
 

Een goede profielfoto: je juiste visuele indentiteit 
Iedereen weet dat in deze hippe en moderne digitale wereld een goede profielfoto belangrijk is. 
Instagram, LinkedIn, Facebook en niet te vergeten ID-badges bij conferenties vragen allemaal 
om een goede profielfoto. 

Over dit onderwerp zijn altijd vragen: wel of geen foto op mijn cv en wat is de beste foto voor 
LinkedIn? Advies: gebruik 1 foto voor alle media. Dit wekt vertrouwen op. Maar wanneer heb je 
een goede profielfoto? Wanneer voldoet hij aan de voorwaarden van een goede foto? Een uitleg. 

  

Hierboven zie je een aantal goede profielfoto’s. Ze lachen allemaal, kijken recht in de camera, 
zijn goed gekleed, de belichting is goed en de verhoudingen zijn juist. 

Ook jij kunt een goede profielfoto maken maar maak onderstaande fouten niet:  
       
Wazig.  
Zie je toch nog veel gebeuren. Zorg ervoor dat je bij het maken van de foto de fotograaf scherp 
stelt op de ogen. Houd je je gezicht liever wat schuin (wekt sympathie op)? Stel dan scherp op 
het meest dichtstbijzijnde oog. In deze voorbeelden is de onscherpte vrij groot en duidelijk. 
Controleer je foto goed want onscherpte is storend ook al is het maar heel klein. 

Drukke achtergrond. 
Bij het gebruiken van een profielfoto kijken veel mensen niet naar de achtergrond. “Ik zie er toch 
goed uit?”, is een veelgehoord argument. Echter, de achtergrond zegt veel over iemand, het leidt 
af en je laat de kijker niet focussen op het echte onderwerp (jijzelf).  

Fronsen. 



 

Blijf onthouden dat mensen oordelen. Denk zelf maar eens na. Als jij op vakantie de weg wilt 
vragen dan zoek je degene uit waarvan jij denkt dat hij of zij het wel weet. Oordeel hoort bij het 
visuele aspect, het gebeurt in het onderbewuste. Als je dit weet, stuur het dan de goede kant op. 

Ik zie nog veel foto’s waarin mensen fronsen of wegkijken. Denk na over welk gevoel jij wilt 
oproepen met je foto. 
 

Verkeerd gesneden foto. 
Deze vakterm wordt gebruikt op het moment dat er gekozen is voor niet goede verhoudingen. 
Het kan zijn dat een foto te groot is en je computer biedt allerlei tools om een foto goed te 
krijgen door de afbeelding te snijden (crop). Advies: maak een nieuwe foto in plaats van een fout 
aangesneden foto te plaatsen. 
 

Niet lachen. 
Lachen roept automatisch een prettig gevoel op. Lach! 

Mugshot. 



 

Een mugshot is het Engelse woord voor de foto die van je gemaakt wordt nadat je bent 
gearresteerd. Voorkom dat je ‘most wanted’ wordt en maak een betere foto door te lachen en 
een neutrale achtergrond te gebruiken. 

Selfie. 
Erg hip maar not done voor je profielfoto. Vraag of iemand anders een foto van je maakt. 

Schaduw. 
Let goed op dat je niet teveel schaduw in je foto laat zien. Ga lekker in het licht staan maar ook 
weer niet teveel zodat je een overbelichte foto krijgt. Voor het echte werk: ga eens met je rug 
tegen de zon in staan en laat de fotograaf eens een reflectiescherm gebruiken (kan prima van 
een piepschuim plaat zijn).  
 

  



 

 

Ga niet te ver weg staan. 
Kijk goed hoe je je foto vult. Ga niet te ver weg staan. Laat je kijker een goede blik hebben op 
wie je bent. Laat vooral ook zien wie je bent. Het laten zien van je hoofd en schouders is 
voldoende. 

Onjuist filtergebruik. 
Door de komst van Instagram en verbeterde foto-opties op onze telefoons, kunnen we 
eindeloos gebruik maken van filters zonder dat we volleerd Photoshopper hoeven te zijn. Maar 
pas het wel op de juiste manier toe. 

 



 

Verkeerde kleding. 
Zorg dat je er goed uit ziet, helemaal voor je potentiële opdrachtgever, werkgever of wie ook 
gebruik wilt maken van je diensten. Denk na over welke indruk je wilt achterlaten.   
 

Vermijd drank op je foto. 
Onnodig. Gebruik je foto zakelijk en deel dit soort foto’s met je Facebookvrienden (scherm 
Facebook af voor de buitenwereld). 

  

Tot slot enkele feiten en nog wat tips: 

• je Linkedin pagina wordt beter bekeken met een goede profielfoto;  
• een professionele foto kan gemaakt worden voor ongeveer 75 euro; 
• met een slechte kwaliteit foto wordt je door de kijker niet serieus genomen; 
• plaats geen logo in je profielfoto. Je potentiële klant/opdrachtgever/werkgever wil zaken doen 

met jou; 
• knip geen foto uit een andere foto alsof het lijkt dat er nog iemand naast je staat. Komt 

onprofessioneel over; 
• gebruik geen vakantiefoto’s, hiermee kom je niet serieus over; 
• bepaal goed de stand van de fotograaf. Een foto van onderen genomen geeft een autoritaire 

uitstraling. Maar helaas kijk je dan wel in je neusgaten; 
• lijkt de foto niet op je? Dan herkent de ander je niet mee als je bent uitgenodigd; 
• geen handen in de foto laten zien: dit schept afstand; 
• geen babyfoto laten zien, hoe schattig dan ook. Behoeft geen uitleg. 

Veel succes. Voor vragen, bel! 
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