
   
 

 
 

In drie stappen naar een opgenomen videoselfie 
 

Wat hebt u nodig?  

Een smartphone, iPad of tablet en een rustige ruimte voorzien van daglicht. Ook een Google-account is 

nodig om dit via YouTube te doen. Als u dat niet hebt, kijk dan op www.google.nl  

U kunt de videoselfie opnemen met uw smartphone of tablet en uploaden naar YouTube. 

 

1. Doet-ie-het (niet)? 

U neemt een videoselfie op en upload deze op YouTube.  Mocht u dit niet eerder hebben 

gedaan, spreek een testboodschap in en upload deze zodat u vertrouwd raakt met dit 

proces. Niets zo vervelend dat u tevreden bent met uw videoselfie maar uploaden niet lukt. 

 

2. Opnemen 

a. Het opnemen voelt voor velen onwennig en ongemakkelijk. De beste videoselfies in 

het sollicitatieproces zijn spontaan opgenomen. Ook de videoselfie die u van de 

werkgever zag, is meestal in één of twee keer gemaakt. Vraag eventueel iemand die 

uw selfie heeft bekeken of u overkomt zoals u op hem of haar normaal over komt. 

b. Tevreden over uw eerste, tweede of misschien derde opname? Klik op Uploaden.  

Tips bij opnemen 

 Stel uzelf voor, in ongeveer 45 seconden 

 Kijk recht in de camera. Normale versprekingen zijn geen reden voor nieuwe opname 

 Voor digitale veiligheid: geen vertrouwelijke informatie opnemen in uw videoselfie 

 

3. Uploaden 

a. Op smartphone, iPad of tablet zit een knop voor uploaden naar YouTube. 

b. Geef een titel van de videoselfie functienaam en voornaam. Geen bedrijfsnaam of 

achternaam vermelden. 

c. Wijzig eventueel Privacyinstelling van Openbaar naar Niet vermeld of Verborgen.  

d. Klik op Publiceer. 

 

4. Link controleren 

Ga naar https://www.youtube.com/. Log indien nodig in, klik links op mijn kanaal en 

vervolgens midden boven op videobeheer. Bovenaan staat het zojuist geuploade videoselfie. 

Klik op bewerken.  U komt u in een nieuw scherm. Rechts staan videogegevens. Onderaan 

staat de video-URL die u nodig hebt. Kopieer deze. 

 

Een veelvoorkomende fout 

 Een link waarin edit voorkomt is fout. U kunt deze link wel openen, maar de ontvanger niet. 

 Een voorbeeld van een goede link: https://www.youtube.com/watch?v=FT0LpKO2e6g  

 Een voorbeeld van een foute link: https://www.youtube.com/edit?video_id=FT0LpKO2e6g  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FT0LpKO2e6g
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5. Link doorgeven 

Afhankelijk van de procedure mailt u de link of zet u de link in een systeem.  

 

6. Na procedure verwijderen 

Houd na verzending in de gaten hoe vaak de videoselfie wordt bekeken. Privacyinstelling 

wijzigen in Privé nadat termijn is verstreken. Na de procedure videoselfie verwijderen.  

 

Vragen? Mail info@jbmw.nl , bel 06-51006062 of kijk op www.jbmw.nl .  
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