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Stijlgids
Richtlijnen en instructie voor toepassing
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Afzender Rijksoverheid

Het onderwerp corona is leidend in alle interne 

communicatie over dit onderwerp op alle plekken 

binnen de Rijksoverheid. Voor alle uitingen wordt 

daarom alleen afzender Rijksoverheid gebruikt.  

Welk departement of welke dienstverlener de middelen 

produceert is van ondergeschikt belang aan de 

boodschap en het thema en daarom worden geen 

andere logo’s gebruikt op de middelen.

Eén stijl voor interne communicatie over corona  

in alle rijkskantoren 

Door het corona-virus zal de wijze waarop we werken in de kantoren van de Rijksoverheid 

voorlopig anders zijn. Om het virus onder controle te houden doen we een beroep op alle 

medewerkers en bezoekers om elkaar binnen kantoor te beschermen door aangepaste 

omgangsvormen en een andere manier van bewegen door het pand. Deze stijlgids is voor  

de vormgeving van interne communicatiemiddelen over de maatregelen in de kantoren.  

Het is de bedoeling dat alle rijkskantoren deze stijl toepassen zoals besloten is in de ICBR  

en de VoRa.

De stijl kan gebruikt worden voor alle interne communicatie over corona (dus niet alleen 

facilitaire zaken) zoals bijvoorbeeld een ‘welkom terug campagne’ als medewerkers weer  

op kantoor mogen komen.
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Pay-off 

De interne communicatie in de kantoren van de Rijksoverheid sluit aan bij de externe 

communicatie van de Rijksoverheid over het corona virus. De pay-off die we intern 

gebruiken is afgeleid van de publiekscampagne. Voor de interne communicatie is het woord 

‘krijgen’ vervangen door het woord ‘houden’. Daarmee benadrukken we dat dit een andere 

fase is in de corona-crisis. 

We zijn er nog niet, maar wel op de goede weg. Om dit zo te houden vragen we alle 

medewerkers en bezoekers van de rijkskantoren om elkaar te beschermen door andere 

omgangsvormen aan te houden en anders door het pand te bewegen. 

Wat moet, wat mag en wat kan

De communicatie is gebaseerd op wat moet, wat mag en wat kan. De kleur blauw staat

voor ‘moet’ , de kleur groen voor ’mag’ en de kleur geel voor ‘kan’. Er is bewust gekozen voor 

een positieve toon om medewerkers en bezoekers aan te sporen samen het goede gedrag 

te vertonen en rekening te houden met elkaar, dus niet voor verboden en geboden.  

De drie kleuren vormen in combinatie met de rijksiconen de basis voor de vormgeving 

 van alle interne corona communicatiemiddelen.
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Let op: vanwege het verschil in kleurintensiteit van RO Donkerblauw 300 in verschillende media (print en digitaal) wordt  
RO Donkerblauw alleen gebruikt in print en drukwerk. Voor digitale toepassing wordt de RGB versie van RO Hemelblauw gebruikt!

 

CMYK C CMYK U PMS C PMS U RGB HEX

Donkerblauw 300 (print)

C99 M51 Y0 K0 C99 M51 Y0 K0 300 C 300 U

Hemelblauw (digitaal)

R0 G123 B199 #007BC7

Groen

C73 M0 Y100 K0 C59 M0 Y100 K0 369 C 376 U R57 G135 B12 #39870C

Donkergeel

C0 M36 Y98 K0 C0 M19 Y89 K0 1235 C 123 U R255 G182 B18 #FFB612

ONLINE

Kleur

Voor de interne communicatie over corona onderscheiden we in tekst en beeld drie niveaus op 

basis van gedrag dat moet (blauw), gedrag dat mag (groen) en wat kan (geel). Verboden in 

combinatie met de kleur rood worden voor de interne communicatie in de rijkskantoren niet 

gebruikt voor de communicatie over corona en de daarmee samenhangende regels in de panden.

Waar in de publiekscommunicatie het kleurpalet twee primaire kleuren kent (donkergeel en 

robijnrood), kiezen we voor de interne visuele communicatiestijl voor een kleurpalet met 

primair drie kleuren die we koppelen aan de drie communicatieniveaus:

moet mag kan

Taal en toon

De vormgeving en de tekst op de middelen moeten bij elkaar passen en elkaar versterken.  

De combinatie van een vriendelijke uitstraling en menselijke toon maakt dat communicatie 

een sturend karakter heeft zonder dwingend over te komen. Tekstueel ligt de focus bij deze 

positieve stimulerende aanpak op wat mag en wat kan in plaats van wat niet toegestaan is.

De taal en toon die gebruikt wordt op deze interne communicatiemiddelen moet aansluiten 

bij het vriendelijke karakter van de stijl. Sturend zonder dwingend te zijn. Medewerkers zijn 

bijvoorkeur voor terugkeer naar kantoor geïnformeerd over de nieuwe regels die in de 

rijkskantoren gelden. Ze weten wat ze kunnen verwachten en herkennen de stijl en de 

boodschap. 

Tekstwijzer

Teksten sluiten inhoudelijk aan bij de drie niveaus: wat moet, wat mag en wat kan.

Teksten zetten op alle drie de niveaus medewerkers en bezoekers aan om rekening te 

houden met elkaar. 

Gebruik ‘we’ of ‘wij’ en niet ‘je’ of ‘jij’.

Gebruik zo min mogelijk de gebiedende wijs.

De boodschappen worden simpeler en toch sterker door tekst te combineren met  

een passend icoon.

Vertel niet meer dan nodig is. Gebruik zeer korte instructieve teksten (zeer korte leestijd). 

Als meer instructie nodig is, gebruik max 2 (sub)regels om een overload aan informatie  

te voorkomen.

Teksten moeten faciliteren, zijn handelingsgericht en gedragversterkend;  

Attendeer medewerkers en bezoekers op wat ze moeten, mogen of kunnen doen.
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1 2 3

Niveau 1

Op niveau 1 (moeten > richtlijnen volgen) is het donker-
blauw de dragende kleur en wordt het icoon in een 
cirkel geplaatst. De cirkel heeft een vriendelijk karakter 
en focust als een spotlight op de kern van de boodschap. 
De heldere instructie onder de cirkel is in Rijksoverheid 
Sans Italic geplaatst, waardoor het als een quote / 
uitspraak wordt gezien. Het menselijk aspect van de 
iconen is groen (mensen en handelen). Aspecten die 
linken aan de richtlijnen maken we (sturend) blauw. 
Denk hierbij aan 1,5 meter afstand en waterdruppels bij 
handen wassen. 

Kleurverhouding
per niveau in percentage
(bij benadering)
 

80 15 5

Niveau 2

Vanaf niveau 2 (mogen > gedrag stimuleren) wordt 
de communicatie luchtiger van opzet. De blonde 
opmaak met veel wit is fris en verwijst naar het open 
karakter voor dialoog en inspiratie. In niveau 2 is  
groen de primaire tekst kleur en het donkerblauw 
wordt de secundaire tekst kleur. De overwegend witte 
uiting heeft extra attentiewaarde in de visuele omgeving 
van de rijkskantoren en valt daarom extra op.

In communicatieuitingen op niveau 2 kan toelichtende 
informatie in een kader worden geplaatst.
  
Deze tekstkaders krijgen afgeronde hoeken zoals  
we die kennen uit de externe publiekscampagne.

70 15 15

Niveau 3

Op niveau 3 (kunnen > mensen verbinden) introduceren we 
het warme donkergeel en komt het gehele kleurpalet 
samen. Gelijk aan niveau 2 worden de uitingen in 
niveau 3 gekenmerkt door veel wit. De sturende kleur 
blauw is minder prominent aanwezig. Het donkergeel 
geeft samen met het frisse groen een positief, inspirerend 
en uitnodigend gevoel aan het derde communicatie-
niveau. De drie kleuren zijn gewaardig aanwezig, 
waarbij het accent ligt op het dondergeel. 
De mens wordt nog steeds in groen verbeeld en 
objecten in blauw.

70 15 15 15

Fijn als je deze
ruimte schoon

achterlaat
Ben je klaar in deze ruimte?
Maak dan even alle gebruikte 
materialen schoon. Als we
dit allemaal doen hebben we
altijd een schone kamer tot 
onze beschikking. Deze trap alleen naar

boven gebruiken
In geval van nood Lor solores totaestiorem labori am, 
seceati consequis exerupt atuscias exeri comnim qui .

Zie ik je straks
online voor

een digiborrel?

Communicatie moet, mag, kan

Hier staan per niveau richtlijnen en voorbeelden hoe

de vormgeving moet worden toegepast. Als mensen zich 

moeten houden aan een regel overheerst duidelijk de 

kleur blauw in de vormgeving, als je medewerking wil 

vragen om bijvoorbeeld de ruimte schoon te maken na 

gebruik doe je een oproep om gedrag te stimuleren. 

In dat geval worden de kleuren groen en blauw in gelijke 

mate gebruikt met veel wit. De kleur geel wordt alleen in 

combinatie met blauw en groen gebruikt als de 

boodschap bedoeld is om mensen uit te nodigen om  

te verbinden. Je kunt een digi-borrel organiseren 

bijvoorbeeld. Ook dan voert wit de boventoon. 

Er worden daarnaast alleen rijksiconen gebruikt.
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Voorbeeld van middelen
Niveau 1

Deze trap alleen naar
boven gebruiken

In geval van nood vervalt deze richtlijn.
Probeer wel anderhalve meter afstand te houden.

Rechts aanhouden en 
houd 4 treden afstand

Deze trap is
buiten gebruik

Deze trap alleen naar
beneden gebruiken

Geef elkaar
de ruimte

Volg de aangegeven
looprichting

Maximaal 
2 personen per lift

Al twee mensen in de lift? 
Wacht op de volgende of neem de trap.

Laat iemand die naar 
beneden komt voor gaan

Dit trappenhuis is niet geschikt voor een eenrichting looproute. 
Volg de aanwijzingen van de voorrangsinstructies. 

163.026 Posters_A4_Niveau_1_WT.indd   5163.026 Posters_A4_Niveau_1_WT.indd   5 22-07-2020   11:4822-07-2020   11:48
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Voorbeeld van middelen
Niveau 1

Deze plek is beschikbaar
Ben je klaar op deze plek? Maak dan even alle gebruikte
materialen schoon. Als we dit allemaal doen hebben we

altijd een schone plek tot onze beschikking.

Dit zitje is beschikbaar
Ben je klaar op deze plek? Maak dan even alle gebruikte
materialen schoon. Als we dit allemaal doen hebben we

altijd een schone plek tot onze beschikking.

 163.026 Vloersticker_pijlen_25x25_Niveau_1_WT.indd   1 163.026 Vloersticker_pijlen_25x25_Niveau_1_WT.indd   1 16-06-2020   17:4116-06-2020   17:41 163.026 Vloersticker_pijlen_25x25_Niveau_1_WT.indd   2 163.026 Vloersticker_pijlen_25x25_Niveau_1_WT.indd   2 16-06-2020   17:4116-06-2020   17:41  163.026 Vloersticker_pijlen_25x25_Niveau_1_WT.indd   3 163.026 Vloersticker_pijlen_25x25_Niveau_1_WT.indd   3 16-06-2020   17:4216-06-2020   17:42

Geef elkaar 
de ruimte

 163.026 Vloersticker_30x30_Niveau_1_WT.indd   1 163.026 Vloersticker_30x30_Niveau_1_WT.indd   1 16-06-2020   17:2916-06-2020   17:29
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Voorbeeld van middelen
Niveau 2

Spreek elkaar eens 
aan voor tips of 
complimenten

Was hier
regelmatig 
je handen

Kom je net binnen? Juist dan 
is het extra belangrijk goed je 
handen te wassen met stromend 
water en vloeibare zeep. 
Zo voorkomen wij verspreiding 
van ziekteverwekkers.

Fijn om je weer 
terug te zien! Samen 
houden we het veilig

Fijn als je deze 
ruimte schoon

achterlaat
Ben je klaar in deze ruimte?
Maak dan even alle gebruikte 
materialen schoon. Als we
dit allemaal doen hebben we
altijd een schone kamer tot 
onze beschikking.

Probeer zo min 
mogelijk contact-

punten aan te raken

Gebruik bijvoorbeeld 
een touchscreenpen om 
het koffi  ezetapparaat, 
de printer of de lift  
te bedienen. Vergeet niet 
ook je pen af en toe 
schoon te maken.

Fijn als je
het raam even 

open zet

Door regelmatig onze 
werkplek te ventileren 
houden we ons kantoor 
lekker fris.  Vergeet niet bij 
vertrek de ramen ook weer 
te sluiten!

Desinfecteer 
hier je handen

Kom je net binnen? Juist dan is 
het extra belangrijk goed je 
handen te desinfecteren.
Zo voorkomen wij verspreiding 
van ziekteverwekkers.

Bij het afbeelden van mensen heeft,mits de boodschap 
of het onderwerp dit toelaat, het gebruik van een torso 
(zie de poster hiernaast) de voorkeur. Dit geeft de poster 
een vriendelijke en persoonlijke uitstraling.
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Voorbeeld van middelen
Niveau 2

Voorbeeld van middelen
Niveau 3

Staat er een rij? 
Kom later 
even terug

Neem wat vaker 
de trap als 

de lift  bezet is

Zorg goed 
voor elkaar

Spreek elkaar ook aan als 
de basisregels niet goed 
worden opgevolgd. Alleen 
samen houden we het veilig. 



Weer terug naar kantoor18 19

Voorbeeld van middelen
Niveau 3

Samen
wandelen tijdens

de lunch?

Welkom
terug
op kantoor
Fijn dat je er weer bent! Volg de richtlijnen en 
de aangegeven looproutes in dit pand. Alleen zo 
houden we samen ons kantoor veilig voor iedereen!

Zie ik je
straks bij 

de digiborrel?

Laten we
samen buiten

overleggen

 

Dank
je wel

We zijn trots op jullie, en de 
manier waarop we dit allemaal 
samen doen. Jullie denken mee, 
helpen elkaar en zorgen daarmee 
voor een veilige omgeving voor 
iedereen in ons kantoor.

Save the date
Directieborrel  | 20.08.2020
TIJDSTIP

16:00 - 20.00 uur
LOCATIE

strand (afslag 10)

Vandaag
vergaderen in

de buitenlucht?
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Voorbeeld van middelen
Niveau 3

Plaats hier de titel 
van deze factsheet
over drie regels

Gent accus, sin ped quis exceaquidit ex eate nosam, te cum quam 
exeraero id elest, voloria dolorer fereptatur reserit, sime excest, 
sitatus doluptat plibea doluptati ditem verem earum quid que nus 
dit quos aliquas con nus minimag niscil id quame volorepera.
Tem haruptibus as et quas dustrum il in preperibus estius alit.

Tussenkop
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusa quiat ea solut lab is saperup 
tatiorestis etuscium facea nist, cullore ptaque custo viti blamet 
eosape omnis molum sita sint alique culparu mquibus apersped 
ma doloreiur? Sequodit reicidi blandebita quiandae planis aut as 
dolupti onsequo tem experib eaturi ipsam aligenihic.
Et arionse nihicip iciatet hilliquamet inimaxim aruptatiissi natis 
sunt vendigenis conetur aliquo vent utate consed eaquasitae et.
Dit fugia dolore pa sunt vollaboria aut est quo velest reicaer. 

Titel factsheet hier   |   m
aand jaar

Molestemqui rersperum quoditibus eaquis utat et magnihicit erunt es erferat qui berupisimet 
qui torem digni doluptatur, sunt faciasp elignim porunt quo qui opta conemporesti corehent, 
sint poris dis molut eum inveliq uossequis ressimendae pa quunt ped qui dolum facepta debit 
harumet pe la post aut que susanditatis rempor minctum ari beriore rfernat. 

Gent accus, sin ped quis exceaquidit ex eate nosam, te cum quam 
exeraero id elest, voloria dolorer fereptatur reserit, sime excest, 
sitatus doluptat plibea doluptati ditem verem earum quid que nus 
dit quos aliquas con nus minimag niscil id quame volorepera dit pe 
perovid ellatem olores maxim eumqui nient.

Tussenkop
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusa quiat ea solut lab is saperup 
tatiorestis etuscium facea nist, cullore ptaque custo viti blamet 
eosape omnis molum sita sint alique culparu mquibus apersped 
ma doloreiur? Sequodit reicidi blandebita quiandae planis aut as 
dolupti onsequo tem experib eaturi ipsam aligenihic tem harupti-
bus as et quas dustrum il in preperibus estius alit, offi  ciis ullabo. Et 
arionse nihicip iciatet hilliquamet inimaxim aruptatiissi natis sunt 
vendigenis conetur aliquo vent utate consed eaquasitae et 
reperepedit autatur solore nemqui senihic itinimetum ut.

Tussenkop
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusa quiat ea solut lab is saperup 
tatiorestis etuscium facea nist, cullore ptaque custo viti blamet 
eosape omnis molum sita sint alique culparu mquibus apersped 
ma doloreiur? Sequodit reicidi blandebita quiandae planis aut as 
dolupti onsequo tem experib eaturi ipsam aligenihic tem.

Tussenkop
 aperepedit, sit odit fugia dolore pa sunt vollaboria aut est quo 
velest reicaer ehentio eossimp orestiumque ne net et eum quatur?
Ur? Quis voluptatibus sit voluptatat offi  ctem inction sequaecte 
volupis et et ad ut aliquo qui te plaut proribero maximusam 
essunti oriatem ad molor sed ut reptatusape qui berspisquis .
blabo. Udam ipsandae ommolo et facepro videliquod quam. 
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi.

Ate si dio. Ut alitiatem ipsum qui nos et estibus.
Agnimol oreiciis reiure vent, ut eatet voloreh endiatet qui 
repelescim ut fuga. Estissimaio in con non reperia sequo eat.
Uditas que nobit ut magnam inimus pario odit que cores etusantio 
offi  cit atemoloribus alitaspe pres nam asperisquiam reniati berios 
estore, quidunt lab inum facepera dolorat excereium ipsam 
fugiassim faccaecusda estem verum ini iurerib uscium voloris 
sundelene numquo culland icilitibus aspiderrum qui de cus.

Ebit ut iuntecerest vendiossim fugia 
volorro reriam quia sincienim ad elit ut 
pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusaBus 
mint volupiciis acerovit repe plignis

Hier een titel
bij de iconen

Hent enis aut mollest, ommolendus dolora cum, conet 
que dolum hil moluptiur magnatium.
qui bla conetusae latur, con eatet es verspicit quis et 
quaspidendis dis dolecuptatem eatisciam alitatem ut int ad 
ea comnimusam, inimagnis et occabo. Unt ea nus auditio 
vendit quis quo optatem qui blaborpore et reium sequam 
fugit utatur, odisi re diti nulpa ne diciEm faces digenecto 
inctio et qui ut quis por sum vollantin consequ iduciunt re 
numqui doluptatur? Fugitas pelestibus dolorio rehendiate.

Gent accus, sin ped quis exceaquidit ex eate nosam, te cum quam 
exeraero id elest, voloria dolorer fereptatur reserit, sime excest, 
sitatus doluptat plibea doluptati ditem verem earum quid que nus 
dit quos aliquas con nus minimag niscil id quame volorepera dit pe 
perovid ellatem olores maxim eumqui nient.

Tussenkop
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusa quiat ea solut lab is saperup 
tatiorestis etuscium facea nist, cullore ptaque custo viti blamet 
eosape omnis molum sita sint alique culparu mquibus apersped 
ma doloreiur? Sequodit reicidi blandebita quiandae planis aut as 
dolupti onsequo tem experib eaturi ipsam aligenihic tem harupti-
arionse nihicip iciatet hilliquamet inimaxim aruptatiissi natis sunt 
vendigenis conetur aliquo vent utate consed eaquasitae et 
reperepedit autatur solore nemqui senihic itinimetum ut.

Tussenkop
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusa quiat ea solut lab is saperup 
tatiorestis etuscium facea nist, cullore ptaque custo viti blamet 
eosape omnis molum sita sint alique culparu mquibus apersped 
ma doloreiur? Sequodit reicidi blandebita quiandae planis aut as 
dolupti onsequo tem experib eaturi ipsam aligenihic tem.

Tussenkop
 aperepedit, sit odit fugia dolore pa sunt vollaboria aut est quo 
velest reicaer ehentio eossimp orestiumque ne net et eum quatur?
Ur? Quis voluptatibus sit voluptatat offi  ctem inction sequaecte 
volupis et et ad ut aliquo qui te plaut proribero maximusam blabo. 
Udam ipsandae ommolo et facepro videliquod quam. 
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi.

Ate si dio. Ut alitiatem ipsum qui nos et estibus.
Agnimol oreiciis reiure vent, ut eatet voloreh endiatet qui 
repelescim ut fuga. Estissimaio in con non reperia sequo eat.
Uditas que nobit ut magnam inimus pario odit que cores etusantio 
offi  cit atemoloribus alitaspe pres nam asperisquiam reniati berios 
estore, quidunt lab inum facepera dolorat excereium ipsam 
fugiassim faccaecusda estem verum ini iurerib uscium voloris 
sundelene numquo culland icilitibus aspiderrum qui de cus.

Ebit ut iuntecerest vendiossim fugia 
volorro reriam quia sincienim ad elit ut 
pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusa

Hent enis aut mollest, ommolendus dolora cum, conet 
que dolum hil moluptiur magnatium.
qui bla conetusae latur, con eatet es verspicit quis et 
quaspidendis dis dolecuptatem eatisciam alitatem ut int ad 
ea comnimusam, inimagnis et occabo. Unt ea nus auditio 
vendit quis quo optatem qui blaborpore et reium sequam 
fugit utatur, odisi re diti nulpa ne diciEm faces digenecto 
inctio et qui ut quis por sum vollantin consequ iduciunt re 
numqui doluptatur? Fugitas pelestibus dolorio rehendiate.

Gent accus, sin ped quis exceaquidit ex eate nosam, te cum quam 
exeraero id elest, voloria dolorer fereptatur reserit, sime excest, 
sitatus doluptat plibea doluptati ditem verem earum quid que nus 
dit quos aliquas con nus minimag niscil id quame volorepera dit pe 
perovid ellatem olores maxim eumqui nient.

Tussenkop
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusa quiat ea solut lab is saperup 
tatiorestis etuscium facea nist, cullore ptaque custo viti blamet 
eosape omnis molum sita sint alique culparu mquibus apersped 
ma doloreiur? Sequodit reicidi blandebita quiandae planis aut as 
dolupti onsequo tem experib eaturi ipsam aligenihic tem harupti-
bus as et quas dustrum il in preperibus estius alit, offi  ciis ullabo. Et 
arionse nihicip iciatet hilliquamet inimaxim aruptatiissi natis sunt 
vendigenis conetur aliquo vent utate consed eaquasitae et 
reperepedit autatur solore nemqui senihic itinimetum ut.

Tussenkop
Apelistia quidebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam 
quia sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusa quiat ea solut lab is saperup 
tatiorestis etuscium facea nist, cullore ptaque custo viti blamet 
eosape omnis molum sita sint alique culparu mquibus apersped 
ma doloreiur? Sequodit reicidi blandebita quiandae planis aut as 
dolupti onsequo tem experib eaturi ipsam aligenihic tem.

Ebit ut iuntecerest vendiossim fugia 
volorro reriam quia sincienim ad elit ut 
pel eos evero essimusandi odit velis sincti 
omnihitiist am et untiand istibusaBus 
mint volupiciis acerovit repe plignis

Hier een titel
bij de iconen

Dit is een uitgave van de Rijksoverheid

Contactgegevens
Hier invullen 

Postadres en/of website 
Hier invullen

Publicatiedatum
Hier invullen (maand en jaartal)

Publicatienummer
Hier invullen

Oplage
Hier invullen

Fotografi e
Hier invullen

Vormgeving
Hier invullen

Eventuele verdere informatie omtrent aansprakelijkheid, 
verschijningsfrequentie, abonnementen, certifi cering, 
projectinformatie en/of samenwerkingsverbanden.
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Voorbeeld van middelen
Niveau 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat.

Vanaf wanneer is iedereen welkom?
Cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut la. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Wat merk jij hier dagelijks van?
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

• quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
 consequat.
• orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
• sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Heb je vragen?
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat. Lees meer hierover op link naar intranet

Disclaimer Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je werkzaam bent in een van de rijksgebouwen. 
Middels deze digitale update houden we iedereen regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Alleen samen houden we het veilig. 

Update #02

Samen terug
naar kantoor

Maximaal 
2 personen
per li�

Verdana Bold 13 pt  / 19,5 pt. Lorem dolo adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat.

Verdana Italic 16 pt.
Verdana Regular 13 pt / 19,5 pt. Cons ectetuer  nonummy nibh  tincidunt ut la. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Verdana Italic 16 pt.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

• quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
 consequat.
• orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
• sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Verdana Italic 16 pt.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat. Lees meer hierover op link naar intranet

Verdana Bold 9 pt. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je werkzaam bent in een van de rijksgebouwen. 
Middels deze digitale update houden we iedereen regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Alleen samen houden we het veilig. Verdana Regular 9 pt.

Verdana Bold 16 pt.

Verdana regular
70 punten
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Voorbeeld van middelen
Niveau 3

Geef elkaar
de ruimte

Neem wat vaker 
de trap als de lift  
bezet is

Welkom terug
op kantoor

Narrowcasting

Voor alle  niveau's is het mogelijk, op basis van eerder 

benoemde uitgangspunten,  narrowcastingschermen 

te ontwikkelen. 

Punt van aandacht hierbij is de uitlijning van de tekst. 

De linkslijnende tekst lijnt aan de linkerzijde van 

het lint in plaats van het midden van het lint.  

Door vervolgens het beeldmateriaal optisch te 

centreren ontstaat een evenwichtige balans tussen 

beide visuele elementen.
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Voorbeeld van middelen
Niveau 3

Welkom
terug

op kantoor

Was regelmatig
je handen

KANTOOR

KANTOOR

En neem wat
vaker de trap 
als de li� bezet is

Animatiestijl

Voor animatie wordt tevens gebruik gemaakt van

de rijksiconen. Deze krijgen een illustratief karakter 

door toevoeging van kleur en schaduwwerking.

Het kleurpalet is sprekend, helder en zoveel als 

mogelijk gebaseerd op de kleuren van de 

Rijksoverheid. Het gebruik van transparantie en/of 

percentages van volle kleuren wordt afgeraden. 

Voor verbeelding van de richtlijnen op verschillende 

niveau's wordt aangesloten op de eerder 

ontwikkelde communicatiemiddelen.

Dit draagt bij aan een uniforme uitstraling en 

versterkt daarmee de herkenbaar van de boodschap.
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Vragen?

Als je twijfelt welk niveau je moet gebruiken,  

of de uiting goed is, of de taal of toon klopt? 

Mail dan naar beheerrijkshuisstijl@minaz.nl


