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Waarom deze guide?

Deze guide heb ik gemaakt speciaal 

voor mijn klanten die een fotoshoot bij 

mij hebben gedaan. Maar die zelf nog 

niet goed weten hoe Instagram werkt 

en hoe ze de foto’s nu precies in moeten 

zetten. En hoe ze personal branding 

kunnen toepassen.

Maar toen bedacht ik mij dat dit veel te 

waardevol is om alleen maar met mijn 

klanten te delen. En daarom is deze 

guide nu ook beschikbaar voor andere 

mensen die meer uit hun Instagram 

willen halen.

Ik wens je veel lees plezier!



Gebruik van foto’s 
Het standaard formaat van foto’s 

op Instagram is vierkant. Maar je 

kunt de foto’s ook anders instellen. 

Wanneer je een foto wilt plaatsen 

zie je links onder in de hoek deze 

knop.      Zorg dat je deze aanzet 

en de foto’s niet afgehakt worden 

of rare uitsnedes krijgen. De foto’s 

zijn altijd gemaakt om staand en 

liggend te gebruiken, niet vierkant. 

Zo komen de foto’s extra mooi uit. 

Staande foto’s zijn het beste om 

gebruikt te worden, doordat deze 

foto’s langer zijn zullen ze sneller 

opvallen op Instagram.
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Mensen taggen en locaties toevoegen
Wanneer je een foto plaatst kan je ook mensen taggen en een locatie toevoegen. 

Wanneer je een locatie toevoegd kan jouw post gevonden worden op die locatie voor 

weer meer bereik. Voeg dus altijd een locatie toe! 

Wanneer de foto door mij is gemaakt zou ik het heel erg waarderen als je mij wilt 

benoemen in de foto. Dat kan door mij bijvoorbeeld te taggen en te zoeken op mijn 

Instagram naam. 

Of onderaan je tekst neer te zetten foto: @anoukstrijbosfotografie.
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#Hashtags
Om door nieuwe mensen gevonden te worden kan je gebruik maken van hashtags. 

Hashtags zijn zoekwoorden waar je foto’s en video’s onder kunt vinden die de hashtag 

gebruikt hebben. Zorg dat je hashtags kiest die met jouw doelgroep te maken hebben. 

Gebruik daarin Nederlandse hashtags als je ook alleen met Nederlandse klanten werkt, 

anders is het zonde. De hashtags kan je gewoon als reactie onder jouw foto zetten, 

dat hoeft niet in de tekst van jouw post zelf.

Indelen feed
Er zijn verschillende manieren hoe je je feed kan indelen. Om te zien hoe jouw feed 

eruit komt te zien kan je werken met de app Planoly of Later. In deze apps kan je je 

foto’s uploaden en de volgorde bepalen hoe de foto’s komen te staan. Plaats rond de 

9 foto’s om te zien hoe je feed eruit komt te zien.

Zorg voor afwisselende foto’s met verschillende afstanden. Foto’s van dichtbij en veraf 

gemaakt. Wanneer je een drukkere foto hebt, zorg dan dat de volgende foto rustiger 

is of wissel af met bijvoorbeeld een quote, sfeerfoto of review. 

Foto - sfeer - quote Diagonale lijnen Product foto´s en om de 5 

een foto van jezelf

Stiltekracht Maxcript Studio Kwebbel

https://www.instagram.com/stiltekracht/
https://www.instagram.com/maxcript/
https://www.instagram.com/studiokwebbel/


Carrousel
Ook kan je gebruik maken van een 

carrousel. Dat betekent dat je meerdere 

foto’s tegelijk plaatst die achter elkaar te 

zien zijn. Zoals wanneer je bijvoorbeeld 

iets wilt verkopen en je daar meerdere 

slides voor wilt gebruiken. Kies dan bij 

de eerste foto iets met niet teveel tekst 

en pas bij de volgende slides meer. Zo 

blijft je feed rustig en kan je wel meer 

informatie kwijt.

Wanneer je een carrousel of quote wilt 

maken kan je gebruik maken van de app 

Canva. Deze app kan je op je telefoon 

en computer gebruiken en zijn met 

elkaar gekoppeld. Het handige aan deze 

app is dat je van te voren een formaat 

kunt uitkiezen, je huisstijlkleuren kunt 

toevoegen en verschillende ontwerpen 

kunt maken. Kies voor een ontwerp dat 

is gemaakt voor een Instagram bericht. 
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Je kan daarin kiezen uit een sjabloom en daar je eigen draai aan geven of je maakt het 

helemaal zelf op en klikt op leeg ontwerp maken.

Zorg dat je nooit teveel tekst in de foto of quote doet, want dat kan al snel te druk 

ogen. Wanneer je in Canva zit op de computer, weet dat de verhouding anders is 

dan een klein beeldscherm zoals je telefoon. Dus houd daar ook rekening mee bij 

de grootte van het letterype. Niet te groot, maar ook niet te klein dat het onleesbaar 

is. Bekijk de foto bijvoorbeeld in de app Planoly om te oordelen of de tekst nog 

leesbaar is. En kies altijd voor hetzelfde lettertype, want dat zorgt ook voor rust en 

herkenbaarheid.



Hoe creeer je rust
Om rust te creëren op jouw Instagram 

kan je rekening houden met de volgende 

dingen:

- Foto’s gebruiken van dezelfde fotograaf, 

zodat je één stijl hebt

- Afentoe een quote, review of sfeer foto 

delen

- Gebruik dezelfde kleuren in kleding, 

lettertype en achtergrond, ook wanneer je 

een selfie tussendoor wilt plaatsen

- Foto met witruimte (lucht bijvoorbeeld)

- Maak gebruik van presets als je ook zelf 

foto’s wilt maken (zo houd je één stijl in al je 

zichtbaarheid) Ik verkoop ook presets.

- Wissel af met foto’s die van dichtbij en 

veraf zijn gemaakt. 
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Zelf gebruik ik geen standaard stramien, maar ik zorg wel dat de kleuren en sfeer bij elkaar 

passen. En ik gebruik natuurlijk alle foto´s die ik zelf heb gemaakt, waardoor het één stijl 

heeft. Maar niet elke fotoshoot van een klant past ook in de stijl van mijn feed. Daarom 

maak ik daar een selectie uit wat qua kleur past en wat niet.

En quotes deel ik om een statement te maken, inspiratie te delen of mensen aan het 

denken te zetten. Deze content kan zorgen dat het gedeeld word online, waardoor 

nieuwe mensen jou tegenkomen. Of bijvoorbeeld opgeslagen wanneer iets waardevol is. 

Dat weer zorgt dat Instagram jouw profiel bij meer mensen laat langskomen.

https://anoukstrijbos.nl/presets/


Huisstijlkleuren
Om een bepaald gevoel over te brengen en herkenbaarheid te krijgen is het belangrijk 

dat je met vaste kleuren werkt. Het beste is natuurlijk dat je je huisstijl hebt laten 

ontwerpen, maar niet iedereen heeft daar het geld voor. Dus hier een paar tips voor 

jou. Elke kleur heeft zo zijn betekenis dus kijk daarin ook welke kleuren het beste bij jou 

en jouw ideale klant horen. Klik hier als je de betekenis van kleuren wilt zien.

Lukt het je niet de juiste kleur te vinden, maar zie je een foto die dat wel heeft? Je kunt 

via Google chrome de eye dropper installeren. Wanneer je die geïnstalleerd hebt krijg 

je rechtsboven een pipet te zien. Ga dan naar Canva en upload de foto. Klik dan op de 

pipet, klik op ‘pick colour from webpage’ en ga dan naar de afbeelding waar de kleur 

in zit. Wanneer je de juiste kleur hebt, ga je naar de pipet en kopiër je de kleurcode 

#....... Ga dan naar kleur toe in Canva, klik op + en plak daar de code.

Om jouw huisstijlkleuren toe te voegen ga je naar merkmateriaal in Canva en voeg 

daar de kleuren toe die je als huisstijl kleuren wilt gaan toepassen.

Highlights
Je kunt op jouw Instagram pagina ook highlights kwijt. Dat kunnen een serie stories 

zijn die bijvoorbeeld over jou gaan, je aanbod, tips of reviews. Zorg dat deze highlights 

ook weer de kleuren hebben van jouw huisstijl. Je kunt zelf kiezen of je alleen een 

kleur doet of dat je er ook een illustratie in doet. Dit bestand kan je ook gewoon in een 

Instagram bericht maken dat vierkant is, houd er rekening mee dat de highlight wel 

rond word.

Hoe maak je een highlight? Op jouw eigen Instagram account zie je een rondje met 

een + staan met Nieuw eronder. Als je daar op klikt komen je stories tevoorschijn. 

Selecteer dan de stories die je wilt gebruiken en ga dan naar volgende. Je kunt de 

highlight een titel geven en in het rondje een foto plaatsen.

Huisstijlkleuren in stories terug laten komen
Klik hier om de video te bekijken waarin dit uitgelegd word.
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https://anoukstrijbos.nl/wp-content/uploads/2021/12/Kleurbetekenis.pdf
https://www.instagram.com/reel/CNZaLpwDle2/?utm_medium=copy_link 
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Profielfoto Instagram, Facebook en Linkedin
Om jouw Instagram persoonlijk te maken kan je kiezen om een foto van jezelf te 

selecteren. Profielfoto’s zijn vaak kleine fotootjes dus houd er rekening mee dat je jou 

duidelijk ziet. Kies bij een profielfoto een foto van dichtbij gemaakt. Zodat je gezicht 

goed te zien is. Kies één waarin jouw persoonlijkheid ook mooi naar voren komt. 

Omslag Facebook en Linkedin
In Canva kan je ook een omslag maken voor Facebook en Linkedin. Je kunt daarbij 

kiezen voor een liggende foto van jou, sfeerfoto of een quote. Maar je kunt ook kiezen 

om meerdere staande foto’s naast elkaar te zetten. Bedenk wat voor foto passend is 

bij jouw bedrijf. En onthoud dat dit het eerste is wat mensen zien als ze op de pagina 

komen. Denk hier dus goed overna.

Omslag video
Wanneer je een video of reel op Instagram plaatst moet je altijd een omslag kiezen. De 

omslag voor een video is vierkant en voor een reel kan je het Instagram story formaat 

kiezen. Zorg dat je ook daar jouw huisstijlkleuren in terug laat komen. En laat altijd 

zien waar de video of reel over gaat in tekst. Zo weten mensen of ze dit interessant 

vinden en willen bekijken.

Voorbeeld van mijn Linkedin
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Content
Foto’s en tekst kunnen elkaar versterken. Het is daarom goed om te bedenken wat 

je wilt vertellen en wat voor foto’s daarbij zouden passen. Zodat het kloppend voelt. 

Wissel af met verschillende soorten content:

1. Persoonlijke verhalen over jouw privéleven, struggles over jouw ondernemersreis

2. Pijnen en verlangens van klanten - zodat je mensen bewust maakt van waar ze nu 

staan en waar ze naar toe willen

3. Waarde delen of inspireren -  deel tips of inspireer mensen over onderwerpen dat 

met jouw werk te maken heeft

4. Social proof -  deel reviews, resultaten of wat het jou heeft opgeleverd

5. Aanbod - laat regelmatig zien wat jij kan betekenen voor anderen en hoe jij te werk 

gaat

Ik schrijf al mijn content in de app Trello. Ik maak daarin kopjes met verschillende 

soorten content. Zoals hierboven vernoemd staat. En ook een kopje per maand 

maand, zodat ik weet wanneer ik wat geplaatst heb of nog moet plaatsen.

Wanneer je deze soorten content afwisselt zorg je voor verbinding, vertrouwen, maak 

je je onderscheidend en zullen mensen sneller voor jou kiezen.

VInd je schrijven heel moeilijk? Dan kan je het beste echt wat hulp vragen van een 

tekstschrijven of een contentcoach die je hierbij helpt. Ik heb het ook echt moeten 

leren door te doen en door veel feedback te krijgen.



Succes!

Dit was het dan! Ik raak echt niet uitgepraat over dit onderwerp, maar ik geloof dat 

dit een goede basis is voor jou om de foto’s op de juiste manier in te zetten op jouw 

Instagram. Bekijk zelf welke manier het beste bij jou past en bij jouw manier van 

werken. Dit is een handleiding en geen moetje natuurlijk.

Ik hoop dat je hier veel aan hebt gehad. En heb je alsnog een vraag, stuur mij gerust 

een berichtje via Instagram. En dan denk ik even met je mee.

Veel liefs,

Anouk
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