
JE LOOPT HET GEVAAR ECHTE VERBINDING TE VERLIEZEN

Gedoe met de connectie, miscommunicaties, constante afleiding en een 

zeurend zelfbewustzijn over hoe je eruitziet voor de webcam... Hoewel online 

communiceren efficiënt en momenteel noodzakelijk is, kan er een hoop 

misgaan. Met alle gevolgen van dien.

De  3-delige e-book reeks ‘Videobellen met

Verbinding’ leert je zelfverzekerd online 

communiceren, zónder de persoonlijke 

connectie te verliezen.

Wil je meteen de diepte in? 

Download dan gratis de volledige reeks: 

DOWNLOAD E-BOOKS

DE 3 PIJLERS VAN STERKE ONLINE COMMUNICATIE

De 21 tips zijn onderverdeeld in 3 belangrijke pijlers:

1. De Perfecte Eerste Indruk 

2. Non-verbale Communicatie

3. Sociale Interacties en Verbinding

Deze PDF beschrijft kort alle tips die aan bod komen in de e-books, 

zodat je er direct mee aan de slag kunt. 
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VOOR VIDEOBELLEN 
MET VERBINDING
DÉ CHECKLIST

https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
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DE PERFECTE EERSTE INDRUK

TIP 1: EEN RUSTIGE ACHTERGROND

Een rustige achtergrond tijdens een video call is essentieel. Draai je bureau om, 

haal drukke schilderijen van je muur en ruim je boekenkast op. 

TIP 2: GOEDE BELICHTING

Belichting is ontzettend belangrijk. Een slechte belichting komt 

onprofessioneel over. Ook zorgt verkeerd licht voor miscommunicaties omdat 

micro-expressies niet goed te zien zijn.

TIP 3: EEN GOEDE POSITIE VAN JE WEBCAM

Wat mensen vaak niet beseffen is dat de stand van je webcam je een onderkin 

of grotere neus kan bezorgen. Zorg ervoor dat je webcam je recht van voren 

filmt. Dit geeft jou op je ‘mooist’ weer. 

Lees meer…

 

 

HOW I LOOK IN FRONT 
OF THE MIRROR

HOW I LOOK IN FRONT 
OF THE WEBCAM

https://link-fotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
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TIP 4: KLEDING & EEN VERZORGD UITERLIJK

Je kleding draagt bij aan je eerste indruk en bepaalt voor een belangrijk deel 

hoe je overkomt. Een verzorgd uiterlijk laat zien dat je je best hebt gedaan en 

de ander (en jezelf) serieus neemt.

TIP 5: MINIMALISEER OMGEVINGSGELUID

Zorg voor zo min mogelijk afleiding door omgevingsgeluiden te minimaliseren. 

Laat je partner op je spraakzame kleuter passen, doe het raam dicht en houd 

de hond koest met een grote kluif.

TIP 6: LAAT JE CAMERA ALTIJD AAN

Zonder beeld verliest je gesprekspartner enorm veel van jouw essentiële 

non-verbale signalen. Dit kan leiden tot miscommunicatie. Daarnaast is het 

voor de ander fijn om een vertrouwd gezicht te zien en te weten er naar hem of 

haar wordt geluisterd.

 

LEES MEER OVER 

‘DE PERFECTE EERSTE INDRUK’

Download het gratis e-book via:

www.link-fotografie.nl/aanvragen/e-

book-videobellen-met-verbinding

https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
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NON-VERBALE COMMUNICATIE

TIP 7: KIJK IN DE CAMERA 

Echt oogcontact is onmogelijk met beeldbellen, maar je wilt natuurlijk niet 

ongeïnteresseerd overkomen. Kijk daarom regelmatig in de camera, zodat je 

gesprekspartner in ieder geval het gevoel heeft dat je hem of haar aankijkt. Tip 

18 gaat hier dieper op in, want dit is écht heel belangrijk...

 

 

TIP 8: ACTIEVE LUISTERHOUDING 

Wanneer je thuis achter je bureau zit is de verleiding groot wat onderuit te 

zakken wanneer de ander aan het woord is. Doe dit niet! Op beeld valt dit extra 

op en kan het ongeïnteresseerd overkomen. 

TIP 9: INTONATIE

Doordat een groot gedeelte van je lichaamstaal op beeld wegvalt, is je 

stemgebruik extra belangrijk. Zorg er dus voor dat je praat met genoeg 

intonatie en dat je belangrijke woorden extra benadrukt.
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TIP 10: HANDGEBAREN

Met je handen praten is prima wanneer ze in beeld zijn. Zijn ze dit niet, houd ze 

dan rustig op je schoot of naast je lichaam. 

TIP 11: SPREEK RUSTIG 

Wanneer je videobelt is het extra belangrijk dat je rustig praat. Mochten er 

haperingen zijn door slechte techniek of verbinding, dan kan je 

gesprekspartner toch nog horen wat je zegt. 

TIP 12: MIMIEK 

Wees je bewust van je mimiek en kijk vooraf eens (met wat gekke bekken en 

subtiele uitdrukkingen) hoe goed jouw emoties te lezen zijn op beeld. Meer 

hierover in tip 14.

TIP 13: PULKEN EN FRIEMELEN

Plukken, pulken, friemelen… allemaal niet handig wanneer je achter de 

webcam zit. Deze kleine bewegingen kunnen op beeld namelijk grote afleiders 

zijn voor je gesprekspartner. Ook komt het onzeker en ongeduldig over.

TIP 14: AFSTAND WEBCAM 

Zoek naar de perfecte afstand tussen jezelf en de webcam; waarbij je emoties 

goed te zien zijn, maar je niet het hele beeld opslokt. 

LEES MEER OVER 

‘NON-VERBALE COMMUNICATIE’

Download het gratis e-book via:

www.link-fotografie.nl/aanvragen/e-book-

videobellen-met-verbinding

https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
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SOCIALE INTERACTIES & VERBINDING

TIP 15: LAAT JE NIET AFLEIDEN 

Verschillende studies tonen aan dat als je telefoon - zélfs met het geluid uit en 

op z’n kop - op je bureau ligt, je er om de zoveel tijd naar kijkt. Funest voor je 

focus. Zet hem dus uit en leg hem in de la of beter nog: in een andere ruimte.

TIP 16: PAUZES & ENERGIZERS

Het kan verleidelijk zijn om veel sessies achter elkaar in te plannen, maar 

videobellen kost enorm veel energie. Neem daarom voldoende pauzes tussen 

de gesprekken door, ga naar buiten en beweeg. Energizers zoals de Power 

Pose of Run-while-standing zijn een goede manier om je energielevel weer op 

niveau te brengen. Lees meer over deze energizers…

TIP 17: LEG DE PIJN BLOOT

Het is niet alleen voor jezelf wennen om voor de webcam te zitten. Ook voor je 

gesprekspartner kan het enorm onwennig zijn. Merk je dat je gesprekspartner 

afgeleid of onzeker overkomt? Maak dit bespreekbaar. Openheid komt jullie 

connectie ten goede.

TAKE A .
(AND A COOKIE OR TWO)

https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
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TIP 18: MAAK CONNECTIE

Om een connectie met je gesprekspartner te maken is het essentieel dat je in 

de camera kijkt (zie tip 7). Echter, constant in de camera kijken is natuurlijk niet 

de bedoeling. Dit is vreemd en intimiderend. 

Wat moet je dan wel doen? Maak gebruik van ‘De Gulden Snede van 

Oogcontact’. Onderzoek toont aan dat wanneer je iemand vertrouwt, je tijdens 

een gesprek je blik afwisselt tussen ogen en mond. Dit noemen we de 

‘informele kijkdriehoek’. Dit kun je nabootsen door af te wisselen tussen het 

kijken in de camera en het kijken naar het beeldscherm. 

Ps. Pas op voor de andere twee kijkdriehoeken. Die wil je namelijk absoluut niet 

maken tijdens een videogesprek. In deel 3 van de e-books gaan we hier dieper 

op in. Lees meer…

TIP 19: NEEM DE TIJD & CHECK

Door het haperen of wegvallen van beeld, geluid of fysieke signalen kan je 

boodschap verkeerd overkomen. Check daarom wat vaker of het goed 

aankomt en verkies kwaliteit altijd boven efficiëntie. Zo zorg je ervoor dat jullie 

op één lijn blijven. 

DE INFORMELE DRIEHOEK 
ZORGT VOOR VERTROUWEN 

EN OPENHEID. 

https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
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TIP 12: INTERPRETEREN NON-VERBALE SIGNALEN

Er zijn ongelooflijk veel signalen en gebaren die je inzicht kunnen geven in de 

gemoedstoestand van je gesprekspartner. In deel drie van de e-book reeks 

hebben we er een aantal belangrijke uitgelicht. 

Wil je hier meer over leren? Dan is het zeker de moeite waard om een training 

volgen. Bijvoorbeeld bij bodylanguageacademy.nl

TIP 21: ZORG VOOR FOLLOW-UP

Wanneer de webcams uit worden gezet is het contact opeens compleet 

verbroken. Voor sommige mensen voelt dit aan als een rauw en abrupt einde. 

Zorg daarom altijd voor een follow-up waarin je de belangrijkste onderwerpen 

nog even herhaalt. Dit maakt jullie relatie een stuk persoonlijker en houdt het 

contact levend.

LEES MEER OVER 

‘SOCIALE INTERACTIES & VERBINDING’

Download het gratis e-book via:

www.link-fotografie.nl/aanvragen/e-book-

videobellen-met-verbinding

https://link-fotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/
https://linkfotografie.nl/aanvragen/e-book-videobellen-met-verbinding/

