisatie
kost? Dat is vrij eenvoudig uit te rekenen. Kies
een willekeurige vergadering uit de agenda van
vorige week. Vermenigvuldig het salaris van de
uitgenodigde werknemers met de tijd die de
vergadering in beslag nam. Bedenk dan eens of
die vergadering het geld ook waard was ...
Hoeveel geniale ideeën leverde de vergadering op?
Op hoeveel voorstellen werd daadkrachtig met de
hamer geslagen? Hoeveel concrete acties kwamen
eruit naar voren? En ...?

