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Inleiding
Dit huisstijlhandboek van de Bibliotheek geeft de 
benodigde richtlijnen en gereedschappen als je 
communicatiemiddelen maakt. Van typografie en tone of 
voice tot kleur en fotografie: ieder hoofdstuk bevat een 
puzzelstukje dat je helpt om jouw boodschap doeltreffend 
over te brengen. Met de vernieuwde huisstijl maak je 
communicatiemiddelen niet alleen makkelijk en snel, 
maar ook op aangename wijze.

Tot 2020 werd de Bibliotheek als mono brand 
gepositioneerd, als één merk. Maar de kracht van 
de Bibliotheek schuilt juist in de aansluiting op de 
lokale context. Die eigen accenten sluiten aan bij de 
maatschappelijk-educatieve rol die de Bibliotheek 
tegenwoordig vervult. We zijn een House of Brands: 
een familie van merken. Verschillend, maar met een 
gezamenlijk merkverhaal, gemeenschappelijke pijlers 
en een gedeelde ambitie.

Die vernieuwde merkstrategie vraagt om een nieuwe, 
eigentijdse huisstijl. Een huisstijl die recht doet aan de 
lokale verschillen tussen bibliotheken, maar ook eenheid 
in verscheidenheid toont. Een huisstijl die mensen verrast.  
Die hen doet denken: Verhip, kan ik ook daarvoor bij de 
Bibliotheek terecht?

Een huisstijl die toegankelijk is voor iedereen; ook voor 
mensen met een functiebeperking. Die de sterke identiteit 

van de Bibliotheek uitdraagt, maar ruimte overlaat voor 
couleur locale. En bovenal: een huisstijl die onze sleutelrol 
in de maatschappij weerspiegelt. De Bibliotheek als de 
motor van een vaardige samenleving. 

De belangrijkste vier veranderingen
1. De voormalige huisstijl was onvoldoende toegankelijk 
voor mensen met een visuele beperking. De witte tekst op 
oranje vlakken heeft te weinig contrast om goed leesbaar 
te zijn. Daarom is het oranje tekstvak verdwenen en 
komt de oranje kleur alleen nog voor in het logo van de 
Bibliotheek.

2. De plectrumvorm komt alleen nog terug in het logo, 
niet meer in de vormgeving van beeld. Er is gekozen voor 
een opmaak met een eigentijdsere uitstraling, waarbij de 
aandacht uitgaat naar het beeld en de vijf pijlers. 

3. Het gebruik van het lettertype The Mix is versimpeld. 
We gebruiken voortaan twee varianten, met het 
ondersteunende lettertype Arial.

4. Er is geen specifieke jeugdhuisstijl meer. De 
fotografie staat centraal, met eromheen een aantal 
huisstijlelementen. Om bijvoorbeeld een jongere 
doelgroep aan te spreken, maak je gebruik van beeld dat 
bij de doelgroep past. Zo houden we de huisstijl eenduidig 
en herkenbaar.
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Merk
1.1 Ons verhaal

De Bibliotheek is een (online) plek waar je antwoorden 
vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dat maakt de 
Bibliotheek een onmisbare motor van een vaardige en 
menselijke samenleving.

Als bibliotheken leveren we een wezenlijke bijdrage aan 
welzijn en welvaart. Het is onze ambitie dat we er – samen 
met onze partners – voor zorgen dat iedereen taalvaardig 
is, digitaal kan meekomen en de kans heeft zich een leven 
lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de 
informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat 

iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. 
En dat minder mensen eenzaam zijn. In iedere gemeente 
sluiten we hiervoor aan bij de lokale context, lokale 
netwerken en lokale behoeften. 

We werken nauw samen met overheden, scholen, 
culturele en maatschappelijke organisaties. Elke 
bibliotheek heeft zo weliswaar een eigen kleur, maar 
opereert vanuit dezelfde intentie en met dezelfde pijlers.

Uit: de Merkgids, 28 januari 2021

De Bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek 
waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of 
je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een 
vraag of een ontmoeting komt: het mag allemaal.
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Merk

Gastvrij Energiek

Betrokken

Samen

Behulpzaam

De Bibliotheek is een plek waar 
iedereen zich welkom voelt. Ongeacht 

wie je bent of waarvoor je komt.

De Bibliotheek voelt in alles energiek 
en van deze tijd. Niet kabbelend, 
maar met sprankeling en energie.

De Bibliotheek is in alles betrokken 
bij de samenleving en de mensen 

die ons bezoeken.

De Bibliotheek staat midden in de 
samenleving. We werken samen met 

inwoners en partners.

De medewerkers van de Bibliotheek 
zijn altijd behulpzaam. Welke vraag of 
behoefte iemand ook heeft.

1.2 Merkwaarden
De vijf merkwaarden hiernaast vormen samen 
onze merkpersoonlijkheid. Een persoonlijkheid 
die omschreven kan worden als ‘de betrokken 
hartelijke’. Dit karakter weerspiegelt onze 
positionering als motor van een vaardige 
samenleving. We brengen het elke dag tot leven 
via onze medewerkers, onze producten, diensten 
en communicatie.
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Merk
1.3 House of Brands
Bibliotheken zien er niet overal hetzelfde uit. 
Ze voeren niet allemaal dezelfde en naam en 
hebben niet exact dezelfde dienstverlening. 
Maar de kracht van de Bibliotheek schuilt juist in 
die eigen accenten – de verbinding met dat wat er 
op lokaal niveau speelt. 

Ondanks de verschillen, hebben we wel een 
sterke, gezamenlijke merkstrategie. We delen 
dezelfde visie, ambities en pijlers. Hierdoor zijn 
we duidelijk herkenbaar als bibliotheek. Samen 
vormen de lokale bibliotheken (onder het merk de 
Bibliotheek of onder hun eigen merknaam) en de 
online Bibliotheek een herkenbare familie. We zijn 
een House of Brands. 

Lees er meer over in de Merkgids.
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Merk
1.4 Toelichting We geloven dat iedereen de kans verdient zich een 

leven lang te ontwikkelen. Wie je ook bent, wat je ook 
doet en welk niveau je ook hebt: de Bibliotheek is er 
voor je. Om te leren, te vragen, te ontmoeten, te lezen 
en te doen. Stilletjesaan is de Bibliotheek uitgegroeid tot 
een ijzersterk merk: vertrouwd, sympathiek en bovenal 
onmisbaar als motor van een vaardige samenleving. 

In de transitie van de klassieke bibliotheek naar de 
maatschappelijk-educatieve bibliotheek bleef de huisstijl 
grotendeels stilstaan. Daardoor werd hij regelmatig als 
een beperking in plaats van verademing ervaren. Kortom: 
de huisstijl was toe aan een update. 

De afgelopen jaren gebruikte nog zo’n 70 procent van 
de bibliotheken de volledige landelijke huisstijl. Met 
de vernieuwde huisstijl, die in 2022 tot stand kwam in 
samenwerking met creatief bureau Junction, willen we dat 
openbare bibliotheken in Nederland niet alleen gebruik 
blijven maken van de landelijke huisstijl, maar dat ze dat 
ook met plezier doen. Bovendien willen we het aantal 
gebruikers laten groeien. 

Bibliotheken hebben veel te bieden. Ze zijn van en voor 
iedereen. Ook voor mensen met een visuele, auditieve 
of cognitieve beperking. Samen met Firm Ground 
hebben we onderzocht wat de Bibliotheek nodig heeft 
om alle diensten blijvend toegankelijk te maken. Deze 
toegankelijkheidsrichtlijnen hebben uiteraard invloed 
op de nieuwe huisstijl. Tegelijkertijd is een groot aantal 
elementen niet veranderd. De vertrouwde huisstijl van de 
Bibliotheek is, met andere woorden, verrijkt. 

Pijlers
De pijlers ‘Leer, Vraag, Ontmoet, Lees en Doe’ liggen aan 
de basis van alle middelen en toepassingen. Ze vatten 
samen wat de Bibliotheek kan bieden en betekenen. 
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Merk
1.4 Toelichting De pijlers komen in de plaats van pay-offs. Pay-offs 

komen dus te vervallen. Door de pijlers in te zetten, tonen 
we de veelzijdigheid van de Bibliotheek. Zo communiceren 
we op een krachtige manier waarvoor we staan.

Kleur 
Wie aan de huisstijl van de Bibliotheek denkt, denkt als 
vanzelf aan de kleur oranje. Deze kleur bevat echter 
onvoldoende contrast, waardoor tekst moeilijk leesbaar 
is voor mensen met een functiebeperking. Om die reden 
wordt de felle kleur oranje uitsluitend nog gebruikt voor het 
vignet en de subnaam. De hoofdkleuren in de vernieuwde, 
verrijkte huisstijl zijn wit, antraciet en beige. De beige kleur 
is een zachte variant van het felle oranje. Op die manier 
blijft de herkenbaarheid van de huisstijl overeind. 

De kleur antraciet, die de afgelopen jaren ook al gebruikt 
werd in de huisstijl, vervangt de groengrijze kleur. 
Groengrijs komt dus te vervallen. Antraciet is moderner 
en sluit beter aan bij de hoofdkleuren van de Bibliotheek. 
Maak je nog gebruik van de grijsgroene kleur? Probeer 
deze dan waar mogelijk te vervangen.

Plectrum 
Voorheen werden foto’s in veel gevallen in een 
plectrumvorm geplaatst. In de verrijkte huisstijl gebruiken 
we het plectrum alleen nog voor het vignet in het logo.

Dynamisch vak
In de verrijkte huisstijl maken we gebruik van een 
dynamisch tekstvak om koppen, ondertitels en korte intro’s 
in te plaatsen. Tekst op een afbeelding is namelijk al snel 
moeilijk leesbaar voor mensen met een functiebeperking. 
We gebruiken uitsluitend de kleur antraciet voor tekst, 
met witte en beige vlakken als ondergrond. Dankzij 
deze vlakken en de donkere tekstkleur zijn de teksten 
toegankelijk voor iedereen.

Footer
Voor alle offline middelen maken we gebruik van 
een footer. Hierin staat vermeld wie de afzender van 
de boodschap is. Het is de plek waar je een logo, 
websitenaam en eventuele partnerlogo’s vermeldt. Aan 
de footer is een antraciet kleurverloop toegevoegd, zodat 
voor iedereen duidelijk is wie de afzender is.

Fotografie
In de verrijkte huisstijl maken we gebruik van krachtige, 
kleurrijke beelden met veel contrast. Door de mens 
centraal te stellen en portretfoto’s als uitgangspunt 
te nemen, maken we elke boodschap persoonlijk. 
Bovendien zien alle lagen van de samenleving zich zo 
vertegenwoordigd. Tot slot zorgen de contrastrijke foto’s 
ervoor dat een middel of toepassing goed waarneembaar 
is voor mensen met een visuele beperking. 
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Merk

De Bibliotheek is een essentiële 
partner bij het stimuleren van 
leesplezier, het bestrijden van 

laaggeletterdheid en het opdoen 
van digitale vaardigheden.

De Bibliotheek is een 
laagdrempelige, veilige en 
waardevrije verblijfs- en 

ontmoetingsplaats voor iedereen.

De Bibliotheek 
ondersteunt bij, en 
biedt activiteiten 
voor ‘een leven 

lang leren’.

De Bibliotheek is een 
informatiepunt voor vragen 
over de (digitale) overheid.

De Bibliotheek biedt een fysieke 
én online collectie voor jeugd 

en volwassenen.

1.5 Pijlers
De dienstverlening van de Bibliotheek rust op vijf 
pijlers. Deze pijlers vormen de ‘bewijslast’ voor 
onze brede rol in de samenleving. Er is, naast het 
lenen van boeken, nog zoveel meer dat je in de 
Bibliotheek kunt doen en ontdekken.

OntmoetVraag Lees DoeLeer
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Merk

Ga je aan de slag met 
een poster waarin je een 

sollicitatiecursus aan de man 
brengt? Maak dan de pijler 

‘Leer’ wit. 

Ga je aan de slag met 
content voor narrowcasting 
waarin je een Oudercafé 

uitlicht? Maak dan de pijler 
‘Ontmoet’ wit.

Ga je aan de slag met 
een socialmediapost 

waarin je een workshop 
programmeren promoot? 

Maak dan de pijler 
‘Doe’ wit.

Ga je aan de slag met 
een flyer waarin je het 
Informatiepunt Digitale 

Overheid onder de aandacht 
brengt? Maak dan de pijler 

‘Vraag’ wit. 

Ga je aan de slag met een 
webbanner waarin je het beste 
prentenboek van dit jaar toont? 

Gebruik dan ‘Lees’.

OntmoetVraag Lees DoeLeer

1.5 Pijlers
De pijlers liggen aan de basis van alle middelen 
en uitingen. Ze vatten samen wat de Bibliotheek 
kan bieden en betekenen. Ze vervangen in het 
verleden gebruikte pay-offs.  

Door de pijlers ‘Leer, Vraag, Ontmoet, Lees 
en Doe’ in te zetten als buttons, tonen we de 
veelzijdigheid van de Bibliotheek. De vijf pijlers zijn 
vrij inzetbaar. Alle pijlers worden gebruikt, maar de 
pijler die het beste aansluit bij het onderwerp van 
de uiting wordt gemarkeerd.

Voordat je aan de slag gaat met de uitwerking 
van een uiting, is het dan ook belangrijk 
stil te staan bij de pijlers. Onder welke pijler valt 
jouw uiting? Welke licht je uit? Die pijler geef je 
een witte ‘pilvorm’ en een antraciete tekst. 

In sommige gevallen passen meerdere pijlers 
bij een onderwerp. Kies in dat geval de pijler 
die het beste aansluit op je boodschap. Dat is 
jouw startpunt.

10



Merk
Naamgeving
De merknaam die we hanteren is ‘de Bibliotheek’, 
dus een combinatie van ‘de’ en ‘Bibliotheek’. We schrijven 
de merknaam ‘de Bibliotheek’ met een kleine d en 
een grote B. De woorden ‘de’ en ‘Bibliotheek’ worden 
in de merknaam niet onderbroken. 

Voorbeelden:
•  Bij de Bibliotheek vind je altijd je volgende boek. 
•  Ben jij al lid van de Bibliotheek? 

Bedoelen we niet de merknaam, dan schrijven we 
‘bibliotheek’ met kleine letters. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor een verwijzing naar een bibliotheekgebouw. 
Ook in samenstellingen gebruiken we de kleine letter b. 

Voorbeelden:
•  Vraag naar de mogelijkheden bij je eigen bibliotheek. 
•  Vergeet niet je bibliotheekpasje mee te nemen. 
•  Met je bibliotheekabonnement krijg je korting!

Het gebruik van verbasteringen, zoals ‘bieb’ of
‘stadsbibliotheek’, is alleen toegestaan in schrijftaal. 
Dus niet in combinatie met het merkbeeld. Zo zorgen 
we samen voor een eenduidig beeld van ons merk.

U-vorm versus jij-vorm
In alle communicatiematerialen is gekozen voor de jij-
vorm. Voor doelgroepgerichte communicatie kan dat 
anders zijn. De doelgroep, het communicatiekanaal en de 
actie bepalen in dat geval of ‘je’ of ‘u’ wordt gebruikt als 
aanspreekvorm. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijke, 
formele brief. In dat geval is de u-vorm soms gepaster. 

Klantbenadering
Eén van onze merkwaarden is Energiek. Daarbij 
past natuurlijk een positieve, actieve toon. Daarom 
gebruiken we ‘kosten voor te laat inleveren’ in plaats 
van het strengere ‘boete’ en ‘speciale openingstijden’ 
of ‘zomeropening’ in plaats van ‘zomersluiting’ of 
‘gesloten tussen 3 en 6 mei’. Voorkom waar mogelijk ook 
klantonvriendelijke of overbodige mededelingen zoals ‘niet 
meer dan twee kerstboeken per klant.’

Taalgebruik
We communiceren in het Nederlands. Uitzondering 
daarop zijn ingeburgerde begrippen zoals homepage en 
liken. Of namen voor abonnementen zoals small, medium 
en large. 

De Bibliotheek is vrouwelijk. We hebben het dus over: 
‘de Bibliotheek en haar medewerkers’. Voor alle andere 
taalkwesties volgen we de spellingsregels van de 
Nederlandse taal – zie woordenlijst.org.

1.6 Tone of voice
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Logo

Logo

Woordbeeld Vignet

2.1 Toelichting
Dit is ons logo: herkenbaar, vertrouwd en 
tijdloos. Het logo bestaat uit het woordbeeld ‘de 
Bibliotheek’ en het vignet. Zowel in het logo als in 
de lopende tekst gebruiken we ‘de Bibliotheek’. 

Door ‘de’ deel te laten uitmaken van het 
woordbeeld, zorgen we voor een krachtiger 
en persoonlijker merk – ‘de Bibliotheek’ is een 
begrip. Het vignet is een iconisch beeld dat op 
verschillende manieren geassocieerd kan worden 
met de Bibliotheek. Bovendien is het er inmiddels 
onlosmakelijk mee verbonden.
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Logo

PMS 021PMS 418

100% 
zwart

40% 
PMS 021

20% 
zwart

2.2 Basisvariant
De basisvariant van het logo is strak, puur 
en simpel met een antraciet woordmerk en 
een oranje vignet. 

Het vignet heeft bij voorkeur de herkenbare, 
oranje kleur: PMS 021. Het lichtoranje ‘dakje’ in 
het logo is een percentage van PMS 021, namelijk 
40%. Afhankelijk van de achtergrond, wordt het 
woordmerk in antraciet – PMS 418 – geplaatst. 

Is er geen kleurtoepassing mogelijk, omdat het 
bijvoorbeeld om een krantenadvertentie of een 
zwart-witkopie gaat? Gebruik dan de zwart- 
witlogo’s zoals in het voorbeeld rechtsonder.

We gebruiken altijd het woordbeeld én vignet 
samen. Zo behouden we de eenheid en 
herkenbaarheid. 

Minimale breedte: 30 millimeter. Door de 
minimale breedte aan te houden, garanderen we 
de leesbaarheid.

45%
zwart
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Logo
2.3  Basisvariant 

Compact
Gebruik de compacte variant op het basislogo 
alleen als de lange variant niet past of niet 
evenwichtig uitkomt in de beoogde ruimte. Qua 
kleurstellingen gelden dezelfde adviezen als voor 
de basisvariant op pagina 13.

Minimale breedte: 15 millimeter. Door de minimale 
breedte aan te houden, garanderen we de 
leesbaarheid.
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Logo

Normale lengte subnaam
Optisch rechts uitlijnen met vignet.
Font: The Mix Semi Bold.
Spatiëring: Optical +20.

Zeer korte subnaam van vier of minder letters
Optisch rechts uitlijnen met woordbeeld.
Font: The Mix Semi Bold.
Spatiëring: Optical +20.

Maximale lengte subnaam
Bij langere namen mag de corpsgrootte verkleind 
worden. Optisch rechts uitlijnen met letterbeeld 
en niet voorbij het vignet.
Font: The Mix Semi Bold.
Spatiëring: Optical +20.

2.4  Subnamen 
Het is mogelijk een subnaam toe te voegen aan 
het woordmerk. Denk aan een streek-, plaats- of 
wijknaam. Of aan een format, dienst of product. 
Maak alleen gebruik van een subnaam als het 
toegevoegde waarde heeft.

De lettergrootte van de subnaam is 75% 
van de corpsgrootte van het woordbeeld 
‘de Bibliotheek’. Als het woordbeeld bijvoorbeeld 
lettergrootte 20 is, is de subnaamlettergrootte 15. 

De subnaam lijnt rechts uit met het woordbeeld. 
Bij een langere subnaam mag de corpsgrootte 
verkleind worden tot dezelfde breedte als het 
woordbeeld. 

Het gebruik van pay-offs – zoals ‘Maakt je rijker’
vroeger – raden we af. Dat heeft meerdere 
redenen. De pijlers zijn in feite de nieuwe pay-
off. Bovendien verwordt je logo al snel tot soep 
met alfabetvermicelli bij het gebruik van een 
woordbeeld, subnaam én pay-off. Daardoor boet 
het logo aan zeggingskracht in.

De typografie van een subnaam wordt 
nooit gemodificeerd. 

Meppel

Bibliotheken Mar en Fean

Best
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Logo
2.4  Subnamen 
Ook in het compacte logo is de lettergrootte van 
de subnaam 75% van de corpsgrootte van het 
woordbeeld ‘de Bibliotheek’. Als het woordbeeld 
bijvoorbeeld lettergrootte 24 is, is de lettergrootte 
van de subnaam 18. 

De subnaam lijnt rechts uit met het woordbeeld. 
Bij een langere subnaam, mag de corpsgrootte 
verkleind worden tot dezelfde breedte als het 
woordbeeld ‘de Bibliotheek’. 

De typografie van een subnaam wordt 
nooit gemodificeerd. 

16



Logo

workshop bij jou thuis

bezorgserviceservicepunt

2.4  Subnamen
De lettergrootte van de subnaam is, zoals 
vermeld, 75% van de corpsgrootte van het 
woordbeeld ‘de Bibliotheek’. Dat geldt ook voor 
formats, producten en diensten, zoals te zien in de 
voorbeelden hiernaast. 
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Logo
2.4  Subnamen
Multifunctionele gebouwen
Er zijn bibliotheken die samen met andere 
publieke voorzieningen in één gebouw huizen: 
een poppodium, muziekschool, VVV, gemeente 
of theater. En er zijn bibliotheken die een 
gezamenlijke organisatie vormen met een andere 
partij. Ze hebben geregeld een gezamenlijke 
huisstijl. 

De overstap naar een House of Brands biedt ook 
mogelijkheden voor dergelijke multifunctionele 
gebouwen en organisaties. We delen immers 
hetzelfde verhaal en dezelfde pijlers. Door onze 
gezamenlijke merkstrategie te volgen, blijven we 
als ‘familie’ herkenbaar. 

Om dat ‘familiegevoel’ te versterken, zijn er drie 
verschillende toepassingen mogelijk: 
• De Bibliotheek in de basishuisstijl.
• De Bibliotheek met couleur locale.
•  De Bibliotheek in samenwerking met een 

andere partij.
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Logo
2.5  Do’s & don’ts
Logo niet vervormen of aanpassen
Om het unieke karakter en de herkenbaarheid 
van ons logo te behouden, is het belangrijk altijd 
het originele logo te gebruiken. Oftewel: het 
woordbeeld ‘de Bibliotheek’ met het vignet.

Haal de elementen nooit los, verander de vorm 
of positie niet en gebruik geen afwijkende kleuren 
of speciale effecten.

Gebruik de originele vorm van het logo

Elementen niet onder elkaar plaatsen

Logo-elementen niet loshalen Logo niet in een andere positie plaatsen

Logo geen andere kleuren gevenLogo niet verbreden of versmallen Logo niet roteren

Geen effecten toepassen Geen omlijning gebruiken
19



Logo
2.5  Do’s & don’ts
Logo in één kleur
Bij uitzondering mag het bovenste ‘dakje’ 
uitgespaard worden, bijvoorbeeld als het logo 
slechts in één kleur gebruikt kan worden. Denk 
aan zeefdrukken op stof. 

Logo	en	fotografie
Plaats je het logo op een afbeelding? Maak dan 
altijd gebruik van een verloop. Dit antraciete 
verloopje is geïntegreerd in de footer.

Meer over het verloop in de footer lees je op 
pagina 37.
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Kleur
3.1  Kleurenpalet
Algemene huisstijlkleuren
De kleuren van de Bibliotheek zijn wit, beige en 
antraciet. Frisse, vriendelijke en heldere kleuren. 
Bovendien zijn deze kleuren in combinatie met 
tekst en beeld toegankelijk voor iedereen. 
Ook voor mensen met een visuele, auditieve 
of cognitieve beperking.

De hoofdkleuren zijn wit en beige. Gebruik 
de witte achtergrondkleur om belangrijke 
boodschappen te communiceren. Gebruik de 
beige achtergrondkleur voor secundaire content. 

Antraciet gebruik je voor de pijlers en de teksten. 
De ‘pilvorm’ van de uitgelichte pijler is wit. Oranje 
gebruik je alleen nog voor merchandise en, in het 
logo, voor het plectrum en de subnaam van je 
bibliotheek. Witte letters op oranje en andersom is 
simpelweg niet contrastrijk genoeg. 

Wit

Beige

Antraciet

Digitaal
R  255
G  255
B  255

Drukwerk
C  0
M  0
Y  0
K  0

RAL 9003 – spuitverf
#ffffff

Digitaal
R  253
G  229
B  209

Drukwerk
C  0
M  13
Y  20
K  0

RAL 060 9015 – spuitverf
#fde5d0
PMS P 24-10 C

Digitaal
R  57
G  55
B  58

Drukwerk
C  0
M  0
Y  0
K  90

RAL 9011 – spuitverf
#39373a
PMS 426 C

Oranje Digitaal
R  255
G  115
B  32

Drukwerk
C  0
M  65
Y  100
K  0

RAL 2004 – spuitverf
#ec7404
PMS 021 C
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Kleur
3.2 Do’s & don’ts
Gebruik bij voorkeur een foto als achtergrond. 
Geen foto beschikbaar? Kies dan altijd voor een 
beige tekstvak op een witte achtergrond of voor 
een wit tekstvak op een beige achtergrond. Zo 
creëer je een ondergrond met voldoende contrast 
om antracietkleurige teksten op te plaatsen die 
toegankelijk zijn voor iedereen.

22



Typografie

The Mix  Semi Light
Regular

Arial      Regular
Bold

4.1 Lettertypes
We gebruiken de lettertypes The Mix en Arial 
voor onze huisstijl.

The Mix
The Mix bestaat uit een grote familie lettertypes. 
De cursieve versie kun je in lopende teksten 
gebruiken voor citaten, quotes, (boek)titels, bij 
ontleningen en om iets te benadrukken. Gebruik 
The Mix Regular voor subkoppen en intro’s. 
Gebruik The Mix Semi Light voor koppen.

Arial
Het is één van de meest populaire lettertypes 
ter wereld: Arial. Tijdloos, goed leesbaar 
en standaard beschikbaar voor iedereen. 
Gebruik Arial Regular voor de broodtekst en 
Arial Bold voor bijschriften en tussenkoppen in 
broodtekst. 
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Typografie

Pakkende grote kop

Pakkende subkop

Een korte, krachtige introtekst die lezers uitnodigt 
om (meer) te leren, vragen, ontmoeten, lezen en doen. 

Een goede tekst pakt je beet en houdt je vast. Hij moet prettig ‘weglezen’ 
met korte, heldere zinnen en actief en positief taalgebruik. Schrap 
hulpwerkwoorden, tangconstructies en twijfelwoorden. En lees je eigen 
tekst eens hardop voor. Wedden dat je toch nog zinnen tegenkomt die 
niet helemaal goed lopen?

Fotografie:	Han	Burger

1.  Grote kop  
The Mix Semi Light

Pakkende medium kop2.  Medium kop 
The Mix Semi Light

3.  Subkop 
The Mix Regular

4.  Introtekst 
The Mix Regular

5.  Broodtekst 
Arial Regular

6.  Bijschrift 
Arial Bold

4.2 Hiërarchie
Houd de volgende instellingen aan als richtlijn
in het gebruik van de lettertypes.

The Mix
De verhouding tussen lettergrootte en interlinie – 
de ruimte tussen regels in een tekst – is 1 bij 1,2. 
Is de lettergrootte bijvoorbeeld 50, dan is de 
interlinie 60.

Kerning: optical
Tracking: -10

Arial
De verhouding tussen lettergrootte en interlinie 
is ook bij gebruik van Arial 1 bij 1,2. Is de 
lettergrootte bijvoorbeeld 20, dan is de interlinie 
24. 

Kerning: optical
Tracking: 0
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Typografie
1. Grote kop 4. Introtekst

6. Bijschrift 3. Subkop

Ik spreek nu 
beter Nederlands
Ook beter de Nederlandse taal 
beheersen? Kom eens op visite!

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

Kopje
Eceatis ut utatium sed magnat liquas 
nimpore ratemoluptas quo dolupis dolore 
dem accullandis doluptasi cuptaspe sapel 
magnam fugiant.

Lis cuptam fugit alitibus, conemquias 
simus aborept atquas re ventem ligendebis 
nus aceatem. Nequibus reperrum necestio. 
Idebis dolorepelest aturis suscilia custrunte 
et paruptas eate num is aspiciu ntibusanti 
ut ariorpos sunduciur, soloribus.

Kopje
Ugit quiassequis ut qui debitaeprem vel 
incium es nimpero mos re con reribus, 
totae nonseque possequatur? Im duci re 
si alitatiis excea susa volo torera volorupta 
dolorum initatiur renimus aut harum fugia 
consequibus, abo. Arum re lit ex eaque por 
maiossitium omnime dolent.

Kopje
Emporit aeperiost quisqui occus, sinullab 
idem evender iorrorro inciunt ommo mag-
nis apicia quibusamus, si si intiis adis net 
ratem. Ut ab ius, sam aditior eperum que 
expel idiscit, illorehent reiume prepero qui 
alitiur, ut ute volorate porroritatur sunt alist, 
quia quiates sitiam, to tem fugitis rae nobis 
re nonsecti voluptatur, nis ad es aut under-
rovid escil modipientur maximi, sa voluptur 
molumquatem estempo rporit undaectio. 
Itatque et quiaturiatur aut atur arum lat 
as eat ut doluptas de rempore stempor 
modiatur autet rae volorep erchitiat est vel.

‘Er was eens…’ De eerste zin van een � yer 
staat als een huis en triggert je meteen 

verder te lezen!

Wanneer
Tijd
Waar

8 maart 2023
20:00 – 21:30
Locatie, straat, stad

5. Broodtekst

4.2 Hiërarchie
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Typografie

The Mix

Arial

De VOB heeft de licentie voor The Mix Regular en The 
Mix Semi Light afgekocht. De set lettertypes is gratis te 
downloaden op landelijkehuisstijl.nl. Het bedrijf Lucas 
Fonts is intellectueel eigenaar van The Mix.

Arial is voor iedereen gratis en standaard 
beschikbaar, zowel voor online als offline gebruik.

4.3 Licenties
Fontlicenties zijn te vergelijken met software. 
Iedereen die een font gebruikt (en er iets ermee 
fabriceert), heeft een licentie nodig voor dat 
font. Het is vaak mogelijk een gratis versie te 
downloaden. Net als bij gratis software betekent 
gratis niet dat het ook legaal is. 

Om het netjes te houden, is de licentie van The 
Mix Regular en The Mix Semi Light collectief 
afgekocht voor gebruik door bibliotheken die zijn 
aangesloten bij de VOB.  

Externe vormgevers
Ingehuurde vormgevers kunnen niet meeliften op 
fontlicenties van een bibliotheek. Ze moeten zelf 
een licentie aanschaffen om een font te mogen 
gebruiken. Een goede vormgever weet dat. De 
aanschaf van fonts wordt in overleg ook wel 
doorberekend aan de opdrachtgever.

26
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Typografie

Een kop die beklijft

Een kop die je aan het denken zet

Een uitdagende kop

Een inspirerende kop

Een kop die raakt

Een kop die raakt

Een prikkelende kop

Teksten links uitlijnen

Teksten niet laten overlappen

Niet meerdere kleuren gebruiken in één tekst

Teksten niet rechts uitlijnen

Teksten niet centreren

Geen tekst over beeld plaatsen

Teksten niet kantelen

Lettertypes niet combineren

4.4 Do’s en Don’ts
Plaats tekst altijd in een wit of beige kader. 
Lijn de tekst links uit en houd rekening met 
de juiste regelafstand. 

Een kop die je grijpt
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Typografie

Aa Aa

Aa Aa

4.4 Do’s en Don’ts
Gebruik de kleur antraciet voor teksten. In 
combinatie met een witte of beige achtergrond 
bevat de kleur antraciet namelijk de juiste 
hoeveelheid contrast. Daardoor zijn teksten 
toegankelijk voor iedereen. Ook voor mensen met 
een visuele beperking. Genoeg contrast is niet 
alleen prettig voor je lezers, maar ook voor jezelf 
bij het opmaken van teksten.
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Fotografie
5.1 Look & feel
De tijd waarin de Bibliotheek diende als enorme 
archiefkast met leeszaal is voorbij. De Bibliotheek 
bruist. Wie je ook bent en waar je ook vandaan 
komt: bij de Bibliotheek kun je altijd terecht. De 
deur, online en offline, staat open voor iedereen.

Dat vraagt om eigenzinnige, krachtige en kleurrijke 
beelden. De portretfoto’s hiernaast passen bij 
het karakter van de Bibliotheek en vormen een 
afspiegeling van de grote verscheidenheid aan 
gebruikers van de Bibliotheek. Alle lagen van de 
samenleving zijn vertegenwoordigd in de beelden. 
De fotografie grijpt de aandacht, is toegankelijk, 
tijdloos, breed inzetbaar en bovenal: energiek. 
Zo versterken we de merkwaarden ‘Energiek’, 
‘Betrokken’, ‘Behulpzaam’, ‘Gastvrij’ en ‘Samen’.

Objectfotografie
In onze fotografie staat de mens centraal. Dat geldt 
ook voor objectfotografie. Daarom fotograferen we 
objecten bij voorkeur in combinatie met mensen. 
Alleen voor bibliotheekmaterialen als boeken, 
tijdschriften, dvd’s en games maken we een 
uitzondering, uit praktische overwegingen.
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Fotografie
5.2 Richtlijnen
In het algemeen geldt dat de fotografie 
contrastrijk, full colour en sprekend is. Op de 
beelden staan mensen centraal. ‘Echte’ mensen 
die een afspiegeling van de samenleving vormen. 
Maak bij voorkeur gebruik van portretfoto’s.

Ga	je	zelf	aan	de	slag	met	fotografie?	Volg	dan	het	
volgende stappenplan.

1. Bepaal eerst het doel en de doelgroep van je uiting. 
Wat wil je vertellen en aan wie? Bepaal op basis 
daarvan welke fotografie geschikt is. Denk daarbij goed 
na over formaat en kader. 

2. Kijk vervolgens welke van de vijf pijlers aansluit bij je 
boodschap. Gaat het om Leer, Vraag, Ontmoet, Lees of 
Doe? Het beeld dient de boodschap te versterken. 

3. Nu je weet wat je wilt vertellen en aan wie, is het tijd 
je modellen uit te zoeken. Zorg er altijd voor dat je 
modellen een afspiegeling vormen van de doelgroep.  

4. Kies voor een kleurrijke, liefst rustige achtergrond en 
houd rekening met het contrast. Zorg ervoor dat je 
modellen echt van het beeld springen. Denk daarbij ook 
aan huids- en haarkleur en kleding. 

5. Lacht je model of kijkt je model vragend? Poseert een 
model alleen of met meerdere mensen? Houd het 
model iets vast? Zit je model? Denk goed na over 
de compositie.  

6. Laat onnodige elementen weg. Ze leiden af van de 
boodschap. Het beeld vertelt het verhaal óf daagt 
iemand uit verder te lezen. 

7. Laat genoeg ruimte over voor andere elementen, 
zoals de footer en het dynamisch tekstvak. Maak 
je een roll-up banner? Dan heb je een staande foto 
nodig met voldoende ruimte voor de kop.  

8. Zorg tot slot voor veel ‘scherptediepte’ en laat 
kleurfilters achterwege. 
 

Onscherpe achtergrond 
en focus op het onderwerp 

op de voorgrond. 
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Fotografie
5.3 Beeldbank
In de landelijke beeldbank staan foto’s waarvan 
de rechten zijn afgekocht voor bibliotheken. Deze 
foto’s kun je vrij downloaden en gebruiken.

De beeldbank is ingedeeld op thema’s, 
campagnes, producten en diensten. Zet het beeld 
alleen in waarvoor het bedoeld is. Dat vergroot 
de herkenbaarheid van campagnes, producten en 
diensten. Bovendien krijgt je publiek op die manier 
een eenduidiger beeld van de Bibliotheek, wat het 
merk ‘de Bibliotheek’ versterkt.

Maak zo veel mogelijk gebruik van de foto’s 
uit de landelijke beeldbank. Ze voldoen aan de 
richtlijnen voor fotografie. De foto’s vind je op: 
landelijkehuisstijl.nl.
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Dynamisch vak
6.1 Toelichting
Gebruik altijd een tekstvak om een kop, 
ondertitel of korte intro te plaatsen. Dankzij 
deze vakken is tekst toegankelijk voor iedereen. 
Ook voor mensen met een visuele of cognitieve 
beperking. 

Afhankelijk van de fotografie, de afmeting van 
een uiting (staand of liggend) en de hoeveelheid 
tekst, kan het tekstvak aangepast worden in het 
gewenste formaat. Het is dus een dynamisch 
tekstvak. 

Zorg ervoor dat de koppen en intro’s bondig, 
actief en positief zijn. Een affiche bevat zo min 
mogelijk tekst en een zo duidelijk mogelijk beeld.

Een kop die beklijft Een kop die je grijpt

Een kop 
die je raakt

Een korte, krachtige introtekst 
die lezers uitnodigt om meer 
te leren, vragen, ontmoeten, lezen 
en doen.

Een goede tekst 
pakt je beet en 
houdt je vast. 

Een kop 
die je 
inspireert
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Dynamisch vak
6.1 Toelichting
Het is mogelijk tekst en beeld met elkaar te 
combineren. Plaats de tekst dan altijd in een 
wit tekstvak. Dat kan zowel onder als boven het 
beeld. Hiernaast zie je een aantal voorbeelden 
van een combinatie tussen tekst en beeld. 

Workshop Yvonne Mol

10 tips om jouw 
studieplek te vinden

Een leven lang leren
→  Informatiepunt

→  Taalhuis: lezen, schrijven en rekenen 

→  Computer, tablet, mobiel en internet 

→  Werk, wet en geld

→  Hulp bij gezondheidsvragen

→  Gratis online cursussen & workshops
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Dynamisch vak
6.2 Gebruik
Zorg voor voldoende witruimte in de tekstvakken. 
De hoeveelheid witruimte bepaal je door de 
afgeronde hoekjes, de kwartcirkels, als uitgangs-
punt de nemen. Deze kwartcirkels vormen 
de maatstaf voor de afstand tussen de tekst 
en de rand. Als deze kwartcirkel bijvoorbeeld 
30 pixels is, is de afstand van de rand tot het 
tekstvak ook 30 pixels. 

Heb je een extra tekstvak nodig, bijvoorbeeld 
voor een intro? Zorg er dan voor dat het volledige 
tekstvak dezelfde vorm behoudt – met afgeronde 
hoeken. Dit betekent dat het bovenste vak, waar 
de kop in staat, aan de onderzijde ‘haakse’ 
hoeken krijgt. Het onderste extra vak krijgt 
‘haakse’ hoeken aan de bovenzijde. Door ze tegen 
elkaar aan te plaatsen, ontstaat weer een tekstvak 
met afgeronde hoeken. 

Zie pagina 41 voor een uitleg over de plaatsing 
van het dynamische vak in je uiting.

Een kop die beklijft

Een kop 
die je grijpt

Een intro nodig om lezers te 
overtuigen? Houd het kort, 
krachtig en persoonlijk. 
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6.2 Gebruik
Gebruik bij voorkeur altijd een foto op de 
achtergrond. Indien je noodgedwongen toch een 
witte achtergrond gebruikt, bijvoorbeeld op de 
achterkant van een flyer, maak dan het volledige 
dynamische vak beige. Dus zowel de kop als 
het intro staan dan in een beige vak. Zie het 
voorbeeld hiernaast. 

Een kop die beklijft
Een intro nodig om lezers te 
overtuigen? Houd het kort, 
krachtig en persoonlijk. 

Een kop die beklijft
Een intro nodig heeft om lezers 
te overtuigen? Houd het kort, 
krachtig en persoonlijk. 

Dynamisch vak
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Dynamisch vak
6.3 Do’s & Don’ts
Gebruik alleen de witte en beige achtergrondkleur. 
Gebruik de witte kleur om de hoofdboodschap 
te communiceren. Gebruik de beige kleur voor 
secundaire content. 

Plaats de kop bovenaan en daaronder de 
ondertitel of extra informatie. Plaats de twee 
vakken altijd horizontaal tegen elkaar aan, zodat 
één tekstvak met afgeronde hoeken ontstaat. 

Laat teksten niet in elkaar overlopen of kantelen 
en gebruik geen slagschaduw, omlijning of 
andere speciale effecten. 

Een kop die beklijft
Lees jij je tekst wel eens hardop?
Probeer maar eens. Grote kans 
dat je nieuwe inzichten krijgt. 

Een kop die inspireert Een kop die uitlokt

Een kop die prikkelt
Een goede tekst vangt de kern 
van je boodschap in slechts een 
paar woorden. 

Een kop die uitdaagt
Stop niet te veel woorden in één 
zin. Houd het bondig, begrijpelijk 
en actief. 

Een kop die je raakt
Weet jij voor wie je schrijft?
Houd je doelgroep goed in je 
achterhoofd. 

Een kop 
die je grijpt

Wat triggert jou om verder
te lezen? Denk daar goed 
over na als je aan de slag gaat.

Een
kop
die je
pakt
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Footer
7.1 Toelichting
In de footer staat vermeld wie de afzender van 
de boodschap is. Het is de plek waar je een logo, 
websitenaam en eventuele partnerlogo’s plaatst. 
Door een antraciet kleurverloop toe te voegen aan 
de footer, zorgen we voor voldoende leesbaarheid 
en voorkomen we dat de footer te veel aandacht 
trekt.

Gebruik de footer alleen voor offline middelen. 
Ga je aan de slag met een digitale uiting, dan 
is de afzender al bekend en kan de footer 
achterwege blijven.

Zie pagina 55 voor uitleg over hoe je partnerlogo’s 
in de footer plaatst.

debibliotheek.nl

biblioplus.nl

bibliotheekmeppel.nl

bibliotheek-zoetermeer.nl

BiblioPlus
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Locatiegebonden

Eigen naam

Locatiegebonden +
partnerlogo’s

Locatiegebonden + 
couleur locale



Footer
7.2 Instellingen
Ga je aan de slag met de footer? Gebruik dan
de instellingen zoals hiernaast omschreven.
Door die instellingen aan te houden, blijft alle
informatie goed leesbaar en voorkom je dat de 
footer een zwarte balk wordt.

De settings voor het verloop van de footer zijn 
in alle programma’s van Adobe hetzelfde. De 
hoogte van de footer is afhankelijk van het
formaat van de uiting.

Zie pagina 40 voor uitleg over de plaatsing van de 
footer. 

0%

Location: 0%
Color:  Antraciet
Opacity: 100%

Location: 80%
Color:  Wit
Opacity: 0%

Location: 63%

100%
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Footer
7.3 Do’s & don’ts
Wijk niet af van de instellingen voor de footer 
zoals op de voorgaande pagina omschreven. 

De keuze voor een knalwit verloopje als hiernaast 
kan aanlokkelijk zijn, maar zorgt ervoor dat 
de aandacht in eerste instantie gaat naar de 
opvallende footer en pas in tweede instantie naar 
het tekstvlak en de foto. Daarvoor is de informatie 
in de footer niet belangrijk genoeg.

Plaats de footer altijd onderaan een uiting, 
zoals aangegeven op de volgende twee pagina’s. 

debibliotheek.nl

debibliotheek.nl
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Ik spreek nu 
beter Nederlands
Ook de Nederlandse taal 
beheersen? Kom eens langs!

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

8.1 Basis
In de voorgaande hoofdstukken hebben we alle 
elementen verzameld die nodig zijn om een 
communicatiemiddel te maken. Nu is het tijd om 
de puzzelstukjes aan elkaar te leggen. Hiervoor 
gebruik je een grid.

Het grid bestaat uit de header (voor de pijlers), de 
werkruimte (voor het tekstvak) en de footer. Over de 
volledige achtergrond kan beeld geplaatst worden.

De verhoudingen van het grid komen niet uit de 
lucht vallen, maar zijn geïnspireerd op ‘de regel van 
derden’. Deze compositierichtlijn wordt voornamelijk 
gebruikt in de fotografie. De regel houdt in dat een 
onderwerp altijd een derde van het beeld beslaat. 
Twee derde – dus de rest van het grid – blijft open. 
De regel helpt je het hoofdonderwerp goed uit te 
balanceren met de ruimte eromheen en de aandacht 
van je doelgroep vast te houden.

Gebruik het grid als hulpmiddel om elementen op de 
juiste plek te plaatsen. Het tekstvak beslaat ongeveer 
een derde van de werkruimte. Het beeld vult de rest 
van het grid, dus twee derde van je werkruimte – zie 
het voorbeeld hiernaast.

OntmoetVraag Lees DoeLeer

debibliotheek.nl

Grid
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Een kop die je grijpt
Een prikkelende introtekst die de lezer 
uitdaagt verder te lezen.

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

8.1 Basis
Het grid kun je toegepassen op ieder formaat. 
Zowel op een liggende, staande als vierkante 
uiting kun je teruggrijpen op die basis. 

Plaats het dynamische tekstvak altijd in een hoek 
van de werkruimte. In het voorbeeld staat het 
tekstvak linksboven uitgelijnd, maar het zou ook 
rechtsonder kunnen zijn. Of zelfs in het midden, 
zoals het voorbeeld rechts op pagina 43 laat zien. 
Zolang het tekstvak maar uitlijnt met een hoek van 
de werkruimte. 

Licht de pijler uit die van toepassing is op het 
onderwerp van je uiting. Deze maak je wit (met 
de tekst in antraciet), corresponderend met het wit 
van het tekstvak.

Grid
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Centreer de pijlers altijd in het midden van 
het grid. Licht de pijler uit die het meest van 
toepassing is op het onderwerp van je uiting. 

Zie pagina 9 voor uitleg over de pijlers. 

Plaats de footer altijd onder in het grid. 
De url van de website en het woordmerk 

rusten op de onderste lijn van het grid. 
De url lijnt uit met de hoek linksonder. 

Het vignet leunt tegen de rechterlijn. Zie 
pagina 37 voor uitleg over de footer. 



8.2 Do’s & don’ts

Grid

Een kop die je grijpt
Een prikkelende introtekst. Ducia ipsunt 
laboruptat.

Een kop die je grijpt
Een prikkelende introtekst. Ducia ipsunt 
laboruptat.

Een kop die je grijpt
Een prikkelende introtekst. Ducia ipsunt 
laboruptat.

Een kop die je grijpt
Een prikkelende introtekst. Ducia ipsunt 
laboruptat.

Een kop die
je grijpt
Een prikkelende 
introtekst. Ducia 
ipsunt laboruptat.

debibliotheek.nl debibliotheek.nl

debibliotheek.nl

debibliotheek.nl

debibliotheek.nl

Ontmoet Ontmoet

Ontmoet

Ontmoet

OntmoetVraag Vraag

Vraag

Vraag

VraagLees Lees

Lees

Lees

LeesDoe Doe

Doe

Doe

DoeLeer Leer

Leer

Leer

Leer

Een kop die
je grijpt
Een prikkelende 
introtekst. Ducia 
ipsunt laboruptat.

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

Een kop die je grijpt
Een prikkelende introtekst. Ducia ipsunt 
laboruptat.

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

Plaats het 
tekstvak niet 
in de marges

De pijlers 
staan altijd 
gecentreerd 
in de header

Markeer 
altijd 
maximaal 
één pijler

Plaats het 
tekstvak niet 
over gezichten 
of belangrijke 
voorwerpen

Een kop die je grijpt
Een prikkelende introtekst. Ducia ipsunt 
laboruptat.

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

Alle elementen 
staan netjes 
op hun plek

Alle elementen 
staan netjes 
op hun plek

Alle elementen 
staan netjes 
op hun plek

Plaats het 
tekstvak 
altijd in een 
hoek van de 
werkruimte



9.1 Print
Posters
Licht de pijler uit die voor het onderwerp
geldt. Deze wordt ‘antraciet op wit’. Breng je 
bijvoorbeeld een educatieve middag onder 
de aandacht? Kies dan voor ‘Leer’ in antraciete 
letters op de witte pilvorm.

Je zult ongetwijfeld merken dat er in sommige 
gevallen meerdere pijlers bij een onderwerp 
passen. Kies in dat geval de pijler die het beste 
aansluit op je boodschap. 

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

Ik spreek nu 
beter Nederlands
Ook de Nederlandse taal beheersen? 
Kom eens langs!

Puzzeldag!
Jong en oud is iedere 
woensdag welkom 
tijdens ons puzzeluurtje. 
Kom je ook langs?

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

Toepassingen
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Toepassingen
9.1 Print
Flyers – de voorkant
Licht de pijler uit die voor het onderwerp
geldt. Deze wordt ‘antraciet op wit’.

Breng je een evenement onder de aandacht 
en wil je de datum ook vermelden? Plaats dit 
dan meteen onder de kop en boven de ondertitel 
of intro. 

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

debibliotheek.nl

OntmoetVraag Lees DoeLeer

Workshop 
Yvonne Mol

Wij bouwen onze 
eigen website21 mei 2022

Altijd al willen weten 
hoe je een boek schrijft? 
Leer het van een prof!

Wil je ook je eigen website bouwen? 
Kom op bezoek en volg een cursus!

2. Kop Medium

1. Kop Groot

3. Subkop
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Kopje
Eceatis ut utatium sed magnat liquas 
nimpore ratemoluptas quo dolupis dolore 
dem accullandis doluptasi cuptaspe sapel 
magnam fugiant.

Lis cuptam fugit alitibus, conemquias 
simus aborept atquas re ventem ligendebis 
nus aceatem. Nequibus reperrum necestio. 
Idebis dolorepelest aturis suscilia custrunte 
et paruptas eate num is aspiciu ntibusanti 
ut ariorpos sunduciur, soloribus.

Kopje
Ugit quiassequis ut qui debitaeprem vel 
incium es nimpero mos re con reribus, 
totae nonseque possequatur? Im duci re 
si alitatiis excea susa volo torera volorupta 
dolorum initatiur renimus aut harum fugia 
consequibus, abo. Arum re lit ex eaque por 
maiossitium omnime dolent.

Kopje
Emporit aeperiost quisqui occus, sinullab 
idem evender iorrorro inciunt ommo mag-
nis apicia quibusamus, si si intiis adis net 
ratem. Ut ab ius, sam aditior eperum que 
expel idiscit, illorehent reiume prepero qui 
alitiur, ut ute volorate porroritatur sunt alist, 
quia quiates sitiam, to tem fugitis rae nobis 
re nonsecti voluptatur, nis ad es aut under-
rovid escil modipientur maximi, sa voluptur 
molumquatem estempo rporit undaectio. 
Itatque et quiaturiatur aut atur arum lat 
as eat ut doluptas de rempore stempor 
modiatur autet rae volorep erchitiat est vel.

‘Er was eens…’ De eerste zin van een � yer 
staat als een huis en triggert je meteen 

verder te lezen!

Wanneer
Tijd
Waar

8 maart 2023
20:00 – 21:30
Locatie, straat, stad

Toepassingen
9.1 Print
Flyers – de achterkant
Gebruik voor de tekst op de achterkant van een 
flyer twee kolommen. Het stramien op het eerste 
voorbeeld helpt je hierbij. 

Plaats de intro over de volledige breedte. 
De broodtekst die erop volgt, plaats je in één 
of twee kolommen eronder, afhankelijk van de 
tekstlengte en fotografie.

Plaats de praktische informatie in het beige 
tekstvak. Door ook van dit beige tekstvak de 
hoeken af te ronden, zorgen we voor eenheid 
en herkenbaarheid. 

Kopje
Eceatis ut utatium sed magnat liquas 
nimpore ratemoluptas quo dolupis dolore 
dem accullandis doluptasi cuptaspe sapel 
magnam fugiant.

Lis cuptam fugit alitibus, conemquias 
simus aborept atquas re ventem ligendebis 
nus aceatem. Nequibus reperrum necestio. 
Idebis dolorepelest aturis suscilia custrunte 
et paruptas eate num is aspiciu ntibusanti 
ut ariorpos sunduciur, soloribus.

Kopje
Ugit quiassequis ut qui debitaeprem vel 
incium es nimpero mos re con reribus, 
totae nonseque possequatur? Im duci re 
si alitatiis excea susa volo torera volorupta 
dolorum initatiur renimus aut harum fugia 
consequibus, abo. Arum re lit ex eaque por 
maiossitium omnime dolent.

Kopje
Emporit aeperiost quisqui occus, sinullab 
idem evender iorrorro inciunt ommo mag-
nis apicia quibusamus, si si intiis adis net 
ratem. Ut ab ius, sam aditior eperum que 
expel idiscit, illorehent reiume prepero qui 
alitiur, ut ute volorate porroritatur sunt alist, 
quia quiates sitiam, to tem fugitis rae nobis 
re nonsecti voluptatur, nis ad es aut under-
rovid escil modipientur maximi, sa voluptur 
molumquatem estempo rporit undaectio. 
Itatque et quiaturiatur aut atur arum lat 
as eat ut doluptas de rempore stempor 
modiatur autet rae volorep erchitiat est vel 
moluptatem simet eatenis etur.

‘Er was eens…’ De eerste zin van een � yer 
staat als een huis en triggert je meteen 

verder te lezen!

Wanneer
Tijd
Waar

8 maart 2023
20:00 – 21:30
Locatie, straat, stad
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Toepassingen
9.1 Print
Roll-up banners
Plaats het tekstvak bij voorkeur bovenaan, 
zodat de kop en eventuele extra informatie 
makkelijk leesbaar is voor passanten. 
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9.1 Print
Algemene uitingen
Plaats ook bij algemene uitingen de pijlers 
bovenaan. In dit geval licht je echter geen pijler uit. 
Je gebruikt dus enkel witte letters op antraciet. 

Toepassingen
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9.1 Print
Visitekaartjes
De huisstijl van de Bibliotheek voer je ook door in 
de visitekaartjes. Maak dus altijd gebruik van de 
afgeronde hoeken. 

Plaats de persoonlijke gegevens in het witte 
tekstvak en die van de organisatie in het beige 
tekstvak. Zo zijn we duidelijk en zorgen we voor 
eenheid en herkenbaarheid. 

Toepassingen
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Caroussel
1080 x 1080 pixels

Post, staand
1080 x 1350 pixels

Post, vierkant
1080 x 1080 pixels

Post, wijd
1080 x 566 pixels

Toepassingen
9.2 Digitaal
Sociale media
Ga je aan de slag met content voor sociale media? 
Houd dan goed de verschillende formaten aan.

Facebookpost: 1200 x 630 pixels

Instagrampost: 
 • 1080 x 566 pixels – wijd
 • 1080 x 1350 pixels – portret 
 • 1080 x 1080 pixels – vierkant
 • 1080 x 1920 pixels – stories

Twitterpost: 1600 x 1900 pixels

Pinterestpost: 1000 x 1000 pixels

Laat bij uitingen op sociale media de pijlers 
achterwege. In posts zijn de pijlers niet goed 
leesbaar voor mensen met een visuele beperking. 
Bovendien wekken de pijlers op sociale media de 
verwachting dat ze ‘aanklikbaar’ zijn. 

Binnen sociale media en op andere digitale 
middelen is het niet nodig een footer te plaatsen. 
De afzender is daar immers al bekend. 

Onze nieuwe 
boeken →

Kom naar het 
Opgroeicafé! 

Je luistert het bij 
de Bibliotheek!

Workshop 
Yvonne Mol
21 mei 2022
Bibliotheek Almere

Onze volledige collectie bekijk 
je op www.bibliotheek.nl

Ik spreek nu 
beter Nederlands
Ook de Nederlandse taal 
beheersen? Kom eens langs!
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Omslagfoto voor event op Facebook
1920 x 1080 pixels

Story
1080 x 1920 pixels

Houd bij Instagramstories zowel onder als 
boven 300 pixels afstand. Daar staat content 

van het socialmediaplatform zelf. (Bijvoorbeeld 
ruimte om te liken en te versturen).

Toepassingen
9.2 Digitaal
Houd bij verticale video’s op sociale media 
(zoals reels op Instagram, TikTok-video’s en 
Instagramstories) zowel onder als boven 300 pixels 
afstand.
 
Plaats elementen zo veel mogelijk in het midden; 
nooit bij de rand. In dat laatste geval is de 
kans namelijk groot dat ze overlappen met 
het ‘captionveld’, de plek waar content van het 
socialmediaplatform zelf staat. Daardoor is 
je boodschap niet meer goed zichtbaar.

Houd bij het schrijven van content voor sociale 
media de doelgroep altijd in gedachten. En houd 
de teksten bondig, positief en actief. 

Wij studeren elke 
vrijdag samen
Ook samen studeren met een 
vriend(in)? We hebben plek 
genoeg! Kom binnen en vind jullie 
werkplek.

Ontwerp je 
eigen street art

14 juli 2022
Laat de graffiti-kunstenaar in je los 
en ontwerp je eigen masterpiece!
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Narrowcasting, liggend
1920 x 1080 pixels

Narrowcasting, staand
1080 x 1920 pixels

Toepassingen
9.2 Digitaal
Narrowcasting
Met narrowcasting kun je de bezoekers van je 
bibliotheek rechtstreeks, op locatie, bereiken. Het 
is in feite je eigen tv-kanaal. Narrowcasting is een 
belangrijk middel om evenementen, nieuwtjes, 
bewegwijzering of infotainment te delen. 

Ga je aan de slag met narrowcasting? Plaats ook 
dan de pijlers bovenaan. Licht de pijler uit die van 
toepassing is op het onderwerp. Maak de pilvorm 
wit en de tekst antraciet. Breng je bijvoorbeeld 
een aanstaande creatieve activiteit onder de 
aandacht? Kies dan voor ‘Doe’.

Gebruik de footer om het logo en het 
desbetreffende webadres te plaatsen.

Wij studeren elke 
vrijdag samen
Ook samen studeren met een 
vriend(in)? We hebben plek 
genoeg! Kijk eens rond en vind 
jullie werkplek.

Ontwerp je 
eigen street art

14 juli 2022
Laat de graffiti-kunstenaar in je los 
en ontwerp je eigen masterpiece!

OntmoetVraag Lees DoeLeer
OntmoetVraag Lees DoeLeer

debibliotheek.nl

debibliotheek.nl
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Webbanner in de 
verhouding 16:9

Webbanner, 1500 x 500 pixels

Toepassingen
9.2 Digitaal
Webbanners
Webbanners worden ingezet om specifieke 
landingspagina’s in te leiden. Deze vind je boven 
aan een pagina. 

Ga je aan de slag met een webbanner? Houd 
dan voor de ‘lage’ variant het formaat 1500 x 500 
pixels aan en voor de ‘hoge’ variant de verhouding 
16:9, ofwel 1920 x 1080 pixels. 
 
De afgeronde hoeken van de webbanners zorgen 
voor eenheid en herkenbaarheid.

Op zoek naar een 
goed luisterboek?

Ik spreek nu 
beter Nederlands

Blader door de collectie en laat 
je inspireren.

Ook de Nederlandse taal beheersen? 
Kom eens langs!
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Sleep je lezers de nieuwsbrief in met een korte,
pakkende intro. Wat staat hen te wachten

in deze nieuwsbrief?

Spreekbeurt maken
Ehent vent as minullaccab ipsae pror sus escipsa 
corio. Porepud aestio offi ci il invelic tetur, nectatur 
aut res alit deliciat ex eos nimus recto consero re-
puda nusanim culpa volum assimporerum inti cum 
con conessit, odi alistia tetur?

Leer meer →

Pakkende kop
Ehent vent as minullaccab ipsae pror sus escipsa 
corio. Porepud aestio offi ci il invelic tetur, nectatur 
aut res alit deliciat ex eos nimus recto consero re-
puda nusanim culpa volum assimporerum inti cum 
con conessit, odi alistia tetur?

Lees meer →

Inspirerende kop
Ehent vent as minullaccab ipsae pror sus escipsa 
corio. Porepud aestio offi ci il invelic tetur, nectatur 
aut res alit deliciat ex eos nimus recto consero re-
puda nusanim culpa volum assimporerum inti cum 
con conessit, odi alistia tetur?

Vraag meer →

Prikkelende kop
Ehent vent as minullaccab ipsae pror sus escipsa 
corio. Porepud aestio offi ci il invelic tetur, nectatur 
aut res alit deliciat ex eos nimus recto consero re-
puda nusanim culpa volum assimporerum inti cum 
con conessit, odi alistia tetur?

Ontmoet meer →

Pakkende kop over
max 2 regels

OntmoetVraag Lees

Lees

DoeLeer

Leer

Vraag

Ontmoet

Header, 3:1 

De doorklikmogelijkheid 
naar het volledige 
bericht koppelen aan 
de desbetreffende pijler:
Leer meer, Vraag meer, 
Ontmoet meer, Lees meer, 
Doe meer.

Label waar mogelijk 
het bericht met de pijler 

die van toepassing is 
op het bericht. 

Afbeelding, 16:9

Toepassingen
9.2 Digitaal
Nieuwsbrief
De pijlers liggen aan de basis van de nieuwsbrief. 
Daarop is de nieuwsbrief gebouwd. Centreer de 
pijlers boven in het midden van de nieuwsbrief. 
Plaats daarnaast de pijler die van toepassing 
is op elk nieuwsitem linksboven op de 
bijbehorende afbeelding.

Ook in de nieuwsbrief keren de afgeronde hoeken 
terug. Ditmaal in de fotografie. Deze geven de 
nieuwsbrief een open, vriendelijke uitstraling. Zorg 
ervoor dat de teksten uitlijnen met het fotografie.

Houd bij het schrijven van de nieuwsbrief 
de doelgroep in gedachten. Wat spreekt de 
doelgroep aan? Zorg ervoor dat de teksten (en de 
zinnen) kort, bondig, actief en positief zijn.
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Toepassingen
9.3 Outdoor
Ga je aan de slag met nieuwe outdooruitingen? 
Houd ook in dat geval de puzzelstukjes van de 
huisstijl in de gaten. Denk aan lettertypes, de 
afgeronde hoeken, kleurgebruik en de pijlers. 
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Toepassingen
9.4 Samenwerkingen
Samenwerken met andere Bibliotheken
Bij samenwerking tussen meerdere Bibliotheken
wordt het logo ‘de Bibliotheek’ gehanteerd zonder 
vestigingsnamen. Gebruik in dat geval alleen 
het logo ‘de Bibliotheek’. De vestigingsnamen 
vervallen.

Vermeld indien nodig de deelnemende 
bibliotheken wel in de lopende tekst, zoals in het 
voorbeeld rechtsboven.

OntmoetVraag Lees DoeLeer OntmoetVraag Lees DoeLeer

OntmoetVraag Lees DoeLeer

Flevomeer

Kampen

OntmoetVraag Lees DoeLeer

KampenFlevomeer

Energiezuinig wonen?

Energiezuinig wonen?

Kom naar het Energieloket van de Bibliotheek 
FlevoMeer en ontdek alles over duurzaam leven 
in de Bibliotheek Urk.

Kom naar het Energieloket van FlevoMeer 
Bibliotheek en ontdek alles over duurzaam 
leven. Iedere woensdag in Bibliotheek Urk.

55



OntmoetVraag Lees DoeLeer

9.4 Samenwerkingen
Samenwerken met partners
Voeg bij samenwerkingen met andere partijen 
de logo’s van de samenwerkingspartners toe 
binnen de huisstijl van de Bibliotheek.

Wanneer de Bibliotheek de leiding heeft, heeft 
het de voorkeur partnerlogo’s op de achter- of 
binnenzijde van een uiting op te nemen.

Wanneer de Bibliotheek een gelijkwaardige 
partner is en je kiest voor een uiting in de huisstijl 
van de Bibliotheek, kunnen logo’s ook op de 
voorzijde worden geplaatst.  

Over het algemeen worden beeldmerken en logo’s 
ook ontworpen en opgeslagen als merk in zwart 
en wit. Vrijwel ieder bedrijf heeft een wit logo 
beschikbaar, ook als de kleurvariant het meest 
gebruik wordt. Plaats je een partnerlogo op een 
uiting? Gebruik dan bij voorkeur de witte variant. 
Dit zorgt voor uniformiteit en rust. Bovendien 
bevordert een wit logo de leesbaarheid van de 
footer. Zo is een uiting toegankelijk voor iedereen. 
De oranje kleur van het vignet in het logo van 
de Bibliotheek en een eventuele subnaam blijft 
behouden.

Toepassingen

•  Toon partnerlogo’s bij voorkeur monochroom, 
in de kleur wit. 

•  Plaats partnerlogo’s linksonder op de pagina. 
Het logo van de Bibliotheek staat altijd 
rechtsonder. 

•  Laat de ruimte die partnerlogo’s innemen nooit 
de helft van de pagina overschrijden. 

•  De oranje kleur van het vignet als onderdeel 
van het bibliotheeklogo en een eventuele 
subnaam blijft behouden.
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Reglement voor het gebruik van logo en de huisstijl 
‘de Bibliotheek’

Artikel 1
De Vereniging van Openbare Bibliotheken is eigenaar van de 
rechten op het gebruik van het collectief logo en huisstijl ‘de 
Bibliotheek’.

Artikel 2
Het logo is geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom en mag alleen gebruikt worden zoals 
in dit reglement bepaald.

Artikel 3
Logo en huisstijl mogen uitsluitend worden gebruikt door 
Bibliotheekorganisaties die lid zijn van de Vereniging van 
Openbare Bibliotheken als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a 
van de Statuten, d.d. 31 december 2010, en die hiertoe een 
overeenkomst met de Vereniging zijn aangegaan onder door 
de Vereniging gestelde voorwaarden.

Artikel 4
Landelijke en decentrale organisaties die deel uitmaken van 
de branche van het Openbare Bibliotheekwerk, zijn door het 
aangaan van deze overeenkomst bevoegd logo en huisstijl te 
tonen in alle communicatie-uitingen volgens de specificaties 
zoals vermeld in de Huisstijlhandboeken van de Bibliotheek 
die zijn bekendgemaakt op www.debibliotheken.nl. Overig 
en ander gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke 
toestemming van de secretaris/directeur van de Vereniging 
van Openbare Bibliotheken.

Artikel 5
Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken 
houdt toezicht op het gebruik van het logo volgens de wijze 
zoals in het vorige lid bepaald en door de bibliotheken die 
hiertoe volgens dit reglement gerechtigd zijn.

Artikel 6
Het bestuur van de Vereniging Openbare Bibliotheken 
zal tegen partijen die dit reglement overtreden ná een 
waarschuwing juridische stappen ondernemen. Voor leden 
van de Vereniging van Openbare Bibliotheken zal nader 
worden bepaald hoe om te gaan met bibliotheken die het 
reglement niet naleven.

Artikel 7
Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken is 
bevoegd om nadere regels of voorschriften te stellen met het 
oog op de toepassing van dit reglement.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Vereniging van 
Openbare Bibliotheken op 16 september 2011.

Reglement en contact
10.1 Reglement
Bibliotheekorganisaties die gebruik willen 
maken van de huisstijl, hebben zich te houden 
aan het reglement.
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Reglement en contact
10.2 Contact
Als je vragen hebt over ontwikkelingen en toepassingen 
van de huisstijl, kun je ze stellen aan het merkteam van 
de VOB. Het merkteam is te bereiken via 
merk@debibliotheken.nl.

Namens bibliotheken of bibliotheekorganisaties kun je 
ook concrete uitwerkingen voorleggen aan het team. 
Ook als je met een uiting wilt afwijken van de landelijke 
huisstijl, kun je het merkteam om advies vragen. 

Het merkteam is onderdeel van de Commissie 
Marketing en bestaat uit een divers gezelschap 
afgevaardigden uit het landelijke netwerk van 
bibliotheken. Het team is verantwoordelijk voor 
de positionering en profilering van het merk ‘de 
Bibliotheek’. Daaronder valt ook het onderhouden, 
monitoren en uitbouwen van de landelijke huisstijl. 

Alle sjablonen, logo’s en foto’s vind je op 
landelijkehuisstijl.nl. Wil je meer weten over onze 
missie, visie en ambities? Lees dan de Merkgids.
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