ondernemen met

cumela

Ga filmen!
Nieuwe medewerkers werven via social media
Begin met filmen om het bedrijf en zijn vacatures onder de aandacht te brengen. Mooie en aansprekende video’s worden
gedeeld onder vrienden en getagd. Laat zo social media nieuwe medewerkers werven.
Het medialandschap verandert. Kranten kampen met teruglopende oplages. Dat betekent dat de vacaturepagina’s ook
niet meer van het papier worden gelezen. Een geluk bij een
ongeluk is het dat groepen zich verenigen op social media,
bijvoorbeeld de ‘Grondverzet-groep’ of ‘Loonwerkers in
Nederland’ op Facebook. Daardoor kan er gericht worden
geworven. Het wordt ook steeds meer noodzaak om deze
groepen te bereiken, doordat de vraag naar vaardige medewerkers snel toeneemt.
Hier geldt dat beelden meer zeggen dan duizend woorden.
Gerichte werving met een knallende bedrijfsfilm op Facebook, Instagram of LinkedIn spreekt aan. Is het moeilijk een
filmpje te maken? Echt niet, het is zelfs leuk en met de smartphone en een handige montage-app kan iedereen het al
doende leren. Aan de bak dus, filmen! Dat is dé manier om
bedrijf en vacature kenbaar te maken.

Gouden zeven seconden
Sollicitanten willen snel een beeld hebben van wat hen te
wachten staat. Denk goed na over wat uw bedrijf speciaal
maakt. Hoe ziet een werkdag eruit? Begint het met koffie?
Met wat voor materieel wordt er gewerkt? Heeft het bedrijf
bijzondere machines? Hoe zien de projecten eruit? Wordt er
op bijzondere locaties gewerkt? De video moet kort en krachtig zijn - maximaal anderhalve minuut - en de eerste z even
seconden van de film moeten boeien, en elke groep van tien
seconden daarna ook. In de eerste 1,8 seconden bepaalt de
kijker als hij door zijn timeline scrolt of hij of zij wil klikken
op uw posting of bericht. Begin dus met een mooi openingsshot. Bijvoorbeeld een mooie 8x8-truck rijdend op een dijkweggetje met de opkomende zon op de achtergrond.

Gerrit-Jan Ruitenbeek filmt Reinie Boven en Monique van Dijk.
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Verklap niet alles, want er moet wat te raden overblijven.
Licht de vacature kort en krachtig toe en verwijs voor de volledige inhoud naar de website of social media. Sluit altijd af
met een passende oproep tot actie. “Wil je bij ons werken?
Ga naar ons Facebook-profiel voor de volledige vacature en
stuur een persoonlijk bericht om een afspraak te maken.”
En delen wordt gewaardeerd. Na het plaatsen wordt het
tellen geblazen. Hoe vaak is het geliket (leuk gevonden) en
gedeeld.

Tips voor een vacaturevideo

Schema: leeftijdsopbouw en
dagelijks gebruik social media
Dagelijks gebruik

15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar

WhattsAp

88%

78%

59%

Facebook

43%

67%

55%

YouTube

51%

24%

10%

LinkedIn

1%

5%

5%

Instagram

50%

27%

8%

• Bepaal uw doelgroep en social media-platform ( communities op Facebook,
Instagram, enzovoort).
• Kies voor een social media-platform of een combinatie daarvan.
• Maak een sfeerimpressie (kantine, bedrijvigheid in de werkplaats enzovoort).
• Laat de werkplek of de machine zien.
• Toon uw kracht: laat zien waar u goed in bent, zoals bijzonder werk,
collegialiteit enzovoort.
• Ondertitel gesproken shots.
• Sluit af met een goede oproep.

Bron: Newcom Research & Consultancy

Techniek
Denk bij de voorbereiding voor het filmen goed na wat de
kijker wil zien of leren voordat hij gaat solliciteren. Maak een
plannetje en houd u daaraan. Zorg voor stabiele shots, wat
inhoudt dat het beeld niet wiebelt. Hiervoor is de selfiestick
onmisbaar, mits goed gebruikt. Klem de camera goed vast,
leg de hand om de camera en leg de selfiestick op de arm.
Schuif de selfiestick uit en druk de achterkant van de selfie
stick tegen het lichaam. Stabiel filmen gegarandeerd.
Vergeet niet de ‘vliegtuigstand’ van de telefoon in te scha
kelen. Het is immers vervelend als er een binnenkomend
gesprek stoort tijdens het filmen. Elk shot begint en eindigt
met ongeveer twee seconden extra film. Deze seconden zijn
nodig bij de montage. Komt er een collega aan het woord,
maak dan gebruik van een goede richtmicrofoon met een zo
genaamde ‘dode kat’, een pluizige microfoonkap. De micro
foon zorgt ervoor dat omgevingsgeluid wegvalt en de spre
ker goed te verstaan is. Worden er meerdere vragen gesteld,
maak dan voor elke vraag een nieuw shot. Dit voorkomt dat
het shot te lang en dus saai wordt. Inzoomen met de zoom
knop op de telefoon zorgt voor een wazig en trillend beeld.
Afblijven dus, film dichtbij. Voorkom dat het saai wordt en
wees creatief. Film met een lichtelijk gekantelde smartpho
ne, maak een doorkijkje (tussen grassprieten) door of maak
een extreme close-up. Gewoon proberen. Bij het monteren
kan het er altijd worden afgeknipt.

Monteren: piece of cake
Voor het monteren zijn geen dure programma’s meer n
 odig.
Er bestaan diverse mobiele applicaties die zich daarvoor
lenen. Op de zomereditie van de CUMELA Jongerendagen bij
Loonbedrijf Van Dun is er door de deelnemers onder leiding
van Anne Marie Hazenberg van NewMediaBrains geoefend
met de gratis app Videoshop. Zoals veel apps voegt hij in de
gratis versie een watermerk aan de film toe, wat in de be
taalde versie niet gebeurt.
In een half uur zijn er een aantal mooie filmpjes gemonteerd.
Monteren is snel te leren. Videoshop is bijvoorbeeld een
snelle en handige app voor iOS en Android, waarmee video
materiaal vloeiend wordt gemonteerd. In de app worden de

Shortlist filmen met smartphone
• Zet de telefoon op de vliegtuigstand.
• Maak op de juiste wijze gebruik van een selfiestick.
• Maak vooraf een plannetje: wat ga ik filmen?
• Maak korte shots van maximaal tien tot twintig seconden.
• Film met de zon in de rug.
• Investeer desgewenst in een filmlamp en een richtmicrofoon (aan te raden).
• Ga niet zoomen, maar film van dichtbij. Zoomen gebeurt door te lopen.
• Maak bij elke vraag een nieuw shot.
• Kantel voor afwisselende shots de camera.
• Film ongeveer twee seconden door voor een ‘plakrandje’ voor de montage.

video’s vanaf de telefoon geïmporteerd en op de juiste volg
orde gezet. Daarna begint het knippen (op de juiste lengte
maken), het gelijk zetten van het volume van de diverse
shots en het eventueel toevoegen van effecten. Het vergt
enige oefening, maar de bediening is intuïtief en dus snel
onder de knie te krijgen.
Denk voor het plaatsen van de video goed na over timing.
Onderzoek wanneer de doelgroep het meest online is en tijd
heeft om te kijken. Dat is niet altijd het tijdstip waarop het
voor u handig is, maar dit maakt heel veel uit voor het bereik.
De eerste twee uur ná plaatsing van de video online tellen
het zwaarst voor het bereik (organische push). Zorg dus voor
interactie op de posting kort na plaatsing. Creëer dit des
noods zelf met mensen om u heen.
Begin met filmen, het is eenvoudiger dan ooit.
Succes en p
 lezier verzekerd!

TEKST & FOTO’S: Gerwin Otten, bedrijvenadviseur
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