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WELKOM IN DEZE NIEUWE WERELD 
!
De wereld van het digitaal publiceren is nog een vrij nieuwe. Maar hoe nieuw deze wereld ook is, er is 
al veel over te vinden en te vertellen. Er zijn verschillende manieren voor het maken van een digitaal 
magazine en daarom heb ik deze handleiding opgezet, om wat helderheid en overzicht te bieden. !
Om die reden hebben we deze ‘Handleiding Digital Publishing’ samengesteld. !
Nu zou je denken dat de meest logische plek voor een dergelijke handleiding een digitaal magazine 
zelf zou zijn, maar dat zou niet objectief zijn aangezien we de verschillende opties belichten. !!
!
!



WAT IS EEN DIGITAAL MAGAZINE? 
Een print magazine als Esquire, Vougue, LINDA., KIJK, Wired kennen we allemaal wel. Lekker in te 
bladeren, je door te laten inspireren, iets uit te leren en de tijd in verliezen. !
Welnu, een digitaal magazine heeft hetzelfde doel alleen dan op een digitale wijze.  Waardoor er heel 
wat voordelen bij komen. Die leggen we in het volgende hoofdstuk uit. 
 !
DE VOORDELEN VAN DIGITALE MAGAZINES 
Zoals de naam al zegt, het is een combinatie tussen het bekende magazine waarbij je in een 
ontspannen setting de content tot je neemt en de digitale wereld waar de mogelijkheden liggen om 
beleving over te brengen, de meetbaarheid van wie wat leest en de mogelijkheid om content up-to-
date te houden. !
Bij een digitaal magazine kun je context scheppen zoals bij geen enkel print magazine. 
Je combineert de leeservaring van een papieren tijdschrift, met de mogelijkheden van het web. 
Hierdoor kunnen lezers hun eigen leeservaring kiezen. Het grote verhaal volgen, maar zodra je meer 
wil weten kun je eenvoudig meer de diepte in. Verderop laat ik zien op welke manieren. !
Als we kijken naar de data die bekend is over het gebruik van de verschillende content apparaten 
(telefoon, tablet en computer), dan zien we de telefoon die vrijwel de hele dag aanwezig is in het 
leven. De computer die voornamelijk voor werk gebruikt wordt. En de tablet die in de ochtend en de 
avond tevoorschijn komt. 
Op de momenten dat men de tijd heeft om in een rustige omgeving content tot zich te nemen. ‘s 
Ochtend aan de ontbijttafel, en in de avond op de bank.  



HET INHOUDELIJKE DEEL 
Eerder vertelde ik al dat het doel van een digitaal magazine vergelijkbaar is met dat van een print 
magazine. Het kan ontspannen/vermaken, kennis overdragen, enthousiasmeren en het tot actie 
laten overgaan. !
Alleen heb je veel en veel meer mogelijkheden om deze doelen te bereiken. Vooral waar het om 
beleving gaat. !
Waar een print magazine statisch is en de lezer zich aan moet passen aan hoe de uitgever en 
ontwerper het heeft bedacht, kun je in een digitaal magazine meer contextueel bij de lezer aan laten 
sluiten omdat deze zelf keuzes kan maken hoe hij of zij de content tot zich neemt. !!
INTERACTIE MET WAT JE ZIET 
Een mooi plaatje van de nieuwe collectie van 
modemerk. Daarbij staat dan vaak de prijs en de 
naam van het kledingstuk. Maar als je dat items nu 
klikbaar maakt, kun je veel meer over zeggen. Zo kun 
je items uitlichten en daar wat meer over vertellen. !!!
Of je vertelt iets over een product dat heel precies in elkaar steekt. Een horloge bijvoorbeeld. 
Dan kun je een foto laten zien waar de lezer zelf op kan inzoomen om de details wat beter te kunnen 
bekijken. 

!
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DE MOGELIJKHEID TOT VERDIEPING 
Met een digitaal magazine kun je meerdere lagen van content aanbieden. 
Laten we zeggen dat je een verhaal verteld over een reis die iemand heeft gemaakt. Voor het verhaal 
is het voldoende om te weten dat die reis naar Australië ging. Maar wil je meer hierover weten, dan 
kun je dieper het artikel induiken en wat achtergrond over het land lezen. 

!
BELEVING IN EEN DIGITAAL MAGAZINE BRENGEN 
Een digitaal magazine gaat verder dan tekst. Je hebt de hele digitale wereld waaruit je kunt putten 
om de beleving van de lezer te prikkelen. !
Een video van een halve minuut als voorwoord bijvoorbeeld om het 
magazine te introduceren. Of om een interview waar in een artikel naar 
wordt verwezen in z;n geheel te bekijken. !!
Of geluid bij een artikel plaatsen. Als het over iets technisch gaat 
dat in een fabriek gemaakt word, dan kun je een achtergrond 
geluiden toevoegen van die fabriekshal. Zo lees je terwijl je in die 
hal waant. !!



HET TECHNISCHE DEEL 
Nadat je hebt gekozen om een digitaal magazine uit te brengen en je hebt je content, moet ie 
natuurlijk nog gemaakt worden. 
Hier begint het vaak te duizelen, er zijn namelijk ongelofelijk veel opties om digitale magazines te 
maken en te publiceren. En die gaan we ook zeker niet allemaal opsommen. We hebben er een paar 
uitgepikt om nader te bekijken en de verschillen daartussen te onderzoeken. !
Het technische deel is op te splitsen in twee onderdelen. 
1. Creatie, waar het magazine wordt samengesteld 
2. Publicatie, hoe het magazine bij de lezer komt  



CREATIE 
De verschillende tablets hebben verschillende schermformaten. En daarnaast zijn er verschillende 
softwaresystemen en fabrikanten. Apple heeft de iPad op basis van hun eigen iOS (verkrijgbaar in 2 
schermformaten en 2 resoluties), Samsung heeft de Galaxy Tab op basis van Android (3 
schermformaten). Amazone heeft de Kindle Fire en dan hebben LG, Sony en heel wat andere 
fabrikanten ook nog wel een lijn met tablets lopen. !
Om voor al deze systemen en formaten de beste ervaring te creëren, zul je hier dus rekening mee 
moeten houden. En voor elke variatie een eigen magazine moeten creëeren. 

!
Echter het efficiëntste is om te starten met 1 editie, voor 1 device. Van daaruit kun je kijken naar 
meer uitgaven. !
In dat geval is het het slimste om de eerste versie voor de iPad te maken. Die is het algemeen het 
wijdst verspreid en meest gebruikt.  Dan zou het maken van een iPad versie van het digitale 
magazine de veiligste keus zijn. En een mooie eerste stap. !
De creatie van een digitaal magazine kan op grofweg gezegd twee manieren. Via software op je eigen 
computer of via een tool die hostess op het web staat. Beide hebben hun voordelen en nadelen. 



VRAGEN? 
Ik blijf onderzoeken en ontdekken. En vooral ook leren. Daarom nodig ik je uit om eens op de koffie 
te komen om te kijken wat er mogelijk is in combinatie met jou werk en merk. !
Patrick Loonstra 
hallo@patrickloonstra.nl / 06 47 25 81 45


