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Zo maak je een brochure 
Brochures bestaan uit losse gevouwen vellen papier die zijn gelijmd of geniet. Een brochure 
is voorzien van een omslag, vaak van een slappe papiersoort. De omvang ligt meestal tussen 
de 12 en 40 pagina�s. In een brochure kun je veel informatie kwijt. Je kunt een onderwerp 
diepgaand behandelen en van meer kanten belichten. Een brochure heeft vooral een 
naslagkarakter: de ontvanger kan de informatie thuis rustig doorlezen en bewaren. 
 
Een brochure bevat de volgende elementen: 

• Titel en eventueel ondertitel. 
• Tekstblokken, kopjes en tussenkopjes. 
• Illustraties en foto�s (bijvoorbeeld van producten) met onderschrift. 
• Een coupon om reageren gemakkelijk te maken. 
• Het logo en de (adres)gegevens van jouw bedrijf. 
• Een pay-off: een pakkende samenvatting van de boodschap in één zin. 
• Een colofon met bijzonderheden over de samenstelling en uitgave van de brochure, 

zoals namen van de tekstschrijver, fotograaf, vormgever, drukker en uitgever. 
• Een inhoudsopgave en paginanummers. 

 
Verschillende soorten brochures 

• Product- of dienstgerichte brochures bevatten informatie over producten en/of 
diensten. Een brochure kan ook de vorm krijgen van een catalogus met alle 
producten/diensten die jouw bedrijf aanbiedt. Het doel is dan de lezer te bewegen 
iets bij jouw bedrijf aan te schaffen. 

• Themagerichte brochures bevatten informatie over een bepaald onderwerp. Denk 
aan een brochure over het voorkomen van geluidshinder of over subsidieregelingen. 

• Organisatiegerichte brochures bevatten informatie over het bedrijf of de organisatie. 
De lezer krijgt een indruk van de organisatie, niet zozeer van een specifiek product of 
bepaalde dienst. Er zijn verschillende varianten van organisatiegerichte brochures, 
zoals een imagobrochure of een introductiebrochure. 

 
Structuur 
Veel brochures hebben een flinke omvang. Zorg daarom voor een eenvoudige en heldere 
structuur waarin de informatie eenvoudig terug te vinden is. Een goede basisstructuur voor 
een bedrijfsbrochure is: 

• Wie zijn we? 
• Wat is onze achtergrond? 
• Wat zijn onze kernactiviteiten? 
• Hoe en op welke momenten kunt u ons inschakelen? 
• Wat maakt ons zo bijzonder? 
• Waar kunt u ons bereiken? 

 
Tips 

• Overweeg een antwoordkaart op te nemen met antwoordnummer om reageren nog 
gemakkelijker te maken. 

• Een slogan die ook in jullie andere uitingen voorkomt, zorgt voor herkenning en 
vereenvoudigt het onthouden van de boodschap. 

• Wil je dat de lezer de brochure beschouwt als een soort boekje dat hij niet wil 
weggooien? Laat dan de achterzijde èn de binnenzijden van het omslag vrijwel 
zonder tekst. Zorg dat de tekst niet over de pagina heen loopt naar de volgende 
pagina. Ook het gebruik van zwaarder papier kan ertoe bijdragen dat de brochure 
bewaard wordt. 
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