164
ideeën
de zagerij ontwerpbureau geeft vorm aan communicatie

voor rubrieken

Breng afwisseling en
structuur in je magazine
of nieuwsbrief

5/10 vragen aan ...
7 deugden
7 hoofdzonden
10 geboden van ...
10(0) ideeën die ...
veranderden

eerste baan(tje)
elevator pitch
e-mail correspondentie
enquete
even bellen met ...
ezelsoor

abc van ...
achter de schermen/
the making of
achtergrondartikel
achterpagina
advertorial
agenda van ...
alternatief
analyse
anderen over ...

facts and figures
fictief interview
forumdiscussie
foto namaken
fotoverslag

beeldcolumn
beeldreportage
beeldspread
beschouwing
beste/slechtste beslissing
beste advies
binnenkijker
bladwijzers
brief van de week
cartoon
case
checklist
cijfer
colofon
column
cover
dag uit het leven van ...
dagboek
de dag nadat ...
de ... die ik nooit vergeet
de keuze van ...
de wereld van ...
do’s and don’ts
dossier

gadgetrubriek
grensgeval
groepsgesprek
groeten uit ...
grootste blunder
headlines
het negende wereldwonder
historisch overzicht
hoe zie jij jezelf (portret van
jezelf tekenen)
hoeveel handdrukken ben jij
verwijderd van
hoofdredactioneel
horoscoop
hotspots
in de media
infographic
ingezonden brief
inhoudsopgave
inspiratiegids
interview
interviewronde
kalender
kan het ook anders?
ken je klassiekers
(kijk)cursus
klopt dit wel?
koppensnellen

kort nieuws
kort verhaal
laatste woord
leugendetector
lezersrubriek
lijst
loopbaan
man/vrouw achter ...
meetlat
met wie wil je ruilen?
mijn favoriet
mijn verhaal
mijn ...
mini-tentoonstelling
modereportage
nieuwsartikel
nota bene
of/keuze
omkeren (negatieve top, slaapverwerkkende boeken e.d.)
onderzoeksreportage
open brief (aan overleden
moeder, aan de minister president)
opiniërend artikel
oproepen
out of the box
overzicht
partner aan het woord
pasfotohokje
persoonlijk verhaal
portret
prijsvraag
prikbord
profiel
ps
puzzel
quiz
quotes

ranglijst
recensie
recepten
reconstructie
reisverhaal
rekenvoorbeeld
reportage
reünie
rondetafelgesprek
rondleiding
scorekaart
serie
shoppingrubriek
soundtrack van je leven
special
spotlight
stamboom
standbeeld voor
stap voor stap
stappenplan
stellingen
strip
tegenstelling
terugblik
test
testemonial
themarubriek
throwback (thursday)
tijdbalk
tips
top 5/10/100
top of flop?
tricks
twitterstream
uitgelicht
vanuit de toekomst
verzameling
voor en na
voor-tegen
vooruitblik
vraag en antwoord

waar ben je?
waar was jij op ...
wat ik nog zeggen wou
wat is er geworden van
wedstrijd
werkplek van
werkweek van
wie denkt ... dat hij/zij is?
wie is de beste/slechtste in je
vak
wist je dat?

ruimte voor je eigen ideeën:

zaprubriek
zelfportret

de zagerij ontwerpbureau geeft vorm aan communicatie
Zo! Dat waren 164 ideeën voor rubrieken die je kunt gebruiken in je
magazine of nieuwsbrief. Zat er wat voor je tussen?
Heb je meer ideeën nodig? Zoek je advies over invulling of
vormgeving van de rubrieken in jouw magazine of nieuwsbrief?
Loop je rond met plannen voor een nieuwe uitgave of een restyling?
Voor het beste resultaat in vorm en inhoud heb je een stel
bemoeials en meedenkers nodig die van jouw idee een volwaardig
blad of nieuwsbrief maken. Die rol vervullen we graag!
Marthijn Stam en Quirine Reijman
De Zagerij ontwerpbureau, geeft vorm aan communicatie
Bel 06 446 24 147 of mail naar info@dezagerij-ontwerp.nl

bekijk voorbeelden
van ons werk

volg de zagerij
ook op instagram

www.dezagerij-ontwerp.nl | @dezagerijontwerpbureau

