
Zelf een infographic maken? 
Zo doe je dat!

VOLG DE STAPPEN

Inhoud en infographic ©Miranda Nell

Huisstijlkleuren

Gebruik geen transparantiepercentages. Twee 
transparante kleuren over elkaar geeft zichtbare 

overlap zoals in het voorbeeld hieronder. Kopieer de 
kleurcodes hierboven voor de juiste tint. 

RGB 237/244/248
HEX #EDF4F8

RGB 247/248/222
HEX #F7F8DE

RGB 178/208/225
HEX #B2D0E1

RGB 239/240/190
HEX #EFF0BE

RGB 102/161/195
HEX #66A1C3

RGB 223/226/125
HEX #DFE27D

RGB 0/98/155
HEX #00629B

RGB 201/206/38
HEX #CBD025

goedniet goed

Elementen om te gebruiken

VOORBEELDELEMENTEN EN INSPIRATIE

Types infographics

proces

tijdlijn

vergelijking

DEMOGRAFIE

Idee

Tekst

Andere visuele elementen

Koppen zet je in
Exo Bold
Beperk het gebruik van
het drukke lettertype 
Pirulen
Overige tekst zet je
In Exo of PT Sans
Plaats geen tekst 
op het kleurverloop
Koppen en lopende
tekst laat je links lijnen 
of centreren

Kleurkaders
Plaats een icoon bij 
voorkeur op een 
witte achtergrond.
Bij een gekleurde 
achtergrond plaats je 
het icoon in een wit 
vierkant, eventueel 
met een rand 
(vormcontour).

Idee

HUISSTIJLTIPS
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Speerpunt 1
Verkeer

Speerpunt 2
Jeugdzorg

Speerpunt 3
Afval

Speerpunt 4
Wonen

Speerpunt 5
Ondernemen
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Op het huisstijlplatform vind je 
nog meer visuele elementen, 
zoals personen en gebouwen.

Als je een groen kader 
gebruikt, plaats dan een 
wit kader achter je tekst.

Om het kader meer 
diepte te geven, kun 
je een schaduw of 
een kaderdeel in 
een andere tint 
onder in de 
rechterhoek 
toevoegen.

Volg de 
stappen

Bekijk de 
huisstijltips

Gebruik de 
elementen

20% 32%

45% 35%

Download hier de 
iconen via ons 
huisstijlplatform

Gebruik de iconen 
van de gemeente. 
Er zijn ruim 120 
iconen in groen en 
blauw. 

Iconen

Mis je een icoon? 
Zoek er één op 
een stock-website, 
bij voorkeur een 
icoon met dikke 
lijn en afgeronde 
hoeken. Daarmee 
is de stijl van het 
icoon gelijk aan de 
iconenset van de 
gemeente.

KERN

Omschrijf je idee in 1 zin. 
Schrijf een kop en 
ondertitel waar je de lezer  
nieuwsgierig mee maakt.
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INHOUD

1

Beschrijf het idee, de 
doelgroep en welk vraagstuk 
je oplost voor de lezer.

INFORMATIE

Verzamel onderbouwende 
informatie, data en inzichten. 
Structureer de informatie
tot een kort verhaal.
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SYMBOLEN
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Zoek bij ieder informatieblok 
een icoon. Of kijk of er één 
symbool is dat de essentie 
van de infographic weergeeft.

LAY-OUT
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Kies een type infographic. 
Bepaal de kijk- en 
leesvolgorde en maak een 
paar schetsen.

VORMGEVING

Bepaal het kleurenpalet. 
Geef de infographic vorm. 
Laat inhoud en vormgeving 
op elkaar aansluiten.
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https://projecten.langedijkenheerhugowaard.nl/huisstijl/huisstijl/iconen
https://projecten.langedijkenheerhugowaard.nl/huisstijl/huisstijl/lettertype
https://projecten.langedijkenheerhugowaard.nl/huisstijl/huisstijl/lettertype
https://projecten.langedijkenheerhugowaard.nl/huisstijl/huisstijl/downloads
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