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Design voor 
dummies
• Iedereen is een ontwerper

• Wie ben jij? Laat dit zien in je huisstijl

• Hoe bepaal je jouw huisstijl?

• De uitstraling van diverse stijlen

• Samenstellen van de juiste stijlelementen

• Toepassen van je huisstijl in jouw communicatie

• Hoe maak je jouw eigen ontwerpen

• Praktische tips





Wat is de identiteit van jouw merk?

o Uitstraling

o Kenmerken

o Kernwaarden

1. Huisstijl
o kleurgebruik, typografie, 

stijlkenmerken, logo

2. Communicatiestijl
o zakelijk / amicaal / formeel / 

street / humor / officieel

3. Product
o emotie dat jouw product oproept



Positionering

Speel met verwachtingen
o Positioneer jezelf op een manier 

die voldoet aan de 
verwachtingen van jouw 
doelgroep.

o Durf ook grenzen op te zoeken, 
om jezelf te onderscheiden.

o Durf jouw persoonlijkheid te tonen 
en val op!

Jouw visitekaartje
o Jouw visitekaartje geef je al af in 

het allereerste contact

o De oprit van je kantoor

o Het opnemen van de telefoon

o De openingspagina op je website

o De introductie op Linkedin

o De opmaak van je factuur



Jouw huisstijlwensen opstellen

o Maak eerst een wordcloud voor jouw merk 
o De juiste woordkeuze zegt heel veel over je wensen
o Verzamel intuïtief plaatjes, merken, websites, advertenties, 

beeldmaterialen die jou aanspreken
o Zo maak je een persona van je merk
o Wees eerlijk, persoonlijk.  Show yourself! 
o Met een goede briefing krijg je een stijl die aansluit 

bij wie jij werkelijk bent en ook representatief is voor jouw merk.
o Dubbelcheck, klopt jouw merknaam nog?



Herkenbaarheid van je merk

Huisstijl handboek
Leg 1 stijl vast om je te presenteren:

o Beschrijf je merkidentiteit

o Logo, variaties in kleur

o Beeldlogo/ tekstlogo opties

o Vaste kleurcodes en combinaties

o Gebruik van fonts (lettertypes)

o Evt. decoratieve elementen

o Beeldtaal foto’s vastleggen

Toepassing Huisstijl
o Stel zelf regels op, hou je daar aan

o Wees heel consequent

o Voer het OVERAL in door (echt!)

o Gebruik een standaard opbouw

o Maak je eigen templates

o Check, check, dubbelcheck!



Video fundamentals of design

https://youtu.be/YqQx75OPRa0


De kracht van kleurenpsychologie

Meer weten? Aanraders:
o Web: Anne Lies Smal, Zij van Bloei 

(365BT)

o Web: Karen Haller
kleurenpsychologe

o Boek: Het kleine boek over kleur, 
Karen Haller

o Boek: Het geheime leven van 
kleuren, Cassia St. Clair

https://bloei.biz/
https://karenhaller.com/
https://www.bol.com/nl/nl/p/het-kleine-boek-over-kleur/9200000114704970/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-118904321951-S-864641090636-9200000114704970&gclid=EAIaIQobChMIk9L5hJHr9wIVWp3VCh0MvwHUEAQYBSABEgLStPD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/het-geheime-leven-van-kleuren/9200000071380079/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-114976571037-S-916876797247-9200000071380079&gclid=EAIaIQobChMI5IPprJHr9wIVzYxoCR1yHw6SEAQYBCABEgK2yvD_BwE




Welk kleursysteem gebruiken?

Beeldscherm
Online gebruik: 
op websites en beeldschermen

o HEX Codes # (Hexadecimal)

o RGB kleuren
(LED: Red, Green, Blue)

o Extra info

Drukwerk
Offline gebruik:
op papier, reclamematerialen

o CMYK kleuren
(Cyaan, Magenta, Yellow, Black)
Ook wel full color genoemd

o PMS kleuren 
(Pantone kleuren)

https://marketing.istockphoto.com/blog/hex-colors-guide/


Beken kleur!
Hulp bij het selecteren
van kleurcombinaties

• Coolors
• Adobe Color wheel

• Color Scheme

Video Color

https://coolors.co/
https://color.adobe.com/nl/create/color-wheel
https://www.vtwonen.nl/inspiratie/kleurinspiratie/kleurenpalet-kleuren-kiezen-voor-dummies/
https://youtu.be/_2LLXnUdUIc


Welk type bestand?

Pixels - afbeeldingen
o Gebruik op scherm of website
o Foto’s en afbeeldingen

o Raster, Pixel based, dus beperkt 
schaalbaar, snel kwaliteitsverlies

o Hoge resolutie foto’s kunnen op 
300dpi afgedrukt worden

o Extensie: .jpg .gif .png .tif .psd

Vector - illustraties
o Voor professioneel drukwerk
o Scherpe lijntekeningen en 

illustraties

o Grafische items zoals logo’s, 
grafieken en pictogrammen

o Vector based, dus eindeloos 
schaalbaar zonder kwaliteitsverlies

o Extensie: .pdf .eps .ai .svg

Video Raster vs Vector

https://youtu.be/p2thSkOa_Xg


Bron: Maria Halthoff.com



Welk soort beeldmateriaal?

Opties beeldverhaal
o Zelf gemaakte foto’s: persoonlijk, 

ontwapenend

o Professioneel geschoten: eigen

o Stockfoto’s: soms onecht,
afstandelijk

o Video: bewegend, info en beeld

o Pictogrammen: taalloos

o Tekeningen: persoonlijk handschrift

o Infographics: compacte info

Gratis beeldmateriaal
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o Google: rechtenvrije afbeeldingen 
(of plaats met bronvermelding)

o Powerpoint: invoegen > 
pictogrammen / diagrammen

o Canva: bibliotheek beschikbaar

o Pixabay foto’s &video’s

o Unsplash foto’s

o Freeimages foto’s

o Vecteezy vectorbestanden

https://www.marketingster.nl/hoe-vind-ik-rechtenvrije-afbeeldingen-en-fotos-via-google/
https://www.creatiemaaktalles.com/stappenplan-rechtenvrije-fotos/
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/pictogrammen-invoegen-in-microsoft-office-e2459f17-3996-4795-996e-b9a13486fa79
https://www.canva.com/nl_nl/sjablonen/
https://pixabay.com/nl/videos/
https://unsplash.com/
https://www.freeimages.com/
https://nl.vecteezy.com/
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Welke informatie is belangrijk?

Wat is je boodschap?
o Kies 1 hoofdboodschap

o Main focus, krachtig & informatief

o Why / what/ where/ when/ who

o Bepaal de volgorde van 
belangrijkheid in je informatie

o Kies beeldmateriaal dat ook 
perfect aansluit bij je boodschap

Je boodschappenlijstje
1. Workshop bloemschikken

2. Voor rozenliefhebbers

3. Elke dinsdagavond 20uur

4. In buurtcentrum Het Trefpunt in Hemmen

5. Kosten 20 eu p.p incl. koffie

6. Aanmelden op lieke@roseboom.nl

7. Meer informatie op www.hettrefpunt.nl

8. Uw gastvrouw: Lieke Roseboom

http://www.hettrefpunt.nl/


Tips & Tricks

Design en de kunst van het weglaten
o Wees beknopt en informatief: 

o niks dubbelop, 

o tekst leesbaar, 

o info herkenbaar, 

o beeldmateriaal vertelt het juiste 
verhaal.

o Kies 1 stijl, anders wordt het beeld 
heel verwarrend.
o Gebruik max. 3 lettertypes bij 

elkaar

o Kijk door je oogharen: 
o kloppen de volgordes van 

belangrijkheid?

o Is het geheel in balans?





Maak het aantrekkelijk

De juiste combinaties
o Informatie

o Vormen

o Kleuren

o Texturen

o Lettertypen

o Materialen

o Tip: gebruik een QR code

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/digitaal-ondernemen/qr-codes-maken-doe-je-zelf/


What’s in a name?
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Leesbaarheid

Keuze van lettertypes
o De uitstraling van je gekozen 

lettertype bepaald de sfeer van je 
document.

o Je boodschap wordt versterkt met 
de juiste typografie en kleur

o Letters kunnen normaal, cursief of 
vet worden afgedrukt.

23

Video Typography

https://youtu.be/sByzHoiYFX0


Balans in tekst, kleur, beeld

Grafische vormgeving
o Een ontwerp moet er in zwart 

wit al goed uit zien

o Toepassing van kleur geeft  
meer dieptewerking aan het 
ontwerp

o Gebruik een signaalkleur om 
aandacht te trekken

o Gebruik beeldmateriaal om je 
verhaal te ondersteunen

o Laat kleuren overeenkomen

24



Kill your darlings

Play!
o Schrijf helder, laat zoveel mogelijk 

weg

o Elimineer ruis, wees beknopt

o Ga spelen met je info

o Maak variaties, probeer

o Wat werkt er, wat niet?

o Hoe wordt het beter/ slechter?

Check!
q Jij staart jezelf blind

q Laat altijd een ander meekijken

q Spellingscontrole eerst!

q Wees kritisch
o Voldoet het echt? 

o Sta je er achter? 

o Maakt het je trots?

o Does it sparkle joy?!



Tips & Tricks

o Bekijk standaard templates en pas die evt. aan naar jouw stijl

o Dubbelcheck de leesbaarheid van je drukwerk:
o Controleer op scherm op 100% en flink ook ingezoomd 

o Maak altijd een proefprintje op 100% 

o Is je tekst op een foto slecht leesbaar? 
o Gebruik een mooi kleurcontrast, maak letters vetter of groter 

o of voeg schaduw of een lijntje aan de tekst toe.



Kies de beste methode voor jou

Digitaal
Website

Online PDF

Info slides

Filmpje

Podcast

Print
Poster

Flyer

Folder

Sticker

Boek

Technisch
Laserprinten materiaal

Bedrukken gadgets

3D printen

Bouwen

Prototype



De beste programma’s voor jou

Freeware
o Canva

o Sketchup 3D

o Freeware zoals Gimp

o En andere alternatieve open 
source programma’s

Betaalde programma’s
o Microsoft Powerpoint /Apple 

Keynote (tip)

o Microsoft Word / Apple Pages

o Adobe Express / Canva

o Adobe Photoshop / Affinity Photo

o Adobe Illustrator / Affinity Designer

o Adobe Indesign / Affinity Publisher

https://stockfotos.nl/faq/19-canva-alternatieven
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/van-uw-presentatie-een-video-maken-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83


Praktisch stappenplan

1. Kijk af! Kom met ideeën door jezelf te inspireren met voorbeelden
2. Schetsen, tekenen, opzet omschrijven (juiste woorden)
3. Opmaak in programma van jouw keuze
4. Voer je huisstijl door in je ontwerp. Wees streng voor jezelf
5. Laat anderen meekijken, dubbelcheck data, info, spelfauten…
6. Exporteer als het juiste bestand, geschikt voor de toepassing.
7. Check je geëxporteerde bestand, ziet het er goed uit?
8. Verwerk je bestand of lever aan met duidelijke briefing.
9. Bewaar je drukwerkspecificaties voor later. (offerte/ besteldata)



Je eigen designs laten drukken

o Liever lokaal drukwerk; korte lijntjes, veel overleg, onderhandelen.
o Tip: vraag altijd om een proefdruk, ga papiersoorten voelen

o Andere lokale opties: Copyshop / Hema / Kruidvat …
o Snel & Goedkoop: Drukwerkdeal / Vistaprint / Reclameland

o Tip: Check digitale proefdruk. Vraag een gratis papierwaaier aan.

o Stickers: Stickerkoning / DrSticker
o Ansichtkaarten bestellen: DeKaartenDrukkerij / Kaartje2Go
o En vele andere sites voor promotiedrukwerk.

https://foto.hema.nl/?_gl=1*ebupmm*_ga*MTMyODEwMDQwNS4xNjUyOTcwNTI0*_gid*MjA1NjYxMDY3MS4xNjUyOTcwNTI0
https://www.kruidvat.nl/fotoservice/fotos-en-vergrotingen.html?gclid=EAIaIQobChMIkZHSlePr9wIVfoxoCR08mgiBEAAYASAAEgJkJ_D_BwE&cref=ref_sem_goo_K5905401-VT!28688378527!kwd-1107231438450!435115332451!!c_5_x&gclid=EAIaIQobChMIkZHSlePr9wIVfoxoCR08mgiBEAAYASAAEgJkJ_D_BwE
https://www.drukwerkdeal.nl/?utm_term=drukwerkdeal&utm_campaign=01.Merknaam&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=8059029082&hsa_cam=41845149&hsa_grp=1613014929&hsa_ad=334619505792&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-12979914493&hsa_kw=drukwerkdeal&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMI6qbLo-Pr9wIVIe_tCh1Xww8nEAAYASAAEgJ5g_D_BwE
https://www.vistaprint.nl/?mk=vistaprint&ad=e&crtv=397612919726&device=c&psloc=9064450&pstid=kwd-104664860&psite=mkwid%7cgfUNT3SC&pscid=16869613&psagid=411276433&psint=&psfid=&psnet=g&pspos=&psp1=%e2%82%ac15%2c75&psp2=0%25&psaceid=&gclid=EAIaIQobChMI4YjdruPr9wIVTbTVCh28lACxEAAYASAAEgLf6PD_BwE&couponAutoload=1&GP=05%2f19%2f2022+10%3a30%3a08&GPS=6210737003&GNF=1
http://www.reclameland.nl/
http://www.stickerkoning.nl/
https://www.drsticker.nl/nl/?gclid=EAIaIQobChMIj7KQ3OPr9wIVkOF3Ch3Dsw31EAAYASAAEgIkV_D_BwE
https://www.dekaartendrukkerij.nl/?gclid=EAIaIQobChMI4dWp_uPr9wIVB_hRCh22rAYrEAAYASAAEgLYDPD_BwE
https://www.kaartje2go.nl/


Pas als alles klopt…

q Maak het helemaal af, tot in de puntjes verzorgd
q Stem al je communicatiemiddelen op elkaar af
q Maak jouw merkverhaal ook zichtbaar in je 

producten
q Check je klantreis. Geef je overal hetzelfde 

visitekaartje af?
q Verbind je huisstijl ook aan bijvoorbeeld je 

relatiegeschenken; alles is marketing
q Houd je branding up to date, schaaf bij wanneer 

nodig



Blijf leren
Vraag om hulp
q Google kennis,
q Gebruik tutorials en filmpjes
q Vraag of iemand meekijkt
q Dubbelcheck je werk
q Vraag professioneel advies

Yes you can!



06 - 505 67 440

social

netwerk

Elke vormgeving
Productvormgeving en grafische vormgeving

www.elkevormgeving.nl

wageningen

elke@elkewebsite.nl

https://www.instagram.com/elke_vormgeving/
https://www.linkedin.com/in/elkevanraamsdonk/
mailto:elke@elkewebsite.nl

