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Handleiding voor 
bijdragerssucces
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Dit is Shutterstock
We zijn trots ondersteuning te bieden aan een wereldwijde 
community van getalenteerde bijdragers die content creëren 
waarop onze klanten vertrouwen.

 + 550.000 bijdragers

 + $ 800 miljoen uitbetaald aan bijdragers

 + 245 miljoen afbeeldingen

 + 13 miljoen videoclips

En het wordt steeds meer. Er worden wekelijks meer dan 1,5 
miljoen nieuwe  materialen toegevoegd.
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Wie zijn onze bijdragers
Onze marktplaats voor bijdragers wordt mogelijk gemaakt door 
fotografen, videografen, illustratoren en componisten van over 
de hele wereld.

Of u nu een ambitieuze fotograaf bent die net de eerste camera 
heeft gekocht, of een bureau dat gespecialiseerd is in het maken 
van content voor stock, bij Shutterstock bent u op uw plek.

 
Geld verdienen kan snel 
Hoogwaardige normen, met een snel en eenvoudig upload-, 
inzendings- en goedkeuringsproces.

Behoud uw vrijheid 
De content die u creëert, is van u. Geniet van de vrijheid van een 
niet-exclusieve samenwerking.

Innovatieve technologie 
We zijn altijd op zoek naar manieren om de ervaring van onze 
bijdragers te verbeteren. Dat geldt ook voor onze apps voor iOS 
en Android. 

Waardevolle tools voor succes 
We delen wat onze klanten zoeken, zodat u de nieuwste trends 
voor kunt zijn. Bekijk onze tool voor trefwoorden en de lijst met 
foto-ideeën.



Contributor Success Guide   |   4

Wat is 
Stock?
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Wat is Stock? 
Stock verwijst naar elk 
type content, inclusief 
foto’s, video’s, audioclips 
en illustraties, die 
klanten kunnen kopen en 
gebruiken. 
 
Of u nu specifiek content 
maakt voor stock of ervoor 
kiest om gearchiveerde 
inhoud te uploaden, stock 
biedt een uitlaatklep voor 
het licentiëren van uw 
inhoud.

Het beste gedeelte? 
Content kan keer op keer 
worden verkocht, dus de 
voorraad die u maakt, kan 
u de komende jaren geld 
blijven opleveren.
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Waar klanten naar op zoek zijn
Door zoekgegevens te gebruiken en te luisteren naar feedback, weten we waar klanten naar op zoek zijn.    
Namelijk stock-content die over de onderstaande eigenschappen beschikt.

Originaliteit 
Afbeeldingen 
die het dagelijks 
leven illustreren. 
Afbeeldingen die 
het dagelijks leven 
illustreren, zonder 
poespas. Echte 
momenten, vastgelegd.

Diversiteit 
Gevarieerde content 
met de menselijke 
maat van alle kanten 
belicht: leeftijd, 
mogelijkheid, geslacht, 
seksualiteit en 
etniciteit.

Lokaliteit 
Een vergadering 
in Londen ziet er 
misschien anders uit 
dan in Japan. Werk 
met de plaatselijke 
cultuur.

Verscheidenheid 
Maak onderscheidende 
en unieke variaties 
van dezelfde scène 
om klanten opties te 
geven.

Creativiteit 
Afbeeldingen die 
nergens anders 
te vinden zijn. Uw 
unieke content is hier 
waardevol.
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Inspiratie vinden
Hier zijn zes plaatsen waar u uw creatieve ideeën op 
gang kunt brengen.

1. Sociale media 
Populaire onderwerpen zijn een geweldige plek om te beginnen. 
Vind ons op Instagram op @ShutterstockContributors.

2. Het nieuws 
Wat zijn de recente krantenkoppen? Populaire bestemmingen, 
evenementen en zelfs mensen.

3. Modetrends 
Welke kleuren zijn populair? Welke kleding dragen mensen?

4. Technologie 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe afbeeldingen van het nieuwste 
en het beste in tech.

5. Feestdagen en vieringen 
Wat zijn de populaire evenementen in uw regio of uw 
bestemming?

6. Kunst en cultuur 
Houd in de gaten wat er gebeurt in galerijen en musea.   
Neem het oude en het nieuwe mee in uw werk.
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We breken de mal 
van traditionele 
stock. Shutterstock 
is geïnteresseerd in 
afbeeldingen die verhalen 
vertellen en verkopen.

Content waarmee geld 
wordt verdiend, heeft de 
volgende kenmerken. 

Kwaliteit: Uw afbeelding is 
scherp en heeft een hoge 
resolutie.

Veelzijdigheid: Content 
heeft de mogelijkheid om 
voor een breed scala aan 
doeleinden te worden 
gebruikt.

Uniek: YU hebt een unieke 
en onvergelijkbare scène 
gecreëerd en geüpload.

Afbeeldingen 
maken die 
daadwerkelijk 
worden 
verkocht
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Onze klanten zijn op zoek 
naar illustraties die kunnen 
worden gebruikt voor een 
breed scala aan zakelijke en 
creatieve doeleinden. 
 
Op deze manier creëert u 
content die verkoopt. 

Aanpassingsvermogen: 
Content kan in verschillende 
ontwerpen worden gebruikt 
en een verscheidenheid aan 
verhalen vertellen.

Gestileerde elementen:  
Overweeg het uploaden 
van texturen, scrolls, 
achtergronden, tekst en 
frames.

Wees een trendsetter: 
Met een beetje talent en 
inspiratie kunt u de trends 
bepalen.

Illustraties 
creëren die 
verkopen
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Hoewel het maken van een 
stockvideo een investering 
vereist, geldt voor video‘s 
een hoger prijsniveau, 
waardoor u meer geld kunt 
verdienen. Hier volgen 
enkele tips voor het maken 
van video‘s die worden 
verkocht. 

Hoogwaardige apparatuu:  
DSLR’s geven u meer 
controle en opties voor het 
filmen. Klanten willen 4K en 
hoger kunnen kopen.

Elke dag ambitieus:  
Film het alledaagse. De 
koffie in de ochtend. De 
wandeling met de hond. 
Vertel een mooi verhaal. 

Gebruik wat u hebt:  
Woont u op een unieke plek?  
Film het. Unieke situaties en 
locaties bieden videomakers 
een voorsprong.

Creëer 
video’s die 
daadwerkelijk 
verkopen
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De ingrediënten van de best verkochte stock

1. Commerciële waarde 
Hoe beter bruikbaar een afbeelding is voor een verscheidenheid 
aan kopers, hoe meer het als commercieel waardevol wordt 
beschouwd.

2. Diverse lokaliteit 
Afbeeldingen die de diversiteit van specifieke locaties 
weergeven. Bijvoorbeeld een boer in Japan die zout oogst aan de 
kust van Suzu.

3. Ruimte voor tekst 
Klanten kopen vaak content voor advertentiegebruik. Overweeg 
om afbeeldingen te maken met negatieve ruimte voor de koper 
om tekstoverlays te maken.

4. Emotie 
Afbeeldingen die emoties tonen. Het gelukkige, het verdrietige en 
alles daartussenin. Echte momenten.

5. Streven naar echte momenten 
Een levensstijl die misschien gewenst is, maar wordt 
geënsceneerd in echte, originele afbeeldingen en video’s.  
Creëer content die realistisch en haalbaar lijkt.
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Inzenden naar 
Shutterstock



Contributor Success Guide   |   13

Hoe u uw eerste inzending uploadt

1. Lees de Shutterstock-richtlijnen voor inzendingen 
In deze richtlijnen wordt uitgelegd welke content geschikt 
is om te worden geüpload en wat de wettelijke rechten en 
verantwoordelijkheden zijn. submit.shutterstock.com/guidelines

2. Evalueer uw content 
Heeft uw afbeelding commerciële waarde?    
Zou het worden gebruikt voor reclame of voor redactionele 
doeleinden?        
Als uw content bij deze beschrijving past, dan kunt u het 
uploaden.

3. Controleer de kwaliteit en upload het vervolgens 
Bekijk een vergrote versie van uw afbeeldingen. Zorg ervoor dat 
er geen zichtbare ruis of andere gebreken zijn voordat u uploadt.

4. Gebruik de juiste metagegevens en trefwoorden 
Betere trefwoorden = betere verkoopresultaten. Zorg ervoor 
dat uw zoekwoorden nauwkeurig zijn voor elke afzonderlijke 
afbeelding.

5. Inzenden 
Wanneer u tevreden bent, kunt u uw content inzenden.   
Upload uw content op submit.shutterstock.com 

 
Houd na het uploaden uw inbox in de gaten voor acceptatie.   
Als u afgewezen content hebt, raak dan niet ontmoedigd.    
Blijf verbeteren en zend nog eens materiaal in naar Shutterstock.
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Trefwoorden
Trefwoorden zijn woorden die klanten kunnen gebruiken om naar 
uw afbeeldingen te zoeken. Hier zijn enkele tips voor het schrijven 
van succesvolle trefwoorden..

 
25-45 nauwkeurige trefwoorden 
Per afbeelding. Neem trefwoorden bestaande uit meerdere 
woorden op, zoals ‘zanderig strand’ of ‘biologische sla’.

Denk als een klant 
Stelt u zich de persoon voor die het meest waarschijnlijk uw 
afbeelding downloadt. Waar zoekt deze persoon naar?

Unieke titels en beschrijvingen 
Wees krachtig en beschrijvend. Ze moeten zo nauwkeurig mogelijk 
zijn. Gebruik geen batchtitel.

Niet spammen 
Irrelevante trefwoorden koppelen uw inhoud aan de verkeerde 
klant, wat resulteert in een verlies van potentiële verkopen.

Beschrijf mensen nauwkeurig 
Gebruik geen algemene termen om mensen te beschrijven. Wees 
beschrijvend met betrekking tot etniciteit, geslacht en leeftijd van 
uw modellen.
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Hoe te werken met portretrecht- en eigendomsvrijgaven
Een portretrechtvrijgave is een document dat u een model verstrekt om de toestemming en rechten met betrekking tot 
licentiëren op Shutterstock te verkrijgen. Eigendomsvrijgaven zijn vereist voor elke locatie die particulier eigendom is. U kunt 
de vrijgaven vinden in uw Shutterstock-profiel en deze van daaruit downloaden.

Content kan niet worden geaccepteerd zonder de juiste vrijgaven voor mensen die herkenbaar in beeld zijn.

Werken met modellen
Vertrouw niet eenvoudigweg op vrienden. Maak 
gebruik van bureaus, casting op locatie, sociale 
media en vrienden en familie om de juiste mensen 
te vinden om mee samen te werken. Zorg altijd voor 
een portretrechtvrijgave in het geval een kans zich 
voordoet.

Werken op locatie
Als u op locatie fotografeert, zorg er dan voor dat 
u eigendomsvrijgaven bij zich hebt. Houd rekening 
met locaties die niet mogen worden gefotografeerd. 
Controleer dit voordat u uw tijd en geld verspilt aan 
content die niet wordt geaccepteerd.
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5 redenen waarom afbeeldingen 
worden afgekeurd

Onze beoordelaars zijn verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole en 
handhaving van wettelijke en redactionele normen. Dit zijn enkele 
belangrijke redenen waarom content wordt geweigerd, met daarbij 
oplossingen om in het achterhoofd te houden.

1. Vrijgaven: Onjuiste of ontbrekende portretrecht- of 
eigendomsvrijgaven. 
Oplossing: Houd altijd portretrechtvrijgaven bij de hand en controleer 
de feiten voordat u ze inzendt.

2. Kwaliteit: Problemen met focus, compositie, belichting of ruis in de 
content. 
Oplossing: Bekijk onze blog met praktische tips voordat u gaat 
fotograferen en vergroot uw afbeelding om te controleren op fouten 
voordat u de afbeelding inzendt.

3. Kwaliteit videomateriaal: Clips die zichtbare ruis of compressie-
sporen bevatten of korrelig zijn. 
Oplossing: Bekijk onze YouTube-tutorials voor educatief materiaal over 
het opnemen van video‘s. Controleer de kwaliteit op mobiel en desktop 
voordat u inzendt.

4. Metagegevens: Trefwoorden die niet relevant zijn, en niet-Engelse 
metagegevens. 
Oplossing: Gebruik ons hulpprogramma voor trefwoorden vóór het 
inzenden en zorg ervoor dat alle trefwoorden nauwkeurig zijn.

5. Auteursrecht en IP: Afbeeldingen en clips met intellectueel eigendom 
of auteursrechtelijk beschermd materiaal 
Oplossing: Maak uzelf bekend met de bekende afbeeldingsbeperkingen 
Zorg ervoor dat er geen te onderscheiden aanwijzingen zijn die 
verwijzen naar bestaande commerciële eigendommen.
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Wanneer u uploadt 
naar stock, kunt u 
geen onderscheidende 
aanwijzingen opnemen 
die verwijzen naar een 
bestaand merk of bedrijf, een 
bestaande onderneming of 
een bekend ontwerp. Dit kan 
een inbreuk vormen en uw 
content wordt dan afgewezen.

• Zorg dat u bekend 
bent met onze 
lijst met bekende 
afbeeldingsbeperkingen

• Vermijd het inzenden 
van afbeeldingen van 
geïsoleerde objecten die 
kunnen verwijzen naar 
een specifiek product of 
een specifieke service.

• Bevat uw afbeelding 
twijfelachtige elementen 
of auteursrechtelijk 
beschermde tekens/
symbolen? Verwijder 
deze dan tijdens 
de postproductie. 
Bekijk onze blog voor 
educatieve tips over hoe 
u dit kunt doen. 

Handelsmerken 
en auteursrecht
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Uitleg over 
royalty‘s
Technisch gezien ‘kopen‘ 
klanten uw afbeeldingen 
niet. Ze ‘licentiëren‘ ze. U 
bent nog steeds eigenaar 
van de rechten om uw 
content te verspreiden 
en weer te geven, maar 
een licentie geeft de klant 
toestemming om uw werk 
te gebruiken.

Telkens wanneer een 
klant een afbeelding van 
Shutterstock licentieert, 
ontvangt u royalty’s.

U kunt elk van 
onze licentietypen 
en bijbehorende 
royaltybedragen bekijken 
in ons verdienschema op 
submit.shutterstock.com/
earnings_schedule
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Bijdrager  
Dit verwijst naar u. Een bijdrager is een fotograaf, videograaf, componist of illustrator die 
content creëert voor en zo bijdraagt aan Shutterstock.

Rechtenvrij (RF) 
Wanneer een klant een afbeelding van u licentieert, kunnen zij de afbeelding meerdere 
keren gebruiken zonder extra kosten.

Abonnement 
Onze klanten kunnen zich aanmelden voor een maandelijks abonnement, waarmee ze 
dagelijks content kunnen downloaden. Elke download genereert inkomsten voor u.

Stock 
De brancheterm voor stockcollecties. Afbeeldingen kunnen van iedereen komen, van 
professionele vakmannen tot het grote publiek.

Commercieel gebruik 
Dit verwijst naar afbeeldingen die worden gebruikt in advertenties, op 
productverpakkingen en op andere marketingkanalen om een product of service te 
promoten. Vrijgaven zijn vereist.

Redactioneel gebruik 
Vertoont een nieuwswaardig onderwerp of evenement en mag niet worden gebruikt voor 
commerciële doeleinden zonder toestemming van het onderwerp.

Auteursrecht 
Een vorm van rechtsbescherming die de auteurs van een creatief werk het exclusieve 
recht geeft om het werk te laten zien, te reproduceren en te distribueren, en financieel te 
profiteren van het werk dat zij maken.

Metagegevens 
Informatie over een afbeelding. Trefwoorden die worden gebruikt om een afbeelding te 
beschrijven, worden bijvoorbeeld beschouwd als metagegevens.

Woordenlijst



Contributor Success Guide   |   20

Klaar om te beginnen met het inzenden 
naar Shutterstock?
Begin binnen enkele minuten met het verdienen van geld 
als creatief artiest door onderdeel te worden van onze 
bijdragerscommunity. 
 
Ga naar submit.shutterstock.com om geld te verdienen met uw 
creatieve werk.

Meer tips nodig?

• Registreer or login 
submit.shutterstock.com 

• Ondersteuningscentrum voor bijdragers    
(Contributor Support Center) 
shutterstock.com/contributorsupport

• Blog voor bijdragers (Contributor Blog) 
shutterstock.com/blog/contributors

• Shutterstock-tutorials (Shutterstock Tutorials) 
youtube.com/channel/UCKyVN7fBTaQ3np4WOO7IK9A

• De lijst met foto-ideeën 
shutterstock.com/explore/the-shot-list

• Download de app voor bijdragers (Contributor App) 
shutterstock.com/explore/contributor-mobile-app


