Schrijf een Blog of vlog!
Noloc draait om de community, persoonlijke en beroepsontwikkeling. Een actieve groep,
voor wie vakmanschap, innovatie, verbinding en passie voor loopbaanbegeleiding centraal
staat. Daarom zijn we altijd geïnteresseerd in leden en professionals die gepassioneerd
kunnen schrijven of spreken over relevante loopbaan/advies/coach-onderwerpen. Of over
hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
We nodigen je uit! Om jouw ervaringen, inzichten, tips en suggesties te delen binnen het
Noloc-netwerk.
Doe je mee?
Ben jij een specialist op een bepaald gebied? Schrijf het op in een blog of deel het via een
vlog en laat het ons weten.
Een paar blog en vlog-spelregels:
• We plaatsen alleen inhoudelijke artikelen en vlogs, gericht op het delen van kennis,
ervaringen, inzichten en visie, we plaatsen geen promotionele content;
• Als auteur schrijf of spreek je op persoonlijke titel (en niet uit naam van een organisatie).
Juist jouw mening/ervaring maakt een blog en vlog interessant. De organisatie waarvoor
je werkt kan uiteraard wel bij je naam en in je profiel vermeld worden.
• We werken bij voorkeur met unieke content.
• Je vindt het oké dat jouw blog of vlog ook via Noloc-socials wordt verspreid.
• Als redactie lezen en luisteren we graag mee en hebben we het recht om eventuele
content niet of aangepast te plaatsen. Hierover nemen we altijd contact met je op.
• Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit.
o Omdat we auteurs de mogelijkheid willen geven onderwerpen echt uit te diepen,
hanteren we een richtlijn van 800 tot 1.000 woorden.
o Voor een vlog gaan we uit van maximaal 5 minuten.
Blogtips:
• Kies een korte en pakkende titel
• Schrijf een korte teasende inleiding (liefst maximaal 75 woorden)
• Werk bij voorkeur met tussenkopjes in de tekst
• Eén centrale boodschap is vaak krachtiger dan het aansnijden van meerdere
onderwerpen
• Zorg voor enkele (minimaal 1) geschikte afbeeldingen
• Zet waar mogelijk wat links of verwijzingen naar andere bronnen in het artikel
Vlogtips:
• Film je met je telefoon, zorg dan dat je horizontaal filmt.
• Wacht even nadat je op play hebt gedrukt, ongeveer 3-4 seconden aanhouden. Dan
weet je zeker dat je volledige zinnen krijgt.
• Zorg dat je niet tegen het licht in staat, maar dat je het licht juist mee hebt wanneer je
filmt.
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-vervolg vlogtips•
•
•
•
•
•

Kies qua locatie voor een rustige plek, waar weinig mensen zijn of waar het niet rumoerig
is.
Een speelse achtergrond geeft je vlog iets extra’s. Film jezelf als het mogelijk is, niet voor
een witte muur.
Zorg dat je ongeveer tot je navel in beeld bent of dat je hoofd er helemaal op staat en er
een stukje boven je hoofd overblijft.
Zoom niet in, maar beweeg juist jezelf en de camera tot je het juiste punt hebt
gevonden, let op dat je daarbij niet té ver staat.
Houd je camera stil en probeer hem niet te veel te bewegen. Gebruik een selfiestick of
een statief. let op dat je niet de microfoon van de telefoon blokkeert.
Bereid van tevoren alvast voor wat je wil zeggen, maak een klein scriptje.

Zien we jouw blog of vlog binnenkort op www.noloc.nl? Fantastisch! Stuur jouw bijdrage
naar coordinator@noloc.nl. We nemen snel contact met je op.
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