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een overzicht boordevol

RESOURCES
CREATIE NEST: SPECIALIST IN GRAFISCH DTP

IN DIT DOCUMENT VIND JE RESOURCES OVER ADOBE, MOCKUPS,
LETTERTYPES, FOTOGRAFIE, ICONEN, ILLUSTRATIES, KLEUR INSPIRATIE
EN HET VERGROTEN VAN JE SKILLSET.
#CREATIEVEONTWIKKELING

CREATIE NEST / STEFAN HENSEN
stefan@creatienest.nl / 06 837 96 837
www.creatienest.nl

CURSUSSEN GRAFISCHE VORMGEVING
Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign
Affinity Photo, Designer en Publisher

SPECIAAL VOOR JOU
Na een cursus of masterclass heb je de kennis van de grafische
programma’s. Maar er komt meer kijken bij grafische vormgeving.
Want we moeten allemaal input krijgen om output te kunnen
leveren. Inspiratie op doen voor we iets nieuws kunnen creëeren.
Daarbij hoef je ook niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden.
Meestal heb je namelijk meer ideeën en werk dan dat je tijd hebt.
Zelfs de meest ervaren vormgevers en illustratoren gebruiken
resources voor inspiratie en om sneller te werken.
In dit document zet ik een aantal handige links die mij helpen.
Er zijn er zeker meer te vinden dus ga vooral op onderzoek uit.
Happy creative exploring!

NOG EVEN DIT: ADOBE VS AFFINITY

Veel van deze resources zijn te gebruiken voor zowel de Adobe programma’s als de Affinity programma’s.
Denk aan onder andere de lettertypes, kleurenschema’s, foto’s en illustraties. De mockup resources zijn
vooralsnog alleen te gebruiken met Adobe. Er zijn online wel wat Affinity mockups te vinden, meestal tegen
betaling, maar omdat deze niet zo wijd beschikbaar zijn als de Adobe mockups heb ik die niet vermeld.

DISCLAIMER

Bijna al deze resources zijn gratis en commercieel te gebruiken tijdens het schrijven van dit overzicht. Waar dat niet zo is staat dat erbij
vermeld. Check altijd zelf bij de resource/ website waar je van download of dat er nog een bronvermelding nodig is of dat het nog steeds
commercieel te gebruiken is. Zie je een foutje in dit document of werkt er een link niet meer? Dan hoor ik het graag van je.
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HEB JE EVEN?

WIL JE OOK ZELFSTANDIG KUNNEN VORMGEVEN?

Dan is de Adobe DTP dagcursus dé cursus voor jou. Op maat,
met individuele aandacht voor jouw leerproces en toegespitst op
jouw huisstijl. De meeste cursisten kiezen, met succes, voor dit traject.

BEKIJK HET DTP TRAJET OP DE WEBSITE VAN CREATIE NEST
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SERIF

Affinity, de enige DTP concurrent van Adobe
Adobe is marktleider op het gebied van vormgeving en creativiteit. Er zijn
alternatieve programma’s van concurrenten maar er is maar 1 concurrent die
een volwaardig DTP pakket in handen heeft. En dat is Serif. Met hun Affinity
programma’s kunnen de meeste (aspirant) vormgevers uit de voeten. Omdat zij
nog wel een stuk kleinschaliger zijn, zijn er ook minder resources voor te vinden.
Vooralsnog is de webshop van Serif zelf de beste plek: affinity.serif.com

ADOBE

Adobe Creative Cloud
Adobe werkt veel samen met vormgevers, illustratoren en artiesten van over heel
de wereld. Van design how-to’s tot creatieve challenges voor ieder niveau. Wist je
dat je bij een Adobe abbonnement ook toegang krijgt tot de vele mobiele apps die
Adobe heeft? Sterker nog, voor een aantal apps heb je niet eens een betaald Adobe
abbonement nodig. Je kunt ze vinden in de App store van je telefoon.
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ADOBE LIGHTROOM
Mobiele app

De mobiele app om je foto’s
te bewerken. Vooral handig
om je foto’s te retoucheren
en kleuren aan te passen.
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ADOBE SCAN
Mobiele app

De gratis Adobe Scan
app werkt op je mobiele
apparaat, scant
documenten naar PDF’s en
herkent automatisch tekst.
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ADOBE CAPTURE
Mobiele app

Met je telefoon foto’s
omzetten in kleurthema’s,
patronen, materialen, tekst,
penselen en vormen om
te gebruiken in je favoriete
programma.
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NOG MEER ADOBE

Apps en websites
4

ADOBE LIGHTROOM

5

Mobiele app

Mobiele app

De mobiele app om je foto’s te bewerken.
Vooral handig om je foto’s te retoucheren en
de kleuren aan te passen.
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ADOBE CAPTURE

De gratis Adobe Scan mobiele app werkt op
je mobiele apparaat, scant documenten naar
PDF’s en herkent automatisch tekst.
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Mobiele app

BEHANCE

Gratis Photoshop penselen voor onder andere
digitale waterverf, gouache, markers, inkt,
houtskool en kalligrafie.
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Website

ADOBE CC YOUTUBE

Met de creative challenges verbeter je jouw
Photoshop, XD of Illustrator kennis. Gedurende
9 dagen krijg je iedere dag een opdracht.
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www.youtube.com/AdobeCreativeCloud

ADOBE FONTS
fonts.adobe.com

Met Adobe Fonts krijg je toegang tot
duizenden lettertypes van honderden
lettertypeontwikkelaars. Al deze lettertypen zijn
inbegrepen bij uw Creative Cloud-abonnement.
De lettertypes zijn meteen beschikbaar in
de Adobe programma’s en geven eindeloze
typografische inspiratie.

ADOBE 99U
99u.adobe.com

Op Adobe’s YouTube kanaal nemen
vormgevers van over heel de wereld je mee in
het maken van praktijkvoorbeelden.
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BEHANCE CREATIVE CHALLENGES
Website

Behance is een toonaangevend online platform
om creatief werk te tonen en te ontdekken.
Ideaal om inspiratie op te doen.
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PHOTOSHOP PENSELEN
Website

Met je telefoon foto’s omzetten in kleurthema’s,
patronen, materialen, tekst, penselen en vormen
om te gebruiken in je favoriete programma.
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ADOBE SCAN

99U is een blog van Adobe over creativitiet
voor creatievelingen van alle niveaus. Met
onder meer artikelen, interviews en guides.
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ADOBE MARKTPLAATS
Programma
exchange.adobe.com

Vind duizenden extensies, plug-ins, scripts
en meer om je creativiteit te vergroten
en de functionaliteit van Creative Cloudapplicaties uit te breiden. Van inspirerende
kleurenthema’s en plugins om sneller te
werken tot gratis stockfoto’s doorzoeken
binnen een Adobe programma.
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MOCKUPS

Presenteer je werk met een mockup
Mockups zijn meestal Adobe Photoshop bestanden. Hiermee is alles al voor je
gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen platte afbeelding er in plaatsen
en de mockup presenteerd het in 3D. In dit overzicht een lijst met websites waar je
gratis mockups kunt downloaden. Let er altijd op of je de mockups commercieel
mag gebruiken. Let er bij printwerk mockups op dat je geen US formaten gebruikt.
De afmetingen van een US visitekaartje en brochure verschillen namelijk van die
van de rest van de wereld.
Wil je weten hoe je om moet gaan met mockups in Adobe Photoshop?
Kijk dan eens naar de cursus of masterclass Photoshop van Creatie Nest.

HET OVERZICHT

1

MOCKUPS-DESIGN

6

PSD REPO

7

PIXEL BUDDHA

8

GOOD MOCKUPS

9

GRAPHIC BURGER

10

mockups-design.com
2

mrmockup.com/freebies

psdrepo.com/tag/free-psd-mockups
3

graphicburger.com/mock-ups
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UNBLAST

unblast.com/mockups

goodmockups.com
5

PIXEDEN

www.pixeden.com/free-design-web-resources

pixelbuddha.net/mockups
4

MR MOCKUP

MCKUPS
mckups.com

SMART MOCKUPS
smartmockups.com
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LETTERTYPES

Zoek je type

Er zijn veel meer lettertypes dan de lettertypes die standaard op je computer
geïnstalleerd staan. Online valt er veel te vinden maar zorg er voor dat alle cijfers
en speciale tekens getypt kunnen worden maar ook dat het lettertype alternatieve
tekens kan weergeven zoals arabisch of chinees. En dat is vaak met gratis sites niet
altijd het geval. Daar zijn Adobe en Google goed op ingesprongen. Deze lettertypes
zijn compleet en bij deze twee grote partijen kun je duizenden lettertypes gratis en
commercieel gebruiken.
De Adobe fonts kun je alleen gebruiken als je een Adobe abbonement hebt.
De lettertypes van Google download je daadwerkelijk zodat je die voor altijd hebt
en kunt blijven gebruiken. Ook zijn er veel sites te vinden die mooie lettertype
combinaties maken en aanbevelen. Google maar eens naar “Google font pairing“.

HET OVERZICHT
TIP
1

ADOBE FONTS
fonts.adobe.com/fonts

2

GOOGLE FONTS
fonts.google.com

3

FONT SQUIRREL
www.fontsquirrel.com

4

DAFONT
dafont.com

IDENTIFICEER LETTERTYPES

via de Adobe Fonts of WhatTheFont website of met de Adobe
Capture telefoon app.
Heb je een afbeelding of screenshot van een tekst en wil
je weten welk lettertype er gebruikt is in het ontwerp? Dan
kun je deze op de Adobe Fonts en WhatTheFont website
uploaden. De sites kijken dan welk lettertype er gebruikt is.
Dit kan ook met de Adobe Capture app op je smartphone.
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FOTO’S

Rechtenvrije gratis stockfotografie
Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Mensen zijn visueel ingesteld en zullen
eerst een medium scannen voor ze dieper ingaan op de inhoud. En laten we eerlijk
wezen, het ook wil ook wat. Met foto’s wordt je online of offline media uiting een
stuk aantrekkelijker om naar te kijken.
Stockfotografie is dan de oplossing, je hoeft zelf geen fotograaf in te schakelen.
Betaalde stockfoto websites zijn niet perse heel duur maar je gaat niet voor ieder
blog item of social post een stockfoto aanschaffen. De oplossing zijn dan gratis
stockfoto websites. De foto’s van onderstaand lijstje zijn rechtenvrij en commercieel
te gebruiken. Check altijd even op de site zelf of dat nu nog steeds zo is.

HET OVERZICHT
TIP
1

UNSPLASH
unsplash.com

2

PEXELS

www.pexels.com
3

PIXABAY
pixabay.com

4

ISO REPUBLIC
isorepublic.com

5

BURST

burst.shopify.com
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GEBRUIK EEN ADOBE PLUGIN

Via de Adobe marketplace kun je een plugin voor deze
sites downloaden. Je krijgt dan in je favoriete programma
een extra venster waarmee je de foto’s van de sites kunt
doorzoeken. Zonder je Adobe programma te verlaten dus.
Super handig en echt een time saver.
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ICONEN

Net dat beetje extra
Iconen geven vaak net dat beetje extra visuele herkenning. Je ziet ze bijvoorbeeld
vaak bij contactgegevens op een website of een visitekaartje. Er zijn veel
verschillende stijlen; lijnwerk, solide en met kleur zijn er nog maar een paar. Na
een cursus Adobe Illustrator of Affinity Designer is het niet heel moeilijk meer om
een icoon te maken. Het zijn tenslotte vaak simpelweg basisvormen. Toch kan het
handiger zijn om ze te downloaden (en eventueel aan te passen naar wens) omdat
je bijvoorbeeld tegen een deadline aan zit. Op de meeste website kun je een vector
variant zoals EPS of SVG downloaden.

HET OVERZICHT
TIP
1

FLAT ICON

www.flaticon.com
2

ICONS 8
icons8.com

3

FREE ICONS
freeicons.io

4

ICON FINDER
www.iconfinder.com

5

WEBSITE ICONEN

Op de site van Font Awesome kun je
iconen vinden die je kunt integreren in je
website. Font Awesome is in principe een
lettertype. De iconen zijn hierdoor licht
in KB’s en worden dus sneller geladen.
Vraag uw lokale programmeur naar de
mogelijkheden .

😉

THE NOUN PROJECT
thenounproject.com/icons

6

ICON MONSTR
iconmonstr.com
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ILLUSTRATIES

Luchtige sfeerbeelden
Illustraties geven je printwerk of online media uiting net een wat ander gevoel dan
fotografie. Illustraties worden veel gebruikt als ondersteunende visuals op websites
en social media. Let er even op dat als je een illustratie van Freepik, Vecteezy en
Vector Portal gebruikt je hun zal moeten vernoemen in een bronvermelding. Pak
je onderdelen van verschillende illustraties om zo weer een compleet nieuwe
illustratie te maken is dat meestal niet nodig.
Na een cursus Adobe Illustrator of Affinity Designer zijn de illustraties makkelijk aan
te passen qua vorm en kleur. Zo creëer je van een gedownloaden illustratie snel en
makkelijker een illustratie op maat.

HET OVERZICHT

1

UNDRAW

5

HUMAAANS

6

SAPIENS

7

undraw.co
2

www.freepik.com

humaaans.com
3

sapiens.ui8.net
4

BLACK ILLUSTRATIONS
www.blackillustrations.com
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FREEPIK

VECTEEZY

www.vecteezy.com

VECTOR PORTAL
vectorportal.com
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KLEUR

Kleurcombinaties
Toe aan een nieuw kleuren palette? Of misschien heb je maar 1 huisstijlkleur en wil
je ondersteunende kleuren erbij hebben. Kijk dan maar met een gerust hart naar
deze lijst. Je hoeft namelijk geen expert te zijn in kleurentheorie. Zo kun je bij Adobe
Color en Coolors een vaste kleur opgeven en worden er automatisch matchende
kleuren bij gezocht.

HET OVERZICHT
TIP
1

ADOBE COLOR

color.adobe.com/nl/explore
2

COOLORS
coolors.co

3

MUZLI COLORS
colors.muz.li

4

COLOR HUNT
colorhunt.co

5

CAL COLOR

KLEURENGIDS IN ILLUSTRATOR

In Adobe Illustrator zit standaard een
vergelijkbare functie, zij het niet zo
uitgebreid als de Adobe Color website: het
Kleurengids venster.
Het Kleurengids venster open je in Adobe
Illustrator door in de menubalk naar
“Venster” te gaan en vervolgens naar
“Kleurengids“.

calcolor.co
6

MATERIAL PALETTE
www.materialpalette.com

7

WEB GRADIENTS
webgradients.com
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INSPIRATIE

Het startpunt bij ieder project
De resources op de voorgaande pagina’s zijn ontzettend handig maar je kunt ze
op veel verschillende manieren toepassen. Mijn tip: kijk af bij andere vormgevers.
Iedereen heeft zijn of haar eigen stijl en door rond te gaan kijken krijg ook jij weer
nieuwe inspiratie. We moeten allemaal creatieve input krijgen om output te
kunnen leveren. Inspiratie op doen voor we iets nieuws kunnen creëeren. Zelfs de
meest ervaren vormgevers, illustratoren en artiesten gebruiken andermans werk
voor inspiratie.

HET OVERZICHT
UITLEG
1

BEHANCE

www.behance.net/stefanhensen
2

DRIBBBLE
dribbble.com

3

PINTEREST

nl.pinterest.com/search/grafisch-ontwerp
4

GRAPHIC RIVER
graphicriver.net

5

INSTAGRAM (HASHTAGS)

www.instagram.com/explore/tags/graphicdesign
6

AWWWARDS
www.awwwards.com

7

GOOGLE IMAGES (OFCOURSE)
images.google.com/graphicdesign
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BEHANCE

Behance is Adobe’s online platform om
creatief werk te tonen en te ontdekken.
Het werk van de creatieve wereld wordt
hier verzameld.

GRAPHIC RIVER

Op Graphic River kun je ontwerpen kopen
maar het is ook een ideale bron van
inspiratie.

INSTAGRAM

Op Instagram zijn veel verzamel account te
vinden voor onder meer illustraties en web/
UI/ UX design. Daarnaast is het ook handig
om hashtags te volgen zoals #illustrator,
#photoshop en #graphicdesign.
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KENNIS VERGROTEN

Opdrachten om ervaring op te doen
Met al deze resources kom je een heel eind om je eigen media uiting grafisch goed
op te maken. Zeker na het volgen van een cursus of masterclass DTP heb je ook alle
technieken onder de knie. Maar om de kennis te verankeren moet je wel aan de
slag. Onderstaande resources helpen je dat te realiseren.

HET OVERZICHT

1

BEHANCE CREATIVE CHALLENGES
www.behance.net/challenge/photoshop - Photoshop
www.behance.net/challenge/illustrator - Illustrator
www.behance.net/challenge/xd - XD

Je kunt op Behance mee doen aan de creative challenges.
Gedurende 9 dagen krijg je iedere dag een challenge met
een briefing. Iedere dag is er ook een live show waarin je
vragen kunt stellen. Heel laagdrempelig en een ideale
manier om je kennis te vergroten.

2

ADOBE OP YOUTUBE

www.youtube.com/c/AdobeCreativeCloud

Het YouTube kanaal van Adobe staat vol
met voorbeeld video’s waarbij je mee kunt
doen. Vormgevers van over heel de wereld,
en van alle vakgebieden nemen je mee in
hoe zij hun creaties realiseren. Je leert er
altijd iets van, hoe ervaren je ook bent.

3

99DESIGNS
99designs.nl

Op 99Designs wordt
regelmatig een wedstrijd
uitgeschreven met een
briefing. Jij als vormgever
stuurt dan werk in.
Je krijgt feedback en
de vormgever van het
winnende ontwerp krijgt
het vooraf vastgestelde
bedrag. Top manier om
je portfolio te vullen,
ervaring op te doen en
als je wint ook nog eens
betaald te krijgen.
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HEB JE EVEN?

Een beetje reclame mag wel toch?
Ik heb dit handige document voor jou geschreven zodat jij jezelf nog beter creatief
kunt ontwikkelen. Mijn naam is Stefan en ik geef cursussen grafische vormgeving,
gericht op de DTP programma’s van Adobe en Affinity. Voor Adobe zijn dat
Photoshop, Illustrator en InDesign. Voor Affinity zijn dat Photo, Design en Publisher.
Dat doe ik in de vorm van videocursussen, avondcursussen en masterclasses bij jou
op locatie of op Strijp-S, het creatieve hart van Eindhoven.

STEFAN IN EEN 153 WOORDEN

Creatieve zelfstandigheid

De cursussen worden gegeven door Stefan, oprichter van Creatie Nest.
Ik ben allround vormgever met meer dan 14 jaar ervaring in grafische
projecten. Ik ben afgestudeerd aan het Grafisch Lyceum Eindhoven,
het huidige Sint Lucas op Strijp-S. Daarna heb ik jaren werkervaring
opgedaan als vormgever voor mediabureaus en internationale merken.,
in zowel online als offline projecten.
Ik ben Creatie Nest gestart in januari 2018. Einde van dat jaar werd ik
door Springest.nl uitgeroepen tot Beste Nieuwe Trainer van 2018 en is
Creatie Nest uitgeroepen tot Beste Nieuwe Opleider van 2018. Eind 2019
was ik finalist voor de awards voor Beste Trainer en Beste Opleider.
Mijn kracht zit in persoonlijke aandacht in combinatie met een
flinke dosis werkervaring. Mocht je vragen hebben over een cursus,
privéles of incompany training, stuur me dan een mailtje of bericht
via WhatsApp: www.creatienest.nl/contact.

EEN VIDEO ZEGT MEER DAN 153 WOORDEN

www.creatienest.nl/docent
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ERVARINGEN VAN OUD CURSISTEN

ZIN GEKREGEN?

Met ontzettend veel plezier heb ik de cursus bij Stefan gevolgd.
”
Het lesmateriaal is fijn opgebouwd en heel begrijpelijk omschreven.

Kriebelt het al? Wil jij werken aan
je creatieve ontwikkeling?
Je kunt de video- of avondcursus
meteen kopen in de shop van
de Creatie Nest Academy op
academy.creatienest.nl.

en daar ben ik trots op

Schrijf je in

Tijdens de cursus was er een fijne informele sfeer waarbij er ruimte
was om vragen te stellen en om specifiek op mijn behoefte te leren.
Deze cursus is een echte aanrader als je de programma’s wil begrijpen
en praktisch wil toepassen!
Iris - Brand & Identity | PR | Content & Creation

”

Ik had 1 op 1 begeleiding dus kon alle vragen stellen die ik wilde
”waardoor
ik erg veel geleerd heb. De cursus was logisch opgebouwd
en alle info kan ik teruglezen in het lesmateriaal wat je meekrijgt.
Stefan is erg kundig en heeft veel plezier in het lesgeven.
Sonja - Marketing en communicatie adviseur

”

Fijne duidelijke uitleg van een echte expert, die er zelf veel met de
”programma’s
werkt en je dus alle ins en outs en trucjes kan leren.

BEKIJK DE SHOP

WIl je een masterclass overdag
zodat je kunt werken aan je
persoonlijke leerdoelen?
Schrijf je dan in via het formulier
op de Creatie Nest Academy
NAAR HET FORMULIER

Werken in kleine groepjes werkt perfect, er is veel ruimte voor vragen en
persoonlijke begeleiding.
Arianne - Office Operations

”

MEER INFORMATIE VIND JE OP

www.creatienest.nl en academy.creatienest.nl
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