
LIVE VIDEO CHECKLIST
HAAL HET MAXIMALE UIT EEN LIVE VIDEO UITZENDING

COMMUNICATIE VOORAF:

WAT HEB JE NODIG?

JE UITZENDING:

Vertel ruim voorafgaand aan je live-uitzending dat deze eraan komt 
(via mail, social media e.d.) met datum, tijdstip en een teaser naar 
de inhoud. Wil je écht uitpakken? Maak er dan een video trailer voor.

Zet een e-mail of bericht (Facebook Messenger, Whatsapp, 
Instagram Story, etc.) klaar voor het moment dat je live gaat.

Bedenk een titel voor je uitzending.

Schrijf je script uit en oefen een keer voor de spiegel. Dan weet je 
hoe lang het ongeveer gaat duren. 

Een comfortabele plek waar je niet gestoord wordt.

Een goede WiFi-verbinding of een internetkabel.

Een statief of tripod, zeker handig als je filmt met je smartphone.

Ben je goed in beeld? Zet het liefst heel je hoofd tot en met een stuk 
van je borst in beeld.

Heb je voldoende licht? In ieder geval je gezicht of wat je wilt laten 
zien moet goed uitgelicht zijn.

Is de batterij van je smartphone of laptop goed opgeladen?
 
Is er achtergrondlawaai? Zorg dat er geen omgevingsgeluiden zijn.

Zet je smarthone op ‘niet storen’ en sluit alle niet gebruikte 
programma’s / apps op je laptop of smartphone af.

Zet in je titel van het bericht dat je met de uitzending begint.

Zorg dat je jouw script voor je neus hebt met alles wat je zeker niet 
mag vergeten te vertellen bijv. datum, prijs, link etc. 

Stel ook wat vragen aan je publiek om wat interactie uit te lokken.

Vergeet niet een ‘call to action’ te noemen. Bijvoorbeeld ‘Bestel nu 
mijn boek’.

Bedank je publiek voor hun aanwezigheid en zeg eventueel 
wanneer je weer live bent.

Open de Facebook applicatie op je mobiel 
of log in op je computer.

Navigeer naar je nieuwsoverzicht en klik op 
het veld ‘bericht maken’. 

Kies live video. 

Op je mobiel: schrijf je bericht en klik op 
start live video. 
Op je desktop: schrijf je bericht en voeg een 
titel en een paar tags toe. Pas evt. je
instellingen aan voor camera en microfoon. 
Klik op vervolgens op ‘live gaan’.

Log in op YouTube of open de mobiele app.
 
Ga je voor het eerst live op YouTube? Dan moet je eerst streaming 
inschakelen voor je kanaal voordat je live kunt gaan. Controleer of 
je kanaal geverifieerd is en of er de afgelopen 90 dagen geen 
beperkingen op live streaming voor je kanaal zijn ingesteld.

Op je computer: Ga naar de tools van Creator Studio en vervolgens 
naar het tabblad’ Live streamen’.
In de mobiele YouTube-app: Ga naar live stream (camera icoon 
rechtsboven).

Op de computer kun je vervolgens extra informatie invullen en  
geavanceerde instellingen aanpassen. Controleer je gegevens en 
start je live video.

Open de Instagram applicatie.

Swipe naar rechts in je feed. De functie 
‘Instagram Stories’ komt tevoorschijn.

Klik onderaan op ‘Live’.

Je volgers ontvangen een melding dat je 
een live story wilt uitzenden. Tijdens de 
uitzending kunnen zij berichten sturen 
of hartjes of emoticons achterlaten. De 
berichtgeving kan worden uitgezet.
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Ook meer halen uit je social media? 

       Neem contact op! 

www.socialmediamonteur.nl010 7423122 

Live video is een goede manier om momenten te delen met een zo groot mogelijk bereik. Dat kan 
tegenwoordig via Facebook, YouTube en Instagram. Als je het maximale wilt halen uit je live video 

uitzending is het belangrijk dat je je uitzending goed voorbereid. 

Wij geven je tips waar je aan moet denken voorafgaand en tijdens je live video uitzending. 
Ook leggen we uit hoe een live-uitzending op de verschillende kanalen in zijn werk gaat. 

Kom je er niet uit of vind je het spannend? Neem dan contact op.

ZO DOE JE HET!

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/?hl=nl&gl=NL
https://www.socialmediamonteur.nl/
https://www.linkedin.com/company/5310202/
mailto:info%40socialmediamonteur.nl?subject=
https://twitter.com/SoMeMonteur
https://www.facebook.com/SocialMediaMonteur/
https://www.instagram.com/somemonteur/
https://www.youtube.com/channel/UCC8jCN7IDeQ0UqbZsm_HwtQ

