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De kracht van beeld
Een compleet handboek over waarom
beeld zo belangrijk is en hoe je met
behulp van Canva prachtige designs
kan maken. 
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1. Wat is de kracht
van design?

2.

check onze feed



Visuele aantrekkingskracht is van belang, aangezien je als merk een
bepaalde boodschap wilt uitstralen. Een uitstraling die volledig past bij jouw
merkverhaal en merkidentiteit.

Een boodschap overbrengen doe je namelijk niet alleen met woorden, maar
ook met beeld.

Corporate Identity
Een huisstijl, of ‘corporate identity’, is de manier waarop een merk zich
visueel presenteert. Dat kan op veel manieren waardoor een merk een
herkenbaar gezicht krijgt, zoals door gebruik te maken van: 

➳ Een logo 
➳ Vaste kleuren 
➳ Beeld 
➳ Stijlelementen  
➳ Standaard lettertypes

Je wilt een imago dat past bij het beeld dat het merk uit moet stralen.

Your digital
marketing explosion!
design
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1. Wat is de kracht
van design?



Twee key take outs
Tijdens het ontwikkelen van een goede huisstijl zijn er twee belangrijke
regels waar wij altijd naar teruggrijpen: 

1. De huisstijl geeft visueel weer waar het merk voor staat
2. Consistentie in de huisstijl is een must voor herkenning
aan je merk of bedrijf.

Belang van een goede huisstijl
Nog een aantal zaken waar een huisstijl aan bijdraagt:

➳ Het zorgt voor een professioneel bedrijfsimago. 

➳ Een huisstijl beïnvloedt niet alleen de houding, maar ook het gedrag
ten opzichte van het merk. 

➳ Je onderscheidt je met een huisstijl van je concurrenten. 

➳ Een huisstijl zorgt voor herkenbaarheid bij de doelgroep.

➳ Een professionele huisstijl wekt vertrouwen bij de klant. 
Vertrouwen in het merk, de diensten en de producten 
die je aanbiedt.
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2. Voorbeelden goed design
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Duidelijk logo
Een logo zorgt voor herkenning en naamsbekendheid. Het is een van de
visuele bouwstenen van je merk. Alleen een bedrijfsnaam in een eigen kleur
en lettertype is al een logo.

Typografie

Terugkerend kleurgebruik

Een goede manier om een sterke merkidentiteit neer te zetten. Door een
eigen font te creëren maak je je bedrijf nog unieker.

Visuals: illustraties, iconen

Tone of Voice

Kleuren maken het beeld persoonlijk. Kleuren hebben zelfs verschillende
betekenissen en kunnen iets zeggen over je bedrijf.

Door elementen of iconen toe te voegen die steeds terugkeren in uitingen
zorg je ook voor een bepaalde huisstijl. Ze kunnen enkel illustratief zijn,
maar ook informatief door een boodschap over te brengen.

Tone of Voice staat voor hoe je je doelgroep aanspreekt. Doe je dit
(in)formeel? De slogan kan de toon ook aangeven. Een bedrijfs tune zoals
die van Sticky Marketing zorgt ook voor herkenning!

3. Wat maakt het 'goed'?



De kernwaarden van je bedrijf kunnen heel mooi gevisualiseerd worden door
gebruik te maken van elementen en kleuren. Kleuren roepen emoties en
gevoelens op is gebleken uit psychologisch onderzoek. Bepaalde kleuren
worden daarom in de ene branche meer gebruikt dan in de ander. Maar
welke kleur staat waar voor?

Geel: vrolijk en energiek, maar ook onbetrouwbaarheid.
Groen: balans, gezondheid en harmonie, maar ook jaloezie.
Blauw: vertrouwen, rust maar kan ook afstandelijk overkomen.
Paars: luxe en rijkdom, maar ook spiritualiteit.
Roze: vrouwelijk en speels, maar ook jeugdig.
Rood: liefde en passie maar ook gevaar en macht.
Oranje: kracht en optimisme, maar ook goedkoop en niet serieus.
Bruin: aards, natuurlijk, maar ook ouderwets.
Grijs: neutraal en georganiseerd, maar ook grauw of saai.
Zwart: kracht, stijl en autoriteit, maar ook duister.

Het is dus van belang dat je huisstijl kleuren goed aansluiten bij je bedrijf,
kernwaarden en doelgroep!

Aan de slaG!
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4. Gebruik van 
kleur en elementen



Allereerst kies je een uiting die je gaat ontwerpen, zoals een Instagram
bericht, logo of video. Door vanuit een bestaand ontwerp te werken weet je
zeker dat je afmetingen kloppen! Ook kan je een template/sjabloon
gebruiken om mee te beginnen. Door de elementen, kleuren en teksten aan
te passen en eigen beeldmateriaal en logo's te gebruiken maak je het
helemaal eigen. 

Stap 1: Kies een ontwerp
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5. Hoe werkt Canva?



Stap 2: Verken de opties
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Verticale as

1. Templates: Hier kun je diverse templates selecteren.

2. Elements: Je kan diverse elementen uitkiezen en selecteren zoals vierkantjes,

lijnen, vormen, plaatjes, foto's, stickers, effecten etc. Hier kun je allerlei fancy

dingen uit halen en ze vervolgens in je eigen huisstijlkleuren maken. 

3. Uploads: Via Uploads kun je je video's en foto's die je wilt bewerken uploaden. 

4. Projects: In Projecten vind je je designs terug en kun je mappen aanmaken. 

5. Text: Hiermee voeg je een tekstvak toe in je design. 

6. More: Met recht de titel more. Hier kun je muziek, giphy, emoji, QR codes en ga

zo maar door toevoegen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Horizontale as

1. Kleur: Door op het kleurvlakje te klikken kun je de kleuren aanpassen van

bijvoorbeeld tekstvakken of elementen.

2. Edit: Hier kun je het design bewerken. Denk aan helderheid, filters, smart

mockups, jouw design in kaartjes, bekers, kaarten. Te cool om uit te proberen!

3. Crop: Je beeld bijsnijden? Dat kan hier! Ook heel handig.

4. Flip: Afbeelding "flippen" spiegelen etc. Kan ook heel handig zijn. 

5. Animate: Een afbeelding op een te gekke manier in laten sliden kan door ze te

animeren via deze knop.

6. Time: Hier kan je de tijd per dia aanpassen. Handig voor een animatie!



Stap 3: Hoe start je met een design? 
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Kies je formaat, bijvoorbeeld voor Insta, dan krijg je direct de juiste afmetingen.

Door een sjabloon te selecteren en vanuit hier te werken heb je al een leidraad om
vanuit te werken. Door de diverse onderdelen aan te passen en eigen te maken
kost het je minder tijd dan vanaf een leeg design te beginnen.

Vervolgens kun je beeld uploaden en tekst toevoegen.  Bijvoorbeeld afbeeldingen,
logo's of een video.



Stap 4: Hoe voeg je een animatie toe? 
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Start met het toevoegen van een afbeelding en tekst.

Vervolgens klik je op animeren en kun je kiezen uit verschillende opties. 

Je afbeelding kan bijvoorbeeld laten op poppen en de tekst laten uittypen!

Wanneer je een animatie maakt wordt je beeld bewegend. Canva zet dit
automatisch om naar een MP4. Je kan echter bij downloaden ook kiezen voor
GIF. Als je voor bijvoorbeeld JPG of PNG kiest zal het beeld niet meer 
bewegen. Zonde van de animatie!

PLay!



1. Voor design geldt vaak ‘Less is more’. Begin met een simpel design en probeer
niet te veel toe te voegen. Blijf bij de essentie van het verhaal dat jij wil
overbrengen. 

2. Houd je aan de huisstijl. Gebruik dezelfde kleuren en lettertypes. Hierdoor
blijft jouw design herkenbaar voor de gebruikers. 

3. Gebruik hoge kwaliteit foto’s voor jouw designs. Zoek bijvoorbeeld in de
foto’s die Canva biedt of bezoek een stockfoto website. Maak je graag zelf
foto’s? Zorg voor goede kwaliteit en laat een kritisch oog meekijken. 

4. Whitespace, zorg voor voldoende witruimte tussen icoontjes en tekst.
Hierdoor houd je jouw design overzichtelijk en makkelijk te lezen. 

5. Call-to-action, wat wil je dat jouw gebruiker doet als jouw design bekeken
wordt? Contrast in kleuren, zet meer kracht achter de call-to-action. 
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6. Tot slot nog enkele tips
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Wij zijn Lotte Schram en Meike Kroese van Sticky Marketing en we hebben
inmiddels al meer dan 70 bedrijven geholpen op het gebied van digital
marketing & website optimalisatie. Van start-up tot corporates, denk aan:
bol.com, Leaseplan, Xebia, Adobe en TopBrewer. Met onze hands- on aanpak
gaan we gelijk aan de slag en zorgen we snel voor resultaten!

Begint jouw hart ook sneller te kloppen bij het idee van een passend design
voor jouw bedrijf, maar besteed je dit liever uit? Wij nemen je graag het design
uit handen, dus bel gerust om eens kennis met ons te maken.

"we maken
graag kennis"

7. Wie zijn wij?


