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puur jezelf 

Deze inspiraties helpen jou om helderheid en focus te krijgen over jouw ware
identiteit en jouw verhaal. Wat doet er nu écht toe? Wie ben je?

Zo trek jij de juiste mensen aan met de juiste beelden. Mensen kopen graag
van mensen. De klik zorgt voor magische samenwerkingen. 

En dit door dus gewoon puur jezelf te zijn. 
In & buiten beeld. Geen fake gedoe maar vooral echtheid. Daar mag 
ruimte voor gemaakt worden om in beeld te komen.

Daar gaat pure personal branding over. 
Jouw branding versterkt jou. En dus niet omgekeerd.

BE YOU.



Tijd en het gevoel van tijd hebben, is absoluut zalig.
Tijd geeft je de ruimte om je intuïtie te laten werken voor jou. Je intuïtie
weet alles. En geeft je moeiteloos de helderheid over zaken waar je anders je
hoofd over zou moeten breken. Intuïtie vindt het zelfs helemaal ok dat je het
gewoon niet weet. Je hoeft niet direct alles te weten.

Dit gezegd zijnde, zou ik jou dus heel graag aanraden en uitnodigen om even
heerlijk de tijd voor jezelf te nemen. Tijd om deze inspiraties te laten
doordringen en om letterlijk neer te pennen wat er intuïtief naar boven
komt. Alles is goed.

Kies een plek uit waar je helemaal ongestoord tot rust kan komen om
hiermee aan de slag te gaan. Dat mag in de natuur of ergens lekker op 1 van
jouw favoriete locaties. Als je je maar helemaal op je plek voelt. Feel Free.

TIJD IS HET MOOISTE GESCHENK DAT JE 

JEZELF KAN GEVEN



Ken jij jezelf? 
Hoe kom jij over?

Als oefening kan je feedback vragen aan familie, 
vrienden of reeds ideale klanten.

Wat wil je uitstralen op de foto? Vanuit de betekenis 
wie ben ik nu echt? En niet vanuit de betekenis van succes van anderen. 
Dat telt niet. Dat is niet wie jij bent.

Maak een lijstje en omcirkel dan de 3 belangrijkste.
Niet nadenken, intuïtief voelen.

En vooral wie wil jij zijn als mens en als ondernemer?
Wie ben jij?

Sta eens stil bij deze vragen.

Ga de natuur in en durf (opnieuw) te spelen.
Vertraag en ontdek je ware identiteit en persoonlijkheid.

UITSTRALING EN IDENTITEIT





Waar word jij instant blij van?
Wat tovert er à la minute een big smile op je gezicht?
Waar word jij nu écht gelukkig van?

Allereerst kies je ervoor om vandaag al gelukkig 
te zijn met alles wat er al is.  Geen voorwaarden.
Als ik geld heb, dan ...
Als ik succesvol ben, dan ...
Als ik mezelf mooi vind, dan ...
Enz......al deze voorwaarden maken het heel zwaar en vooral heel veraf.
Dat hoeft niet zo te zijn.

Nu kan je starten met creëren.
Er bestaan wetenschappelijk gezien 4 geluksgebieden.

Sociale contacten en gezin / bijdrage aan de wereld
Geld / Financiën 
Gezondheid
Droombedrijf

Schrijf voor elk domein je dromen op. 
En ga vooral beleven en ervaren. Ermee spelen.

GELUKKIG ZIJN





Koppel geïnspireerde & intuïtieve acties aan de dromen. 
Dat hoeven geen méga grote acties te zijn. Of toch niet persé.
Je kan kleine dingen veranderen in je leven, 
met grote impact.

Gaat dit direct en vanzelf? ja en neen.
Het is een kwestie van te herhalen en hier dagelijks
mee bezig te zijn. En het te doen met fun.

Maak het ook visueel met een beeldbord. 
Beelden laten je voelen en zetten jouw intuïtie in gang.
Scheuren maar in tijdschriften en wat écht raakt plak je op een groot blad.
Hang het ergens zichtbaar en kijk en zie er elke dag naar.



Wat is jouw expertise?
Wat maakt jou nu zo uniek?

Wat maakt jou nu net zo anders dan anderen?
Niet vanuit vergelijking met anderen, maar vanuit dezelfde waarde.

Durf het te benoemen en wees je er bewust van 
dat wat jij doodnormaal en makkelijk vindt 
voor anderen wel eens lastig en moeilijk kan zijn.

Ga het dus niet al te ver zoeken en wees heel fier op jezelf.

HOU VAN JEZELF

Hou van wat je doet.
Hou van wat jij kan betekenen voor anderen.

JOUW EXPERTISE





Ik spreek zelf liever over jouw happy klant dan over jouw ideale klant. 
Happy klant voelt menselijker op de een of andere manier.  

Wie wil jij bereiken via je foto's?
Wie is dan die leuke en die happy klant?
Met wie maak je het allerliefste connectie?
Met welke mensen?

Iedereen willen helpen = niemand helpen.
Dat is gewoon de waarheid.
Je maakt het jezelf en je klanten moeilijk.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Je happy klant omschrijf je best door iemand
concreet voor de ogen te halen.
Wie is deze persoon? Blijf schrijven tot je niet meer 
verder kan...hoe uitgebreider, hoe beter.

Dus geen lijstje maar echt een persoon met wie je
connectie kan maken. En uiteraard is het ook gewoon de klik die telt. 

Voel je de energie en de magie al?

JOUW HAPPY KLANT





Welk verhaal wil jij vertellen?
Waarom doe je wat je doet?

Welk verlangen raak jij?

Als je om 1 ding bekend zou staan, wat zou dit dan zijn?

Wat is jouw bijdrage aan de wereld?

Blijf doorschrijven tot je voelt dat het je écht raakt.
Je gaat het weten als het moment er is. 

JOUW WHY





Welke plek hoort helemaal bij jou?
Waar voel jij je helemaal op je gemak?
Van welke plek krijg jij energie?

Hoe past deze plek in jouw uitstraling naar klanten?
Raak je met deze plek ook hun verlangen?
Wat is de bijdrage van deze plek aan jouw uitstraling?

Wat is jouw meest voorkomende werkplek?
Waar ga je naartoe om te ontspannen?
Welke plekken zijn inspirerend voor jou?

Locaties met daglicht zijn schitterend.

Als oefening kan je deze vragen beantwoorden, 
maar jezelf ook eens de vraag stellen of jij 
je voldoende beweegt op de plekken waar je wil zijn.

Ik ben zelf super graag aan zee of aan het water.
Water geeft me rust.
Met blote voeten in het zand. Zalig.

Ga op ontdekking en wees dus nog meer daar 
waar je moet zijn. Het kan allemaal.

LOCATIE





Welke attributen gebruik jij in jouw werk?
Hoe draagt dit bij aan jouw personal branding?
Zoek ook naar de juiste kleuren in je attributen.
Wat zijn jouw 3 branding kleuren?

vb als je goud gebruikt in jouw branding, kies dan 
voor een gouden pen en niet voor een andere kleur.
Stem dat gericht op elkaar af. It is all about the details.

Die kunnen een beeld maken of kraken.
Het brengt ook net dat gevoel in de foto.
Zoek het zeker ook niet te ver. Hou het simpel.

 

ATTRIBUTEN



Welke kleding draag jij graag?
Waar voel je je helemaal top in?

Wat typeert jou? Wat is jouw stijl?

Wees je bewust van wat je uitdraagt,
maar ook van wat je letterlijk draagt.

Voel je vooral goed in je vel en in wat je draagt.

Draag kledij die past bij je gezicht en je ogen.
Die past bij je branding. Ook qua kleuren.
Die past bij wie jij bent.

Felle kleuren en hele drukke prints leiden af 
van gezicht en je ogen. Draag jij dit echter elke seconde van het jaar, 
kleur dan buiten de lijntjes. Dat moet kunnen, maar doe dan dan bewust.

En straal. 

 

KLEDIJ





Welke make-up wil je gebruiken?

Als je echt nooit make-up draagt, ga dan zeker 
niet met hele opzichtige make-up op de foto.
Hou het naturel en gebruik puur de basis
om glimmen te voorkomen.

Doe je dit wel en typeert jou dit, dan uiteraard wel. 
Dan hoort het bij jouw naturel.

Een foundation kan best mat zijn zonder glinsteringen.
En zonder SPF of maximum tot factor 15.

Gebruik je mascara, zorg dan dat je niet teveel gebruikt of zeker dat je wimpers
niet aan elkaar geklit zijn.

Als je je handen en voeten in beeld wil brengen, verzorg je nagels dan extra
goed. Een voetbadje met zeezout is trouwens gewoon kei zalig.

Voor de kapper maak je het beste een afspraak
ongeveer een week voor een fotoshoot. 
Dan is de (eventuele) kleuring en de natuurlijke val van je haar helemaal top.
Maar er zijn ook mensen die een dag vooraf gaan of de ochtend zelf. In mijn
ogen kan dat ook. En voor een selfie moet je nooit wachten...zelfs op een bad
hairday kan dat ...

En waarschijnlijk het allerbelangrijkste...

ZELFZORG.
Ga op tijd slapen. Ontspan. drink voldoende.  Beweeg voldoende.
Doe een dansje in de living.
Be happy.

MAKE-UP en haar





Er is maar 1 persoon verantwoordelijk voor 
haar geluk en dat ben jij zelf.
Wees de beste versie van jezelf.

BE YOU.

Hou van jezelf. Wees gelukkig. 

Ga staan voor wie je bent en voor jouw boodschap 
aan de wereld. En remember keep it simple. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID



BE YOU


