
 

 

Hoera, als je dit leest ben je van plan om de Instagram van Wegwijzer te kapen! 

Onze volgers kijken er alvast naar uit om met jou op pad te gaan.   

 

 

Voor je van start gaat, kondigen we jouw Take Over aan via een introductiefilmpje 

op Facebook en Instagram. Vertel onze volgers wie je bent, waar je bent (of zal zijn) 

en wat je ons zal laten zien.  

Dit mag je gewoon met je smartphone filmen: horizontaal, maximum 20 seconden 

en zonder tekst of logo.  

Stuur het filmpje door naar marjolein@wegwijzer.be. We voegen er ondertitels, ons 

Wegwijzerlogo en – indien gewenst - jouw Instagramnaam aan toe. Nadat we het 

filmpje online gezet hebben, kan je het ook delen op je eigen kanalen. Sharing is 

caring! 

Vertel een verhaal 

 Onze volgers zijn nieuwsgierig naar jouw persoonlijke belevenis. Wat 

beleefde je op die mooie plaats? Wie heb je ontmoet? Welke hoogtepunten of 

tegenvallers? Zottigheden?  

 Maak selfies, wees niet bang om jezelf in beeld te brengen. Breng je anderen 

in beeld? Vraag hen eerst of je hen mag fotograferen of filmen 

 Wees creatief: muziek, Q&A, gifs, stickers… 

 Sluit je verhaal af in schoonheid: “Tot volgende keer!” Zo weten onze volgers 

dat je verhaal afgelopen is 

 

Praktisch 

 Maak alle foto’s en video’s verticaal 

 Maak foto’s en video’s met de camera van je smartphone. In geval van 

slechte internetverbinding gaan ze niet verloren en kan je ze later posten 

 Deel foto’s en video’s enkel als verhaal (bolletjes bovenaan), niet in de feed 

 Tag jezelf in enkele verhalen en deel ze op je eigen Instagram 
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Wat niet? 

 Geen reclame voor events, merken, organisaties of politiek gedachtegoed  

 Geen provocerende of beledigende uitspattingen 

 

 

Nadat we je filmpje ontvangen hebben, geven we je de inloggegevens. 

Als Instagram je herkent als een ‘verdachte inlogpoging’, krijgen wij een 

bevestigingscode die we naar jouw mailadres doorsturen. Indien mogelijk raden we 

aan om voor de eerste keer in te loggen tussen 10-17 uur Belgische tijd zodat we de 

code meteen kunnen doorsturen. 

 


