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INFOSHEET ONLINE VLOGWORKSHOP JULIETTE GRIMBERGEN  
 
 
Wat houdt de vlogworkshop in? 
Een interactieve online meeting in twee delen. Het eerste deel duurt maximaal 1,5 uur 
(inclusief pauze) en het tweede deel (bijvoorbeeld een week later) duurt ongeveer 1 uur tot 
1,5 uur (afhankelijk van hoeveelheid deelnemers).  
De workshop is met maximaal 10 deelnemers en leert je hoe je een goede vlog maakt. Een 
krachtige vlog waar de kijker tot het eind bij betrokken blijft. In de workshop worden tips en 
voorbeelden gegeven en ga je daadwerkelijk zelf aan de slag. 

- Hoe kom je het beste over op beeld? 
- Hoe maak je een connectie met je kijker? 
- Wat zijn praktische tips om een vlog te maken? 
- Hoe zet je binnen de minuut een krachtige boodschap neer? 

 
Na het eerste deel, krijgen de deelnemers de opdracht om zelf een vlog op te nemen en 
deze via Wetransfer te sturen naar juliette@juul4u.nl.  
In het tweede deel krijgen de deelnemers feedback op hun vlog. 
 
Voor wie is de vlogworkshop bedoeld? 
Voor collega’s die bijvoorbeeld: 
 

- zichtbaar willen blijven in dit digitale tijdperk 
- info/kennis willen delen en daarmee de band met klanten/relaties  willen versterken 
- een product of dienst willen promoten waar jouw kijkers op zitten te wachten 
- contact willen houden met andere collega’s om hen te informeren over nieuwe 

ontwikkelingen. 
- nieuw personeel willen werven 
- een event of webinar onder de aandacht willen brengen 

 
Wanneer vindt de online vlogworkshop plaats? 
In overleg met de organisatie wordt een dag en tijd vastgesteld voor beide delen. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Ik (Juliette) ontvang van de organisatie de email adressen van alle deelnemers en ik nodig 
alle deelnemers via de mail uit voor de video meeting via bijvoorbeeld Zoom. Via de link in 
de mail kom je terecht in de browser omgeving van Zoom of (indien je de applicatie 
gedownload hebt) in de applicatie op je computer. Iedereen kan dus thuiswerkend 
deelnemen. 
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We gebruiken de camera van de computer als vlogcamera. Je krijgt direct feedback van mij 
en de overige deelnemers. Het is handig als de computer een scherm heeft dat je om kunt 
klappen/stellen. Dat is in ieder geval bij alle laptops het geval. 
 
Wie is Juliette Grimbergen? 
Ik ben dagvoorzitter, presentator en vlogger (www.juul4u.nl ). Dagvoorzitter ben ik op 
congressen en symposia. Ik gebruik vlogs ter aankondiging en promotie van events waar ik  
dagvoorzitter ben. 
 
Verder vlog ik wekelijks voor LibelleTV (https://www.libelletv.nl/vlog/overgangvloggers/) en 
heb ik een eigen Youtube kanaal met foodtravel vlogs: Otentico 
(https://www.youtube.com/channel/UCP98ZaUr5kBgggfLKRyQQMA) 

 
Wat kost het? 
Vraag een vrijblijvende offerte aan via juliette@juul4u.nl  


