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Hoe maak je een folder? 
Een folder kun je zien als een vel papier dat één of meer keer is gevouwen. Een synoniem 
voor folder is dan ook �vouwblad�. Een folder bestaat uit minimaal vier pagina�s en is zelden 
omvangrijker dan acht pagina�s. Een folder is een geschikt medium om een onderwerp van 
beperkte omvang te behandelen; erg diep kun je niet gaan. Ontvangers gebruiken een folder 
om zich snel te oriënteren op een onderwerp of om iets na te kunnen lezen. Soms wordt de 
folder nog enige tijd bewaard, maar meestal niet lang. Een folder is vooral geschikt voor 
mensen die al geïnteresseerd zijn. Je kunt een folder meegeven bij een bezoek aan je bedrijf 
of op verzoek van klanten opsturen. 
 
Elementen 
Een folder bevat de volgende elementen: 

• Titel en eventueel ondertitel 
• Tekstblokken 
• Kopjes en tussenkopjes 
• Illustraties en foto�s (bijvoorbeeld van je producten) met onderschrift 
• Een coupon om reageren gemakkelijk te maken 
• Het logo van je bedrijf 
• (Adres)gegevens van je bedrijf 
• Een pay-off: een pakkende samenvatting van de boodschap in één zin. 

 
Vouwwijzen 
Er zijn verschillende manieren waarop je een folder kunt vouwen. De vouwwijze is van grote 
invloed op de manier waarop mensen de folder lezen. Als je uitgaat van A4-formaat, zijn 
enkele mogelijkheden de éénslagfolder en de drieslagfolder: 

• De éénslagfolder is een folder die in de lengte of de breedte eenmaal is gevouwen. 
Hierbij ontstaan dan vier pagina�s. 

• Een drieslagfolder heeft in de breedte twee vouwen. Hierdoor ontstaan aan beide 
zijden van het papier drie �vakken�. Op de binnenzijde zie je dan drie tekstpagina�s die 
van links naar recht gelezen worden. Op de buitenzijde vind je de voorkant, de 
achterkant en een tekstflap.  

 
Tips 

• Zorg voor een opvallende titel en illustratie op de voorkant, zodat mensen de folder 
ook meenemen en lezen. 

• Een folder kan ook opvallen door specifieke vormgevingskenmerken, zoals: 
contrasten in het lettertype: groot, klein, dik en dun, zwart en wit; een groot formaat 
en forse letters; het gebruik van kleuren. 

• Gebruik naast een titel ook een ondertitel als �smaakmaker�. Zet er bijvoorbeeld een 
prikkelende vraag op die motiveert de inhoud van de folder door te nemen. 

• Wil je lezers informeren, gebruik dan een zakelijke tekst. Wil je lezers motiveren, 
gebruik dan een persoonlijker tekst. 

• Gebruik �feedbackstimuli�. Geef aan op welke manieren de lezer kan reageren en 
verdere actie kan ondernemen (coupon opsturen, bellen).  

• Maak korte tekstblokken. Als een tekstblok te lang dreigt te worden, kun je dit vrijwel 
altijd zonder veel moeite in tweeën knippen en elk blokje voorzien van een eigen 
tussenkop. 

• Zorg voor een interessante achterpagina, die los van de andere pagina�s te lezen is. 
Zo wekt de folder ook als hij ondersteboven ligt interesse. 
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