
 
 

Ben jij al zoom proof? - Verhoog je aantrekkingskracht 
tijdens online communiceren 
Tips door Monique Hogenstijn (Image & Styling) voor Zij Onderneemt 
 
 
Wist je dat hoe je er uitziet op beeld meer overkomt dan je verhaal? 
Wist je dat de kleuren die je aan hebt je eigen energie én die van de kijker beïnvloeden? 
Wist je ook dat je outfit, je houding en productiviteit bepaalt? 
 
Dit noemen wij non-verbaal communiceren. Op een beeldscherm wordt jouw uitstraling nog 
meer benadrukt. Dus zorg ervoor dat je er ook tijdens videobellen met een klant, tijdens een 
online vergadering of sessie, of als je een online training, presentatie of webinar geeft, op je 
best uitziet. Dat je deskundigheid en betrouwbaarheid uitstraalt en de aandacht vasthoudt. 
 
Deze imago-tips helpen je daarbij: 
 
Blijf jezelf verzorgen 
De salons van kapper en schoonheidsspecialiste zijn alweer een tijdje gesloten. Je ziet de 
uitgroei van je haarkleur zelf al niet meer, of je borstelige wenkbrauwen. Die oude 
joggingbroek zit heerlijk, zowel op de bank als op je thuiskantoor. Prima toch?!  
Juist nu is het fijn om jezelf te verzorgen, om aandacht te besteden aan je spiegelbeeld. 
Besteed aandacht aan je haar. Uit model? Doe het in een staart of gebruik leuke speldjes of 
een mooie sjaal. Doe een lekker luchtje op. En hoe stond die favoriete kleur lipstick je ook 
weer? Draag het! Je voelt je er direct een stuk zelfverzekerder door en dat straal je ook uit. 
Daarnaast getuigt het van respect voor de ander. 
 
High heels?! Juist nu! 
Nu of nooit, pak je kans om die high heels te dragen. Draag je alleen hoge hakken als je weet 
dat je de hele avond kunt zitten? Nu je thuis achter het beeldscherm zit, op die hoge hakken 
kan je niks gebeuren toch? En het belangrijkste: hoe voel jij je met deze geweldige schoenen 
aan? Dat straal je dus ook uit voor je beeldscherm! 
 
Kleur kan zoveel doen 
Op een beeldscherm komen kleuren anders, vaak harder over, dan in het echt. Draag liever 
geen zwart. Zwart en donkere kleuren komen gesloten over. Je teint lijkt bleker, het 
benadrukt schaduwen in je gezicht en geeft je een harde uitstraling. Heb je veel kleding in 
donkere kleuren? Combineer het dan met een lichtere kleur dichtbij je gezicht. Bijvoorbeeld 
met een blouse of sjaal. Bedenk dat er slechts een deel van je kleding te zien is, vaak maar tot 
borsthoogte. Een kleurig hemdje geeft dan minder effect dan een mooie sjaal.  
 
Kleuren doen ook veel met je eigen stemming, met de sfeer én de stemming van je 
gesprekspartner(s). Bedenk goed welke sfeer je wilt uitstralen, wat je wilt bewerkstelligen. Ga 
voor vriendelijk met roze tinten, voor fris en natuurlijk met groene kleuren en inspirerend met 
paars tinten. Houd rekening met de kleuren van je omgeving en achtergrond. Zet 
bijvoorbeeld bloemen naast of achter in beeld om de sfeer aantrekkelijk te maken voor jezelf 
en degene die naar je kijkt. Gele en oranje bloemen geven vrolijkheid af. 
 
Achtergrond 
Kijk eens zorgvuldig naar de achtergrond. Wat is er allemaal in beeld? Dit ziet de ander dus 
ook. Een wand met leuke fotolijstjes, of een kast vol boeken en accessoires kan in je interieur 
heel gezellig en stijlvol zijn, maar op beeld leidt het enorm af. Zorg voor een rustige 
achtergrond. Dat draagt bij aan jouw uitstraling. Het geldt ook voor jouw eigen uitzicht. Staat 
er achter jouw beeldscherm een berg strijkgoed, ligt de post naast je op het bureau? Elke 
afleiding zorgt voor een lagere energie tijdens een gesprek. Ruim je huiskantoor op, net als 
op het werk. Kleine moeite, groot plezier. 
 
Recht voor de camera 
Let ook op de stand van je camera. Zorg dat deze op ooghoogte staat. Gebruik een 
laptopstandaard of eventueel een stapeltje boeken of een kistje. Je gezicht komt zo beter in 



beeld. Je hebt minder last van vreemde schaduwen, geen onderkin of wallen. EN het praat 
ook fijner dan dat de ander tegen een paar neusgaten of het plafond aankijkt! 
 
Houd het rustig en professioneel 
Wees er bewust van dat je een zakelijk gesprek aangaat. Vermijd te diepe decolletés of te 
schreeuwerige prints. Thuiswerken met mooi weer is geen vakantie vieren in je zomerse of 
vrijetijd outfit. 
 
Licht 
Zorg dat je goed in het licht zit. Als je met rug naar het licht zit, bijvoorbeeld voor een raam, 
ben je moeilijk zichtbaar voor de ander. Ze zien dan alleen een donker silhouette. Ga met je 
gezicht naar het raam of een lichtbron zitten, dan komt je boodschap een stuk helderder over. 
 
Alles is imago! Hoe je overkomt, hoe je jezelf presenteert, dat heb je zelf in de hand. Non-
verbaal en online communicatie is meer aanwezig dan je zou denken. Wees hier bewust van. 
Wanneer je hier extra aandacht aan besteed gaat dit je verder helpen met een professionele 
uitstraling. Online zichtbaar en professioneel overkomen is aantrekkelijk en een must voor je 
persoonlijke branding en laat je zien wie je bent! 
 
Kleuren kunnen voor ieder een ander effect geven, afhankelijk van je huidskleur, teint, kleur 
ogen en haar. Wil je hier meer over weten, dan geef ik je graag een persoonlijk kleuradvies. 
Heb je andere vragen over je uitstraling online én offline? Wil je dat ik meekijk naar je outfit of 
beeldomgeving? Stuur een e-mail: laatjezien@moniquehogenstijn.nl of whatsapp via 
0642233371 
 
Wil je meer zien en lezen over Imago & Styling? Volg mij via de social media kanalen: 
Instagram, Facebook. 
 
 
Monique Hogenstijn 
Image & Styling 
 
Deze tips ontvang je n.a.v. de online koffiesessie van Zij Onderneemt over Moodmarketing 
voor online ondernemen (Natasha Ioppi) 
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