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WELKOM!
OK, dus je wil aan de slag met Facebook Live. Super!

Met Facebook Live bereik je meer mensen, en zorg je voor de ultieme 
verbinding tussen jou en je publiek.

Zo werk je tegelijkertijd aan je Know, Like & Trust factor.

Druk deze checklist af en gebruik hem om je voor te bereiden voor elke 
Facebook Live uitzending.

Dit zal je helpen om met minder stress live te gaan en betere resultaten te 
halen.

Weet wel: een beetje gezonde adrenaline is best OK :). Dat hoort er nu 
eenmaal bij.

Veel succes,
Gerrit Vromant,
Social Media Coach @ GerritVromant.be

http://www.gerritvromant.be
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FACEBOOK LIVE CHECKLIST
Om je goed voor te bereiden op een Facebook Live uitzending zijn er 3 
zaken van belang: promotie, locatie & materiaal en inhoud.

PROMOTIE:
 � Heb je je Facebook Live op voorhand aangekondigd voor je publiek (via 
mail, via Facebook posts, via Messenger, ...)
 � Staat er een mail of messenger bericht klaar voor het moment dat je live 
gaat?
 � Als het je eerste keer is: Heb je misschien enkele vrienden of vriendinnen 
overtuigd om je moreel te komen steunen en live te komen kijken?

LOCATIE & MATERIAAL:
 � Zit je op een comfortabele plek, waar je gedurende de FBLive niet 
gestoord zal worden?
 � Is de wifi-ontvangst voldoende sterk of heb je de internetkabel 
ingestoken?
 � Heb je nog voldoende batterij, en staat je smartphone op "niet-storen"?
 � Indien je je smartphone gebruikt: staat je smartphone op een statief of 
tripod zodat je hem niet hoeft vast te houden?
 � Ben je goed in beeld, liefst heel je hoofd en een stukje van je borst. 
 � Is er niet te veel achtergrondlawaai? Zoek anders even een rustige plek 
op.
 � Is er voldoende licht, liefst van recht voor je gezicht? Zet je bijvoorbeeld 
met je gezicht naar een raam toe.
 � Heb je een glas water bij je staan voor als je dorst krijgt (heel belangrijk).

http://www.gerritvromant.be
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INHOUD
 � Heb je de titel van je Facebook Live uitzending klaar (op papier of in je 
hoofd)? Dit is het Facebook bericht dat met je live uitzending zal worden 
uitgestuurd.
 � Heb je de inhoud van je FBLive uitzending op papier staan voor je neus 
(= je script)?
 � Heb je alle belangrijke details op papier staan (de datum van de 
workshop die je wil aankondigen, de prijs, de link, ...)
 � Heb je enkele vragen voor je publiek genoteerd, zodat er wat interactie 
komt?
 � Heb je je eerste zin op papier staan? (bvb: "Welkom bij de Gerrit Vromant 
Show")
 � Heb je een call to action voorbereid voor wie meer wil? (bvb naar je 
weggever of een product of dienst)
 � Heb je een laatste zin voorbereid (bvb: "Bedankt dat je erbij was en tot 
binnennkort")

MEER LEREN OVER FACEBOOK LIVE? 
Check de Facebook Live MasterClass en andere workshops op 
www.gerritvromant.be/FBLive.
Je leer er welke tools en software je kan gebruiken om je live ervaring 
nog beter te maken, hoe je voor het beste licht en geluid zorgt, hoe je je 
script opstelt om je kijkers mee te nemen in je verhaal, wat je kan doen 
om meer bereik te krijgen en hoe je je camera-stress kan minderen.
Alle info op: http://www.gerritvromant.be/FBLive
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