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Zo maak je content met je eigen smartphone 

Leuke situaties met je collega’s vastleggen met je smartphone; met de 

tegenwoordige fotokwaliteit van de telefoons, biedt dit veel mogelijkheden. 

Maar waarom is dat dan belangrijk?  

Je werkgevers-imago zal niet groeien door statige portretfoto’s of compleet 

en strak geregisseerde business-video’s. Juist het authentieke beeld in de 

omgang met elkaar, op onverwachte momenten, maakt dat je gezien wordt 

als een leuke werkgever. 

De impact van deze uitstraling op je wervingssucces is groter dan je denkt. 

Dus, pak het moment, leg het vast en doe je voordeel met de onderstaande 

tips. 

 

Wees alert om het juiste moment vast te leggen 

Zorg voor die unieke momenten die sfeer, lol en geluk goed in 

beeld brengen. 

 

Focus op werkgeluk en plezier onder elkaar  

Het gaat vooral om het geluk van mensen met elkaar, in mindere 

mate het product of dienst waaraan wordt gewerkt.  

 

Gebruik de hoogste kwaliteitsinstellingen op je 
smartphone  
Wanneer de foto of het filmpje zo'n hoog mogelijke kwaliteit heeft, 

biedt het nog veel mogelijkheden bij het editen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Houd je toestel landscape  

Wanneer de opname in de breedte wordt gemaakt, sluit dit het 

beste aan op een computerscherm. 

 

Fotografeer of film zo dichtbij mogelijk  

 Gebruik geen digitale zoom, dit gaat ten koste van de kwaliteit, 

zoom door een stap dichterbij te zetten. 

 

Zet je belichting, scherpte en witbalans vast bij het 
filmen  
Dit voorkomt dat de camera continu gaat corrigeren.  

 

Zorg voor goed licht  

Een donkere ruimte geeft veel beperkingen aan de kwaliteit van 

een foto of filmpje. Flits nooit, een smartphone heeft geen flitser 

maar een lampje. 

 

Maak de grove content eerst af met edit programma's 
voor gebruik online  
Als de shots goed zijn, maak je met allerlei programma's op de 

computer of telefoon een mooi eindproduct. 

 

Bepaal de juiste bestandsgrootte en -kwaliteit voor je 
online-omgeving  

Voorkom dat je te zware bestanden online zet, maar hou ook 

rekening met de beeldkwaliteit. 



 

Gelukt, en dan? 

Heb je veel foto’s of filmpjes gemaakt van de borrel of het 

uitje met je collega’s en is het gelukt om de tips toe te 

passen? Je zal zien dat de kwaliteit steeds beter is 

geworden door het toepassen van de tips. Je zal 

daardoor veel content die je hebt gemaakt, niet gaan 

gebruiken. Maar dat is niet erg. 

Zorg nu dat de content goed en veilig wordt opgeslagen. 

Om uiteindelijk de content ook te gebruiken op je 

website of bij wervingscampagnes is er nog wel wat edit 

werk te doen. Ook dit is een belangrijk onderdeel. 

Wil je hier advies of tips over, neem gerust contact met 

ons op. Wij kunnen je adviseren over het technische 

proces. En meer nog over het editen met betrekking tot 

de doelstelling hoe je jullie werkgevers-imago wilt 

uitbeelden. 
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