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Laura Elsman, dé online videocoach van Nederland
start een online video community speciaal voor VA’s



"Vide i

tegenwoordi

onmisbaar."

Video’s opnemen is in het begin best
spannend, maar iedereen kan het. Er
komt nogal wat bij kijken én je wilt
het graag goed doen. Als je het nog
nooit eerder hebt gedaan is video
heel confronterend. Wil je er echt
klanten uithalen, dan drukt Laura
mensen op het hart om stap voor
stap video’s te leren maken op een
ontspannen en leuke manier, zodat
je niet verdwaalt in alle
mogelijkheden en dan vastloopt
omdat je het te ingewikkeld vindt. Zij
leert de deelnemers aan haar online
video academy ook dat ze eerst met
de strategie en inhoud bezig mogen
zijn en daarna pas met het filmen en
editen van je video’s. Zo ben je
gefocust bezig en leer je al doende.
 
Een rigoureus besluit in 2013
Op de academie voor journalistiek
leerde Laura televisie-items maken.
Daarna heeft ze op verschillende
redacties gewerkt, waarbij ze
aanstormend talent mocht opleiden
tot camerajournalisten. Zij maakten
samen met het team video’s die naar
alle landelijke media werden
gestuurd van Hart van Nederland tot
het Algemeen Dagblad. 

“Toen mijn laatste werkgever failliet
ging begon ik in 2008 mijn eigen
videobedrijf met als missie
ondernemers te helpen aan meer
zichtbaarheid. Helaas was dit
midden in de crisis en heb ik voor
enorme financiële uitdagingen
gestaan. Ik heb mezelf werkelijk
afgevraagd: moet ik stoppen? In 2013
heb ik een rigoureus besluit
genomen: ik ga alleen nog maar
vrouwen helpen met video en ze
helpen bij hun financiële
onafhankelijkheid. En met succes!
 
Vrouwen die elkaar helpen is het
mooiste dat er is
Laura is overtuigd dat elke
ondernemer zichtbaarheid nodig
heeft. Video is tegenwoordig
onmisbaar. Potentiële klanten willen
je even gezien en gehoord hebben
om het vertrouwen te krijgen en 
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te voelen of ze bij jou aan het juiste
adres zijn. In een paar seconden
kan je iemands vertrouwen winnen
of verliezen. Laura weet dat als
geen ander.
 
“Daar kwam ik zelf achter toen ik in
2009 voor het eerst voor een
camera ging. Ik dacht: ik móet
mezelf zichtbaar maken, dus ik doe
het gewoon! Helaas had ik dit
verkeerd ingeschat en sloeg ik voor
mijn gevoel een enorme flater. Mijn
verhaal boeide niet, ik voelde geen
verbinding met de kijker en ik
schrok enorm van hoe ik eruit zag.
Dit heeft zoveel met mij gedaan dat
ik besloot mijn missie ervan te
maken om andere vrouwen hierbij
te helpen, zowel met de inhoud van
je verhaal als met je uitstraling voor
een camera. Als jij niet lekker in je
vel zit en geen plezier of
enthousiasme uitstraalt, dan komt
je boodschap niet goed over en mis
je letterlijk klanten.”
 
1 minuut video staat gelijk aan 1,8
miljoen woorden
De vraag naar video neemt alleen

maar toe als je het Laura vraagt. Ze
ziet dat steeds meer vrouwen vóór
de camera gaan, voorheen waren
het mannen met een groot ego.
Sinds de komst van smartphones
met HD camera’s heeft iedereen de
kans om van zich te laten zien en
horen.
 
Met video kom je veel krachtiger
binnen dan met een geschreven
tekst. “Ik las laatst in een artikel dat    
1 minuut video gelijk is aan               
 1,8 miljoen woorden. Bizar! Ook
word je 3 tot 4 keer beter
onthouden.”
 
Veel ondernemers ontdekken
Facebook LIVE en zetten leuk
gemonteerde vlogs op hun website.
Opmerkelijk is dat YouTube eigenlijk
nu pas wordt ontdekt als tweede
grootste zoekmachine van de
wereld. Dus als je met jouw expertise
gevonden wilt worden, is het
raadzaam om gebruik te maken van
YouTube. Vooral met tutorialvideo’s
of video’s waarin je laat zien hoe iets
werkt. Zo breng jij jouw expertise
duidelijk in beeld en je laat zien dat
je mensen graag helpt.
 
Video is booming voor VA's
Een ding staat als een paal boven
water als je het Laura vraagt: omdat
bij ondernemers de behoefte naar
video toeneemt, is het raadzaam om
als virtual assistant de kennis en
inzichten over video aan klanten te
kunnen bieden. “Je hoeft geen
volleerd cameravrouw of editor te
zijn, maar je kunt je klanten helpen
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met het opzetten van hun
videomarketingstrategie. En als je
wilt kun je je klanten ook helpen met
het professioneler opnemen en
editen van hun video’s. Speciaal voor
VA’s heb ik een Video Community
opgericht waarmee ik je als VA de
kans bied om stap voor stap video’s
te leren maken voor je klanten. Als
online videocoach geef ik je hiermee
de kans om je in het videovak te
verdiepen en je klanten beter
zichtbaar te maken.”
 
Video is supergoed voor je
vindbaarheid
“Mijn missie is ondernemende
vrouwen verlichten met video. Dat
wil zeggen je  zelfverzekerd
zichtbaar en zakelijk succesvol te
maken met promotiefilmpjes,
zakelijke vlogs en trainingsvideo’s.”
vertelt Laura Elsman met een
twinkeling in haar ogen. "De kracht
van video vind ik dat je in één 
keer laat zien wie je bent en welke
meerwaarde je hebt voor je klant.
Daarnaast bereik je sneller veel meer
mensen, want video is supergoed
voor je vindbaarheid, zeker als je de
kracht van YouTube ontdekt."
 
Laura organiseert leuke video-events
in ’t Gooi (Blaricum), waarop je in       
 een dag al superveel interessante
tips en inspiratie krijgt. Een daarvan
is ‘Met de vlogbus door ‘t Gooi’. 

 
 
Wil je meer weten over video’s leren
maken voor je eigen bedrijf en voor
je klanten? Ga dan nu naar
www.fabulousbusiness.tv en
download Laura’s gratis e-book “Tips
& Tools voor Video”.
 

Kij ier d vide va

Laur me vij

waardevoll videotip.
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https://www.fabulousbusiness.tv/
https://youtu.be/h5yj43dYWMk


Dit verhaal stond in de lente-
editie van VA magazine.

 
Wil je ook ieder seizoen een
kakelvers VA magazine voor

slechts € 14,95 per jaar? 
 

Ga naar www.vamagazine.nl

https://vamagazine.nl/
https://vamagazine.nl/

