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Beste Challenger,

Een fantastische eerste indruk maken met je CV? 
Daar hoort de juiste profielfoto bij. 

Met deze “Sparkling Personality Picture Guide” 
begeleiden wij je stap voor stap 

om ook je persoonlijkheid te doen stralen op foto. 

Want persoonlijkheid reikt 
zoveel verder dan een glimlach. 

Succes!

Intro

for Challengers



A smile might
make an impression.

Personality, however,
makes an impact.



Locatie

Kies voor een neutrale lichte achtergrond, 
een gewone witte muur is helemaal prima.



Look & Feel

Ga voor een professionele uitstraling en vermijd te felle kleuren, 
grote merklogo’s, drukke prints en opvallende juwelen.
Hou het neutraal maar ga niet voor wit of zwart.
Een nieuw kapsel probeer je beter een andere keer.



Vraag een vriend(in)

Vraag aan een vriend(in) of familielid 
om achter de lens te staan.
Een selfie als professionele profielfoto is geen optie.



Het gewone daglicht zal je als beste doen stralen.
Ga daarom dicht bij of naast een raam staan voor  
een mooie natuurlijke lichtinval. Wazige foto’s komen 
niet professioneel over, stel daarom scherp op de ogen.

Tip: Fotografeer met zacht licht.

Setting



Smile as you are

Liever geen tandpasta smile of brede glimlach?  
Dan hebben we volgende tip voor een stralende en  
professionele glimlach: trek je mondhoeken lichtjes  
naar boven en knijp je ogen heel zacht samen voor  
een sympathieke glimlach.



Je sprankelende foto

Maak een fantastische eerste indruk 
bij je toekomstige werk- of opdrachtgever
met een sprankelende foto van jezelf op je CV. 
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