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Werken met de beeldbank

Als redacteur van CBS ben je regelmatig op zoek naar geschikt beeld bij nieuwsberichten 
voor op de website en social media. Om het je iets gemakkelijker te maken, is er een 
selectie van beelden gemaakt die voldoet aan de fotografierichtlijnen van de huisstijl 
van CBS. Deze beelden vind je op CBSbeeldbank. 
 
De meeste beelden zijn afkomstig van Hollandse Hoogte. Ook vind je er fotografie 
van externe fotografen en afbeeldingen van publicaties en visualisaties. Zodra je 
kunt inloggen op beeldbank.cbs.nl kun je beeld uitzoeken. Een deel van het beeld 
is eerder gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwsberichten, vlogjes, presentaties voor 
persconferenties of publicaties. Deze gebuiksinformatie vind je op de pagina waar je 
het beeld kunt downloaden. Het voordeel van hergebruik van beeld is, dat het digitaal 
kosteloos opnieuw te gebruiken is. Als redacteur moet je de afweging maken of dit 
hergebruik voor jouw specifieke doel wenselijk is. 
 
Om gebruik ter kunnen maken van de beeldbank, moet je eerst een account aanmaken.

Beeldbankacount aanmaken

1. Ga naar www.beeldbank.cbs.nl

2. Klik op Account aanmaken

3. Voer de gevraagde gevens is.  

 Tip:gebruik je pidcode als gebruikersnaam. 

 Voer in het tweede veld je cbs mailadres in.

4. Na goedkeuring door de beeldredactie ontvang je je inloggegevens. 

Vanaf nu kun je in de CBS beeldbank terecht en kun je op zoek naar beeld. 
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Beeld zoeken

1. Zoek altijd eerst in de eigen beeldbank van CBS: www.beeldbank.cbs.nl.  

 Direct zoeken op trefwoord werkt het snelst/best. 

 

 Geen geschikt beeld gevonden? 

2. Voorzie de beeldredactie (Irene van Kuik, Alrik Swagerman) van input:  

 - het artikel, of de strekking ervan 

 - het thema, onderwerp, de trend en conclusie 

 De beeldredactie zoekt op basis daarvan naar geschikt beeld dat voldoet aan de  

 fotografierichtlijnen.

3. Je ontvangt per mail het beeldnummer waaronder de door jou gekozen foto te  

 vinden is. 

4. - Voor gebruik op de website, klik op GEBRUIK VOOR CMS en kopieer de code naar  

 de website. 

 - Klik op ↓Hoge resolutie om het beeld te downloaden voor gebruik voor drukwerk- 

 publicaties. 

 - Downloaden van de ↓Lage resolutie volstaat voor facebook of twitter 

  

 Bij afwezigheid beeldredactie

1. Ga naar www.Hollandse-Hoogte.nl en zoek zelf naar geschikt beeld.  

 Je hoeft daarvoor niet ingelogd te zijn bij Hollandse Hoogte.

2. Geef de gekozen beeldnummers en het beoogde gebruik ervan door aan:  

 a. Esther Teunissen, e.teunissen@cbs.nl, 

 b. Hendrik Zuidhoek, hf.zuidhoek@cbs.nl, 

 c. Medewerkers studio, ccn-creatie@cbs.nl.  

3. Het beeld wordt voor gebruik in beeldbank.cbs.nl geplaatst.  

 

 Nb. Mis je stelselmatig beeld over bepaalde onderwerpen?

 Geef dit dan door aan de beeldredactie. Voorzie hen daartoe van voldoende input. 
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Tips and tricks

Direct zoeken op trefwoord werkt het snelst/best. Als een woord niet direct resultaat 

oplevert, probeer het dan met associaties of synoniemen. Als je wel beeld vindt, maar 

je vindt het toch niet geschikt, kijk dan ook eens ter inspiratie bij de trefwoorden die 

Hollandse Hoogte gebruikt bij dat beeld. 

Fotografierichtlijnen

Om eenduidig naar buiten toe te communiceren zijn er speciaal voor CBS fotografie-

richtlijnen opgesteld. Als je zelf beeld zoekt op Hollandse Hoogte, hou dan de volgende 

kenmerken in je achterhoofd.

 

Het beeld:

 — illustreert het onderwerp van het bericht 

 — vertelt een verhaal, toont activiteit, er gebeurt iets (het beeld is geen 

achtergrondbehang)

 — heeft een duidelijke focus

 — is uit leven gegrepen / levensecht 

 — toont ‘echte’ mensen (geen modellen, niet geposeerd)   

 — toont herkenbare situaties (niet in scène gezet, alledaags)

 — is Nederlands (geen buitenlandse taferelen, steden etc.)

 — bevat bij voorkeur mens(en) 

 — is respectvol (bij negatief geladen onderwerpen, mensen onherkenbaar in beeld)

 — speelt met scherpte-diepte

NB. Niet alle kenmerken zullen per definitie op elk beeld toepasbaar zijn. Interpretatie van 

beeld zal bovendien niet altijd eenduidig zijn.
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Voorbeelden van beelden die een verhaal vertellen dat aansluit bij een bericht van CBS

Voorbeelden van beelden met een duidelijke focus door gebruik te maken van kleur, uitsnede en scherpte-diepte
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Voorbeelden van fotografie die niet geschikt is voor gebruik op cbs.nl. 

Niet Nederlands, geposeerd, onecht 

Geen focus, afwezigheid mensen, geen activiteit, geen 

verhaal


