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Eén stijl voor interne communicatie over hybride werken

De Rijksoverheid stapt over op hybride werken. Dat betekent dat van medewerkers wordt 

gevraagd bewuste keuzes te maken in hoe, wanneer, waar en met wie zij samenwerken;  

op een kantoor, op locatie of thuis. Uiteraard in afstemming met de collega's en leiding-

gevende. Dit is een verstrekkende verschuiving in hoe we werken. Om medewerkers hierin 

mee te nemen en het waarom goed over te brengen, is het belangrijk dat we op een 

herkenbare en eenduidige manier communiceren. In ons taalgebruik, in onze beelden,  

in al onze interne communicatiemiddelen.

 

In deze stijlgids vind je afspraken en tips die je daarbij helpen. We leggen uit hoe de vormgeving 

van interne communicatiemiddelen over hybride werken in elkaar steekt. Deze deelidentiteit 

is een logisch vervolg op de deelidentiteit terug naar kantoor. Het is de bedoeling dat onderdelen 

van de Rijksoverheid deze stijl zoveel mogelijk gaan gebruiken, zoals besloten door de 

directeuren Communicatie in de Voorlichtingsraad (VoRa).

Vraag: Wanneer gebruik ik de deelidentiteit voor terug naar kantoor en wanneer de deelidentiteit voor 

hybride werken? Bij communicatie over hybride werken die corona gerelateerd is, kan de deelidentiteit 

voor terug naar kantoor worden gebruikt. Voor onderwerpen die niet corona gerelateerd zijn, wordt de 

deelidentiteit voor hybride werken gebruikt.

Afzenderschap

Het Rijksprogramma Hybride Werken coördineert de randvoorwaarden om rijksbreed 

hybride te werken. De uitwerking vindt echter plaats bij de departementen zelf.  

Voor de communicatie-uitingen over hybride werken kan daarom zowel het logo 

Rijksoverheid (bij rijksbrede communicatie), als het logo van het departement of het 

onderdeel worden gebruikt.
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Pay-off 

De pay-off die we intern gebruiken is: 'wat werkt voor ons?'. Daarmee benadrukken we dat 

hybride werken vraagt om nieuwe gezamenlijke afspraken waarin zowel de belangen van 

de medewerker als die van de organisatie in balans komen. We zijn en blijven hierover in dialoog.

In de kopteksten willen wij de medewerker persoonlijk aanspreken en uitnodigen om na te 

denken over de invulling van hybride werken: wat werkt voor jou? De medewerker krijgt 

immers de ruimte om bewuste keuzes te maken in hoe, wanneer, waar en met wie hij of zij 

samenwerkt; op een kantoor, op locatie of thuis. De medewerker moet dit natuurlijk wel 

afstemmen met collega’s en leidinggevende.

De pay-off kent de hiernaast afgebeelde twee basisversies. De vorm symboliseert de eigen 

regie die men, in overleg, heeft op de te maken afspraken. Hybride werken biedt de 

mogelijkheid meer regie te hebben in het vinden van de juiste balans. Tussen 'aan' en 'uit', 

tussen werk en privé, tussen thuis en elders. Wat spreken we samen af over bereikbaarheid 

en beschikbaarheid?

Omdat elk thema voor iedereen afzonderlijke mogelijkheden biedt is het gebruik van 

varianten van de pay-off willekeurig. Hybride werken is maatwerk; er zijn kaders die samen 

ingevuld worden.

Twee niveaus

In de communicatie worden twee niveaus onderscheiden:

1. Thematisch (om een onderwerp aan te kaarten)

2. Verdiepend (om een onderwerp toe te lichten of dieper op een onderwerp in te zoomen)
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CMYK C CMYK U PMS C PMS U RGB HEX

Donkergeel

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

Paars

C81 M100 Y6 K35 C73 M100 Y0 K3 2627 C 2603 U R66 G20 B95 #42145F

Donkergroen

C93 M19 Y94 K69 C93 M14 Y70 K58 357 C 7484 U R39 G89 B55 #275937

ONLINE

Kleur

De communicatie is een vervolg op de communicatie over terug naar kantoor. Vandaar dat ook hier de 

warme donkergele kleur wordt gebruikt. Deze kleur staat voor wat er allemaal ´kan´. Er is bewust 

gekozen voor een positieve toon om medewerkers in gesprek te krijgen en te stimuleren om hybride te 

gaan werken. 

Daarnaast worden paars en donkergroen gebruikt voor typografische elementen. De titel van een 

communicatiemiddel wordt altijd in dezelfde kleur gezet als de gekozen variant van de pay-off. 

Eventuele secundaire tekst wordt geplaatst in de alternatieve kleur.

Beide kleuren hebben voldoende contrast om op zowel een warm donkergele, als op een witte, 

ondergrond te voldoen aan de webrichtlijnen en eisen met betrekking tot toegankelijkheid. 

De drie kleuren vormen in combinatie met de illustraties de basis voor de vormgeving van alle interne 

communicatiemiddelen over hybride werken.

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. De taal en toon die gebruikt worden 

op deze interne communicatiemiddelen moeten aansluiten bij het vriendelijke karakter van 

de stijl. Sturend zonder dwingend te zijn. Medewerkers zijn bij voorkeur geïnformeerd over 

de nieuwe manier van werken. Ze weten wat ze kunnen verwachten en herkennen de stijl en 

de boodschap.

Tekstwijzer

• Teksten sluiten inhoudelijk aan bij de twee niveaus: thematisch en verdiepend.

• Teksten zetten medewerkers aan om bewust na te denken over hybride werken.

•  Probeer de medewerker in de kopteksten direct aan te spreken: wat werkt voor jou? 

Wanneer ben jij bereikbaar? 

• Gebruik zo min mogelijk de gebiedende wijs.

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

passende illustratie.

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

•  Als meer instructie nodig is, gebruik maximaal 2 (sub)regels om te veel informatie te 

voorkomen.

• Teksten moeten faciliteren, zijn handelingsgericht en gedragsversterkend.

• Attendeer medewerkers op wat ze mogen of kunnen doen.



Deelidentiteit hybride werken8 9

Illustratiestijl

Omdat hybride werken ons persoonlijk raakt, staan illustraties van personen centraal.

De illustraties zijn menselijk, herkenbaar en hebben een vriendelijk karakter. Zij zijn 

gebaseerd op de iconenstijl van de Rijksoverheid. Aangevuld met kleuren uit het 

huisstijlpalet en schaduw voor de suggestie van diepte.
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Naast de collegiale karakters is er een aantal objecten gevisualiseerd. 

Hierdoor is het mogelijk specifieke thema's of een bepaalde setting te verbeelden.

Deze gestileerde elementen ondersteunen de heldere beeldtaal en dragen bij aan  

de herkenbaarheid van de communicatie. 
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Voorbeeld van middelen
Thematisch

Samen maken we
afspraken die voor

iedereen werken

Wanneer werk
jij vanuit huis?  

Ga in gesprek met je collega’s en
leidinggevende en maak heldere
afspraken over hybride werken. 

Wanneer werk jij
vanuit huis?

Ga in gesprek met je collega’s en leidinggevende
en maak heldere afspraken over hybride werken. 

Goed samenwerken
kan altijd en overal

Bij het afb eelden van mensen heeft ,mits de boodschap 
of het onderwerp dit toelaat, het gebruik van een torso 
de voorkeur. Dit geeft  de poster een vriendelijke en 
persoonlijke uitstraling.

Thematische uitingen zijn warm donkergeel 

waarbij het thema zich in een gecentreerde 

witt e cirkel bevindt. Wij vragen mensen 

buiten de kaders te denken. Dit zien wij terug 

in de illustraties. Bij thematische uitingen 

staat de pay-off  altijd in een witt e balk aan 

de onderkant.
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Voorbeeld van middelen
Verdiepend

Werk is óók even kletsen over het weekend 
met je collega. Ga in gesprek over hoe je

hecht blij� als team. 

Ook op afstand
één team

Een werkweek
die bij jou past

Hybride werken is voor iedereen. 
Maak bewuste keuzes die bij jouw leven passen.

Is iedereen in beeld?

De één thuis, de ander op kantoor.
Hoe je een hybride vergadering goed aanpakt?

Zie de factsheet op Rijksportaal.

Ook op

afstand

één team

Wanneer ben
jij bereikbaar?

Een ochtend ongestoord werken.
Of juist alle tijd voor overleg.

Laat je collega’s weten wanneer je bereikbaar bent. 

Al een werkplek
geregeld?

Een dag(deel) naar kantoor?
Met de reserveringstool ben je verzekerd van

een werkplek. Zie de factsheet op Rijksportaal. 

Verdiepende uitingen zijn wit. 

Je bent lett erlijk ingezoomd in 

de eerder benoemde thematische 

cirkel. De pay-off  wordt hier in een 

warm donkergele balk onderaan 

geplaatst.
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Voorbeeld van middelen
(Digitale) Flyer / Poster

Voorbeeld van middelen
Gadget

‘Kunnen
jullie mijn

scherm
zien?’

Hybride werken vraagt nieuwe omgangsvormen. 
Bestaat er eigenlijk zo iets als webex-etique�e?

Kijk op rijksportaal/hybridewerken/onlinecursussen.

‘Hans,
je staat
nog op
mute...’

Hybride werken vraagt nieuwe omgangsvormen. 
Bestaat er eigenlijk zo iets als webex-etique�e?

Kijk op rijksportaal/hybridewerken/onlinecursussen.
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Voorbeeld van middelen
Factsheet

Hoe reserveer ik
een werkplek?

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. 

“Repudae omnis doluptam restrum 
ut labo. Neque porem faccus.”

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.

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. 

Hybride
vergaderen:

zo pak je dat aan
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.
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.

“Repudae omnis doluptam restrum 
ut labo. Neque porem faccus consequo 
cum fugia sendaerum liquasp.”

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.
 Quis voluptatibus sit voluptatat offi  ctem inction.

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?

“Repudae omnis doluptam restrum 
ut labo. Neque porem faccus consequo 
cum fugia sendaerum liquasp.”

Hit harum asi aped molum quis ea doluptatium que sitataturias 
nemque sit earum acipiti onecepe rsperit alitassim re re quid et 
odis plis rero el inullab ium faceatur apidic tem quos et, cone 
provit rerum ium hillupta acearunt quas dolorro dit eum ut dolut 
verro imet eicium fugit facearc idebis nimodigendi tempore cone 
nobit odit ea 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.

Ex excerro o�  cius apelique nonesequae porporum 
Es naturib eatibusdae eum aut voloreiunt il ma dolestiis quam, 
vendant aut facea volores truptaque venimus, voluptiis explitatur?
Orepel idunt repro tem. Itam sedis int, sitatus doluptat plibea 
doluptati ditem verem earum quid que nus dit quos aliquas con 
nus minimag niscil id quame volorepera dit pe perovid.

Ebit ut iuntecerest vendiossim fugia volorro reriam quia 
sincienim ad elit ut pel eos evero essimusandi odit velis 
sincti omnihitiist am et untiand istibusa
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Voorbeeld van middelen
E-mail

Voorbeeld van middelen
Digitale nieuwsbrief

Met wie werk
jij vandaag?

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 lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Wat is hybride werken?
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.
• ed 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. 

Hybride werken - juni 2021

15 juni 2021

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. Duis autem vel eum iriure. 

Communicatie hybride 
werken van start
Lorem ipsum dolor sit amet, conse
ctetuer adipiscing elit, sed diam nonu
mmy 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 vutate velit 
esse mole stie consequat. 

Een werkweek die bij
jouw leven past
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. 
Duis autem vel. 

Meer lezen over 
hybride werken
Link naar artikel
Link naar Rijksportaal
Link naar LinkedIn groep

Hoe reserveer ik 
een werkplek
Lorem ipsum dolor sit amet, conse 
ctetuer adipiscing elit, sed diam nonu 
mmy 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. 

Wanneer het niet mogelijk is, door technische beperkingen, de warme donkergele kleur als achtergrond te gebruiken is bij 
wijze van uitzondering een alternatieve versie van de pay-off  beschikbaar.
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Voorbeeld van middelen
Animatie

Geef duidelijk
aan wanneer je
bereikbaar bent

Hybride werken

Voor animatie wordt gebruik gemaakt van de op 

rijksiconen gebaseerde illustratiestijl. Deze animaties 

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 wordt afgeraden.

Voor het weergeven van specifi eke onderwerpen 

wordt het thematisch niveau gebruikt. Wanneer hier 

meer duiding aan gegeven wordt, zoomen wij in 

op de witt e cirkel en ontstaat een natuurlijke 

overgang naar het verdiepende niveau.
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Vragen?

Heb je vragen over het gebruik van de deelidentiteit 

of over het Rijksprogramma Hybride Werken? 

Mail dan naar PostbusProgr.HybrideWerken@minbzk.nl


