
Fotograferen van connectie, emotie & het mooiste licht
COACHING - HEIDIGITA



WAAROM COACHING?
Je bent (aspirant) fotograaf en hebt ontzettend veel passie voor wat je doet, maar je loopt af en 
toe vast. In instellingen die achteraf niet de beste keuze bleken, licht dat niet voor je werkt zoals 
je dat ziet bij andere fotografen, je workflow die niet efficiënt genoeg is, het contact met de klant 
wat niet altijd soepel verloopt, een prijsstrategie waaraan je twijfelt, poses die niet uitpakken 
zoals je wil, óf juist een gebrek aan inspiratie op dat gebied. Kortom; je hebt wat hulp nodig en 
wil investeren in je eigen groei. Lees je dit en denk je ‘dit ben ík!’ Lees dan vooral snel verder!

Iedere fotograaf heeft zo nu en dan een moment van vastlopen. En dan is het enorm leerzaam 
om je werk eens door een ander te laten bekijken of mee te lopen tijdens een shoot zodat je 
weer nieuwe dingen kan leren en geïnspireerd en gemotiveerd een nieuwe weg in kan slaan. 
Een coachingstraject kan ervoor zorgen dat je beter weet wat je doet, meer durft te vragen van je 
klant, beter wordt in het regisseren van het perfecte plaatje en optimaal gebruik leert te maken 
van het licht. In een coachingtraject behandel ik niet de basis, maar welke vraag je ook hebt, ik 
zal hem beantwoorden, ook als deze over basistechniek gaat. Een coachingstraject gaat immers 
over jouw groei als fotograaf, dus vraag vooral alles wat er in je opkomt. Geen vraag is te gek!



WAT BEHANDELEN WE?

Coaching - the talk
Tijdens ‘the talk’ ga ik in op al jouw vragen. We kijken waar je tegenaan loopt, hoe je workflow 
eruit ziet, of je eruit komt op het gebied van natural posing en we praten uitgebreid over het 
gebruik van licht, instellingen en fotograferen tijdens golden hour en andere uitdagende lich-
tomstandigheden. Daarnaast neem je de raw files van twee shoots mee. Eén shoot waar je heel 
trots op bent, en één shoot waar je moeite mee had. Dan kijken we samen naar de instellingen 
die je gebruikt hebt, hoe je gebruik hebt gemaakt van het licht en naar de poses. Ik geef je tips 
& tricks over alle onderdelen, zodat je precies weet wat je eventueel beter/anders/meer/minder 
had kunnen doen, zodat jij tijdens je volgende shoot precies weet wat je te doen staat én hoe.

Coaching - the talk + the walk
Bij ‘the talk + the walk’ doen we alles wat we bij ‘the talk’ doen, alleen dan doen we daarnaast 
ook een live (golden hour) shoot. Jij kiest wat voor shoot: gezin, motherhood, zwangerschap of 
koppel. Ik laat je zien hoe ik shoots aanpak en je gaat zelf shooten met de kennis die je bij the 
talk op hebt gedaan. Uiteraard begeleid ik je bij de shoot en zal je helpen en aansturen, daar 
waar nodig. Je gaat niet alleen naar huis met een hoop nieuwe kennis, maar ook met hele mooie 
beelden voor je portfolio en je zit meteen goed in je nieuwe fotografie flow! Uiteraard is het 
mogelijk om alleen één van de twee te doen. Bij slecht weer wordt een outdoor shoot verzet naar 
een ander moment.



WIE BEN IK?

Nu je weet wat ik je ga leren tijdens de coachingssessie, is het misschien ook wel zo leuk als ik 
even wat over mezelf vertel.

Ik ben Heidi, geboren en getogen in Amsterdam, moeder van Jordan en Stevie, vrouw van Ritchie 
en het meest interessant voor jou: fotograaf. Toen ik 24 was besloot ik mijn interesse voor fo-
tografie verder te voeden door de basisopleiding te doen aan de Fotoacademie. Het was echter 
pas in 2014 dat ik me officieel inschreef bij de Kamer van Koophandel. Ik heb veel verschillende 
soorten fotografie gedaan. Van straattrends, fashion-, interieur- en foodfotografie tot aan wat ik 
nu doe: bruiloften, gezinnen, zwangerschappen, portretten, geboortes, newborn en fashion. Zoals 
je ziet ben ik niet voor één gat te vangen, maar als er iets terugkomt in mijn werk, dan is het 
emotie, connectie en licht. Daar kan ik uren over praten en ik vind het ook ontzettend leuk om 
anderen te helpen groeien hierin. Uiteindelijk leer je veel door te doen, maar óók door mee te 
kijken en door je een zetje in de goede richting te laten geven. En dat doe ik graag!



INVESTMENT

Ik noem dit onderdeel ‘Investment’ voor een reden. Want je moet dit zien als een investering in 
jezelf. Een investering in je groei, je kennis én je zelfvertrouwen als fotograaf. Dat is iets waard, 
maar ook zo weer terugverdiend natuurlijk! Bovendien kun je dit ook aftrekken van de belasting. 
Hieronder vind je de prijzen voor de eerder genoemde coachingsopties. Alle prijzen zijn exclusief 
btw.

The talk
Tijd: +/- 4 uur

Locatie: Amsterdam
Prijs: € 395,-

The talk + the walk
Tijd: +/- 5,5 uur

Locatie: Amsterdam + Laren
Prijs: € 495,-

Inclusief gratis 
Posing Guide 

16 pagina’s gevuld met 
boordevol inspiratie poses 

en uitleg.

Wil je geen coaching boeken, 
maar wel de Posing Guide? 

Dit kan voor € 65,-. 



EN NU?

Heb je nog vragen over de coachingssessie? Laat het me dan vooral weten. Is alles duidelijk en 
wil je de sessie inplannen? Dat kan hier: https://www.heidigita.com/coaching.html. Let op: doe 
je The Talk én The Walk óf alleen The Walk, dan zul je The Walk los via een andere agenda in 
moeten plannen. Je shoot kan je hier inplannen: https://www.heidigita.com/sunset-shoot.html.

Goed om te weten dat je na de coachingssessie ook altijd nog kan mailen bij vragen. Zo’n sessie 
zit boordevol met informatie, dus het kan zijn dat je dingen vergeet te vragen die je eigenlijk 
wilde vragen. Geen zorgen, ook na de sessie ben ik er voor je!

Ik hoop je snel te spreken!

Liefs, Heidi

Contact
Tel: 06-23310897
Mail: heidi@heidigita.com


