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TIPS & TRICKS:
HOE MAAK IK MIJN EIGEN LOKALE HELDEN-BANNER?

Als organisator heb je regelmatig een passende afbeelding, banner 
of flyer nodig. Met deze tips & tricks hoef je geen krak te zijn met 

Photoshop of Indesign om aantrekkelijke beelden te maken.



MAAK JE EIGEN
ONLINE BANNER Als je geen grafische voorkennis hebt is Canva.com 

een zeer goede gratis oplossing om toch een sterke 
banner te ontwerpen. 

Surf naar canva.com en meld je aan. Maak een 
account aan via Facebook, Google+ of met een 
zelfgekozen een e-mailadres en wachtwoord. 
Wanneer je ingelogd bent, kom je in een dashboard 
terecht.

Kies tussen de verschillende formaten voor een 
omslagfoto of voer zelf afmetingen in.
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KIES UIT ONS PROMOMATERIAAL VOEG TEKST/ICONEN/VORMEN TOE DOWNLOAD JE AFBEELDING

Omslagfoto Facebookevent: 

1920 x 1080 px

Omslagfoto Facebookpagina: 

851 x 315px

Op de website van Lokale Helden     
kan je promomateriaal downloaden.
Dit kan je gebruiken in combinatie met je eigen 
logo, zoals in het voorbeeld hieronder.

Beperk je tot een korte omschrijving, tagline en/of 
website.

De meeste afbeeldingen die je plaatst op een 
Facebookprofiel of -pagina worden door 
automatisch gecomprimeerd en geven dus 
altijd een minder resultaat in weergave dan het 
origineel.

PNG is het aanbevolen bestandstype omdat een 
PNG-bestand wél net zo scherp zal zijn als het 
origineel. Een afbeelding met teksten, grafieken, 
screenshots en gedetailleerde instructies 
opgeslagen als PNG geeft de beste resultaten.

http://canva.com
https://www.canva.com/
https://www.lokalehelden.be/tips-and-tools#promomateriaal
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Canva is een gratis online tool om foto’s te bewerken zonder grafische kennis. Deze stelt je in staat om simpele maar 
mooie beelden te ontwerpen. Er bestaat ook een betalende versie Canva for Work met meer functies, waarvoor je 
€10 per maand betaalt na een gratis proefperiode van 30 dagen.
Surf naar canva.com en meld je aan. Maak een account aan via Facebook, Google+ of met een zelfgekozen 
e-mailadres en wachtwoord. Wanneer je ingelogd bent, kom je in een dashboard terecht.

Bij ‘maak een ontwerp’ kan je kiezen tussen verschillende formaten en types van designs. Zo kan je voor (bijna) alle 
sociale media een post ontwerpen. Er is bijvoorbeeld ook al een voorgemaakt formaat om een Facebookbanner te 
maken. Je kan ook je eigen afmetingen ‘aangepaste afmetingen gebruiken’ kiezen. 

Handige afmetingen:

Op de site van Lokale Helden vind je allerlei te downloaden promotiemateriaal waarmee je aan de slag kan gaan bij 
het bij het maken van je ontwerp. Hier vind je het campagnebeeld, het Poppunt logo, sociale media banners en het 
Lokale Helden logo. Je kan meerdere beelden op elkaar plaatsen door ze in het canvas te slepen.

Ons promomateriaal kan zeker van pas komen bij het maken van een Facebookbanner, om zo je eigen stijl te 
combineren met die van Lokale Helden. 

Je kan gebruik maken van een lay-out van Canva en deze zelf aanpassen naar je wensen.  Stel jezelf steeds de vraag 
waarvoor je de afbeelding wil gebruiken. Sociale media zoals LinkedIn, Facebook of Twitter? Een poster, flyer of 
presentatie? Elke uiting vereist zijn eigen formaat.

Je kan ook je eigen afbeeldingen uploaden, via het tabblad uploads. Op deze manier kan je ook een transparante 
afbeelding (let op: altijd in .png-formaat) zoals bijvoorbeeld een logo op een andere afbeelding plaatsen.

 • Computer: klik op de groene knop ‘Upload je eigen afbeeldingen’ en selecteer je afbeelding.

 • Facebook: klik op het icoon ‘Facebook’ en daarna op de blauwe knop ‘Facebook-foto’s gebruiken’.     
     Meld je aan en selecteer je afbeelding op Facebook.

Je afbeelding verschijnt na een paar seconden in de linkerkolom onder ‘uploads’. 
Sleep je afbeelding naar je canvas en klik op je afbeelding om ze verder te bewerken. Met ‘Filter’ pas je eenvoudig 
helderheid, contrast en kleur aan. Met ‘Bijsnijd.’ snijd je je afbeelding bij. Met het pijltje kan je je afbeelding draaien.

Facebookevent omslagfoto: 1920 x 1080 px

Facebookpagina omslagfoto: 851 x 315px

Instagram foto: > 1080px

Instagram story: 1080 x 1920px
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https://about.canva.com/work/
http://canva.com
https://www.lokalehelden.be/tips-and-tools#promomateriaal
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Binnen het tabblad tekst kan je verschillende soorten tekst toevoegen. 
Naast deze functionaliteit vind je tal van voorgemaakte combinaties met tekst die je kan toevoegen aan je 
afbeelding. Ook hier kan je zo veel aanpassen als je wil. 

Naast tekst is het ook mogelijk om elementen, vormen, ... in te voegen. Iets gevonden dat je wil gebruiken? Sleep 
het op je canvas. De tekst en kleuren die Canva aanbiedt, zorgen ervoor dat je letterlijk in vijf minuten een design 
kan maken dat er professioneel uitziet. Het is ook mogelijk om je ontwerp een achtergrondkleur te geven. Kies een 
voorgemaakte achtergrond, of gebruik een kleurcode door op het plusje te klikken (bv: zwart = #000000). Dit is 
handig wanneer je kleuren van je website of die van Lokale Helden wil gebruiken. 
Lokale Helden rood: #ae192c
Lokale Helden blauw: #2f799c

Bepaal van in het begin je visuele stijl en houd deze aan: dezelfde kleuren, fonts, stijl … Ook hier kan je gaan 
combineren met de stijl van Lokale Helden.

4 VOEG TEKST/ELEMENTEN TOE

Zo kan je bijvoorbeeld: 

 • het transparante Lokale Helden- en/of Poppunt-logo op je ontwerp plaatsen.       

  •  je eigen logo plaatsen op het campagnebeeld van Lokale Helden. 

 • je eigen logo combineren met dat van Lokale Helden in één beeld.
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TIPS

158px 134px

 • Zorg ervoor dat het beeld één enkel onderwerp als focus heeft.

 • Facebook hanteerde vroeger was vroeger een regel dat niet meer dan 20 % van de oppervlakte van het  
     beeld door tekst mocht ingenomen worden. Deze regel geldt niet meer, maar is nog altijd een goede   
     richtlijn voor hoeveel tekst je erin kunt verwerken.

 • Plaats je focus best in het midden. Vergeet niet dat de linkerkant gedeeltelijk bedekt zal worden door                  
     je profielfoto in de desktopversie en dat de zijkanten eraf zullen geknipt worden bij de mobiele versie  
     van Facebook.

 • Zorg voor een goede foto die mensen aanspreekt. Deze trekt altijd beter en sneller de aandacht dan  
     tekst.

 

focus

Als de afbeelding klaar is, klik je rechtsboven op ‘download’. 
Je kan je design opslaan als .jpg, .png of .pdf. 
De gedownloade afbeelding kan je vervolgens gebruiken op de plek waarvoor je hem hebt aangemaakt.

• .jpg = joint photographic experts group

• .png = portable network graphic

• .pdf = portable document format
Dit is een bestandsformaat dat een elektronische afbeelding 
maakt van tekst en/of afbeeldingen en eruit ziet als een gedrukt 
document. Dit bestand kan worden bekeken, afgedrukt of 
elektronisch worden gedeeld. Met een PDF-bestand zorg je er dus 
voor dat iedereen je bestanden kan zien zoals ze gepresenteerd 
moeten worden.

Dit afbeeldingstype is beter voor afbeeldingen met teksten, 
grafieken, screenshots en gedetailleerde instructies. Voor een 
afbeelding met een groot aantal kleuren of één die een variabele 
transparantie nodig heeft (dit kan je aanklikken in Canva) is .png 
het juiste bestandstype. PNG is het aanbevolen bestandstype 
omdat een PNG-bestand net zo scherp zal zijn als het origineel. 
Een nadeel is wel dat PNG-bestanden groter zijn dan JPG-
bestanden.

Dit afbeeldingstype is beter voor foto’s of afbeeldingen met 
fotografische elementen en kleine details.
Dit formaat gebruik je het best als de bestandsgrootte 
belangrijker is dan de kwaliteit van de afbeelding.

5 DOWNLOAD JE AFBEELDING


