
Instagram, fotografie en 
branding cursus

Be personal

Voor ondernemers die klaar zijn om meer klanten aan te trekken door zichzelf 
te laten zien vanuit hun authentieke zelf.



kwestbaarheid

In de vorige module kwam je al wat dichter bij jezelf. Vandaag gaan we nog wat dieper, jouw kwetsbaarheid. 
Want ik geloof dat wanneer je je kwetsbaar opstelt, de echte connecties krijgt met mensen. Mensen houden van 
echtheid en je kwetsbaarheid laat zien dat je mens bent.

Bij de vorige opdracht heb je laten zien wat je graag doet en waar je van houdt. Door deze dingen te laten zien 
zullen mensen sneller een connectie met je krijgen. Want misschien hebben jullie wel een gezamelijke hobby. Dit 
kan een gesprek openen, waar in de toekomst misschien wel een opdracht uit kan komen. Het is een bepaalde 
gunfactor. En wanneer de connectie er is zullen mensen sneller met je willen samenwerken.

Maar naast de ‘oppervlakkige’ dingen geloof ik dat jouw kwetsbaarheid je nog veel meer op zal leveren. Denk 
bijvoorbeeld aan de struggles die jij hebt gehad toen je net ondernemer werd. Waar bijvoorbeeld jouw klant nu 
tegenaan loopt. Jouw verleden heeft jou gemaakt tot wie je nu bent. En het is oke om af en toe eens onzeker te zijn 
en die kant ook te laten zien.

Je ziet op social media heel veel mensen die alleen maar laten zien hoe mooi hun leven is en hoe gelukkig ze zijn. 
Maar de momenten dat ze huilend op de bank liggen laten ze natuurlijk niet zien. Moet je dan een foto maken dat 
je aan het huilen bent? Niet perse. Maar een foto die een andere emotie dan blijheid laat zien is wel goed. Want 
elk mens heeft emoties. 

En zo kan je daar ook weer een verhaal bij schrijven over jouw struggles in het leven of in je bedrijf. Want foto’s en 
teksten kunnen elkaar daardoor versterken.

‘Ik durf kwetsbaar te zijn online, omdat ik weet dat dit o.a.helpt om diepere connecties te krijgen met mensen. Ik 
houd van echtheid, de krachtige en kwetsbare kanten. En door dit te delen zullen mensen zich herkennen in jouw 
verhaal. En dat heeft een enorm verschil gemaakt voor mijn bedrijf, waardoor ik nu met mensen samenwerk die ook 
kwetsbaar durven te zijn. En dat laten vastleggen.’

http://anoukstrijbos.nl


kwestbaarheid

OPDRACHT kwestbaarheid

Maak 3 verschillende zelfportretten met een andere emotie wat jij regelmatig voelt.. Dat kan blij, kwetsbaar, 
dromerig, verward, leeg, verdrietig, gek, boos of bedenkelijk zijn. In module 2 vind je de tips hoe je emoties kan 
overbrengen. Wat mij zelf helpt om naar een bepaalde emotie te gaan is een paar keer diep in en uit te ademen 
door mijn buik en muziek uit te kiezen wat bij de emotie past. Of aan een bepaald moment te denken dat je die 
emotie voelde. Zodat je het echt voelt en het oprecht is.

Zet je de foto’s in de Facebookgroep? Ik ben heel benieuwd naar deze serie waarom je bepaalde emoties hebt 
gekozen en hoe je deze opdracht hebt ervaren

http://anoukstrijbos.nl


kwestbaarheid

Deze module kan echt het verschil gaan maken voor jou wanneer jij andere kanten van jezelf gaat laten zijn. 
De foto’s waar ik de meeste reacties op kreeg waren de kwetsbare foto’s waarin ik een verhaal vertelde. 
Mensen willen jou leren kennen en niet alleen de perfecte kant, maar juist ook wat jou gevormd heeft of 

jouw kwetsbaar maakt.

http://anoukstrijbos.nl

