Studio EHW
Tijdens de e-healthweek starten we met een nieuw initiatief: studio EHW. Hierin vragen we iedereen
die een activiteit organiseert om een kort filmpje op te nemen waarin de activiteit wordt toegelicht.
Dit kan in aanloop naar, tijdens of na afloop van de activiteit. We vragen mensen om de filmpjes te
delen via Facebook en/of Twitter met de hashtag #ehw19. Wij zorgen er voor dat de filmpjes massaal
gedeeld worden via de kanalen: Facebook, Twitter en LinkedIn en de website van EHW. Doel van
studio EHW is om nog meer betrokkenheid te krijgen, ook van mensen die niet zelf bij de activiteiten
aanwezig kunnen zijn. De filmpjes worden ook gebruikt voor promotiedoeleinden en ingezet tijdens
bijeenkomsten. We hopen dat jullie massaal filmpjes gaan delen! Hieronder staat een korte
instructie. Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je contact opnemen met Neeltje Kuijpers
(neeltje.kuijpers@ecp.nl | info@ehealthweek.net| 06 1057 1264).

Stap 1 Voorbereiding
Vraag een collega (liefst iemand die een beetje handig is met camera, Twitter en/of Facebook) om de
filmopname te maken en spreek een geschikt moment af (voorafgaand, tijdens of na afloop van de
activiteit). Zorg dat je een camera op de telefoon hebt en genoeg geheugen om een korte
filmopname te maken. Andere apparatuur is niet nodig, al geeft een losse microfoon die je kunt
aansluiten op je camera wel beter geluid en een statief zorgt dat de opname stabieler is. Dit is echter
geen must. Bepaal wie er gefilmd gaat worden en bereid alvast een kort tekstje voor aan de hand van
de volgende vragen:
Indien de opname plaatsvindt voorafgaand aan de activiteit:
1.
2.
3.
4.

Wie ben je en wat is je functie/rol/organisatie?
Wat ga je doen tijdens de e-healthweek?
Voor wie is dit interessant en waarom?
Wat hoop/wens je dat het op gaat leveren?

Indien de opname plaatsvindt tijdens of na afloop van de activiteit:
1.
2.
3.
4.
5.

Wie ben je en wat is je functie/rol/organisatie?
Waar gaat/ging de bijeenkomst over?
Voor wie is/was dit interessant en waarom?
Wat levert/leverde het op? (noem 2-3 resultaten/dingen die opvielen)
Hoe nu verder? (wat is je goede voornemen voor komend jaar/wat wens je voor de
toekomst)

Het is het leukst wanneer de tekst spontaan als één geheel wordt uitgesproken en globaal deze lijn
volgt. Het hoeft geen vraag/antwoord interview te worden. Schrijf eventueel kort een aantal
steekwoorden voor jezelf op.

Stap 2 De opname
Zoek een geschikte plek op met zo min mogelijk achtergrondgeluiden en waar je niet gestoord wordt.
Het mag natuurlijk wel een leuke inspirerende plek zijn. Laat de persoon staan of zitten en zoek met
de camera de juiste positie. Let op: hou je camera horizontaal! Draai gerust een paar keer proef om
het juiste beeld en de juiste toon te pakken te krijgen. Start wel elke keer een nieuwe opname, dan
hoef je ook niks te knippen. Als je tevreden bent met de opname dan kun je eventueel editen maar
ook dit is geen must.

Stap 3 Delen via social media
Open Twitter of Facebook op je telefoon en volg de volgende instructies:
Twitter
Schrijf een korte tekst waarin je het filmpje toelicht en tag eventueel de persoon die gefilmd is (@...)
en voeg de hashtag #ehw19 toe. Tag ook eventueel de organisatie waar de activiteit heeft
plaatsgevonden. Vervolgens kun je het filmpje uploaden vanuit je foto/video overzicht en delen
maar!
Facebook
Er is een speciale pagina aangemaakt voor de e-healthweek (zoek op ‘ehealthweek’). Leuk als je het
bericht hierop plaatst. Je kunt op de pagina een bericht schrijven. Vergeet niet om hashtag #ehw19
toe te voegen en eventueel betrokken mensen en organisaties te taggen.
Alle filmpjes gaan we zoveel mogelijk retweeten en verzamelen via onze website
www.ehealthweek.net.
Je kunt het filmpje ook eerst op Youtube zetten (uploaden) en eventueel ondertitelen. Zo bereik je
nog meer mensen.
Bekijk een voorbeeld

Het Twitterkanaal van de e-healthweek is @ehealthwkNL. De Facebook pagina is te vinden als je
zoekt op e-healthweek.
Heb je hulp nodig of lukt het niet om het filmpje te delen? Geen nood. App het filmpje en/of je
vraag naar Neeltje Kuijpers via 06 1057 1264. Zij is vrijwel de hele week bereikbaar. Ook kun je een
e-mail sturen naar info@ehealthweek.net.

