
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.



ontdek jouw stijl

Voor mij is een foto pas af wanneer de foto is nabewerkt. Zo kan je een bepaalde sfeer creeëren en je eigen 
stempel op de foto geven. In deze module vertel ik welke programma’s je kan gebruiken en hoe je een 
bepaalde stijl kan creeëren.

programma´s en apps
Er zijn tegenwoordig een heleboel apps waar je de foto’s in kunt nabewerken. Van hele simpele apps zoals 
Instagram, VSCO, Coffee tot het uitgebreide programma Adobe Lightroom of Photoshop. Zelf gebruik ik 
vooral Lightroom en Photoshop. Het fijne aan Lightroom is dat je een preset (bewerkingsfilter) over al je foto’s 
kan krijgen en je hebt enorm veel keuze in nabwerken. En je kunt Lightroom op je pc en telefoon gebruiken. 
Dus je hebt niet altijd je pc nodig om een foto te bewerken. Ik zal je zeker aanraden Lightroom te gaan 
proberen en te kijken hoe jij dat vindt.

Maar hoe weet je nou in welke stijl je een foto wilt bewerken? 
Het heeft allemaal met smaak te maken. Maar ook met wat bij jou als persoon past. Ben jij een warm persoon en niet 
zo zakelijk? Dan zou je kunnen kiezen om voor warmere foto’s te gaan. Ben jij heel zakelijk? Dan kan je beter voor 
lichte, frisse foto’s kiezen. Ga eens op Pinterest kijken en zoek uit welke foto’s jou aanspreken en waarom. Wat voor 
kleurgebruik zie je daarin en op wat voor locatie is de foto gemaakt?

before

after

http://anoukstrijbos.nl
https://nl.pinterest.com/anoukstrijbosfotografie/


ontdek jouw stijl

Tips voor lichte, frisse foto’s
• Fotografeer wat lichter. Daarbij bedoel ik dat het streepje van de belichting op je 
camera rechts van de 0 zit. Maar zorg wel dat het gezicht nog duidelijk zichtbaar is. Bij 
een overbelichte foto is bepaalde informatie van de foto niet meer terug te krijgen en 
dat zou zonde zijn natuurlijk.
• Kies voor een lichte locatie met veel wit en ramen
• Kies kleding uit die koele tinten hebben zoals blauw, paars of groen

Tips voor warme foto’s
• Fotografeer wat donkerder, en daar bedoel ik mee dat het streepje van je belichting 
links van de 0 zit.
• Kies voor een locatie wat warmte uitstraalt zoals bijvoorbeeld hout of een donkere 
achterwand
• Kies kleding uit met warme tinten zoals donkerrood, bruin, geel of roze
•Maak foto’s met zonsondergang voor een extra warme gloed

Op het schermpje van je camera kan je kijken bij de belichting en daaronder zie je een streepje. Dat streepje 
laat zien of de foto onder of -over belicht is. Zie je het streepje niet? Dan moet je misschien wat draaien aan 
je sluitertijd om het streepje tevoorschijn te zien komen.
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onderbelicht                               overbelicht

Als je er op tijd bij was heb je de presets erbij gekregen. Een preset is een basis van voorinstellingen die per 

foto nog geoptimaliseerd kunnen worden. Weet dat een foto nooit in één klik klaar is, maar dat er altijd nog 

wat veranderd moet worden. In de video vertel ik hier meer over.

http://anoukstrijbos.nl
https://youtu.be/L7_qgSz6PeA


ontdek jouw stijl

OPDRACHT foto’s nabewerken

Vandaag mag je alle zelfportretten die je tot nu toe gemaakt hebt nabewerken in de stijl die past bij jou als persoon. 
(Als je dat nog niet gedaan hebt tenminste) Zorg ervoor dat de foto’s mooi bij elkaar passen en zorgen voor een 
geheel. Zet je ze in de Facebookgroep? Ik ben enorm benieuwd! En kom je ergens niet uit, stuur mij gerust een 
mailtje.

http://anoukstrijbos.nl


Dit was het dan! Ik hoop dat je heel veel aan de cursus hebt gehad en alles wat je hebt geleerd ook 
daadwerkelijk gaat toepassen. En jezelf ook gaat laten zien online. Want dan zal de grootste transformatie 
gaan plaatsvinden in jouw bedrijf. Heel leuk als je mijn naam ook in tagt in je foto’s en deel ik het weer in 
mijn stories. Wil je je ervaring van de cursus delen? Dat kan hier.

Misschien heb je door de cursus jouw zichtbaarheidsangst overwonnen en voel je dat je klaar bent om het 
echt professioneel aan te gaan pakken door middel van een fotoshoot. Een professionele fotoshoot die 
helemaal jou uitstraalt in sfeer en emotie, waardoor je ook de juiste mensen aan zult trekken.

Wanneer je dit wilt kan je altijd eerst een gratis gesprek met mij inplannen om te kijken of je een klik voelt 
met mij. En wanneer jij een ja voelt gaan we samen aan de slag. Je krijgt een vragenlijst, zodat ik beter weet 
wie jij bent, voor wie jij er bent en wat je wilt uitstralen. Daarna maak ik een moodboard op maat voor jou 
waar jij ook nog dingen aan kunt toevoegen. En dan gaan we de plannen maken. Samen kijken we welke 
locatie het meest past bij jou, wat voor kleding je het beste aan kunt trekken en welke persoonlijke spullen je 
eventueel mee kunt nemen.

Tijdens de shoot stel ik jou op je gemak, geef aanwijzingen wanneer dat nodig is, we kletsen en dansen 
en zorgen er vooral voor dat jij jezelf kunt zijn. Want dat is het aller-belangrijkste. Daarnaast zorg ik dat 
we verschillende kanten van jou laten zien, niet alleen je krachtige kant, maar ook jouw kwetsbare kanten. 
Omdat ik geloof dat je dan pas echt impact gaat maken en het jou mens maakt.

Meer informatie over de branding shoot vind je hier.

Dit zeiden andere mensen die een shoot bij mij hebben gedaan:

what now?

Anouk is een eerlijke, oprechte en warme 
professional die vrouwelijke ondernemers preciesó 
fotografeert zoals ze zijn. Ze hielp mij van te voren 

bij de keuze voor kleding en adviseerde 
wat ik het beste kon doen. Ik voelde mij op mijn 
gemak voor haar lens en we hadden een leuke 

klik. Het resultaat is ook nog eens 
precies zoals ik ben!

Anouk Mandemaker

Wat ik persoonlijk heel fijn vond, is dat ze je direct 
op je gemak stelt en goed met je meedenkt wat je 
zou willen. Ze neemt echt de tijd voor je en is zelf 
ook heel enthousiast! Dit resulteerde in een hele 
prettige fotoshoot met een resultaat waar ik heel 

blij van werd.

Angelique Verheij

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTD-tIYPwWFmi1ExOG8JZ9ebuYsME9u_q5uM0nVLOtXwx-TA/viewform
https://calendly.com/anoukstrijbosfotografie/kennismaking/?month=2022-07
www.anoukstrijbos.nl/personalbrand/

