
Laat je zien met drukwerk

Online drukwerk: van idee tot resultaat

DJ Jasper
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Introductie
Hoofdstuk 1

Gebruik deze navigatie om direct 
naar een hoofdstuk te springen!



Zakelijk verkeer draait om relaties. Iemand waar 

je een goede relatie mee hebt gun je wat, en hij 

jou. Dus ga je netwerken. Persoonlijk, en met 

andere middelen. In dat proces bouw je een band 

op met je beoogde klant. Je overtuigt je klant van 

je kwaliteiten, laat zien waar je voor staat en dat je 

een betrouwbare partner bent. De uitkomst van 

een goede relatie is zaken doen. Heel veel zaken 

zelfs, als je relatie echt goed is. Zo verdien jij geld 

en profiteert je klant van jouw kwaliteit als maker 

of uitvoerder. Het is de basis van een economie. 

Voor dit balletje kan gaan rollen, moet eerst één 

belangrijke stap genomen worden: je moet je 

doelgroep informeren en activeren. Aan je relatie 

werken dus. Drukwerk doet dat voor je.

Drukwerk is niet alleen bedoeld voor de grote 

winkelketens die elke week je brievenbus vullen 

met reclame. Of voor jonge gezinnen die de jongste 

uitbreiding aan de buitenwereld voorstellen met 

een geboortekaartje. Drukwerk is voor iedereen die 

zijn doelgroep iets te vertellen heeft. En met onze 

manier van drukwerk aanbieden, is dat middel voor 

iedereen bereikbaar. 

Drukwerk is tegenwoordig zeer betaalbaar. En net 

als alles wat je online bestelt, is het snel: vandaag 

besteld is vaak morgen al in huis. Bijna alles is te 

bedrukken: kaarten, flyers, folders, visitekaartjes, 

maar ook spandoeken, stickers, pennen, plaat

materiaal en nog veel meer. 

Het is nu simpeler dan ooit om drukwerk in te zetten. 

De mogelijkheden zijn zelfs zo talrijk, dat je vast een 

duwtje in de goede richting kunt gebruiken. Daarom 

bieden we je dit whitepaper aan; jouw ultieme 

drukwerkhandleiding! We leggen je uit waarom je 

drukwerk inzet, wat je ermee bereikt, welke keuzes 

je moet maken en hoe je het ontwerpt. Elke stap 

van het proces doorlopen we met je: van idee tot 

uitwerking, van wens tot resultaat. 

Laat zien wie je bent!
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Introductie
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Maak kennis met Jasper. Overdag werkt hij bij 

Drukwerkdeal.nl op de klantenservice, en doet hij 

er alles aan om bij iedere klant een lach op het 

gezicht te toveren. ’s Avonds en in de weekenden 

maakt hij sfeer op feesten als DJ Jasper. Met de 

juiste muziek op het juiste moment zorgt DJ Jasper 

op elke bruiloft en op ieder bedrijfsfeest ervoor 

dat mensen een geweldige tijd hebben op de 

dansvloer. Jasper doet niets liever, en daarom wil 

hij zijn diensten bij nog meer mensen onder de 

aandacht brengen. Samen met Jasper ontdekken 

we in deze whitepaper hoe drukwerk hem helpt zijn 

naam te vestigen, nieuwe organisatoren te bereiken 

en meer feesten te boeken.
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Gewoon platen 
draaien!

Introductie
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Doelgroep & 
communicatie doel

Hoofdstuk 2



Communiceren doe je altijd met een doel. Je wilt 

iets bereiken. Als je eten flauw is en het zoutvaatje 

staat buiten bereik, vraag je de persoon naast je 

dat aan te geven. En als je net het journaal zit te 

kijken en je kleine neefje schreeuwt er doorheen, 

zeg je hem even stil te zijn. In beide gevallen is 

duidelijk wat je wilt: zout of stilte. Dat krijg je voor 

elkaar door een boodschap over te brengen. 

Voor het beste effect doe je dat op een toon die 

aanslaat bij de ontvanger van de boodschap: ‘Wil 

je me alsjeblieft het zout aangeven?’ of ‘Thijs,  

nu even stil zijn!’

Je richt je boodschap aan degene die je helpt 

jouw doel te bereiken. Dat is je doelgroep. Als je 

wilt dat je boodschap effect heeft, selecteer je je 

doelgroep doelbewust. In de twee voorbeelden 

hierboven is de doelgroep eenvoudig te bepalen. 

Waarom wil je iets communiceren? 
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Doelgroep & communicatiedoel

Het is de persoon die naast je zit aan tafel en in het 

andere geval het rumoerige neefje. In beide gevallen wil 

je bepaald gedrag veroorzaken bij degene met wie je 

communiceert. Bij het promoten van je zaak, product of 

dienst gaat het niet anders.

Hier draait het om bij communicatie. Jij wilt bij je 

doelgroep bepaald gedrag teweegbrengen. Je doel

groep heeft daar kennis voor nodig die ervoor zorgt 

dat die de juiste houding aanneemt om uiteindelijk het 

gewenste gedrag te vertonen. 

Laten we dit model eens loslaten op DJ Jasper. Dat doen 

we in omgekeerde volgorde. We draaien de formule 

om: Gedrag = Kennis + Houding. Wat Jasper wil is 

duidelijk: veel nieuwe boekingen. Dat is zijn uiteindelijke 

communicatiedoelstelling. 
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Om die nieuwe boekingen te krijgen, moet hij zijn 

diensten bij zijn doelgroep onder de aandacht 

brengen. Dat wil hij doen met een gratis feest 

voor iedereen die maar komen wil: DJ Jaspers 

Demo Avond. Een dansfeest, en een extraatje. 

Met workshops laat hij de bezoekers kennismaken 

met zijn vak en laat hij tegelijk zien dat een 

goede DJ meer moet kunnen dan alleen platen  

aan elkaar rijgen. 

Kennis

Om daar bezoekers voor te trekken, moet zijn 

doelgroep wel weten dat hij bestaat én hoe goed hij 

is in het maken van een feest. Daarom organiseert 

hij DJ Jaspers Demo Avond. 

Houding

Tijdens DJ Jaspers Demo Avond kunnen 

organisatoren van feesten zelf beleven hoe Jasper 

de sfeer in een feestzaal regisseert. Zo brengt hij 

ze in de juiste stemming. En hopelijk zetten ze 

daardoor de stap om hem te boeken.

Gedrag

Jasper wil dat zoveel mogelijk organisatoren van 

feesten en partijen hem boeken als DJ.



Tip! Lukt het je niet om je boodschap 

kort te houden? Probeer dan eens aan een 

vriend of familielid in één zin te vertellen 

wat je boodschap is. Die zin is precies 

wat je wilt vertellen. Zet die op papier en 

bedenk welke vormgeving daar bij kan 

horen. Maak dat vooral visueel, bijvoorbeeld  

met een moodboard.

Jasper heeft nu duidelijk wat hij wil bereiken (meer 

nieuwe boekingen) en op welke manier (door een 

feest te organiseren). Dit maakt het makkelijker 

om de boodschap zelf vorm te geven, in tekst én 

beeld. Hij zet zijn boodschap in het kort op papier: 

DJ Jasper maakt je feest.

Wat is precies je 
boodschap?

09 - Doelgroep & communicatiedoel

Doelgroep & communicatiedoel
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Aan wie richt je de boodschap?
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Doelgroep & communicatiedoel

Jaspers communicatiedoelstelling is duidelijk: 

hij wil vaker geboekt worden voor feesten en 

partijen. In zijn geval heeft hij er niet zoveel 

aan om zijn boodschap aan bijvoorbeeld super

markt  managers of peuterspeelzaalleidsters te  

vertellen. Voor Jasper is het helder: de orga

nisatoren van bruiloften, dorps en bedrijfs  feesten 

zijn belangrijk voor hem. Door de doelgroep 

duidelijk af te bakenen, zorgt hij er   voor dat hij zijn 

communicatieve in  spanningen niet verspilt. 

Je bereikt je doelgroep het best als je hem goed in 

kaart brengt. Stel jezelf daarbij de volgende vragen: 

• Wat weet ik over mijn doelgroep? 

• Waar kan ik ze vinden?

Je boodschap stem je nog scherper af als je ook de 

Jasper denkt erover na wie zijn doelgroep is voor 

de Demo Avond. Dat zijn er in feite twee: ten 

eerste mensen die zin hebben in een goed feest, 

studenten en andere jonge mensen. Ten tweede de  

organisatoren van die  feesten.

Wat weet hij over zijn twee doelgroepen? Om mensen 

te vinden die zin hebben om te komen feesten, kan 

hij het beste mikken op jonge mensen: scholieren en 

studenten. Waar hij die vindt: bij middelbare scholen, het 

plaatselijke hbo en op het station tijdens spitsuur.

Wie zijn de mensen die feesten en partijen organiseren? 

Eigenaren van feestzalen, boekingsbureaus, maar hij 

denkt er ook over om bedrijven en instellingen in de buurt 

te benaderen. Hij draait immers ook op bedrijfsfeesten. 

Van deze doelgroep kan hij vrij eenvoudig bedrijfsnamen, 

namen en adressen achterhalen.

volgende zaken weet over je doelgroep: 

• leeftijd,

• geslacht,

• taal,

• namen,

• adressen,

• bedrijfsnamen.

Tip! Tussen wat er in jouw hoofd zit en in 

het hoofd van je doelgroep, zit een afstand. Maak 

die afstand zo klein mogelijk om je boodschap 

zo effectief mogelijk over te brengen. Heldere 

taal is daarbij onmisbaar. Leer hoe je doelgroep 

spreekt, en spreek ze op dezelfde manier aan. Met 

zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk zeggen,  

dat is de kunst! 
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Welke middelen gebruik je? 

11 - Doelgroep & communicatiedoel

Doelgroep & communicatiedoel

Hoe laat Jasper zijn twee doelgroepen weten 

dat er een feest is, waar en wanneer? Daarvoor 

heeft hij communicatiemiddelen nodig waarmee 

hij zijn doelgroepen het effectiefst kan bereiken, 

binnen het budget dat hij beschikbaar heeft. 

De conclusie is vaak dat je meerdere middelen 

moet inzetten voor het beste resultaat.  

Dat is je communicatiemix.

Jasper is al actief op social media. Het kost hem 

niets om die in te zetten. Het nadeel daarvan is dat 

Jasper in eerste instantie alleen de mensen bereikt 

die hem al kennen. Dat bereik kan hij laten groeien, 

maar niet precies in de richting die Jasper zoekt.

Hoe kan hij scholieren en studenten het beste 

bereiken? Door ze op te zoeken met zijn boodschap. 

Hij kan een paar dagen achter elkaar een uurtje 

gaan flyeren bij het hbo, de drie middelbare 

een poster, stickers en informatie over zijn bedrijf stopt.

Jasper wil ook de feestzaal pimpen, en gaat dat doen 

met een grootformaatstickers voor op zijn DJ booth 

en spandoeken. De zaal waar hij zijn feest viert is wat 

sfeerloos. Geen probleem: met op vorm gesneden 

plaatmateriaal bouw je elke sfeer na die je in gedachten 

hebt. Een Oktoberfest, een Las Vegasparty of een echte 

winkelstraat in kerstsfeer: geen probleem. En natuurlijk 

laat Jasper flitsende visitekaartjes maken.

Tijdens het feest zet hij lekker veel sfeerfoto’s op 

social media, zodat bezoekers later ook nog kunnen 

nagenieten.

Jaspers mediamix bestaat dus uit een combinatie van 

social media, PR en drukwerk. 

scholen in zijn stad en een keer op het station tijdens 

spitsuur. Zo’n flyer werkt nog beter met een geweldige 

calltoaction, een handeling die de lezers moeten 

doen om iets te krijgen. DJ Jasper kan verwijzen naar 

de website waar bezoekers zich kunnen aanmelden, 

of naar zijn Spotifyplaylist waar mensen zich gratis 

op kunnen abonneren. Een goed voorproefje van zijn 

smaak! Uiteraard stuurt hij ook een persbericht naar  

de lokale pers.

De organisatoren wil hij persoonlijker benaderen. Hij 

besluit speciale VIPuitnodigingen te laten maken en 

kiest voor gepersonaliseerd drukwerk. Dikke kans dat 

organisatoren zijn post daadwerkelijk openen als hun 

naam erop staat. Gepersonaliseerd drukwerk heeft 

namelijk een hogere attentiewaarde en bereikt nog 

beter zijn doel. Op de VIPuitnodigingen kan hij de 

bezoeker een goodiebag beloven, waarin hij dan ook 
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Waarom kiezen 
voor drukwerk
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De kracht van drukwerk

Je bereikt natuurlijk een heleboel mensen via 

social media. En ook email blijkt nog steeds erg 

effectief te zijn. Je zet je boodschap echter kracht 

bij met drukwerk. Combineer drukwerk met online 

middelen voor een sterke communicatiemix. 

Vaak zijn er simpelweg ook geen alternatieven 

voor drukwerk. Hoe zou je online bijvoorbeeld 

alle bewoners van een bepaalde wijk of de 

bezoekers van een festival, en dus je potentiële 

klant, moeten bereiken? 

Drukwerk is tastbaar, en omdat we het kunnen 

vastpakken maakt het meer indruk dan een 

virtueel bericht. Vaak is er ook geen alternatief voor 

drukwerk. Op een plek waar geen beeldscherm 

voor handen is, kun je altijd nog een flyer uitdelen 

of een banner neerzetten.

3.1



Drukwerk en duurzaamheid
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De kracht van drukwerk

Bij het maken van drukwerk zijn veel grondstoffen 

nodig. Daarom is het belangrijk om voor je 

drukwerk een partner te kiezen die oog heeft 

voor duurzaamheid. Verschillende keurmerken 

van onder andere MVO Nederland en FSC (voor 

verantwoord bosbeheer) maken dat makkelijker 

voor jou om te controleren. Duurzaamheid is 

belangrijk voor Drukwerkdeal.nl en daarom vind je 

deze keurmerken op onze website.

Meer weten over MVO of FSC? 

Lees meer op hun websites: 

www.mvonederland.nl

www.fsc.nl 

3.2
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4.1 Kies het juiste papier voor de uitstraling die past 
bij jouw doelstelling

16 - Papier

Papier

Beeldschermen heb je in honderden soorten 

en maten. In je eigen huis heb je er misschien al 

een stuk of tien. TV, pc, telefoonscherm, ga zo 

maar door. Hoe verschillend die schermen ook 

zijn, de uitstraling is telkens hetzelfde. De een is 

misschien wat scherper dan de ander, en weer 

een ander biedt wat meer kleur. Daar is het wel 

mee gezegd. Bij papier ligt dat anders. 

De uitstraling van elke papiersoort is telkens anders. 

Gebruik dat in je voordeel en kies de papiersoort 

die past bij jouw boodschap. Als je meterslange 

jachten verkoopt, past een papiersoort met een luxe 

uitstraling. Heb je echter een klein winkeltje waar je 

uitverkoop houdt, dan is juist een goedkope uitstraling 

een beter idee. Papier geeft je boodschap vorm. 

Sommige papiersoorten geven tekst goed weer, 

anderen zijn beter in het weergeven van beeld. Het een 

sluit het ander niet uit. Papiersoorten kun je grofweg op 

de volgende manier verdelen: 

 Houtvrij offset  

 Mat, voor goede leesbaarheid.

 Houtvrij mat mc  

 Halfmat, de gulden middenweg, met  

 goede leesbaarheid en mooie foto’s. 

Houtvrij gesatineerd mc  

Glanzend, voor sprankelende foto’s.



Tip! Bestel op Drukwerkdeal.nl onze 

Monsterbox. Een kartonnen doosje met daarin 

alle papiersoorten en afwerkingen. 

17 - Papier

DJ Jasper staat inmiddels voor de keus welke 

papiersoort hij neemt voor zijn drukwerk. Omdat 

de flyer vooral beeld bevat en moet spetteren, kiest 

hij voor glanzend papier (houtvrij gesatineerd mc). 

Dat is meteen duidelijk. Over de gepersonaliseerde 

VIPuitnodigingen moet hij langer nadenken. Hij 

wil dat de ontvangers van de VIPuitnodigingen 

niet alleen in de stemming komen voor zijn 

Demo Avond, maar ook de informatie over zijn 

bedrijfje goed tot zich nemen. De uitnodiging 

zal meer tekst bevatten dan de flyer. Daarom 

besluit hij voor de uitnodigingen halfmat, oftewel  

houtvrij mat mc papier te bestellen.

https://www.drukwerkdeal.nl/nl/samplebox?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
https://www.drukwerkdeal.nl/nl/samplebox


4.2 Coated vs. uncoated
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Papier

Stel: je ontwerpt een fantastische folder die 

werkelijk van het scherm afknalt. Maar het 

resultaat dat van de pers afrolt is dof en haalt het 

niet bij jouw voorstelling. Waar ligt dat aan?  

Het verschil tussen coated en uncoated papier 

kan dit veroorzaken. Je komt hiervoor ook de 

termen gestreken en ongestreken papier tegen, 

en die betekenen hetzelfde. Coated oftewel 

gestreken papier voelt gladder aan. Het kan ook 

glanzen, tenzij je kiest voor mat coated (MC) 

papier. Uncoated – of ongestreken – glanst niet 

en voelt wat ruwer aan, zoals kopieerpapier. 

Houd de verschillende soorten maar eens naast 

elkaar in het licht. Je ziet dat het ene velletje licht 

sterker weerkaatst dan het andere. Inkt gedraagt 

zich op het papier in feite op dezelfde manier 

als licht. Op coated papier blijft een druppel inkt 

Dit is natuurlijk geen wet: als jij vindt dat juist ongestreken 

papier past bij de uitstraling van jouw folder, dan moet je 

daar vooral voor kiezen.

Voor DJ Jasper is hier de keuze niet moeilijk. Hij wil 

knallen en neemt coated papier

Coated papier: Uncoated papier:

liggen; het papier stoot als het ware de 

inkt af. Daarom valt er ook haast niet te 

schrijven op coated papier. Uncoated 

papier absorbeert de inkt juist. 

Bedenk goed wat voor uitstraling je voor jouw drukwerk 

wilt, en kies daar een passende papiersoort voor. Er is 

een grof onderscheid in de papiersoorten en waarvoor 

ze gebruikt worden.

Coated kies je o.a. voor: Uncoated kies je o.a. voor:

• Folders • Briefpapier

• Flyers • Enveloppen

• Brochures • Schrijf en notitieblokken

• Menukaarten • Doordruksets

• Posters



Kleurbeheer
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Papier

De kleuren van je ontwerp zien er op je eigen 

beeldscherm altijd hetzelfde uit. Maar dat wil 

niet zeggen dat je precies hetzelfde resultaat 

krijgt bij je drukwerk. Dat is in principe zelfs 

onmogelijk. Een beeldscherm bouwt zijn 

kleuren namelijk op met combinaties van 

drie lichtpuntjes, het RGBsysteem. Op papier 

drukken we met inkten, en daarvoor gebruiken 

we het CMYKsysteem. Deze twee kleursystemen 

komen nooit exact met elkaar overeen. Meer 

over RGB en CMYK vind je in hoofdstuk 6:  

Kleuren en contrast.

Naast de twee verschillende kleursystemen, is 

er nog iets in het drukproces van invloed op de 

uiteindelijke kleur. Bij het drukken gaan inkt – dus 

kleur – en papier op elkaar inwerken. Kleur gedraagt 

noem je ook wel een colorimeter of spectrophotometer.

Door kleurbeheer krijg je een goede indruk van je 

uiteindelijke drukwerk. Kalibreer je monitor en kies 

het goede profiel. Volg hiervoor de instructies die bij 

je kalibratieinstrument horen. Als je in InDesign of 

Photoshop werkt, geeft dit programma de kleurruimte 

weer die past bij de papiersoort en de inkt waarmee 

jouw drukwerk gemaakt wordt. Zo kun je je kleuren 

eventueel aanpassen aan de papiersoort waarvoor  

je hebt gekozen.

Moet DJ Jasper ook zo ingewikkeld doen met kalibreren? 

Nee, dat is niet noodzakelijk. Hij wil gewoon gave flyers, 

uitnodigingen, spandoeken, posters en stickers maken 

– die misschien niet eens bij daglicht worden bekeken. 

Voor hem hoeven de kleuren niet te voldoen aan strenge 

standaarden. Dat is meer iets voor multinationals die 

zich op glad en mat papier vaak heel verschillend. Dit 

heeft te maken met hoe sterk de papiersoort de inkt 

absorbeert. Kleur die sterk geabsorbeerd is door het 

papier komt anders naar je oog toe dan dezelfde kleur 

die meer bovenop het papier ligt.

Hoe kom je te weten wat het resultaat op papier wordt? 

Alvast een afdruk maken op je eigen printer? Helaas: 

papier en techniek verschillen compleet. De afdrukken 

van je printer verschillen vaak ook nog eens onderling. 

En per printer. Dus een printje zegt ook nog weinig over 

de uiteindelijke kleuren.

Zelf kleur objectief beoordelen kun je alleen als je met 

kleurbeheer aan de slag gaat. Wil je absoluut zeker zijn 

van een perfecte kleurweergave, dan kalibreer je je 

scherm met een kalibratieinstrument. Zo’n apparaat 

4.3



20 - Papier

werken met strikte huisstijlvoorschriften. Maar 

als hij zou werken volgens de regels van het 

kleurbeheer, dan heeft Jasper de zekerheid dat zijn 

drukwerk overeenkomt met wat hij op zijn scherm 

voor zich zag. Want bij Drukwerkdeal.nl hebben we 

ons kleurbeheer gewoon dik op orde.



Papierformaten
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Papier

Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe een 

A4’tje aan zijn formaat komt. Dat is te danken 

aan de verhouding 1: √2. Ingewikkeld is deze 

formule niet: het betekent alleen dat papier in die 

verhouding dezelfde beeldverhouding bewaart 

als je het dubbelvouwt. Of juist een keer vergroot. 

Begin 20e eeuw werd dat idee uitgewerkt tot het 

DIN 476 systeem. 

Het systeem begint met het A0formaat (1189 x 841 

millimeter): een vel papier met een oppervlakte van 

een vierkante meter in de verhouding 1: √2 . Voor 

elke keer dat je het vel dubbelvouwt of door de 

helft knipt, verhoogt het cijfer achter de A: A1, A2, 

en verder. Een A4 is dus een viermaal door de helft 

gesneden vel A0papier. Drukkers kunnen zo papier 

op maat snijden zonder papierverlies. En het zorgt 

voor duidelijkheid. Zo geven we papierkwaliteit altijd 

aan in gewicht. Dat is het gewicht van een vierkante 

meter papier, ofwel een A0vel.

Kiezen voor een standaardformaat papier voor je 

drukwerk bespaart veel papierafval. Want de drukker 

kan zo makkelijker complete vellen vullen met drukwerk.

Omdat DJ Jasper een bescheiden budget voor 

zijn drukwerk heeft, kiest hij voor een gangbaar 

papierformaat. Bovendien is het niet zo dat een 

afwijkend formaat iets extra’s doet voor het doel dat 

hij wil bereiken. Afwijkende papierformaten zijn meer 

bedoeld voor kunstzinnig drukwerk of als je met een 

tijdschrift wilt opvallen in het schap van de kiosk.

Lees hier meer over papierformaten, of bestel onze gratis 

papierformatenposter!

4.4
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Substraten
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Papier

In het jargon van de drukker is papier een substraat: 

het materiaal waarop je drukt. Papier is niet het enige 

substraat. Je kunt ook spandoeken, aanstekers of 

stickers bedrukken. Zo kan een bedrukte sticker 

een perfect middel zijn voor winkelramen of car 

wrapping. Of voor de DJ booth van Jasper. 

4.5
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Afwerking
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Afwerken: het klinkt bijna optioneel. Als een 

extraatje bij een al een prima functionerend 

product. Bij drukwerk is dat maar nauwelijks het 

geval. Zou je drukwerk niet afwerken, dan zit je met 

stapels losse, grote vellen papier. Visitekaartjes 

zou je met de hand uit moeten knippen, folders als 

een rolletje door de brievenbus moeten persen 

en tijdschriften zelf aan elkaar nieten of plakken. 

Bedrukt, ja. Bruikbaar, nee.

De afwerking bepaalt niet alleen het gebruik van je 

drukwerk, het is ook bepalend voor de uitstraling. Een 

nietje door de rug past veel beter bij een informatief 

tijdschrift dan bij een mooi glossy magazine. Waar 

je voor kiest, hangt van je doelstelling af. Toch moet 

je ook rekening houden met praktische zaken. Het 

hechten van een dik tijdschrift op A5formaat met 

een nietje is onverstandig, omdat het open gaat staan. 

Lijmen is dan een betere optie. Daarentegen is het lijmen 

van een dun tijdschriftje weer wat overdreven. De manier 

waarop het binnenwerk verbonden is met het omslag  

noem je brocheren. 

5.1



Pagina-indeling en 
aantal pagina’s
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Afwerken

In hoofdstuk 4.4 heb je gelezen dat een drukker 

meerdere pagina’s op een vel plaatst en waarom 

hij dat doet. Nadat zo’n vel uit de pers rolt, gaat 

het naar de vouwmachine. Belangrijk om te 

weten. Want dat betekent dat er altijd producten 

uitkomen met een even aantal pagina’s. Je kunt 

papier immers niet in drieën vouwen.  

Folders zijn meestal niet zo dik. Die vouw je één keer, 

of twee keer voor een exemplaar met vier pagina’s. 

Tijdschriften rekenen vaak met een veelvoud van 

acht of zestien pagina’s. Voor andere producten 

gelden weer andere regels. Het hangt af van het 

uiteindelijke formaat van je product, de hoeveelheid 

pagina’s en de vouwwijze.

5.2
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Specialist aan het woord
Herman, calculator

“Wat is volgens jou een bladzijde? Een vel papier in een 

boek, of folder? Bijna goed. Neem het woord maar eens 

heel letterlijk: bladzijde. Het is een zijde van een blad. 

Logisch, als je er over nadenkt. Een bladzijde is voor ons 

hetzelfde als een pagina. En beide zijn weer iets anders 

dan een vel. Spraakverwarring ligt op de loer. 

Of je een vel nu aan beide zijden bedrukt (4/4) of niet 

(4/0), het telt als twee pagina’s, of bladzijden. Een flyer 

heeft twee pagina’s, enkelzijdig bedrukt of niet. Sommige 

klanten tellen die onbedrukte zijde niet als pagina. 

Bij het bestellen van een brochure of magazine maakt 

dat niet zoveel uit. Daar heb je doorgaans geen lege 

pagina’s. Bij losbladig binnenwerk komen lege pagina’s 

wel eens voor. Daar kun je je in vergissen. Want wanneer 

de achterzijde van een vel niet bedrukt hoeft te worden, 

tellen sommigen die zijde ook niet mee als pagina. 

Een voorbeeld: stel dat je een document hebt van 40 

pagina’s, en dat wil je in 4/0 gedrukt hebben. Dan heb 

je uiteindelijk 40 vellen met 80 bladzijden. Wil je 40 

pagina’s in 4/4 gedrukt hebben, dan heb je uiteindelijk 

20 vellen met 40 bladzijden. Het is niet moeilijk, je moet 

alleen even opletten!”



Inslagschema
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Afwerken

Om te zorgen dat je folder, brochure of tijdschrift 

na het vouwen en snijden nog leesbaar is, lever je 

je bestand aan volgens een inslagschema. Folders 

bijvoorbeeld kun je op allerlei manieren vouwen. Bij 

het aanleveren van je bestand moet je er rekening 

mee houden dat je drukwerk op een groot vel komt 

dat aan beide zijden bedrukt wordt. Zet je bestand 

dan ook op als een uitgevouwen folder. 

Maak het voor jezelf overzichtelijk door een dummy 

te maken. Print je ontwerp thuis uit en vouw het 

zoals jij wilt dat je product eruit komt te zien. Je ziet 

dan snel of je de pagina’s goed gepositioneerd hebt. 

Bekijk de video over het positioneren van pagina’s voor 
een gevouwen folder.

5.3

https://www.drukwerkdeal.nl/nl/info/video-hoe-bepaal-ik-de-juiste-paginavolgorde?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
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Veredeling
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Afwerken

Je hebt een ijzersterke boodschap. Een prachtig 

ontwerp. En het perfecte medium gekozen om je 

boodschap te vertellen. Hoe kun je dit nog beter 

laten opvallen? Door te kiezen voor veredeling.  

Veredeling is de upgrade waarmee jouw drukwerk 

uitsteekt boven de rest. Laat bijvoorbeeld een 

element op je visitekaartje eruit springen met Spot 

UV. Daarmee breng je lokaal een extra glanslaagje 

aan. Of ga voor goud (of zilver, of welke andere 

metallic kleur je maar wilt) met cold foil. Daarmee 

breng je lokaal een laagje aan op je drukwerk met 

een metallic glans. Jasper kiest ervoor om zijn VIP

uitnodiging enkelzijdig te lamineren. Zo schittert 

zijn feestelijke boodschap nog meer.

Bekijk de video over het toepassen van spotuv  
in je ontwerp.

5.4

https://www.drukwerkdeal.nl/nl/info/video-pagina-opmaken-met-spot-uv?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
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De juiste kleur voor je boodschap

30 - Kleuren en contrast

Kleuren en contrast

DJ Jasper is intussen goed op weg. Hij weet op 

welke papiersoorten hij zijn boodschap wil laten 

drukken, welke papierformaten hij gebruikt en 

welke veredeling hij voor zijn VIPuitnodiging 

wil. Hij weet wat zijn doel is en weet welke 

boodschap hij wil vertellen. Dat doet hij in beeld,  

woord… en kleur.  

Met elke kleur communiceer je iets. Vaak is dat 

emotie. Maak daar goed gebruik van en kies de 

kleur die past bij je boodschap. 

De belangrijkste kleur in je ontwerp kun je bepalen 

aan de hand van een overzicht als dat hierboven, of 

kies gewoon een kleur die je zelf mooi vindt. Die ene 

kleur wil je waarschijnlijk uitbreiden met meerdere 

kleuren. Dat kun je op smaak doen. Maar als je zeker 

wilt weten dat de kleuren die je kiest bij elkaar passen, 

maak je een kleurenschema. Dit doe je aan de hand 

van kleurenregels. Combineer kleuren op basis van 

bijvoorbeeld de complementaire of analoge kleurregels. 

De meeste mensen hebben die kleurkennis niet 

paraat. De ontwerpprogramma’s van Adobe maken 

het je makkelijker met de functie ‘Kleurenthema’s/Color 

Themes’. Stel zelf kleurkaarten samen en bewaar ze voor 

toekomstig gebruik. Met de online tool Adobe Kuler kun 

je de mogelijkheden uitproberen. Het kleurenwiel laat 

je thema’s (kleurenkaarten) samenstellen op basis van 

verschillende kleurregels. Uitgebreide kleurkennis is niet 

nodig: kies gewoon een kleur die je mooi vindt, en het 

programma helpt je de beste combinaties te maken. Je 

kunt zelfs een foto uploaden waarvan je de kleuren mooi 

vindt om op basis daarvan een combinatie te maken. 

Kuler vind je op color.adobe.com      Je kunt ook een 

gratis app downloaden voor smartphone of tablet. 

6.1

https://color.adobe.com/nl/create/color-wheel/
http://blog.printdeal.be/442/infographic-de-ultieme-kleurenhandleiding
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CMYK vs. RGB 

31 - Kleuren en contrast

Kleuren en contrast

Voor het weergeven van kleur worden twee 

systemen gebruikt: het RGB en het CMYKmodel. 

RGB staat voor de primaire kleuren rood, groen en 

blauw. Het RGBmodel gebruik je bij het mengen 

van licht, voor bronnen die zelf licht produceren. 

Denk aan televisies, beamers of het scherm van 

je telefoon. Bij lichtmenging geldt: hoe meer 

kleuren, hoe meer licht. Bij het mengen van 

rood, geel en blauw licht is het midden van het 

beeld het meest helder en wit. RGB noemen we  

additieve kleurmenging.

CMYK gebruik je voor objecten die het licht 

alleen weerkaatsen. Papier bijvoorbeeld. De 

afkorting CMYK staat voor cyaan, magenta, geel 

(yellow) en zwart (key). Door deze vier kleuren 

in verschillende verhoudingen te mengen, kunnen 

we alle kleuren in het CMYKspectrum afdrukken. Bij 

verfmenging geldt: hoe meer kleuren, hoe minder licht. 

Het midden van het beeld is daarom het meest donker 

en bijna zwart. Deze vorm van kleurmenging heet  

subtractieve kleurmenging.

Doordat je bij het mengen van inkt in de kleuren cyaan, 

magenta en yellow geen echt zwart kunt krijgen – 

hooguit donkerbruin – is er aan het CMYKmodel zwarte 

inkt (key) toegevoegd.

 RGB CMYK

6.2



Kleuren omzetten
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Waarom is het belangrijk om te weten wat de RGB 

en CMYKmodellen inhouden? Omdat drukwerk 

alleen in CMYK gedaan wordt. En omdat in jouw 

ontwerp misschien wel RGBelementen verwerkt 

zijn. Foto’s bijvoorbeeld. Een camera doet niets 

anders dan licht vastleggen, en dat gebeurt per 

definitie in RGB. Om onverwachte resultaten te 

voorkomen, zet je in je ontwerpprogramma RGB

kleuren om naar CMYK. 

Foto’s kun je het beste omzetten in Photoshop. Open 

in dit programma je bestand, klik op Afbeelding en 

vervolgens Modus. Hier selecteer je CMYKkleur. Er 

zal altijd wat kleurverschil ontstaan omdat RGB een 

groter kleurbereik heeft dan CMYK. 

Bekijk de video over het omzetten van kleuren in Photoshop.

6.3

https://www.drukwerkdeal.nl/nl/info/video-RGB-kleuren-omzetten-naar-CMYK-in-photoshop?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
https://www.drukwerkdeal.nl/nl/info/video-RGB-kleuren-omzetten-naar-CMYK-in-photoshop?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
https://www.drukwerkdeal.nl/nl/info/video-RGB-kleuren-omzetten-naar-CMYK-in-photoshop?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=


In je ontwerpprogramma maak je het mooiste zwart 

door eerst zwart te selecteren. Dat doe je in InDesign 

door op ‘Nieuwe Kleurenstaal’ te klikken. In Photoshop 

of Illustrator klik je gewoon op het kleurenpalet in de 

kleurenkiezer. Daarvoor stel je het dekkingspercentage 

in. Het mooist, diepe zwart bereik je doorgaans met 

de CMYKverhouding 50/40/40/100. Dat ziet er zo uit  

in je ontwerpprogramma: 

Die verhouding gebruik je alleen voor zwarte vlakken 

in illustraties of afbeeldingen en niet voor teksten. Daar 

gebruik je de verhouding 0/0/0/100 voor. Zorg ook 

altijd dat je totale dekkingspercentage nooit boven  

de 280% uitkomt. Er komt anders te veel inkt op het 

oppervlak waardoor het kan gaan vlekken. 

Mooi zwart
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Buiten in de zon staan een witte en een zwarte  

auto naast elkaar in de felle zon. In de witte 

is het warm, maar in de zwarte auto is het 

werkelijk niet uit te houden. Hoe dat komt? 

Zwart is niets minder dan het ontbreken van 

alle kleur. De lak van de zwarte auto absorbeert 

de rode, groene en blauwe (plus alle voor ons 

onzichtbare) stralen en weerkaatst niets. Dit 

neem je weer als zwart. De witte doet juist  

het tegenovergestelde. 

Zwart op drukwerk weergeven doe je door alle 

kleuren te combineren. Omdat cyaan, magenta 

en geel samen niet verder komen dan een lelijk 

soort bruin, is ‘key’ aan de mix toegevoegd om 

diep zwart mogelijk te maken. Zwarte inkt werkt 

als een ‘sleutelkleur’ om het kleurenspectrum  

volledig te maken.

6.4



Steunkleuren

34 - Kleuren en contrast

Kleuren en contrast

Cyaan, magenta, geel en zwart kun je tot bijna 

alle denkbare kleuren mengen. Bijna, maar 

net niet helemaal. Het kan zijn dat jouw logo 

zo’n specifieke kleur heeft, dat je die met een 

combinatie van standaardkleuren niet goed 

genoeg kunt benaderen. Of dat je een kleur hebt 

met een glans, zoals goud. Dat bereik je niet met 

CMYK. Dan kies je voor steunkleuren. 

De bekendste aanbieder van steunkleuren is 

Pantone. Het bedrijf duidt zijn kleuren aan met de 

afkorting PMS, Pantone Matching System, en een 

getal. Ze maken letterlijk duizenden kleuren. Om 

te weten welke van die duizenden kleuren het 

beste is voor jou, kun je een kleurenwaaier van 

Pantone gebruiken. De nuanceringen per kleur zijn 

haast eindeloos, en zo’n waaier laat goed zien wat  

de mogelijkheden zijn. 

Steunkleuren worden gemengd volgens het ‘recept’ 

van de steunkleurenfabrikant. Dat recept staat in een 

Pantone kleurenwaaier. Afwijkingen in de drukkerij hoef 

je dus niet te verwachten. Bij het mengen van CMYK 

kan altijd een afwijking voorkomen per drukkerij, en 

zelfs tussen verschillende oplages. Die afwijking moet 

wel binnen bepaalde marges vallen, zoals vastgelegd 

in erkende ISOstandaarden. De drukkers van 

Drukwerkdeal.nl houden zich aan die normen.

6.5



Kwaliteit
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Je verwacht een bepaalde kwaliteit van je 

drukwerk. Dat moet eigenlijk niet afhangen van 

wie het drukt. Kies daarom voor een drukker die 

zijn processen op orde heeft, en dus een bepaalde 

kwaliteit kan garanderen. 

Drukkers controleren zelf de kwaliteit van drukwerk 

vaak met een loep. Ze bekijken de kleinste details, en 

speuren drukwerk af naar spanjolen, drooglopers 

en roodzweem. Een boel jargon waar jij niks aan 

hebt. Je drukwerk moet er gewoon top uitzien. 

En het beste gereedschap dat jij hebt om dat te 

controleren: je ogen. 

Zoek een helder verlichte plek en neem de tijd 

om je drukwerk goed te bekijken. Dag en tllicht 

zijn het beste licht om drukwerk bij te beoordelen. 

Wees kritisch: is dit precies het bestand dat je hebt 

aangeleverd? Zijn er oneffenheden, vlekken of vegen? 

En is je drukwerk goed gevouwen en gesneden? Tot 

slot de belangrijkste vraag: zullen de mensen voor wie 

dit drukwerk is bedoeld onder de indruk zijn? Als het 

antwoord ja is, zit het goed! 

6.6
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Specialist aan het woord
Jessica, medewerker kwaliteit

“Volgens het woordenboek is kwaliteit ‘de mate waarin 

iets goed is’. Dan weet je eigenlijk nog niet veel. Want wie 

bepaalt of iets goed is? Omdat we kwaliteit toch graag 

willen controleren, moeten we het meetbaar maken. 

Voor drukwerk zijn er daarom normen opgesteld. 

Allemaal met een vastgestelde kleine afwijking. Bij veel 

drukwerk wordt op het drukvel een meetstrip geplaatst. 

De pers meet deze constant en corrigeert zichzelf als 

hij buiten bepaalde waarden treedt. Zolang wij binnen 

de toegestane afwijkingen produceren, en dus aan de 

norm voldoen, zeggen wij dat het goed is. 

Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever 

iets anders verwacht. Wij kijken dan of het 

verwachtingspatroon reëel is. Maar dat is niet hoe je 

kwaliteit garandeert. Kwaliteit bied je door constant 

je producten, diensten en processen te analyseren. 

We gaan hard aan de slag met de verbeterpunten die  

daar uit komen. 

Eigenlijk kun je dus zeggen dat kwaliteit het gelukkig 

maken van elke klant is. Laat dat nou mijn streven zijn!”  
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Waarom je drukwerk online bestelt
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Drukken

De drukker: vroeger was dat iemand op het 

industrieterrein. In een pand met een grote hal 

die je nooit van binnen zag, en waar je bij de 

receptie met een bakje automatenkoffie kon 

wachten tot iemand met een map voorbeelden 

bij je kwam zitten. Je zocht dan wat uit, of leverde 

een ontwerp aan, en kon vervolgens enkele dagen 

wachten op het resultaat. 

Internet heeft veel veranderd. Ook de drukkerij. 

Een order plaats je nu binnen een paar minuten. 

Vanachter je bureau, of op een tablet of smartphone 

als je bijvoorbeeld een paar uur hebt stuk te slaan 

op een vliegveld. Je ziet direct hoe jouw keuzes 

de uiteindelijke prijs van je product bepalen. Je 

vergelijkt aanbieders makkelijk op basis van prijs, 

service en kwaliteit. En je bestelling is er vaak de 

volgende dag al. 

Online drukwerk bestellen heeft nog een groot voordeel. 

Zo kan Drukwerkdeal.nl alle orders verzamelen en bij 

elkaar op één vel plaatsen. We verspillen veel minder 

papier en kunnen drukwerk goedkoper maken voor je. 

De kosten voor het drukwerk verdelen we immers over 

meerdere orders. 

7.1



Drukkersjargon
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Een ander voordeel van online bestellen, is dat 

je veel jargon bespaard blijft. Jij hoeft de taal van 

de drukker niet meer te spreken om drukwerk te 

bestellen. Want dat was voor Jasper een eerdere 

keer nogal slikken. Hij werkte toen nog niet bij 

Drukwerkdeal.nl en bestelde zijn drukwerk bij 

een drukker bij hem in de buurt. Die man vuurde 

allerlei termen en getallen op hem af, waardoor 

Jasper naderhand duizelig naar buiten liep. En 

eigenlijk wist hij zelf niet goed wat hij had nou 

precies had besteld.

Toch ontloop je ook bij online drukwerk bestellen 

sommige termen niet. Dan gaat het vooral om de 

bedrukking, die uitgedrukt wordt in getallen: 1/0, 

2/0, 3/4 en 4/4. Abracadabra? Dat valt wel mee. 

Het schuine streepje

Wanneer je op Drukwerkdeal.nl een product bestelt, 

vragen we je de bedrukking te kiezen. Vaak krijg je dan 

twee getallen te zien, gescheiden door een schuin 

streepje (slash). Het getal voor de slash staat voor het 

aantal kleuren op de voorzijde, het getal achter de slash 

voor het aantal op de achterzijde. 

De getallen

De getallen 1 tot en met 3 staan voor het aantal PMS

kleuren. Alle PMSkleuren zijn vastgelegd in het Pantone 

Matching System. Het getal 4 staat voor full colour. Dat 

betekent dat je drukwerk in CMYK uitgevoerd wordt. 

1/0 houdt dus in dat de voorzijde met één PMSkleur 

wordt bedrukt en de achterzijde blanco blijft. Bij 2/2 

wordt zowel de voor als de achterzijde met twee PMS

kleuren bedrukt. Tot slot staat 4/4 voor fullcolourdruk 

aan zowel de voor als achterzijde.

7.2



Druktechnieken

40 - Drukken

Drukken

Wanneer je drukwerk online bestelt bij 

Drukwerkdeal.nl krijg je met de techniek van het 

drukken nauwelijks te maken. De website zorgt 

ervoor dat je altijd voor de meest geschikte en 

voordeligste toepassing kiest. DJ Jasper had deze 

paragraaf dan ook over kunnen slaan. Toch wil hij 

graag weten wat er met zijn ontwerp gebeurt en 

daarom verdiept hij zich in het proces. 

Drukken is eigenlijk een containerbegrip. Want er 

zijn zoveel verschillende technieken: houtsneden, 

boekdrukkunst, offset, zeefdruk, digitaal, stempels, 

tampondruk, ga zo maar door. De keuze voor een 

bepaalde druktechniek hangt van twee zaken 

af: de toepassing en de oplage. De belangrijkste 

technieken en hun toepassingen zetten we hier 

voor je op een rijtje.  

7.3
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Offset

De meest gebruikte techniek voor grote oplagen. 

Maar liefst twee derde van al het drukwerk ter 

wereld rolt van offsetpersen. Het af te drukken 

beeld wordt fotografisch op een aluminium plaat 

aangebracht. Die plaat wordt vochtig gemaakt. 

Het oppervlak van de plaat waar geen beeld op zit, 

neemt het vocht aan. Dan brengen we de vettige 

inkt aan. En omdat inkt vet is, stoot het water af. 

Alleen de delen van de aluminium plaat met beeld 

nemen de inkt aan. De inkt drukken we vervolgens 

op een rubberdoek. Dat levert een spiegelbeeld op. 

Het spiegelbeeld van dat rubberdoek drukken we 

ten slotte af op grote vellen papier.

Voordelen:

 Goede weergave van fijn detail en kleurtonen.

   Goede kwaliteit afdrukken op verschillende 

soorten papier.

 Voordelig voor grote oplagen.

 Ruime keuze uit veredelingstechnieken

Nadelen:

 Minder voordelig voor kleine oplagen.

 Kans op papierverspilling.

 Vaak inkten op oliebasis.

Gebruikt voor drukwerk met grote oplagen, zoals 

folders, flyers, en visitekaartjes of briefpapier voor 

grote bedrijven.

Digitaal

Een digitale pers kun je vergelijken met de laserprinter 

op je bureau. Een belangrijk verschil met offset is dat 

bij digitaal drukken direct vanaf de bestanden afgedrukt 

wordt, zonder tussenkomst van een fotografische 

plaat. Dat maakt digitaal printen een stuk flexibeler: 

je kunt ad hoc, zonder opstartkosten, iets afdrukken. 

In plaats van inkt, gebruikt een digitale printer toners. 

De afgelopen jaren zien we de kwaliteit van digitaal 

drukwerk sterk verbeteren: het benadert de kwaliteit van  

offset steeds meer.

Voordelen:

 Voordelig bij kleine oplagen.

 Snel in te zetten.

  Je kunt variabele data toevoegen, zoals bijvoorbeeld 

adressen.

 Vaak een grotere kleurruimte dan bij offset.

Nadelen:

 Inkt kan barsten als je het drukwerk vouwt.

  Digitaal drukwerk is mooi, maar het ziet er soms iets 

anders uit dan offset.

  Door relatief hoge prijs per stuk alleen geschikt voor 

kleinere oplagen.

Gebruikt voor gepersonaliseerd drukwerk met folder

verspreiding, individueel afwijkend drukwerk zoals 

entree  kaarten en drukwerk met kleine oplages.  

Denk aan menukaarten, ansichtkaarten, posters  

of visitekaartjes. 
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Zeefdruk

De techniek achter zeefdruk noem je doordruk. 

Dat kun je heel letterlijk nemen: de inkt voor je 

afbeelding druk je door een gaas van zijde, polyester 

of staal. Dat gaas wordt met een lichtgevoelige 

laag beplakt die met positieffilm belicht wordt. De 

vlakken die ingekleurd moeten worden, was je 

weg bij het ontwikkelen. Het gaas leg je over het 

te bedrukken oppervlak. Je smeert de inkt over 

het gaas. Dat drukt door het gaas en hecht aan het 

oppervlak. Op die manier is het nog echt handwerk 

waar je vieze vingers van krijgt. We werken ook met 

geautomatiseerde zeefdrukmachines.

Voordelen:

 Geschikt voor veel verschillende oppervlakken.

 Zeer intense kleurweergave mogelijk.

 Geschikt voor kleine oplagen.

Nadelen:

 Lage productiesnelheid.

 Fijn detail is moeilijk weer te geven.

Gebruikt voor kleding als Tshirts, polo’s, sweaters 

en hoodies, keycords, caps en grootformaat 

toepassingen als billboards. Al wordt in het laatste 

geval steeds vaker digitaal drukwerk ingezet.

Tampondruk

Tampondruk is een techniek waar je allerlei oppervlakken 

mee kunt bedrukken, ook als ze gebogen of oneffen 

zijn. In een soort mal wordt je afbeelding geëtst. Die mal 

noemen we een cliché. De ets in het cliché vullen we 

met inkt. Daar drukken we een siliconen drukkussen 

op: het tampon. Het tampon neemt de afbeelding in 

spiegelbeeld op en dat drukken we vervolgens op 

het te bedrukken object. De techniek heeft wel wat 

weg van stempelen. Met als belangrijk verschil dat 

druktampons flexibel zijn en zich aanpassen aan het  

te bedrukken oppervlak.

Voordelen:

 Ook geschikt voor gebogen of oneffen oppervlakken.

  Mooie weergave gedetailleerde afbeeldingen op 

bijvoorbeeld relatiegeschenken.

Nadelen:

 Voor relatief kleine oppervlakken.

 Minder voordelig voor kleine oplagen.

Gebruikt voor onder andere aanstekers, pennen, 

sleutelhangers, snoeppotjes en USBsticks.
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Specialist aan het woord
Mirko, product owner manufacturing

“Het meest opvallende verschil tussen offset en 

digitaal drukken is de prijs. Laat me je eens uitleggen 

hoe dat komt. 

Bij offset drukken gebruiken we aluminium platen. 

Voor elke kleur is er een plaat waar beeld op komt 

te staan. Bij full color gebruik je dus vier platen Die 

platen worden geproduceerd op een ComputerTo

Platemachine, een CTP. Dure apparaten. Daarnaast 

heeft een offsetmachine extra vellen papier nodig 

om de juiste afdrukkwaliteit te bereiken. Dat komt 

vooral doordat je een paar proefvellen nodig hebt 

om de juiste afstelling van de kleuren te vinden. Zo 

moet je de juiste balans tussen inkt en vocht vinden. 

Het beeld op de aluminium plaat neemt geen 

vocht aan. De rest van de plaat wel. De inkt die wij 

gebruiken is op oliebasis, en olie hecht niet aan 

water. Zo komt er dus alleen inkt op de delen van 

de plaat die je af wilt drukken, de rest blijft schoon. 

Als de balans tussen inkt en vocht niet goed is, gaat 

het beeld smeren. En dat is slecht voor de kwaliteit 

van je drukwerk. 

De kosten voor het opstarten en juist afstellen van zo’n 

drukpers compenseren we met snelheid: een offsetpers 

kan maar liefst 18.000 vellen per uur dubbelzijdig 

bedrukken. 

Onze digitale printers lijken op de printer die je thuis 

hebt staan: de eerste afdruk is direct goed. Ook hoeven 

we geen platen te maken: de machine brengt de inkt 

direct aan op het papier. De digitale printers zijn wel iets 

minder snel: maximaal 1800 vellen bedrukken zij aan 

twee zijden per uur. 

De conclusie is dat offsetdruk hoge opstartkosten heeft 

en een hoge draaisnelheid. Digitaal printen  heeft juist 

lage opstartkosten en een lagere draaisnelheid. Daarom 

is het voor lage oplages verstandig om voor digitaal te 

kiezen, en voor offset bij hogere oplages.”
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Ontwerpen en opmaken

Voor de flyers, VIPuitnodigingen, stickers, 

posters, spandoeken en visitekaartjes die 

Jasper ontwerpt, rekent hij op zijn goede smaak. 

Ontwerpen drijft grotendeels op creativiteit en 

vaardigheid. Vroeger moest je vaardig zijn met 

papier, schaar, lijm en stiften, tegenwoordig kun 

je het af met je computer. 

Welke computer je gebruikt maakt tegenwoordig 

nog maar weinig uit. Over het algemeen hebben 

vormgevers een voorkeur voor de systemen 

van Apple. Dat is logisch; vroeger werd grafische 

software vooral voor die computers gemaakt. 

Dat verschil is er tegenwoordig bijna niet meer: 

ook met een Windowscomputer kun je nu  

prima uit de voeten. 

De invloedrijkste bouwer van creatieve software is 

Adobe. Photoshop, Illustrator, InDesign en nog veel 

meer, het komt allemaal bij dit Amerikaanse bedrijf 

vandaan. Adobeprogramma’s zijn de standaard, maar 

er zijn voldoende gratis alternatieven te vinden. Zo is 

Scribus een prima opmaakprogramma, GIMP een goed 

alternatief voor Photoshop en is Inkscape een vervanger 

voor een vectorenprogramma zoals Illustrator. Toch 

hoeven de kosten geen belemmering te zijn om 

professionele software te gebruiken. De programma’s 

van Adobe waren prijzig, tegenwoordig kun je een 

licentie afnemen per maand.

8.1



Tekst in je opmaak
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Ontwerpen en opmaken

Tekst is onmisbaar in je opmaak. In een 

programma als InDesign werk je er gelukkig heel 

makkelijk mee. Je plaatst simpel kaders waar je 

tekst in laat lopen. En je hebt veel uitgebreider 

dan in MS Word de mogelijkheid om tekst naar je 

hand te zetten. 

Het meest opvallende wat je kunt doen aan je tekst 

is het lettertype (of font) aanpassen. Standaard 

zitten er al enkele tientallen lettertypen op je 

computer. De kans bestaat dat daar net dat ene 

perfecte lettertype niet tussen zit. Via verschillende 

websites kun je gratis of betaald extra lettertypen 

downloaden. Een bron voor gratis fonts is   

. Betaalde fonts vind je op  

en talloze andere websites. 

Gebruikers van Adobe Creative Cloud kunnen 

gebruiken maken van fontbibliotheek van Typekit.

Je kunt nog zo’n mooi lettertype uitgekozen hebben: 

als je het niet aanlevert, wordt het niet afgedrukt. Zorg 

er daarom voor dat je alle lettertypen en leestekens 

insluit in het PDFbestand dat je aanlevert. Soms is het 

niet mogelijk om lettertypen in te sluiten in een PDF. Er 

is een alternatieve manier om te garanderen dat het 

goede lettertype afgedrukt wordt: zet je lettertypen om 

naar contouren. Je tekst wordt dan behandeld als een 

afbeelding. En daar kan elke drukpers mee overweg. 

Let op: de tekst is niet meer bewerkbaar meer als je 

kiest voor lettercontouren. Zorg er dus voor dat je voor 

jezelf een versie bewaart waarin de tekst niet is omgezet 

naar lettercontouren.

Bekijk de video over het omzetten van tekst  
naar lettercontouren.

DaFont.com

Monotype.com

8.2

https://www.drukwerkdeal.nl/nl/info/video-hoe-zet-ik-in-indesign-tekst-om-naar-lettercontouren?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
https://www.drukwerkdeal.nl/nl/info/video-hoe-zet-ik-in-indesign-tekst-om-naar-lettercontouren?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
http://www.dafont.com
http://www.monotype.com
https://www.drukwerkdeal.nl/nl/info/video-hoe-zet-ik-in-indesign-tekst-om-naar-lettercontouren?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
http://www.dafont.com
http://www.monotype.com
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Ontwerpen en opmaken

Beeld bewerken, ontwerpen en opmaken is leuk, 

creatief werk. Maar je zult ook wel eens tegen 

handelingen aanlopen die minder leuk zijn. En 

die je telkens moet herhalen. De meeste van 

die stappen kun je automatiseren in creatieve 

software. Het zijn een paar extra stappen in het 

begin, waardoor je uiteindelijk veel tijd bespaart. 

Basispagina’s 

In brochures of magazines heb je vaak meerdere 

pagina’s die met elkaar overeenkomen in stijl. 

Zulke pagina’s hoef je niet steeds opnieuw op te 

maken. Definieer basispagina’s met de belangrijkste 

stijlelementen. Denk aan paginacijfers, logo’s of 

voetregels. Ook vaste posities voor afbeeldingen 

kun je alvast bepalen. 

Paragraafstijlen

Het lijkt logisch om ingelopen tekst te selecteren en 

steeds de juiste opmaak toe te passen. Dat is nogal 

tijdrovend als je dat meerdere keren moet doen. Leg 

daarom alle typografische gegevens (zoals het font 

voor de kop of de lettergrootte van een intro) vast  

in paragraafstijlen. 

Acties 

Bij het bewerken van foto’s kan het voorkomen dat je een 

reeks dezelfde handelingen op meerdere foto’s moet 

toepassen. In Photoshop kun je die serie handelingen 

‘opnemen’. Die opname kun je toepassen op meerdere 

foto’s tegelijk of opslaan voor later gebruik.  

Sneltoetsen 

Elke functie zit in een menu verstopt. Voor je daarnaartoe 

geklikt bent, ben je zo een paar seconden verder. De 

belangrijkste functies kun je uitvoeren met een snelle 

toetscombinatie. We hebben ze voor je verzameld  

in deze blog .

Tip! Geen zin in ontwerpsoftware? Ontwerp 

je drukwerk simpel met onze online ontwerptool. 

In een paar klikken zet je een mooi resultaat neer. 

Bekijk in deze video hoe:

Bekijk de video over hoe je 
druk werk ontwerpt met onze  
online ontwerptool.

8.3

http://blog.drukwerkdeal.nl/9980/snelle-shortcuts-voor-adobe-indesign-illustrator-en-photoshop?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
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http://blog.drukwerkdeal.nl/9980/snelle-shortcuts-voor-adobe-indesign-illustrator-en-photoshop
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Aanleveren

En dan is het zover: je bestand is klaar om aan te 

leveren. Bij het maken en aanleveren krijg je te 

maken met verschillende bestandsformaten. Aan 

het eind van de rit moeten die allemaal met elkaar 

overweg kunnen. 

Voor drukwerk is het aantal bestandsformaten best 

overzichtelijk. Bij beeld maak je onderscheid tussen 

rasterafbeeldingen(bitmap) en vectorbestanden. 

Bitmap gebruik je bijvoorbeeld voor foto’s. Van 

elke pixel is de kleur vastgelegd. Als je het beeld 

uitvergroot wordt de resolutie lager en gaat de 

kwaliteit omlaag. De beelden bewerk je in een 

programma als Photoshop en sla je meestal op in 

de formaten:

• jpeg;

• png; of 

• tiff.

Bij een vectorafbeelding is het beeld opgebouwd met 

wiskundige formules die de lijnen, kleuren en punten 

beschrijven. Dit beeld kun je eindeloos uitvergroten, 

zonder kwaliteitsverlies. Een populair programma voor 

het maken van vectorafbeeldingen is Adobe Illustrator. 

Je slaat de bestanden meestal op in de formaten: 

• eps;

• svg; of 

• ai (Adobe Illustrator). 

Binnen de programma’s van Adobe zijn de meeste 

bronbestanden uitwisselbaar. Je hoeft een bronbestand 

dus niet eerst om te zetten in een herkenbaar 

beeldformaat. Photoshop en Illustratorbestanden kun 

je bijvoorbeeld makkelijk plaatsen in een InDesign

document, zonder gedoe. 

Lees hier meer over het gebruik van vectoren vs. pixels.

9.1

http://blog.drukwerkdeal.nl/9753/vectoren-vs-pixels-wanneer-gebruik-je-ze?utm_campaign=whitepaper&utm_medium=offline&utm_source=pdf&utm_content=&utm_term=
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Aanleveren

Het bestandstype dat je aanlevert bij de drukker is 

altijd een pdf. Een pdf kun je zien als een container. 

Een grote bak waar allerlei verschillende 

bestands     formaten in verzameld zijn: jpg’s, op

maak bestanden, vectoren, lettertypen en meer. 

Dat zijn stuk voor stuk drukbare bestanden.  

Je kunt ook bestanden in een pdf stoppen die niet 

afdrukbaar zijn. Denk aan video’s of snelkoppelingen. 

Zorg ervoor dat die niet in jouw drukbestand 

terechtkomen. Er zijn profielen die ervoor zorgen 

dat je een drukklare pdf exporteert. De handelswijze 

verschilt iets per ontwerpprogramma. 

Indesign

1. Open je bestand en kies voor ‘Exporteren’. 

2.  Geef je bestand een titel en kies voor ‘Bewaar’.  

Een nieuw venster wordt geopend. Doorloop nu de 

volgende stappen.

1.  Kies bij ‘Voorinstelling Adobe PDF’ voor het profiel 

‘PDF/X1a:2001’

 Vink bij ‘Pagina’s’ de optie ‘Alles’ aan

2.  Ga in het linkermenu naar ‘Tekens en Aflooptekens’. 

Hier vink je niets aan. De bleed (afloop) die wordt 

meegegeven is bij regulier drukwerk 3 mm, dit kun 

je aangeven bij het aanmaken van het bestand. In dit 

geval kun je ‘Use Document Settings’ aanvinken.

3.  Ga in het linkermenu naar ‘Kleur’. Als je drukwerk 

fullcolour drukwerk is (CMYK), kies je voor de 

optie ‘Convert To Destination’. Wil je PMS drukwerk 

bestellen? Kies dan voor de optie ‘Convert To 

Destination (Preserve Numbers)’.

4.  Kies bij ‘Doel’ voor ‘Werkruimte CMYK – Europe ISO 

Coated FOGRA27’.

Hierna exporteer je je pdf. Het kan voorkomen dat 

sommige fonts niet ingesloten of omgezet kunnen 

worden in het printproces vanwege licentiebeperkingen. 

In dit geval kun je de betreffende tekst selecteren en 

via ‘Type’ > ‘Create Outlines’ de tekst omzetten naar 

lettercontouren. De tekst is dan omgezet naar een 

beeldvorm en niet meer te wijzigen.

Houd bij het aanleveren rekening met de juiste formaten 

van het gewenste drukwerk en de 3 mm afloop aan alle 

zijden. Houd ook ten minste 3 mm aan de rand van je 

ontwerp vrij van teksten en dergelijke, om te voorkomen 

dat deze kunnen worden afgesneden. Bij Drukwerkdeal.

nl noemen we deze marges respectievelijk de snijmarge 

en de veiligheidsmarge. In onze aanlevertool geven wij de 

snijmarge aan met een rode lijn, en de veiligheidsmarge 

met een gele lijn.

9.2
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Voor spandoeken, canvasdoeken en andere 

producten kunnen afwijkende snijmarges gelden. 

Deze vind je op de informatiesheet van het product.

Illustrator

In Illustrator gaat het exporteren van een pdf een 

stuk sneller. Nadat je het bestand hebt geopend, 

kies je voor ‘Save’. Je kunt dezelfde instellingen als 

bij InDesign gebruiken.

Photoshop

In Photoshop kun je direct kiezen om het bestand 

te exporteren als pdf. Je hebt hier wat minder 

geavanceerde mogelijkheden dan in Illustrator en 

InDesign. Kies voor het profiel ‘PDF/X1a:2001’ bij 

uitvoer voor conversie ‘Convert To Destination’ en 

bij ‘Destination’ voor ‘Werkruimte CMYK – Europe 

ISO Coated FOGRA27’.

Exporteren in InDesign:

Exporteren in Photoshop:
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Standaarden en profielen garanderen een afdruk

bare pdf. Wil je helemaal zeker zijn van een  

goede afdruk, dan loop je deze checklist  

nog even na. 

 

Overdruk

Bij overdruk worden lagen die over elkaar heen liggen 

in het ontwerp, met elkaar gemengd. Dus niet alleen 

de bovenste laag is zichtbaar, ook de laag eronder. 

Zonder overdruk zou alleen de bovenste laag zichtbaar 

zijn. Als je aan een foto in je ontwerp een witte tekst 

toevoegt, wil je dat je beide lagen kunt zien in het  

uiteindelijke drukwerk.

Transparantie

In je ontwerp kun je effecten toepassen zoals een 

slagschaduw, gloweffect of beeld dat transparant is 

verwerkt. Dat ziet er vaak goed uit, maar soms levert 

het problemen op bij het aanleveren van pdf. Toen 

de pdfstandaarden werden ontwikkeld, bestonden 

de transparantieeffecten nog niet en daarom werd 

er aanvankelijk geen rekening mee gehouden. In 

de nabije toekomst lost een nieuwe pdfstandaard 

dit op. Nu moeten we het nog even doen met de  

bestaande standaard.

Als je een pdf met transparantieeffecten aanlevert 

bij de drukker kun je daarom een melding krijgen 

dat je transparanties in je ontwerp moet afvlakken. 

Dit betekent dat er in je document afbeeldingen of 

objecten zitten die deels doorzichtig zijn. Als je de 

transparanties niet afvlakt, kun je rare dingen krijgen in je  

uiteindelijke drukwerk.

In Adobe Illustrator vlak je de transparantie af via 

het menu ‘Object’. Werk je in InDesign? Doe dan het 

volgende:

• Maak een profiel aan onder het menu ‘Bewerken’ 

• Kies voor ‘Voorinstellingen transparanties afvlakken’

• Kies je de voorinstelling ‘Hoge Resolutie’ 

• Klik op ‘Nieuw’ 

 Lijndikte: lijnen dunner dan 0,25 punt worden niet of 

nauwelijks afgedrukt. 

 Lettergrootte: letters kleiner dan 5 punten zijn 

nauwelijks leesbaar.

Transparantie: nog afvlakken?
Overdruk: goed toegepast?
Snijtekens: heb je die aangegeven? 
�Pdf−profiel:�heb�je�het�profiel�PDF/X−1a:2001�gekozen

?�

Resolutie: controleer of je een goede resolutie 

hanteert voor het middel dat je afdrukt. Vuistregel is 

minimaal�300�dpi�voor�een�foto� in�een�folder,�of�15
0�

dpi voor grootformaat print.

Fonts: zorg dat je fonts ingesloten zijn in de pdf.

9.3
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Nu ben je klaar om je profiel in te stellen. Doorloop 

hiervoor de volgende stappen:

•  Geef je profiel een naam (bijvoorbeeld: ‘DJ 

Jasper’)

•  Zet de eerste schuif in het scherm 100% naar 

75%

•  Vink in het onderste vakje ‘Complexe regio’s 

bijknippen’ aan

• Bevestig met Ok.

Nu exporteer je het bestand naar pdf en kies je in 

het pdfmenu bovenaan bij de preset PDF/X1a:2001 

en bij de menu’s aan de linkerzijde bij advanced 

voor de nieuw aangemaakte afvlakker. 

Let op! PMS en transparanties gaan niet samen 

via deze methode. De PMSkleuren dienen dan al 

omgezet te zijn naar CMYK in je bronbestand.

Tip! Ingebouwde check in InDesign

InDesign heeft een functie die je helpt de 

belangrijkste punten voor je design alvast te 

controleren: Preflight. In een menu definieer je 

de eisen waaraan je bestand moet voldoen. Denk 

aan zaken als de minimale resolutie, of minimale 

lijndikte. Als je die eisen hebt ingesteld, zie je 

onderin je scherm een klein gekleurd balletje. 

Zolang het balletje groen is, voldoet je bestand aan 

alle eisen die je ingegeven hebt. Kleurt het balletje 

rood, dan moet je ingrijpen. Een informatiescherm 

laat je precies zien wat er mis is en hoe je het euvel 

kunt verhelpen. 
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Het resultaat

En dan is het zover. Hier heeft Jasper zoveel 

energie in gestoken. De deurbel gaat, de koerier 

staat voor hem met zijn armen vol pakketten. 

Even tekenen, en zodra de deur dicht is scheurt 

Jasper de verpakkingen open. De geur van vers 

gesneden papier en opgedroogde inkt komt hem 

tegemoet. Dit zijn de flyers, posters, spandoeken, 

grootformaatstickers en visitekaartjes die hij nog 

maar een paar dagen eerder bestelde. 

Dit is het drukwerk dat DJ Jasper op de kaart  

gaat zetten! 

10.1
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Het resultaat

Elke onderneming is anders. Of je nu platen 

draait als DJ, knalt als ZZP´er of juist een mooie 

handel in kantoorspullen hebt met meerdere 

werknemers. Wat voor DJ Jasper werkt, hoeft 

niet per se voor jou te werken. Als ondernemer 

zoek jij je eigen weg om jouw ultieme  

doel te behalen.  

Kijk altijd kritisch naar de middelen die je boodschap 

het best overbrengen bij jouw doelgroep. En kies 

het drukwerk dat daar het beste bij past. Wat je 

doel ook is, Drukwerkdeal.nl helpt je graag dat  

doel te bereiken.

DJ Jaspers doel is in ieder geval bereikt. Zijn 

dampende beats rollen over de volle dansvloer. 

En zijn agenda? Daar zit pas volgend jaar weer  

een gaatje in!  

10.2
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