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WEBINAR: het sollicitatiefilmpje maak het verschil 

Wat is de ideale lengte van een videofilmpje?   

Volgens sommigen is 10 seconden voldoende, anderen vinden 30 seconden het maximum en 

tenslotte mag het voor sommige zelfs 2 minuten duren. Een echte 'harde grens' is er eigenlijk niet. 

Een sollicitatiefilmpje moet lang genoeg zijn om de werkgever te prikkelen en kort genoeg om de 

aandacht vast te houden. 

• Hoe korter de duur waarin je je boodschap kan overbrengen, hoe beter. Je kan wel volgende 

algemene regels in het achterhoofd houden: 

• De eerste 10 seconden zijn erg belangrijk. Grijp de aandacht van de werkgever door een 

sterke (originele) opener. 

• De meeste sollicitatiefilmpjes duren tussen 1 en 2 minuten. 

• Is je filmpje langer dan 2 minuten dan wordt het steeds moeilijker om de aandacht van je kijker 

vast te houden. 

Waar neem ik best mijn filmpje op? 

Je filmlocatie kan eigenlijk overal zijn. Dit kan zeker in je eigen huis, lekker gemakkelijk. Dan geef je 

natuurlijk wel een stukje van je privé prijs en daar voelt niet iedereen zich even goed bij. Je bepaalt 

uiteraard zelf hoeveel je laat zien. Je moet niet je hele woonkamer tonen, je kan evengoed voor een 

boekenkast of muur met een mooie afbeelding opnemen. Kijk voor meer tips voor je 'decor' eens naar 

volgend filmpje .Je kan ook gerust naar buiten trekken, zeker als je functie buitenwerk vereist sluit dit 

mooi aan bij het gezochte profiel. 

Hoe zorg ik voor een goed geluid? 

Je kan een geweldige inhoud hebben, leuk gebracht en mooi gemonteerd ... als de werkgever jou 

echter niet goed kan verstaan haakt deze vanzelfsprekend toch nog af. Zorg dus voor een goed geluid 

in je filmpje. Enkele tips: probeer niet te ver van de microfoon te staan, sluit storende 

achtergrondgeluiden (wind, stofzuiger, voorbijrijdend verkeer, ventilator, ...) zoveel mogelijk uit, 

gebruik je smartphone oortjes met microfoon (werk de oortjes dan mooi weg) of doe een kleine 

investering om een microfoon aan te kopen. Neem je je filmpje op via je laptop dan kan je eventueel 

een headset gebruiken. Je kan ook ondertitels toevoegen om je (wat mindere) geluid te ondersteunen 

of werk eventueel met een voice over. 

Waar vind ik rechtenvrije muziek?  

Gebruik je muziek of afbeeldingen in je filmpje, kies dan steeds voor rechtenvrije mogelijkheden om 

geen problemen te krijgen met auteursrechten. Geef 'rechtenvrije muziek / afbeelding' in op je 

zoekrobot en je krijgt al zeker een paar keuzes. Monteer je je filmpje met een bepaald programma? 

Dan vind je hier ook vaak enkele vrij te gebruiken afbeeldingen en melodietjes terug. 

https://mediastock.vdab.be/d61Dfqy8i0

