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Klik-klak-klaar? 
Niet voor het echte werk!

fotografie voor extra beleving 
in een winkelgebied

In deze tijd van selfies en miljoenen ‘kiekjes’ gemaakt met de 

miniatuurlensjes van smartphones, zou je bijna vergeten dat er ook 

nog echte camera’s en echte fotografen bestaan. Ingrid Ploegmakers 

van WPM’s business unit Marketing & Communicatie weet dat maar 

al te goed. Als het om de positionering van winkelcentra, beleving 

en multi-channel communicatie gaat, dan is volgens haar een échte 

fotograaf onvervangbaar. →
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I ngrid Ploegmakers, verantwoordelijk 
voor de marketing en communicatie van 
diverse winkelgebieden in Nederland, is 
duidelijk over het belang van fotografie. 

‘Vanuit de positioneringsvisie volgt onder andere de mar-
keting- en communicatie. Wij vinden het belangrijk dat 
het beeld en de fotografie echt iets zegt over het winkelcen-
trum en over de thema’s die daar spelen.’

‘Je boodschap overbrengen aan je doelgroep, dat kan 
natuurlijk op 1001 manieren. Je kunt er een heel verhaal 
van maken, maar een beeld zegt vaak veel meer. Beelden 
moeten kwaliteit, creativiteit, beleving en opvalwaarde 
hebben. Ze moeten in een oogopslag aandacht trekken 
en het juiste verhaal vertellen. Steeds vaker merken wij 
dat een perfect op maat gemaakt beeld zoveel meer doet! 
Het doet mensen stilstaan, praten en delen. De fotografen 
waarmee we samenwerken moeten zich natuurlijk wel echt 
goed inleven in de thema’s van een betreffend gebied en de 
positionering.’

De foto’s die WPM M&C laat maken, worden gebruikt 
in de communicatie naar de consument: ‘Dan gaat het 
dus om events, zondagopeningen, advertenties in lokale 
bladen, maar ook worden de foto’s op de website gebruikt 
en in social media. Eigenlijk bij alles dat ingezet wordt om 
het winkelcentrum op de kaart te zetten.’
Maar de ene foto is de andere niet. Zo wordt in de positi-
oneringsvisie voor De Admirant in Eindhoven gewerkt 
met een design-achtige uitstraling, daarmee uitdruk-
king gevend aan het imago waar het winkelcentrum naar 
streeft. Ingrid Ploegmakers: ‘Dat niveau willen we tot 
uiting laten komen in de events en de communicatie en 
dus ook in de fotografie die daarvoor gebruikt wordt. Hoog-
waardig, trendy en hip: zo laten we met beelden het totale 
plaatje dat we willen neerzetten voor Admirant Shopping 
Eindhoven kloppen.’

MADE BY MEREL VAN DE BEUKERING
Fotografe Merel van de Beukering heeft ondanks haar 
jeugdige leeftijd al een flinke track-record opgebouwd 
en op haar cv zijn behoorlijk wat exposities en awards te 
vinden. Zij fotografeert regelmatig in opdracht van WPM. 
Wat maakt haar werk onderscheidend en hoe gaat zij te 
werk?

‘Elke fotograaf streeft naar een herkenbare eigen stijl en 
sfeer. Die van mij heeft vaak een wat surrealistisch tintje. 
Maar het gaat natuurlijk niet om de stijl op zich, maar 
om wat de opdrachtgever met de foto’s wil bereiken. Voor 
WPM M&C heb ik foto’s gemaakt van De Admirant en 
De Klanderij. Zoiets begint met een briefing en die wordt 
gevolgd door een bezoek aan de locatie. Ik ben dan een 
paar uur tot een halve dag aan het rondkijken en probeer 
een gevoel te krijgen bij die locatie. Ook maak ik alvast 
wat verkennende foto’s. In die fase krijg ik meestal ook al 
de eerste ideeën voor een aanpak. Die leg ik voor aan de 
opdrachtgever en dan hoor ik of ik in de goede richting 
denk. Uiteindelijk liggen er twee of drie ideeën die na 
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Schetsen en foto's van 
Merel van de Beukering
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wat overleg samengevoegd worden tot de manier waarop 
de foto’s gemaakt gaan worden. Daar maak ik dan eerst 
nog schetsen van en zo kan ik verder met mijn voorbe-
reidingen. Want het kan zijn dat ik modellen nodig heb 
of attributen, extra licht of – zoals op De Klanderij – een 
windmachine wil inzetten.’

DUITSE BALLONNEN
Voor De Klanderij ging het om vier studioshoots met 
modellen en vier shoots op locatie. Merel creëert de set 
vaak helemaal zelf en probeert het resultaat zo optimaal 
mogelijk aan te laten sluiten bij het idee en de schetsen. 
‘Als ik erin slaag om in mijn opnamen echt die gewenste 

sfeer te treffen, dan is dat iets waar ik als fotograaf blij van 
word.’

Eveneens voor De Klanderij fotografeerde Merel het 
thema ‘Duitse dag’. ‘Ik moest eerst goed nadenken hoe ik 
dat kon gaan doen. Uiteindelijk heb ik een aanpak bedacht 
met ballonnen in de kleuren van de Duitse vlag. Dat klinkt 
nu simpel, maar om dat in de fotografie en ook in bewe-
gend beeld samen met de modellen in de omgeving van 
De Klanderij in de juiste sfeer te realiseren, is best lastig. 
Maar het resultaat is – vind ik zelf – prachtig geworden. En 
heel bruikbaar ook, want die foto’s kunnen dan in diverse 
media verwerkt worden, onder andere ook voor de grote 
videoschermen van De Klanderij.’

Merel fotografeert ook voor de StiB Awards van WPM. 
‘Daar heb ik wat meer vrijheid en gaat het werk meer 
richting kunstfotografie. Daarbij ben ik altijd op zoek naar 
nieuwe en originele invalshoeken.’

WWW.WPMGROEP.NL
WWW.MERELVANBEUKERING.COM

Het werk van Van de 
Beukering heeft vaak een 

surrealistisch tintje


