
Wat je ook klaarmaakt of kookt in de keuken, het komt altijd neer op voorbereiding en
uitvoering. Wist je dat het voor je online bijeenkomsten net zo is? Want hoe kom jij online
over? Met een grondige voorbereiding en een perfecte uitvoering komt jouw boodschap

online net zo goed aan als wanneer je fysiek aanwezig zou zijn!

8 TIPS

VIDEOBELLEN MET IMPACT

LEUKE OPENER
Goed begonnen is half gewonnen. Win

de aandacht van je publiek met een
leuke opener. Stel bijvoorbeeld een
onverwachte vraag, begin met een

raadsel of met een mooi citaat.

ETIQUETTE
Geef aan het begin van je verhaal
aan welke meeting-etiquette je

hanteert. Denk bijvoorbeeld aan het
wegleggen van mobieltjes, wanneer
je het geluid mute, hoe je een vraag

stelt en wanneer je pauze houdt.

DUIMPJE OMHOOG
Sluit af met een feedbackronde. Vraag
de deelnemers om een complimentje
te geven. De opmerkingen die je nu
krijgt zijn zeer waardevol. Wist je dat
een positieve gedachte langer in ons
brein blijft hangen, waardoor je een

hogere waardering krijgt?

ACTIE
Of je nu een vergadering of een

presentatie geeft: een actielijst werkt
ontzettend fijn. Tijdens het praten

kom je op actiepunten. Schrijf ze op
en wijs een taak direct aan iemand

toe. Deel de actielijst met de
deelnemers. Zo weet iedereen snel

waar hij aan toe is.

VISUEEL
Cliché maar waar: 1 beeld zegt meer

dan 1000 woorden. Maak werk van je
presentatie. Gebruik mooie visuals

en herkenbare foto's. Zo maak je het
boeiend en houd je de aandacht

vast van je deelnemers. 

HOUDING
Een actieve houding geeft energie.
Ga dus actief zitten of staan. Kijk

vooral IN de lens. Daarmee geef je
deelnemers het gevoel dat je ze in de
ogen kijkt. Kijk niet naar jezelf op het
scherm, dat verstoort je focus. Laat

zien dat jij de professional bent. 

MEER LEREN?
Deze tips zijn bedoeld

om jou op weg te
helpen. Wil je nog

beter worden? Schrijf
je in voor de training

Videobellen met
impact.

GOEDE VOORBEREIDING
Zorg ervoor dat alle deelnemers de
bijeenkomst in hun agenda hebben
staan en dat ze weten waar die over
gaat. Heb je opstartproblemen? Laat
de deelnemers wachten in de virtuele

ontvangstruimte. 

TEAMGEVOEL
Stimuleer het teamdenken. Vaak

schreeuwen dezelfde personen hun
mening van de daken, waardoor niet

iedereen gehoord wordt. Geef
iedereen de kans om een vraag te

stellen of zijn mening te geven.
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