
17 Tips voor mooie flat lay foto’s 

Als mooie flat lay foto’s wilt maken, is het erg belangrijk een thema 
te kiezen. Zomaar wat spullen op tafel gooien en een foto maken is 
meestal geen succes. 

Om lay flat foto’s te maken die visuele voldoening geven, is het 
belangrijk bij elke foto een stappenplan te volgen. Zo maak je 
consistente series die samen nog krachtiger jouw visie overbrengen. 

1. Kies een thema 

Voor je van start gaat met fotograferen van flat lay foto’s, is het goed 
om even een kwartiertje te brainstormen wat voor foto je wilt 
schieten. 

Bedenk welk thema je gaat vastleggen en hoe je dat het beste zou 
kunnen doen. Welke items heb je nodig en wat is het 
hoofdonderwerp van je foto. Door focus aan te brengen, krijgt de flat 
lay foto nog meer kracht. 

Je kunt uiteraard ook een fotoserie maken met verschillende 
hoofdonderwerpen. Kijk hieronder eens naar voorbeeld thema’s ter 
inspiratie. 

• Dingen die je in je tas hebt 

• Dingen die je gebruikt op het werk (timmerman, fotograaf, etc) 

• Sieraden of make-up 

• Natuur – herfst flat lay foto’s 

• Food fotografie 

https://fotografiebeginner.nl/tips/fotoproject-inspiratie/
https://fotografiebeginner.nl/tips/mooie-herfst-fotos/


• Kleding 

• Interieur 

 
2. Balans in de foto 

Welke items ga je gebruiken in je foto. Kies niet alleen grote items, 
maar ook kleine om balans te houden. Zorg dat je items kiest die het 
hoofdonderwerp ondersteunen en verspreid ze op een natuurlijke 
manier in de foto. 

Dat betekent dat je niet alle kleine items bij elkaar plaatst, maar 
afwisselend van groot naar klein. Het hoofdonderwerp van je foto 
bevindt zich meestal in het midden. 

In de ruimte tussen de verschillende items, kun je gebruik maken van 
details. Deze kunnen de flat lay foto net dat beetje extra geven. Denk 
bijvoorbeeld aan puntenslijpsel bij een potlood of aarde bij een 
herfstblad. 



3. Werk met lagen 

Hoe ga je de items verdelen over je canvas. Probeer te werken met 
verschillende lagen en begeleidt de ogen van de kijker. De term “less 
is more” is bij flat lay foto’s zeker van toepassing. 

 
4. Blijf schuiven in je compositie 

Om een goede compositie te vinden, moet je veel schuiven en items 
toevoegen of verwijderen. Door trial en error, kom je steeds dichterbij 
een flat lay compositie die gevoelsmatig klopt. 

5. Zorg voor voldoende ruimte 

Geef je hoofdonderwerp voldoende ruimte. Door ruimte te houden 
tussen grote items, houdt je de flat lay foto luchtig en gefocust. Vul 
eventueel later de ruimte op met details die passen bij het thema. 



6. Maak continue foto’s 

Zorg dat je tijdens het compositie proces bij elke grote verandering 
een nieuwe foto schiet. Zo kun je altijd terug naar een compositie die 
je eerder hebt gemaakt. 

 
7. Koop een goed statief 

Als je flat lay foto’s maakt is een goed statief eigenlijk onmisbaar. 
Doordat je van boven fotografeert, is het lastig om vanuit de hand 
elke keer dezelfde compositie te maken. 

Als de hoeken van je foto telkens ergens anders liggen, kun je de 
verschillende flat lay foto’s niet met elkaar vergelijken. Daarnaast is 
een statief natuurlijk erg prettig, want je hebt je handen vrij om de 
items in de foto te verschuiven. 

8. Kies het juiste formaat canvas 

https://fotografiebeginner.nl/link/statieven/


Het is belangrijk om van te voren goed te bedenken waar je de foto 
gaat gebruiken. Instagram is uitermate geschikt voor vierkante foto’s. 
Op andere sociale media wil je misschien juist geen vierkant 
gebruiken. 

Door te kiezen voor een canvas van bijvoorbeeld 16 bij 9, kun je later 
alle kanten op als je de foto gaat croppen. 

 
9. Kies een complementaire achtergrond 

Welke achtergrond je kiest, bepaald voor een deel de uitstraling van 
jouw flat lay foto. Gebruik een ondergrond die goed past bij de items 
die je fotografeert. 

Kies bijvoorbeeld voor een egale achtergrond als je een moderne 
minimalistische uitstraling wilt. Ben je meer op zoek naar een stoere 
uitstraling, kies dan een ondergrond met textuur. 

https://fotografiebeginner.nl/vragen/wat-is-croppen/


Eigenlijk kun je elke ondergrond gebruiken, als het maar past binnen 
jouw thema en kleurenpalet. Ben je op zoek naar unieke 
ondergronden voor jouw flat lay foto’s, bekijk dan eens onderstaande 
opties. 

• 60×60 cm flat lay foto ondergronden met texture 

 
10. Details maken de foto af 

Als je weet welke items je gaat gebruiken in jouw flat lay foto, is het 
tijd voor de details. 

Details maken op subtiele wijze jouw foto’s nog aansprekender. Houd 
daarbij het thema van de foto goed in je hoofd. Zomaar dingen 
toevoegen heeft geen zin. 

Als de details matchen met het onderwerp, wordt de foto direct een 
stuk krachtiger. Fotografeer je potloden, dan kun je puntenslijpsel 

https://fotografiebeginner.nl/link/flat-lay-ondergronden/


toevoegen. Is eten het hoofdonderwerp, dan kun je kruiden zoals tijm 
tussen de items strooien. 

 
11. Kies een sterk kleurenpalet 

Om je flat lay foto’s van extra kracht te voorzien, is het belangrijk om 
na te denken over het kleurenpalet dat je gaat gebruiken. Zomaar 
allerlei verschillende kleuren bij elkaar brengen is meestal geen goed 
idee. 

Door te zoeken op Pinterest, kun je een moodboard maken van 
waaruit je gaat werken. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit moodboard 
met Flat Lay Design. 

Een goed kleurenpalet bestaat uit bijvoorbeeld complementaire 
kleuren of ton sur ton (1 basiskleur gebruikt in verschillende tinten). 

• Wat zijn complementaire kleuren? 

https://nl.pinterest.com/TheContentBug/flat-lay-design/
https://nl.pinterest.com/TheContentBug/flat-lay-design/
https://fotografiebeginner.nl/vragen/wat-zijn-complementaire-kleuren/


Er zijn online allerlei tools die je kunt gebruiken om een kleurenpalet 
te maken. Hieronder heb ik aantal van deze tools op een rijtje gezet. 

• Canva Color Wheel – Op deze website kun je allerlei 
verschillende kleuren combinaties bij elkaar zoeken. 

• Coolors.co – Via Coolors.co kun je hele kleurenschema’s 
genereren. 

• Adobe Color – Ook Adobe heeft een zeer uitgebreide 
kleuren tool / generator online staan. 

 
12. Voeg een human touch toe 

Om je flat lay foto’s van een wat sfeervoller gevoel te voorzien, kun je 
een human touch toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan je eigen handen 
die een item in de foto vasthouden. 

https://www.canva.com/colors/color-wheel/
https://coolors.co/
https://color.adobe.com/nl/create/color-wheel


Je kunt ook items die gedragen worden, zoals een horloge of 
armband, fotograferen om de pols van een persoon. Hierdoor creëer 
je een diepere connectie tussen het product wat je probeert te 
verkopen en de doelgroep waar je je op richt. 

13. Gebruik planten & bloemen 

Om een natuurlijke feel aan je flat lay foto’s te geven, kun je gebruik 
maken van planten of bloemen. Elke soort plant heeft weer een ander 
blad, waardoor je het precies kunt afstemmen met de sfeer van de 
foto. 

Denk aan cactussen, succulenten (vetplanten), maar ook hangplanten 
die over een tafel gedrapeerd zijn ziet er fantastisch uit. Gedroogde 
bloemen kunnen ook een mooi detail toevoegen aan je compositie. 

 
14. Gebruik het juiste licht 



Wat voor licht je gebruikt in je flat lay foto’s, bepaald voor een groot 
deel de sfeer die je neerzet. 

Zacht licht is zeer geschikt voor flat lay fotografie. Door gebruik te 
maken van zacht en diffuus licht recht of schuin van boven, krijg je 
weinig of zachte schaduwen. Dit werkt heel prettig als je veel items in 
de foto hebt liggen. 

Hard licht is daarentegen weer perfect als je een stoerdere sfeer wilt 
neerzetten in je flat lay. Denk aan een ruige houten tafel met een 
aantal mannelijke items zoals een glas whiskey, sigaren en garage 
tools. 

• Wat is het verschil tussen zacht en hard licht 

 
15. Camera instellingen 

Een goede foto begint in de camera. De camera instellingen die je 
gebruikt zijn daar uiteraard een belangrijke factor in. Als je met flat 

https://fotografiebeginner.nl/tips/hard-en-zacht-licht/


lay fotografie aan de slag gaat, is het belangrijk een aantal dingen in 
de gaten te houden. 

• Diafragma – Kies een diafragma instelling waarbij je 
voldoende scherptediepte hebt om alles scherp in de 
foto te krijgen. Denk aan een diafragma van f/4.0 of zelfs 
nog kleiner (f/5.6 – f/8). 

• Sluitertijd – De sluitertijd bij flat lay foto’s is niet 
ontzettend belangrijk. Uiteraard wil je 
bewegingsonscherpte voorkomen, maar als je camera op 
een statief staat kun je vrij lange sluitertijden gebruiken als 
dat nodig is. 

• ISO-waarde – Met elke soort fotografie probeer je de ISO-
waarde zo laag mogelijk te houden. Dit doe je om ruis in je 
foto’s te voorkomen. Ook met flat lay fotografie is het 
verstandig je ISO-waarde rond de 100 te houden als dat 
mogelijk is. 

• Hoe stel je de camera handmatig in? 

16. Fotobewerking 

Om ervoor te zorgen dat je flat lay foto’s volledig tot hun recht 
komen, is het belangrijk een finishing touch toe te voegen. Dit doe je 
in de fotobewerking. 

In de fotobewerking kun je jouw flat lay foto fine-tunen qua contrast, 
kleuren en scherpte. Je kunt ook filters of presets toevoegen om een 
bepaalde sfeer op te roepen. 

https://fotografiebeginner.nl/kennisbank/techniek/diafragma/
https://fotografiebeginner.nl/tips/hoe-scherpe-foto-maken/
https://fotografiebeginner.nl/tips/hoe-scherpe-foto-maken/
https://fotografiebeginner.nl/kennisbank/techniek/sluitertijd/
https://fotografiebeginner.nl/kennisbank/techniek/iso/
https://fotografiebeginner.nl/video/tips/ruis-verwijderen-adobe-lightroom/
https://fotografiebeginner.nl/video/tips/ruis-verwijderen-adobe-lightroom/
https://fotografiebeginner.nl/kennisbank/techniek/


Je foto’s bewerken kan op verschillende manieren. Zo kun je ervoor 
kiezen om te fotograferen met een smartphone en de fotobewerking 
te doen in 1 van de vele fotografie apps. 

• 7 Fotografie apps die je moet kennen 

• 5 Apps om je foto’s mee te bewerken 

Je kunt ook fotograferen met een spiegelreflex, systeemcamera of 
andere professionele camera. In dat geval fotografeer je 
waarschijnlijk in RAW en ga je foto’s bewerken met programma’s 
zoals Adobe Lightroom, Photoshop of Photopea. 

• Gratis Photoshop alternatief PhotoPea.com 

• Fotobewerking met Adobe Lightroom 

 
17. Inspiratie op Instagram & Pinterest 

https://fotografiebeginner.nl/kennisbank/smartphone-fotografie/
https://fotografiebeginner.nl/tips/7-handige-fotografie-apps/
https://fotografiebeginner.nl/kennisbank/smartphone-fotografie/fotobewerking-apps/
https://fotografiebeginner.nl/beste-camera/
https://fotografiebeginner.nl/basiskennis/raw-bestanden/
https://fotografiebeginner.nl/basiskennis/raw-bestanden/
https://fotografiebeginner.nl/tips/photopea-gratis-alternatief-photoshop/
https://fotografiebeginner.nl/link/creative-cloud-abonnement/


Starten met een blanco canvas is voor veel mensen lastig. Daarom 
doe je er goed aan sociale media zoals Instagram en Pinterest te 
gebruiken voor flat lay inspiratie. 

Om je alvast op weg te helpen heb ik een lijst gemaakt met 
Instagram en Pinterest accounts die je zeker moet volgen. 

Flat lay moodboard op Pinterest 

FotografieBeginner.nlFlat Lay FotografieVolgen op  
Instagram flat lay inspiratie 

• @flatlays – Dit account draagt de naam flatlays en staat 
vol inspiratie. Het wordt al een tijd niet meer geupdate, 
maar staat zo vol met beelden, dat je voorlopig genoeg 
inspiratie hebt. 

• @foodstories – Dit account is echt gericht op eten. 
Werkelijk prachtige foto’s en niet alleen flat lays. Zo kun je 
zien hoe je van 1 setup meerdere type beelden kunt maken. 
Flat lays, maar ook sfeerbeelden bijvoorbeeld. 

Pinterest flat lay inspiratie 

• Chloe Dominik – Dit moodboard omvat zeer veel sfeervolle 
flat lay beelden. Absoluut een inspiratie voor jouw eigen 
flat lays. 

• Bellroy – Dit moodboard heeft zeer minimalistische flat lay 
foto’s van het merk Bellroy. 

https://www.instagram.com/flatlays/
https://www.instagram.com/_foodstories_/
https://nl.pinterest.com/chloedominik/flat-lays/
https://nl.pinterest.com/bellroy/flat-lay/


 

Voorbeelden & Inspiratie 

Voor je zelf aan de slag gaat met flat lay fotografie, is inspiratie 
krijgen erg belangrijk. Met de onderstaande foto’s kun je de 
creativiteit alvast een beetje prikkelen, of ga naar tip 14 
voor Instagram en Pinterest inspiratie accounts. 

Heb je zelf mooie flat lay foto’s gemaakt en zou je die willen insturen, 
dan kan dat naar sjoerd@fotografiebeginner.nl. 

https://fotografiebeginner.nl/tips/flat-lay-fotografie/#flat_lay_inspiratie
mailto:sjoerd@fotografiebeginner.nl
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