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VOORWOORD

 
 
 
 
 
Beste vrijzinnig humanistische vrienden,

Beste collega’s,

 

De huisstijl van deMens.nu is sinds de introductie in 2011 al goed 
ingeburgerd. Maar zoals de tijd niet stilstaat, geldt dit evenmin voor 
de huisstijl van deMens.nu. Door het dagelijks gebruik merken 
we dat er punten zijn die met de tijd evolueren. Daarom deze licht 
aangepaste huisstijlgids, die je zal helpen bij de profilering en de 
professionele uitstraling. We zorgen ervoor dat het hanteren van 
de huisstijl in deMens.nu, huisvandeMens en de lidverenigingen 
opnieuw vlot kan verlopen en weinig tijd vraagt.

Dit vernieuwde boek loodst je door de afspraken, met concrete 
toepassingen en eventueel nieuwe informatie. Deze gids, samen 
met de logo’s, de huisstijlelementen en de diverse sjablonen,  
is beschikbaar via het intranet e-Mens. Je kan er alles bekijken en 
downloaden. Voor verdere ondersteuning en vragen kan je terecht 
bij de collega’s van Representatie & PR of het communicatieteam 
van het federaal secretariaat.

Via het vermelden van deMens.nu of huisvandeMens als extra 
afzender op alle communicatie optimaliseren we de herkenbaarheid 
bij de ontvanger. Het logo van deMens.nu en/of huisvandeMens 
wekt vertrouwen en benadrukt de onderlinge verbondenheid. 

De logo’s, golven en andere huisstijlelementen identificeren ons met 
de grote vrijzinnig humanistische familie. 

Voorwaarde is echter wel het correct en consequent toepassen van 
de huisstijlregels. Hiervoor is je engagement nodig. Samen kunnen 
we van onze huisstijl een succesverhaal blijven maken.

 

Met collegiale groet,

Anne-France Ketelaer Sylvain Peeters 
algemeen directeur deMens.nu voorzitter deMens.nu
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INLEIDING

DeMens.nu is vrijzinnig humanistisch
Het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed is vandaag meer dan ooit aanwezig in de samenleving. 
Toch merken wij dat de zichtbaarheid ervan in de samenleving moeilijk ingang vindt. Om hierin 
verandering te brengen besloot de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) in 2011 om als uithangsbord 
deMens.nu te lanceren en een hieraan gelieerde coherente huisstijl in te voeren.

De belangrijkste functie van de huisstijl is naast het genereren van onze identiteit, het vergroten van 
de herkenbaarheid. De activiteiten die georganiseerd worden – zij het door een lidvereniging,  
een huisvandeMens of deMens.nu als koepel – kunnen op die wijze direct geassocieerd worden  
met het vrijzinnig humanistische netwerk. De huisstijl van deMens.nu zal je dus helpen bij je 
professionele uitstraling.

In deze geactualiseerde huisstijlgids worden de aangepaste krijtlijnen van de huisstijl toegelicht.  
Het is immers zo dat onder invloed van de lidverenigingen en andere stakeholders de fakkel niet 
mag verdwijnen zoals de bedoeling was bij het “fading-out”-scenario. Men wil dit waardevol symbool 
een plaats geven bij het logo als een soort watermerk, een signatuur die verwijst naar de waarden 
uit het verleden. Ook werken we met een aangepaste opdeling van de 3 niveaus met betrekking tot 
het gebruik van logo en huisstijl.

Voor meer bijzonderheden kan je terecht via het intranet. Bij vragen, contacteer de collega’s van 
Representatie & PR, en indien nodig het communicatieteam van het federaal secretariaat.

deMens.nu Dit logo vertaalt vooral het inclusieve van het 
vrijzinnig humanisme: namelijk de mens centraal. 

We leven nu, kinderen van onze tijd, met eigen zienswijzen, 
maken we nu keuzes voor morgen. Met de url “.nu” (punt nu) 
willen we dat ook in de digitale wereld van nu en morgen.

De baseline verduidelijkt onze visie: is vrijzinnig 
humanistisch.

De fakkel hoort steeds bij het logo, maar als een soort 
“watermerk”.

Samen maken wij het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed zichtbaar.

De communicatie van deMens.nu situeert zich in 3 categorieën, waarvoor generieke en specifieke 
huisstijlregels gelden.

1. DeMens.nu als uitgever

a. als initiatiefnemer 
b. als hoofdsponsor in een samenwerking + in samenwerkingsverband met externe partners

2. HuisvandeMens als uitgever

a. als initiatiefnemer 
b. als hoofdsponsor in een samenwerking + in samenwerkingsverband met externe partners

3. Lidvereniging van deMens.nu als uitgever

a. als initiatiefnemer 
b. als hoofdsponsor in een samenwerking + in samenwerkingsverband met externe partners
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1. DEMENS.NU ALS UITGEVER 

1.a. Als initiatiefnemer
Huisstijl en huisstijlelementen van deMens.nu

Onderstaande huisstijl wordt gebruikt wanneer deMens.nu optreedt als uitgever, met andere woorden 
als initiatiefnemer of als de officiële vertegenwoordiger van de vrijzinnige verenigingen.

De huisstijl van deMens.nu wordt bepaald door 2 vaste grafische elementen: het logo en de golf.  
Het samengebruik hiervan heeft tot doel de herkenbaarheid te versterken. 

Gebruik en schrijfwijze van de naam deMens.nu
Je schrijft steeds deMens.nu in plaats van UVV of Unie Vrijzinnige Verenigingen. Dit betekent niet dat 
de Unie ophoudt te bestaan. Wij kozen ervoor om een meer communicatieve en toegankelijke naam 
te gebruiken.

In teksten schrijven wij deMens.nu aan elkaar met een hoofdletter bij Mens. Aan het begin van de 
zin gebruiken wij volgens de regel van de Nederlandse taal een hoofdletter, al raden we aan om te 
vermijden dat je een zin start met deMens.nu. De baseline ‘is vrijzinnig humanistisch’ wordt zonder 
hoofdletters en zonder koppelteken geschreven.

Dit is een bewuste keuze waarmee wij willen aangeven dat beide even belangrijk zijn.  
DeMens.nu wordt uitgesproken als: “de mens nu”.

Het logo
(in kleur met witte achtergrond)

De golf
(zie verder voor diverse toepassingen.)
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Gebruik van het logo (deMens.nu)

Logo in kleur 

Het logo wordt bij voorkeur in quadri gebruikt op een witte achtergrond. Uitzonderlijk kan het ook op 
zwarte achtergrond gebruikt worden in specifieke omstandigheden (zie volgende pagina). 
Alle versies van het logo zijn verkrijgbaar op het intranet, e-Mens.  Bij vragen, contacteer de collega’s 
van Representatie & PR, en indien nodig het communicatieteam van het federaal secretariaat.

Logo in kleur 
• witte achtergrond

Technische gegevens huiskleuren en accentkleuren van deMens.nu

 Pantone 192 C 

 CMYK C 0 M 100 Y 65 K 0 
 RGB R 227 G 0 B 64 
 RAL  Rouge framboise RAL 3027 
 WEB #c10041

 Pantone 152 C 

 CMYK C 0 M 60 Y 100 K 0 
 RGB R 214 G 124 B 28 
 RAL  Orange foncé RAL 2011 
 WEB #d57e1c

 Pantone 313 C

 CMYK C 95 M 10 Y 30 K 0 
 RGB R 0 G 150 B 172 
 RAL  Bleu ciel RAL 5015 
 WEB #0694aa 

 Pantone 369 C 

 CMYK C 60 M 10 Y 100 K 0 
 RGB R 123 G 170 B 30 
 RAL  Vert jaune RAL 6018 
 WEB #89a834

 Pantone Cool gray 9 C 

 CMYK C 0 M 0  Y 0  K 50 
 RGB R 156 G 158 B 159 
 RAL  Telegris 2 RAL 7046 
 WEB #9b9c9e

Algemene uitleg verschillende kleurenruimtes

Pantone: (PMS-kleur) Dit zijn de standaard 
kleurwaarden die als norm gebruikt worden in zowat 
alle grafische toepassingen, in het bijzonder bij 
drukwerk en textiel.

CMYK: (Cyan, Magenta, Yellow, Key)  
Het vierkleurenpalet waaruit quadri-drukwerk is 
samengesteld. (bv. folders)

 Waarden worden uitgedrukt in procenten. 

RGB: (Red, Green, Blue)  
Waarden voor kleurbepaling op schermen.  
(bv. Facebook)

RAL: Kleurnorm voor verven, kunststoffen e.a. meest 
voorkomend bij signalisatie.

WEB: Hexadecimale waarde voor digitale kleurbepaling 
bij webtoepassingen. 

Opmerking: 

In het geval we niet over de mogelijkheid  beschikken om een 
rasterwaarde van het ‘cool gray 9 C’ te gebruiken, loopt de  
kleur van de fakkel mee in de volle tint van het ‘cool gray 9 C’. 
Bv. bij het aankleden van ramen van huizenvan deMens,  
gevelplaten, borden e.a. waar we RAL-kleuren gebruiken of 
materialen die geen tussentinten hebben (vinyl, kunststof e.a.).
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Logo in 1 kleur

Wanneer gebruik van het kleurlogo omwille van druktechnische of andere redenen onmogelijk is, 
gebruiken we een van onderstaande opties.

 
Monochroom kleur met raster

• met rasterwaarde 
• deze versie kan in de 
   kleuren van het logo: 
   monochroom rood, blauw, 
   groen of oranje

Monochroom kleur

• zonder rasterwaarde 
• deze versie kan in de 
   kleuren van het logo: 
   monochroom rood, blauw, 
   groen of oranje 
• de kleur is beperkt variabel, 
   m.a.w. de hoofdkleur rood, 
   blauw, groen, oranje of zwart

Monochroom negatief met raster

• met rasterwaarde 
• op een kleurvlak of donker 
   deel van een foto

  100% dekking
  60% dekking
  20% dekking

Monochroom negatief 
• zonder rasterwaarde
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Print 
 
Monochroom zwart met raster 
• positief en negatief 
• met rasterwaarde 
• voor zwart-wit drukwerk 
• te gebruiken op zeer donkere achtergrond

 100% zwarte dekking 
 60% zwarte dekking 
 20% zwarte dekking

Monochroom zwart 
• positief en negatief 
• zonder rasterwaarde 
• te gebruiken op zeer donkere achtergrond 
• uiterst geschikt voor  
   documenten waar raster  
   niet mogelijk is (fax, copy…)

 

In kleur op zwart 
 • met rasterwaarde 
• eerder uitzonderlijk te gebruiken in  
   specifieke of passende omgeving. 
 (bv. T-shirts, bepaalde gadgets, tassen ...) 
 Zeker geen algemeen gebruik toestaan.  
 Voor meer bijzonderheden, kan je terecht op het intranet.  
 Bij vragen, contacteer de collega’s van Representatie & PR, 
 en indien nodig het communicatieteam van het federaal secretariaat. 

Het alleenstaande logo
Indien er geen witruimte werd voorzien zijn er 2 mogelijkheden: of het logo wordt op een wit 
basisvlak gezet, of een negatief logo wordt op een effen gekleurde achtergrond geplaatst.  
Probeer te vermijden het logo transparant over een foto te zetten, tenzij de rasterwaarde van  
de achtergrond < 20% is (zie * op pagina 26). Indien de achtergrond zeer donker is (niet zwart),  
kan je het wit (negatief) monochroom logo gebruiken.

Rond het logo (positief of negatief) moet altijd een ruimte gerespecteerd worden zoals hieronder 
aangeduid (zie stippellijn). Wanneer we het positief logo op een donkere achtergrond of foto plaatsen, 
heeft het witte basisvlak onder het logo hetzelfde formaat als de minimum ruimte rond het logo.

X

1/2 X1/2 X

X

X

minstens 2 cm
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bezoek ons op www.deMens.nu 

deMens.nu · Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 
Brand Whitlocklaan 87  bus 9, B-1200 Brussel
T +32 (0)2 735 81 92 · F +32 (0)2 735 81 66 

info@deMens.nu · www.deMens.nu
Ondernemingsnummer 0408 472 839

De heer Jan Janssens
Bedrijfsnaam
Afdeling
Functie
Nieuwstraat 101
B-0000 NIEUWSTAD

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum
naam voornaam xxxxx xxxxxx 00-00-2011
e-mail

Geachte heer (aanspreking)

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? 

Est vetus atque probus, centum qui annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter
 quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, 
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. 
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa ca-
dant et somnia Pythagorea.

Met vriendelijke groeten (slotformule)

Naam Familienaam
Functie

Bijlage:

(titel, aantal)

Gebruik van de golf
De herkomst van de golf is de buiging van de vlam in horizontale 
vorm. Deze typerende vorm is de expressie van warmte, beweging en 
schwung. 

Op het kantoordrukwerk van deMens.nu is de basiskleur van de golf 
rood en wordt bezoek ons op deMens.nu als boodschap meegegeven. 
Op die manier wordt de ontvanger van de communicatie tot verdere 
ontdekking aangespoord. Bij ander drukwerk of publicaties kan de kleur 
van de golf variëren (zie pagina 11). De golf is in diverse formaten terug 
te vinden via het intranet.

De golf in combinatie met het logo

Het bovenste punt van het logo wordt zo centraal mogelijk uitgelijnd met het middelpunt de golf, 
rekening houdend met verhoudingen en leesbaarheid. 

In ideale omstandigheden ziet dit er zo uit:
lid van

Verschillende facetten van de golf
De vorm

De vorm van de golf is, los van het formaat, onveranderlijk  
(zie ook volgende pagina)

Aandachtpunten:

1. De golf mag nooit gespiegeld, uitgerekt of ingeduwd worden.

 
2. In de golf kan geen enkele andere tekst, logo (tenzij deMens.nu) of beeld staan dan:

bezoek ons op www.deMens.nu (zie toepassing bij briefpapier deMens.nu)
een initiatief van deMens.nu waarbij deMens.nu in logovorm staat
lid van deMens.nu waarbij deMens.nu in logovorm staat
facebook.com/demens.nu voorafgaand met het facebook-logo
Combinatie is ook mogelijk met bezoek ons op www.deMens.nu 
 & facebook.com/demens.nu
 (zie voorbeelden volgende pagina.)
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De kleur

Afhankelijk van de soort communicatie wordt de golf afgebeeld in onderstaande basiskleuren. 
Daarin staat het logo monochroom, volgens de regels van de plaatsing (pagina 10) en de vorm 
(pagina 10). De groene golf wordt bij voorkeur gebruikt voor communicatie rond ecologie. 

Opmerking 
De golf kan ook in het wit gebruikt worden in combinatie met het kleurlogo.  
Hierin zijn er drie mogelijkheden, beschikbaar in verschillende versies op het intranet.

Technische instelling voor de slagschaduw 
voor de golf op A4 pagina (portret).

! Let op: als deze geschaald wordt,  
moeten de verhoudingen meeschalen.  
(zie illustrator > voorkeuren > algemeen)

Golf in combinatie met beeld, foto

Golf op een witte fond met schaduw

Golf op een witte fond met vol lijntje

bezoek ons op www.deMens.nu

een initiatief van 

facebook.com/deMens.nu

facebook.com/deMens.nu
Bezoek ons op www.deMens.nu 

Technische instelling voor de slagschaduw voor  
de golf op A4 pagina (portret).
! Let op: als deze geschaald wordt, moeten de 
verhoudingen meeschalen.  
(zie InDesign > voorkeuren > algemeen)

Adobe InDesign CC 
(object > effecten > slagschaduw)

Adobe Illustrator CC
(effect > stileren > slagschaduw)
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De formaten
De golf heeft geen vaste afmetingen, maar de vorm blijft altijd dezelfde. De golf mag niet uitgerekt 
of in elkaar geduwd worden, zoniet krijgen we een andere golfvorm. Via het grafische programma 
InDesign kan de golf wel hoger gemaakt worden door de rechte lijn onderaan naar beneden te 
trekken. Op die manier wordt het vlak hoger zonder aan de vorm van de golf zelf te raken.

Hoger te maken door de basislijn naar onder open te trekken

Hieronder staan een aantal vaste formaten die regelmatig zullen terugkomen zoals bij folders  
en flyers.

De 50 mm* golf  
(+ 3 mm coupe links, rechts en onderaan), formaat van een naamkaartje.  
Hier ligt ook de hoogte vast. 

Coupe, uitsnit, afloop  
of bleed

Coupe wil zeggen dat er 
een reserve wordt voorzien 
van het beeld buiten het 
gekozen formaat, zodat bij 
het snijden van het papier er 
geen ongewenste witruimte 
te zien is. Bij deze vaste 
formaten is er telkens 3 
mm coupe links en rechts 
toegevoegd. Vermits de 
hoogte variabel is, moet 
je zelf coupe voorzien 
onderaan.

De 100 mm* golf  
(+ 3 mm coupe links en rechts),  
geschikt voor een verticaal foldertje Amerikaans formaat.

De A5* golf  
(148 mm + 3 mm coupe links en rechts).  
De hoogte is variabel.

De 165 mm* golf 
(+ 3 mm coupe links en rechts),  
formaat van de grote folders die deMens.nu uitgeeft.
De hoogte kan indien gewenst aangepast worden.

De A4* golf  
(210 mm + 3 mm coupe links, rechts en onderaan),  
formaat van een briefhoofd en liggend Amerikaans formaat foldertje.

Ander formaat
Heb je een ander formaat nodig voor een publicatie, dan moet de golf proportioneel vergroot worden. 
De hoogte wordt afzonderlijk aangepast, afhankelijk van wat de graficus van dienst nodig acht.

*afgebeeld op 60% van de ware grootte



13

Typografie
Basislettertype voor drukwerk

Er werd gekozen voor Helvetica Neue, een schreefloze letter met tijdloos karakter en een  
groot leescomfort. Dit wordt toegepast in alle analoge communicatie, zoals kantoordrukwerk  
en publicaties. Onze voorkeur ligt bij dit lettertype, maar uitzonderlijk kan je terugvallen op Arial.

Helvetica Neue Light ...........................................................................abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 ..................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890

Helvetica Neue Roman .................................................................abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 ...............................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890

Helvetica Neue Italic ..................................................................... abcdefghi jk lmnopqtrstuvwxyz 
 ...............................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890

Helvetica Neue Medium ..........................................................abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz 
 ............................................................................................. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890

Helvetica Neue Bold ...............................................................abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 ........................................................................................... ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890

Voor titels gebruiken we Helvetica Neue Bold voor de belangrijkste titels.

Afhankelijk van het titelniveau kan ook Helvetica Neue Medium en/of Helvetica Neue Italic  
gebruikt worden.

Voor de lopende tekst in drukwerken, zoals in brochures, folders, newsletters en dergelijke 
gebruiken we enkel Helvetica Neue Light.

Afhankelijk van het formaat, de ruimte en inhoud van de publicatie kan de tekstopbouw variëren.

De opmaak kan in vrije regelval (achteraan niet gelijnd) of in blokzet (voor- en achteraan uitgelijnd).

De interlinie en spatiëring kan worden aangepast; de graficus van dienst kan de meest geschikte 
keuze maken.

Om de nadruk te leggen op een specifieke boodschap, een claim of slogan op posters of bij 
advertenties, kan men uitzonderlijk gebruik maken van een “creatief” lettertype. De keuze is ook hier 
aan de graficus van dienst.

Like Innocenti
www.innocentimeal.be

VZW
DeMens.nu wenst iedereen een gelukkig 2015, ook voor hen die het met 
minder moeten doen. Daarom steunen wij Innocenti. Innocenti is een 
non-profitorganistatie die vecht tegen honger in de Vierde Wereld.  Samen 
met Belgocatering en De Morgen schenkt Innocenti 4000 gratis nieuw-
jaarsmaaltijden. Zo zorgen we ervoor dat ook de ‘innocenti’ het jaar goed 
kunnen starten. Want niemand is schuldig aan honger lijden.

Help ons helpen. Steun de campagne.  
SMS Honger naar 4666 en doneer 1 euro aan Innocenti.

Gelukkig nieuwjaar!

1,00€ / SMS

4666

SMS HONGERNAAR

Voorbeeld ander lettertype in deMens.nu communicatie
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Basislettertype voor Office-omgeving en webtoepassingen

In Officedocumenten (Word, Powerpoint, Excel) en mail gebruiken wij enkel het standaardlettertype 
van de Arial-familie. Deze keuze is ingegeven vanuit de bezorgdheid dat iedereen het juiste lettertype 
op de computer heeft en het document dus in optimale omstandigheden kan lezen.

De corpsgrootte en interlinie zijn vastgelegd in de diverse sjablonen, ter beschikking via het intranet. 
Bij vragen, contacteer de collega’s van Representatie & PR, en indien nodig het communicatieteam 
van het federaal secretariaat.

Arial ...........................................................................................................abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 .............................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 .................................................................................................................................................................1234567890

Arial Italic ...............................................................................................abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 .............................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 .................................................................................................................................................................1234567890
Arial Bold .....................................................................................abcdefghijklmnopqtrstuvwxyz 
 ............................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890
Arial Bold Italic ...........................................................................abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 ............................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890
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Uitgebreid lettertype voor drukwerk en webtoepassingen

Er werd gekozen voor Roboto, een schreefloze letter met tijdloos karakter en een groot leescomfort. 
Dit wordt toegepast zowel in analoge communicatie (kantoordrukwerk, publicaties ...) als in 
webtoepassingen (website, e-gazet ...). Dit lettertype kan je downloaden via het intranet.

Roboto Thin Italic ......................................................................................abcdefgh i jk lmnopqrstuvwxyz  
 .....................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890

Roboto Light ........................................................................................................abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 ...................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ...........................................................................................................................................................................................1234567890
Roboto Light Italic ...........................................................................................abcdefghi jk lmnopqtrstuvwxyz 
 .......................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..............................................................................................................................................................................................1234567890
Roboto Regular .......................................................................................abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz 
 ....................................................................................................... ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ........................................................................................................................................................................ 1234567890
Roboto Medium ................................................................................abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz 
 ................................................................................................. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ............................................................................................................................................................... 1234567890
Roboto Medium Italic .................................................................... abcdefghi jk lmnopqtrstuvwxyz 
 ....................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 .................................................................................................................................................................1234567890
Roboto Bold ..................................................................................abcdefghi jklmnopqtrstuvwxyz 
 ............................................................................................. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 .........................................................................................................................................................1234567890
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deMens.nu · Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw · Brand Whitlocklaan 87 bus 9, B-1200 Brussel

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 
Brand Whitlocklaan 87 bus 9, B-1200 Brussel
T +32 (0)2 735 81 92 · F +32 (0)2 735 81 66 

info@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu 

Anne-France Ketelaer
algemeen directeur

Brand Whitlocklaan 87, bus 9 
B-1200 Brussel

M +32 (0)475 00 00 00 
T +32 (0)2 735 81 92

anne-france.ketelaer@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu

deMens.nu · Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw · Brand Whitlocklaan 87 bus 9, B-1200 Brussel

deMens.nu · Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 
Brand Whitlocklaan 87 bus 9, B-1200 Brussel
T +32 (0)2 735 81 92 · F +32 (0)2 735 81 66 

info@deMens.nu · www.deMens.nu
Ondernemingsnummer 0408 472 839

bezoek ons op www.deMens.nu 

Golf

Logo

Logo ,
adres op  
sluitklep

Logo

Adres op 
sluitklep

Toepassingen - kantoordrukwerk

De boodschap:  
een initiatief van deMens.nu

Instructies om een andere tekst in de golf te gebruiken, 
vind je via het intranet.
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Folders
Eenheid in verscheidenheid is het uitgangspunt van deze huisstijl. Om die redenen werkten wij ook 
vaste formaten uit voor de diverse communicatiedragers, waarop een aantal verplichte gegevens komt.

Voorstellingsfolders

Formaat: groot 3-luik (formaat open: 492 x 297mm, formaat gesloten: 165 x 297mm),  
quadri op 300 gr papier.

Doelstelling: deMens.nu in de volle breedte voorstellen.

Doelgroep: mensen die interesse lieten blijken, dus de folders worden enkel ‘op vraag’ verspreid 
en aan instanties waar deMens.nu een relatie mee heeft (stakeholder).

1.  deMens.nu (hierin wordt deMens.nu toegelicht en wordt ook aangegeven welke lidverenigingen  
     er zijn en hoe ze bereikbaar zijn). 
2.  morele bijstand. 
3.  huisvandeMens (toegelicht wordt wat het huisvandeMens doet en waar deze zich bevinden) 
4.  vrijzinnig humanistische plechtigheden (een overzicht van de plechtigheden).

De huizen van deMens.nu 
DeMens.nu staat ook in voor de uitbouw van de vrijzinnig huma-
nistische dienstverlening in Vlaanderen en Brussel. Iedereen die 
het wenst kan in een huisvandeMens terecht voor informatie over 
o.a. ethische thema’s, maar ook voor info over plaatselijke vrijzin-
nig humanistische initiatieven en activiteiten. Heb je nood aan een 
luisterend oor of wil je samen stil staan bij een belangrijk moment in 
het leven (plechtigheden), dan ben je hier aan het juiste adres. Als 
deMens.nu willen we er immers zijn voor mensen. 

Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Jette T 02 513 16 33 

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

Een huisvandeMens vind je in…

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische 
dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je 
terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering 
van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en  
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische samenleving  
 waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus niet-  
 confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig  
 humanist actief deel te nemen aan deze samenleving. 

deMens.nu · Federaal Secretariaat
Brand Whitlocklaan 87, 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66
info@deMens.nu
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meer info op  
www.deMens.nu

Voor  
mensen
door  
mensen

bezoek ons op www.deMens.nu bezoek ons op www.deMens.nu

Vrijzinnig  
humanistische 
plechtigheden

Praktische luik

In Vlaanderen en Brussel kan je voor vrijzinnig humanistische 
plechtigheden terecht in een huisvandeMens. 

Je kan gewoon binnenspringen in een huisvandeMens, 
maar je maakt het best even telefonisch een afspraak, 
dan ben je zeker dat één van onze vrijzinnig humanistische 
consulenten je onmiddellijk verder zal helpen.

Vrijzinnig humanistische 
plechtigheden zijn kosteloos.

Een huisvandeMens vind je in…

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische 
dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je 
terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering 
van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en  
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische samenleving  
 waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus niet-  
 confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig  
 humanist actief deel te nemen aan deze samenleving. 
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Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Jette T 02 513 16 33 

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

deMens.nu · Federaal Secretariaat
Brand Whitlocklaan 87, 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66
info@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu

Soms heb je  
nood aan een  
luisterend oorPraktische luik

Je kan gewoon binnenspringen in een huisvandeMens, maar je 
maakt het best even telefonisch een afspraak, dan ben je zeker dat 
één van onze vrijzinnig humanistische consulenten je onmiddellijk 
verder zal helpen.

Een gesprek duurt ongeveer een uur. Hoe vaak en wanneer je 
komt, bepalen we in overleg. 

Morele bijstand is 
kosteloos.

Tijdens een eerste gesprek gaan we 
samen na wat jij verwacht en lichten we 
toe hoe wij daaraan tegemoet kunnen 
komen. Indien nodig, verwijzen we door 
naar gespecialiseerde diensten.

Een huisvandeMens vind je in…

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische 
dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je 
terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering 
van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en  
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische samenleving  
 waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus niet-  
 confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig  
 humanist actief deel te nemen aan deze samenleving. 
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Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Jette T 02 513 16 33 

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

deMens.nu · Federaal Secretariaat
Brand Whitlocklaan 87, 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66
info@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu

Wij zijn er  
voor jou

Het huisvandeMens is er voor iedereen, dus ook voor jou. 
Verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid 
en verantwoordelijkheid zijn onze kernwaarden. Voor ons is elke 
mens uniek! We helpen je graag. 

Je kan bij ons terecht voor: 

Informatie

Vrijzinnig humanistische plechtigheden

Waardig levenseinde

Morele bijstand

Vrijzinnige draaischijf

Vrijwilligerswerking

Praktische luik
Je kan gewoon binnenspringen in een 
huisvandeMens, maar je maakt het best 
even telefonisch een afspraak, dan ben je 
zeker dat één van onze medewerkers je 
onmiddellijk verder zal helpen.

Onze dienstverlening  
is kosteloos.

Een huisvandeMens vind je in…

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische 
dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je 
terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering 
van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en  
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische samenleving  
 waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus niet-  
 confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig  
 humanist actief deel te nemen aan deze samenleving. 
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Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Jette T 02 513 16 33 

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

bezoek ons op www.deMens.nu

deMens.nu · Federaal Secretariaat
Brand Whitlocklaan 87, 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66
info@deMens.nu

een initiatief van

 

een initiatief van

Formaatvoorbeelden

Inhoudelijke folders 

Formaat: 2-luik of 3-luik (formaat open: 442 x 148mm, formaat gesloten: 148 x 266mm),  
quadri op 200 gr papier.

Doelstelling: geeft meer toelichting en gaat dieper qua inhoud.

Doelgroep: mensen die interesse lieten blijken, dus de folders worden enkel ‘op vraag’ verspreid 
en aan instanties waar deMens.nu een relatie mee heeft (stakeholder).

Enkele voorbeelden:
a. geboorte- en adoptieplechtigheid 
b. huwelijk of samenleven plechtigheid 
c. afscheidsplechtigheden 
d. waardig levenseinde

Give-away folders

Formaat: “USA” formaat (3-luik: formaat open: A4, formaat gesloten: 100 x 210mm), 
(2-luik: formaat open: 210 x 210, formaat gesloten: 100 x 210mm),  
quadri op 200 gr papier.

Doelstelling: bekendmaking en informatie.

Doelgroep: mensen bij wie men interesse wil wekken, dus de folders worden 
‘en masse’ verspreid.

Voorbeeld: het levenseinde, afscheidsplechtigheden ...
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Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60 
Bree T 089 73 05 00

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

Een huisvandeMens vind je in…

Elk afscheid, 
het begin van 
 een herinnering

Afscheidsplechtigheden

Vrijzinnig humanistische  
plechtigheden zijn kosteloos.

Praktisch
In Vlaanderen en Brussel kan je voor vrijzinnig 
humanistische afscheidsplechtigheden terecht 
in een huisvandeMens. 

Je kan gewoon binnenspringen in een 
huisvandeMens of je telefoneert voor een 
afspraak.

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig 
humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens.  
In een huisvandeMens kan je terecht voor informatie,  
een luisterend oor (vrijzinnig humanistische begeleiding),  
de viering van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) 
en activiteiten (gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en 
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische 
 samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en  
 zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus 
 niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om 
 als vrijzinnig humanist actief deel te nemen aan deze 
 samenleving. 
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deMens.nu · Federaal Secretariaat - Brand Whitlocklaan 87 - 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66  
info@deMens.nu ·  www.facebook.com/deMens.nu

De dood bespreken 
maakt het leven 
soms draaglijker

Het levenseinde

Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60 
Bree T 089 73 05 00

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

Een huisvandeMens vind je in…

Onze dienstverlening is kosteloos.

Praktisch
Beslissingen rond het levenseinde zijn niet 
vanzelfsprekend en dat is heel begrijpelijk. 
Een vertrouwelijk gesprek over jouw specifieke 
wensen en vragen kan hierbij helpen. 

Je kan gewoon binnenspringen in een 
huisvandeMens of je telefoneert voor een afspraak. 
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deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig 
humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In een 
huisvandeMens kan je terecht voor informatie, een luisterend 
oor (vrijzinnig humanistische begeleiding), de viering van 
belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en 
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische 
 samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en  
 zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus 
 niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om 
 als vrjizinnig humanist actief deel te nemen aan deze 
 samenleving. 

deMens.nu · Federaal Secretariaat - Brand Whitlocklaan 87 - 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66  
info@deMens.nu ·  www.facebook.com/deMens.nu

... met  
deMens.nu

Relatie- & huwelijksplechtigheden

Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60 
Bree T 089 73 05 00

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

Een huisvandeMens vind je in…

Vrijzinnig humanistische  
plechtigheden zijn kosteloos.

Praktisch
In Vlaanderen en Brussel kan je voor vrijzinnig 
humanistische relatie- en huwelijksplechtigheden 
terecht in een huisvandeMens. 

Je kan gewoon binnenspringen in een 
huisvandeMens of je telefoneert voor een 
afspraak. 
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deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig 
humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In een 
huisvandeMens kan je terecht voor informatie, een luisterend 
oor (vrijzinnig humanistische begeleiding), de viering van 
belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We  aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en 
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische 
 samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en  
 zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus 
 niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om 
 als vrijzinnig humanist actief deel te nemen aan deze 
 samenleving.

deMens.nu · Federaal Secretariaat - Brand Whitlocklaan 87 - 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66  
info@deMens.nu ·  www.facebook.com/deMens.nu

Voorbeelden van de Give-away folders

Evenementenfolders

Formaat: (kan afwijken)

Doelstelling: potentiële communicatie voor evenementen en/of campagnes.

Doelgroep: deelnemers aan evenementen en geïntereseerden.

Voorbeeld: DarwinDag, The Belgian Pride, 21-juni campagne, Pukkelpop ...

Advertenties
Hiervan worden de formaten bepaald door de uitgever. 
Hieronder en op het intranet vind je verschillende voorbeelden.  

 

... met 
deMens.nu

zonder altaar, 
wel dicht bij elkaar

meer info op www.deMens.nu

Droom je ook van een volmondige ‘Ja’?Droom je ook van een volmondige ‘Ja’?Droom je ook van een volmondige ‘Ja’?
Bezoek onze stand op

‘Trouw’ - Antwerpen
op  3, 4 en 5 oktober 2014

Antwerp Expo - Bouwcentrum hal 1
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facebook.com/deMens.nu
Bezoek ons op www.deMens.nu 

Stop het
stereotiep
denken!

Post je selfie 

met masker op 

onze Pride 

Facebookwall 

en win een 
verblijf in 

Amsterdam

Ben je homo, lesbisch, hetero, blank 
of zwart? Wat maakt het uit, iedereen is 
gelijkwaardig! Voor een vrijzinnig humanist 
maakt het niet uit hoe je eruit ziet of wat 
je geaardheid is. Dus waarom zou je je 
anders voordoen dan je werkelijk bent?

Kom op 17 mei naar 
de Pride in Brussel 
en zet je masker op als protest tegen het 
stereotiep denken. We zijn blij met wie 
we zijn en dat vieren we samen.
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Vaste gegevens
Verplichte gegevens op elke publicatie van deMens.nu die uitgaat van het federaal secretariaat:

1a. De verantwoordelijke uitgever (niet bij advertenties) met begeleidende tekst  
 (in klein corps, net leesbaar):

v.u.: Sylvain Peeters – Oude Keulseweg 220 – 1933 Sterrebeek

Onder auspiciën van Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw – Brand Whitlocklaan 87 bus 9 –  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

1b. Wat advertenties betreft moet enkel het volgende vermeld worden  
 (in klein corps, net leesbaar): 

Onder auspiciën van Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw – Brand Whitlocklaan 87 bus 9 –  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Of korter:

Onder auspiciën van U.V.V. vzw – Brand Whitlocklaan 87 bus 9 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

2. Logo deMens.nu

3. De golf 

Ecologisch verantwoord drukwerk
Ecologie en vrijzinnig humanisme gaan hand in hand. Als vrijzinnig humanistische organisatie willen 
wij dan ook een steentje bijdragen en kiezen we voor ons drukwerk uiteraard voor papier dat het 
milieulabel FSC draagt.

Het kantoordrukwerk (briefhoofden, naamkaartjes, omslagen, bedrijfsdocumenten, faxen …) worden 
alle gedrukt op papier met een FSC label, net als handleidingen, brochures, leaflets, uitnodigingen e.a.

De belangrijkste reden voor deze keuze is dat we met dit papier het milieu zo weinig mogelijk 
belasten. FSC - Forest Stewardship Council is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, 
die het verantwoorde bosbeheer wereldwijd stimuleert via een onafhankelijk systeem voor 
certificering van bossen. Het label wordt toegekend door verscheidene onafhankelijke instanties en 
bevestigd door Forest Ethics.

En niet alleen het papier, maar ook de inkten moeten in de mate van het mogelijke ecologisch 
verantwoord zijn.

Dit label zal telkens verkregen moeten worden bij de drukker (elk drukwerk moet hiervoor gekeurd 
worden). Hierboven een voorbeeld hoe dit label er kan uitzien.
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Fotografie - aandacht voor beeldboodschappen
Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. Aandacht voor de fotografie zorgt voor betere 
communicatie. Beelden aangepast aan de doelgroep zorgen ervoor dat de lezer in de publicatie 
getrokken wordt. Maar er is meer, de beelden brengen ook actief het gedachtegoed naar buiten. 
Gebruik foto’s waarbij mensen centraal staan. Bij voorkeur een klein groepje, actieve mensen. 
(Close-up / Medium shot).

Denk eraan dat deMens.nu een organisatie is waar alle mensen thuishoren. Zorg dan ook voor 
diversiteit in het beeldmateriaal. Schenk evenveel belang aan het fotomateriaal als aan de tekst.

Vrijzinnig humanisten zijn zelfbewuste mensen, zorg ervoor dat je dit in het beeldmateriaal ziet. 
Gebruik bij voorkeur grotere beelden met focus op gelaatsuitdrukkingen en/of actie. Grotere beelden 
zorgen voor een impactvolle lay-out, vele kleine illustraties zorgen eerder voor een onrustige en 
weinigzeggende lay-out.

We onderscheiden twee stijlvormen:
- Zwart-wit beelden met inkleuring met de kleuren van deMens.nu. Deze betreffen vooral de type-

individuen die we als herkenbaar stylistische toepassing in foldercovers, illustratieve composities 
en raamstickers op de huizenvandeMens toepassen.

- Beelden in kleur. De kleurfoto’s zijn meer gerelateerd aan publicaties en illustratief voor een  
bepaald onderwerp of thema in reportages, folders, brochures, magazines, online ... 

Let op

Aan elk gepubliceerd beeld, 
digi taal of papier, zijn rechten 
verbonden. Zorg er steeds voor 
dat je toestemming hebt, van de 
fotograaf, de organisatie of de 
gefotografeerde zelf.  

Houd rekening met een copyright 
vermelding bij de foto. Als een foto uit 
onze eigen beelddatabank komt, zet 
daar dan telkens ©deMens.nu bij.

Tips

• Mensen bekijken bij een publicatie eerst de foto, dan de titel en dan pas  
de tekst. Besteed ook in deze volgorde aandacht aan de onderdelen van 
je publicatie.

• Gebruik liever één grote foto in een publicatie dan vele kleintjes.
• Er is ook een digitaal platform opgericht om ons specifiek beeldmateriaal  

te verspreiden over ons netwerk. Op het intranet vind je er alle informatie 
over terug. 
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Digitale beelddatabank

Er is ook een digitaal platfom opgericht om ons specifiek beeldmateriaal beschikbaar te maken voor 
de medewerkers van deMens.nu. Dit kan je bekijken en eventueel downloaden via het intranet.  
Voor alle modaliteiten over het gebruik van alle foto’s kan je ook daar terecht.

Enkele fotografie-voorbeelden van deMens.nu
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Kernboodschap
Deze tekst geeft de kernboodschap (voorheen gekend als broodtekst) weer van deMens.nu.  
Op specifieke communicatiedragers zoals folders en mappen (vertrekkende van het federaal 
secretariaat en huisvandeMens) wordt de kernboodschap in deze vorm opgenomen. Het is niet 
toegestaan de tekst te wijzigen. Het is aangewezen de volledige versie te gebruiken. Indien dit niet 
kan, is de kortere toegestaan (zie onderaan). De teksten in zijn verschillende vormen kan je via het 
intranet downloaden. 

• De tekst staat altijd op een afgebakend vlak.
• De tekst staat negatief (wit) op rood, blauw, oranje, groen of zwart.
• De tekst staat positief op wit.

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische 
dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je 
terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering 
van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en  
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische samenleving  
 waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus niet-  
 confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig  
 humanist actief deel te nemen aan deze samenleving. 

Meer informatie: www.deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische 
dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je 
terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering 
van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Meer informatie: www.deMens.nu
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1.b. Als hoofdsponsor in een samenwerking 

Huisstijl en huisstijlelementen van deMens.nu
De richtlijnen in dit hoofdstuk zijn van eenzelfde aanpak en werkwijze zoals beschreven in de algemene 
richtlijnen van deMens.nu als uitgever. (zie eerste deel 1.a. op pagina 6) 

Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 10)

Een extra aanvulling hierop is:

LOGO LOGO
LOGO

een initiatief van 

LOGO LOGO

Het bovenste punt van het logo wordt zo centraal mogelijk uitgelijnd met het middelpunt de golf, 
rekening houdend met verhoudingen en leesbaarheid. 

In ideale omstandigheden ziet dit er zo uit:

lid van

Verschillende facetten van de golf
De vorm

Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 10)

De kleur

Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 11) 

De formaten

Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 12)

De sponsorlogo’s worden altijd 

links boven de boog geplaatst, 

nooit in de boog of overlappend 

met de boog. (zie voorbeeld 

hiernaast)
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1.c. In samenwerkingsverband met externe partners
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina10)

Het alleenstaande logo deMens.nu
DeMens.nu fungeert wel vaker als medeorganisator, mede-initiatiefnemer, sponsor of ondersteuner 
van een evenement, actie of initiatief. Het logo wordt dan als herkenning opgenomen, naast de logo’s 
van de andere deelnemende partijen, meestal onderaan in een witte band. Indien er geen witruimte 
werd voorzien zijn er 2 mogelijkheden. Of het logo wordt op een wit basisvlak gezet, of een negatief 
logo wordt op een effen gekleurde achtergrond geplaatst. Probeer te vermijden het logo transparant 
over een foto te zetten, tenzij de rasterwaarde van de achtergrond < 20% is (zie * op pagina 26).  
Indien de achtergrond zeer donker is (niet zwart), kan je het wit (negatief) monochroom logo gebruiken.

Rond het logo (positief of negatief) moet altijd een ruimte gerespecteerd worden zoals hieronder 
aangeduid (zie stippellijn). Wanneer we het positief logo op een donkere achtergrond of foto 
plaatsen, heeft het witte basisvlak onder het logo hetzelfde formaat als de minimum ruimte  
rond het logo.

X

1/2 X1/2 X

X

X

minstens 2 cm
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Deze zwarte stippellijn (links) rond 
het logo wordt niet gedrukt, maar 
duidt de verplichte ruimte aan rond 
het logo.

Kleurlogo deMens.nu (bij voorkeur rechts) op een witte band, 
naast andere sponsors/initiatiefnemers.

LOGO LOGO
LOGO
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LOCATIES: MARTELARENPLEIN, HET DEPOT, PROVINCIEHUIS LEUVEN (NABIJ STATION)

SURF VOOR MEER INFO NAAR WWW.VEELZIJDIG.BE

in het kader van 
internationale vrouwendag

6/7/8 
MAART 2015
EEN VEELZIJDIG EVENEMENT 
DOOR EN OVER VROUWEN

MUZIEK
STRAATTHEATER
WORKSHOPS
GESPREK
KUNST ...
MET O.A. INTERGALACTIC LOVERS
ILSE LIEBENS
NELE NEEDS A HOLIDAY 
SLONGS DIEVANONGS 
MYRIAM BRONZWAAR 
MIEKE VAN HECKE & RIK TORFS
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LOCATIES: MARTELARENPLEIN, HET DEPOT, PROVINCIEHUIS LEUVEN (NABIJ STATION)

SURF VOOR MEER INFO NAAR WWW.VEELZIJDIG.BE

in het kader van 
internationale vrouwendag

6/7/8 
MAART 2015
EEN VEELZIJDIG EVENEMENT 
DOOR EN OVER VROUWEN

MUZIEK
STRAATTHEATER
WORKSHOPS
GESPREK
KUNST ...
MET O.A. INTERGALACTIC LOVERS
ILSE LIEBENS
NELE NEEDS A HOLIDAY 
SLONGS DIEVANONGS 
MYRIAM BRONZWAAR 
MIEKE VAN HECKE & RIK TORFS

Positief logo transparant geplaatst op donkere achtergrond.

Logo monochroom blauw, op monochrome poster

(*) Positief logo op een licht deel van een foto. 

LOGO LOGO
LOGO



27

Overzicht sponsortoepassing deMens.nu
Aan de hand van onderstaande voorbeelden tonen we de werkwijze hiervan aan voor:

deMens.nu als hoofdsponsor deMens.nu in samenwerkingsverband  
 met externe partners 
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LOCATIES: MARTELARENPLEIN, HET DEPOT, PROVINCIEHUIS LEUVEN (NABIJ STATION)

SURF VOOR MEER INFO NAAR WWW.VEELZIJDIG.BE

in het kader van 
internationale vrouwendag

6/7/8 
MAART 2015
EEN VEELZIJDIG EVENEMENT 
DOOR EN OVER VROUWEN

MUZIEK
STRAATTHEATER
WORKSHOPS
GESPREK
KUNST ...
MET O.A. INTERGALACTIC LOVERS
ILSE LIEBENS
NELE NEEDS A HOLIDAY 
SLONGS DIEVANONGS 
MYRIAM BRONZWAAR 
MIEKE VAN HECKE & RIK TORFS

1/ Evenement ‘VEELZIJDIG’ 2014 2/ Evenement ‘VEELZIJDIG’ 2015  

DeMens.nu fungeert hier als hoofdsponsor.  
Dit is zichtbaar door de aanwezigheid van de 
golf en de tekst ‘een initiatief van’ deMens.nu 
waarbij deMens.nu in logovorm staat.

DeMens.nu fungeert hier als sponsor in 
samenwerkingsverband. (In dergelijke 
toepassing moet je rekening houden met de 
verplichte minimum ruimte rond het logo.)

Hierin zal een commerciële afweging gemaakt worden in samenspraak met de belanghebbende  
van het project. Die zal het gebruik van het logo en de wijze waarop bepalen. 
De eindevaluatie zal steeds besproken worden met de collega’s van Representatie & PR of het 
communicatieteam van het federaal secretariaat.
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Typografie
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene 
huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 1.a. (pagina 13) 

Ecologisch verantwoord drukwerk
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene 
huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 1.a. (pagina 19) 

Fotografie - aandacht voor beeldboodschappen
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene 
huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 1.a. (pagina 20) 

Kernboodschap
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene 
huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 1.a. (pagina 23)

 Pantone 192 C 

 CMYK C 0 M 100 Y 65 K 0 
 RGB R 227 G 0 B 64 
 RAL  Rouge framboise RAL 3027 
 WEB #c10041

 Pantone 152 C 

 CMYK C 0 M 60 Y 100 K 0 
 RGB R 214 G 124 B 28 
 RAL  Orange foncé RAL 2011 
 WEB #d57e1c

 Pantone 313 C

 CMYK C 95 M 10 Y 30 K 0 
 RGB R 0 G 150 B 172 
 RAL  Bleu ciel RAL 5015 
 WEB #0694aa 

 Pantone 369 C 

 CMYK C 60 M 10 Y 100 K 0 
 RGB R 123 G 170 B 30 
 RAL  Vert jaune RAL 6018 
 WEB #89a834

 Pantone Cool gray 9 C 

 CMYK C 0 M 0  Y 0  K 50 
 RGB R 156 G 158 B 159 
 RAL  Telegris 2 RAL 7046 
 WEB #9b9c9e

Opmerking: 

In het geval we niet over de mogelijkheid  beschikken om een 
rasterwaarde van het ‘cool gray 9 C’ te gebruiken, loopt de 
kleur van de fakkel mee in de volle tint van het ‘cool gray 9 
C’. Bv. bij het aankleden van ramen van huizenvan deMens, 
gevelplaten, borden e.a. waar we RAL-kleuren gebruiken of 
materialen die geen tussentinten hebben (vinyl, kunststof e.a.).

Algemene uitleg verschillende kleurenruimtes

Pantone: (PMS-kleur) Dit zijn de standaard 
kleurwaarden die als norm gebruikt worden in zowat 
alle grafische toepassingen, in het bijzonder bij 
drukwerk en textiel.

CMYK: (Cyan, Magenta, Yellow, Key)  
Het vierkleurenpalet waaruit quadri-drukwerk is 
samengesteld. (bv. folders)

 Waarden worden uitgedrukt in procenten. 

RGB: (Red, Green, Blue)  
Waarden voor kleurbepaling op schermen.  
(bv. Facebook)

RAL: Kleurnorm voor verven, kunststoffen e.a. meest 
voorkomend bij signalisatie.

WEB: Hexadecimale waarde voor digitale kleurbepaling 
bij webtoepassingen. 
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Richtlijnen voor het gebruik van het logo in PR-materiaal
 

Gadgets

In de praktijk is het niet altijd mogelijk de golf op sommige gadgets te plaatsen wegens plaatsgebrek 
of technische beperkingen. Afhankelijk van de kleur van de achtergrond, het materiaal van de drager 
(bv. een portefeuille, een sleutelhanger, een pin, een T-shirt, een balpen…) en het drukprocédé 
gebruiken we het kleurlogo, of het monochroom logo (positief of negatief). 
Hou ook altijd rekening met het minimumformaat van 2 cm. De aanlevering van de drukklare 
bestanden gebeurt steeds in overleg met de drukker/producent.

Opvouwbaar draagtasje (CMYK)

Condoomverpakking (CMYK)

Pins (CMYK)

Jute zak
In deze toepassing heeft de fakkel een volle grijstint  
om het aantal kleuren te beperken in druk.  
(In dit geval zeefdruk). (CMYK of pantone).

Balpennen (CMYK)

Sleutelhangers (CMYK)
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Digitale toepassingen
Website deMens.nu 

De centrale website www.deMens.nu is een portaalsite die naar de provinciale sites doorverwijst.

Op deze portaalsite komt alle gemeenschappelijke informatie te staan.

De domeinnaam van een provinciale site is als volgt opgesteld:  

www.provincie-deMens.nu 
Bijvoorbeeld: www.antwerpen-deMens.nu, www.brussel-deMens.nu ...

De provinciale websites bieden in de eerste plaats de regionale activiteiten en informatie aan.
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Socalemediakanalen
 Facebook

De golf is in de omslagfoto verwerkt zodat deze prominent bovenaan de Facebookpagina staat. 

Op de plaats van de profielfoto kan ook het logo van deMens.nu staan. Lokale Facebookpagina’s 
mogen hun eigen lokale huisvandeMens logo gebruiken als profielfoto. Het neutrale huisvandeMens 
logo (zonder locatievermelding) is ook mogelijk. De profielfoto kan eveneens bestaan uit actueel 
fotomateriaal in plaats van het logo. 

De url van deze pagina is www.facebook.com/huisvandemens.lommel/

De url van bovenstaande pagina’s is www.facebook.com/demens.nu
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 Twitter

De url van deze pagina is www.twitter.com/demensnu

In de header zijn de golf, het logo en een type-voorbeeld (zie hoofdstuk 1.a - Fotografie) verwerkt 
zodat die prominent bovenaan de twitter pagina staan (deze zal zich ook correct verhouden 
in een responsive omgeving, zoals een smartphone). De header kan ook bestaan uit actueel 
beeldmateriaal.

Op de plaats van de profielfoto kan ook het logo van het deMens.nu staan.  

De profielfoto kan ook bestaan uit actueel fotomateriaal in plaats van het logo.

Nieuwsbrieven

HeaderProfielfoto
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Digitale advertenties
Toepassing op eigen website (www.deMens.nu)

Er is ook een advertentieruimte voorzien binnen de eigen website.  
Deze banner heeft de afmetingen 175x307 pixels (portretformaat).

Voor deze banner zijn er geen restricties, aangezien het logo van deMens.nu, de golf etc. 
reeds aanwezig zijn. 
 

 Voorbeeld advertentie op eigen website.

 

Toepassing op externe websites

Bestaat uit een themabeeld/campagnebeeld met toevoeging van het logo 
van deMens.nu en de golf. (Zie instructies op pagina 7 en 10 voor het 
gebruiken en de toepassingensmogelijkheden van deze elementen).

 Uitzondering: Bij extreem gebrek aan ruimte kan de golf wegvallen.

Surf naar 
deMens.nu

kijk hoe
deMens.nu
jou kan
helpen

21juni 
dag van het
humanisme

respect
,0090%
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Powerpoint-template 
Powerpoint is een handig hulpmiddel als illustratie bij een presentatie.

Om de eenvormigheid ook hier te verzekeren, hebben we een titelpagina en een volgpagina 
opgemaakt, waarbij de golf telkens terugkomt. 

Je kan hierbij kiezen uit de 4 kleuren van het logo en zwart, maar wel zo, dat wanneer je rood voor 
de titelpagina gekozen hebt, de volgpagina’s dan ook een rode golf hebben.

De powerpoint presentatie in andere kleurvarianten.

Titelpagina:  
rode golf, rode titel.
In de golf de boodschap  

‘bezoek ons op  
www.deMens.nu’

Volgpagina met rode golf.  
Ook hier in de golf de 
boodschap ‘bezoek ons op 
www.deMens.nu’. Deze pagina 
kan je invullen naar eigen inzicht, 
zowel met tekst als met foto’s of 
tabellen. Gebruik de kleuren van 
het logo om accenten te leggen. 

bezoek ons op www.deMens.nu 

Vrijzinnige humanistische 
plechtigheden
Liza Janssens
stafmedewerker
liza.janssens@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu 

Vrijzinnige humanistische 
plechtigheden
Liza Janssens
stafmedewerker
liza.janssens@deMens.nu

 

Titel
Lis nis nulla faciliquam

 Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel van de dia

bezoek ons op www.deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu 

Titel
Lis nis nulla faciliquam

 Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel van de dia

bezoek ons op www.deMens.nu 

Vrijzinnige humanistische 
plechtigheden
Liza Janssens
stafmedewerker
liza.janssens@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu  

Titel
Lis nis nulla faciliquam

 Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel van de dia

bezoek ons op www.deMens.nu 

Vrijzinnige humanistische 
plechtigheden
Liza Janssens
stafmedewerker
liza.janssens@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu 

Titel
Lis nis nulla faciliquam

 Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel van de dia

bezoek ons op www.deMens.nu 

Vrijzinnige humanistische 
plechtigheden
Liza Janssens
stafmedewerker
liza.janssens@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu 

Titel
Lis nis nulla faciliquam

 Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel van de dia
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Digitale handtekening
deMens.nu

De digitale handtekening wordt door alle personeelsleden van het federaal secretariaat 
van deMens.nu gebruikt, soms aangevuld met een tijdelijk campagnebeeld.

De handtekening van deMens.nu is als volgt samengesteld:

Voornaam en naam: lettertype Arial regular corps 10 - rood (hoofdkleur deMens.nu) 
Functie: lettertype Arial regular corps 9 - zwart, zonder beginkapitalen

Tijdelijke advertentie-afbeelding (optioneel) 
(afmeting: 500px-150px)

Logo deMens.nu 
Link naar socialemediakanalen

Adres op 3 lijnen: lettertype in Arial regular corps 9 - zwart 
Telefoon 
Eventueel Fax 
Website 
Je e-mailadres

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Voornaam Naam
functie

Voornaam Naam
functie

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Straatnaam en huisnummer
postcode Gemeente
T 00 000 00 00
F 00 000 00 00
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Keep it green, keep it on the screen

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Keep it green, keep it on the screen

-gazet

-gazet

 Keep it green, keep it on the screen: Arial italic corps 8 groen  
 (accentkleur van deMens.nu logo) 
 disclaimer: Arial italic corps 6 - zwart

Voorbeeld van een mailsignatuur deMens.nu.

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Voornaam Naam
functie

Voornaam Naam
functie

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Straatnaam en huisnummer
postcode Gemeente
T 00 000 00 00
F 00 000 00 00
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Keep it green, keep it on the screen

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Keep it green, keep it on the screen

-gazet

-gazet

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Voornaam Naam
functie

Voornaam Naam
functie

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Straatnaam en huisnummer
postcode Gemeente
T 00 000 00 00
F 00 000 00 00
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Keep it green, keep it on the screen

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Keep it green, keep it on the screen

-gazet

-gazet

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Voornaam Naam
functie

Voornaam Naam
functie

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Straatnaam en huisnummer
postcode Gemeente
T 00 000 00 00
F 00 000 00 00
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Keep it green, keep it on the screen

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Keep it green, keep it on the screen

-gazet

-gazet
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2. HUISVANDEMENS ALS UITGEVER

Gebruik van de naam huisvandeMens
Vrijzinnig humanistische dienstverlening wordt georganiseerd door deMens.nu in een 
huisvandeMens. HuisvandeMens is een sublogo van deMens.nu en wordt gebruikt bij iedere 
communicatie-uiting vanwege een huisvandeMens.

Je schrijft huisvandeMens in plaats van CMD of Centrum Morele Dienstverlening. Dit betekent 
niet dat de werking gewijzigd is. Ook hier kozen wij ervoor om een meer toegankelijke naam 
te gebruiken. In teksten schrijven wij huisvandeMens aan elkaar met een hoofdletter bij Mens. 
Beginnen wij de zin met huisvandeMens, dan geldt dezelfde regel en gebruiken wij een hoofdletter. 
Als je aan verschillende vestigingen refereert, plaats je huis in het meervoud, ook hier wordt Mens 
met hoofdletter geschreven. Dit wordt dan huizenvandeMens.

De baseline ‘is vrijzinnig humanistisch’ staat zonder hoofdletters en zonder koppelteken geschreven. 
Dit is een bewuste keuze waarmee wij willen aangeven dat beide even belangrijk zijn.

Evenals bij deMens.nu hoort de fakkel steeds bij het logo. Voor de verwerking van de locatie van het 
huisvandeMens in het logo, zie verder (pagina 49). Alle versies van het logo kan je downloaden via 
e-Mens, het intranet.

Het logo van huisvandeMens staat nooit in de golf. Die is enkel gereserveerd voor deMens.nu.

2.a. Als initiatiefnemer
Wil je het huisvandeMens situeren binnen de vrijzinnig humanistische werking, dan gebruik je 
behalve het logo van huisvandeMens ook de golf met het bijschrift ‘een initiatief van deMens.nu’ 
waarin het logo van deMens.nu vermeld staat.

Dit kan enkel op dragers waar deze opstelling zinvol is en men over voldoende ruimte beschikt om 
de golf te integreren. Dit bijschrift kan dus ook toegepast worden naast of onder het logo van het 
huisvandeMens. (zie bv. pagina 51) 

Het logo van deMens.nu versterkt de communicatie van een huisvandeMens. Hierop bestaat één 
uitzondering: bij een beperkte publicatieruimte (kleine advertentie of op een gadget) kan het volstaan 
om enkel het huisvandeMens-logo op te nemen.

Om een Vrijzinnig Centrum (VC) of Vrijzinnig Ontmoetingscentrum (VOC) zo dicht mogelijk bij onze 
huisstijl te laten aanleunen, raden we hierbij de witte golf aan.

een initiatief van



37

Huisstijl en huisstijlelementen
Naast het logo huisvandeMens met baseline wordt de huisstijl van huisvandeMens bepaald door  
2 sterke grafische elementen: de golf (met als hoofdkleur blauw) met het logo deMens.nu.

Daarmee willen wij als organistatie herkenbaarheid creëren. 

 Uitzondering: Uitzondering op deze regel kan bij beperkte publicatieruimte. (zie ‘Het alleenstaande logo’)

 

 
Gevel huisvandeMens in Antwerpen.

Gebruik van het logo deMens.nu
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 7) 

Technische gegevens huiskleuren en accentkleuren van huisvandeMens 
 Pantone 192 C 

 CMYK C 0 M 100 Y 65 K 0 
 RGB R 227 G 0 B 64 
 RAL  Rouge framboise RAL 3027 
 WEB #c10041

 Pantone 152 C 

 CMYK C 0 M 60 Y 100 K 0 
 RGB R 214 G 124 B 28 
 RAL  Orange foncé RAL 2011 
 WEB #d57e1c

 Pantone 313 C

 CMYK C 95 M 10 Y 30 K 0 
 RGB R 0 G 150 B 172 
 RAL  Bleu ciel RAL 5015 
 WEB #0694aa 

 Pantone 369 C 

 CMYK C 60 M 10 Y 100 K 0 
 RGB R 123 G 170 B 30 
 RAL  Vert jaune RAL 6018 
 WEB #89a834

 Pantone Cool gray 9 C 

 CMYK C 0 M 0  Y 0  K 50 
 RGB R 156 G 158 B 159 
 RAL  Telegris 2 RAL 7046 
 WEB #9b9c9e

Opmerking: 

In het geval we niet over de mogelijkheid  beschikken om een 
rasterwaarde van het ‘cool gray 9 C’ te gebruiken, loopt de  
kleur van de fakkel mee in de volle tint van het ‘cool gray 9 C’. 
Bv. bij het aankleden van ramen van huizenvan deMens,  
gevelplaten, borden e.a. waar we RAL-kleuren gebruiken of 
materialen die geen tussentinten hebben (vinyl, kunststof e.a.).

Algemene uitleg verschillende kleurenruimtes

Pantone: (PMS-kleur) Dit zijn de standaard 
kleurwaarden die als norm gebruikt worden in zowat 
alle grafische toepassingen, in het bijzonder bij 
drukwerk en textiel.

CMYK: (Cyan, Magenta, Yellow, Key)  
Het vierkleurenpalet waaruit quadri-drukwerk is 
samengesteld. (bv. folders)

 Waarden worden uitgedrukt in procenten. 

RGB: (Red, Green, Blue)  
Waarden voor kleurbepaling op schermen.  
(bv. Facebook)

RAL: Kleurnorm voor verven, kunststoffen e.a. meest 
voorkomend bij signalisatie.

WEB: Hexadecimale waarde voor digitale kleurbepaling 
bij webtoepassingen. 
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Gebruik van het logo (huisvandeMens)
Logo in kleur

Het logo wordt bij voorkeur in kleur gebruikt op een witte (of uitzonderlijk zwarte) achtergrond. 
Alle versies van het logo zijn verkrijgbaar op het intranet, e-Mens en bij vragen over het gebruik 
ervan, contacteer de collega’s van Representatie & PR, of het communicatieteam van het federaal 
secretariaat.

Logo in kleur

• witte achtergrond

Het logo in 1 kleur

Wanneer gebruik van het kleurlogo omwille van druktechnische of andere redenen onmogelijk is, 
gebruiken we een van onderstaande opties.

Monochroom kleur met raster

• met rasterwaarde 
• deze versie kan in de 
   kleuren van het logo: 
   monochroom rood, blauw, 
   groen of oranje

Monochroom kleur

• zonder rasterwaarde 
• deze versie kan in de 
   kleuren van het logo: 
   monochroom rood, blauw, 
   groen of oranje 
• de kleur is beperkt variabel, 
   m.a.w. de hoofdkleur blauw, 
   rood, groen, oranje

Monochroom negatief met raster

• met rasterwaarde 
• op een kleurvlak of donker 
   deel van een foto

 100% dekking
  20% dekking
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Monochroom negatief 

• zonder rasterwaarde 
• op een kleurvlak of donker 
   deel van een foto

 

Monochroom logo zwart

• positief en negatief 
• met rasterwaarde 
• voor zwart wit drukwerk 
• te gebruiken op zeer donkere achtergrond

 100% Zwarte dekking 

 60% Zwarte dekking 

 20% Zwarte dekking 

 

Monochroom + kleurlogo  
op zwarte achtergrond

• In uitzonderlijke situaties kan 
het kleurlogo op een zwarte achtergrond staan. Je kan voor donkere (niet zwarte) achtergronden 
het wit (negatief) monochroom logo gebruiken.

Gebruik van de golf
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 10) 

Het bovenste punt van het logo wordt zo centraal mogelijk uitgelijnd met het middelpunt de golf, 
rekening houdend met verhoudingen en leesbaarheid. 

In ideale omstandigheden ziet dit er zo uit: 

een initiatief van 

lid van

een initiatief van 
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Het alleenstaande logo
Indien er geen witruimte werd voorzien zijn er 2 mogelijkheden. Of het logo wordt op een wit 
basisvlak gezet, of een negatief logo wordt op een effen gekleurde achtergrond geplaatst.  
Probeer te vermijden het logo transparant over een foto te zetten, tenzij de rasterwaarde van  
de achtergrond < 20% is (zie * op pagina 26). Indien de achtergrond zeer donker is (niet zwart),  
kan je het wit (negatief) monochroom logo gebruiken.

Rond het logo (positief of negatief) moet altijd een ruimte gerespecteerd worden zoals hieronder 
aangeduid (zie stippellijn). Wanneer we het positief logo op een donkere achtergrond of foto plaatsen, 
heeft het witte basisvlak onder het logo hetzelfde formaat als de minimum ruimte rond het logo.

In combinatie met de golf

 

Zonder golf

Soms is het gebruik van de golf niet mogelijk wegens druktechnische redenen zoals bv. op een 
omslag, gadget ... Uitzonderlijk zal het logo toegepast worden zonder golf en plaatsen we de 
boodschap: “een initiatief van deMens.nu” Het logo met daaronder ‘een initiatief van deMens.nu’ 
is beschikbaar via het intranet.

X

1/2 X

1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X

minstens 2 cm

een initiatief van deMens.nu

huisvandeMens Aalst Koolstraat 80-82, B-9300 AalstT 053 77 54 44 

X

1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X

minstens 2 cm

een initiatief vaneen initiafief van 

Voorbeelden toepassing zonder golf: Omslag & Gadget.
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Verschillende facetten van de golf
De vorm

De vorm van de golf is, los van het formaat, onveranderlijk  
(zie ook volgende pagina).

Aandachtpunten:

1. De golf mag nooit gespiegeld, uitgerekt of ingeduwd worden.

2. In de golf kan geen enkele andere tekst, logo (deMens.nu) of beeld staan dan:
een initiatief van deMens.nu waarbij deMens.nu in logovorm staat.
Combinatie is ook mogelijk met bezoek ons op www.deMens.nu  
  & facebook.com/demens.nu

een initiatief van 

facebook.com/deMens.nu
Bezoek ons op www.deMens.nu 

De kleur

Afhankelijk van de soort communicatie wordt de golf afgebeeld in onderstaande basiskleuren. Daarin 
staat het logo monochroom, volgens de regels van de plaatsing (pagina 10) en de vorm (pagina 11). 
De groene golf wordt bij voorkeur gebruikt voor communicatie rond ecologie. 

 Opmerking: De golf kan ook in het wit gebruikt worden in combinatie met het kleurenlogo. 
         (zie pagina 11)

 

De formaten

Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 1.a. 

De golf heeft geen vaste afmetingen, maar de vorm blijft altijd dezelfde. De golf mag niet uitgerekt of in 
elkaar geduwd worden, zoniet krijgen we een andere golfvorm. Via het grafische programma InDesign 
en/of Illustrator kan de golf wel hoger gemaakt worden door de rechte lijn onderaan naar beneden te 
trekken. Op die manier wordt het vlak hoger zonder aan de vorm van de golf zelf te raken.  
(Zie uitgebreid op pagina 12)
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Typografie 
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 13)

Basislettertype voor drukwerk

Er werd gekozen voor Helvetica Neue, een schreefloze letter met tijdloos karakter en een groot 
leescomfort. Dit wordt toegepast in alle analoge communicatie, zoals kantoordrukwerk en publicaties.

Basislettertype voor Office-omgeving en webtoepassingen

In Officedocumenten (Word, Powerpoint, Excel) en mail gebruiken wij enkel het standaardlettertype 
van de Arial-familie. Deze keuze is ingegeven vanuit de bezorgdheid dat iedereen het juiste lettertype 
op de computer heeft en het document dus in optimale omstandigheden kan lezen. 

Helvetica Neue Light.......................................................................................................................................................... abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 ........................................................................................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890

Helvetica Neue Roman............................................................................................................................................. abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 ....................................................................................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890

Helvetica Neue Italic ...................................................................................................................................................abcdefghi jk lmnopqtrstuvwxyz 
 .................................................................................................................................................................................... ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890

Helvetica Neue Medium .....................................................................................................................................abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz 
 ..................................................................................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890

Helvetica Neue Bold .......................................................................................................................................... abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 ................................................................................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890 

Arial .................................................................................................................................................................................................... abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 ..................................................................................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890

Arial Italic ..................................................................................................................................................................................... abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 ..................................................................................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890

Arial Bold .......................................................................................................................................................................abcdefghijklmnopqtrstuvwxyz 
 ................................................................................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890

Arial Bold Italic ..........................................................................................................................................................abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 ................................................................................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1234567890
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Uitgebreid lettertype voor drukwerk en webtoepassingen

Er werd gekozen voor Roboto, een schreefloze letter met tijdloos karakter en een groot leescomfort. 
Dit wordt toegepast zowel in analoge communicatie (kantoordrukwerk, publicaties ...) als in 
webtoepassingen (website, e-gazet ...). Dit lettertype kan je downloaden via het intranet.

Roboto Thin Italic ......................................................................................abcdefgh i jk lmnopqrstuvwxyz  
 .....................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ................................................................................................................................................................ 1234567890

Roboto Light ........................................................................................................abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz  
 ...................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ...........................................................................................................................................................................................1234567890
Roboto Light Italic ...........................................................................................abcdefghi jk lmnopqtrstuvwxyz 
 .......................................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ..............................................................................................................................................................................................1234567890
Roboto Regular .......................................................................................abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz 
 ....................................................................................................... ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ........................................................................................................................................................................ 1234567890
Roboto Medium ................................................................................abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz 
 ................................................................................................. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 ............................................................................................................................................................... 1234567890
Roboto Medium Italic .................................................................... abcdefghi jk lmnopqtrstuvwxyz 
 ....................................................................................................ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 .................................................................................................................................................................1234567890
Roboto Bold ..................................................................................abcdefghi jklmnopqtrstuvwxyz 
 ............................................................................................. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 .........................................................................................................................................................1234567890
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Toepassingen – kantoordrukwerk
Op het kantoordrukwerk van een huisvandeMens is de basiskleur van de golf blauw (de blauwe 
kleur uit het logo) en wordt een initiatief van deMens.nu als boodschap meegegeven, waarbij 
deMens.nu in logovorm (negatief met rasterwaarde) staat.

Afhankelijk van de breedte van de communicatiedrager kan de vorm van de golf variëren.  
Deze vorm is evenwel vastomlijnd (zie pagina 10). De golf is in diverse breedtes te verkrijgen via  
het intranet.

Voor de briefhoofden worden er sjablonen ter beschikking gesteld. In het sjabloon is zowel het 
lettertype, het corps als de interlinie bepaald, net als de plaats waar de tekst komt. 

Bij een huisvandeMens zit ook het adres in het briefsjabloon. Enkel het logo en de golf onderaan 
worden voorgedrukt. 

Op de omslagen is de golf afwezig wegens druktechnische beperkingen. De boodschap een initiatief 
van deMens.nu (in logovorm) wordt dan bij het huisvandeMens-logo geplaatst.

Bij vragen, contacteer de collega’s van Representatie & PR, en indien nodig het communicatieteam 
van het federaal secretariaat.

een initiatief van
 

Koolstraat 80-82
B-9300 Aalst 

T 053 77 54 44
kathleen.vansteenkiste@deMens.nu

www.deMens.nu

Kathleen Van Steenkiste
vrijzinnig humanistisch 

 

consulent

een initiatief van
 

een initiatief van deMens.nu

deMens.nu · Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 
Brand Whitlocklaan 87 bus 9, B-1200 Brussel
T +32 (0)2 735 81 92 · F +32 (0)2 735 81 66 

info@deMens.nu · www.deMens.nu
Ondernemingsnummer 0408 472 839

bezoek ons op www.deMens.nu 
een initiatief van

 

huisvandeMens Aalst 
Koolstraat 80-82, B-9300 Aalst

T 053 77 54 44  
aalst@huisvandeMens.nu  

www.deMens.nu

De heer Jan Janssens
Bedrijfsnaam
Afdeling
Functie
Nieuwstraat 101
B-0000 NIEUWSTAD

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum
naam voornaam xxxxx xxxxxx 00-00-2011
e-mail

Geachte heer (aanspreking)

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? 

Est vetus atque probus, centum qui annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter
 quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, 
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. 
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa ca-
dant et somnia Pythagorea.

Met vriendelijke groeten (slotformule)

Naam Familienaam
Functie

Bijlage:

(titel, aantal)

 
 

huisvandeMens Aalst Koolstraat 80-82, B-9300 AalstT 053 77 54 44 

Blauwe golf

De boodschap:  
een initiatief van deMens.nu

Instructies om een andere tekst in de golf te gebruiken, 
vind je via het intranet.

Logo

Logo
Adres op sluitklep
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Toepassingen – signalisatie
Op de signalisatie van huisvandeMens is de basiskleur van de golf blauw (de blauwe kleur uit 
het logo) en wordt een initiatief van deMens.nu als boodschap meegegeven, waarbij deMens.nu in 
logovorm (negatief met rasterwaarde) staat.

Hieronder een paar toepassingen uit de praktijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevel huisvandeMens Halle.       Gevel huisvandeMens Brugge.

.

een initiatief van
 

heet u welkom
T 03 259 10 80
antwerpen@deMens.nu
www.deMens.nu

Gevel huisvandeMens Antwerpen.

Voorbeeld welkomstbord. (gevel) Voorbeeldsignalisatie aan de gevel. (banner)
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Richtlijnen voor het gebruik van het logo in PR-materiaal
De huisstijl wordt uiteraard ook gebruikt bij alle PR-materiaal. Ook hier keert het logo van 
huisvandeMens terug en de golf met daarin “een initiatief van deMens.nu” 

Op alle PR-materiaal dat uitgaat van huisvandeMens, kan de golf in alle basiskleuren (rood, groen, 
oranje, blauw, wit en zwart).

In de praktijk is het niet altijd mogelijk de golf op sommige gadgets te plaatsen wegens 
plaatsgebrek of technische beperkingen. Afhankelijk van de kleur van de achtergrond, het materiaal 
van de drager (bv. een frisbee, een boemerang, een regisseursstoel, een T-shirt, een balpen…) en 
het drukprocédé.  
 
Indien dit het geval is geldt deze regel:

UITZONDERING

Indien het logo toegepast wordt zonder golf, op gadgets of andere dragers, plaatsen we volgende 
boodschap in een vaste vorm: “een initiatief van deMens.nu“ 
Deze boodschap staat altijd op dezelfde manier, op dezelfde afstand van en in dezelfde 
verhouding tot het logo. Zie hieronder.

Mocht er echt onvoldoende ruimte zijn om dit leesbaar aan te brengen, vervalt dit. 

 

Voorbeelden uit de praktijk:

 

1/ Sleutelhanger (CMYK)  2/ Munthouder sleutelhanger (CMYK) 3/ Hartvormige kaars (CMYK)

X

1/2 X

1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X

minstens 2 cm
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Folders en affiches
Voor activiteiten ingericht door deMens.nu vanuit een huisvandeMens bestaan er volgende 
mogelijkheden:

Give-away folders

Formaat: “USA” formaat (3-luik: formaat open: A4, formaat gesloten: 100 x 210mm), 
(2-luik: formaat open: 210 x 210mm, formaat gesloten: 100 x 210mm),  
quadri op 135 gr papier.

Doelstelling: bekendmaking en informatie.

Doelgroep: mensen bij wie men interesse wil wekken, dus de folders worden  
‘en masse’ verspreid.

Affiches

In de huizenvandeMens kunnen ook affiches opgehangen worden met een activerende boodschap. 
Voor deze affiches wordt dezelfde opbouw gebruikt als op de voorbeelden hieronder.

een initiatief van

Een geboortefeest?
Voor mij?
Cool!

Je bent altijd welkom in een huisvandeMens voor een
vrijzinnig humanistische geboorte- of adoptieplechtigheid.
Voor een huisvandeMens in je buurt: www.deMens.nu V.
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Nood 
aan een 
luisterend 
oor?

Je bent altijd welkom in een huisvandeMens
voor een goed gesprek, om je hart te luchten...
Voor een huisvandeMens in je buurt: www.deMens.nu V.
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Ja! Wij trouwen
op onze manier.

Je bent altijd welkom in een huisvandeMens voor een
vrijzinnig humanistische relatie- of trouwplechtigheid.
Voor een huisvandeMens in je buurt: www.deMens.nu V.
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Het was een
mooi afscheid.
Ik mis hem.

Je bent altijd welkom in een huisvandeMens voor
een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid.
Voor een huisvandeMens in je buurt: www.deMens.nu V.
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Voorbeelden van affiches.
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Advertenties
Hiervan worden de formaten bepaald door de uitgever en het budget. 
Op het intranet zijn er verschillende voorbeelden te vinden van algemene advertenties.

Vaste gegevens
Verplichte gegevens op elke publicatie van deMens.nu die uitgaat van een huisvandeMens:

1.a. De verantwoordelijke uitgever (niet bij advertenties) met begeleidende 
 tekst (in klein corps - net leesbaar):

 v.u.: Sylvain Peeters – Oude Keulseweg 220 – 1933 Sterrebeek 
Onder auspiciën van Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw –  
Brand Whitlocklaan 87 bus 9 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

1.b. Wat advertenties betreft moet enkel het volgende vermeld worden  
 (in klein corps - net leesbaar): 

 Onder auspiciën van Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw –  
 Brand Whitlocklaan 87 bus 9 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 Of korter:

 Onder auspiciën van U.V.V. vzw – Brand Whitlocklaan 87 bus 9 –  
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

2. Een initiatief van + logo deMens.nu

3. De golf

Aandachtspunt

Iedere publicatie moet goedgekeurd worden bij Representatie & PR.

Ecologisch verantwoord drukwerk
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 1.a. 
(pagina 19)

 Onze deur staat 
 voor je open.

Iedereen is welkom in een huisvandeMens. Onze deur staat 
tijdens de week voor je open van 9u tot 16u30 en nu  ook één 
avond tot 20u. 
Heb je nood aan een luisterend oor? Wens je een  vrijzinnig 
 humanistisch geboortefeest, een trouw- of  rouw plechtigheid? 
Ben je op zoek naar fijne  activiteiten? Zoek je info over, 
 bijvoorbeeld, euthanasie of een  wilsverklaring? Of wil je 
 vrijwilliger worden? Onze deur staat altijd voor je open en    
onze dienstverlening is volledig kosteloos.
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Nu ook ‘s avonds.

Bezoek ons op www.deMens.nu

Waar en wanneer?
Brussel, Sainctelettesquare 17 op donderdag

 

Voel je vandaag op en top mens
21 juni, dag van het humanisme.

Steek je 
licht op
zie Pag. 5
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Fotografie - aandacht voor beeldboodschappen
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 20) 

Kernboodschap
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 23)

Appendix
Indien gewenst kan het logo uitgebreid worden met de naamgeving van stad of gemeente erbij.

 
Verwerking locatie van het huisvandeMens in het logo

Indien deMens.nu federaal publicaties maakt met en/of voor de huizenvandeMens, wordt uiteraard 
het initiële logo zonder vermelding gebruikt.

Als signatuur bij individuele acties van een bepaald huisvandeMens kan de locatie toegevoegd 
worden als statement voor de identiteit van het ondernemende huis. Dit gebeurt altijd volgens de 
bijgaande voorbeelden voor de respectievelijke huizenvandeMens.

Het lettertype is Helvetica Neue Roman en wordt gebruikt in kapitalen. Het staat steeds in een 
blauw tekstblok in het logo van het huisvandeMens. Deze toepassing geldt dus uitdrukkelijk enkel 
in bovenstaande gevallen en is niet verplicht.

Van onderstaande oplijsting zijn de logovarianten reeds ontworpen. Ze zijn ter beschikking via 
het intranet en voor vragen, contacteer de collega’s van Representatie & PR, of indien nodig het 
communicatieteam van het federaal secretariaat.
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Overzicht sponsortoepassing huisvandeMens

De regels in dit hoofdstuk zijn van eenzelfde aanpak en werkwijze zoals beschreven in de algemene 
richtlijnen van huisvandeMens als uitgever. (zie deel 2.a) 

Aan de hand van onderstaande voorbeelden tonen we de werkwijze hiervan aan.

huisvandeMens als hoofdsponsor huisvandeMens in samenwerkingsverband  
 met externe partners

Hierin zal een commerciële afweging gemaakt worden in samenspraak met de belanghebbende van het 
project. De eindevaluatie zal steeds besproken worden bij Representatie & PR.

Het huisvandeMens fungeert hier als hoofd-
sponsor. Dit is zichtbaar door de aanwezigheid 
van het logo van huisvandeMens in het bovenste 
gedeelte en de golf en de tekst ‘een initiatief 
van’ deMens.nu waarbij deMens.nu in logovorm 
staat.

Het huisvandeMens fungeert hier als sponsor 
in samenwerkingsverband. (In dergelijke 
toepassing moet je rekening houden met de 
verplichte minimum ruimte rond het logo  
+ extra tekst ‘een initiatief van’ deMens.nu 
waarbij deMens.nu in logovorm staat)

1/ Golf met daarin ‘een initiatief van’ deMens.nu  
(in logovorm)

2/ Logo’s van deMens.nu en huisvandeMens als sponsor 
(plaatsing zal gebeuren in functie van het ontwerp)
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2.b. Als hoofdsponsor in een samenwerking
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
2.a. (pagina 36)

Een extra aanvulling hierop is:

een initiatief van 

LOGO LOGO
LOGO

 

LOGO LOGO
LOGO

Kleurlogo huisvandeMens (bij voorkeur rechts) op een witte 
band, naast andere sponsors/initiatiefnemers.

LOGO LOGO
LOGO

Kleurlogo huisvandeMens (bij voorkeur rechts) op een 
afbeelding met als ondergrond rasterwaarde <20%.

LOGO LOGO
LOGO

een initiatief van 

LOGO LOGO
een initiatief van 
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Digitale toepassingen
Webpagina

De centrale website www.deMens.nu is een portaalsite die de filosofie van een huisvandeMens nog 
eens formuleert evenals alle adressen van de huisvandeMens centraliseert.

http://www.deMens.nu/nl/huisvandemens

http://www.deMens.nu/nl/huisvandemens/contactgegevens 

Socalemediakanalen
 Facebook

De url van deze pagina is https://www.facebook.com/huisvandemens+stad

Bv. www.facebook.com/huisvandemensgent - www.facebook.com/huisvandemensbrugge 

De golf is in de omslagfoto verwerkt zodat deze prominent bovenaan de Facebookpagina staat. 
Uitzonderlijk verplaats je het logo zodat dit niet verdwijnt onder Facebookelementen.

Op de plaats van de profielfoto kan ook het logo van huisvandeMens staan.  
De profielfoto kan ook bestaan uit actueel fotomateriaal in plaats van het logo.

Omslagfoto

Profielfoto
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Powerpoint
HuisvandeMens 
Powerpoint is een handig hulpmiddel als illustratie bij een presentatie.

Om de eenvormigheid ook hier te verzekeren, hebben we een titelpagina en een volgpagina 
opgemaakt, waarbij de golf telkens terugkomt. 

Je kan hierbij kiezen uit de 4 kleuren van het logo en zwart, maar wel zo, dat wanneer je blauw 
voor de titelpagina gekozen hebt, de volgpagina’s dan ook een blauwe golf hebben.

De powerpointpresentatie in andere kleurvarianten.

Titelpagina
blauwe golf, blauwe titel.
In de golf de boodschap
‘een intitiatief van deMens.nu’,
waarbij deMens.nu in  
logovorm staat.

Volgpagina met blauwe golf.
Ook hier in de golf de boodschap 
‘een intitiatief van deMens.nu’,
waarbij deMens.nu in logovorm 
staat. Deze pagina kan je invullen
naar eigen inzicht, zowel met tekst 
als met foto’s of tabellen.

Gebruik de kleuren van het
logo om accenten te leggen. 

 

www.deMens.nu

een initiatief van 

Vrijzinnige humanistische 
plechtigheden
Vera Serlet
administratief medewerker
vera.serlet@deMens.nu

 een initiatief van 

Titel
Lis nis nulla faciliquam

 Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel van de dia
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Digitale handtekening - huisvandeMens
De digitale handtekening wordt gebruikt door alle personeelsleden van deMens.nu die werken in een 
huisvandeMens, soms aangevuld met een tijdelijk campagnebeeld.

De handtekening van huisvandeMens is als volgt samengesteld:

Voornaam en naam: lettertype Arial regular corps 10 - blauw (hoofdkleur van huisvandeMens) 
Functie: lettertype Arial regular corps 9 - zwart, zonder beginkapitalen

Tijdelijke advertentie-afbeelding (optioneel) 
(afmeting: 500px-150px)

Logo huisvandeMens 
(versie van het logo met de boodschap: een initiatief van deMens.nu)

Volg hierna de opstelling van deMens.nu-handtekening (zie pagina 35)

Als een huisvandeMens beperkte openingsuren heeft (antenne), kunnen deze in de handtekening 
worden opgenomen. 

Aankondigingen van activiteiten e.d. mogen in de handtekening opgenomen worden, 
op voorwaarde dat deze advertentie-afbeelding 500px op 150px groot is.

Medewerkers van deMens.nu kunnen, indien gewenst, hun functiebeschrijving aanpassen wanneer 
dit van toepassing is. Bijvoorbeeld: het omwisselen van de functie consulent met die van coördinator 
naargelang de aard van de verstuurde email.

Voorbeeld van een mailsignatuur van een huisvandeMens.

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Voornaam Naam
functie

Voornaam Naam
functie

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Straatnaam en huisnummer
postcode Gemeente
T 00 000 00 00
F 00 000 00 00
www.deMens.nu
Je e-mailadres

Keep it green, keep it on the screen

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk 
en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde 
geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de 
afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de 
bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik 
van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een 
zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. 
De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts 
deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw) verbinden als dit duidelijk uit de 
boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld.

Keep it green, keep it on the screen

-gazet

-gazet

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
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Keep it green, keep it on the screen

-gazet

-gazet
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3. LIDVERENIGING VAN DEMENS.NU  
 ALS UITGEVER

3.a. Als initiatiefnemer 
DeMens.nu vormt een unie van 36 vrijzinnige verenigingen. Om de vrijzinnig humanistische familie 
op een eenvormige manier in beeld te brengen, gebruiken we het logo van deMens.nu als signatuur. 
Via het vermelden van deMens.nu als extra afzender op de communicatie, optimaliseren we de 
herkenbaarheid bij de ontvanger. Met het logo van deMens.nu willen we de onderlinge verbondenheid 
benadrukken. Dit logo is slechts een signering, het geeft enkel aan dat de vereniging lid is van de 
vrijzinnig humanistische familie. Er is met andere woorden voldoende ruimte om de eigenheid en de 
specificiteit van elke lidvereniging in de verf te zetten.

De huisstijl van deMens.nu heeft een afgeleide naar de verschillende partnerverenigingen. 
De te gebruiken kleur wordt door de huisstijl van de lidvereniging bepaald  
(m.a.w.: de hoofdkleur van de lidvereniging wordt toegepast in de huisstijlelementen). 

De golf dient als versterker en herkenbaar element van de vrijzinnige familie.

Aan de hand van onderstaande voorbeelden tonen we de werkwijze hiervan aan.

of

 

HVV Vzw - Naam organisatie
Straat Nummer, Stad Postcode

T +32 (0)2 735 81 92 · F +32 (0)2 735 81 66 
emailadres · website

Ondernemingsnummer 0408 472 839

lid van
 

HVV Vzw - Naam organisatie
Straat Nummer, Stad Postcode

T +32 (0)2 735 81 92 · F +32 (0)2 735 81 66 
emailadres · website

Ondernemingsnummer 0408 472 839

lid van

De golf heeft de hoofdkleur van de huisstijl van HVV.

Als signatuur wordt de tekst hier ‘lid van’ deMens.nu (in logovorm).
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Hujo vzw · Zelfbestuursstraat 14, B ·1070 Anderlecht
T +32 2 521 79 20 · F +32 2 521 46 42

info@hujo.be · www.hujo.be

lid van

Groetenkaart Hujo - Voorbeeld: golf met schaduw.

Hujo vzw · Zelfbestuursstraat 14, B ·1070 Anderlecht
T +32 2 521 79 20 · F +32 2 521 46 42

info@hujo.be · www.hujo.be

lid van

Groetenkaart Hujo - Voorbeeld: golf met een outline.

Uitzonderingen 

Sommige leden hebben een eigen huisstijl, waarbij de aanwezigheid van de volle golf ongepast of storend is. In dat geval 
kan een outline of schaduw van de golf voor een oplossing zorgen. De boodschap ‘lid van deMens.nu’  
(waarbij deMens.nu in logovorm staat, in kleur of monochroom zwart met raster), blijft staan. (zie groetenkaart Hujo) 

Andere verenigingen hebben de wens geuit de golf niet in hun communicatie te gebruiken. Zij hanteren daarom wel het 
logo van deMens.nu. (zie pagina 7)

bezoek ons op www.deMens.nu 

deMens.nu · Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 
Brand Whitlocklaan 87  bus 9, B-1200 Brussel
T +32 (0)2 735 81 92 · F +32 (0)2 735 81 66 

info@deMens.nu · www.deMens.nu
Ondernemingsnummer 0408 472 839

De heer Jan Janssens
Bedrijfsnaam
Afdeling
Functie
Nieuwstraat 101
B-0000 NIEUWSTAD

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum
naam voornaam xxxxx xxxxxx 00-00-2011
e-mail

Geachte heer (aanspreking)

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? 

Est vetus atque probus, centum qui annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter
 quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, 
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. 
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa ca-
dant et somnia Pythagorea.

Met vriendelijke groeten (slotformule)

Naam Familienaam
Functie

Bijlage:

(titel, aantal)

lid van

 

huisvandeMens Aalst
Koolstraat 80-82, B-9300 Aalst

T 053 77 54 44 
aalst@deMens.nu 
www.deMens.nu

lid van
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3.b.  Als hoofdsponsor of in een samenwerking met externe partners 
Huisstijl en huisstijlelementen van deMens.nu

De richtlijnen in dit hoofdstuk zijn van eenzelfde aanpak en werkwijze zoals beschreven in de 
algemene richtlijnen van deMens.nu als uitgever. (zie eerste deel 1.a op pagina 6)

Aan de hand van onderstaande voorbeelden tonen we de werkwijze hiervan aan.

Lidvereniging als hoofdsponsor Lidvereniging in samenwerkingsverband  
 met externe partners 

De lidvereniging (Hujo) fungeert hier als hoofd-
sponsor. Dit is zichtbaar door de aanwezigheid 
van de golf en de tekst ‘lid van’ deMens.nu 
waarbij deMens.nu in logovorm staat.

De lidvereniging (HVV) fungeert hier als 
sponsor in samenwerkingsverband.

Hierin zal een commerciële afweging gemaakt worden in samenspraak met de belanghebbende 
van het project. Die zal het gebruik van het logo en de wijze waarop bepalen. 
De eindevaluatie zal steeds besproken worden met de communicatieverantwoordelijke van 
de desbetreffende lidvereniging.
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3.c.  Gebruik logo van deMens.nu gesigneerd met de golf     

 (hoofdsponsor)
Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
2.a. (pagina 38)

Een extra aanvulling hierop is:

LOGO LOGO
LOGO

een initiatief van 

   

lid van 

LOGO LOGO
LOGO

LOGO 
LIDVERENIGING

1/ Logo ‘lidvereniging’ 
(plaatsing zal gebeuren in 
functie van het ontwerp).

2/ Golf met daarin  
lid van deMens.nu  
(in logovorm).

 
lid van 

LOGO LOGO  

Het bovenste punt van het logo wordt zo centraal mogelijk uitgelijnd met het middelpunt de golf, 
rekening houdend met verhoudingen en leesbaarheid. 

In ideale omstandigheden ziet dit er zo uit:
 

lid van 

Verschillende facetten van de golf
De vorm

Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 10)

De kleur

Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 11) 

De formaten

Dezelfde aanpak en werkwijze zoals voorzien bij de algemene huisstijlrichtlijnen beschreven in punt 
1.a. (pagina 12)
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3.d.  Gebruik van het alleenstaande logo van de lidvereniging 
 (in een samenwerking met externe partners)

Een lidvereniging fungeert wel vaker als medeorganisator, mede-initiatiefnemer, sponsor of 
ondersteuner van een evenement, actie of initiatief. 

Het logo zal hier volgens de eigen huisstijl worden geplaatst.

Digitale toepassingen
Webpagina

Hier is het aangewezen de golf bovenaan de webpagina te plaatsen. 

Socalemediakanalen
 Facebook

De lidverenigingen zijn aangewezen de ‘omslagfoto’ onderaan te signeren met de golf.  
(Zie richtlijnen op pagina 10)

LOGO LOGO
LOGO LOGO 

LIDVERENIGING
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Voorbeeld van een template.

Titelpagina
Logo organisatie, titel,  
ondertitel, golf. 
In de golf de boodschap
‘lid van deMens.nu’,
waarbij deMens.nu in  
logovorm staat.

Volgpagina met golf.
Ook hier in de golf de boodschap 
‘lid van deMens.nu’,
waarbij deMens.nu in logovorm 
staat. Deze pagina kan je invullen
naar eigen inzicht, zowel met tekst 
als met foto’s of tabellen.

Gebruik de kleuren van het
logo om accenten te leggen. 

Lid van

Titel presentatie
Lorem ipsum dolor sit , adipiscing elit. 
Nulla a dolor posuere facilisis. 
naam@mailadres.be

Titel
Lis nis nulla faciliquam

 Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel van de dia

Lid van

Lid van

Titel presentatie
Lorem ipsum dolor sit , adipiscing elit. 
Nulla a dolor posuere facilisis. 
naam@mailadres.be

Lid van

Titel
Lis nis nulla faciliquam

 Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel
Lis nis nulla faciliquam

Titel van de dia

Aandachtspunt

Het is ook mogelijk een ‘neutrale witte’ golf te gebruiken worden met een schaduw of een outline. (zie pagina 11)

Powerpoint
Lidverenigingen 
Powerpoint is een handig hulpmiddel als illustratie bij een presentatie.

Om de eenvormigheid ook hier te verzekeren, hebben we een titelpagina en een volgpagina 
opgemaakt, waarbij de golf telkens terugkomt. 

Je kan hierbij kiezen uit de 4 kleuren van het logo en zwart, maar wel zo, dat wanneer je blauw 
voor de titelpagina gekozen hebt, de volgpagina’s dan ook een blauwe golf hebben.
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En nu?
Nu we enkele jaren verder zijn sinds de introductie van de huisstijl, zijn heel wat toepassingen 
concreter geworden, met duidelijke wensen en noden. In deze vernieuwde versie van het 
huisstijlhandboek hopen we hierop een antwoord te bieden. Deze huisstijl duidt op eenheid waarbij 
herkenbaarheid centraal staat en dus ook meer bekendheid.

Dit kunnen we alleen maar samen met jou. Want jij bent het kapitaal van deMens.nu en dus zonder 
‘u geen deMens.nu’. Voor ondersteuning kan je terecht bij Representatie & PR en/of de dienst 
communicatie van het federaal secretariaat. Laten we samen het vervolg van dit succesverhaal 
schrijven.

Anne-France Ketelaer Sylvain Peeters 
algemeen directeur deMens.nu voorzitter deMens.nu
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deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische 
dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens kan je 
terecht voor informatie, een luisterend oor (morele bijstand), de viering 
van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten 
(gemeenschapsvorming).

Wij geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.  
 We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.

Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu.  
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen en  
 voor de natuur.

Wij  streven naar een warme en solidaire democratische samenleving  
 waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Wij  geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus niet-  
 confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig  
 humanist actief deel te nemen aan deze samenleving. 

deMens.nu · Federaal Secretariaat
Brand Whitlocklaan 87 bus 9, 1200 Brussel
T 02 735 81 92 · F 02 735 81 66
info@deMens.nu

bezoek ons op www.deMens.nu


