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Prachtige
ondernemers laten
zich zien

TROTS OP MIJN KLANTEN | FIJNE SAMENWERKINGEN | WAT BRENGT DE TOEKOMST

BEGIN BIJ DE BASIS
De basis van elk bedrijf begint bij de eigenaar.
Zijn of haar visie en kernwaarden maken het bedrijf tot wat het
is. Ook al doen anderen misschien precies hetzelfde, toch is dit
bedrijf anders. Ik geloof daar heel sterk in.
Mijn missie is dan ook om de ondernemer achter het bedrijf goed
in beeld te brengen en daarvoor begin ik bij de basis.

Ik ben Marieke van Dulmen, bedrijfsfotograaf met een missie.
Ooit deed ik de HEAO en werkte met plezier bij diverse
organisaties in de marketing en communicatie. Deze kennis en
ervaring in het bedrijfsleven komt mij heel goed van pas. Ik schiet
nooit zomaar wat plaatjes, maar overzie het geheel en weet
welke
input ik nodig heb om tot inhoudelijk passende beelden te
komen.

Het afgelopen jaar heb ik diverse ondernemers in hun eigen
kracht gefotografeeerd. Een aantal van hen zet ik zet ik in dit
magazine en breng ze zo een kleine ode. Ik ben ontzettend
dankbaar dat ze zich durfden te openen voor mijn camera.
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HET BESTE UIT JEZELF HALEN,
EN PRECIES DAT LATEN ZIEN
AAN ANDEREN
Een van mijn eerste klanten was Nynke Politiek. Ze werd een vaste klant en inmiddels werken we
samen aan diverse opdrachten en projecten.
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LAAT JE
BEELDBANK
HET WERK
VOOR JE DOEN

De foto's met Nynke hebben duidelijke een modische
insteek. Heel passend aangezien ze werkt met
kleding- en style-advies. Aan de andere kant brengt
dat ook de uitdaging om geen afstand te scheppen
tussen haar en haar potentiële klanten. Duidelijk is
dat Nynke een professional is en op de hoogte van de
laatste modetrends, maar ook dat ze een
gesprekspartner op niveau is. Door de uitstraling van
haar foto's is meteen helder of jij als klant bij haar
past of niet.

Nynke zet haar beelden veelvuldig in op social media,
maar ook bij interviews, workshops, in folders en
flyers en sieren haar foto's menig cover van een
magazine.

Heerlijk om telkens weer die vrijheid te

krijgen om mijn creativiteit te laten stromen!

2019

|

MARIEKE

VAN

DULMEN

Een van mijn eerste klanten was Nynke Politiek. Ze werd een vaste klant en inmiddels werken we
samen aan diverse opdrachten en projecten.
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WIL JE SNEL GAAN,
GA ALLEEN.

WIL JE VER KOMEN,
GA SAMEN
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EEN GOEDE VOORBEREIDING IS KEY
marketing en communicatie vormen een stevig en onontbeerlijk fundament

Begin bij het begin. Klinkt logisch toch? Vaak

Hannelies werd door mijn vragen geprikkeld om

komen ondernemers bij me met een simpele en

goed na te denken over waarom hij nu doet wat

vooral praktische vraag; ik heb foto's nodig.

ze hoe en ook op welke manier. Dat is dus totaal

Bijvoorbeeld voor de website. Even een aantal

anders dan veel HR managers. Dat zij hoog

portretten en dan een keertje wisselen van jasje.

opgeleid is en ontzettend veel ervaring heeft

Liefst ook nog eentje met een witte achtergrond.

stond buiten kijf. Maar haar humor zorgt steevast

Check. Lekker makkelijk toch?

voor een fijne sfeer, haar vermogen buiten de box
te denken brengt verrassnde oplossingen, zonder

Liever begin ik niet bij het eindproduct, de foto,

moeite houdt zij alle ballen in deliucht omdat zij

maar juist een stukje eerder. Ik wil weten wie je

als geen ander het geheel overziet.

bent, wat je doet, hoe je dat doet, met welke
klanten werk je het liefst, typeer je jezelf als stoer

En nu dit helder was, maakten we een shootlijst

en robuust of juist als lief en schattig?

voor op een niet alledaagse HR locatie. Zo

Door deze vragen in mijn werkboek en gesprekken

kwamen maakten we fotos in een parkeergarage

komen we tot wat jou onderscheidend maakt. Dit

en in een hotellobby!

is marketing en communicatie basics, en ik kan
niet anders dan vanuit deze basis werken.
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INBUSZ, EEN VERFRISSENDE
KIJK VANUIT HR

Een van mijn eerste klanten was Nynke Politiek. Ze werd een vaste klant en inmiddels werken we
samen aan diverse opdrachten en projecten.
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Een van mijn eerste klanten was Nynke Politiek. Ze werd een vaste klant en inmiddels werken we
samen aan diverse opdrachten en projecten.
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HANNELIES OVER
DE FOTOSHOOT
Marieke is een zeer professionele fotograaf met
oog voor het verhaal achter de ondernemer. Goed
onderbouwde voorbereiding door middel van
fantastisch werkboek en telefonisch interview
waarin ze doorvraagt waar je voor staat. Ze zoekt
naar de meerwaarde voor in jouw foto's en denkt
mee over wat je wilt uitstralen -> qua innerlijk en
hoe dit naar buiten wordt gebracht. In haar
communicatie verbindt Marieke snel en door haar
pragmatische aanpak heb je een superleuke dag,
vol energie en mooie foto's. Een toffe herinnering
waar ik blij op terug kijk! Ik raad Marieke zeer voor
welke vorm van ondernemen je ook doet!
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YOU DON'T
TAKE A
PHOTOGRAPH,
YOU MAKE IT
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GROEI ZIT BUITEN JE COMFORTZONE
je voelt je kwetsbaar en onwennig; de eerste keer voor de camera

Na een burn-out jezelf helemaal opnieuw uitvinden. Dat is wat Emma deed. Ze vond haar passie in
schrijven met bezieling en bedacht het soulmanifest. Een document dat dient als basis van jouw teksten.
Ze schrijft pakkende 'over mij'- pagina's, weet steeds de juiste snaar te raken vanuit kwetsbaarheid en
imperfectie.

Juist in die kwetsbaarheid schuilt haar kracht. Dit te mogen vastleggen was echt een feestje. Duidelijk een
gevalletje van buiten je comfortzone treden. We hadden zulke mooie gesprekken voor, tijdens en na het
shooten. Het werd een dag om te onthouden.

Haar social media kanalen zijn inmiddels gevuld met mooie beelden en ook op haar website staat ze te
shinen. Iets waarvan ze dacht dat dat echt niets voor haar was....
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EMMA JOSIEN, STORYTELLER EN
TEKSTSCHRIJVER VOOR BEZIELDE
ONDERNEMERS
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EMMA JOSIEN, STORYTELLER EN
TEKSTSCHRIJVER VOOR
BEZIELDE ONDERNEMERS

Een van mijn eerste klanten was Nynke Politiek. Ze werd een vaste klant en inmiddels werken we
samen aan diverse opdrachten en projecten.
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EMMA OVER DE
FOTOSHOOT
"Ik deed mijn allereerste shoot bij Marieke. Een
spannend moment; poseren voor de camera is niet
mijn favoriete activiteit. Gelukkig stelde Marieke
me op mijn gemak en bedacht ze leuke plekjes en
ontspannen houdingen. We waren ook gewoon
gezellig aan het kletsen, waardoor de spanning al
snel verdween. Wat ben ik blij met de foto's.
Marieke heeft me echt vastgelegd zoals ik ben. De
foto's stralen op mijn website en social media. Heel
blij met Marieke!"
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GA JIJ VOOR EVEN
WAT FOTO'S MAKEN

OF
BEELDSTRATEGIE?
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VANUIT PASSIE
ONDERNEMEN

Loes op haar blote voeten tussen het hoge gras. Zij
zet haar hele lijf in om zwangeren te begeleiden en
in hun kracht te zetten voor de bevalling.

Thaise massage , yoga en ontspanning staan centraal
in haar aanbod voor zwangeren. Individueel, zeker
niet in groepjes waar dan vooral allerlei kwaaltjes
met elkaar worden doorgenomen. Echt tijd voor haar
klant zelf.

Zacht maar krachtig moest het worden. Zeker niet
zweverig. Loes is iemand waar je niet omheen kunt.
Ontzettend krachtig met haar lijf, en heel serieus op
weg met haar bedrijf. Ze maakte een vliegende start
met de beelden die ze volop inzet op haar website,
social media, brochures en flyers.
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ONTSPANNEN EN VOL
ZELFVERTROUWEN JE
ZWANGERSCHAP TEGEMOET
Voor de klanten van Loes is het ontzettend belangrijk dat ze Loes ook persoonlijk kennen, ze komt
immers heel dichtbij. We maakten dus ook een lijst met hobby's en andere dingen die haar
persoonlijkheid definiëren, zoals gitaarspelen.
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Details zijn belangrijk. Heel fijn om beelden te hebben van details
met ruimte er omheen. Je kunt dan makkelijk tekst toevoegen voor
een post op social media, of bijvoorbeeld voor de headers op je
website

I DON'T TAKE A
PHOTOGRAPH,
I
MAKE
IT
2019

|

MARIEKE

VAN

DULMEN

INVESTEREN IS HET BESTE WAT JE
KUNT DOEN!
Als socioloog had Ewelina een goede baan bij de gemeente. Als moeder van twee kinderen wist ze hoe
zwaar de combinatie van ouderschap, verantwoordelijke baan en druk sociaal leven is. En als kinderen
niet goed slapen, geeft dat extra druk. Tijdens haar tweede zwangerschap kwam ze erachter dat leren
slapen

op een liefdevolle manier kan. En ze wilde dat delen met alle andere ouders die uitdagingen

rondom het slapen van hun jonge kindjes ervaren.
Ze besloot haar baan op te zeggen en werd door Kim West

¹

geselecteerd en opgeleid tot Gentle Sleep

Coach®

Er zijn maar weinig gecertificeerde slaapcoaches in Nederland; Ewelina wist dat ze iets unieks in handen
had. Ze besloot er vol voor te gaan. Ze investeerde in een goede website en een uitgebreide beeldbank
zodat ze de komende maanden altijd genoeg beeld had voor haar missie om andere ouders te helpen.
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SLAAPWETENSCHAP EN LIEFDE,
EEN HELE FIJNE COMBINATIE
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EWELINA OVER DE
FOTOSHOOT
Marieke, jij bent een prof hoor!
Dankzij jouw goede voorbereiding en al je vragen
vooraf, is onze shoot zo goed gelukt.
Het heeft mij veel meer gebracht dan alleen goede
foto's. Je bent met recht meer dan een fotograaf, een
echte beeldstrateeg
Ik ben ontzettend blij met alle foto's en blij met de
ideeen die het bracht voor mijn bedrijf!
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Photography is an art of
observation. It has little to
do with the things you see
and everything with the
way you see them.
- Elliot Erwitt -

HAAL UIT HET LEVEN WAT ERIN ZIT
Een mooi gezin, een fijne baan, een druk sociaal leven. Zo gaan de dagen voorbij en de jaren ook. Tot je
op een punt komt dat je weet dat je een missie hebt. Lilian helpt mensen hun verhaal te vertellen en dit
als een dierbare herinnering te koesteren. En dat doet ze met twee petten op, ze is namelijk
trouwambtenaar en uitvaartspreker. Twee belangrijke gebeurtenissen in het leven, beide liefdevol, en dat
is de kracht van Lilian. Met een open hart vol liefde tekent ze je verhaal op. Of dat voor een uitvaart of
een trouwerij is, hoe dan ook, is dat verhaal een kostbare en dierbare herinnering.

We hadden al gauw de kern te pakken en gingen shooten op diverse locaties. Onder andere bij het graf
van haar vader en in haar ouderlijk huis omgeven door prachtige bossen. Haar, vriend en dochter waren er
om ons te helpen, haar moeder zorgde voor heelijke broodjes. Het was een warm bad om zo'n prachtige
vrouw in te mogen fotograferen.
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HET VERHAAL MAG VERTELD
WORDEN. HET VERHAAL MAG
HERINNERD WORDEN
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LILIAN OVER DE
FOTOSHOOT
"Marieke ontmoette ik op de KvK dag in Arnhem. Op
gevoel maakte ik een afspraak om kennis te maken.
En wat ik dacht (voelde) klopte. Marieke is
professioneel, weet de juiste setting te creëren en
is oprecht op zoek naar het verhaal achter de
ondernemer. Marieke stelt je op je gemak, moedigt
je aan en denkt mee. Afspraak maken zou ik
zeggen!
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VERBINDING
Omdat ik het mooi vind om ondermers met elkaar te verbinden,
maar mijn netwerk daar helemaal niet groot genoeg voor was,
ben ik de photo walk begonnen. Dat is een combinatie van
netwerken en foto's maken.

Met een kleine groep ondernemers lopen we al kletsend langs
fotogenieke plekken in de stad. Ik heb een creatieve kijk op wat
ik fotogeniek vindt, dus dat kan weleens verrassend zijn. Ik maak
op die plekken van elke deelnemer indivudueel foto's.
ondertussen ontstaan er mooie gesprekken, worden jasjes
uitgewissled voor op de foto en helpen ze elkaar met
bijvoorbeeld social media. Heerlijk als het voelt als win-win-win.
We sluiten af met een drankje en de deelnemers gaan naar huis
met een mooie serie portretten als aanvulling of start van hun
beeldbank.

Op instagram probeer ik live verslag te doen van die dag, je kunt
in mijn hoogtepunten tergkijken hoe het precies gaat en wanneer
de volgende fotowalk is.
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www.mariekevandulmen.nl
06.41238223

