
We vinden het super dat je jouw ervaring met onze programma’s wilt delen, met ons 

& toekomstige gebruikers.  Alvast hartelijk bedankt. Heb je na het lezen van de tips 

hieronder toch nog vragen, aarzel niet het Sensotec marketing team te contacteren op: 

vision@sensotec.be of 050 39 49 49 (vraag naar Sofia of Jasmijn). Het filmpje zelf kun je 

ons rechtstreeks of (indien erg zwaar) via www.wetransfer.com (je maakt zo nodig eerst 

een gratis account aan) doormailen naar vision@sensotec.be.

Tips voor 
een goed 

testimonial
filmpje

WIN!

 5 PLAATS & TIJD: Plan het “filmmoment” in je agenda in. Voorzie een rustige locatie waar je niet gestoord wordt. 

Informeer je huisgenoten / collega’s zodat ze je eventjes niet storen. Zorg voor een heldere en goed verlichte 

locatie en kies een neutrale achtergrond (bijv. vlakke muur, liefst niet voor een raam staan, enz.) of net een 

veelzeggende achtergrond (bijv. ben je leerkracht, dan mag het schoollogo zeker mee in beeld).

 5 KLEDIJ: Dat kies je volledig vrij. Het belangrijkste is dat je je comfortabel voelt. 

 5 INHOUD: Zie de bijlage “Vragen”. Doorloop de vragen even op voorhand. Formuleer daarbij het antwoord dat je 

zou kunnen geven. Oefen dit even luidop. Dan hoor je meteen hoe het overkomt.  Overloop zo alle vragen. Heb je 

een leuke anekdote rond het werken met onze programma’s, deel die dan zeker. Spreek je over je patiënt(en) of 

leerling(en), zorg er dan wel voor dat het anoniem blijft.

 5 TIJDENS HET FILMEN: Herhaal mondeling de vraag terwijl je in de camera kijkt (hou de vragenlijst dus in 

de buurt). Dat is nodig voor het knip- en plakwerk (de montage) achteraf. Geef daarna je antwoord. Zit er 

niet mee in als er een happering of “euh” mee gefilmd wordt, dat kunnen we “wegknippen”. Geef gerust ook 

extra informatie die niet via de voorgemaakte vragen aan bod komt of laat vragen waar je niet kan of wil op 

antwoorden weg. De duur van het filmpje maakt niet uit. Is het filmpje erg lang, dan zullen we er wellicht de 

best bruikbare stukken uit knippen.

 5 HULP TIJDENS HET FILMEN: Is het je allemaal wat teveel (en vragen beantwoorden en in selfie mode filmen), 

dan kun je aan een collega of huisgenoot vragen je te helpen bij het filmgedeelte.  Belangrijk voor degene die 

het toestel bedient: Laat de spreker voldoende groot (bijv. focus op het bovenlichaam) en centraal in beeld 

komen. Zoek de ideale focus en behoud deze, dus geen verkleinen / vergroten tijdens het filmen.

 5 ALTERNATIEVEN: Wordt je niet graag frontaal gefilmd (hoewel dat onze voorkeur geniet) of lever je toch liever 

een iets anoniemere bijdrage, dan vind je hieronder een aantal suggesties die ook kunnen werken:

     > neem plaats aan de pc/laptop of installeer je met de ipad/tablet waarop je de software gebruikt,  

     open de software en zet een leuk / duidelijk scherm klaar

     > laat jezelf filmen van opzij, waarbij jouw profiel of zelfs voornamelijk rug in beeld komt samen  

      met het scherm. In dit geval mag je gerust ook iets tonen op het scherm. Misschien jouw gouden  

     gebruikstip :-)!

  > doe zo je verhaal



Je geeft je 
toestemming 

voor...

Tenzij je ons per mail (vision@sensotec.be) of telefonisch (050 39 49 49) op de hoogte brengt van een afwijkende 

wens, geef je Sensotec met het doorsturen van het filmpje de toestemming om het filmpje, maar ook de 

uitgeschreven tekst en afbeeldingen voor volgende doeleinden te gebruiken: 

 5 op de websites van Sensotec (*) 

 5 in e-mail & gedrukte communicaties (bijv. nieuwsbrieven) van Sensotec

 5 op de social media pagina’s van Sensotec (*)

Ouders die een filmpje van hun kind(eren) doorsturen, geven op deze manier hun ouderlijke toestemming aan 

Sensotec voor het gebruik van het filmpje. 

Het gebruik van het filmpje is beperkt tot Sensotec en wordt uitsluitend voor Sensotec communicaties aangewend.

Voor wij een filmpje gebruiken, sturen we steeds een afgewerkte versie door ter goedkeuring. Mochten er daar nog 

opmerkingen op zijn, dan maken we - in onderling overleg - de nodige aanpassingen. 

(*) Overzicht websites & social media pagina’s Sensotec:

 5 www.sensotec.be

 5 www.dyslexie.be

 5 www.leesplezier.be

 5 Faceboek / Twitterpagina Sensotec

 5 Facebookpagina Dyslexie.be

 5 Facebookpagina Leesplezier.be
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