10 SLIMME TIPS OM ER TIJDENS
VIDEOGESPREKKEN UITSTEKEND
UIT TE ZIEN
Cameraschuw? Nu video een essentieel onderdeel van ons leven thuis en op het
werk is geworden, wordt het tijd dat u uzelf voor de lens op uw gemak gaat voelen
en leert om uzelf te zijn. Zo werkt het.

1

ZORG DAT HET
BELANGRIJKSTE
GOED NAAR VOREN
KOMT: U ZELF.

Plaats de verlichting voor u, zodat u
goed verlicht wordt en in het middelpunt
van de belangstelling staat.

2

VERMIJD EEN
ACHTERGROND
DIE TE FEL
VERLICHT IS

De meeste camera's zullen in dit geval het
volledige beeld dimmen, waardoor u verandert
in een silhouet.

3

CONTROLEER UW
OMGEVING

Een rommelige achtergrond of drukke
omgeving kan de aandacht afleiden en
onprofessioneel overkomen.

4
5

DRAAG KLEDING
MET SIMPELE
EFFEN KLEUREN

Drukke patronen en prints kunnen, vooral
bij herhalende patronen, een vreemd effect
hebben op de camera. Door effen kleuren
te dragen trekken u en uw boodschap de
aandacht.

PLAATS DE
CAMERA OP
OOGHOOGTE

Dat oogt een stuk beter dan een inmiddels
beruchte close-up van de neusgaten.

6

CONTROLEER OF U
EEN STERKE, STABIELE
INTERNETVERBINDING
HEEFT

Zo voorkomt u vertragingen bij het streamen
en loopt het beeld niet vast tijdens uw volgende
gesprek.

7

SLUIT ONNODIGE
PROGRAMMA'S

Overige toepassingen kunnen
rekenkracht gebruiken die nodig
is om het beeld scherp te stellen.
Ook kan hierdoor uw privacy
gevaar lopen.

9

8

CONTROLEER
UW AUDIO

Gebruik indien mogelijk een headset
die speciaal voor videovergaderingen is
ontworpen, zodat u net zo goed klinkt als
u eruitziet.

LAAT ALLES
PROEFDRAAIEN

Zorg dat uw achtergrond in orde
is en u voldoende verlicht bent, en
controleer of de camera op u gericht
staat.
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10

INVESTEER IN EEN
EXTERNE WEBCAM
DIE HIERVOOR IS
ONTWORPEN

Het maakt niet uit of u achter uw laptop of
desktop zit, thuis of op kantoor. Als u een
Logitech-webcam met Logi Tune gebruikt, kunt
u de framing bedienen, de focus aanpassen
en kleurinstellingen van te voren kiezen. Deze
details kunnen een groot verschil maken om er
op en top uit te zien.

Wilt u er tijdens uw volgende videogesprek
nog beter uitzien?
BEKIJK WEBCAMS
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