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Aanleiding
Het	is	1960	als	IVN,	voortgekomen	uit	de	‘Bond	
tegen Verontreiniging van Natuur en Stad’, 
wordt opgericht. Een natuurorganisatie met 
als missie om mens en natuur te verbinden 
middels natuureducatie. Dat bleek een schot 
in	de	roos.	Door	de	jaren	heen	groeide	IVN	
uit	tot	een	organisatie	van	27.500	leden.	Met	
170	beroerpskrachten	die	vanuit	12	provincies	
samenwerken	met	circa	6.000	actieve	leden	
(vrijwilligers)	van	161	autonome	afdelingen.	IVN	is	
de grootste natuuropleider van Nederland en heeft 
de afgelopen jaren vele duizenden natuurgidsen 
opgeleid. 

Al onze medewerkers en leden werken samen 
aan	de	missie	van	IVN.	Sinds	1	april	2021	zijn	we	
ook juridisch gezien weer één vereniging. Deze 
samensmelting en de wens om ons gezamenlijke 
verhaal nog sterker naar buiten te brengen vraagt 
om	herijking	en	definitie.	Wie	zijn	we	als	één	
IVN?	Waar	staan	we	voor?	Wat	is	het	eenduidige,	
onderscheidende	verhaal	van	IVN?	En	welke	
waarden	komen	in	al	onze	verhalen	terug?	

Dit document neemt je mee in het aangescherpte 
merkverhaal	van	IVN.	Het	verhaal	waarmee	IVN	van	
nóg meer betekenis wil zijn, in een tijd waarin de 
natuur het zwaarder heeft dan ooit. De urgentie is 
groot om natuur weer in de harten van mensen te 
brengen.
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1. Het merk IVN | Merkmanifest
We	vergeten	het	soms	een	beetje.	Maar	de	natuur,	
dat zijn wij. Van nature verbonden. Eén. 

Ooit was dat een vanzelfsprekendheid, maar ergens 
hebben wij een afslag genomen. Naar een plek waar 
de	natuur	op	de	tweede	plaats	komt.	Waar	over	
de natuur wordt gesproken als iets dat los van ons 
bestaat.
 
De laatste jaren zien we wat dat betekent. Daar kan 
niemand omheen. Toch gaan we over tot de orde 
van de dag. Het voelt te groot. Te onbeheersbaar. Te 
ver weg.
 
Maar stel nou dat we het veel dichter bij huis 
zoeken?	Stel	dat	we	weer	zouden	inzien	dat	
wij	onderdeel	zijn	van	de	natuur?	Dat	we	ons	
ontspannen en gelukkig voelen als we dit ervaren. 
Dan is er ruimte voor een nieuwe verbinding tussen 
mens en natuur. Eén waarbij we meer respect en 
liefde tonen voor de natuur. En dus voor onszelf.
 
Wij	zijn	een	innovatieve	natuurbeweging.	Met	onze	
programma’s laten we zien dat het anders kan. Onze 
educatie en natuurbeleving laat je ervaren dat de 
natuur geen plek is waar je naartoe gaat. Nee, het 
is	een	plek	waar	je	thuiskomt.	Waar	je	bent,	wie	je	
bent,	zonder	oordeel.	Waar	je	je	verwondert,	waar	je	
bewondert.
 
Wij	zijn	thuis	in	de	natuur.	Met	een	schat	aan	kennis,	
programma’s en inspiratie voor iedereen. Steeds 
meer mensen sluiten zich aan bij onze beweging. 
Doe mee. Kom ook tuis in de natuur. 
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1. Het merk IVN | Golden Circle
Waar doet IVN het voor? (de ‘why’)
Mens en natuur zijn onlosmakelijk verbonden. Maar 
in de huidige tijd is de mens te ver van de natuur 
komen	te	staan.	IVN	wil	de	natuur	dichter	bij	de	mens	
brengen. Laten ervaren dat hij of zij zich in de natuur 
thuis voelt, gelukkiger, beter. Met het idee dat er dan 
beter voor de natuur gezorgd wordt.

Hoe doet IVN dit? (de ‘how’)
IVN	is	dé	verbinder	van	mens	en	natuur	door	
middel van natuureducatie. Door mensen actief de 
natuur te laten ontdekken en beleven willen wij een 
natuurbewuste gedragsverandering bereiken. Eén 
waarin mensen, gesterkt door de ervaringen in en 
met de natuur, zorgzamer zijn voor diezelfde natuur. 
Keuzes	maken	die	beter	zijn	voor	de	natuur.	IVN	wil	
daarbij inspireren, de opinie leiden, prikkelen en 
impact maken met haar projecten. 

Wat is onze dienstverlening? (de ‘what’)
IVN	laat	jong	en	oud	beleven	hoe	leuk,	leerzaam,	
gezond	én	belangrijk	natuur	is.	We	focussen	ons	
op de natuur dichtbij. Van het bloemetje tussen de 
straatstenen tot het natuurgebied om de hoek. Dat 
doen we met (vergroenings)projecten, campagnes 
en natuuractiviteiten. Zelf leren en doen staan altijd 
centraal.

Merkpositionering 
IVN	positioneert	zich	als	creator/schepper.	We	
zijn gericht op co-creatie: we enthousiasmeren en 
nodigen	uit	tot	participatie.		IVN	brengt	natuur	dichtbij	
door mensen de natuur actief te laten beleven. 

Pay-off: Beleef de natuur. 
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1. Het merk IVN | Doelgroep
• Er is een kleine groep mensen die al veel 

meer met de natuur verbonden is. Die blijven 
we	omarmen	en	sterker	verbinden	met	IVN.	
Daartegenover is ook een groep mensen die ver 
van de natuur en onze missie staat. 

• Daartussen bevindt zich een grote middengroep 
waarbinnen steeds meer mensen zich realiseren 
dat klimaatverandering urgent is. Die af 
en toe al recreëert in de natuur en ervaart 
dat	het	een	fijne	plek	is	waar	ze	zich	prettig	
voelen.Binnen deze groep is iedereen er wel 
van overtuigd dat er iets moet gebeuren ten 
aanzien van onze omgang met de natuur. Voor 
velen voelt dit alleen ver weg en groot. Het is 
‘iets’	voor	de	politiek,	het	bedrijfsleven.	Dat	
leidt tot passiviteit. Deze groep mensen willen 
we enthousiasmeren, mee krijgen in onze 
beweging. Het is de grootste groep, die steeds 
meer open staat voor de natuur. En daarmee 
ook de groep waarmee we de grootste impact 
kunnen maken.  
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1. Het merk IVN | Merkwaarden
IVN	werkt	altijd	vanuit	haar	waarden.	Deze	dienen,	
zowel in- als extern, als kompas voor ons merk. 
Ze geven richting aan onze activiteiten en zijn de 
meetlat waarlangs we onze keuzes en uitingen 
leggen.

Inspirerend
Met onze projecten, campagnes en 

initiatieven inspireren we mensen dichter 
bij de natuur te komen. Niet alleen door 

kennis maar juist ook door beleving 
wakkeren we de band met natuur aan. 
Gedreven vanuit onze missie met de 

nodige creativiteit en passie inspireren we 
steeds meer mensen tot verandering.

Verbindend
Alles wat we doen is erop gericht om 
mensen met de natuur te verbinden. 

We	zoeken	actief	de	samenwerking	met	
andere (groene) organisaties om steeds 

meer mensen bij de natuur te betrekken. 
Samen maken we meer impact. Samen 

vormen we een zwerm.

Natuurlijk
We	geloven	in	de	onlosmakelijke	eenheid	
van mens en natuur. De mens is natuur. 
Dat moet weer vanzelfsprekend worden. 
Alles	wat	wij	doen	moet	een	positief	effect	
hebben op de natuur. Door vergroening, 

herstel en bewustwording. 
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1. Het merk IVN | Merkbelofte
Een verbonden IVN
IVN	is	een	organisatie	die	niet	op	zichzelf	staat.	We	
zijn verbonden met de mensen om ons heen en de 
tijd waarin we leven. Ons verhaal, onze belofte, vind 
je dus dáár waar deze tijd, onze doelgroep en het 
merk	IVN	samenkomen.

Tijdsgewricht                 
Natuur staat op de agenda. 
Maar vooral op afstand: als 

groot, bijna niet op te lossen 
probleem

Merk                 
Verbinder van mens 

en natuur d.m.v. 
natuureducatie. 
Groot geloof in 

natuurinclusiviteit

Belofte

Doelgroep                 
Voelt dat er wat moet 
gebeuren en ervaart 
in toenemende mate

wat de natuur met 
(voor) je doet

Belofte
De mens is onlosmakelijk met de natuur 
verbonden. Natuur is de plek waar we 

thuis komen en ons ontspannen en 
gelukkig voelen. En waar wij op onze beurt 

goed voor moeten zorgen. De natuur is 
ook waar wij, als grootste natuuropleider 
van	Nederland,	thuis	in	zijn.	Wij	zijn	thuis	

in de natuur en zetten ons in om iedereen 
dit ook te laten ervaren. Beleef de natuur, 

kom thuis in de natuur.
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2. Logo | Naam en pay-off
• We	kiezen	voor	één	IVN-logo:	IVN	Natuureducatie.	Herkenbaar	en	

consistent.  

• IVN	is	in	lijn	met	typografie	van	het	voorgaande	IVN-logo	(geen	
revolutie maar een evolutie). Door te werken met een descriptor 
‘natuureducatie’	is	er	direct	duiding	en	focus	op	natuur	en	
educatie. Dit draagt bij aan de merkherkenning. 

• Afdelingen	krijgen	een	eigen	afdelingslogo	wat	het	IVN	logo	is	
aangevuld met de naam van de adeling. 

• Voor speciale dienstverlening kan op zelfde manier een logo 
worden gemaakt, zoals bij het Jongeren Adviesbureau. Echter: 
richtlijn is om zoveel mogelijk te communiceren vanuit het 
algemene	IVN-logo	en	zo	min	mogelijk	met	extra	varianten	te	
werken. Om ons merk krachtig te houden. Uitzonderingen altijd in 
overleg met de afdeling communicatie. 

• We	hanteren	de	(nieuwe)	lelie	als	ondersteunend	beeldelement.	 

• De	breedte	van	IVN	komt	tot	uiting	in	wat	we	doen.	Het	logo	is	
altijd maar een deel van de communicatie.  

• We	versterken	het	logo	waar	mogelijk	met	beeld.	Om	
natuurbeleving over te brengen. Leent huisstijl zich goed voor. 

• Optioneel	kan	ook	de	pay-off	‘Beleef	de	natuur’	worden	gebruikt.	 

• Probeer	IVN	altijd	zichtbaar	te	maken	bij	activiteiten	en	op	
middelen.	De	meeste	logische	optie	is	door	het	IVN-logo	ergens	op	
te nemen. Dit zorgt voor herkenbaarheid. 

Alle bestandstypen van het logo, de pay-off en de lelie kun je 
downloaden op www.ivn.nl/huisstijldocumenten

http://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
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2. Logo | Specificties
Specificaties
• Logo staat waar mogelijk linksboven of 

rechtsonder. Uitzonderingen zijn premiums 
als jassen waarbij centreren een logische optie 
is. Uitzonderingen graag in overleg met het 
landelijk bureau. 

• IVN	logo	wordt	altijd	gebruikt	in	IVN-groen	of	in	
Diap (wit). Diap pas je vaak toe op een gekleurde 
ondergrond.	In	uitzonderlijke	gevallen	kan	
worden uitgeweken naar een zwart logo, in 
overleg met de afdeling communicatie. 

• Dure materialen (zoals jassen, vlaggen) niet 
direct vervangen. Maar bestel je items bij: werk 
dan met het nieuwe logo.  

• Afdelings-	en	projectenlogo’s:	IVN-logo	
aangevuld met naam afdeling. Naam afdeling 
in	steunkleur	groen,	IVN	Bree	lettertype,	
corpsgrootte	50	pt.	Het	is	echter	ook	altijd	
toegestaan	om	het	reguliere	IVN	logo	te	
gebruiken in de (lokale) communicatie.  

• Het	is	nooit	toegestaan	om	aan	IVN	logo’s	
wijzigen aan te brengen qua indeling, 
corpsgrootte etc. Logo dient als 1 geheel te 
worden beschouwd.  
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2. Logo | Foute toepassing

Nooit	alleen	IVN	zonder	
Natuureducatie gebruiken

Nooit onderdelen van een logo 
vergroten

Nooit een diapositief logo gebruiken als deze 
onleesbaar wordt door de ondergrond

Nooit het logo rechtsboven plaatsen
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2. Logo | Afdelings- en projectlogo’s
Specificaties

Voor een aantal landelijke programma’s is een 
woordmerk beschikbaar. 

• Het woordmerk wordt, minstens éénmaal 
per uiting (liefst op de cover), altijd gebruikt 
in	combinatie	met	het	IVN	logo. 

• Ga hierbij uit van woordmerk links boven, 
IVN	logo	rechtsonder.	Eventueel	(beide)	in	
diapositief over een foto.  
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2. Logo | Pay-off
Gebruik

• De	pay-off	van	IVN	is:	Beleef	de	natuur! 

• Bewust een activerende, laagdrempelige 
oproep naar iedereen in Nederland om de 
natuur in te gaan. 

• Je	gebruikt	een	pay-off	als	een	soort	
uitsmijter, een kernboodschap die je kan 
gebruiken in je communicatie. Vaak als 
afsluiter.  

• Echter: in veel communicatie heb je een CTA 
(call to action) op maat behorende bij die 
boodschap/actie.	Dan	vervalt	de	pay-off. 

• We	gebruiken	de	pay-off	altijd	losgekoppeld	
van het logo. Dat wil zeggen: met enige 
afstand	tussen	het	logo	en	de	pay-off	
(bijvoorbeeld op de achterzijde van een 
document of onderaan een pagina). Dit 
omdat ons logo reeds een woord bevat 
(natuureducatie). Plak je daar direct nog een 
kreet achter dan doet dit afbreuk aan de 
impact van het logo. Je kan dan niet in één 
oogopslag het logo verwerken. 

Specificaties
• Pay-off	Beleef	de	natuur!	altijd	in	lettertype	

IVN	Bree,	bij	voorkeur	in	kleur	IVN-groen	
(primair). 

• Pay-off	gebruiken	we	altijd	losgekoppeld	van	
het	logo.	In	geen	enkel	geval	kan	de	pay-off	
dus aan het logo geplakt worden. Er bevindt 
zich altijd de nodige ruimte tussen het logo 
en	de	pay-off.	 

• Logo	en	pay-off	mogen	op	één	pagina	
voorkomen (voorbeeld briefpapier) of de 
pay-off	sluit	het	document	af	op	pagina	waar	
geen logo staat (visitekaartje, PowerPoint). 

• Pay-off	kan	gebruikt	worden	in	combinatie	
met	de	lelie.	We	plaatsen	de	lelie	dan	altijd	
links	voor	de	pay-off	.

Nooit	het	logo,	de	pay-off	en	de	
lelie samenvoegen
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3. Tone of voice | Overzicht
• Dichtbij/persoonlijk: Je-vorm, alsof je tegen 

goede	vriend/vriendin	praat. 

• Positief: Mensen sluiten zich af voor 
negatieve scenario’s, maar worden 
aangetrokken als het positief is. 

• Laat blijken dat IVN thuis is in de natuur: 
Deel je natuurkennis en onderbouw je 
verhaal met feiten en cijfers.  

• Activeer met woorden de fantasie van de 
lezer: Schrijf beeldend en sfeervol, zonder 
wollig te worden. 

• Veronderstel een lage voorkennis: Ga 
ervan	uit	dat	de	lezer	IVN	(nog)	niet	goed	
kent. 

• Praat zoveel mogelijk vanuit ‘What’s in it 
for me’: wat	kan	lezer	doen/ervaren? 

• Schrijf wervend: Positief en activerend. 
Alsof je de natuur wilt verkopen.
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3. Tone of voice | Toelichting
Formuleer positief
Mensen sluiten zich af voor negatieve scenario’s, 
maar	worden	aangetrokken	als	het	positief/
aantrekkelijk is.Vertel de lezer wat voor positief 
leuks ze kunnen doen in plaats van wat ze niet 
meer zouden moeten doen. Bied een positief 
handelingsperspectief.

Niet:
Door verstedelijking en digitalisering is de kloof 
tussen mens en natuur groter dan ooit. 

Wel:
In	deze	veranderende	tijden	geven	we	bewoners	de	
kans om de natuur in de buurt te ontdekken.
Doe	je	mee?

Activeer met woorden de fantasie van de 
lezer
Schrijf beeldend en sfeervol, zonder wollig te 
worden. Alsof iemand die er al geweest is of het al 
gedaan heeft jou vertelt hoe het was. En wat je gaat 
doen. Dus niet een beschrijving van feiten maar 
een	‘review’	van	hoe	het	is.	Het	kan	ook	letterlijk	
een	quote	van	iemand	zijn	waaruit	blijkt	dat	hij/zij	
helemaal	thuis	in	de	natuur	is.	Want	ook	mond-tot-
mondreclame in tekst werkt. 

Niet:
Roeitocht Botshol – Kom genieten van de Botshol

Wel:
Roei in stilte door de vogelrijke slootjes van Botshol 

Praat zoveel mogelijk vanuit ‘What’s in it 
for me’
Wat	wij	bij	IVN	zijn,	denken,	doen,	aanbieden	
is interessant, maar voor de lezer is het 
aansprekender	om	te	lezen	wat	hij	eraan	heeft.	Wat	
hij kan doen, ervaren, etc.

Niet:
Bij	IVN	vind	je	het	grootste	aanbod	van	
natuurcursussen	in	Nederland!	Zoek	een	cursus.

Wel:
Dagvlinders	herkennen?	Natuurgids	worden?	Tiny	
Forest	aanleggen?	Kies	uit	30	cursussen.

Laat blijken dat IVN thuis is in de natuur
Natuureducatie staat bij ons centraal. Dus vertel 
iets wat mensen nog niet weten. En onderbouw 
dat eventueel met feiten of een onderzoek als dat 
relevant en interessant is.   

Niet:
Klimaatverandering kunnen we niet meer 
ontkennen.	We	moeten	bomen	planten	om	de
aarde ook voor komende generaties leefbaar te 
houden.   

Wel:
Van	Tiny	Forests	wordt	iedereen	beter!	Het	
vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de 
luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.

Veronderstel een lage voorkennis
Ga	ervan	uit	dat	de	lezer	IVN	(nog)	niet	goed	kent.	
Bedenk je dat we ons op een heel groot gedeelte 
van Nederland richten, waarvan het grootste deel 
nog	niet	veel	kennis	heeft	over	wat	IVN	doet.	Zij	
moeten begrijpen wat we communiceren.

Schrijf	vanuit	beleving.	Waar	kun	je	je	op	verheugen?
Je verheugt je niet op het organiseren van een 
feestje.	Wel	op	het	vieren	van	een	feestje.	

Niet:
Organiseer jouw feestje

Wel:
Vier jouw feestje

Schrijf wervend
Positief en activerend. Alsof je de natuur wilt 
verkopen. Niet zoals een gladde autoverkoper dat 
doet, maar ook niet met de informerende toon van 
een voorlichter. 

Niet:
Lees hier meer over de activiteiten die worden 
aangeboden.
Ook niet:
Dit	is	je	kans!	Dit	zijn	geweldige	activiteiten	die	je	
24/7	wilt	doen!	

Wel:
Ontdek	de	natuur	op	je	eigen	manier.	Welke	
activiteit	spreekt	jou	aan?
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3. Tone of voice | Naamsvoering
• Waar	we	spreken	over	IVN,	gebruiken	we	

de	naam	IVN	Natuureducatie.	In	geval	van	
naamgebruik	voor	IVN	dan	altijd	Natuureducatie	
met een hoofdletter N. Gebruik je de term 
natuureducatie als begrip dan gewoon met 
kleine letter.  

• De	officiële	naam	blijft	Instituut	voor	
natuureducatie en duurzaamheid. Die wordt 
gebruikt	in	officiële,	juridische	documenten.	 

• In	teksten	kan	IVN	Natuureducatie	eenmaal	
voluit geschreven worden, daarna volstaat het 
gebruik	van	‘IVN’.	Op	eigen	middelen/kanalen	
(waar het logo duidelijk op staat) kan je direct 
spreken	vanuit	IVN. 

• Wanneer	een	uiting	IVN-branded	is	(duidelijk	
logo of afzender) en er is beperkte tekstruimte, 
dan	kan	ook	direct	over	IVN	gesproken	worden.	
Voorbeelden zijn posts voor social media en 
korte webteksten. 

• Er	wordt	nooit	gesproken	over	‘het	IVN’	of	‘de	
IVN’	maar	over	‘IVN’. 

• Lokaal	of	regionaal	kan	IVN	gecombineerd	met	
de	naam	van	de	provincie	of	afdeling.	Dus	IVN	
Utrecht,	IVN	Limburg,	IVN	Ede.	 

• Regiobenaming	(bijvoorbeeld	IVN	Noord-West)	is	
uitsluitend bedoeld voor interne communicatie. 
Naar buiten toe communiceren we vanuit 
landelijk of afdeling.

• Als we het hebben over vestigingen in het land, 
spreken	we	over	‘provinciale	vestigingen’. 

• Als	een	afdeling	in	oprichting	is	wordt	‘i.o.’	achter	
de naam toegevoegd.  

• Het	IVN-hoofdkantoor	in	Amsterdam	wordt	het	
IVN	Landelijk	Bureau	genoemd. 

• Binnen	IVN	wordt	de	spelling	volgens	het	
Groene Boekje gehanteerd. Dat betekent dat 
voor samengestelde woorden die beginnen 
met	IVN,	geldt	dat	ze	gevolgd	worden	door	een	
koppelteken:	IVN-afdelingen,	IVN-cursus,	IVN-
dag,	IVN-leden,	IVN-vrijwilligers.
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3. Tone of voice | Spelling
Binnen	IVN	wordt	de	spelling	volgens	het	Groene	
Boekje	gehanteerd.	We	lichten	een	aantal	
veelvoorkomende zaken toe: 

• Samengestelde woorden die beginnen met 
IVN,	geldt	dat	ze	gevolgd	worden	door	een	
koppelteken:	IVN-afdelingen,	IVN-cursus,	IVN-
dag,	IVN-leden,	IVN-vrijwilligers 

• Begint	het	zelfstandig	naamwoord	na	IVN	
met een hoofdletter, dan is een koppelteken 
niet	nodig:	IVN	Natuurgidsencursus,	IVN	
Natuurontbijt,	IVN	Ledendag 

• Een bekende Nederlander noemen we een 
BN’er.	Een	IVN-medewerker	of	IVN-vrijwilliger	
noemen	we	een	IVN’er.	 

• Zoals	al	gebruikelijk	wordt	Instituut	altijd	met	
hoofdletter geschreven, en natuureducatie en 
duurzaamheid met een kleine letter. 

• Onze thema’s schrijven we met een &-teken 
en	beide	woorden	met	een	hoofdletter:	‘Kind	
&	Natuur’,	‘Natuur	&	Recreatie’,	‘Natuur	&	
Gezondheid’.	‘Natuur	in	de	buurt’	komt	geen	
&-teken in voor en buurt heeft een kleine letter 
gezien het een lopend stuk tekst is. 

• Bij quotes hanteren we enkele aanhalingstekens 
(dubbele is niet fout maar iets ouderwetser). 
Enkele aanhalingstekens kunnen ook worden 
gebruikt om een term te duiden in een lopende 
tekst zoals bij thema-toelichting hierboven.
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4. Lettertypen 
• IVN Bree: koppen en korte teksten zoals 

streamers en quoptes
• Let op: we hanteren de eigen unieke Bree 

variant. Deze wijkt af van de reguliere Bree 
op de letter Z en het &-teken, op grond 
van leesbaarheid en feedback die uit de 
organisatie kwam. 

• Open Sans: bodytekst
• Arial: email/Word/Powerpoint
• Merriweather: bodytekst Mens & Natuur

Voor het opmaken van materialen met de doelgroep 
kinderen zijn twee aanvullende lettertypes:
• Cocogoose Letterpress: koppen
• Beautiful Every Time: korte	notities/tips/

weetjes

De belangrijkste lettertypen kun je downloaden 
op www.ivn.nl/huisstijldocumenten

Cocogoose Letterpress

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ!#$%^&*()
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Dusae destrum et ant atusdae.
To volori velestinctur sunt quat moluptata dolore 
nonem que velent reseque nimpos apis de.

Beautiful Every Time

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ123456789!@#$%^&*()
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Dusae destrum et ant atusdae.
To volori velestinctur sunt quat moluptata dolore nonem que ve-
lent reseque nimpos apis de.

http://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
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5. Kleur en beeld | Kleurgebruik
Gebruik kleur
• De kleuren zijn geïnspireerd op de natuur.

• We	werken	met	corporate	tinten	(groen	en	grijs)
aangevuld met frisse kleuren. De steunkleuren
kunnen op andere, passende manieren worden
toegepast.

• We	proberen	ten	allen	tijde	te	putten	uit	dit
IVN	kleurenpalet.	Andere	kleurtoepassingen
eveneens in overleg met communicatie.

Corporate niveau

Steunkleuren

CMYK	40/0/100/0
RGB	164/205/57
HEX	#A4CD39
3507U	3507C

CMYK	65/0/100/0
RGB	98/187/70
HEX #62BB46
361U	361C

CMYK	0/0/0/85
RGB	77/77/79
HEX #4D4D4F

CMYK	0/0/0/30
RGB	220/221/222
HEX #DCDDDE

CMYK	75/10/18/0
RGB	0/172/200
HEX #00ACC8
2995U

CMYK	45/9/18/0
RGB	139/194/203
HEX #8BC2CB
277U

CMYK	0/54/100/0
RGB	247/141/30
HEX #F78D1E
137U

CMYK	5/32/82/0
RGB	239/178/74
HEX #EFB24A
134U

CMYK	50/50/12/3
RGB	134/125/167
HEX #867DA7
2113U

CMYK	9/100/25/0
RGB	219/20/115
HEX	#DB1473
Rhodamine red U

CMYK	0/42/14/0
RGB	242/161/178
HEX #F2A1B2
197U

CMYK	90/100/12/3
RGB	71/46/129
HEX #472E81
2369U
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5. Kleur en beeld | Fotografie
• Beleving: we gebruiken beelden die plezier 

uitstralen en een positief gevoel oproepen. De 
beelden zijn niet per sé een letterlijke weergave van 
wat	wij	als	IVN	doen	of	wat	onze	doelgroep	bij	ons	
kan doen. 

• Beelden van nu: we willen dat mensen zich kunnen 
herkennen in het beeld, dat het hen persoonlijk 
aanspreekt. Dit willen we bereiken door actuele 
en vlotte beelden die de huidige Nederlandse 
samenleving representeren (diversiteit).  

• Dichtbij: vanuit	first	persons	point	of	view.	Alsof	je	
als kijker zelf aanwezig bent. Je staat er als het ware 
middenin. Natuurlijk, spontaan en dichtbij. 

• Mens & Natuur: als kernbeelden willen we de 
mens ín de natuur laten zien. Daarnaast werken 
met	ondersteunende	natuur	close-ups.	We	
brengen natuurbeleving dichtbij. Gebruik mooie 
landschapsfoto’s alleen als er mensen op staan 
(natuurbeleving).  

• Nederlandse natuur: geen buitenlandse 
landschappen:	dichtbij	huis,	de	focus	van	IVN	is	
Nederland.  

• Authentiek verbindend: geen (al te) geposeerde 
beelden (Amerikaanse nep-smile). Liever mensen 
bezig, onderweg ín de natuur of in contact mét de 
natuur. Personen mogen recht in de camera kijken 
of zijlings in beeld gebracht worden. Beeld moet 
voldoende	spreken	(emotie/gezicht	tonen),	dus	
liever niet op de rug tonen. 



21

5. Kleur en beeld | Beeldbank
De IVN	beeldbank is een centrale online database 
waar we alle foto’s en visuals verzamelen die 
algemeen	bruikbaar	zijn	binnen	IVN.	Zo	bouwen	
we samen aan een database vol mooie beelden 
die onze communicatie kunnen versterken. Denk 
aan foto’s van onze eigen activiteiten en projecten, 
maar ook rechtenvrije stockfoto’s van mensen in de 
natuur die aansluiten bij onze beeldstijl en digitale 
tekeningen	in	IVN-stijl	die	breed	bruikbaar	zijn.

Met de beeldbank maken we deze foto’s en visuals 
voor iedereen makkelijk vindbaar en hebben we 
controle over de kwaliteit en de gebruiksrechten. 
Alle	medewerkers	en	stagiair(e)s	van	IVN	kunnen	
toegang krijgen tot de beeldbank met een 
persoonlijk account. Door middel van zoektermen 
kun	je	in	de	beeldbank	op	zoek	naar	specifiek	beeld	
en	dit	direct	downloaden.	Vanaf	2022	kunnen	
alle	IVN-afdelingen	desgewenst	inloggegevens	
ontvangen zodat zij de beeldbank kunnen gebruiken 
voor	het	downloaden	van	beeldmateriaal	voor	IVN-
doeleinden.

Heb je leuke, rechtenvrije foto’s van een 
activiteit	of	project	om	toe	te	voegen	aan	de	IVN	
beeldbank?	Stuur	ze	dan	-	inclusief	details	zoals	
locatie,	datum	en	fotograaf	-	via	WeTransfer	naar	
beeldbankmanager Ester Bullens (e.bullens@ivn.
nl). Zij draagt zorg voor het uploaden van de foto’s 
en bijbehorende informatie naar de beeldbank. Zo 
verrijken	we	samen	onze	eigen	IVN	beeldbank!	

Meer informatie over de beeldbank vind je hier: 
https://ons.ivn.nl/groepen/ivn-beeldbank/846

https://beeldbank.ivn.nl
https://ons.ivn.nl/groepen/ivn-beeldbank/846
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6. Middelen offline | Beschikbaar

Er zijn formats beschikbaar om zelf documenten in 
IVN-huisstijl	te	kunnen	opmaken.	Op	www.ivn.nl/
huistijldocumenten vind je:

Word-formats
• Agenda
• Basis
• Briefpapier met afzender
• Briefpapier zonder afzender
• Factsheet
• Memo
• Notulen
• Offerte
• Persbericht
• Rapport
• Sjabloon met eigen headerfoto
• Sjabloon met lelie headerfoto
• Sjabloon met Kind & Natuur headerfoto
• Sjabloon met Natuur & Gezondheid headerfoto
• Sjabloon met Natuur in de Buurt headerfoto
• Sjabloon met Natuur & Recreatie headerfoto

Powerpoint
• Presentatie (breedbeeld)
• Corporate	presentatie	IVN

Alle	andere	middelen	(folders,	flyers,	rapporten	etc.)	
kun je laten vormgeven door een collega die zich 
bezighoud met vormgeving. Op pagina 24 en 25 vind 
je hier voorbeelden van.

Alle stationery is beschikbaar via het online 
portaal van Aranea. Dit betreft o.a. briefpapier, 
enveloppen, adresstickers, complimentcards en 
acquisitiemappen.	In	verschillende	formaten,	met	
en zonder afzender, met en zonder venster etc. 
Officemanagers	kunnen	bij	dit	portaal	inloggen.

Wil	je	je	documenten	visueel	aansprekender	maken?	
Gebruik	dan	iconen	en	illustraties	in	IVN-stijl	uit	de	
beeldbank.

http://www.ivn.nl/huistijldocumenten
http://www.ivn.nl/huistijldocumenten


23

Kernpunt 1
Eligeniatio omnimus dolo qui dolesequide voloresedi ut offic torernate qui seque 
consequi as net. Ebist volenimus sit eum quis min estio veres que nulparc hi-
caerio doluptio endam deliqui aesequi ute dolorecest.

Kernpunt 2
Eligeniatio omnimus dolo qui dolesequide voloresedi ut offic torernate qui seque 
consequi as net. Ebist volenimus sit eum quis min estio veres que nulparc hi-
caerio doluptio endam deliqui aesequi ute dolorecest.

Kernpunt 3
Eligeniatio omnimus dolo qui dolesequide voloresedi ut offic torernate qui seque 
consequi as net. Ebist volenimus sit eum quis min estio veres que nulparc hi-
caerio doluptio endam deliqui aesequi ute dolorecest.

Voorbeeld titel
Eligeniatio omnimus dolo qui dolesequide 
voloresedi ut offic torernate qui seque con-
sequi as net. Ebist volenimus sit eum quis 
min estio veres que nulparc hicaerio dolup-
tio endam deliqui aesequi ute dolorecest.

Aximus provit, eaqui consequi dolorehent 
quas ducid que sa ditiunt aut pre volutatenis 
alibusanda sitatem aut odi quiamusae atem 
veliam lautetu reptas reptur?

Nonsendiant quo et abo. Itatem quiatur mo-
lescitas dolecum ius es modit am destrum 
quiaepudis magnam fugia etus erchicte sit.

Voorbeeld titel
Eligeniatio omnimus dolo qui dolesequide 
voloresedi ut offic torernate qui seque con-
sequi as net. Ebist volenimus sit eum quis 
min estio veres que nulparc hicaerio dolup-
tio endam deliqui aesequi ute dolorecest.

Aximus provit, eaqui consequi dolorehent 
quas ducid que sa ditiunt aut pre volutatenis 
alibusanda sitatem aut odi quiamusae atem 
veliam lautetu reptas reptur?

Nonsendiant quo et abo. Itatem quiatur mo-
lescitas dolecum ius es modit am destrum 
quiaepudis magnam fugia etus erchicte sit.

Voorbeeldsheets powerpoint

Sjabloon Natuur & Gezondheid Sjabloon lelie

6. Middelen offline | Voorbeelden
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6. Middelen offline | Voorbeelden

Voorkant folder Binnenbos

Binnenkant folder 
Binnenbos

Campagneposter 2uurnatuur

Advertentie

Ga de IVN #2uurnatuur 
Challenge aan! 

Natuur is gezond 
Ervaar het zelf!  
Doe in oktober mee met de 
IVN #2uurnatuur Challenge. 

Meld je gratis aan: 
www.2uurnatuur.nl

De leukste natuureducatie artikelen vind je natuurlijk in de IVN webwinkel. Als lid 

krijg je altijd 10% korting in de IVN-webwinkel. Van zoekkaarten tot natuurboeken 

en van veldwerkmateriaal tot lespakketten voor elk seizoen en voor jong en oud. 

Ga snel naar winkel.ivn.nl en vul de kortingscode IVN-LID-1202 in bij het afrekenen.
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Rapport voorkant

Rapport binnenkant

Factsheet campagneresultaten

Bomenwaaier

We wonen, sporten en recreëren graag in het groen, en dat is niet voor niets. Lichaam en geest zijn 
afgestemd op een leven in de natuur; zo evolueerden wij. Op verzoek van IVN Natuureducatie zet 
wetenschapsjournalist Mark Mieras hier op een rijtje wat wetenschappelijk onderzoek ons vertelt over 
de rol van natuur om gezond, sociaal, productief, blij en vitaal te zijn. En er is wereldwijd nogal wat 
onderzoek over dit onderwerp!

Groen privé
Hoe vaker we in de natuur zijn hoe minder stress 
we in ons leven hebben.1 Ook groen in en om het 
huis helpt, of een park in de buurt. Mensen die 
aan drukke rumoerige straten wonen, voelen zich 
minder vermoeid en belast wanneer ze regelmatig 
even het park in kunnen.2  

Piekeren en emoties
Bomen, park of natuurgebied zetten je hoofd in 
een andere toestand: dat kun je meten. Tijdens 
en vlak na een flinke wandeling door de natuur is 
in je hersenen het piekercentrum (de subgenuale 
prefrontale cortex) minder actief. We gaan dus 
anders met onze problemen om. Een even lange 
wandeling, maar dan door de stad, heeft dat effect 
niet.3  

Piekeren - het oeverloos herkauwen van negatieve 
gedachten - levert stress en verhoogt de kans op 
depressie, zet aan tot alcoholgebruik en leidt tot 
slapeloosheid.4 Piekeren blokkeert eveneens de 
verwerking van herinneringen en ervaringen.5 
Mensen zeggen vaak dat ze in de natuur beter 
hun hoofd kunnen ordenen. Dat klopt dus.  
Onderzoekers van de Zweedse Universiteit in 
Göteborg ondervroegen meer dan vijfhonderd 
Zweden over een emotionele crises in hun leven 
en ontdekten dat wie regelmatig in de natuur 
was, minder negatieve gevolgen van die crisis had 
ondervonden.6 Nederlanders die tot drie kilometer 
van een grotere groene zone wonen blijken minder 
gevoelig voor de negatieve lichamelijke effecten van 
een stressvolle levenservaring dan mensen die zo’n 
groene vluchtheuvel ontberen.7 

Kinderen en emoties
Dat geldt ook voor kinderen. Amerikaanse 
onderzoekers brachten van een grote groep 
kinderen in kaart hoeveel groen er was in de directe 
omgeving van hun huis. En hoeveel groen zij vanuit 
hun raam konden zien. Hoe meer groen dat was 
hoe beter de kinderen pijnlijke levenservaringen 
hadden verwerkt. De dood van een geliefd huisdier 
of van een opa of oma, de scheiding van ouders… 
dankzij de planten en bomen om hun huis hadden 
de kinderen deze ervaringen een plek gegeven en 
werden ze bij de herinnering minder emotioneel. De 
onderzoekers corrigeerden hun resultaten keurig 
voor sociale en economische verschillen.8  

Natuur als buffer
Bomen en planten, maar ook kabbelend water 
en natuurlijke geluiden zoals vogelgezang9, 
werken als een buffer om de druk van het leven 
te kunnen weerstaan. Ze helpen ons om overeind 
te blijven in een leven met stressvolle, pijnlijke en 
verontrustende ervaringen. Ook sociaal contact 
heeft zo’n bufferfunctie en natuur stimuleert 
dit. Proefpersonen gedragen zich socialer en 
coöperatiever nadat ze natuurbeelden hebben 
gezien.10 Natuur richt je gedachten op intrinsieke 
thema’s als vriendschap, familie en op wat je 
betekent voor anderen, weg van extrinsieke 
gedachten zoals succes en geld.11 Stadsmensen met 
een tuin of een park in de buurt kampen daardoor 
ook minder met angst.12 

Wat natuur voor je doet
Jong geleerd...
Regelmatig de natuur opzoeken om er weg te 
dromen, na te denken, te wandelen, te fietsen of 
te sporten, daar word je dus vitaler en blijer van. 
Even dachten onderzoekers dat het groeneffect 
zelfs jarenlang doorwerkte, want volwassenen, 
die als kind ooit veel in de natuur speelden, waren 
tussen hun twintigste of veertigste gemiddeld nog 
steeds blijer en vitaler. Maar dat komt doordat 
deze groep ook als volwassene vaker de natuur 
opzoekt.16,17 Kennelijk geldt: jong geleerd, oud 
gedaan. Dat maakt het dubbel jammer dat onder 
kinderen buitenspel steeds meer plaatsmaakt voor 
binnenspel. Als kinderen al buitenspelen dan is dat 
vlakbij huis, en dus zelden in park of veld. Speelde in 
1970 tot vijftig procent van de kinderen regelmatig 
in de natuur, nu is dat tien procent.18 

Het nieuwe IQ
Dat kinderen in de natuur spelen is belangrijk 
voor later maar ook voor nu. Meer groen helpt 
kinderen beter leren. Vergelijk je de scores 
op een test in groep drie met de hoeveelheid 
groen op satellietbeelden per wijk dan ontdek 
je: hoe groener de wijk hoe hoger de cijfers voor 
taal en rekenen, ook na correctie voor sociaal-
economische verschillen.19 Ander onderzoek 
bevestigt dit effect.20 Een groene omgeving helpt 

Geert Gabriels, Wethouder duurzaamheid en biodiversiteit in Weert

‘Natuur maakt blij, verbindt en steekt aan’

‘Mensen worden blij van natuur,’ zegt Geert Gabriels, wethouder duurzaamheid en biodiversiteit in Weert. 
Als ik tijdens de nationale tuinvogeltelling een roodborstje zie gaat mijn hart sneller tikken. Mensen worden 
tegenwoordig overal boos van, maar niemand wordt boos van een boswandeling.

Als politicus strijd ik voor een groene samenleving; omdat het mijn politiek ideaal is, en ook omdat mensen 
er gewoon blij van worden. We hielden hier in Weert een actie waarbij we gratis fruitbomen uitdeelden. We 
rekenden op een paar honderd huishoudens, dat werden er vierduizend! Er kwamen mensen in een jaguar 
een kersenboom ophalen. Maar ook mensen die te voet vijf fruitstruiken meenamen, voor op hun balkon. Er 
ontstonden allerlei verbindingsinitiatieven. In één straat heeft iedereen een kersenboom in de voortuin gezet, 
dat hadden ze afgesproken. Het was een investering om iedereen een boom te geven maar mensen hebben 
het er nog steeds over. 

Natuur is a-politiek: een verbindende factor. Wij hebben Tiny Forests aangelegd in twee wijken. Als politicus 
krijg je anders altijd commentaar. Nu niet. Niemand, nul! Kinderen legden die bossen aan, wijkcentrum deed 
mee, omwonenden waren niet tegen. Natuur maakt blij en verbindt, steekt aan. Wij hebben een geveltuintje 
voor ons huis gemaakt, de buren gingen dat ook doen, de overburen volgden. Groen brengt mensen samen!’

kinderen om hun aandacht en executieve functies 
beter te ontwikkelen.21 Executieve functies zijn 
vaardigheden als werkgeheugen en zelfbeheersing, 
die tegenwoordig samen wel worden aangeduid als 
‘het nieuwe IQ’ omdat ze een grote invloed hebben 
op het succes van mensen in hun leven.
 

Wat natuur voor je doet
Rapport over de impact van natuur 
op privé, werk en gezondheid

Oktober2020
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Wilde peer
Pyrus communis

Hoogte: 10m

Glanzend, groenblad met lange
steel

Beetje zuur, maarvol smaak

Witte bloesem

Kleine, 
eetbare peer

Twijgen eindigenvaak in eendoorn

5e editie
Ruim 12.000 volwassenen 
& kinderen ontdekken het 
leven in de sloot met IVN!

NIEUW: 
Het eerste landelijk 
slootjesonderzoek! 

105 afdelingen met 
121 activiteiten 

Wat zeggen de IVN afdelingen? Wat vinden deelnemers...
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7. Aanvullende stijlelementen | Kinderen
Het vormgeven van materialen voor 
kinderen vraagt om meer speelse 
elementen. Daarvoor zijn, aanvullend op 
de	IVN-huisstijl,	materialen	ontwikkeld.	
Hiernaast vind je wat van die materialen en 
voorbeelden van hun toepassing.

Je kunt onder andere denken om de 
volgende dingen:

• Maak een speelse compositie door 
elementen iets te kantelen. 

• Gebruik het lichtgrijze, gevouwen vel 
(in transparantie) als achtergrond van 
pagina’s. 

• Gebruik schriftblaadjes en post-its om 
korte teksten een kader te geven. 

• Gebruik eenvoudige tekeningen en 
(uitgesneden) foto’s ter illustraties. 

• Gebruik de steunkleuren om seizoenen 
en thema’s aan te duiden.

• Denk om de twee aanvullende 
lettertypes die je hiervoor kunt 
gebruiken (zie pagina 18).
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7. Aanvullende stijlelementen | Voorbeelden

Doeboekje Friesland binnenkant Zoekkaart

Vrijwilligers 
handleiding 
binnenkant

Vrijwilligers 
handleiding 

voorkant

Doeboekje Brabant 
voorkant

8

Kijken naar 
de bloeiende heide

Kan je een bij vinden?

De heide bloeit van half 

augustus tot half september. 

Ruik de zoete geur van de 

heide in bloei! 

Augustus

Naar de hei!

9

DOPHEI EN STRUIKHEI
Er is dopheide en struikheide. Je kan het 

verschil zien door te kijken naar de blaadjes. 
Bij struikheide staan de blaadjes tegenover 

elkaar. Bij dopheide staan de blaadjes in een 
krans om de stengel heen.  

struikheibiezemheide

BIJEN ZOEKEN
Van de nectar van de paarse heidebloemen maken bijen 
heerlijke honing. Aan hun lijf blijft stuifmeel kleven. Bij 
een bezoek aan de volgende bloem plakt het stuifmeel 
weer aan de plant. En zo kan de bloem weer nieuwe 
zaadjes maken.

Ga op zoek naar bijen. Kijk goed naar de poten. 

> Zie je stuifmeel? 
> Welke kleur heeft het?

dophei
skrobberheide



28

7. Aanvullende stijlelementen | Projecten

Voor (grote en lang doorlopende) projecten wordt 
soms	gekozen	voor	een	variatie	op	de	IVN-huisstijl	
om zo een eigen herkenbaarheid te creeëren of een 
specifieke	doelgroep	aan	te	spreken.

Belangrijk is dat middelen altijd in eerste instantie 
herkend	kunnen	worden	als	IVN.	Variatie	zit	‘m	in	de	
details, denk hierbij aan:

• Naast de primaire groen een vaste steunkleur 
gebruiken. 

• Illustraties	in	een	eigen	stjil	toevoegen. 

• Een iconische vorm terug laten komen.

Naslagwerk Gastheer van 
het Landschap Terneuzen

 
 

Kinderen gebruiken het minibos 
om in te spelen én te leren. In een 
buiten lokaal leer je meer en het is  
ook nog eens veel leuker dan binnen.

In dit Tiny Forest kan je zomaar 
Tiny Forest Rangers tegenkomen. 
Dit zijn kinderen van een 
basisschool of kinderopvang in 
de buurt die het bos beschermen 
en verzorgen.

Kom met de buurt bij elkaar in het Tiny 
Forest. Gebruik het buitenlokaal gerust  
voor een verjaardagsfeest of buurtfeest.

Bodemdiertjes en paddenstoelen 
(schimmels) zijn de vuilnis
mannen van het bos: zij eten  
alle restjes van het bos op.

Een Tiny Forest wordt aangelegd 
volgens de bosbouwmethode van de 
Japanse professor Miyawaki. Daardoor 
groeien de jonge boompjes extra goed.

In een Tiny Forest kunnen dieren uit
rusten, eten en zelfs hun huisje bouwen. 
Er wonen veel verschillende dieren en 
planten in dit bos.  Welke dieren en 
planten zie jij allemaal?

Stadsbossen zijn belangrijk. Bomen 
houden water vast, zorgen voor 
verkoeling, maken de lucht schoon  
en slaan CO2 op.

Dit bos is geplant op 30-11-2021

Het regenboogbos
Elke buurt zijn eigen minibos
Welkom in Tiny Forest Het regenboogbos. Een Tiny Forest 
is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een 
tennisbaan. Toch staan er wel 30 tot 40 verschillende 
soorten bomen in! Dit bos is niet alleen een prettige plek 
voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook 
voor mensen. Ga lekker zitten en geniet van de groene 
omgeving. Wil je meer weten over Tiny Forest? 

Kijk op www.tinyforest.nl.

Voor Gastheer van het 
Landschap wordt de 
secundaire kleur groen als 
hoofdkleur gebruikt.

Tiny Forest heeft eigen illustraties laten maken voor op bijvoorbeeld 
het informatiebord.

Herkenbare	‘bladvorm’	is	terugkomend	element	bij	Tiny	Forest	
middelen.
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Introductie stappenplan

De Tiny Forest plantmethode bestaat uit zes stappen. Elke stap wordt in een apart hoofdstuk verder 
uiteengezet: 

1 2 3

654

Veldverkenning 
bosgemeenschap

Beplantingsplan
maken

Plantdag Beheer

Bodemonderzoek Bodembewerking

Om de leesbaarheid te vergroten hebben alle hoofdstukken dezelfde opbouw. In elk hoofdstuk geven we 
antwoord op de volgende vragen:

Waarom deze stap?
Wat ga je doen?
Wat zijn onze tips?

9

Stap 1: Veldverkenning bosgemeenschap

Waarom deze stap?
Jouw Tiny Forest start met een veldverkenning 
naar de bosgemeenschap. Miyawaki ontdekte 
dat bosgemeenschappen van inheemse planten 
veerkrachtiger zijn dan bosgemeenschappen 
vol exotische planten. Bossen met inheemse 
planten zijn beter bestand tegen natuurrampen, 
zoals bosbranden, plagen, aardbevingen én 
klimaatverandering. Het planten van inheems 
plantgoed is daarnaast ook goed voor het stimuleren 
van de biodiversiteit. Maar hoe kom je er nu achter 
welke bosgemeenschap en welke inheemse soorten 
in jouw bos thuishoren?
 

Wat ga je doen?
Een succesvol Tiny Forest begint met een goed 
onderzoek van de plantlocatie en de omgeving. 
Omdat een Tiny Forest uit inheemse soorten 
bestaat, is het belangrijk om te starten met een 
veldverkenning. Tijdens een veldverkenning krijg je 
een idee van de potentiële natuurlijke vegetatie van 
jouw plantlocatie. Dit zijn de planten die in principe 
zouden kunnen voorkomen op de plantlocatie, als je 
de natuur haar gang laat gaan.

Actie 1: veldverkenning omgeving Tiny 
Forest
Het is belangrijk om te kijken in welke omgeving jouw 
Tiny Forest ligt. Pak een kaart van de regio waar je 
plant en markeer jouw locatie. Trek met een passer 
een cirkel op schaal met een straal van 2 kilometer. 
Dit is het gebied waar jij jouw verkenning gaat 
uitvoeren. Trek je laarzen aan en ga op pad met pen, 
papier, plantenboekje of zoekkaartenboek en een 
camera. 

Noteer in het zoekgebied welke inheemse planten 
er staan, van boom tot kruid. Let daarnaast ook op 

welke soorten je vaak bij elkaar ziet staan. Soorten 
die je op meerdere plekken naast elkaar ziet staan, 
vormen een zogenaamde plantgemeenschap. Heb 
je zelf niet zo veel plantenkennis? Kijk dan bij de tips 
hieronder. 

Actie 2: plantenlijst maken
Maak een lijst van alle planten en bomen die je hebt 
ontdekt tijdens de veldverkenning en maak een 
lijstje van veelvoorkomende combinaties van bomen. 
Deze lijst heb je straks weer nodig bij stap 4, het 
beplantingsplan maken.

Wat zijn onze tips? 
• Ga op veldverkenning in een oude boskern of 

bekijk de kaarten van deze oude bossen: 
landschapinnederland.nl/kaart-groen-

erfgoed 
• Het boek Inheemse bomen en struiken in 

Nederland en Vlaanderen van Bert Maes biedt 
handige handvatten:  

www.bol.com/nl/f/inheemse-bomen-
struiken-in-nederland-vlaanderen/34692334/ 

• Als je zelf niet zoveel plantenkennis hebt, neem 
dan een expert mee, bijvoorbeeld van een 
lokale IVN-afdeling. Vind een IVN-afdeling bij 
jou in de buurt op:  

ivn.nl/afdeling. 
• Zoekkaarten zijn ook een uitstekend 

hulpmiddel om erachter te komen 
welke soorten je gevonden hebt. In het 
Zoekkaartenboek zijn 35 Nederlandse 
zoekkaarten gebundeld. Het is voor € 19,95 
verkrijgbaar in de winkel of ontvang het gratis 
als je lid wordt van IVN.  

winkel.ivn.nl/ivn-zoekkaartenboek.html 
ivn.nl/word-lid 

Verhalen uit de praktijk: Karin van Toor 
Karin van Toor (IVN Nijmegen) plantte een Tiny Forest in haar eigen achtertuin. In bijlage 5 vind je de 
tekening die zij maakte van haar Tiny Forest in de achtertuin op basis van de veldverkenning. Voor de 
aanleg voerde ze een veldverkenning bosgemeenschap uit in Groesbeek:

‘De tuin waar ik mijn Tiny Forest heb aangelegd ligt op een stuwwal, aan de rand 
van een bos. Het is een heuvelachtig terrein en tijdens het tuinieren ontdekte 
ik dat de grond bestaat uit zand en keien. Ik ben gaan kijken welke planten 
er voorkomen in de omgeving. Met plantengids in de hand struinde ik uren 
rond. Tot mijn schrik ontdekte ik veel exoten die de bodem aantasten, met 
name Amerikaanse eiken, grove dennen en Amerikaanse vogelkers. Gelukkig 
zag ik ook zomereiken, beuken, hulst, lijsterbes, boswilg, vuilboom, bramen, 
bosbessen, kamperfoelie en klimop. Allemaal inheemse soorten die hier vanzelf 
opkomen en waarschijnlijk in deze omgeving thuishoren. Aangezien mijn 
tuin volstond met Amerikaanse eiken, die we zouden kappen, heb ik op mijn 
beplantingskaart alleen de zomereik en twee grove dennen ingetekend.’ - Karin 
van Toor, Tiny Forest Groesbeek
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8. Middelen online | Beschikbaar

De volgende middelen zijn beschikbaar op 
www.ivn.nl/huisstijldocumenten:

• Facebook headerfoto’s 
• Social	media	profielfoto	IVN
• Social	media	profielfoto	per	afdeling
• Achtergronden voor digitaal vergaderen 
• Corporate video

Social media
IVN	is	landelijk	actief	op	diverse	social	media	
kanalen:
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• LinkedIn
• YouTube
• We	experimenteren	met	Pinterest	en	TikTok 

• Op	alle	kanalen	is	IVN	te	herkennen	aan	het	logo	
en de groene kleur. 

• In	de	header	werken	we	met	wisselend	beeld/
video op basis van de seizoenen, campagnes 
etc. Voor een lokale social pagina kan je kiezen 
voor een eigen beeld of gebruik een van de 
basisheaders, te downloaden op: www.ivn.nl/
huisstijldocumenten 

• Voor posts raden we aan altijd beeld passend 
te gebruiken: foto of video. Een mooie 
natuurafbeelding die de aandacht trekt. Let op 
de fotorechten, vooral wanneer er kinderen op 
de	foto	staan!	Je	kan	op	zowel	video	als	foto	
werken met aanvullende teksten. Houd deze 
echter	kort,	krachtig	en	activerend	(doe	mee!)	en	
maak ze op conform huisstijl.

E-mail handtekening

Lettertype
• Afsluiting	+	naam:	Arial	10pt
• Functie	+	IVN	Natuureducatie:	Arial	10pt	bold
• Bereikbaarheid, adres, telefoonnummer en url: 

Arial 7pt

Kleurgebruik
• Tekstkleur is altijd zwart.

Banners
• Banners onder de e-mailhandtekening worden 

alleen toegevoegd na afstemming met team 
communicatie om teveel diversiteit (en daardoor 
een minder krachtige boodschap) tegen te gaan.

Tip
Kopieer de basis van een collega en pas aan.

http://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
http://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
http://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
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9. Video en film | Video

Om	ervoor	te	zorgen	dat	alle	IVN	video’s	dezelfde	
vormgeving/branding	gebruiken,	hebben	we	van	
de belangrijkste beeldelementen Essential Graphics 
gemaakt.	Deze	.Mogrt	files	kun	je	gemakkelijk	
in Adobe Première Pro uploaden en binnen de 
huisstijlrichtlijnen aanpassen.
Indien	je	met	een	ander	programma	werkt,	kun	
je de elementen namaken naar aanleiding van de 
voorbeeldvideo	met	daarin	de	IVN	vormgeving.

Doel
• Herkenbaar	(IVN	als	merk	en	waar	we	van	zijn)
• Helpt ontvanger centrale boodschap te zien: 

waar	gaat	video	over?

Belangrijk: zorg dat je de volgende fonts op je 
computer hebt geïnstalleerd:
• IVN	Bree	regular	en	licht,	deze	is	anders	dan	het	

standaard Bree font en kun je hier downloaden: 
Huisstijldocumenten	|	IVN 

• Open Sans Regular: Huisstijldocumenten	|	IVN
• Arial Narrow: deze staat standaard al tussen de 

geïnstalleerde fonts op je computer.

Logo gebruik in video
• Logo.	In	eigen	filmpjes	altijd	branding	door	logo	

linksboven	(niet	te	groot),	in	diap/wit.	Direct	
startend vanaf het begin tot en met het einde 
van de video.

Ondertitels
• Advies: werk altijd met ondertitels bij gesproken 

tekst.	Reden:	veel	mensen	kijken	online/
social met geluid uit. Lever 2 versies op 1 
met ondertitels erin gebakken en 1 zonder. 
Daarnaast ontvangen we graag de ondertiteling 
als los bestand, zodat we deze zelf kunnen 
uploaden op bijv. YouTube.

• Font: Arial Narrow

Intro
• Er zijn twee soorten introblokken beschikbaar, 

een met ruimte voor een ondertitel en een met 
alleen een boventitel. Afhankelijk van de tekst 
kies je het titelblok dat voor jouw video het 
meest geschikt is.

• Het	titel/introblok	plaats	je	altijd	over	een	
natuurshot dat passend is bij het thema van de 
video.

• Introblokken	kun	je	op	twee	manieren	in	beeld	
brengen:

 1. Gelijk aan het begin van de video.
 2. Direct na de start van een korte quote of  
     intro, past goed bij een instructievideo.
• In	de	bovenbalk	plaats	je	een	korte	krachtige	

titel	in	het	font	Bree	regular	IVN,	kleur	wit.
• In	de	onderbalk	gebruik	je	het	font	Open	Sans	

Regular,	IVN	grijs.

Intro	met	onder	en	boventitel

Intro	met	alleen	een	boventitel

• Boodschap: Kort, krachtig en waar mogelijk 
activerend geschreven, moet communicatie 
aanleveren.	Vaak	kan	titel	product/onderwerp	
volstaan.	Product-essentie	van	film	gaat	boven	
allerlei interne projectnamen. Ontvanger moet 1 
kernonderwerp direct kunnen lezen. 

• Effecten: groene vlak vanaf links inlaten vliegen 
en daarna de lichtgroene onderbalk vanaf 
rechts in laten vliegen. Dynamisch. Zie ook de 
voorbeeldvideo ter verduidelijking.

• Bovenste groene vlak omvang o.b.v. tekstlengte 
bepalen, onderste balk overlapt circa ¾ met 
de licht groene onderbalk. Zie bovenstaande 
screenshots. 

https://youtu.be/hEADKZw22mo
https://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
https://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
https://youtu.be/hEADKZw22mo
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9. Video en film | Video

Personen
Personen altijd duiden met 2 regels tekst, opmaak 
conform voorbeeld:
• Voornaam,	achternaam	(font:	IVN	Bree	regular).	

Let	op:	we	hebben	een	eigen	IVN	Bree	font,	
hierin wijken een aantal letters waaronder de -z 
en het & teken af van het standaard Bree font.
Je download het font hier: Huisstijldocumenten 
|	IVN

• Functie, organisatie (font: Open Sans)
• Box lengte varieert o.b.v. inhoud
• Boxen kunnen links of rechtsstaand gebruikt 

worden en komen dan in vanaf de kant waar 
ze staan. Zie onderstaande screenshots en 
voorbeeldvideo.

Outro/slot
• Eindigen met mooi beeld van natuur dat 

langzaam	fade	naar	een	groen	scherm	(filter	
erover wordt steeds dikker) 

• Dan Call to action (CTA) ofwel slotboodschap 
verschijnt	(IVN	Bree).	

• Mocht	er	geen	CTA	zijn	voor	de	film	sluit	dan	af	
met	de	payoff	(Beleef	de	natuur)

Naamblok links Naamblok rechts

Voorbeeld outro, groene fade Voorbeeld	Payoff	(slotscherm)		

https://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
https://www.ivn.nl/huisstijldocumenten
https://youtu.be/hEADKZw22mo
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9. Video en film | Video
Tussenbumpers
Om mooie overgangen tussen shots te creëren 
gebruiken we twee type tussenbumpers:
1. Met ruimte om tekst toe te voegen, dit is handig 

als je een volgend shot wil inleiden. 
2. Een korte bumper zonder tekst, dit is handig 

als je twee verschillende shots aan elkaar wil 
plakken.

Let op: in beide bumpers zit een verloop. 
En beiden lopen van smal naar breed naar smal, zie 
voorbeeldvideo.

Speciale gevallen
Partner of sponsor vermelden
• IVN	is	in	lead	van	project	maar	je	wil	1	of	

meerdere partners noemen. Dit kan door logo 
van partner toevoegen in outro. 
o	 Partnerlogo’s	plus	het	IVN	logo	plaats	je	in	
een witte balk op slot scherm. Het is het mooist 
als je een fade op het logo plaatst, zodat het 
op hetzelfde moment scherp in beeld komt 
zoals de outro zelf. Zie de voorbeeldvideo ter 
verduidelijking.

Co/branding
• Je maakt een video samen met een partner of 

meerdere	partners.	Indien	je	niet	gebonden	
bent aan een projecthuisstijl kan je ervoor 
kiezen	de	IVN-stijl	toepassen	(opbouw	video,	
lettertypes, kleuren, boxen etc). Dit kan sturing 
geven	(werkt	praktisch)	en	voor	IVN	geeft	het	
wat herkenbaarheid.

• Logischerwijs	vervalt	het	IVN	logo	links	bovenin.	
Indien	je	een	projectlogo	hebt	kan	je	die	hier	
plaatsen. 

• Partners vermelden: dmv logo’s in outro, zoals 
hierboven omschreven. 
o	 Let	op	dat	je	het	IVN	logo	dan	ook	goede	
plaats	tussen	de	partnerlogo’s!

• Groene	outro	is	erg	IVN/specifiek.	Je	kan	ook	
kiezen een passende projectkleur of themakleur 
te selecteren voor de outro. Zo volg je wel de 
opzet maar in een neutralere vorm.

• Hoe	kan	je	IVN	toch	zichtbaar	maken?		Tevens	
is het in deze gevallen slim om te starten met 
iemand	van	IVN	in	beeld	te	brengen	die	de	video	
inleidt/	een	passende	quote	geeft.	De	opening	
is	erg	prominent	in	een	video.	In	ondertitel	staat	
zo	IVN	en	op	subtiele	manier	komen	we	zo	goed	
in beeld als initiator. 

IVN-kleuren
Voor video hanteren we het palet op corporate 
niveau:	groen!	In	het	verleden	hanteerden	we	de	
thema	kleuren	ondersteunend,	maar	vanaf	2021	
kiezen	we	voor	meer	eenheid.	Zie	pagina	19.

Aangeleverde bestanden 
Naast	de	definitieve	video	ontvangen	we	graag	twee	
masters.
• Een	master	van	de	definitieve	video	waarin	alle	

vormgeving, ondertiteling en muziek zit.
• Een	master	van	de	definitieve	video	zonder,	

logo, ondertiteling, titelbalkjes, andere 
vormgeving en zonder muziek. 

Specificaties	van	de	masters
Format: Quicktime
Preset: ProRes 422
Indien	mogelijk	ontvangen	we	naast	de	opgeleverde	
video ook graag de werkbestanden inclusief de 
video’s die erin verwerkt zijn. 

Tussenbumper met tekst

Outro	met	pay-off	en	ruimte	voor	partnerlogo’s

Outro met slotboodschap en ruimte voor 
partnerlogo’s 

https://youtu.be/hEADKZw22mo
https://youtu.be/hEADKZw22mo
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9. Video en film | Animatie

Er	kunnen	in	IVN-stijl	getekende	animaties	worden	
gemaakt. Deze zijn vooral geschikt om visies, 
processen en projecten uit te leggen. De animaties 
worden	gemaakt	met	de	software	VideoScribe/
Sparkol. 

Bekijk hier een voorbeeld: 
youtu.be/Qroheg-a74E

De animaties worden opgebouwd uit SVG 
tekeningen aangevuld met JPEG’s. De SVG’s worden 
centraal opgeslagen zodat ze makkelijk hergebruikt 
kunnen worden. De andere tekeningen staan in de 
beeldbank.

http://youtu.be/Qroheg-a74E
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10. Contact 
Mis je informatie of heb je een vraag? Dat horen we graag!

Afdelingen kunnen terecht bij de 
vrijwilligersconsulent van hun regio:

Werk	je	bij	de	beroepsorganisatie, dan kun je 
terecht bij de communicatiecollega in jouw regio, of 
kijk hieronder wie je nodig hebt:

Ben je een externe vormgever of drukkerij, 
neem dan contact op met:

Vormgeving
Anne Copier
a.copier@ivn.nl
06	38338310

Vormgeving
Anne Copier
a.copier@ivn.nl
06	38338310

Corporate communciatie
Elke	van	de	Wiel
e.van.de.wiel@ivn.nl
06	19967092

Groningen  Henny Greven

Friesland  Anja Dijkstra

Drenthe  Henny Greven

Overijsel   Peter Adema

Gelderland  Ilse	Suijkerbuijk

Flevoland  Ilse	Suijkerbuijk

Utrecht  Charlotte Robben

Noord-Holland Masja Gielstra

Zuid-Holland  Tonja van Gorp

Zeeland  Brenda de Schipper

Noord-Brabant José de Jonge

Limburg  Sylvia Spierts-Brouwer

Beeldbank & fotografie
Ester Bullens
e.bullens@ivn.nl
06	82997408

Video
Saskia Thomson
s.thomson@ivn.nl
06	53971512

https://ons.ivn.nl/tijdlijn/henny-greven/4561/profile
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/anja-dijkstra
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/henny-greven/4561/profile
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/peter-adema
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/ilse-suijkerbuijk
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/ilse-suijkerbuijk
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/charlotte-robben
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/masja-gielstra
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/tonja-van-gorp
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/brenda-de-schipper
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/jose-de-jonge
https://ons.ivn.nl/wie-is-wie/sylvia-spierts-brouwer



