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1. Voorwoord 

Dit handboek biedt richtlijnen die een houvast vormen bij het ontwikkelen van 

communicatiemiddelen in de huisstijl van de gemeente Weert. 

Er zijn veel misverstanden over ‘de huisstijl’ en die van de gemeente in het 

bijzonder. Wat houdt die huisstijl nu eigenlijk in, wanneer heb je met de huisstijl 

te maken en waar kun je terecht voor ondersteuning of meer informatie?  

Dit huisstijlhandboek geeft je de antwoorden op deze vragen.  

Het huisstijlhandboek bestaat uit verschillende hoofdstukken, waar je snel 

doorheen kunt bladeren. In ieder hoofdstuk staat de basisinformatie van een van 

de huisstijlaspecten beschreven. Wie diepgaander informatie zoekt, wordt 

verwezen naar uitgebreide informatie of (digitale) voorbeelden. 

Het is niet de bedoeling om creativiteit aan banden te leggen, maar om er 

sturing aan te geven. In dit huisstijlhandboek worden bouwstenen en richtlijnen 

aangeboden voor grafische vormgeving. Elementen als typografie, kleurgebruik 

en de toepassing van het logo liggen vast, het staat vrij te stoeien met 

lettergrootte, visuele invulling, tekst en allerlei toepassingen.  

Team Communicatie,  

Concernstaf 

 

Poster met de huisregels voor een bezoek aan het stadhuis. 
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2. Inleiding 

Wat is een huisstijl eigenlijk? Als we het Van Dale woordenboek er op naslaan, 

dan staat daarin het volgende te lezen: 

 

Huisstijl (m,), de aard en het geheel van de visuele presentatie van een 

onderneming, zoals naamcode, bedrijfssymbool, opmaak, lettersoort, en 

eventueel kleur van het verspreide drukwerk en van opschriften enz. 

 

De huisstijl wordt gevormd door de manier waarop allerlei communicatie-

uitingen van de gemeente eruit zien. Zo’n uiting kan van alles zijn. Een folder of 

brochure bijvoorbeeld, maar ook een website, app, briefpapier, enveloppen, 

visitekaartjes, een (digitale) nieuwsbrief, nota, serviesgoed, een bedrijfsauto, 

bedrijfskleding, enzovoort. Alles dus wat herkenbaar moet zijn van de gemeente 

Weert.  

Een huisstijl is dan ook hét gezicht van een organisatie. Ofwel de visuele 

identiteit van de organisatie. Een goede huisstijl en consequente toepassing 

daarvan vergroot en verstevigd de herkenbaarheid en identiteit van de 

organisatie. Medewerkers dienen deze dan ook toe te passen. 

 

Communicatiemiddelen die niet passen in de huisstijl kunnen niet in gebruik 

worden genomen. Vooraf advisering door team Communicatie is dus zeer 

wenselijk. Bij externe opdrachten aan grafische bureaus loopt de inkoop altijd 

via team Communicatie. Voor de contactgegevens, zie hst. 11. 

Herkenbaarheid 

De huisstijl brengt samenhang aan in de verschillende communicatiemiddelen. 

Door de gemeente steeds op dezelfde wijze te presenteren wordt aan de 

bekendheid gebouwd. De samenhang van de visuele presentatie zorgt voor een 

professionele uitstraling. 

Eenheid en samenhang zorgen er bovendien voor dat er efficiënt en 

kostenbesparend kan worden gewerkt. Binnen de huisstijl wordt gestreefd naar 

standaardoplossingen voor standaardproblemen, bijvoorbeeld door 

modelbestanden (sjablonen) te gebruiken voor brieven, nota’s, covers, 

enzovoort. 

Huisstijl continu in ontwikkeling 

Een huisstijl is méér dan het aanbrengen van een logo. Het logo is één 

onderdeel, net als bijvoorbeeld het gebruik van kleuren of het gebruik van 

bepaalde lettertypes. Volgens bepaalde afspraken pas je die onderdelen 

vervolgens consequent toe. Een voorbeeld van zo’n afspraak is dat het logo van 

de gemeente Weert altijd -waar dat mogelijk is- gecentreerd wordt 
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weergegeven, bijvoorbeeld midden bovenaan een brief. Een ander voorbeeld is 

de afspraak voor gebruik van een vast lettertype.  

De basis voor de huisstijl van de gemeente (en daarmee dit soort spelregels) is 

in 1997 bedacht in samenwerking met het Weerter bureau Herman Litjens 

Vormgeving. Tegenwoordig zijn er ook contacten met andere bureaus, die ook 

voor de gemeente Weert uitingen in de huisstijl kunnen maken. 

Hoewel de huisstijl zijn oorsprong heeft in 1997, is deze continu in ontwikkeling. 

Zo komen er regelmatig nieuwe huisstijldragers bij of worden oudere ontwerpen 

vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe visitekaartjes (zie hieronder),de 

vormgeving van de website, video’s en animaties, visuals of een ontwerp voor 

covers van nota’s (zie hoofdstuk 6 van dit huisstijlhandboek). 

 

 

Model voor een visitekaartje (voor- en achterkant). 

 

 

Homepage van de website 2021. 
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Advies / begeleiding 

Voor tips over het gebruik van de huisstijl, nieuwe ideeën of nieuwe uitingen 

(communicatiemiddelen), kun je altijd bij team Communicatie (onderdeel van de 

Concernstaf) terecht. De contactgegevens staan in hoofdstuk 11. 

Dit huisstijlhandboek is bovendien een goed hulpmiddel bij om er zelf mee aan 

de slag te gaan. 

Ook extern iets laten maken, bijvoorbeeld door een grafisch bureau, behoort tot 

de mogelijkheden. Doe dit wel altijd in afstemming met team Communicatie en 

op basis van dit huisstijlhandboek.  

Er is al veel in de huisstijl gemaakt, soms is het gewoon een kwestie van iets dat 

al bestaat opnieuw handig toepassen!  

Voor medewerkers van de gemeente zijn voor veel documenten sjablonen 

(modellen) in de huisstijl beschikbaar, bijvoorbeeld voor brieven, nota’s, B&W-

adviezen, DT-voorstellen, een model voor Powerpointpresentaties, etc. In Word, 

Djuma of op het OCTO (intranet) zijn deze sjablonen te vinden.  

 

Voorbeeld van een cover van een nota. 
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3. Logo gemeente Weert 

Wapen 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de huisstijl in 1997 was het wapen van de 

gemeente Weert. Bij Koninklijk Besluit van 16 november 1977 kreeg Weert haar 

huidige wapen.  

 

Dit wapen is gebaseerd op een eerder wapen waarin echter de drie hoorns 

ontbraken. Het oude én nieuwe, aangepaste wapen, komen beide voort uit twee 

verschillende schepenzegels die al in de 15e en 16e eeuw in Weert werden 

gebruikt. Het huidige wapen is door de gemeente Weert sinds 1977 veelvuldig 

als huisstijlonderdeel gebruikt. De omschrijving luidt: 

 

‘In zilver een keper van azuur; een schildhoofd van goud, beladen met drie 

hoorns van keel (rood), beslagen van zilver. Het schild gedekt met een gouden 

kroon van drie bladeren en twee parels’. 

 

De blauwe keper in het midden van het schild (de omgekeerde ‘V’), is een 

weefselpatroon. Ze houdt vermoedelijk verband met het vroegere bloeiende 

lakenambacht in Weert, dat lakens naar West-Europa uitvoerde. 

Voor de zestiende eeuw was een schepenzegel in gebruik, waarin de drie 

hoorntjes waren verwerkt van het wapen van de graven van Horne. Deze graven 

waren tevens heren van Weert. 

Het wapenschild wordt gedekt door een schildkroon. De kroon van Weert, drie 

bladeren en twee parelbanken, staat symbool voor een graaf: de graaf van 

Horne. 

Bij het opnieuw vaststellen van het gemeentewapen in 1977 maakte de Hoge 

Raad van Adel bezwaar tegen het doorsnijden van het wapen in twee gelijke 

delen. Nader overleg met de gemeente Weert leidde ertoe de drie hoorns in het 

nieuwe wapen op te nemen in een schildhoofd. 

De gemeente Weert heeft er zeer bewust voor gekozen het ‘ouderwetse’ wapen 

van Weert op te nemen in het logo;  
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• vanwege historisch besef, 

• vanwege een reeds opgebouwd imago, 

• vanuit esthetisch (sfeervol, mooi) oogpunt. 

Door niet te kiezen voor vereenvoudiging of modieus styleren van het wapen, 

hoeven geen concessies aan de authenticiteit van het wapen te worden gedaan. 

Een niet te onderschatten bijkomstigheid is bovendien dat bij full-

colourtoepassingen geen concessies gedaan hoeven te worden aan de huisstijl!  

Logo 

Het logo bestaat uit het wapen van Weert, de tekst ‘GEMEENTE WEERT’ (in 

kapitalen) en twee paar liggende strepen ter accentuering. Het totale beeld is 

symmetrisch opgebouwd, met daarin twee a-symmetrische elementen: de 

hoorntjes in het wapen en de typografie ‘GEMEENTE WEERT’: 

 

Het woord ‘Weert’ is breed gespatieerd, omwille van de symmetrie maar ook om 

een vleugje ‘eigentijds’ in te brengen. De streepjes zijn 1/3 en 2/3 in lengte, ten 

opzichte van de letters eronder (zie de afbeelding hierboven). De breedte van 

het woord ‘GEMEENTE’ en het woord ‘WEERT’ is exact gelijk.  

Bovendien zijn de letters vet om daarmee aan te geven waar het accent ligt. Om 

woordmerk en wapen te completeren is een viertal strepen geplaatst, 

voortkomend uit en lijnend met beide elementen. 

De grafische elementen en de toepassing van de typografie zijn als het ware 

ondergeschikt gemaakt aan het wapen dat hiermee nog meer versterkt wordt. Er 

gaat bovendien degelijkheid en betrouwbaarheid van uit die past bij een 

gemeentelijke overheid.  

De heraldische kleur blauw (azuur) staat voor betrouwbaarheid en zakelijkheid 

en past goed bij de overheid. (Denk ook aan de blauwe huisstijlkleur van de 

Belastingdienst). Het gebruik van deze blauwe kleur in het wapen voert ver 

terug tot in de geschiedenis van Weert. In de archieven is jammer genoeg niet 

terug te vinden sinds wanneer precies deze kleur gebruikt is en waarom dit juist 

blauw is. Wel is bekend dat het een heraldische kleur is, dat vroeger veel in 

wapenschilder voorkwam.  
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Toepassingen van het logo 

Het logo kan op meerdere wijzen worden toegepast: 

• Full-color, 

• Zwart met blauw (voor de juiste kleuren, zie hoofdstuk 4), 

• Zwart / wit. 

Naast gebruik van het logo met het woordmerk ‘GEMEENTE WEERT’ erin, wordt 

soms gebruik gemaakt van het logo zonder tekst (zie de volgende pagina). 

Hoewel het logo met de tekst zeker de voorkeur heeft, wordt het logo zonder 

tekst soms toegepast op plekken waar de afzender ‘Gemeente Weert’ duidelijk 

is, maar toch een element gewenst (zoals op de gemeentelijke koffiekopjes, of in 

Powerpoint-bestanden).  

Zeker in situaties waarbij herhaling van het logo optreedt, kan de versie zonder 

tekst goed toegepast worden. Tevens geeft dit een rustigere uitstraling. 

 

  

Bovenaan staat een titelpagina van een model voor Powerpoint-presentaties, 

eronder een vervolgpagina. Op de vervolgpagina’s wordt het logo toegepast 

zonder tekst. (De sjablonen voor Powerpoint zijn voor medewerkers te vinden op 

het intranet of in Powerpoint zelf).
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Verschillend gebruik van het logo met daarin verwerkt het gemeentewapen. De 

gemeente Weert gebruikt het wapen niet losstaand! 

Hierboven staan de versies van het logo zoals die door de gemeente gebruikt 

worden:  

• full-color (1),  

• huisstijlblauw + zwart (2),  

• zwart-wit (3), 

• zonder tekst (4). Deze variant (zonder tekst) kan ook met de 

kleurvarianten 1 t/m 3 gebruikt worden.  

• Bij toepassing op een donkere ondergrond, wordt de tekst ‘GEMEENTE 

WEERT’ en het bovenste liggende streepje toegepast in het wit, zie (5). 

Het logo wordt NIET gebruikt: 

• in een variant met grijswaarden (6), 

• met de tekst ‘GEMEENTE WEERT’ onder het wapen en zonder de streepjes 

aan beide kanten (7),  

• in een afwijkende verhouding van het gehele logo (8). 

Oude versie logo 

Het spreekt eigenlijk voor zich, maar we melden het toch nog even: het is niet 

meer toegestaan het oude logo van de gemeente (van vóór 1997) te gebruiken, 

waarbij de tekst ‘gemeente weert’ naast het wapen is geplaatst en soms ook de 

letters met kleine letters werden weergegeven. 
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Logo’s van de gemeente Weert van vóór 1997. 

Gebruik logo door derden 

Het beeldmerk van de gemeente Weert (logo) is als merk geregistreerd in het 

merkenregister voor de Benelux bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom 

(BBIE) onder registratienummer 0994886.  

 

Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente is het niet toegestaan het 

wapen en / of logo van de gemeente Weert te voeren. Alleen gemeentelijke 

afdelingen of diensten mogen het logo en het wapen gebruiken.  

We willen voorkomen dat de suggestie wordt gewekt dat bedrijven, instellingen 

of andere organisaties gelieerd zijn aan de gemeente, zonder dat dit bekend is 

bij de gemeente Weert. 

 

Gebruik door partners of derden (bijvoorbeeld op bouwborden, projectborden, 

etc.) wordt doorgaans toegestaan als de gemeente Weert betrokken is, partner 

is of opdrachtgever is. Wel gebeurt dit altijd in overleg en met toestemming van 

de gemeente Weert en team Communicatie.  

https://www.boip.int/nl/merkenregister?emhttps%3A%2F%2Fwww.boip.int%2Fnl%2Fmerkenregister%3Fembedded-app-path=Ym1ib25saW5lL2RldGFpbHMvdHJhZGVtYXJrL3Nob3cuZG8%2FbWFya051bWJlclR5cGU9UkVHJm1hcmtOdW1iZXI9OTk0ODg2Jm1hcmtJRD0zNTk3Mzg4&app=%2Fitem%2Fbx1330290
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4. Kleurgebruik (& kleurnummers) 

Voor de huisstijl is één hoofdkleur vastgesteld, de blauwe kleur uit de keper in 

het wapen. Dit is het huisstijlblauw, in het kleurenschema hieronder staan de 

juiste kleurnummers in verschillende kleurenschema’s.  

Ook varianten van het huisstijlblauw worden gebruikt in grafische vormgeving, 

bijv. 75%, 50% of 25% dekking. Zie de linker kolom hieronder. 

Zwart wordt meestal gebruikt voor teksten. 

In het logo komen bovendien nog enkele andere kleuren voor die toegepast 

kunnen worden, bijvoorbeeld om accenten te leggen: 

• Goud / geel uit het kroontje (wordt meestal vervangen door Geel PMS 

7409 C / #FOB323), 

• Rood uit de parels in het kroontje,  

• Groen uit de parels in het kroontje,  

• Zilver / grijs uit het wapenschild.  

Deze kleuren staan in het schema hieronder. Ook zijn er nog enkele afgeleide 

kleuren beschreven die in grafische vormgeving kunnen worden toegepast. 

Voorbeeld Kleurnummers Voorbeeld Kleurnummers 
 

 

PMS 2925  
RGB  0 156 222 

HEX #009CDE 
C87 M23 Y0 K0 
‘Huisstijlblauw’ 

 

PMS 126  
RGB  154 118 17 

HEX #9A7611 
C0 M23 Y100 K34 
(‘Vieze kleur’, deze wordt 

meestal vervangen door 
de gele kleur onderaan) 

 

75% PMS 2925 
RGB  64 181 230 

HEX #40B5E6  

PMS Red 032  
RGB  255 23 33 

HEX #FF1721 
C0 M91 Y87 K0 

 

50% PMS 2925 
RGB  128 206 239 
HEX #80CEEF  

PMS 355 
RGB  0 150 57 
HEX #009639 

C100 M0 Y91 K6 

 

25% PMS 2925 

RGB  191 230 247 
HEX #BFE6F7  

RGB  178 180 178 

HEX #B2B4B2 
C0 M0 Y0 K27 

 

 

PMS 7463 

RGB  0 43 73 
HEX #002b49 
C100 M43 Y0 K65 

 

PMS 7409 

RGB  240 179 35 
HEX #F0B323 
C0 M30 Y95 K0 
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Pagina op de website van de gemeente Weert, waarin deze kleuren gebruikt zijn. 

Herkenbaar in de afbeelding is de blauwe huisstijlkeur, met de donkerblauwe 

afgeleide kleur. 

Digitale toegankelijkheid & kleurgebruik 

Bestanden (vaak pdf-bestanden) of bijvoorbeeld videofilmpjes die de gemeente 

online publiceert, bijvoorbeeld op onze website, op het intranet of via een 

mobiele app, moeten voldoen aan eisen voor digitale toegankelijkheid. Dit is 

vastgelegd in wetgeving door de Rijksoverheid. 

Digitale toegankelijkheid wil zeggen dat iedereen gebruik kan maken van de 

mogelijkheden die het internet, computers en smartphones bieden. Wanneer 

gaat het mis met digitale toegankelijkheid? Bijvoorbeeld als een website witte 

tekst op een lichtblauwe achtergrond aanbiedt - dat is onleesbaar voor 

slechtzienden. Of als een illustratieve grafiek geen tekstuele beschrijving bevat, 

zodat de hulpsoftware van een blinde bezoeker niets kan voorlezen. En als een 

video geen ondertiteling heeft en daarmee onbegrijpelijk wordt voor een dove of 

slechthorende. 

Het gaat niet alleen om websites, maar ook om documenten die daarop te 

vinden zijn. Vaak zijn dit pdf-bestanden. Bestanden die goed toegankelijk zijn, 

kunnen bijvoorbeeld ook door mensen met een visuele beperking (met speciale 

software) gelezen worden. Op diezelfde manier wordt door die software ook 

beschreven wat er op een afbeelding in het document te zien is. Maar: dat kan 

alléén als het document op de juiste manier gemaakt wordt, zodat het voor 

iederéén toegankelijk is.  

De voorbereiding begint in het originele (Word-)document. Door hier een aantal 

controles te doen, te werken met koppen in de tekst én alle afbeeldingen en 

tabellen van een alternatieve beschrijving te voorzien, kom je al een heel eind.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01
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Bij gebruik van de huisstijlkleuren moet rekening gehouden worden met een 

juist contrastratio tussen verschillende kleuren, bijvoorbeeld de achtergrondkleur 

en de tekst die daarover staat. Dit zijn de zogenaamde ‘WCAG’ eisen. Minimaal 

contrastratio is 4.5:1, maar voor gebruikers met een visuele beperking wordt 

7:1 aangeraden. 

 

Onze huisstijlkleur blauw (PMS 2915 / #009CDE / R0 G156 B222) voldoet 

niet aan deze eisen, als je bijvoorbeeld witte of zwarte teksten gebruikt op een 

achtergrond met deze kleur blauw. Als alternatief kan dan deze kleur gebruikt 

worden: 

 

Voorbeeld Kleurnummers 
 

 

HEX #0279b6 / #08b / arkcyan 
RGB 2 121 182 

HSL (200,97,36) 

 

Voor het berekenen van een juist contrastratio tussen twee kleuren, zie de 

website leaverou.github.io/contrast-ratio. 

Voor meer info over digitale toegankelijkheid, zie: digitoegankelijk.nl/uitleg-van-

eisen. 

De website inclusiefpubliceren.nl/kennis biedt informatie voor uitgevers, 

communicatiebureaus of grafische vormgevers en geeft aan waar je op moet 

letten bij het maken van digitale communicatiemiddelen.

http://leaverou.github.io/contrast-ratio/
https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen
https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen
http://www.inclusiefpubliceren.nl/kennis
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5. Lettertype 

De huisstijlletter van de gemeente Weert bij grafische vormgeving is de letter 

‘Optima’ of de open source variant ervan, ‘Optimum’. Deze kan worden gebruikt 

in de variaties Roman (normal), Bold (vet), Italic (cursief) of Bold + Italic (vet 

én cursief). 

Alternatief Optimum / Verdana 

In 1997 waren er bij de invoering van Optima als nieuw huisstijllettertype 

problemen met de computers en printers in het stadhuis. Niet alle apparaten 

konden deze letter goed weergeven op het scherm of goed afdrukken. Ook 

ontbraken sommige letters met speciale tekens (diakrieten) in dit lettertype. 

Daarom is er voor gekozen om intern het lettertype Verdana te gebruiken en bij 

externe middelen (waar dat kan) Optima toe te passen.  

Optima is een schreefloos lettertype, Verdana is een lettertype met schreef.   

 

Optima is géén gratis lettertype, maar kan alleen aangeschaft worden met 

een gebruikerslicentie. Er is wel een open source variant beschikbaar, deze heeft 

als naam ‘Optimum’. Zie voor meer info: http://en.wikipedia.org/wiki/Optima  

 

Tegenwoordig zijn de problemen met de weergave en het printen van Optima 

bijna niet meer aanwezig.  

Optimum is een afgeleide van Optima en is een freeware / open source 

lettertype.  

Het lettertype Verdana zit overigens standaard in Windows. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Optima
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Lettergrootte 

Voor de vormgeving van brieven, nota's, formulieren, memo's, eenvoudige 

folders en andere stukken die in de kantooromgeving worden geproduceerd, 

wordt de letter Optima in lettergrootte 9 of 10 gebruikt. Waar dat niet kan is het 

standaardlettertype Verdana, ook in lettergrootte 9 of 10. Om accenten aan te 

brengen mag deze letter worden vergroot en/of vet gemaakt. 

Het lettertype Verdana valt in het gebruik overigens iets groter uit dan Optima in 

dezelfde grootte, zie het voorbeeld op de vorige pagina.  

Cursief 

Het gebruik van een cursieve letter wordt afgeraden voor grote hoeveelheden 

tekst, omdat dit moeilijker leesbaar is. De cursieve variant kan wel gebruikt 

worden voor een (kort) citaat, een titel, een begrip of om accenten te leggen. 

 

Gebruik van lettertype Optima bij belettering in het stadhuis: naamaanduiding 

van een vergaderkamer.  
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6. Fotografie en covers 

Er zijn géén leidende afspraken gemaakt over het gebruik van fotografie in 

relatie tot de huisstijl van de gemeente Weert. In grafische vormgeving kunnen 

foto’s worden gebruikt in allerlei kleuren, formaten of met allerlei bewerkingen. 

Soms kan een vastgestelde communicatiestrategie bij een bepaald project wel 

richtlijnen geven over gebruik van foto’s, bijvoorbeeld alleen gebouwen, of 

alleen foto’s met mensen erop. Dit staat dan in het specifieke communicatieplan 

bij dit project of beleid. 

Rechten op beeldmateriaal 

Waar goed op gelet moet worden bij het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, 

tekeningen, afbeeldingen, beeldbewerkingen) zijn de rechten op dit materiaal. Al 

het beeldmateriaal dat in grafische vormgeving gebruikt wordt, moet vrij zijn 

van rechten. En zijn beelden niet rechtenvrij, dan moet voorafgaand aan het 

gebruik toestemming worden verkregen van de fotograaf of maker van de 

beelden. Staan er personen herkenbaar op de foto? Ook van hun is dan 

toestemming nodig om de foto te gebruiken. Leg dit ook schriftelijk vast! 

Gebruik van foto’s van Internet (‘even googelen’) wordt strikt afgeraden. Foto’s 

van internet zijn meestal niet rechtenvrij en mogen niet zonder toestemming 

gebruikt worden.  

 

Voorbeeld: Er stond een foto van een schilderij op de voorkant van een 

beleidsnota. Wat de collega die deze nota maakte niet wist, was dat het 

schilderij toevallig van een kunstenares uit Weert was. Toen deze de 

beleidsnotitie op de website van de gemeente zag staan met een foto van haar 

schilderij erop, trok ze aan de bel. Er is uiteindelijk een schadevergoeding 

betaald van enkele duizenden euro’s. Kortom: haal beeldmateriaal niet zomaar 

van het web en vraag altijd eerst toestemming! 

Op zoek naar (rechtenvrij) beeldmateriaal? 

Heb je zelf geen goed beeldmateriaal en ben je op zoek naar (rechtenvrije) 

beelden? Er zijn dan verschillende opties: 

• Team Communicatie heeft een beeldbank waarin veel foto’s zitten van Weert 

en omgeving en van evenementen. 

• Er is een beeldbank te vinden op www.metonsinweert.nl/toolkit met foto’s in 

allerlei thema’s over Weert. Daarnaast zijn er foto’s van evenementen.  

• Er zijn online veel algemene fotobanken waar beelden rechtenvrij 

gedownload kunnen worden. Voorbeelden zijn de onderstaande websites: 

pixabay.com 

pexels.com 

http://www.metonsinweert.nl/toolkit
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
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unsplash.com 

morguefile.com 

freefoto.com 

dragonartz.net 

 

Beelden zijn soms uit het buitenland afkomstig, niet alles is daardoor even 

geschikt voor gebruik in Nederland of bij Nederlandse onderwerpen of 

thema’s.  

• Ook zijn er veel beeldbanken die online foto’s verkopen. Enkele voorbeelden 

zijn: 

shutterstock.com 

sxc.hu 

gettyimages.nl 

Hierbij moet je vaak wel een abonnement afsluiten en de rechten daarnaast 

nog per foto afkopen.  

Model voor covers en nota’s 

Voor de covers van folders, nota’s, beleidsnotities en andere documenten wordt 

een model (sjabloon) gehanteerd waarbij in het midden een foto word geplaatst 

op de achtergrond. Naast dit model worden soms nog andere modellen gebruikt, 

zie hoofdstuk 9 voor enkele andere voorbeelden of varianten. 

 

Sjabloon voor een cover van een nota.   

https://unsplash.com/
http://morguefile.com/
http://www.freefoto.com/index.jsp
http://www.dragonartz.net/
https://www.shutterstock.com/
http://www.sxc.hu/
http://www.gettyimages.nl/
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7. Extra vormgevingselementen 

Kroontje 

Het kroontje (‘soft element’) uit het wapen van de gemeente Weert kan gebruikt 

worden als extra vormgevingselement. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt als 

achtergrond bij een object. Vaak wordt dan een detail van het kroontje sterk 

uitvergroot en gebruikt als lijntekening of als gevuld vlak. Hieronder enkele  

voorbeelden, meer voorbeelden zijn te zien in hoofdstuk 9. 

 

 

 

Drie voorbeelden waarbij het kroontje als extra vormgevingselement is 

toegepast. 
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Streepjes 

De 4 liggende streepjes die in het logo naast het wapen geplaatst zijn, kunnen 

ook als losstaand vormgevingselement gebruikt worden. Bijvoorbeeld om het 

eind van een pagina te markeren, of als kader van een bepaald vlak. Hierbij 

moet wel de plaatsing van de streepjes en de onderlinge afstand gelijk blijven, 

zoals ook het logo wordt toegepast.  

Omdat het logo van de gemeente (waar dat kan) gecentreerd wordt toegepast, 

worden deze streepjes ook meestal gecentreerd geplaatst, zodat deze lijnen met 

het logo. 

De streepjes kunnen ook gespiegeld gebruikt worden, als dit past in de 

vormgeving. 

 
 

 

Voorbeeld waarbij de streepjes uit het logo als losse elementen zijn toegepast. 

Balkjes met sector- of afdelingsnamen 

Tot aan de 2013 werd in de huisstijl gebruik gemaakt van zwarte balkjes die de 

‘afzender’, bijvoorbeeld een vakafdeling, van een communicatiemiddel 

aanduidde.  
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Bovenaan brieven waren deze balkjes bijvoorbeeld te vinden, zodat je kon zien 

van welke afdeling de brief afkomstig was. Deze balkjes worden nu niet meer 

gebruikt. De afzender van de brief blijkt uit de slotalinea en de ondertekening.  
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8. Checklist

Hieronder volgt een korte checklist voor het maken van communicatiemiddelen 

in de huisstijl van de gemeente Weert. Voldoet uw ontwerp aan deze punten?  

Nr. Omschrijving 

1 Is het juiste logo van de gemeente Weert gebruikt? En wordt deze 

gecentreerd toegepast? 

2 Is als lettertype Optima gebruikt, eventueel als alternatief Optimum 
of Verdana? 

3 Bij het gebruik van kleuren: is gebruik gemaakt van de hoofdkleuren 
zoals beschreven in hoofdstuk 4? Het huisstijlblauw is dé hoofdkleur 

en wordt het meest toegepast, bijvoorbeeld in koppen. Bij websites / 
internetgebruik: voldoen de kleuren aan de WCAG-richtlijnen en 
contrastratio’s? 

4 Is gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat rechtenvrij is of 
waarvan de rechten in bezit zijn van de gemeente Weert of zijn 
afgekocht? 

5 Zijn de kroon of de liggende streepjes eventueel gebruikt als extra 
vormgevingselementen? 

6 (Voor medewerkers van de gemeente:) Zijn er sjablonen beschikbaar 
voor het soort document of communicatiemiddel dat je gaat maken? 
Gebruik deze dan! 

Bij twijfel of het juist gebruik van de huisstijl of elementen hieruit, neem dan 

contact op met team Communicatie. De contactgegevens staan in hoofdstuk 11. 

Voor medewerkers zijn op het intranet (in het ‘Communicatieplein’) verschillende 

sjablonen te vinden voor bijvoorbeeld brieven, Powerpoint-presentaties, nota’s, 

etc. 
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9. Voorbeelden 

Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen van middelen in onze huisstijl. 

 

 

Infographic van de begroting 2022. 

 

  

Serviesgoed (logo zonder tekst). 
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Enveloppen. 

Suikerzakje. 

Voorkant van een folder. 
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Banner social media met wijzigingen in openingstijden rondom de feestdagen. 

Banner social media met wijzigingen in openingstijden rondom de feestdagen. 

Cover van een nota. 
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Cover van een nota. 

Raamposter A3. 
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Brochure. 

 

 

Belettering op de gevel van het stadhuis  
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Belettering aan de buitenzijde van een vergaderkamer in het stadhuis. 

 

 

Vacature op Facebook / LinkedIn. 
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Cover van een nota. 

 

 

Profielschets voor de vacature voor een nieuwe burgemeester. 
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Interne instructie corona en werken op kantoor. 

Voorblad van een interne toolbox. 
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Organogram van de gemeente Weert. 

Cover van de nota ‘Omgevingsvisie’. 
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Binnenpagina uit de nota ‘Omgevingsvisie’.
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10. Handige links

Hieronder enkele links naar websites die -in relatie tot de huisstijl- van pas 

kunnen komen: 

Historische informatie over het wapen van Weert en de gemeentevlag: 

weert.nl/gemeentewapen-en-vlag 

Informatie over het lettertype Optima: 

en.wikipedia.org/wiki/Optima 

Informatie over Optimum, de freeware (open source) variant van Optima: 

www.fontpalace.com/font-details/Optimum/ 

ttfonts.net/font/29385_Optimum.htm  

Informatie over de heraldische kleur blauw uit het wapen: 

www.wazamar.org  

nl.wikipedia.org/wiki/Heraldische_kleur  

Schrijfwijzer voor medewerkers van de gemeente Weert, met tips en adviezen 

voor het schrijven van brieven in ‘klare taal’: 

intranet.weert.nl/serviceplein-2/serviceplein/schrijfwijzer (OCTO / intranet)  

Fotobanken: 

pixabay.com (rechtenvrij) 

pexels.com (rechtenvrij) 

unsplash.com (rechtenvrij) 

morguefile.com (rechtenvrij) 

freefoto.com (rechtenvrij) 

dragonartz.net (rechtenvrij) 

shutterstock.com (betaald) 

sxc.hu (betaald) 

gettyimages.nl (betaald) 

Informatie voor bureaus en vormgevers over toegankelijkheid: 

inclusiefpubliceren.nl/kennis 

https://www.weert.nl/gemeentewapen-en-vlag
http://en.wikipedia.org/wiki/Optima
http://www.fontpalace.com/font-details/Optimum/
http://ttfonts.net/font/29385_Optimum.htm
http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Heraldische-Wapenkunde-in-de-Nederlanden/bl-kleuren.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heraldische_kleur
https://intranet.weert.nl/serviceplein-2/serviceplein/schrijfwijzer
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
http://morguefile.com/
http://www.freefoto.com/index.jsp
http://www.dragonartz.net/
https://www.shutterstock.com/
http://www.sxc.hu/
http://www.gettyimages.nl/
http://www.inclusiefpubliceren.nl/kennis
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11. Contact

Voor meer informatie over het toepassen van de huisstijl van de gemeente 

Weert, voor voorbeelden, advies of ondersteuning kun je terecht bij: 

Team Communicatie 
Afdeling Concernstaf 

Telefoon: (0495) 575 000 
E-mail: communicatie@weert.nl
Website: www.weert.nl/media

Schakel altijd en vooraf met team Communicatie als je een extern 

bureau iets wilt laten maken in de huisstijl. 

Logo gemeente Weert 

Voor het opvragen / downloaden van digitale bestanden van het logo van de 

gemeente (.eps of .ai bestanden), kun je terecht bij team Communicatie. 

Het huisstijlhandboek is voor medewerkers van de gemeente Weert op het 

intranet (OCTO) te vinden en te downloaden. 

Externe (grafische) bureaus kunnen dit huisstijlhandboek downloaden via de 

website van de gemeente Weert, zie: www.weert.nl/media 

mailto:communicatie@weert.nl
http://www.weert.nl/media
http://www.weert.nl/media
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