
FOTOGRAFIE VOOR ONDERNEMERS
Foto’s op je social media profielen en website maken het voor je toekomstige klanten meteen duidelijk met 
wie ze te maken hebben. Mensen vinden het fijn om te weten met wie ze zaken doen en een foto brengt 
meteen een gevoel over. Het is daarom belangrijk dat je foto’s uitstralen wie jij bent. 

Vooraf aan de fotoshoot hebben we een kennismakingsgesprek. Samen krijgen we dan alvast helder naar 
wat voor soort foto’s je op zoek bent en welke locatie bij jou en je onderneming past. Ik werk het liefst met 
natuurlijk licht, daarom fotografeer ik het meeste buiten. Er zijn zoveel opties mogelijk, en de achtergronden 
zijn altijd afwisselend. 

Wat voor kleding kun je het beste aantrekken?
Het is belangrijk dat je kleding uitkiest waar je je lekker in voelt want dat zie je op de foto’s terug. Kies de 
kleding die je normaal ook aan zou trekken zodat klanten je herkennen wanneer ze je zien. Ben je geen type 
voor een jurkje of past dat niet bij het werk dat je doet? Trek dan liever iets aan waar je je wel fijn in voelt. 

Welke kleur je kiest, hangt af van de gekozen locatie. In een bos kun je beter andere kleuren kiezen dan 
wanneer we naar het strand gaan. Het beste kun je natuurlijke en effen kleuren kiezen die goed bij elkaar 
passen. Wanneer je weet wat je wilt uitstralen, kun je de kleding daarop aanpassen. Rood staat voor power 
en dominantie. Zwart, wit en grijs zijn klassiek zakelijk en blauw kan als kil worden ervaren, maar is bij blauwe 
ogen vaak een sterke kleur. Groen, bruin, pastels en beige-tinten stralen rust uit maar dat is misschien juist 
niet wat je wilt. Patronen en prints zijn vaak druk en ze halen de aandacht weg bij jouw gezicht. 

Als we vaker een fotoshoot inplannen, kun je wat meer inspelen op het seizoen, maar wanneer je de foto’s 
voor langere tijd op je website wil laten zien, dan is het goed om neutrale en tijdloze kleding te kiezen. Wat 
ook goed kan werken, zijn extra sjawls die je om kunt slaan of jasjes die je aan- en uittrekt zodat je snel een 
andere look kunt laten zien, zonder dat je je hoeft om te kleden. 

Ik hoop dat je iets hebt aan deze tips. Mocht je verder willen overleggen, dan kan dat natuurlijk altijd. Bel 
gerust en dan bespreken we met elkaar wat een goede keuze zou kunnen zijn. Neem ook gerust wat meer 
setjes kleding mee als je het op de dag zelf even niet zo goed weet. 
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