
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.



instagram feed

Na de vorige module weet je nu beter welke dingen jij kunt laten zien als personal brand. Maar hoe pas je dit 
nou ook echt toe op je Instagram? Hoe breng je daar een geheel in? Hoe zorg je voor herkenbaarheid? Hoe 
zorg je dat het rustig en professioneel oogt? Daar gaan we het in deze module over hebben.

Kleuren
Om een bepaald gevoel over te brengen en herkenbaarheid te krijgen is het belangrijk dat je met vaste 
kleuren werkt. 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.Om een geheel te brengen in al jouw 
online content kan je gebruik maken van de app Canva. Het fijne aan deze app is dat je je huisstijlkleuren 
erin kan uploaden en niet steeds de kleur weer op hoeft te zoeken. Je kan hierin je stories, highlights, posts 
allemaal in dezelfde stijl opmaken wat zorgt voor herkenbaarheid. Ga naar merkmateriaal in Canva en voeg 
daar de kleuren toe die je als huisstijl kleuren wilt gaan toepassen.

Huisstijlkleuren kan je op verschillende manieren terug laten komen:
- Kleding in de foto
- Props in de foto
- Quotes
- Lettertype
- Locatie

http://anoukstrijbos.nl
https://anoukstrijbos.nl/wp-content/uploads/2022/07/Kleurbetekenis.pdf


instagram 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.

Je kunt gebruik maken van verschillende stramienen om rust te krijgen in je feed of door drukke en rustige foto’s 
met elkaar af te wisselen of 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. Gebruik dezelfde kleuren in kleding, lettertype of achtergrond. En maak gebruik van 
presets om een stijl te krijgen in je foto’s.

Drie manieren om je feed in te delen:
1. Foto - sfeer - quote 
2. Kies foto’s uit op diagonaal
3. Of wanneer je een product verkoopt: probeer minimaal om de 5 foto’s een foto van jezelf te plaatsen

Stiltekracht Studiokwebbelmaxcript

1. 2. 3.

http://anoukstrijbos.nl
https://www.instagram.com/stiltekracht/
https://www.instagram.com/studiokwebbel/
https://www.instagram.com/maxcript/


instagram feed

OPDRACHT Instagram feed

Ga eens kritisch je Instagram account bekijken en schrijf voor jezelf op wat er nog beter kan. Is het te rommelig en 
heeft het geen geheel? Kies een paar basis kleuren uit en laat dat overal in terugkomen. In je foto’s, video’s, teksten 
en quotes. Ga 9 foto’s/quotes/sfeerbeelden uploaden in Planoly en kies een stramien uit die op de vorige bladzijde 
zijn genoemd. Dit is niet alleen fijn om naar te kijken, maar het geeft je zelf ook meer richting in wat je wilt plaatsen.

Ik hoop dat je nu bewuster naar je eigen 
Instagram account gaat kijken en bedenkt 
wat er nog beter zou kunnen. Probeer 
eens in te denken wanneer iemand voor 
het eerst op jouw Instagram komt wat dan 
de eerste indruk zou zijn.
Welke uitstraling heeft mijn account? 
Klopt dat bij de type klant dat ik wil 
aanspreken? 
Laat ik genoeg mijzelf hierin zien of focus 
ik mij nog teveel op mijn product of 
sfeerfoto’s?
Straalt het rust en professionaliteit uit?

http://anoukstrijbos.nl


instagram feed

Ik ben heel benieuwd wat jij gaat toepassen in jouw Instagram account en als je er niet uit 
komt, laat het mij gerust weten. In de laatste module ga je aan de slag met foto’s nabewerken 

en bepaal je wat voor soort foto’s bij jou passen

http://anoukstrijbos.nl

