
Grootte logo is 56,5%

Marge 1 blokje. Marge ½ blokje. Logo staat op dezelfde 
plek als op de cover.

Vlak om WvN logo is wit en heeft een 
zwarte schaduwrand (Outer glow) op 
30% met een afstand van 2 mm.

RO_logo_2  
wordt gebruikt

Als basis gebruiken we de Rijksrichtlijnen uit het Huisstijlhandboek Folders en brochures.

•  Uitgangspunt voor de vormgeving is het ‘blokje’.
•  De grootte van het blokje wordt bepaald door het logo.
•  Het logo is altijd 2 blokjes hoog.

Logo
Het logo wordt geplaatst op 70%. Waardoor het blokje 9,1 mm is.

De franse pagina geeft de mogelijkheid om de titel te herhalen of een apart voorwoord te 
laten zien. Het zorgt voor een rustige overgang tussen de cover en het binnenwerk. De pagina 
naast de franse pagina kan wit blijven of heeft een doorlopend structuurvlak vanuit de cover.

Kleuren
De kleur is gelijk aan de gekozen hoofdkleur voor het complete middel.

Met doorlopend structuurvlak

Vormgeving A5 brochure | franse pagina Voorbeeld
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Voor deze huisstijl geldt dat er per uiting goed gekeken moet worden naar de 
vormgeving. We hebben liever een uiting die er goed vorm gegeven uitziet dan 
één die perfect aan de regels voldoet maar er (creatief) niet goed uit ziet.

Er zijn twee richtingen waaruit gekozen kan worden: 1. Grafisch met beeld; en 3. Special. 
De eerste richting staat vast qua vormgeving. De richting gebruikt, voor zover mogelijk, 
eigen beeld. Wanneer het nodig blijkt te zijn om er meer uit te halen dan kan er gekozen 
worden voor richting twee. Deze richting is, zoals de naam al aangeeft, speciaal. 
Binnen deze richting kan er gebruik gemaakt worden van een eigen concept. Hierbij is 
het nood zakelijk dat er van te voren een creatieve briefing wordt aangeleverd.

Huisstijl kleuren



Leidraad  
Rijkstraineeprogramma  
2012

Heading is Rijksoverheid
Serif Regular. Corps 36 pt, 
interlinie 105%.

De heading wordt gecen
treerd geplaatst tussen 
het logo en het midden 
van de pagina. Ongeacht 
de hoeveelheid regels.

Leidraad  
Rijkstraineeprogramma  
2012

Met doorlopend structuurvlak

Als basis gebruiken we de Rijksrichtlijnen uit het Huisstijlhandboek Folders en brochures.

•  Uitgangspunt voor de vormgeving is het ‘blokje’.
•  De grootte van het blokje wordt bepaald door het logo.
•  Het logo is altijd 2 blokjes hoog.

Logo
Het logo wordt geplaatst op 70%. Waardoor het blokje 9,1 mm is.

De franse pagina geeft de mogelijkheid om de titel te herhalen of een apart voorwoord te 
laten zien. Het zorgt voor een rustige overgang tussen de cover en het binnenwerk. De pagina 
naast de franse pagina kan wit blijven of heeft een doorlopend structuurvlak vanuit de cover.

Kleuren
De kleur is gelijk aan de gekozen hoofdkleur voor het complete middel.
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Voor deze huisstijl geldt dat er per uiting goed gekeken moet worden naar de 
vormgeving. We hebben liever een uiting die er goed vorm gegeven uitziet dan 
één die perfect aan de regels voldoet maar er (creatief) niet goed uit ziet.

Er zijn twee richtingen waaruit gekozen kan worden: 1. Grafisch met beeld; en 3. Special. 
De eerste richting staat vast qua vormgeving. De richting gebruikt, voor zover mogelijk, 
eigen beeld. Wanneer het nodig blijkt te zijn om er meer uit te halen dan kan er gekozen 
worden voor richting twee. Deze richting is, zoals de naam al aangeeft, speciaal. 
Binnen deze richting kan er gebruik gemaakt worden van een eigen concept. Hierbij is 
het nood zakelijk dat er van te voren een creatieve briefing wordt aangeleverd.

Huisstijl kleuren



Voorwoord

Werken bij de Rijksoverheid be tekent een bijdrage leveren aan een beter 

Nederland. Tur, adis quos andam facipsae. Fugit qui sinusaperum et ipsa 

ectatius non reium volorit aut mint veribus most, autempori auta cus ase 

rnatiisque pratem voluptat voluptat. Solo milicat lanihil iur ad milibus ma 

gnimus esequis nim que conet volum is pra dolorendi a dolorerem ullab. 

Illa conserf erfernat eum estem ligniatiur apidestis audae deresto quam. 

Equi ne renda preperspel mo dis molupta erferuptam re parit, ex et vella 

tur, omnist occumquist veliquiae doloreh enistio ipsamus.

Kopje is 
RijksoverheidSerif 
Regular. Corps 17 pt, 
interlinie 17 pt.

Body is 
RijksoverheidSansText 
Regular. Corps 11 pt, 
interlinie 17 pt.

Voorwoord

Werken bij de Rijksoverheid be 
tekent een bijdrage leveren aan een beter 

Nederland. Tur, adis quos andam facipsae. Fugit qui sinusaperum et ipsa 

ectatius non reium volorit aut mint veribus most, autempori auta cus ase 

rnatiisque pratem voluptat voluptat. Solo milicat lanihil iur ad milibus ma 

gnimus esequis nim que conet volum is pra dolorendi a dolorerem ullab. 

Illa conserf erfernat eum estem ligniatiur apidestis audae deresto quam. 

Equi ne renda preperspel mo dis molupta erferuptam re parit, ex et vella 

tur, omnist occumquist veliquiae doloreh enistio ipsamus.

Met doorlopend structuurvlak

Als basis gebruiken we de Rijksrichtlijnen uit het Huisstijlhandboek Folders en brochures.

•  Uitgangspunt voor de vormgeving is het ‘blokje’.
•  De grootte van het blokje wordt bepaald door het logo.
•  Het logo is altijd 2 blokjes hoog.

Logo
Het logo wordt geplaatst op 70%. Waardoor het blokje 9,1 mm is.

De franse pagina geeft de mogelijkheid om de titel te herhalen of een apart voorwoord te 
laten zien. Het zorgt voor een rustige overgang tussen de cover en het binnenwerk. De pagina 
naast de franse pagina kan wit blijven of heeft een doorlopend structuurvlak vanuit de cover.

Kleuren
De kleur is gelijk aan de gekozen hoofdkleur voor het complete middel.
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Voor deze huisstijl geldt dat er per uiting goed gekeken moet worden naar de 
vormgeving. We hebben liever een uiting die er goed vorm gegeven uitziet dan 
één die perfect aan de regels voldoet maar er (creatief) niet goed uit ziet.

Er zijn twee richtingen waaruit gekozen kan worden: 1. Grafisch met beeld; en 3. Special. 
De eerste richting staat vast qua vormgeving. De richting gebruikt, voor zover mogelijk, 
eigen beeld. Wanneer het nodig blijkt te zijn om er meer uit te halen dan kan er gekozen 
worden voor richting twee. Deze richting is, zoals de naam al aangeeft, speciaal. 
Binnen deze richting kan er gebruik gemaakt worden van een eigen concept. Hierbij is 
het nood zakelijk dat er van te voren een creatieve briefing wordt aangeleverd.

Huisstijl kleuren
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