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AAN DE SLAG! 
DE 10 LEUKSTE TIPS VOOR EEN
BETERE SELFIE. 

1 - Alles begint met een schone lens!  Poets deze even
grondig op, voor je aan de slag gaat.  

2- Kies als achtergrond een egale kleur muur of ga voor
kleuren die in je branding/huisstijl terug komen.  

3- Kijk waar er goed licht is, bij voorkeur niet half in de zon of
half in de schaduw. Kies voor egaal licht. 

Op zoek naar een fotograaf die
een hele beeldbank voor je
bedrijf kan maken? Zodat je
de selfies kan skippen en je
professioneel beeldmateriaal
kan delen op je website en
socials? Kijk dan eens op:

www.andersfotografie.nl/
brandingshoot 



AAN DE SLAG! 
DE 10 LEUKSTE TIPS VOOR EEN
BETERE SELFIE. 

4- Zoek een plek dicht bij een raam of deuropening voor de
juiste hoeveelheid licht. En kijk dan ook met je gezicht
richting het licht. Voorkom een tegenlichtopname. 

5- Wees creatief en maak een standaard voor je telefoon. Zo
heb je je handen vrij voor een betere pose. Zorg dat het statief
hoog genoeg staat. 

6- En om het jezelf nog makkelijker te maken, zet je telefoon
op de timer/zelfontspanner. Dan heb je even de tijd om juiste
pose aan te nemen. 
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7- Neem ook vooral gewoon de
tijd. Probeer verschillende poses
en schuif dat statief af en toe
eens heen en weer voor een
ander perspectief. 

8- Als je met accessoires wilt
werken, zorg dan dat ze iets
toevoegen aan je verhaal. Zorg
dat ze goed herkenbaar zijn
voor de kijker. 

9-  Draag rustige tijdloze
kleding. Kijk uit met drukke
prints of drukke teksten. Deze
leiden vaak alleen maar af. 
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Lightroom 
Snapseed 
Pixlr 

10- Tot slot, laat de insta filters
even achterwege en finetune
zelf je foto in een app. Hiervoor
kan je verschillende apps
downloaden. Enkele veel
gebruikte apps zijn: 

Bij het bewerken kan je letten
op een rechte horizon. De
belichting iets aanpassen waar
nodig en even croppen doet
soms wonderen. 

Heel veel succes met het
maken van nieuwe selfies!
Uiteraard is het leuk als je
even laat weten wat je van de
tips vindt! Deel het ook zeker
op je socials of stuur het door
naar mensen die deze tips ook
kunnen gebruiken.
Liefs Andrea.  


