
Reels Handboek
In dit handboek vind je in 1 overzicht waar je rekening mee moet houden wanneer je Reels
inzet. Dit is opgedeeld in 3 thema's.

1. Voordat je je Reels maakt
2. Tijdens het maken van je Reels
3. Het uploaden van je Reels.

VOORDAT JE JE REELS MAAKT

Je maakt een kort filmpje. Dat betekent echter niet dat je er niet over na hoeft te denken.
Bedenk vooraf dus hoe jouw Reel eruit komt te zien en wat je gaat delen.

● Welke teksten, fragmenten en muziek wil je gebruiken? Schrijf dit eventueel op in
goede volgorde.

● Eventueel kun je verschillende video’s al van tevoren opnemen met je telefoon
zonder Instagram te gebruiken. Later knip je dan de video’s en zet je deze in Reels in
de goede volgorde of je doet dit met de app InShot en upload het totale filmpje
(zonder tekst en muziek) in Reels. Zie de andere video's in de module.

● Gebruik daglicht bij het opnemen van de video’s.
● Kies de kleuren van jouw bedrijf voor de teksten bij de Reels zodat je herkenbaarheid

creëert.
● Pak onderwerpen die herkenbaar zijn voor jouw ideale klant. Dit zorgt voor meer

verbinding met jouw volgers en daarnaast zien zij dat jij hun problemen of ervaring
snapt.

● Laat je gezicht zien. Beelden met gezichten worden beter bekeken dan zonder.
Indien je een video hebt zonder gezicht, probeer dan toch in het eerste shot jouw
gezicht te laten zien.

● Foto toevoegen aan Reel? Dat kan met een trucje. Upload de foto eerst in een story
en zet hier een bewegende sticker of GIF op. Deze kun je verbergen door hem heel
klein te maken. Klik op opslaan en nu is de foto een video geworden en kun je deze
toevoegen aan jouw Reel tijdens het bewerken of in InShot.

● Gebruik muziek die andere gebruikers hebben gebruikt. Die zijn populair en dus ook
slim om te gebruiken. Dit kun je doen door in het overzicht te zoeken naar Reels.
Onderaan het scherm op het nummer te klikken en audio te gebruiken of op te slaan.
Dan kun je de audio er later bijpakken wanneer je bij Reels muziek of audio wil
toevoegen.

● Geen inspiratie? Welke muziek of audio moet je gebruiken? Mijn tip: kijk eens 5
minuten op een werkdag wat Reels. Sla deze op, op een speciaal bord in jouw
Instagramaccount. Ga naar de instellingen van jouw account –> opgeslagen Hier kun
je verschillende borden aanmaken en de opgeslagen Reels terugkijken.



TIJDENS HET MAKEN VAN JE REELS

● Bepaald of je jouw Reels direct filmt en maakt in Instagram of dat je het via InShot
doet. Het kan beide.

● Grijp de kijker binnen de eerste 3 seconden. Dan pas telt hij meer voor een view! Dat
moet het eerste shot zijn en zorg ook dat je omslagfoto dat laat zien.

● Focus op de tip waarvan je kijkers denken: wow daar had ik echt wat aan!
● Focus op 3 of 4 korte elementen.
● Pak 1 tip en maak daar verschillende shots van. Indien je 1 tip laat zien kun je hier

natuurlijk uitgebreider over praten of dingen laten zien.
● Zorg voor afwisseling in de beelden als je meerdere beelden gebruikt. Je kunt

natuurlijk ook een one-take doen. Met andere woorden 1 beeld, dat zie je vaak bij
iets wat nagedaan wordt.

● Doe switches met kleding of met houdingen. Dat kijkt prettiger, want dat maakt het
spannend. Als je switches met kleding doet, is het slim om de uitlijnfunctie te
gebruiken in Instagram zelf. En dus niet je Reels te editen in InShot.

● Zorg ervoor dat je meteen tekst in de Reel zet. Mensen willen gelijk zien waar de
Reel over gaat. Een Reel zonder tekst heeft vaak minder bereik.

● Zorg voor afwisselende beelden en teksten. Enkel 15 tot 30 seconden 1 beeld is saai
en dan haken mensen af.

● Concept opslaan: Een Reel kun je altijd opslaan als concept. Let erop dat je dit aan
het einde doet of tussentijds op opslaan drukt. Anders is hij weg en dat heb ik ook
een keer gehad.

● Let goed op waar je de teksten plaats. Je krijgt altijd hulplijnen als je aan het
schuiven bent, dat leg ik ook uit in de video.

HET UPLOADEN VAN JE REELS

● Zorg voor een goede omslagfoto, zodat hij in je Feed past. Mijn tip is om dit te doen,
omdat je Reels voor Instagram meetelt als een post in je eigen Feed. Met een goede
omslagfoto, letterlijk een foto of een template gemaakt in Canva, ziet dat er mooi uit.
Nooit een omslag uit je video pakken dus.

● Schrijf altijd een stukje tekst voor bij de Reels. De tekst onder een Reels kun je net
zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Belangrijk is: een kleine samenvatting en
eventueel tips. Aan het einde een vraag zodat je meer reacties op je Reel krijgt of
een call-to-action.

● Plaats hashtags bij de Reel. Hierdoor weet Instagram waar jouw Reel over gaat en
laat de video eerder aan mensen zien waarvan Instagram weet dat ze
geïnteresseerd zijn in jouw content. Bij hashtags worden ook Reels vertoond
bovenaan het scherm.

● Plaats je Reels altijd in het overzicht om meer mensen te bereiken. ****Hierdoor
krijgen jouw volgers de Reel te zien in de tijdlijn. Hierdoor komt er interactie op de
Reel waardoor Instagram de video aan meer mensen laat zien.



● Deel jouw Reels ook altijd in je Stories. Uiteraard verstop je hem en zet je het geluid
uit. Dat leg ik ook uit in de video. Je wil natuurlijk dat ze getriggerd worden, dus zorg
dat er een triggerende tekst in je Story staat.


