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Ik maak eerst een foto van een reuze schildpad die uit een nep Louis Vuiton koffer
kruipt. Dit mag ons land niet in. De douane op Schiphol onderschept verboden
souvenirs. Een paar sprekende voorbeelden bewaren ze achter slot en grendel.
“Wat nou als jij de kop op zet.” Belastingdienst, blad Belasting Werk

“Iets meer naar rechts. Benen bij elkaar.” Koert krijg strikte aanwijzingen. Zijn kruk
wil ik onder hem uit photoshoppen.. Koert heeft misschien straks geen stoel nodig
in de ontwikkeling van natuur. Piet Hein Eek en Koert van Mensvoort voor de
VPRO Gids

Door de duikbril ben je iemand met een glaasje teveel op. “Binnen de lijnen
blijven, een rondje om de stoel en pak dan het balletje op.”Deze foto werd het niet.
De keuze was de fietser die trappend de blender aandreef. De bananensmoothie
gaf een beter beeld van de vitaliteitsmarkt in de bank. Goed punt. ABN AMRO,
blad Anno Nu, via Maters Hermsen

Een ondernemersboost: de ontmoetingen met introverte ondernemers Jeseph
en Laura versterken mijn plan om dit blad de wereld in te helpen. Ik wil ook zichtbaar zijn voor klanten zonder te forceren of me extravert voor te doen. Pas op dit
is marketing. Jeseph Kessels en Laura Babeliowsky voor Sprout

In Kulturhus de Eendracht fotografeer ik de voorzitter van SV Giethoorn Samen
Een met de dames van het acro-team, de trots van zijn sportvereniging. Ik zie de
beste momenten tussen de kunstjes door. Univé, merkboekje, via Proof

Een ondernemersboost: de ontmoetingen met introverte ondernemers Jeseph
en Laura versterken mijn plan om dit blad de wereld in te helpen. Ik wil ook zichtbaar zijn voor klanten zonder te forceren of me extravert voor te doen. Pas op
dit is marketing. Laura Babeliowsky van Bouw een Bloeiend Bedrijf voor Sprout

EKOTRIPPER
Jonathan Maas (journalist/columnist) reist voor dagblad Trouw door de wereld
van groen en duurzaamheid. Om daar in de persoon van Ekotripper tweewekelijks op woensdag in de krant verslag van te doen. Fotograaf Gerritjan Huinink
reist mee, net als de Ekotripper als verwonderde tuinkabouter, nieuwsgierig naar
wie er in het land van groene bedoelingen rondlopen en wat hen
beweegt.
Op stap met de ekotripper. “Vijftien vogelliefhebbers staan bij de Landwinkel
op landgoed Loenen, in de Overbetuwe. Goed voorbereid, met camera’s in de
hand, verrekijkers om de nek, tassen op de rug, flesjes water om de tas gebonden,
ANWB-kleding aan en stevige stappers of laarzen aan de voeten. Dit volk laat
niets aan het toeval over, vogels spotten is serious business.”

Ik werk graag met een idee. Soms krijg je een cadeau: zoals de mist op bril van
Bastiaan, bedenker van Fokke en Sukke. Bastiaan Geleijnse voor Intermediair

Zo kaal wordt ik dus ook. Dan veeg ik straks de glimmers weg. Zover is het nu
nog niet. Ik zie je graag voor die tijd. Pfieuw het de eerste CUT is een daar. Pieter
voor de belastingdienst

“Geitewollensok meets maatpak: de ekotripper tijgt naar Radio Kootwijk, midden
op de Veluwe, om te zien hoe daar wordt gebrainstormd over groen ondernemen
mèt winstoogmerk - dat is althans de opzet van het evenement van kennisinstituut
Alterra ‘Groene Golflengte’.” (Ekotripper)

Edwin stopt met zijn modemerk Just-B. Het idee voor dit beeld kwam op locatie in
een leeg atelier. Edwin van Wijngaarden van Just-B voor Sprout

BUITEN WERKTIJD - Binnen bedrijven is veel aandacht voor dat wat mensen
bezighoud naast het werk. Voor mij is dat een goed uitgangspunt voor een
ontmoeting. Door de verschillende opdrachten met hetzelfde thema ontstaat
zo een nieuwe serie. Ook door het ‘nieuwe werken’ kom ik veel bij werknemers
thuis om te zien hoe prive en werk gecombineerd worden.

Jacco Bouw van Webpower voor Sprout

Het is lunchtijd. Als ik de kamer rond kijk zie ik de vogels. Angela staat in de
keuken op de kruk om bij de kast te komen. Remco verteld in het personeelblad
over zijn relatie met de 155 centimeter lange Ecuadoraanse. M’N, personeelsmagazine, via vanLennep

Het is de hoogste tijd om over mijzelf te vertellen. Dat kan ik als fotograaf natuurlijk niet beter doen dan aan de hand van mijn beeld.
Daarom dit blad, vol foto’s die laten zien wat mij boeit en waarmee ik
bezig ben. Laten we er niet omheen draaien: dit is absoluut bedoeld
om mij bij u op de kaart te zetten en daar te houden.
De papieren versie van dit blad zal in het beste geval maanden over
uw werktafel slingeren. En dan komt ongetwijfeld een moment dat
we wat voor elkaar kunnen beteken. Gelijk met het verschijnen van
dit 0-nummer is mijn digitale zichtbaarheid verbeterd. De website
gerritjanhuinink.com is helemaal nieuw. U kunt er deze en volgende
nummers terugvinden.

