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lachende man
achter een laptop

zonsondergang,
eventueel met een

quote

vrouw lopend in
een bos of een park

mok of kopje met
koffie

man kijkt naar zijn
telefoon en
glimlacht

weegschaal
super- opgeruimd

bureaublad
lachende vrouw
achter een laptop

bankbiljetten of
munten

“yes” of “succes”
je weet wat ik bedoel

man bij een flipover
serieus kijkende

man met telefoon
team high-five

man in een pak
zonder hoofd

als het het ziet, weet je
het direct

een gloeilamp

vrouw in
telemarketing

koptelefoon, glimlacht
vriendelijk

“businessman”
het maakt niet uit wat-

ie aan het doen is…
gewoon aan het

businessen

team aan het
overleggen,

hoogstwaarschijn-lijk over
de invloed van muskusrat-

populatiegroei op
kijkcijfers van het nationale

elftal

vrouw aan het
mediteren

elke foto van
Rebecca Givens

bekend ook van
Action-winkels en

support pagina's van
grote IT bedrijven

vrouw met veel
gekleurde

winkeltassen
in de meeste gevallen lacht

ze alsof de limiet op de
creditcard van de

sugardaddy nog lang niet in
zicht is

iemand die heel nep
verbaasd kijkt

een schaaltje met
fruit

the city
wolkenkrabbers

toetsenbord

Stockfoto-

bullshit-bingo
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download je bingokaart
ga LinkedInnen zoals je het gewend bent
als je een post met een stockfoto die je op je bingo-kaart hebt
staan tegenkomt, laat je daar een comment achter. Gewoon een
normale comment waarvan iemand blij zou kunnen worden. EN je
tagt mij in die comment bijv. “@Karolina, kom kijken”. Schrijf niet
dat het over de stockfoto-bullshit-bingo gaat, het gaat er niet om
iemand zwart te maken maar om samen lol te hebben.
als je 5 op een rij hebt, heb je gewonnen. Verticaal, horizontaal of
diagonaal – telt allemaal. En ik ga het natuurlijk controleren, daarom
moet je mij taggen.

Ooit was het Management-bullshit-bingo maar … ja, andere tijden,
andere bullshit.

Dus vandaag: Stockfoto-bullshit-bingo 

De regels zijn simpel:
1.
2.
3.

4.

Ik zou unieke bingokaarten kunnen maken maar … dat hoeft niet want
Linkedin serveert iets anders aan iedereen. Dus bij deze is hier de
bingokaart. Ja, we gaan de hele week spelen.

Maar hoe weet je dat het een stockfoto is?
Dat weet je niet … dat voel je wel. Een “echte” foto kan als stockfoto
overkomen en een stockfoto kan heel authentiek voelen. Bij twijfel –
gewoon meetellen.

Maar wat kunnen we winnen, Karolina?
Ach, een hele goede vraag. Ff kijken … o ja, ik weet het!

Zo toevallig bestaat Orange Spring al 2 jaar en in september lanceer ik
een opvallende-actiefoto’s-zelf-maken-online-cursus-ding. Dus heb
je 5 op een rij? Je krijgt dit cursus-ding van mij cadeau.

Good luck!
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