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Danny de Jong  - Een beroep als fotograaf 

Van je hobby je beroep maken? 
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1 - Onderzoek het beroep van de fotograaf 

Een fotograaf schrijft met licht. Dit doet hij of 

zij met zijn camera. Daarnaast worden 

tegenwoordig de foto’s met een computer 

behoorlijk gepimpt om tot een nog beter 

resultaat te komen. Fotograaf is een beroep 

wat naar mijn mening nooit zal uitsterven 

omdat mensen nou eenmaal erg visueel zijn 

ingesteld. Door je te onderscheiden van de 

mobiletelefoonfotograaf zullen mensen jouw 

werk erg snel gaan waarderen is mij 

opgevallen men staat er even bij stil en 

vragen vaak “goh heb jij dat gemaakt, wat 

mooi” . Op mijn werk zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat je een hele speciale lens nodig hebt 

om bv een wazige achtergrond met bokéh te fotograferen en dan de voorgrond scherp…. Tja dat zal 

inderdaad met een multifunctioneel apparaatje van enkele millimeters dik niet lukken. 

2 - Wat voor fotograaf zou ik willen zijn 

Inmiddels ben ik in de loop van deze opleiding op 1 april 2016 een eigenbedrijf gestart onder de 

naam “danny’s foto’s”. Ik ben nu ca 2 maanden verder en heb al diverse opdrachten uitgevoerd en 

heb er ook nog een aantal in het vooruitzicht. Wat mij onderscheid van andere fotografen is dat ik 

mijzelf probeer te richten op fotografie voor websites en dan ook het ontwikkelen van websites. Wat 

ik voor die websites moet fotograferen vind ik op-zich niet zo heel belangrijk ik probeer mijzelf in de 

in te leven in de materie voor deze website met als leukste voorbeeld een sokken fabrikant.  

Voor andere webbouwers blijkt het erg handig te zijn dat ik foto’s aanlever die direct geplaatst 

kunnen worden dus in het juiste formaat, transparante-achtergrond, recht enz.  

Verder is gebleken dat ik portret fotografie erg leuk vind om te doen en mensen vinden de foto’s die 

ik van hen maak ook prima in orde, hier ga ik dus ook verder mee.  

Inmiddels is het mogelijk om op mijn website foto’s te bestellen en desnoods allerlei fotoproducten 

aan te schaffen dit moet ik nog gaan uitbreiden met bv leuke kunststukjes voor aan de muur. 

Ik heb nog een idee om low-cost trouwerijen te gaan fotograferen. Dure trouwerijen daar is denk ik 

de markt wel voor verzadigd. 

In de toekomst denk ik een fotoclubje te gaan oprichten en een studio te gaan bouwen en ik heb nog 

wat hersenspinsels om workshops te gaan geven en dan in de form van beter fotograferen met je 

Iphone, Ipad, Iding of ieder ander apparaat met een lens en een lichtgevoelige chip. 
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3 - Zoek iemand die fotograaf is en interview hem of haar 

In 2014 heb ik door het vallen van mijn camera bij de safety check op een vliegveld een nieuwe 

camera moeten kopen. Toen heb ik een gelijk waardige camera gekocht als die gevallen was. Ik dacht 

toen ik het ding kocht dat er toch wel een hoop knopjes opzaten die ik eigenlijk niet gebruik en ben 

toen op zoek gegaan naar een workshop of cursus hoe ik dan niet meer in de groene autostand zou 

hoeven te fotograferen en fotograferen beter zou begrijpen. Ik ben toen bij Sander van der Wel 

terecht gekomen die geeft in 4 avonden een prima uitleg over het gebruik van een camera gegeven. 

In de loop van 2014 en 2015 heb ik nog een heleboel workshops gevolgd van sensor cleaning tot ’s 

morgens om 5 uur afspreken in de Amsterdamse waterleidingduinen om zoals Sander het omschrijft: 

“Met je Canon hertenreten gaan schieten in de duinen”. Doordat ik veel met deze man ben 

opgetrokken en echt heel veel van hem geleerd heb, heb ik aan hem gevraagd of ik hem als fotograaf 

mocht interviewen. Sander kwam compleet voorbereid op onze afspraak.  

Interview Sander van der Wel van Gevoelsfotografie op 2 april 2016. 
 

Waarom ben je fotograaf geworden? 
Ik heb mijn hele leven al gefotografeerd. Vroeger bij de 
scouting gaf ik 1 a 2 keer per jaar een workshop 
fotograferen aan de kinderen. Ik ben gestart met een 
workshop beter vakantiefoto’s maken voor slechts €5,00 
per persoon omdat mijn vrouw toen tegen mij zij ga is geld 
verdienen met je fotograferen. Na een tijdje ben ik hiermee 
gestopt.  
Na mijn NLP* opleiding heb ik besloten een eigen bedrijf te 
beginnen. Het Idee om een eigenbedrijf te beginnen is door 
het NLP een doelstelling geworden, ik had dit een eigen 
plek gegeven en een jaar later had ik mijn doel bereikt. Ik 
moet wel zeggen dat een eigen fotografiebedrijf 80% 
ondernemen en 20% fotograferen is. 
 
*NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een 
model voor communicatie dat rond 1970 is ontwikkeld. Het 
model gaat in op de vraag 'hoe doen we wat we doen'. NLP 
gaat uit van veronderstellingen. Misschien wel de 
belangrijkste is dat iedereen beschikt over alle hulpbronnen 

die je nodig hebt om te bereiken wat je wilt. Een andere belangrijke is dat er in communicatie geen 
mislukking bestaat, alleen feedback.  
 
Door de opleiding NLP practitioner word je je bewuster van je onbewuste gedrag en gedachten. Je 
leert naar je eigen gedrag te kijken en ontdekt hoe je door het veranderen van je non-verbale 
communicatie beter bereikt wat je wilt. Je kunt de NLP opleiding volgen om je communicatie op je 
werk of privé te verbeteren, je zelfvertrouwen te vergroten, vaardigheden op het gebied van 
coaching en counseling te ontwikkelen of (bijvoorbeeld) een beter contact met je klanten op te 
bouwen. 
 
Deze tekst is overgenomen van de website Acedemie voor Psychologica avpl.nl. 
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Welke opleiding heb je nodig gehad om fotograaf te worden? 
Geen specifieke fotografie opleiding. Alles wat ik geleerd heb is door middel van zelfstudie, boeken 

en tijdschriften. Heel veel heb ik geleerd en leer ik nog steeds van is door het volgen van de site van 

Scott Kelby. Die interviewt en volg allerlei wereldberoemde fotografen en publiceert dit op zijn site. 

Wel heb ik de eerder genoemde NLP opleiding gevolgd daar leer je dus je onderbewustzijn begrijpen 

en dat is weer te vertalen naar fotografie dit kun je terugzien in je foto’s en je weet beter wat er in 

iemand speelt en daar maak ik gebruik van.  

 

Daarnaast is het heel belangrijk om goed te blijven opletten wat je doet en dan van fotograferen van 

een bruiloft bij natuurlijk licht tot de meest geavanceerde Photoshop handelingen daar blijf je dingen 

van bijleren en finetunen. 

Hoe ben je in het beroep van fotograaf terecht gekomen? 
Door te fotograferen! 
 
Waarom ben je voor jezelf begonnen? 
Doordat ik op een manier mijn lenzen moet verdienen en door de NLP opleiding maar het had 
zomaar een ander soortig bedrijf kunnen zijn.  
 
Kun je een gemiddelde werkdag beschrijven? 
Een gemiddelde dag voor een workshop: 

- ’s morgens vroeg op, werken tot ca. 17:30, 

- 18:00 thuis, snel eten, 

- De boel klaarzetten voor de workshop, 

- Koffie en thee zetten en inmiddels staan de eerste cursisten al aan de deur te bellen, 

- Een workshop duurt meestal van 19:30 tot 22:00 uur maar loopt normaal gesproken 

altijd wel een half uurtje uit. 

- Dan nog even de boel opruimen en de sheets naar de cursisten mailen. 

- ’s avonds laat naar bed. 

Voor een bruiloft als deze niet op zaterdag is neem ik over het algemeen een dag vrij. Die dag 

ziet die er dan ongeveer als volgt uit: 

- De avond van te voren alles opladen, 

- Lenzen reinigen, 

- Eventueel sensor reinigen, 

- Opslagmedia leegmaken, 

- Spullen inpakken en klaarzetten, 

- De dag zelf een beetje rustig aan beginnen 

- Dan op naar de shoot en hoe lang dit duurt is conform de afspraken die we gemaakt 

hebben. 

- Zo snel mogelijk de foto’s selecteren en na bewerken. 

Wat is de grootste uitdaging in je beroep? 
Tijd overhouden voorhouden voor familie en het verwachtingsmanagement. Je moet als fotograaf 
gewoon open en eerlijk zijn tegen je klanten. Als je een portfolio maakt doe dit dan met foto’s van 
shoots die je echt in opdracht gemaakt hebt en ga dit niet met opgeleide modellen doen. Als 
voorbeeld een vrouw die 150kg weegt en zwanger is die verwacht onbewust dat er strakke modellen 
foto’s van haar gemaakt worden zodat ze er op de foto als een model uitziet met een mooie 
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voorgevel en een mooi strak en bol buikje. Vertel je van te voren dat dit echt niet zo is. Dan kan het 
na afloop voor haar alleen maar meevallen en heb je toch samen weer een leuke dag gehad. 
 
Wat maakt je beroep als fotograaf aantrekkelijk? 
Het is enorm leuk werk. Ik heb altijd tevreden klanten zowel bij een fotoshoot als bij de workshops. 

Dit is wel wat anders als werken in de ICT daar kun je 3 dagen werken aan een memo en die wordt 

binnen 5 minuten van tafel geveegd door een team van “wijzen”. 

Als ik een fotoshoot heb gedaan en alles is voor de mensen goed en ontspannen verlopen dan heb ik 

het naar m’n zin gehad en hebben de mensen die ik gefotografeerd heb ook een prima dag gehad en 

hebben er een fijne herinnering aan overgehouden.  

 

Ik vind het erg leuk om met mensen bezig te zijn in zowel een fotoshoot al tijdens een workshop. Als 

ik een fotoshoot doe moet dit een beleving zijn bijvoorbeeld buiten tijdens een gesprek over hoe we 

een en ander gaan doen en ondertussen maak ik foto’s. De mensen zijn dan lekker relaxed en dat is 

terug te zien in de foto’s. Het moet zeker niet gaan zoals vroeger met stijf en statisch. Fotograferen 

moet leuk zijn voor de fotograaf en voor de mensen die ik fotografeer. Een hele grote factor is hoe je 

met de mensen omgaat! 

Wat ik ook erg leuk vind aan het fotograferen is het experimenteren met lenzen en camera’s. 

Momenteel ben ik helemaal wilt van oude lenzen en wat daar voor mooie resultaten er dan uit 

komen. 

Wat zijn de minder leuke kanten van je beroep? 
Weinig tijd voor mijn familie. In opdracht fotoboeken maken doe ik niet! 
 
Welk advies zou jij mensen die fotograaf willen worden geven? 
Doe een NLP opleiding. 
 
Hoe zie je de toekomst van het beroep fotograaf? 
De markt voor opleiding groeit door vooral door de huidige techniek. Je moet je goed blijven 
beseffen dat iemand met een IPhone ook vindt dat hij een prachtige foto maakt. Daarin moet je 
jezelf blijven onderscheiden en laat vooral het verschil zien aan je opdrachtgevers. Lastig maar ook 
prettig: Iedereen mag zich fotograaf noemen met geen of bijna geen opleiding.  
 
Maar wat is een goede fotograaf? Laat zien wat je kan, laat bijvoorbeeld een hele bruiloftsrapportage 
zien en dan ook één die je in opdracht gemaakt hebt. Je kan ook een shoot doen met professionele 
modellen maar dat is geen weerspieging van de werkelijkheid en daarmee kun je het 
verwachtingspatroon van de mensen weer te hoog leggen. Hier komt dus weer het 
verwachtingsmanagement bij kijken. 
 
Wat zou je doen als je geen fotograaf was? 
 Werken in de ICT 
 
Wat was je droomberoep als kind? 
Werken in de ICT 
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Maak je een plan van aanpak als je gaat fotograferen? 
Ja, dit plan zit vooral in mijn hoofd, mijn plannen wijzigen zeer snel. 
Verder probeer ik inspiratie op te doen en door bijvoorbeeld vooraf foto’s te bekijken van een 
onderwerp en dan vooral hoe het moet en niet hoe het niet moet.  
 
Merk je bij het geven van de opleidingen die je verzorgd de invloed van sociale media?  
Ja, bij het opzetten van mijn bedrijf heb ik vooral Google Adwords gebruikt, dit is een dure vorm van 
adverteren en niet echt doelgericht. Tegenwoordig doe ik dit via Facebook daar kun je veel beter je 
doelgroep opgeven en de leeftijdscategorie. Nu dit allemaal goed loopt en ik veel positieve reacties 
krijg op mijn website blijkt dat de deze mond op mond reclame prima werkt. Vooral door de 
positieve reacties op de website zijn het aantal aanmeldingen voor workshops enorm toegenomen. 
Als ik nu een workshop aankondig in de nieuwsbrief  zit deze binnen enkele ogenblikken vol.  
 
Op welke sociale media ben je bedrijfsmatig actief? 
Facebook en Flickr. Met bijvoorbeeld Linked-in heb ik niets. 
 
Je bedrijfsnaam gevoelsfotografie zegt dit ook iets over jou stijl van fotograferen. 
Ja. 
 
Tijdens je workshops sta je vaak model, heb je hier een opleiding voor gevolgd?  
Nee, dit doe ik uit ervaring en je moet dit gewoon kunnen als je kennis overdraagt en modellen wilt 
fotograferen. Ik moet je vertellen hoe je natuurlijk licht kunt gebruiken dus kan ik daar zelf ook in 
gaan staan. 
 
Hoe sta je tegenover cursisten die ook in de fotografie gaan proberen geld te verdienen zie je die 
dan als concurrent?  
Nee, je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Je kunt elkaar gewoon helpen en dingen van 
elkaar leren er is immers een hoop te verbeteren.  

 

Wie is Sander van der Wel  
 
Ik ben Sander van der Wel. 
Fotografie is mijn grote passie!!  
 
Overal waar ik ga en sta, maak 
ik foto’s. In 2009 ben ik gestart 
met mijn eigen bedrijf 
“GevoelsFotografie”. Op het 
gebied van fotografie 
opdrachten, ben ik vooral heel 
erg druk met portretfotografie 
en bruidsfotografie. Verder 
haal ik ontzettend veel energie 
uit het geven van fotografie 
cursussen en workshops. 
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Fotograferen gaat bij mij om gevoel. Het is voor mij belangrijk dat een foto een bepaald gevoel 
uitstraalt. Tijdens het maken van de foto is dit gevoel al aanwezig. Niet alleen het eindresultaat vind 
ik belangrijk, maar vooral ook de weg ernaartoe. Ik vind het een uitdaging om alle elementen om een 
goede foto te maken, precies goed te krijgen. 
 
Ik werk niet in een vaste studio. De wereld is mijn studio!! De zoektocht naar licht en mooie plekken 
maakt dit vak voor mij juist zo boeiend. Een goede fotoshoot levert niet alleen mooie foto’s op, maar 
is ook een leuke en bijzondere ervaring voor degene die gefotografeerd wordt. 
 
Het is geweldig leuk om mijn passie te delen met anderen, daarom ben ik onder andere cursussen en 
workshops gaan organiseren. Regelmatig organiseer ik ook een fotowandeling en geef ik privé 
workshops waarbij ik mijn klanten help om betere foto’s te leren maken. Het is mijn persoonlijke 
doel om de wereld een stukje van mijn fotografie-passie mee te geven. 
 
Deze tekst is overgenomen van de website gevoelsfotografie.nl 

 

4 - Welke vaardigheden moet je als fotograaf bezitten 

Precies zijn, zakelijk zijn, leergierig zijn, aardig zijn, snel reageren op afwijkingen, oplettend zijn, oog 

voor detail hebben, afwijkende dingen zien, creatief zijn, kunnen sturen (personen en dieren) en met 

mensen kunnen omgaan. Wat een handige bijkomstigheid kan zijn is technisch onderricht zijn en 

handig zijn in het gebruik van een computer. 

5 - Welke vaardigheden moet ik mij nog eigen maken 

- Commerciëler denken en doen, (ja doe ik wel, kost dat o laat maar…).  

- Administratief preciezer zijn, (ik ga namelijk teveel op m’n geheugen af).  

- Sturen van mensen en in een groep echt de leiding nemen op het moment dat het nodig is.  

- Mijzelf minder laten beïnvloeden door anderen wat mooi of juist niet mooi is.  

- Duidelijk zijn in kennis overdragen.  

- Alle fotografie aspecten eenduidig eigen maken dus slechts één uitgangspunt aanhouden 

hoe iets in eerste instantie goed zou moeten zijn en dan pas de uitgangspunten van een 

ander gaan proberen. Dit zegt niet dat ik niet open sta voor andere dingen. Maar als er iets 

gedaan moet worden en ik weet wat een goed uitgangspunt is van bijvoorbeeld datgene wat 

ik geleerd heb op tijdens deze opleiding dan zal ik dat in eerste instantie aanhouden omdat  

deze setting waarschijnlijk de beste is. 

- Een schriftelijkplan maken als ik iets specifieks ga fotograferen zeker als dit in opdracht is. 

(Voor Lightroom heb ik al mijn complete workflow beschreven). 
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6 - Welke investeringen ga ik doen 

Om professioneel te gaan fotograferen zal een 

ik een professionele camera moeten 

aanschaffen en dito objectieven. Mijn “oude” 

camera kan prima als back-up dienen en die 

zal ik denk ik meer gaan gebruiken om 

bijvoorbeeld op het strand en op vakantie te 

fotograferen.  

Ik wil in de toekomst een ruimte gaan huren 

om een studio in te bouwen voor 

portretfotografie en dierenfotografie maar ik 

sluit productfotografie daar ook niet uit alhoewel ik dit ook thuis kan doen. Als de bedrijfsruimte het 

toelaat ben ik voornemens een fotoclub te gaan oprichten voor een kleine Facebookgroep genaamd 

gevoelsfotografie, dit zijn allemaal gevoelsfotografen die door Sander zijn opgeleid en hebben 

allemaal wel eenzelfde uitgangspunt in het fotograferen namelijk dit is een leuke hobby. In Den Haag 

kun je bedrijfsruimten huren voor ca. €100,00 per m2 per jaar in oude kantoren inclusief bewaking, 

verwarming, parkeergelegenheid, sanitaire voorzieningen internet en elektra. 

Voor het studiodeel moet wel een behoorlijke investering worden gedaan in achtergrond systemen, 

verlichting en flitsers. Natuurlijk moet ik er rekening mee houden dat het niet te koud wordt in de 

studio.  

Om ervoor te kunnen zorgen dat je een grotere groep mensen kunt bedienen in zowel clubverband 

als met een workshop van welke aard ook lijkt het mij handig een camera met goed objectief van het 

andere merk te hebben. 

7 - Hoe wil ik mijzelf coachen 

In het verleden en ik ga even uit van de jaren 70 

heb ik een vriend gehad en die zijn vader was 

beroepsfotograaf in dienst van Rijkswaterstaat, 

zijn naam was Rob Spaan. Rob heeft in die tijd 

ooit de opdracht gehad om de tweede Van 

Brienenoordbrug te fotograferen toen er slechts 

één was. Dit is uit de tijd dat er nog geen 

Photoshop en dergelijke was. De foto was voor 

toen heel realistisch ik begreep die foto, mijn 

omgeving overigens niet. Verder had deze man 

als hobby langs het circuit auto’s en motoren op 

hoge snelheid vast te leggen, schitterend waren deze foto’s, ook dit begrepen veel mensen niet, die 

vonden die foto’s bewogen. Ik weet dit nog als de dag van gister. Rob fotografeerde ook altijd zwart-

wit vaak vroeg men aan hem waarom niet in kleur, slechts een glimlach kwam er dan van Rob. Dit is 

iets waar ik wel is aan terug denk. Deze man was uniek in z’n soort en heeft mij denk ik altijd wel 

geïnspireerd om te fotograferen en door de drive die deze man zijn hele leven heeft gehad denk ik 

dat ik mijzelf in eerste instantie hiermee wel kan coachen om door te gaan met fotografie als hobby 

en binnen een niet al te lange tijd als (deeltijd) professional. 
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Ik fotografeer hobbymatig heel veel samen met een vriendin, Iris Harm. Door elkaar op dingen te 

wijzen op zowel foute dingen en zwakheden maar ook juist ook wat goed is of wat mooi is blijven wij 

scherp en proberen we de commentaren van elkaar te verwerken om tot een beter product te 

komen. Ik heb technisch alles goed onder controle en Iris heeft een zeer creatief brein en briljante 

ideeën, daar leer ik weer heel veel van en ik help haar met de technische kant. Inmiddels is mijn 

eigen vrouw een prima assistent geworden dit is gebleken tijdens de diverse fotografie opdrachten 

de afgelopen tijd, wij vullen elkaar prima aan. 

Om bij te blijven zal ik moeten netwerken, lezingen en dergelijke moeten bezoeken, (korte) 

workshops volgen en bijblijven door het lezen van vakliteratuur en (e-)boeken.  

Natuurlijk is er tegenwoordig voor elk probleem een oplossing te vinden op Google of Youtube, ook 

hiervan ga ik een soort Wikipedia webpagina maken om mijn bevindingen te documenteren en te 

delen in mijn netwerk. 

Door mijn voornemen om binnen enkele jaren minimaal een dag korter te gaan werken en dan geld 

te gaan verdienen met fotografie is een mooie zogenaamde stok achter de deur om een goed 

product te leveren. 

8 - Conclusie: 

Wat heb ik van dit onderzoek geleerd: 

Dat deze opleiding enorm veel tijd kost maar dat vind ik helemaal niet erg. Neem vorige week 

maandag even een ontbijtstilleven schieten 300 km gereden en om 9 uur ’s avonds thuis terwijl ik om 

10 uur ’s morgens ben vertrokken. 

Dat ik inmiddels een eigen bedrijfje ben gestart en dat ik eigenlijk mijn hele leven al fotografeer. 

Fotograaf is een beroep wat nooit zal uitsterven omdat mensen visueel zijn ingesteld. Een goede foto 

kan dus echt wat vertellen. 

Door te fotograferen op mijn eigen manier ben ik er achter gekomen dat heel veel mensen 

waarderen wat je doet. Ook weet ik inmiddels dat je niet de hoofdprijs moet vragen voor een foto 

rapportage of een foto, dit zolang je er financieel niet afhankelijk van bent. 

Doordat ik nu ook heb besloten om binnen een jaar of 2 á 3 korter te gaan werken zal ik mij 

ambitieus moeten opstellen om inderdaad van mijn hobby mijn beroep te maken, dit is nu nog in een 

zeer pril stadium. Ik heb overigens wel plannen om bedrijven te benaderen met mijn fotografie voor 

websites. 

Door mijn fotografie heb ik inmiddels wel heel veel mensen leren kennen die zelf fotograferen of het 

leuk vinden om gefotografeerd te worden. 

Ik nog heel veel leren maar dat is leuk. Ook ben ik voornemens als Sander de Gevoelsfotograaf weer 

een nieuwe workshop organiseert ik deze ga volgen of als hij z’n driemaandelijkse seizoenswandeling 

organiseert ben ik daar ook bij, het is altijd zo leuk om die mensen daar bezig te zien en onderling 

informatie uit te wisselen.  


