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Voorwoord

2 .

Dit huisstijlhandboek geeft algemene richtlijnen voor bibliotheken voor het ge-

bruik van het label Informatiepunt Digitale Overheid en de bijbehorende huisstijl en  

promotiematerialen. De materialen zijn aan te passen, te  downloaden of te bestellen 

via de toolkit Informatiepunt Digitale Overheid op www.landelijkehuisstijl.nl. 

In 2019 zit de toolkit nog  achter een speciale link die je kan opvragen bij 

stephanie.verhagen@kb.nl. 

Heb je tips, suggesties, vragen, etc, graag een mailtje naar stephanie.verhagen@kb.nl.
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Positionering

4 .

Context 

Het Informatiepunt Digitale Overheid valt onder het pro-

gramma Bibliotheek en basisvaardigheden en is onder-

deel van de ontwikkeling naar een brede maatschap-

pelijk-educatieve bibliotheek met de volgende 2 pijlers:

• Zelfredzaam maken via het educatie-aanbod (cur-

sussen Klik&Tik en Digisterker)

• Faciliteren van hulp en informatie via een onders-

teuningsstructuur 

Doel

• Doel is dat álle mensen mee kunnen doen in de 

steeds meer digitaliserende maatschappij en 

gebruik kunnen maken van de overheidsdienstver-

lening. 

• Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt 

mensen, door handvatten aan te reiken om digitale 

overheidszaken zelf te kunnen regelen ofwel door 

blijvende hulp te bieden.

Wat is het Informatiepunt Digitale Overheid?

Gids

Het Informatiepunt Digitale Overheid is een eerste 

aanspreekpunt voor algemene vragen over de (digitale) 

overheid. De medewerkers van het Informatiepunt weten 

snel de weg te vinden op de websites van de overheid 

naar de juiste informatie om de eerstelijns vragen te 

beantwoorden en waar nodig door te verwijzen naar het 

maatschappelijk middenveld (persoonsgebonden vragen) 

of de betreffende overheidsinstantie

Het Informatiepunt Digitale Overheid biedt hulp op de 

volgende gebieden: 

• WAAR je moet beginnen

• HOE je iets moet vinden

• WAT je moet doen

• Bij WIE je moet zijn (zelf/maatschappelijk  

middenveld, organisatie)

• HOE kun je verder leren (cursussen/trainingen

Toegankelijk

Het Informatiepunt Digitale Overheid biedt een laag-

drempelige fysieke plek waar je vriendelijk geholpen 

wordt en op je gemak wordt gesteld. We kijken met je 

mee, we helpen je op weg, we denken me je mee.

Het is een plek om te luisteren, aandacht te krijgen, je 

gehoord te voelen.

Helpt in de ontwikkeling van vaardigheden, zelfstandig-

heid en zelfvertrouwen

Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt mensen zelf-

standiger te worden en meer zelfvertrouwen te krijgen 

door hun digitale vaardigheden te stimuleren (doorver-

wijzing naar digivaardigheidscursussen zoals Klik&Tik, 

Digisterker, digispreekuur etc.). Zo kan men in de toe-

komst digitale overheidszaken zelf afhandelen. We rea-

liseren ons dat niet iedereen leerbaar is en zijn daarom 

ook een plek waar mensen steeds terug kunnen komen 

voor hulp. 



Heeft een signaleringsfunctie

Door het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen men-

sen (met problemen) eerder in beeld komen. Bijvoor-

beeld bij het hebben van schulden of laaggeletterdheid. 

 

Wat is het Informatiepunt Digitale Overheid niet?

Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt mee tot aan 

de ‘Mijn’ omgeving. Voor persoonsgebonden vragen 

verwijzen wij door naar samenwerkingspartners in het 

maatschappelijk middenveld.

Openingstijden en bemensing

De bibliotheken bepalen lokaal de openingstijden en de 

bemensing. Vanuit het landelijke programma kan een 

deskundigheidstraining gevolgd worden. 

 

Tone of voice; hoe spreken we mensen aan? 

• Vriendelijk 

We zijn menselijk, hebben aandacht, we nemen de 

tijd 

• U-vorm 

We spreken mensen met ‘u’ aan omdat een groot 

deel van de doelgroep uit ouderen bestaat   

• Betrouwbaar en neutraal 

De Bibliotheek  

• Toegankelijk 

We zijn dichtbij, er is persoonlijk contact 

• Hulpvaardig 

We helpen met het zelf kunnen of leren (vaardig-

heid en zelfstandigheid), werken aan zelfvertrou-

wen

Kernboodschap

Vragen over de overheid? We helpen u verder in de  

Bibliotheek

Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker 

op de computer via internet. Bijvoorbeeld zorgtoeslag 

aanvragen, werk zoeken of een rijbewijs verlengen. 

Daarvoor moet u wel kunnen omgaan met een computer.  

En een DigiD kunnen aanvragen.

Veel mensen vinden dit nog lastig. Maar als u eenmaal 

weet hoe het werkt via de computer, is het misschien 

minder moeilijk dan u eerst dacht. Vaak heeft u dan ook 

sneller antwoord. Soms zelfs meteen.

Wilt u iets regelen via de computer en kunt u wel wat 

hulp gebruiken? Wilt u zelf beter leren omgaan met de 

websites van de overheid? Of kent u iemand die wel 

wat hulp kan gebruiken? Ga dan naar het Informatiepunt  

Digitale Overheid in de Bibliotheek. Hier luisteren we 

naar uw vraag en denken met u mee. We geven u direct 

informatie waarmee u verder kunt. Of verwijzen u door 

naar de juiste organisatie. U kunt ook gratis computer-

cursussen volgen.  Zodat u ook zelf dingen kunt regelen 

met de overheid via de computer. 

Kom eens langs. U bent welkom zonder afspraak. U hoeft 

geen lid te zijn van de Bibliotheek. De hulp is gratis. 

We helpen u verder bij het Informatiepunt 

Digitale Overheid in de Bibliotheek.
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Informatiepunt . label > kleur6 .



Informatiepunt . label > diapositief7 .



Informatiepunt . label > zwart wit8 .



AaBb
AaBb

Vectora Lt Std

Light

Bold
Italic

Vectora Lt Std

Light
Italic
Bold

Informatiepunt . font > huisstijlletter9 .



AaBb
AaBb

Verdana Regular

Verdana bold

Regular
Italic
Bold

Regular
Italic
Bold

Informatiepunt . font > Openfont en webfont10 .



Informatiepunt . kleur > inspiratie11 .



alle kleuren

dubbele kleuren eruit

kleuren
samenvoegen CAK/RIJKS CAK/CIZSVB/CAK

Bibliotheek CIZ

CJIB
DUO
Belastings-
dienst

UWV
CBR
CAK SVB

uitkomst

Grijs komt terug in de zwart wit 
versie van het label

Valt onder oranje doordat het 50% 
van oranje is

CAK is vertegenwoordigd in 
licht blauw.
CJIB, DUO en Belastingdienst 
hebben één kleur, Rijksoverheid blauw.

CAK is vertegenwoordigd in 
licht blauw

CAK is vertegenwoordigd in 
licht blauw.
SVB heeft één kleur

Informatiepunt . kleur > inspiratie12 .



Informatiepunt . kleur 

CMYK 0/65/100/0 CMYK 0/100/95/0 CMYK 100/45/6/28 CMYK 100/0/0/0 CMYK 45/1/0/1 CMYK 57/0/35/0 CMYK 0/0/0/90

13 . 13



Informatiepunt . kleur > label

CMYK 45/1/0/1

CMYK 100/45/6/28

KLEUR > LABEL

Het label wordt in het lichtblauw en donker-

blauw gebruikt met als ondertitel ‘digitale 

overheid’.

Het beeld-label (i in het rondje) wordt ook los 

gebruikt als stijlelement.

14 .



AaBb
AaBb

Informatiepunt . kleur > typografie

KLEUR > TYPOGRAFIE

De kleur voor typografie is 90% zwart in 

verband met digitale toegnakelijkheid. 

Dit geldt vooral voor de zwarte letters op 

gekleurde ondergrond.

15 .



Informatiepunt . kleur > beeld-label

KLEUR > BEELD-LABEL

Het beeld-label (i in het rondje) mag in alle 

huisstijl kleuren gebruikt worden als los ele-

ment.

16 .



17 . Informatiepunt . stijlelement > mens en maatschappij



STIJLELEMENT > KLEUR EN LOGO

Alle huisstijl kleuren mogen gebruikt worden 

in alle combinaties. Er moet wel altijd iets van 

de Bibliotheek zichtbaar zijn (oranje kleur of 

logo).

De combinatie donkerblauw/lichtblauw niet 

gebruiken, is te veel alleen overheid

Informatiepunt . stijlelement > kleur en logo18 .



MIDDELEN > POSTER

Bibliotheeklogo staat altijd rechts onderin. 

Het logo is zo groot als beeld-label (i).

Deze is er diverse formaten verkrijgbaar (A0 

tot A4) en ook een vrij invulbare variant.

19 . Informatiepunt . poster



MIDDELEN > FLYER

Bibliotheeklogo staat altijd rechts onderin. 

Het logo is zo groot als beeld-label (i).

Er is een algemene variant en een variant die 

lokaal aanpasbaar is.

Adres, telefoonnummer, openingstijden, 

naam contactpersoon, foto en logo zijn op- 

tioneel en zelf in te vullen.

20 . Informatiepunt . flyer



Informatiepunt . verwijskaart

MIDDELEN > VERWIJSKAART

Deze kaart kunnen lokale partners gebruiken 

bij doorverwijzing naar de Bibliotheek als ze 

denken dat klanten hulp nodig hebben bij 

de Digitale Overheid of een computercursus 

zouden kunnen volgen.
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Informatiepunt . afsprakenkaart

MIDDELEN > AFSPRAKENKAART

Deze kaart kan gebruikt worden door  

bibliotheken als zij een afspraak maken bij 

een lokale maatschappelijke partner voor 

persoonsgebonden vragen (achter de DigiD).

22 .



Informatiepunt . openingstijdenkaart23 .



Informatiepunt . rollbanner24 .



Informatiepunt . vloersticker25 .



Informatiepunt . plafondkaart26 .



Informatiepunt . raamsticker27 .



• DigiD

• Belastingen & toeslagen

• AOW  

• Werk & uitkering

• Inburgering

• Rijbewijs

• Zorg

• Studiefinanciering

• Verkeersboetes

Heeft u vragen 
over de  
overheid?

We helpen u verder in  
de Bibliotheek

Informatiepunt . beachflag28 .



Informatiepunt . badge29 .



animatie

Informatiepunt . narrowcasting landscape30 .



Informatiepunt . narrowcasting portrait

animatie
31 .



Informatiepunt . banner

ONLINE PROMOTIE > BANNER 

Formaat :  600x180px

  851x315px

  1200x628px

  1500x500px

Resolutie : 72dpi

Kleurmodus : RGB

32 .



Informatiepunt . banner social media33 .



INRICHTING > SCENARIO 1

We hebben de inrichting uitgewerkt in 3 
scenario’s; 1) alles nieuw, 2) bestaande 
meubels en 3) mobiel.

Scenario 1 bestaat uit de onderstaande 
meubels (zelf kopen bij Ikea):

• Ronde witte tafel (Ikea DOCKSTA)

• Witte kuipstoelen (Ikea FANBYN)
 
 
Promotiemateriaal:

• vloerstickers als signing (pet set van 6 

kleuren te bestellen)

• vloerstickers rondom de tafel 

• plafondkaart

• narrowcasting of rollbanner

• tafelsticker blauw (i) (85x85 cm)

Een huiselijke sfeer wordt erg gewaardeerd  

door de doelgroep. Dat doe je met:

• goede signing

• gezelligheid op tafel (koffie, thee, wat  

lekkers)

• zorg dat er genoeg plek is voor papieren

• een plant op tafel of op de vloer

• een lage tafel verdient de voorkeur 

boven een balie of een hoge tafel. Zo 

geef je meer het gevoel dat je de tijd 

voor de klant neemt. 

Informatiepunt . inrichting 134 .



INRICHTING > SCENARIO 2

Binnen dit scenario maak je gebruik van 
eigen meubels zoals een bestaande tafel 
en/of stoelen.

Promotiemateriaal:

• vloerstickers als signing (pet set van 6 

kleuren te bestellen)

• vloerstickers rondom de tafel 

• plafondkaart

• narrowcasting of rollbanner

• tafelsticker blauw (i) (85x85 cm)

Een huiselijke sfeer wordt erg gewaardeerd 

door de doelgroep. Dat doe je met:

• goede signing

• gezelligheid op tafel (koffie, thee, wat  

lekkers)

• zorg dat er genoeg plek is voor papieren

• een plant op tafel of op de vloer

• een lage tafel verdient de voorkeur 

boven een balie of een hoge tafel. Zo 

geef je meer het gevoel dat je de tijd 

voor de klant neemt 

Informatiepunt . inrichting 235 .



INRICHTING > SCENARIO 3

Scenario 3 is een mobiel Informatiepunt.

Het mobiele Informatiepunt bestaat uit:

• vloerstickers (set van 6 kleuren)

• rollbanner

• mobiele balie

Wil je een ( mobiele)  balie? 

Neem dan contact op met Eddy Wessels,

e.f.wessels@bibliomedia.nl

Informatiepunt . inrichting 336 .



Dit is een uitgave van


