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Ik en mijzelf als fotograaf.

Hoe ik als fotograaf wil zijn. Ik wil dingen vastleggen die andere mensen mooi, nuttig of bruikbaar

vinden. Ik wil laten zien wat voor anderen vaak verborgen blijft.

Anderen zien mij denk ik als een technisch begaafd en ongeduldig type en zeker als het om techniek

gaat. Maar soms ben ik best aardig. Het gedrag dat ik wil veranderen is geduldiger worden en beter

leren luisteren naar anderen. Ook wil ik leren vragen aan mensen wat ze bedoelen en niet al op de

helft van het verhaal al een conclusie getrokken hebben. Oftewel, ik wil minder in hokjes gaan

denken. Dit laatste zal ik grotendeels zelf moeten doen, maar mijn vrouw helpt mij hier ook bij. Zeker

als ik commercieel iets met fotografie wil doen, dan ben je eigen baas en heeft een “ik weet het

wel”-houding geen nut. Een begripvolle en luisterende houding zijn dan beter.

Tijdsduur om dit te bereiken ca. 2 jaar.

S: Door middel van betaalde foto-opdrachten min of meer eigen baas worden. Minder uren

werken voor mijn huidige werkgever. Daarnaast wil ik ook websites gaan bouwen voor,

onder andere, ZZP’ers in de bouw en techniek.

M: Ik wil bereiken dat ik minder kan gaan werken voor mijn huidige werkgever en een deel van

mijn salaris kan verkrijgen door middel van foto-opdrachten. Wanneer dit financieel mogelijk

is, heb ik mijn doel bereikt. Eén en ander gaat in stappen:

1. De school voor fotografie, de vervolgopleiding volgen. Dit heb ik afgerond op 4 maart

2017.

2. Mijn eigen bedrijfje wil ik 1 april 2016 aangemeld hebben bij de KvK.

3. Mezelf promoten doormiddel van het gebruik van onder andere social media, denk

hierbij aan Facebook, Twitter, LinkedIn etc., en het inzetten van een eigen website. In

augustus 2016 heb ik mijn website klaar en gekoppeld aan de diverse social media.

4. Binnenhalen van betaalde opdrachten. Hiermee houd ik mij nu al bezig en soms komt er

inderdaad al wat voorbij. Mijn doel is om eind dit jaar minimaal 3 opdrachten per maand

te hebben en dat uit te bouwen naar een zodanige frequentie dat ik over twee jaar

minder voor mijn huidige werkgever kan gaan werken.

A: De lat ligt hierbij niet te hoog. Mede doordat ik dit rustig opbouw. Bijvoorbeeld mijn baan

nog niet opzeg. Ik wil dit rustig opbouwen en als ik het uiteindelijke doel haal zou ik dat heel

erg fijn vinden, maar als ik op de helft van mijn doel kom, ben ik al dik tevreden.

R: Doordat ik één en ander rustig opbouw en ik me geen illusies maak, denk ik dat mijn doel

haalbaar is. Echter, de mogelijkheid bestaat dat ik de tijdspanne aan moet passen.

T: Over twee jaar wil ik bereikt hebben dat ik minder kan gaan werken en mijzelf meer kan

onderhouden met mijn fotografie en het ontwikkelen en onderhouden van websites.
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Ik en het ondernemerschap

Een deel van mijn inkomsten wil ik gaan halen uit het ontwikkelen van websites voor onder andere

ZZP’ers in bouw en techniek. Ik wil mijn sterke kanten als fotograaf gebruiken om voor zo’n website

de foto’s voor de opdrachtgever te verzorgen. Daarnaast ga ik andere web-ontwikkelaars benaderen

voor het verkrijgen van fotografie-opdrachten. Ik weet zeker dat web-ontwikkelaars een enorme

hekel hebben aan het aanpassen en verbouwen van foto’s voor een website, ik hoor altijd dat daar te

veel tijd in gaat zitten… dat vind ik dus een kans.

Bedreigingen in deze markt zijn de enorme wildgroei aan Content Management Systemen. Dit is niet

bij te houden, dus moet je vooraf beslissen waarin je wilt verder gaan, bijvoorbeeld Joomla of

Wordpress. Als ik alleen zou fotograferen is dit niet een echt probleem maar bij het bouwen van een

CMS-site is dit een drama als je een echt verkeerde keuze maakt. Natuurlijk is de allergrootste

bedreiging de ZZP’er met zijn IPhone en een bewerkingsprogramma op dat apparaat, als hij die

plaatjes zelf mooi vind verkoop ik geen foto’s aan hem.

Mijn zwakte als fotograaf is dat ik nu altijd eigenlijk alles gratis doe omdat ik het leuk vind. Ik zal voor

mijzelf een streep moeten trekken en mijzelf commerciëler op moeten gaan stellen.

S: Naast het fotograferen wil ik een deel van mijn inkomsten uit het ontwikkelen van websites

gaan halen.

M: Ik wil bereiken dat ik minder kan gaan werken voor mijn huidige werkgever en een deel van

mijn salaris kan verkrijgen door middel van het ontwikkelen van websites. Wanneer dit

financieel mogelijk is, heb ik mijn doel bereikt.

A: De lat ligt hierbij niet te hoog. Mede doordat ik dit rustig opbouw. Bijvoorbeeld mijn baan

nog niet opzeg. Ik wil dit rustig opbouwen en als ik het uiteindelijke doel haal zou ik dat heel

erg fijn vinden, maar als ik op de helft van mijn doel kom, ben ik al dik tevreden.

R: Doordat ik één en ander rustig opbouw en ik me geen illusies maak, denk ik dat mijn doel

haalbaar is. Echter, de mogelijkheid bestaat dat ik de tijdspanne aan moet passen.

T: Over twee jaar wil ik bereikt hebben dat ik minder kan gaan werken en mijzelf meer kan

onderhouden met mijn fotografie en het ontwikkelen en onderhouden van websites.

Ik en mijn vakkennis

Ik vind het momenteel erg lastig om een verhaal te vertellen in een foto of in een serie foto’s dit

komt omdat ik daar eigenlijk nog nooit bij stilgestaan heb. Door het volgen van deze opleiding ben ik

mij daar bewust van geworden en zal, om deze opleiding tot een positief einde te brengen, er voor

moeten zorgen dat ik eind februari 2017 wel een verhaal kan vertellen in een foto.

Waar ben ik goed in, ik zie dingen, details, die anderen vaak niet zien en ik bekijk dingen vaak net

even anders. Ik moet wel oppassen dat ik me niet te veel door anderen laat beïnvloeden.

Wat ik meer wil inzetten: Ik wil mijn ervaring in de fotografie meer in gaan zetten om anderen te

helpen. Dit werkt tweeledig. Aan de ene kant help je anderen en kun je daar evt. een vergoeding

voor vragen, aan de andere kant groeit je netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar techniek en hoe ik mijn

foto’s technisch gezien naar een hoger niveau kan tillen. Hier zal ik mij waarschijnlijk de rest van mijn

leven mee bezig houden.
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S: Ik wil continu mijn vakkennis blijven uitbreiden

M: Ik wil dit doel behalen door middel van het volgen van een opleiding aan de school voor

fotografie, maar in de toekomst zal ik zeker workshops en cursussen blijven volgen en

boeken lezen om up-to-date te blijven. Verder vind ik het belangrijk te luisteren naar en te

leren van anderen.

A: De lat ligt hierbij niet te hoog. Ik vind het prettig om kennis op te doen. Je bent nooit

uitgeleerd. Dit is voor mij ontspanning en vermaak.

R: Dit doel is haalbaar doordat er geen tijdspanne aan gekoppeld is.

T: Er is geen eindtijd waarop ik dit doel bereikt wil hebben, dit is een doel dat mijn hele leven

door blijft lopen.

Ik en anderen

Anderen heb ik nodig om te fotograferen, als opdrachtgever, als inspiratiebron, als hulpje, als maatje

enz. Maar ook de steun van mijn vrouw en de fotograaf die mijn foto’s afdrukt zijn onmisbare

schakels. Anderen kunnen mij versterken door kennis met mij te delen en door mij weer voor te

stellen aan anderen, dit om mijn netwerk te vergroten. Ik heb een enorm groot elektrotechnisch

netwerk om mij heen van hulpmonteur tot de hoofdverkoper van het miljoenenbedrijf ABB. Bij

vooral die laatste merk ik heel sterk dat zij altijd op zoek zijn naar een uitbreiding van hun netwerk.

Zij onthouden dat je fotografeert en zullen, wanneer zij een fotograaf nodig heeft, altijd een beroep

op je doen. Dit soort opdrachten komen dan vaak weer opdrachten uit voort bij bedrijven in hun

netwerk.

S: Ik wil mijn netwerk blijven uitbreiden.

M: Ik wil dit bereiken door mezelf te op, onder andere, social media, denk hierbij aan Facebook,

Twitter, LinkedIn etc., en het inzetten van een eigen website. Daarnaast wil ik zorgen dat ik

bekend raak binnen het netwerk dat ik heb opgebouwd op mijn werk. Hier zitten vaak

bedrijven of personen bij die nog wel eens foto’s voor een website nodig hebben. In augustus

2016 heb ik mijn website klaar en gekoppeld aan de diverse social media.

A: Je netwerk blijf je je hele leven uitbreiden. In dit geval met een bepaald doel.

R: Dit doel is haalbaar doordat er geen tijdspanne aan gekoppeld is.

T: Er is geen eindtijd waarop ik dit doel bereikt wil hebben, dit is een doel dat mijn hele carrière

door blijft lopen.


