
Skeuomorph
Skeuo..wat? 

skeuomorph is afgeleid 
uit het Grieks:

skeuos = gereedschap 
morphe = vorm

Het ontwerp is geënt op 
de fysieke wereld. Om 

deze reden goed 
geschikt voor een wat 
oudere doelgroep, die 
zoekt naar houvast en 

herkenbaarheid.  

Deze trending 
ontwerpstijl is sterk 

beïnvloed door 
verschillende stijlen van 

de kunst, waaronder 
Minimalisme en 

Bauhaus. Kenmerkend 
door zacht kleurgebruik 

en lange schaduwen 
waarmee de indruk van 
3d wordt gewekt. Ideaal 
voor user interface en 
responsive ontwerpen.

Flat design
Deze stijl doet het 

meest denken aan de 
oude Egyptische 

hiërogliefen, vandaar de 
term Glyph. Deze stijl is 

vrijwel altijd 
monochroom 

ontworpen, Toepasselijk 
waar duidelijkheid en 
oriëntatie gewenst is. 

Erg geschikt in het 
ontwerp van user 

interfaces.

Glyph
Modern, summier, 
vriendelijk, Deze 

omlijnde stijl werkt 
perfect met 

minimalistsche 
ontwerpen. Eveneens 
bij glyphs bestaat de 

outline uit 1 kleur en is 
het toepasselijk waar 

duidelijkheid en 
oriëntatie gewenst is. 

Erg geschikt in het 
ontwerp van user 

interfaces.

Outline
Handgetekende iconen 

zijn eigenzinnig en 
speels. Deze stijl heeft 
de laatste jaren steeds 

meer een opmars. 
Toepasselijk voor bijv. 
overlays met uitleg of 
waar een handmade 
uitstraling gewenst is. 

Doordat het 
handgetekend is wordt 
er persoonlijkheid en 
een vrolijke toon aan 

het ontwerp toegekend. 

Handgetekend

ICONEN STIJLWIJZER

Deze stijl komt voort uit 
de gamingindustrie. 

Herkenbaar aan het 30˚ 
perspectief waarmee 
een 3d effect wordt 

gecreëerd, is deze stijl 
goed te gebruiken in 

illustraties, schema’s en 
infographics. Ook wordt 

deze vorm veelal 
gebruikt in 

montagehandleidingen 
in zogn. explosie- of 

plof-tekeningen waarin 
alle onderdelen uit 

elkaar getrokken zijn.

Isometrisch
Soms geldt: ’’Less is 
more’’. Deze  stijl is 
geschikt  waar een 

retrostrijl gewenst is. 
Geënt op de 8-bit pixel 
stijl van games uit de 
jaren 80, geeft deze 

vorm een eigenzinnige 
uitstraling, Ideaal waar 
een jongere doelgroep 

in het vizier is. 
Overigens ook goed te 

combineren met de 
schaduwstijl waar flat 
design in gekenmerkt 

wordt.

Pixelart


