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Beste lezer

Van harte welkom bij het grafische lenterapport van Vanden Broele Productions. 
In dit rapport vind je een handig overzicht van de nieuwste trends uit de 
grafische wereld anno 2019.

Als grafisch communicatie-expert gaan wij in 2019 steeds verder 
om onze klanten de meest innovatieve services en technieken te 
kunnen aanbieden. Moderne grafische vormgeving en kwalitatief 
drukwerk, daar blijven wij voor gaan. Maar we kijken ook vooruit.  
 
(Grafische) communicatie overbrengen naar andere (digitale) dragers, doel- 
gerichte automatiseringsoplossingen, gepersonaliseerd drukwerk. Het zijn 
slechts enkele van onze nieuwere services die we steeds vaker in de kijker 
zetten.

Veel leesplezier!
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WOORD



01 02 03 04 05

De kleur van 2019 Fonts: trends Foliedruk Gratis grafische tools Personalisatie

In 2017 werd ‘Greenery’ ver-
kozen tot kleur van het jaar, 
in 2018 was dat ‘Ultra Violet’. 
Welke kleur haalde het in 
2019?

2019 wordt ook het jaar 
van foliedruk, dé trendy 
finishing touch van de toe-
komst. Luxe afwerking, extra 
glans voor je ontwerp en 
drukwerk dat er meteen 
uitspringt.

Complementaire typografie 
is helemaal in. Kortom: less 
is more, zolang de fonts 
maar matchen. Wij geven  
alvast 7 lettertypes die 
trendy blijven in 2019.

Als grafisch expert blijf je 
natuurlijk best op de hoogte 
van de nieuwste grafische 
tools. Wij lijsten er alvast een 
aantal op waarmee je gratis 
aan de slag kan.

Personalisatie is een trend 
die uiteraard al langer mee-
gaat, maar de mogelijk-
heden ervan gaan steeds 
verder en worden telkens 
interessanter.
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2019 brengt weer heel wat nieu-
we trends met zich mee. Elk jaar 
onthult het Amerikaanse Pantone 
bijvoorbeeld de ‘kleur van het 
jaar’. In 2017 was dat ‘Greenery’, 
een frisse groene tint. In 2018 
was de uitverkorene ‘Ultra Violet’, 
een intense donkerpaarse kleur, 
toen een ode aan de betreurde 
muziekster Prince. Dit jaar gaat de 
eer naar ‘Living Coral’, een soort 

koraalrood. Pantone kiest hiermee 
voor een hippe, felle en natuurlijke 
tint, die met talrijke kleuren te 
combineren valt. “Gemoedelijk en 
levendig”, zo omschrijft Pantone 
het zelf. “De kleur symboliseert 
onze aangeboren behoefte aan 
optimisme en belichaamt ons ver-
langen naar speelse expressie.”

De link met de pure natuur zou 
volgens Pantone een tegenge-
wicht moeten bieden aan de sterk 
gedigitaliseerde wereld waarin we 
nu allemaal leven: “Omdat we zo 
verbonden zijn met iets dat niet 
echt is, onze technologie, moeten 
we op zoek naar evenwicht. En 
het kan niet echter worden dan 
een kleur met een link naar pure 
natuur.”  

Living Coral



DE KLEUR SYMBOLISEERT ONZE 
AANGEBOREN BEHOEFTE AAN 

OPTIMISME EN BELICHAAMT 
ONS VERLANGEN NAAR SPEELSE 

EXPRESSIE.
Gazmend Aliaj < 

Multimedia & DTP

Wil jij kleuradvies voor jouw huisstijl?
Gazmend antwoordt graag op al je vragen:

gazmend.aliaj@vandenbroele.be

mailto:michel.arteel%40vandenbroele.be%0D?subject=


FOLIE-
DRUK 



2019 wordt het jaar van de foliedruk, 
dé trendy finishing touch van de 
toekomst. Dankzij deze luxe af-
werking geef je extra glans aan je 
ontwerp en onderscheidt jouw 
drukwerk zich pas echt van de 
massa. 

Foliedruk is een ambachtelijke 
techniek waarmee je een prachtig 
reliëf in je kaart creëert. Jouw 
unieke ontwerp wordt in je favo-
riete kleur in foliedruk afgewerkt 
op hoogwaardig opdikkend pa-
pier. Zo kies je steeds voor duur-
zaam drukwerk met body én pit.

Oorspronkelijk vormden de stempel 
of cliché de basis van de foliedruk-
techniek. Onder druk en warmte 
werd de folie toen op het papier 
gedrukt. Tegenwoordig wordt 
daarvoor steeds vaker gebruik- 
gemaakt van een gespecialiseerde 
foliedrukmachine of foliepers. 

Door het spel van design en kleuren 
bereik je met foliedruk steeds een 
fantastisch creatief resultaat. Dat 
maakt deze druktechniek geschikt 
voor tal van producten en ontwerpen, 
die je zo meteen een originele 
touch meegeeft.  

Foliedruk is vooral een ideale 
druk- afwerking voor trouw- 
kaarten, geboortekaartjes, feeste-
lijke uitnodigingen en visitekaartjes 
met extra cachet (extra stempel of 
zegel).

De meest populaire kleuren voor 
foliedruk zijn goud en zilver, 
maar Vanden Broele kan jou 
ook verrassen met een andere 
opvallende kleurfolie naar keuze. 

Van een in het oog springende 
kleur als felblauw tot een 
subtielere tint als lichtgrijs, alles is 
mogelijk. Jij vraagt, wij drukken!

Zin om je communicatie extra 
glans te geven? Neem dan vrij-
blijvend contact op met onze 
experte.



FOLIEDRUK GEEFT EXTRA PIT 
AAN JE ONTWERP EN LAAT JOUW 
DRUKWERK METEEN OPVALLEN 
IN DE MASSA”
> Silke Dewanckele
Accountmanager

Meer weten over de mogelijkheden van foliedruk? 
Contacteer onze experte Silke  

van het Handmadeteam:
silke.dewanckele@vandenbroele.be

mailto:silke.dewanckele%40vandenbroele.be?subject=


FONTS

IN 2019 STAAT MEER DAN 
OOIT DE COMPLEMENTAIRE 
TYPOGRAFIE CENTRAAL. DAT 
BETEKENT DAT JE IN HET IDEALE 
GEVAL SLECHTS EEN BEPERKT 
AANTAL STIJLEN EN FONTS KIEST 
(MAXIMUM 2 FONTS). DIE FONTS 
SLUITEN BEST MOOI BIJ ELKAAR 
AAN, WAARDOOR ZE ELKAAR 
VERSTERKEN. DE POPULARITEIT 
VAN SCHREEFLETTERS ZIT IN 
DE LIFT EN OOK VETTE TITELS 
ZIJN ANNO 2019 HELEMAAL 
IN. MAAR ER ZIJN NOG MEER 
LEUKE VOORBEELDEN. HIER 
ZIJN ALVAST 7 LETTERTYPES DIE 
TRENDY BLIJVEN IN 2019

Lettertypes in 2019



Met nostalgische gevoelens 
terugkijken naar het verleden en 
teruggrijpen naar klassieke ont-
werpen. Het is een trend die zich 
vandaag niet alleen doorzet in de 
modewereld, maar zeker ook in 
de grafische wereld.  

De renaissance van vintage- 
lettertypes is volop aan de gang. 
Dankzij deze fonts geef je een 
nostalgische touch aan je logo 
of verpakkingen en neem je jouw 
klanten terug even mee naar die 
goeie ouwe tijd.

Opvallende, out-of-the-box letter-
types zijn helemaal in tijdens 2019, 
en zullen vooral vaak worden in-
gezet bij concepten die een state-
ment moeten nalaten bij de lezer. 
Vette fonts trekken meteen de 
aandacht als opvallend element in 

het ontwerp en geven bovendien 
een versterkende indruk aan je be-
drijfslogo. Zulke lettertypes zorgen 
ook voor wat body en persoon-
lijkheid op je website en laten je 
flyers en posters al van ver in het 
oog springen.

Retro vintagefonts Vetgedrukte fonts



Dit is eigenlijk de tegenpool van 
de vetgedrukte fonts die we hier-
boven hebben besproken. Geen 
schreef, dus zonder voetjes op 
de hoek van elke letter. Keep it 
simple. Less is more. Voor mini-
malistische designs is dit type een 
absolute no-brainer. Door hun 
eenvoud en tijdloos karakter blij-
ven deze lettertypes gemakkelijk 

en vaak inzetbaar voor ontwerpers. 
Als ze juist ingezet worden, kunnen 
deze fonts bovendien toch een 
bijzonder krachtige indruk achter-
laten. Het resultaat is een zacht en 
tijdloos design, dat een moment 
van kalmte en rust inlast bij de  
lezer, bijvoorbeeld in de vorm van 
een luchtige advertentie.

Outline fonts, nog zo’n categorie 
lettertypes die jouw boodschap 
op een luchtige manier naar voren 
brengt. Ze zullen anno 2019 niet 
meer weg te denken zijn uit het 
grafische landschap. Hun frisse,  
eigentijdse en industriële uitstraling 
geven een volwassen look aan je 
merken én aan je bedrijf. Ze zijn te 
vinden in tal van vormen en  

formaten: groot of iets kleiner,  
authentiek of iets strakker, stan-
daard of vet, gecomprimeerd of 
cursief. De keuzemogelijkheden 
zijn grenzeloos.

Minimalistische schreefloze fonts Contourfonts 



Scriptfonts

Scriptfonts, oftewel  kalligrafische 
lettertypes, zijn misschien van 
oorsprong iets klassieker maar 
zeker niet outdated. Net als de 
schreefloze fonts blijven ze tijd-
loos, ook omdat ze doorheen de 
jaren enorm geëvolueerd zijn. In 
2019 zullen ze dan ook opduiken 
in tal van types en stijlen. Naast de 
klassieke, strakkere vormen ver-

schijnen er tegenwoordig namelijk 
steeds meer eigentijdse, speelse 
varianten. Twee dingen blijven alle 
types wel gemeen hebben: de 
vloeibaarheid van een handschrift 
en de elegantie van kalligrafie, iets 
wat vaak gepaard gaat met een 
gevoel van verwondering.

Schreeflettertypes (serif) 
met hoog contrast

Deze fontsoort combineert het 
opvallende, vette element met de 
elegantie van schreeflettertypes. 
Ze zullen dus ook vaak en ge- 
makkelijk te herkennen zijn dit 
jaar door hun hoger contrast. Met 
hoger contrast bedoelen we dat 
de letters doorgaans een dunnere 
opgaande slag hebben dan de 
neerwaartse slag. Het verschil 
tussen die twee wordt daamee 
zodanig in de verf gezet waardoor 
een sterk contrasterend effect 
ontstaat. Meestal gaan vooral 
designers uit creatieve omgevingen 
gebruikmaken van deze soort, 
omdat deze gewaagde lettertypes 
beter tot zijn recht komen in de 
iets fancyere ontwerpen.



Speciale handschriften

Met al die artificiële lettertypes 
zouden we bijna vergeten dat ook 
de handschriften weer een op-
mars kennen. Gepersonaliseerde 
lettertypes zijn uniek, chique en 
authentiek, omdat ze hun gelijke 
niet kennen. Zo’n originaliteit wekt 
sympathie op bij mensen, en dat 
is zeker een positieve associatie 
voor bedrijven. Bovendien zijn 
handschriften de meest polyva-
lente soort onder de lettertypes: je 
vindt ze werkelijk in alle vormen, 
maten en stijlen. Elk handschrift 
heeft dan ook zijn eigen unieke 
karakter, wat de nodige dosis per-
soonlijkheid geeft aan jouw merk 
of producten. 



JE KIEST BEST EEN BEPERKT 
AANTAL STIJLEN EN FONTS, 

ZO BEWAAR JE EEN MOOI 
EVENWICHT IN JE WERK

Michel Arteel < 
Art Director

Weet je niet precies welke lettertypes 
je best gebruikt voor jouw huisstijl?

Michel helpt je graag op weg:
michel.arteel@vandenbroele.be

mailto:michel.arteel%40vandenbroele.be%0D?subject=


ALS GRAFISCH EXPERT MOET 
JE NATUURLIJK ALTIJD OP 

DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE 
NIEUWSTE GRAFISCHE TOOLS. 

DE MEEST PROFESSIONELE 
TOOLS ZIJN UITERAARD 

BETALEND, MAAR WE LIJSTEN 
HIER TOCH EEN AANTAL 

HANDIGE TOOLS OP WAARMEE 
JE GRATIS AAN DE SLAG KAN. 

HANDIGE 
GRATIS 

GRAFISCHE 
TOOLS 



Canva is een gratis grafische 
ontwerptool en -app, waarin 
iedereen met of zonder ont-
werpskills mooie designs kan 
maken aan de hand van voor-
gemaakte templates. Canva 
wordt gebruikt voor zowel 
online als offline ontwerpen, 
door zowel professionals als 
amateurs. De tool is dan ook 

heel gebruiksvriendelijk: je kan 
afbeeldingen eenvoudigweg 
verslepen en neerzetten. Nog 
een pluspunt is dat Canva een 
enorme database bevat, met 
meer dan één miljoen foto’s, 
afbeeldingen en lettertypes. 
Onbeperkte keuzemogelijk- 
heden dus!

Pexels is een handige tool om 
stijlvolle, professionele foto’s 
terug te vinden die niet aan 
auteursrechten gebonden zijn 
en toch een hoge resolutie be-
vatten. Geen eindeloos gedoe 
dus met attributie van auteurs-
rechten bij elk van je foto’s, 
die je via Pexels gewoon kan 
downloaden en gebruiken, 

voor zowel commercieel als 
persoonlijk gebruik. Die foto’s 
op Pexels kan je trouwens ook 
in verschillende formaten down-
loaden, om er zeker van te 
zijn dat die ene foto perfect 
matcht met het ontwerp dat jij 
voor ogen hebt.

www.canva.com www.pexels.com

CANVA PEXELS



BeFunky is vooral handig om aan 
fotobewerking te doen, op  
basisniveau of met next level tech-
nieken. Maar de mogelijkheden 
gaan nog verder: je kan namelijk 
ook fotocollages samenstellen. 
Dat kan volledig automatisch, op 
basis van templates, of met vol-
ledig gepersonaliseerde collages 
die je zelf ineenknutselt. Sommige 
van die templates zijn bovendien 
speciaal ontwikkeld voor social 

media. Vanaf nu dus alleen nog 
maar fancy posts op Facebook of 
Instagram! Een derde troef van 
BeFunky is de Designer Tool, een 
soort gratis vereenvoudigde ver-
sie van Adobe Photoshop. Dankzij 
de Designer Tool hoef je eindelijk 
geen voorkennis van Photoshop 
meer te hebben om foto’s te kun-
nen bewerken. 

Photofunia, nog een gratis online 
programma voor fotobewerking. 
Op deze site kan je je eigen af-
beeldingen opladen om er tal van 
creatieve en grappige effecten 
aan toe te voegen. Van filters en 
kaders tot tekeningen en memes, 
de meest gekke en originele  
effecten die je kunt bedenken vind 
je in deze tool terug. Je gezicht 
naast Brad Pitt of Angelina Jolie 
zien verschijnen?  

Of op een ‘wanted’-poster 
plaatsen? Met Photofunia kan het 
allemaal.

www.befunky.com

BEFUNKY

photofunia.com

PHOTOFUNIA



De laatste uit deze reeks is 
Landscape. Ook deze handige tool 
is volledig gratis. Met Landscape laat 
je het formaat van elke afbeelding 
automatisch bijwerken zodat die 
past op een specifiek sociale media 
kanaal. Dergelijke beelden worden 
op die manier geschikt voor social 
media posts, profielen of campag-

nes. Landscape is vooral nuttig voor  
social media marketeers en content 
creators, maar kan ook van waarde 
zijn voor social mediagebruikers 
die eens een leuke foto willen 
posten op Facebook of Instagram. 
Landscape wijzigt formaten van 
afbeeldingen voor de volgende 
social mediakanalen: >>>

Zin om je sociale media een extra boost te geven? 
Neem dan vrijblijvend contact op met onze experte. 
Liesbet Verlinden - Digitale Marketing

www.sproutsocial.com/landscape 

LANDSCAPE

https://twitter.com/vandenbroele
https://www.facebook.com/vandenbroelehandmade/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/vandenbroelehandmade/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/vandenbroelehandmade/
https://www.instagram.com/vandenbroelehandmade/
https://www.linkedin.com/company/vanden-broele
https://www.pinterest.com/vandenbroelehandmade
https://www.pinterest.com/vandenbroelehandmade
https://www.youtube.com/channel/UCBG-3GMmNgEA6eN1xGr7tEA
https://www.youtube.com/channel/UCBG-3GMmNgEA6eN1xGr7tEA
https://www.linkedin.com/company/vanden-broele
https://twitter.com/vandenbroele


DE DIGITALE WERELD VERANDERT 
SNELLER DAN OOIT. DAAROM 
MOET JE VOORTDUREND OP 
DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE 
NIEUWSTE TRENDS EN TOOLS.
>Liesbet Verlinden
Digital Marketeer

Zin om je sociale media een extra boost te geven?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze experte: 

liesbet.verlinden@vandenbroele.be

mailto:liesbet.verlinden%40vandenbroele.be?subject=


PERSONALISATIE
MET DRUKWERK EN DIGITAAL

PERSONALISATIE, HET IS EEN 
TREND DIE AL LANGER MEEGAAT, 
MAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN 
PERSONALISATIE GAAN STEEDS 
VERDER EN WORDEN STEEDS 
INTERESSANTER. 



Wat kan personalisatie precies be-
tekenen voor grafische communi-
catie? Velen verstaan onder perso-
nalisatie louter het bedrukken van 
een naam op een product. Maar 
er zijn nog zoveel meer opties. 
Een persoonlijke foto, een logo 
of een origineel design (speciale 
print), we noemen er hier slechts 
enkele. Zo geef je je drukwerk een 
geheel eigen look en uitstraling, 
en maak je je producten meteen 
ook uniek en bijzonder om te ont-
vangen.

Ook in digitale communicatie is 
het belangrijk om de juiste per-
soonlijke touch mee te nemen in 
je mailings. Waardoor er een gro-
tere betrokkenheid is bij je product 
of dienst.

De kracht van personalisatie komt 
pas volledig tot zijn recht als je de 
digitale en de fysieke communica-
tie met elkaar combineert.

Om doeltreffende personalisatie 
te kunnen toepassen, moet je na-
tuurlijk eerst over de nodige data 
beschikken. Zodra alle nodige data 
verzameld zijn, kan de automatisa-
tie beginnen. 

Zin om je communicatie een per-
soonlijke boost te geven? Neem 
dan vrijblijvend contact op met 
onze expert. 



   

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE 
ZIT NIET IN ENKEL DIGITALE OF 

ANALOGE COMMUNICATIE, 
HET ZIT ‘M IN DE COMBINATIE.

Sven De Groote < 
Productontwikkelaar & Marketeer

Wil je ontdekken waar personalisatie voor jouw 
communicatie mogelijk is? Onze expert Sven  
bedenkt graag met jou enkele oplossingen op 

maat: sven.degroote@vandenbroele.be

mailto:michel.arteel%40vandenbroele.be%0D?subject=
mailto:sven.degroote%40vandenbroele.be?subject=


   

Heb je nog vragen over grafische trends? 
Nood aan grafisch advies?

 Neem gerust contact met ons op: 
info@vandenbroele.be

Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge | T +32 50 456 177 | F +32 50 456 199
Open maandag tot vrijdag: 8.30 uur tot 17.30 uur

Benieuwd hoe we dit in de praktijk omzetten? 
Ontdek onze cases:

https://solutions.vandenbroele.be/inspiratiegids/

mailto:michel.arteel%40vandenbroele.be%0D?subject=
mailto:info%40vandenbroele.be?subject=
mailto:michel.arteel%40vandenbroele.be%0D?subject=
https://solutions.vandenbroele.be/inspiratiegids/
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