
Update
visuele
identiteit

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Dit is een update van de visuele identiteit 
van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. De identiteit is nog 
in ontwikkeling. Dit document dient 
daarom als inkijkje in het creatieve 
proces, en wordt nog aangevuld.
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VWS oude stijl

15 oktober 2019 / © Things To Make And Do / 16

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeldverslag lokale coalities Kansrijke Start | 1 

Startbijeenkomst 
lokale coalities  
Kansrijke Start
11 april 2019

Informatiekaart 
Palliatieve zorg
Informatie voor professionals over 
de financiering van de palliatieve zorg

Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg
Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg?

Huidige toepassingen

Wat u als organisatie moet 
weten over de verbeterde 
Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling
1. Wat gaat er veranderen in de meldcode per  

1 januari 2019? 
In de huidige meldcode  staan vijf stappen die een
beroepskracht doorloopt als hij of zij huiselijk geweld of
kindermishandeling vermoedt. Deze stappen blijven ook na
1 januari 2019 gelijk, met uitzondering van stap 4 en 5.

In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of
melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee
losse besluiten:

1.  Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate)

mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is
het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een
afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.
In dit afwegingskader staan vragen die de beroepskracht
helpen bepalen of een melding bij Veilig thuis noodzakelijk
is. Dit is in ieder geval noodzakelijk als er vermoedens zijn van
acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling.

2. Wie is waarvoor verantwoordelijk als het gaat 
om het opstellen, aanpassen en gebruiken van 
de verbeterde meldcode?

•  Organisaties (in de persoon van bijvoorbeeld een directeur 
of een bestuur) zijn verplicht om de verbeterde meldcode 
met afwegingskaders vast te stellen voor hun medewerkers, 
te implementeren in hun organisatie en de kennis en het 
gebruik van de verbeterde meldcode te bevorderen bij hun 
medewerkers. Zie via deze link wie voor uw organisatie 
wettelijke verantwoordelijke is voor het vaststellen en het 
bevorderen van de kennis.

• Professionals die vallen onder de sectoren waarvoor de  
Wet verplichte meldcode geldt, zijn verplicht om te werken 
met de verbeterde meldcode met de afwegingskaders.

3.  Hoe kan ik als bestuurder of directeur de   
 Meldcode aanpassen?

U hanteert als organisatie al de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling (versie 2013). Deze kunt u aanpassen aan 
de hand van het nieuwe stappenplan. Uw beroepskrachten 
maken gebruik van een afwegingskader dat gemaakt is door 
hun eigen beroepsgroep en dat past bij hun eigen 
beroepspraktijk. De afwegingskaders voegt u toe aan uw 
meldcode. De verschillende afwegingskaders zijn beschikbaar 
op rijksoverheid.nl. Mocht u nog niet bekend zijn met de 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, dan vindt 
u op de voorgaande link ook een algemeen basismodel. 
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VWS slogan

Samen gezond, fit en veerkrachtig
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Kleuren

Donkerblauw
Coated
C 100%
M 60%
Y 0%
K 60% 

Uncoated
C 100%
M 60%
Y 0%
K 60%

R 0
G 48
B 91

# 00305B

Violet

C 7%
M 100%
Y 7%
K 21% 

C 12%
M 100%
Y 0%
K 0%

R 169
G 0
B 97

# a90061

Oranje

C 0%
M 68%
Y 100%
K 0% 

C 0%
M 58%
Y 100%
K 0%

R 225
G 112
B 0

# e17000

Geel

C 0%
M 0%
Y 90%
K 0% 

C 0%
M 0%
Y 90%
K 0%

R 249
G 225
B 30

# f9e11e

Mintgroen

C 51%
M 0%
Y 30%
K 0% 

C 51%
M 0%
Y 30%
K 0%

R 118
G 210
B 182

# 76d2b6

De VWS huisstijl heeft een palet 
van communicatiekleuren die een 
kleine verwijzing hebben naar 
het verleden. Zo is het oranje als 
hoofdkleur van VWS gebleven 
maar zijn de andere kleuren nieuw 
gekozen om VWS een fris en jong 
gezicht te geven. 

Nieuw donkerblauw
Het donkerblauw is een nieuwe 
donkerblauwe kleur die gebaseerd 
is op de tint van Rijkslint 1, welke 
inmiddels niet meer als zodanig 
gebruikt wordt. Deze donkere tint 
zorgt voor contrast naast de verder 
lichte tinten binnen het palet, om 
zo de (toegankelijke) communicatie 
te versterken.
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Kleurverlopen

Violet > Oranje Oranje > Geel Geel > Mint

Tekst wit

Tekst wit

Tekst donkerblauw

Tekst wit

Tekst donkerblauw

Tekst donkerblauw

Met gebruikmaking van het 
nieuwe kleurenpalet zijn er 
ook drie nieuwe kleurverlopen 
samengesteld. Deze verlopen zijn 
exclusief voor VWS ontwikkeld. 
De kleurencombinaties van de 
drie verlopen staan vast, en zijn 
net als de andere verlopen binnen  
de rijkshuisstijl alleen verticaal 
toepasbaar. 

Deze kleurverlopen worden 
exclusief gebruikt voor externe 
communicatie vanuit VWS.
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Typografie

Lettertype
Het rijkshuisstijlletterfont blijft ook voor VWS het 
lettertype om mee te communiceren. De lettertype familie 
bestaat uit de Sans, de Sans Serif en de Sans Heading. 
Elk onderverdeeld in twee gewichten: Regular en Bold. 
En van ieder gewicht bestaat ook een cursieve versie.

De Sans Heading word voornamelijk gebruikt voor 
grote titels, bijvoorbeeld op omslagen en in hoofdstukken.

De enige twee elementen waarbij de typografie vast staat, 
zijn het Rijkslint en de slogan van VWS. Bij beide wordt de 
Sans Serif toegepast, waarbij de slogan altijd cursief staat. 

Verder is er vrije keuze voor wat betreft typografie. 
Bepaal afhankelijk van het middel en de functie welk 
lettertype het meest geschikt is.

Rijksoverheid Text Regular
Rijksoverheid Text Italic
Rijksoverheid Text Bold
Rijksoverheid Text Bold Italic

Rijksoverheid Sans Regular
Rijksoverheid Sans Italic
Rijksoverheid Sans Bold
Rijksoverheid Sans Bold Italic

Rijksoverheid Sans Heading Regular
Rijksoverheid Sans Heading Italic
Rijksoverheid Sans Heading Bold
Rijksoverheid Sans Heading Bold Italic
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Rijksiconen

Er is een basisset beschikbaar van algemene iconen.  
De stijl van de iconen is gebaseerd op de beide 
Rijksoverheid lettertypen. Karakteristieke kenmerken van 
de RijksoverheidSans en de RijksoverheidSerif zijn terug 
te vinden in de iconen. Dit zorgt voor visuele samenhang 
tussen tekst en beeld, de toevoeging van ‘eigenheid’ van  
de rijkshuisstijl en daardoor een betere herkenbaarheid.

Uitgangspunten stijliconen

Helderheid
Eén Rijksoverheid > homogene stijl

Consistent
Stijlvast > eigenheid binnen een systeem

Universeel
Cultuur overstijgende beeldtaal > voor iedereen begrijpelijk

Schaalbaar
Online en offline inzetbaar > vector én pixel-perfect
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Samen gezond, fit en veerkrachtig

Grafisch element dat 
doorloopt over de rug 
van een brochure of 
gebruikt wordt om social 
media posts aan elkaar 
te verbinden. Deze loopt 
tot aan de vrije zone 
onder het lint en is altijd 
verticaal in het midden 
gepositioneerd.

Rijksoverheidlint is 
intact gebleven.

De zone onder het 
lint moet vrij blijven 
van typografie

Zone voor typografie

Zone voor slogan

Rijksoverheid Sans 
Heading om grote 
koppen en belangrijke 
quotes weer te geven.

Gebruik voor overige 
teksten (en grotere 
stukken content) bij 
voorkeur Rijksoverheid 
Sans Regular.

Slogan altijd in 
Rijksoverheid  
Sans Serif Italic

Basiselementen
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Samen gezond, fit en veerkrachtig

De balk is altijd aan de 
linkerzijde geplaatst en 
begint altijd op de lengte 
van het lint plus 1 (lint)
blokje (X-hoogte).

De dikte van deze balk 
is 1/5 van het rijkslint. 
Deze mag iets varieren 
op basis van de type 
content.

De afstand aan de 
bovenzijde wordt ook 
vanaf de onderzijde 
vrijgehouden waardoor 
de balk altijd in het 
midden staat.

Basiselementen
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Interne communicatie van VWS heeft wel onderscheide karakter van de VWS 
huisstijl, maar maakt gebruik van een meer ingetogen stijl ten opzichte van de 
externe communicatie. Hieronder en korte opsomming van welke regels van 
toepassing zijn op interne communictiemiddelen:

• Geen gebruik van kleurverlopen
• Geen gebruik van fotografie op omslagen
•  Gebruik altijd een tweedeling (horizontaal of verticaal)
•  Één deel van tweedeling is altijd uitgevoerd in het nieuwe donkerblauw
•  Pas iconen op de omslag aflopend toe
•   Daar waar het icoon over de tweedeling ligt wordt het icoon in twee 

kleuren gesplitst (suggestie van overlap effect)
•  Plaats de pay off in aangegeven onderste zone

Interne 
communicatiemiddelen Curabitur 

faucibus

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Onbeperkt
meedoen!

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Blijk van 
vertrouwen

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Blijk van 
vertrouwen

Samen gezond, fit en veerkrachtig
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Voor alle externe communicatiemiddelen vanuit VWS gelden andere regels. 
Hier is gekozen voor een rijkere stijl door het toepassen van kleurverlopen. 
Ook kan er voor externe communicatie gebruik worden gemaakt van 
fotografie. Voorbeelden hiervan staan op de volgende pagina. Hieronder 
volgen de regels die van toepassing zijn voor externe communicatie:

• Gebruik slechts één kleurverloop (óf op de voorgrond óf op de   
achtergrond, maar nooit op beide)

•  Één deel van tweedeling is altijd uitgevoerd in het nieuwe donkerblauw
• Horizontale of verticale tweedeling mag, maar is niet verplicht
•  Pas iconen op de omslag aflopend toe
•  Splits een icoon nooit in twee kleuren of meerdere kleurverlopen
•  Plaats de pay off in aangegeven onderste zone

Externe communicatie-
middelen zonder foto Curabitur 

faucibus

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Blijk van 
vertrouwen

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Onbeperkt
meedoen!

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Onbeperkt
meedoen!

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Visuele identiteit VWS 13



Fotografie zoals op deze pagina staat afgebeeld is een apart beeldconcept 
wat speciaal voor VWS wordt ontwikkeld. De stijl is op het moment nog in 
ontwikkeling, maar gaat altijd uit van het principe om alles plat te fotograferen 
waardoor er interessante lijnen en vlakken ontstaan in de fotografie. Dit zal in 
een later stadium worden toegevoegd aan dit document.

•  Gebruik altijd een kleurverloop als er sprake is van een vlakverdeling
•  Wanneer er geen vlakverdeling is dan bevindt het kleurverloop zich in  

een grafische element
• Gebruik geen iconen
•  Fotografie voldoet aan de regels van het bovengenoemde beeldconcept
•  Foto’s zijn altijd in fullcolor uitgevoerd
•  Plaats de pay off in aangegeven onderste zone

Externe communicatie-
middelen met foto

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Nullam ultrices 
placerat metus

placerat metusplacerat metus
placerat metus

Nullam ultricesNullam ultrices
Nullam ultrices

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Aenean commodo

2021
Suspendisse 
congue eros 
mauris

Sed est 
ultrices 

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

2020-2021

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Praesenteu 
augue vitae 

neque

Samen gezond, fit en veerkrachtig
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Blijk van vertrouwen

Praesent blandit lacus et Linus

Blijk van vertrouwen

Praesent blandit lacus et Linus

Dit was een productie van 
het ministerie van VWS in 
samenwerking met: Samen voor de gezondheid van Nederland

Livestream 
in gesprek 
met ...

Abboneer je op ons kanaal 
en blijf op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen

Social media | Youtube
Hier volgen enkele voorbeelden van hoe de stijl wordt toegepast op online middelen. 
Dit zijn varianten die op een Youtube kanaal kunnen worden toegepast.
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Blijk van vertrouwen

Praesent blandit lacus et Linus
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min.vws   3h

Leave a message ...

Een kind 
dat speelt, 
vergeet 
de tijd en 
voelt zich 
vrij!
Samen gezond, fit en veerkrachtig

Social media | Instagram

Blijk van 
vertrouwen

Een kind dat 
speelt, vergeet 
de tijd en voelt 
zich vrij

Onbeperkt
meedoen!
Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Enkele voorbeelden van hoe een story of carousel op Instagram er uit zouden kunnen zien.  
Alle regels die gelden voor externe communicatiemiddelen zijn ook hier van toepassing.
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Social media | profielfoto
Enkele voorbeelden van profiel thumbnails 
voor gebruik op social media.

min.vws   3h

Leave a message ...

Een kind 
dat speelt, 
vergeet 
de tijd en 
voelt zich 
vrij!
Samen gezond, fit en veerkrachtig
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Samen gezond, fit en veerkrachtig

Ruimte voor samenwerkingspartners

Ruimte 
voor een 
titel of aan-
kondiging

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Ruimte voor samenwerkingspartners

Ruimte 
voor een 
titel of aan-
kondiging

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Ruimte voor samenwerkingspartners

Ruimte 
voor een 
titel of aan-
kondiging

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Elk 
kind 
speelt 
mee!
Samen gezond, fit en veerkrachtig

Rollup-banners
Opbouw rollup-banners

Basis elementen
• Rijkslint
• Slogan
• Grafisch element

Achtergrond
•  Één van de drie kleurverlopen 

of volvlak kleuren.

Icoon
•  Icoon dat in de achtergrond 

wordt geplaatst.

Typografie + eventuele partners
• Typografische toepassing
•  Plaatsen van eventuele 

samenwerkingspartners.
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Powerpoint presentaties van VWS krijgen een eigen template wat als basis 
gebruikt kan worden. Hierin wordt standaard gebruik gemaakt van het 
lettertype Verdana. Presentaties die door een externe partij op maat gemaakt 
worden kunnen ook gebruik maken van het Rijksoverheid letterfont.

Powerpoint
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Duurzame 
energie
Praesent blandit lacus eu metus imperdiet 
mollis con dimentum non ipsum lacus.

• Cras porta odio ultricies, convallis nunc.
• Vivamus vulputate tempus consequat.
• Vestibulum luctus lacus ultricies sagittis.

Eon

Oxio

Essent

Eneco

Programma/Project naam
18 aug 2020

03/18

Phasellus vitae risus ornare, 
mollis massa et, luctus nulla. 

Phasellus euismod justo sapien, 
sit amet molestie est tempus 
placerat. Phasellus at euismod 
ante. Sed pulvinar sollicitudin 
diam eu blandit.

Meer financiele groei in de zorg 
sector door investeringen in 
nieuwe technologie.

Programma/Project naam
18 aug 2020

05/18

Voorbeelden met Verdana als lettertype Voorbeelden met Rijksoverheid Sans als lettertype

Visuele identiteit VWS 22



Beeldconcept fotografie

Het beeldconcept voor algemene uitingen van VWS gaat altijd uit 
van de mens in zijn/haar omgeving, om context te geven aan de 
persoon die in beeld is. Of door juist het menselijke aspect te be-
nadrukken van een onderwerp dat nadrukkelijk in de achtergrond 
aanwezig is.

De omgeving proberen we altijd zodanig te laten fotograferen dat 
in het beeld een vlakverdeling te maken is. Dit geeft de foto een 
grafische lading en zorgt voor een interessant spanningsveld waar-
in structuur en orde ontstaat tussen mens en omgeving. Dit kan 
versterkt of afgezwakt worden door te spelen met de scherpte van 
de achtergrond.

• Altijd de mens in beeld. 

•  Achtergrond functioneert als vlakver-
deling/grid. 

•  Geeft context van de omgeving of het 
werkveld. 

• Focus altijd op de mens. 

•  Achtergrond mag onscherp zijn om 
te voorkomen dat de achtergrond als 
ruis fungeert. 

•  De mens onderbreekt het grafische 
vlak/grid en treedt daarmee nog meer 
op de voorgrond. 
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Nullam ultrices 
placerat metus

placerat metusplacerat metus
placerat metus

Nullam ultricesNullam ultrices
Nullam ultrices

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Praesenteu 
augue vitae 

neque

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Sed est 
ultrices 

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

2020-2021

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Praesenteu 
augue vitae 

neque

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Hierbij een kort overzicht hoe het beeldconcept wordt toege-
past in combinatie met de vernieuwde huisstijl.
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Beeldconcept fotografie sport

Voor alle sportgerelateerde uitingen hebben we een afwijkend 
beeldconcept gekozen. Alle beelden worden namelijk met behulp 
van een drone recht van bovenaf geschoten.

Zo brengen we het speelveld op een grafische manier in beeld, en 
zullen we altijd op zoek gaan naar een interessante uitsnede in het 
beeld waarin ook de mens/sporter centraal staat.

Voor de uitsnede geldt dat er altijd een mens of sporter aanwezig 
is. Deze mag in een actie zijn, maar er kan ook prima in een rust-
moment worden vastgelegd.

Door het speelveld van bovenaf weer te geven ontstaat er een 
interessante grafische beeldverhouding, en impliceer je de aan- 
wezigheid van spelregels die geen onderscheid maken op basis 
van ras, sex of lichaamsveroudering. Deze regels gelden voor  
iedereen en worden op deze manier extra benadrukt.

•  Fotografie is altijd recht van boven 
(middels drone-fotografie). 

•  Lijnen, kaders van het speelveld altijd 
duidelijk zichtbaar. 

•  Altijd minimaal één mens in beeld 
(mag in actie zijn, maar ook in ruste). 

• Gehele foto is altijd scherp.

•  Altijd een interessante keuze maken 
qua uitsnede zodat er een spanning 
ontstaat tussen mens en speelveld. 

•  Géén lange sluitertijd gebruiken.
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Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

2020-2021

Nam in ipsum 
luctus, vulputate 
nunc sodales

Samen gezond, fit en veerkrachtig Samen gezond, fit en veerkrachtig

Praesenteu 
augue vitae 

neque

Sed est 
ultrices 

Praesent blandit lacus eu 
metus imperdiet mollis con 
dimentum non ipsum lacus.

2020-2021

Samen gezond, fit en veerkrachtig

que in 
placerat

Samen gezond, fit en veerkrachtig

Hierbij een kort overzicht hoe het beeldconcept wordt toege-
past in combinatie met de vernieuwde huisstijl.
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Afzenderschap & 
samenwerkingspartners
Voorbeelden van afzenderschap en projectstijlen met samenwerkingspartners.
Toepassingen zoals op de omslag van een brochure en op een banier.
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Morbi vesti 
bulum tellus 
at libero

Projectstijl

in samenwerking met

Morbi vesti 
bulum tellus 
at libero

Projectstijl

Projectstijl zonder Rijkslint Projectstijl zonder Rijkslint
met samenwerkingspartners
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Morbi vesti 
bulum tellus 
at libero

Projectstijl

in samenwerking met

Slimme
oplossingen
in de zorg

Projectstijl

Projectstijl

in samenwerking met

Morbi vesti 
bulum tellus 
at libero

Projectstijl met Rijkslint Projectstijl met Rijkslint
met samenwerkingspartners

Projectstijl met Rijkslint
met samenwerkingspartners 
gelijkwaardig
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Morbi vesti 
bulum tellus 
at libero

Morbi vesti 
bulum tellus 
at libero

Projectstijl

Afzenderschap een op andere identiteit 
(niet Rijkshuisstijl)
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