
 
Beste leden, 
 
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe BNS Crisp website. 
Dit biedt mooie kansen voor jou en je bedrijf. Je krijgt een nog beter podium op de 
nieuwe website waarop jij je bedrijf dus nog professioneler kunt neerzetten. Met z’n 
allen bepalen we straks het geheel. Lees onderstaande punten zorgvuldig door en start 
op tijd met het voorbereiden van jouw eigen identiteit en uitstraling. 

 
1. Waarom een nieuwe website?  

• Dichter bij de eindgebruiker en dus toegankelijker. 
• Eigentijdser met onder andere een betere verbinding naar al onze social media 

kanalen en de mogelijkheid voor volledige leden om dit goed te duiden. 
• Meer visueel, we hebben immers een beeldend vak. 
• Eenvoudiger te bezoeken door de driedeling voor onze verschillende doelgroepen; 

onze leden/stylisten, (potentiële) partners en consumenten. 

 
2. Voor wie? 

 
Voor leden en potentiële leden in de domeinen interieurstyling particulier & zakelijk, 
vastgoedstyling en groenstyling, voor (potentiële) partners en consumenten. 
  
3. Wat verandert er? 

• Landingspagina voor drie  verschillende doelgroepen; stylisten, (potentiële) partners 
en consumenten. 

• Één overzicht waarin alle leden te vinden zijn, in plaats van een portfolio pagina waar 
alleen de leden met een volledig lidmaatschap te vinden zijn en een pagina met een 
opsomming van namen van alle leden en alle lidmaatschappen. Wel blijft er 
onderscheid in getoonde info tussen volledig lidmaatschap en de andere 
lidmaatschappen, zie punt 4. Een volledig lid krijgt op de website het grootste 
podium. 

• Op de overzichtspagina van alle leden wordt de featured image van ieder lid een 
sfeerfoto, in plaats van het logo en portretfoto zoals op de huidige website het geval 
is. Uiteraard met vermelding van persoons- en bedrijfsnaam. 

• Partnerbedrijven krijgen de mogelijkheid zelf hun tekst, aanbod en beeldmateriaal te 
uploaden en te wijzigen, zodat zij hun aanbod up to date kunnen houden. 

4. Te uploaden informatie en beeldmateriaal per lidmaatschap 
 

Ben je volledig lid van BNS Crisp, dan heb je de mogelijkheid om jouw portfolio onder 
de aandacht te brengen van potentiële klanten, zowel particulier als zakelijk. Met de 
nieuwe website brengen we onze leden dichter bij deze doelgroepen, des te 
belangrijker dus dat jouw portfolio er uitziet om door een ringetje te halen en je een 
sfeerbeeld kiest wat er uitspringt tussen de andere foto’s. Leden met een ander 



lidmaatschap zijn ook in het zelfde overzicht te vinden, echter met meer info en zonder 
portfolio, zie hieronder. 
 
Volledige leden 

• Profieltekst max. 150 woorden 
• Portretfoto  
• Tien portfolio foto’s   
• NAW gegevens  
• Links naar website, E-mail en social media kanalen  
• Aantal jaren in het vak  
• Domein en specialisaties  

 
Overige lidmaatschappen (Basis, student, docent) 

• Profieltekst max. 150 woorden  
• Portretfoto   
• Één sfeerbeeld op de overzichtspagina 
• NAW gegevens 

 
5. Hoe pak je het goed aan? 

• Een portretfoto met een professionele uitstraling, geen vakantiefoto of een foto 
waar je jezelf hebt 'uitgeknipt'. 

• De links naar je sociale media; dit moeten de url's zijn (niet alleen je 
gebruikersnaam), de lezer van je portfolio kan dan direct worden doorgelinkt naar 
jouw website of social media kanalen. 

• Let erop dat je foto's scherp zijn. Maar ze mogen niet zwaarder zijn dan 1mb per 
foto. In de praktijk blijkt dat veel foto's op internet donkerder overkomen. Upload 
foto's met een goede belichting. 

Eisen goede portretfoto 

• Afmeting idealiter 150 x 150 pixels (er wordt een ronde uitsnede van gemaakt) 
• Goede belichting 
• Denk aan scherpte/diepte (achtergrond onscherp) 
• Duidelijk in de camera kijken 
• Geen vakantie foto 
• Geen selfie 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Voorbeeld goede portretfoto 

6. Tips & tricks voor een goed portfolio 

• 10 foto's van je werk; waarvan in ieder geval 8 foto's van opgeleverde projecten 
moeten zijn, daarnaast mag je 2 foto's plaatsen van de manier waarop je werkt zoals 
b.v. een sketchup tekening of een moodboard. 

• Plaats per beschikbaar beeld bij voorkeur één foto. Zo ontstaat er rust. Dit nodigt de 
bezoekers uit om je werk langer te bekijken. Wil je toch meerdere foto’s in een 
collage plaatsen, zorg dan voor niet te kleine foto's en vermijd herhaling. 

• Zorg ervoor dat de beelden goed belicht en scherp zijn. 
• Een rechte horizon is belangrijk voor een juiste indruk van de ruimte of detail. 
• Zoek een goede uitsnede, zodat wat je wilt tonen, ook meteen in het oog springt. 
• Probeer variatie te laten zien, dus plaats meerdere projecten. Verras de bezoekers 

en zorg voor een goede visualisatie van jouw specialismen. 
• 3D tekeningen kunnen ter aanvulling, maar liever niet meer dan twee stuks, dat 

geldt ook voor plattegronden en ander tekenwerk.  
• VOOR en NA foto’s zijn prima, maar wel samen in één beeld, vanuit eenzelfde 

standpunt, zodat het “lekker” kijkt! Een VOOR foto afzonderlijk plaatsen verwart de 
bezoeker, deze valideren wij niet. 

• Probeer je werk door de ogen van de opdrachtgever te bekijken. Is het duidelijk wat 
je doet, komt het over? 

• Kijk ook eens naar de andere leden van BNS Crisp, wat doen zij aan een eigen 
(huis)stijl? Leer van elkaar en ontwikkel zo je eigen “handschrift”.  

Afmetingen portfolio foto’s 

• Minimale breedte 1000 pixels, voor zowel landscape als portrait formaat foto’s 
• De foto’s worden als deze groter zijn automatisch gecomprimeerd naar minimaal 

1000 pixels. 
• Foto’s welke minder breed zijn dan 1000 pixels, kunnen niet geupload worden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
   Voorbeelden goede interieurfotografie 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je profiel of presentatie op de website van BNS Crisp is je visitekaartje. Consumenten en 
commerciële opdrachtgevers zullen de website raadplegen. Ga er zorgvuldig mee aan 
de slag. Wij wensen je daarbij veel succes!  
 
We checken alle portfolio’s op de hierboven genoemde punten, al zal dat wanneer de 
website net live is niet meteen van iedereen zijn maar in de loop van het jaar. 
 

7. Wanneer uploaden? 

We hebben nog geen exacte datum waarop iedereen zijn/haar gegevens kan uploaden, 
dit zal rond eind maart/begin april zijn, t.z.t ontvang je hier nader bericht over, uiteraard 
met een uitleg hoe je dit kunt doen. 
Wel willen we je vragen om je alvast voor te bereiden door je profieltekst te 
(her)schrijven waar nodig en professioneel en actueel beeldmateriaal te selecteren. Dit is 
je kans! Zoek e.e.a. bij elkaar, mits van toepassing op jouw lidmaatschap, zodat je er 
klaar voor bent zodra je kunt gaan uploaden. Dan hebben we snel een goed gevulde 
ledenpagina. 
 

 
 


