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Mijn ondernemersreis

Op mijn 13e begon mijn liefde voor fotograferen. 

Door fotografie ben ik meer van de natuur, het licht 

en de kleine dingen gaan genieten. Al snel begon 

ik met zelfportretten te maken, omdat ik nog geen 

andere mensen op de foto durfde te zetten. Mijn 

liefde voor portretten maken begon dus al snel. Na 

mijn studies Media & Vormgeving en Fotografie heb 

ik een paar jaar in de vastgoedfotografie gezeten. 

Het was leuk werk, want ik ontmoette veel mensen, 

maar miste daarbij wel de creativiteit en connecties 

met mensen. Het kriebelde al een tijdje om mijn 

eigen bedrijf te beginnen, maar ik was te bang om 

de stap te nemen. Vooral ook omdat veel mensen in 

mijn omgeving zeiden dat je daar niet van kan leven. 

Ik was bang dat ik niet onderscheidend genoeg was, 

welke doelgroep nou echt bij mij paste en er niet 

genoeg inkomen uit kon halen om van te leven.

Ik merkte dat hoe meer ik 
mijzelf liet zien op de manier 
dat bij mij paste, hoe meer ik 
ook de klanten aantrok die bij 
mij passen

Totdat mijn vriend bij mij kwam wonen en ik qua 

inkomen wat meer ruimte kreeg. 2 jaar geleden 

besloot ik er helemaal voor te gaan. Ik had de 

doelgroep gevonden waar ik blij van word, 

vrouwelijke ondernemers die ondernemen op 

gevoel en werken vanuit hun eigen ervaring. En 

kan daar helemaal mijn ei in kwijt! Ik ben meteen 

begonnen met mensen mij zo goed mogelijk 

Wie ben ik?

leren kennen via Instagram. Ik ben veel zichtbaar 

via video en foto’s, vertel mijn ondernemersreis, 

mooie en kwetsbare kanten, grappige momenten 

en inspiratie. En ik merkte dat hoe meer ik mijzelf liet 

zien op de manier dat bij mij paste, hoe meer ik ook 

de klanten aantrok die bij mij passen. En wat wilde ik 

ook in de foto’s terug laten komen.

Ik ben mij nog meer gaan verdiepen in hoe ik 

echt de persoon op de foto krijg en welke vragen 

ik daarin moet stellen. Gelukkig is dat niet heel 

moeilijk voor mij, want ik ben zelf ook dol op diepere 

gesprekken voeren en mensen leren kennen. Ik 

begon meer in verhalen te denken en hoe we het 

verhaal in foto’s kunnen vertellen. Door attributen te 

gebruiken, een locatie of door emoties te laten zien.



Er gebeurde iets tijdens de fotoshoots

Ik merkte ook dat er steeds meer gebeurde tijdens de fotoshoots. Er kwamen allerlei emoties los, er werd 

geschreeuwd, gedanst, gelachen en tot jezelf gekomen. Je krijgt daardoor een mooie afwisseling van 

foto’s, waardoor het heel breed ingezet kon worden voor haar content en je zag haar persoonlijkheid 

duidelijk terug,

Zo is mijn reis tot creatieve personal branding fotograaf ontstaan en blijf ik mij altijd nog ontwikkelen. Want 

ontwikkeling op persoonlijk en zakelijk gebied vind ik super waardevol. Daarbij is het belangrijk dat we 

een connectie hebben, omdat de fotoshoot dan zoveel waardevoller word. Ik wil dat je je compleet op je 

gemak voelt bij mij, zodat je jezelf kan laten zien en openstelt. Want alleen zo krijg ik de échte jij op de foto.

En nu word het tijd voor wat leuke 

weetjes:

• Ik woon samen met mijn vriend en 2 konijnen, 

Guus & Muffin, in het mooie oude stadje Kampen. 

Maar ben opgegroeid op de Veluwe.

• Ik ben gek op dieren, maar vooral op mijn 

twee konijnen. Ik laat ze dagelijks lekker door de 

woonkamer hupsen en geniet ervan wanneer ze 

tegen elkaar aan liggen.

Wat mij onderscheid van andere fotografen is mijn 
fotografiestijl en manier van werken, Ik wil zo goed 
mogelijk jouw persoonlijkheid en waarden vastleggen,

• Ik ben een creatief persoon, mijn valkuil is dan 

wel dat ik soms te chaotisch ben in mijn hoofd en 

veel door elkaar heen doe

• In de toekomst hoop ik meer van de wereld te 

zien, want de natuur is zo mooi en dat wil ik graag 

een keer in het echt gezien hebben en natuurlijk 

foto’s van maken

• Ik ben introvert, maar wanneer ik mij op mijn 

gemak voel kan ik heel veel kletsen



Mensen willen werken met mensen

De laatste jaren is er een hoop veranderd op het 

gebied van verkopen. Het gaat niet alleen meer om 

het product wat je verkoopt, maar waarom je het 

verkoopt. En wie is diegene achter het bedrijf?

Mensen willen werken met mensen en het is 

in deze tijd super belangrijk geworden om de 

persoon achter het bedrijf te zien. Mensen willen 

een connectie voelen, jou leren kennen en op basis 

van emoties hun keuzes maken.

Het is dus super belangrijk dat jij jezelf laat zien op 

de juiste manier. Een manier dat bij jou past en laat 

zien wie jij bent als persoon. En daar wil ik jou in 

helpen.

Ik geloof dat wanneer jij 
je unieke zelf bent en d,t 
uitdraagt naar de wereld, dat 
niemand kan doen wat jij kan, 

Dat mensen bij jou komen om wie jij bent, waarom 

en wat jij doet. 

In dit e-book geef ik jou 8 tips om betere selfies te 

maken voor jouw zakelijke Instagram account. Ik 

wens heel veel leesplezier en ik zie graag je selfies 

tegemoet!

Waarom dit e-book?



Tip 1. Bedenk hoe jij wilt 
overkomen

De hele uitstraling van jouw selfies kunnen heel 

veel zeggen. Het is dus belangrijk dat je bedenkt 

hoe jij wilt overkomen bij andere mensen. Houd 

daarbij ook rekening met welke doelgroep bij jou 

past. Met welke mensen werk jij graag samen? En 

hoe zou je dat kunnen laten zien?

Voorbeeld: Ik werk met mensen die hun emoties 

durven te laten zien, dol zijn op de natuur en 

onderscheidend durven te zijn. Deze dingen laat ik 

dan ook terugkomen in mijn selfies.

Houd daarbij rekening met de volgende 

dingen: 

• Welke kledingstijl (zakelijk, comfortabel, chique, 

losjes of stoer)

• Welke sfeer (huiselijk, zakelijk, romantisch of 

hippie)

• Welke props kunnen iets over mij vertellen
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Tip 2. Gebruik een statief

Om meer afwisseling in je selfies te brengen kan 

je gebruik maken van een statief. Zo kan je meer 

omgeving meenemen om een sfeer of verhaal te 

vertellen. 

Waar moet je rekening mee houden bij 
het kiezen van een statief?

• Hoe zwaarder het statief hoe meer gewicht het 

aan kan. Stel dat je buiten foto’s gaat maken, dan 

wil je niet met één windvlaag dat alles omvalt. 

• De hoogte: Wil je een selfie maakt waarbij je 

staat, kies dan een statief dat hoger kan dan 1,5m

• Je kan een statief kiezen wat gemaakt is voor een 

telefoon, maar je kan ook een camera statief kiezen 

waarbij je een telefoonstatief op vastklemt met de 

poten.

• Kies kwaliteit boven prijs, wanneer je een 

goedkoop statief koopt zal het waarschijnlijk ook 

flut zijn. Lees altijd de reviews!





Tip 3. Kies een locatie die bij jou past

De locatie is super bepalend voor de hele look & feel van de foto’s. Super belangrijk dus! Maar welke locatie 

kies je dan? Ik vind het belangrijk dat de foto’s iets over jou zeggen en raad je aan om een locatie te kiezen 

die iets over jou als persoon zegt. Bijvoorbeeld je favoriete plekje in huis of een plek in de natuur waar je 

graag bent. 

Ik ben heel graag in de natuur en maak daarom ook regelmatig daar mijn zelfportretten. Ik kies een plek 

uit waar geen wandelpaden in de buurt zijn, zodat je rustig de tijd kan nemen zonder dat er mensen 

langskomen. Geen awkward situations dus;)

Tip 4. Kies het mooiste licht

Licht kan jouw foto maken of breken. Het is super belangrijk om veel licht te hebben in je foto, want vooral 

op je telefoon gaat de kwaliteit snel achteruit wanneer het donker is. Je gaat dan veel korrels zien of 

beweging in het beeld. In mijn cursus ga ik hier dieper op in hoe je met moeilijke lichtomstandigheden om 

kan gaan.

Maar om het nu makkelijk voor jou te maken kan je dus het beste kiezen fotograferen wanneer het licht is. 

Wanneer je binnenfoto’s gaat maken, ga dan zo dicht mogelijk bij een raam staan om zoveel mogelijk licht 

mee te pakken. Buiten heb je daar gelukkig minder last van. Wanneer de zon schijnt, zoek dan een plek 

uit in de schaduw voor zachter licht. Want het contrast is dan vaak veel te hoog. Tijdens zonsopgang en 

zonsondergang kan je wel zonlicht gebruiken achter je of met de zon in je gezicht, want dan is het licht 

zachter.

Deze foto heb ik gemaakt op mijn favoriete plekje, de Dellen. Ik 
koos voor de kleur okergeel, zodat ik niet helemaal weg zou vallen 
in de achtergrond en de tinten wel bij mijn brand passen. Ik koos 
voor een wegkijk foto, omdat je daar veel soorten teksten onder 
kan schrijven.
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Tip 5. Kies de juiste kleding

Naast dat een locatie heel bepalend kan 

zijn, is kleding dat ook. Trek niet zomaar 

iets uit de kast, maar kies bewust voor 

een bepaalde kleur of stof. 

Kleding met glans: Denk daarbij aan een stof 

zoals fluweel of satijn. Dat geeft meer diepte in de 

kleding, een mooi glansje en een chique uitstraling.

Kant: Eén van mijn lievelingsstoffen voor foto’s. 

Het kan net dat ene extra geven in een foto. Wat 

speelsheid en romantiek.

Paillet: Wil je echt iets chiques en feestelijks 

uitstralen, dan is paillet de stof die je wilt hebben! 

Het geeft een prachtige glans.

V-hals: Heb je een wat voller postuur? Kies 

dan voor een V-hals. Zo ziet je wat meer huid, 

waardoor je meer openheid creëert.

Broekpak of jurk: Dit hangt helemaal af waar 

jij normaal ook graag in loopt. Een jurk is wat 

meisjesachtiger en losser. Een broekpak is wat 

zakelijker. Maar natuurlijk hangt dat ook helemaal 

af van de stof. Een glanzende stof is weer chiquer 

dan linnen bijvoorbeeld. Kies dus vooral iets wat 

bij jou past en bij jouw doelgroep die je aan wilt 

spreken.

Kleur: Bij tip nummer 8 vertel ik welke kleur je het 

beste uit kunt kiezen.
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People don’t 
buy WHAT 

you do, 
but WHY 
you do it



Tip 6. Laat verschillende emoties zien

De meeste mensen staan altijd lachend op de foto. En natuurlijk is dat een hele mooie emotie en iets wat 

je graag wilt laten zien. Maar ik geloof dat jij nog veel meer verschillende emoties voelt en daarover kan 

vertellen. Wanneer jij iets heftigs hebt meegemaakt, dromen hebt, iets humoristisch wilt delen, je onzeker 

voelt of heel verward of chaotisch bent. Al deze emoties mag jij laten zien. Om zo jouw verhaal nog meer 

te versterken. Om te laten zien dat jij mens bent met verschillende emoties. Om écht impact te maken.

Mijn klanten bestaan voor een groot gedeelte uit coaches. Daarbij is het heel belangrijk dat ze mensen 

kunnen raken met hun verhalen. Zodat ze herkenning krijgen of een connectie voelen. Dat ze weten bij 

wie ze moeten zijn wanneer ze ergens hulp bij nodig hebben.

Bedenk eens welke verhalen je wilt vertellen en wat voor emoties daarbij passen. In mijn cursus vertel ik 

uitgebreid over welke poses er zijn en welke emotie dat met zich meebrengt met duidelijke voorbeelden. 

Zodat jij precies weet wat je moet doen om een bepaalde emotie te laten zien.

Tip 7. Gebruik props

Om meer afwisseling te brengen in je foto’s kan je gebruik maken van props. Maar ook om jouw verhaal 

of persoonlijkheid meer te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan aan boek wanneer je van lezen houdt, je 

favoriete drankje of tekenspullen wanneer je van tekenen houd. Zo laat je meer van jezelf zien en breng je 

meer afwisseling in je foto’s.

Ook is het leuk om je outfit op te leuken met mooie sieraden. Zorg dat elke outfit iets extra’s heeft. Bij een 

simpele outfit kan een sieraad of een gekke schoen het net wat opleuken.

Tip 8. Pas jouw personal branding kleuren toe

Om jouw personal brand goed neer te zetten is het belangrijk dat je bepaalde kleuren overal in terug laat 

komen. Dus niet alleen in jouw huisstijl, maar ook in de foto’s.

Op deze manier krijg je een bepaalde herkenning bij mensen en heb je eenheid. Hoe je de kleuren terug 

kan laten komen? Denk daarbij aan de kleur van de achtergrond, props, sieraden of de kleding die je 

draagt. Zo is het een mooi geheel en past alles goed bij elkaar.
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Heel tof dat je dit e-book gedownload hebt. Ik hoop dat je wat aan mijn tips hebt gehad en nu lekker aan de slag 
kan gaan met mooie selfies voor jouw Instagram-account. Ik hoop dat je inziet hoeveel je uit foto’s kunt halen en 
écht impact kunt gaan maken. Ik ben heel benieuwd wat je van het e-book vindt en welke tip een eye-opener 
was voor jou!

Het is super belangrijk om het gezicht achter jouw bedrijf te zien. Ga je dus niet langer verschuilen achter je werk 
en laat jezelf zien. Want ik weet zeker dat zóveel mensen benieuwd zijn naar jou en waarom jij jouw bedrijf bent 
gaan starten. Dus ga aan de slag met selfies maken en laat zien wie jij bent en waar jij van houdt!

Wanneer je bezig bent met selfies maken kan het zijn dat je nog tegen bepaalde dingen aanloopt. En misschien 
wil je nog wel veel meer weten over selfies inzetten voor jouw bedrijf.

Misschien heb jij nog geen budget om een professionele fotograaf in te schakelen, maar wil je wel next level 
gaan met jouw bedrijf en zijn dit nog dingen die je graag wilt weten over selfies maken:

• Wil jij weten hoe je foto’s van mooiere kwaliteit kunnen zijn?
• Wil je foto’s die jouw persoonlijkheid laten zien en afwisselend zijn?
• Wil je weten hoe je personal branding kan toepassen in jouw foto’s?
• Wil je weten hoe je volgers vasthoudt en een feed krijgt wat professioneel oogt?

Dan is de Instagram, fotografie en branding cursus ‘Be personal’ écht iets voor jou! 

We beginnen met de basis van fotografie. Waarbij je leert hoe je met licht om kan gaan, wat de instellingen 
betekenen en hoe je wazige achtergronden krijgt. Daarna ga je aan de slag met selfies maken. Elke week krijg 
je een mail met een opdracht in een bepaald thema, zodat je straks een mooie afwisseling laat zien van jouw 
persoonlijkheid. Je leert hoe je moet poseren, hoe je het mooiste licht krijgt, hoe je personal branding toepast in 
de foto’s en hoe je je foto’s kunt nabewerken. Daarnaast krijg je als bonus 3 presets in mijn fotografiestijl, zodat 
je foto’s extra mooi worden. Ook word je toegevoegd aan een Facebookgroep, waarbij je feedback kan krijgen 
over jouw foto’s. Een super waardevolle cursus dus!

Is het jouw verlangen om meer de klanten aan te trekken die bij jou passen, jouw persoonlijkheid te laten zien, 
weten hoe je op de foto moet kijken en hoe je moet poseren? Dan is deze cursus echt wat voor jou! Klik op de 
knop hieronder als jij meer informatie wilt over deze unieke cursus.

Ik wil meer informatie

Ik wil jou super bedanken voor het downloaden en als je nog vragen hebt, 
mail mij gerust. Vind je het leuk om mij beter te leren kennen, geinspireerd 

te worden en meer tips te krijgen?
 

Volg mij dan hier.

hoe nu verder?

https://anoukstrijbos.nl/instagramfotografieenbrandingcursus/
https://anoukstrijbos.nl/instagramfotografieenbrandingcursus/
www.instagram.com/anoukstrijbosfotografie/

