
EXPOSURE

Tegen ondernemers zeg ik vaak dat het erg belangrijk is, dat ze zich laten zien. Hun producten 
en diensten moeten goed onder de aandacht van (potentiële) klanten worden gebracht.
Daarbij kunnen filmpjes erg goed helpen. Dat kan bijvoorbeeld door live te gaan op Facebook, 
interactieve lagen aan drukwerk toe te voegen met een koppeling naar een filmpje of filmpjes 
op de website te zetten waarbij een blik achter de schermen te zien is.
Als je dat tegen een ander zegt, moet je zelf natuurlijk een goed voorbeeld geven. Dáár ga 
ik de mist in; ik weet heel goed wat een ander moet doen, maar zelf doe ik het niet. 
Waarom niet? Ik houd niet van exposure. Waarom niet? Geen idee.

Daarom leek het me een goed idee om me aan te melden voor een veertiendaagse training 
van Anne Raaymakers. Nu moet ik wel.
Dag 1: Ga live en vertel wat je van Sinterklaas in je schoen hebt gekregen.
Niets.
Om 1.00 uur besloot ik op mijn persoonlijk profiel live te gaan. Omdat ik na de opname van 
plan was naar bed te gaan, had ik wat lichten uitgedaan; is natuurlijk niet echt handig. Van 
Anne had ik al geleerd, dat je je smartphone in landscape moet houden bij het opnemen van 
een filmpje. Niet bij live dus! Eerste filmpje was ik 90º gedraaid te zien en heb ik verwijderd. 
Nog een poging. Die heb ik alleen voor mezelf zichtbaar geplaatst. Niets aan de hand. 
Bijna een minuut naar mezelf kijken … Ik heb absoluut geen minderwaardigheidscomplex, 
maar toch …
Dag 2: een statief maakt het wel makkelijker om een opname te maken. 
Heb ik niet. Ik zag ondertussen in de besloten groep al wat berichten langskomen met tips 
over Bluetooth-knop als afstandsbediening. Dat is misschien wel handig.
Dag 3: bedenk iets waardoor je kijkers nieuwsgierig worden. 
Denk, denk, denk. Een weggever. Denk, denk, denk.

Mijn dochter van 8 jaar moest ik om 12.10 uur uit school halen en een uur daarvoor had ik 
een afspraak. Dus ik kon vóór die tijd even naar de Action om inkopen te doen. Vreselijke 
winkel vind ik dat. Alleen al uit principe. Met mijn zonnebril op – om zo incognito mogelijk 
te lijken – keek ik snel in de schappen van accessoires voor smartphones. Toch maar mijn 
zonnebril af, want dat kijkt wel wat beter en snel die Bluetooth-knop en twee soorten statieven 
meegegrist en betaald. Ik had de spulletjes naast mijn computer gelegd en toen ik samen 
met mijn dochter thuiskwam, zag ze ze direct. Zíj is er in ieder geval blij mee.
Ze heeft direct een statief gepakt en op de piano gezet, mijn telefoon erin gedaan en zich-
zelf gefilmd terwijl ze haar zelf gecomponeerd liedje zong en op de piano speelde. Ze keek 
niet eens naar de toetsen maar recht in de camera. Dat is nog eens EXPOSURE. Zo doe je 
dat dus. You go, girl!
Nu ik nog …

COMMUNICATIEBUREAU
Astrid Brandt
Grotestraat 344
3631  Maasmechelen

volg me op

t +32 89 24 36 08
m +31 6 15 13 17 19

e hallo@horen-zien-doen.nu
i horen-zien-doen.nu

http://www.fanfactor.nl/fblivechallenge
http://horen-zien-doen.nu
https://www.facebook.com/HorenZienDoen/
https://twitter.com/HorenZienDoen
https://www.linkedin.com/in/astridbrandt
https://plus.google.com/+Horen-zien-doenNu
https://nl.pinterest.com/horenziendoen/

