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DigiDac Veluwe 
DigiDac Veluwe is een nieuwe afdeling binnen DAC Harderwijk 
waarbij cliënten ervaring opdoen in het werken met moderne 
media; in het bijzonder filmapparatuur en filmmontage. Waarbij we 
in nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot een goed 
eindproduct komen. 

Hoe werken wij? 
Voorbereiding is bij het filmen zeker het halve werk. Daarom gaan 
we als eerste met de opdrachtgever in gesprek, om onder andere 
vast te stellen wat het doel van de film is, welke boodschap de 
film moet overbrengen. Hierbij maken we gebruik van een 
standaardvragenlijst.

Naar aanleiding van het gesprek stellen we een draaiboek op, die 
ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd wordt. 

Filmen
Na goedkeuring van het draaiboek volgt de afspraak voor een 
filmdatum en –locatie. 
Vaak zullen hierbij meerdere mensen aanwezig zijn zodat het 
mogelijk is om vanuit verschillende hoeken en standpunten te 
filmen. We letten goed op de juiste belichting, posities en 
achtergrondgeluiden.

Montage
Bij het monteren zijn de filmbeelden natuurlijk het belangrijkste. 
Toch wordt bij het monteren bepaald of de film geslaagd of 
mislukt is. Ook al zijn de filmopnames uitstekend, door een 
slechte montage kan het gebeuren dat de boodschap niet meer 
overkomt. Hier besteden we dan ook veel tijd aan, gemonteerde 
fragmenten en filmpjes worden steeds door anderen beoordeeld 
tot dat de film voor de opdrachtgever te zien is. Pas als de 
opdrachtgever tevreden is, gaat de film naar de opdrachtgever. 

DigiDac Veluwe en GGz Centraal 
De afdeling communicatie van GGz Centraal is één van onze 
belangrijkste opdrachtgevers. Opdrachten die via hen lopen zijn:  

Het maken van informatie-/ promotievideo’s: 
Door informatie over locaties, afdelingen, projecten, etc. in beeld 
en geluid om te zetten, wordt er een goed totaal beeld neergezet 
voor (aankomende) cliënten en verwijzers. 

Het maken van instructievideo’s: 
Via deze video’s proberen we uitleg te geven over onderwerpen 
als bijvoorbeeld pitrieten, breien en e-mailen. 
Het doel van deze filmpjes is om cliënten te stimuleren om 
zelfstandig te werken en/of hun hobby uit te voeren. Hierbij wordt 
altijd gekeken naar de mogelijkheden die een cliënt heeft. 

Video’s in de webshop: 
GGz Centraal heeft een webshop met zelfgemaakte artikelen. 
Via beeld is o.a. te zien hoe deze artikelen gemaakt worden. 

DigiDac Veluwe en externe opdrachtgevers 
Ook externe opdrachtgevers zijn bij DigiDac Veluwe welkom. 
Een bakker die het proces van graan tot brood wil laten zien, een 
jubileumvideo, in principe kan dit allemaal. 

Voor meer informatie:
DAC Harderwijk/ DigiDac Veluwe 
Gelreweg 4e

3843 AN Harderwijk 
0341 431024 
info@dacharderwijk.nl 
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