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Dit huisstijl document is een levend document:
het wordt steeds aangevuld met nieuwe
informatie wanneer middelen door
ontwikkelend zijn.
Kijk dus altijd online in de laatste versie.

Aanleiding
We willen ons als IVN ontwikkelen naar een ondernemende, maatschappelijke
organisatie. We willen dat meer mensen ons kennen, en dat we gekend worden op onze
thema’s. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe, onderscheidende positionering, een
uniforme huisstijl en één consistent gebruikt logo, voor zowel de beroepsorganisatie als
de vereniging.
Deze handleiding geeft je:

•

Praktische informatie om de huisstijl goed te kunnen toepassen.

• De nodige toelichting op de gemaakte keuzes.

Laten we samen bouwen aan een mooi, herkenbaar IVN.

1. Het merk IVN - Merkmanifest
Je zou het soms bijna vergeten…
Maar weet je, de natuur is een prachtig samenhangend geheel
waar jij onlosmakelijk mee verbonden bent.
Het is een bron van gezondheid en geluk
waar je oneindig veel van kunt leren.
Daarom delen wij met liefde en tomeloze energie
onze kennis en fascinatie voor de natuur.
Wij inspireren zoveel mogelijk mensen
om van dichtbij te ontdekken hoe mooi en belangrijk natuur is.
In stad en land leggen wij de link met alles wat leeft.
Dat doen we met verrassende programma’s
die mensen van jong tot oud raken en verrijken.
Met projecten over krioelende beestjes, de kracht van het klimaat,
tuintjes in de stad, en ga zo maar door.
Want hoe meer je van de natuur begrijpt, hoe meer je ervan gaat houden.

1. Het merk IVN – Golden Circle
WHY – waar doen we het voor?
IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de
mens echter te ver van de natuur komen te staan. IVN wil de natuur weer dichterbij de mens brengen zodat
zij de natuur weer in hun hart sluit en hier ook beter voor zal zorgen. Dit draagt bij aan duurzame
samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.
HOW – hoe gaan we dit doen?
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.

WHAT – wat is onze dienstverlening?
IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met grote
(vergroenings)projecten, campagnes en natuuractiviteiten. Zelf leren en doen staan altijd centraal.
Merkpositionering
IVN positioneert zich als creator/schepper: gericht op co-creatie: enthousiasmeren en uitnodigen tot
participatie.
IVN brengt natuur dichtbij door mensen de natuur actief te laten beleven.
Pay-off: Beleef de natuur.

1. Het merk IVN - Kernwaarden
• Dichtbij/ persoonlijk: IVN als altijd dichtbij. Lokaal, provinciaal en landelijk. Met IVN
ontdek je dat de natuur dichtbij is.
• Bevlogen: Al onze activiteiten stralen passie uit, bevlogenheid voor het verbinden van
mens en natuur. Ons vuurtje kan miljoenen anderen aansteken.
• Beleven: Hart (verwondering en liefde voor natuur), hoofd (inzicht in hoe het werkt) en
handen (handelingsperspectief) staan altijd centraal.
• Verbinden: Verbinden zit in ons bloed. We zijn in staat om, zonder ego, anderen te
mobiliseren en faciliteren in het verbinden van mens en natuur.
• Natuurwijs: Wij inspireren mensen met onze kennis. Niet alleen kennis van natuur en
educatie, maar ook van doelgroepen en netwerken.

2. Logo, naam en payoff
Gebruik
•

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. Wat bijdraagt in 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.

•

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 een stukje herkenbaarheid.

2. Herkomst nieuw logo

2. Nieuwe lelie

2. Afdelings- en projectenlogo’s

2. Logo
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 binnen IVN logo’s wijzigen aan te brengen, qua indeling, corpsgrootte etc. Logo dient als 1 geheel te worden
beschouwd.

•

We bieden het logo in meerdere bestandsvormen en kleursoorten aan:
•

CMYK: fullcolour opbouw drukwerk

•

RGB: online/digitaal gebruik

•

JPG: basis beeldbestand, geen drukwerk

•

PNG: beeld voor online toepassingen (geen achtergrond dus over beeld te gebruiken), geen drukwerk

•

EPS: druktechnisch bestand voor vormgevers (niet te gebruiken in office pakket, wel op te slaan en door te sturen naar lokale
vormgevers)

2. Logo

2. Logo
Niet alleen IVN gebruiken

Geen onderdelen van het logo verschalen

Logo altijd linksboven of rechtsonder plaatsen

Diapositief logo niet op te lichte ondergrond
gebruiken

2. Logo: omgaan met lichte
achtergrond
Dekking: 50%
Locatie: 0%

Dekking: 0%
Locatie: 50%

Dekking: 0%
Locatie: 100%

Diapositief logo niet op te lichte ondergrond gebruiken
Oplossing: werk met een aflopend grijs filter. Pas dit slechts toe op deel van
de foto om rest van de afbeelding fris, kleurrijk te houden.

Zwart
Locatie: 0%
Verlooptype: effen
Vloeiend: 100%

Zwart
Locatie: 100%

2. Payoff
Gebruik
• De payoff van IVN is: Beleef de natuur!
• Bewust een activerende, laagdrempelige oproep naar iedereen in Nederland om de
natuur in te gaan.
• Je gebruikt een payoff als een soort uitsmijter, een kernboodschap die je kan
gebruiken in je communicatie. Vaak als afsluiter.

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

2. Payoff
Specificaties
• Payoff altijd in lettertype IVN Bree, bij voorkeur in kleur IVN-groen.
• Payoff gebruiken we altijd losgekoppeld van het logo. In geen enkel geval kan de
payoff dus aan het logo geplakt worden. Er bevindt zich altijd de nodige ruimte tussen
het logo en de payoff.
• Logo en payoff mogen op één pagina voorkomen (voorbeeld briefpapier) of de payoff
sluit het document af op pagina waar geen logo staat (visitekaartje, PowerPoint).
• Payoff kan gebruikt worden in combinatie met de lelie. We plaatsen de lelie dan altijd
links voor de payoff.
• Specs aanvullen Anne? + visueel do’s en don’ts (extra pagina mag waar nodig)

2. Payoff

3. Tone of voice
Gebruik
• Dichtbij/ persoonlijk: je-vorm, alsof je tegen goede vriend/vriendin praat.
• Bevlogen: vanuit onze passie voor de natuur delen we ons enthousiasme, positieve toon.
• Beleven: Hart (verwondering en liefde voor natuur), hoofd (inzicht in hoe het werkt) en handen
(handelingsperspectief) staan altijd centraal. Dus probeer zowel het hart als hoofd aan te spreken
maar vertaal ook door naar concrete acties: wat kan ontvanger NU doen om bij te dragen/ te
beginnen etc.
• Verbinden: IVN wil anderen te mobiliseren en faciliteren, we geven dus concrete tips en inzichten.
• Natuurwijs: Wij inspireren mensen met onze kennis. Niet betweterig maar op een inspirerende,
toegankelijke manier. De plus van IVN zit wel in dat we ook veel weten van de natuur.

3. Naamsvoering
Naamsvoering
•

Waar we spreken over IVN, gebruiken we de naam IVN Natuureducatie. In geval van naamgebruik voor IVN dan altijd 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 bijvoorbeeld gebruikt op de pagina ‘Over IVN’, in
de langere teksten en op officiële documenten.

•

In teksten kan IVN Natuureducatie eenmaal voluit geschreven worden, daarna volstaat het gebruik van ‘IVN’.

•

Wanneer een uiting IVN gebrand is (duidelijk logo of afzender) en er is bepekte tekstruimte dan kan ook direct over IVN gesproken
worden. Voorbeeld 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 is uitsluitend bedoeld voor interne communicatie. Naar buiten toe communiceren we zoals hierboven aangegeven.

•

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

•

Ook door de vereniging wordt de interne organisatiestructuur (districten) niet extern gecommuniceerd.

•

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

3. 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 dubbele aanhalingstekens. Enkele aanhalingstekens kunnen worden
gebruikt om een term te duiden in een lopende tekst zoals bij thema-toelichting hierboven.

4. Lettertypen
• Koppen: de IVN Bree.
• Let op, 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/vereniging kwam.
• Bree echt alleen voor hoofdkoppen inzetten
• Bodytekst drukwerk: Open sans
• Email/ vereniging/ uitwijkoptie: Arial
• Mens & Natuur: toevoegen letter lijkend op open sans maar schreef <volgt>

De Bree is een speelse, sierlijke letter met een eigen karakter. Passend bij IVN. Daarom passen we
deze toe in kopteksten. Voor langere (body) teksten wil je echter een leesletter hebben: daarom
kiezen we daar voor open sans. Als uitwijkoptie hebben we de Arial, die is altijd op elk
medium/kanaal goed leesbaar en te hanteren.
In documenten die lokaal gebruikt worden zoals wordformats, is Arial de norm. Dit lettertype staat
op alle computers en is voor iedereen te hanteren.

4. Lettertypen

5. Kleur en beeld
Gebruik kleur
• De kleuren zijn geïnspireerd op de natuur.

• We werken met corporate tinten (groen en grijs)
aangevuld met frisse kleuren die we koppelen aan de
thema’s. Dit om ook meer herkenbaarheid voor de
thema’s te creëren. De steunkleuren kunnen waar
nodig ook op andere manieren worden toegepast, in
overleg met de afdeling communicatie.
• We proberen ten alle tijden te putten uit dit IVN
kleurenpalet. Andere kleurtoepassingen eveneens in
overleg met communicatie.

Kleur

Beeld (fotografie)
Richtlijnen beeld
• Altijd tonen combinatie van mens en natuur
• Beleving staat centraal, dit moet de foto uitbeelden
• Op brochures/covers in print werken met een overview beeld
en een close-up op een natuurelement. Om het ontdekken,
goed kijken uit te lichten. We brengen natuurbeleving dichtbij.
• Niet te geposeerde beelden (Amerikaanse nepsmile),
personen mogen zeker ook andere kant op kijken of zijlings in
beeld gebracht worden. Beeld moet echter wel voldoende
spreken (emotie tonen), dus niet iedereen op de rug tonen.
• Nederlandse natuur in beeld, geen buitenlandse
landschappen: dichtbij huis, focus van IVN is Nederland.

6. Middelen offline
•
•
•
•

•

•
•
•

NB: de applicatie van Arenea wordt
vernieuwd en naar verwachting is vanaf
begin okt het nieuwe drukwerk leverbaar

Visitekaartje
Briefpapier
Naambadge (natuurgidsen)
Basisdocumenten (NB: hier moeten we later een link opnemen naar hidden webpage op
onze site waar we alle docs ook aanbieden> moeten dus ook gebouwd worden in latere fase)
• Word doc A4 staand (beetje zoals het briefpapier)
• Brochure A4 basis layout zelf in te vullen (nog niet gedeeld met HG)
• PowerPoint
Brochure
• A4 staand, meest voorkomend als dubbelzijdig A4 of A3 teruggevouwen tot A4 dus 4
pagina’s. Let op: liggende voorstel met alleen maar beeld op cover is dus eigenlijk niet
zo goed passend (dat is meer magazine maar veel te weinig zeggend voor brochure +
niet handig omgaan met bladruimte. Hier zou ik zeker iets anders voorstellen.
• A5: staand> kan waarschijnlijk conform A4 (komt meestal voor als teruggevouwen A4
dus 4 pag)
Poster (A3/ A4> opzet mag gelijk zijn)
Flyer (dubbelzijdig A5)
Advertentie (doe maar voorbeeld ¼ pagina staand en evt 1 liggend voorbeeld)

6. Middelen offline: visitekaartje
Gebruik
•

Persoonlijke gegevens uitwisselen voor beroepskrachten, bestellen gaat via
Office managers en Servicedesk (landelijk bureau)

Specificaties
•

Kaartjes worden besteld via de applicatie van Aranea (drukker).

•

Papier: Cocoon, X grams

6. Middelen offline: visitekaartje
Logo

Voor- en achternaam
Functietitel
Eventuele tweede functietitel
Mobiel nummer
Vast nummer
E-mailadres
Eventuele extra regel
Eventuele extra regel

Bezoekadres regel 1 / locatie / URL
Bezoekadres regel 2 / locatie / URL
Postadres regel 1 / locatie / URL
Postadres regel 2 / locatie / URL
Eventuele extra regel

6. Middelen offline: briefpapier
Gebruik
•

Voor formele schriftelijke communicatie, ingeprinte locatie gegevens

•

Bestellen gaat via Office managers en Servicedesk (landelijk bureau)

Specificaties
•

Papier wordt besteld via de applicatie van Aranea (drukker).

•

Papier: Cocoon, X grams

Tonen voorbeeld en grid specs erbij

6. Middelen offline: briefpapier

6. Middelen offline: briefpapier

6. Middelen offline: naambadge
Gebruik
•

Voor natuurgidsen bieden we een IVN badge van natuurlijk materiaal: zo is
de gids goed herkenbaar tijdens IVN-activiteiten. We kiezen voor een badge
van onderscheidend, natuurlijk materiaal. Passend bij IVN.

•

De eigen naam kan worden toegevoegd via een venster.

•

Nieuwe gidsen ontvangen een badge bij het behalen van het diploma.

Specificaties
•

Voorbeeld nieuwe badge invoegen + specs

Zijn momenteel druk bezig een
nieuwe, mooie, duurzame badge
te realiseren, in overleg met
klankbordgroep. Meer info volgt!

6. Middelen offline: basisdocs
Gebruik
•

We bieden een aantal opgemaakte formats
in word en PowerPoint aan om makkelijk te
kunnen werken binnen de IVN huisstijl.

•

Er zijn varianten per thema dus je kan
kiezen wat het beste past bij jouw inhoud.

•

Let op dat je werkt in lettertype ‘Arial’ ook
als je teksten kopieert. Instructies staan in
de documenten.

Specificaties
•

De grids zijn te downloaden via
https://www.ivn.nl/huisstijldocumenten

6. Middelen offline: brochures
Gebruik
•

IVN gebruikt voor diverse doeleinden brochures op landelijk en lokaal niveau

Specificaties
•

Voorkeur is om te werken op handzaam formaat A5, staand (vaak een A4 teruggevouwen
tot A5).

•

Voor meer inhoudelijke documenten (bijvoorbeeld een whitepaper) is A4 formaat staand
prettig.

•

Papier: Cocoon, X grams

•

Opmaak specificaties:
•
•

•
•

•

Voorkant: altijd werken met hoofdbeeld en close-up. Groene balk of balk in themakleur. Titels in IVN
Bree, speels plaatsen half over groene balk. Logo rehctsonder.
Binnenwerk: koppen in IVN Bree, bodytekst in Open sans. Zorg voor goede leesbaarheid door
afwisseling beeld en tekst, voldoende witruimte. Illustraties en vlakken kunnen speels worden
toegepast. Bij korte brochures geen logo in binnenwerk, bij lange documenten kan in footer het logo
worden gezet om branding te behouden.
Achterzijde: hier kan waar passend de payoff worden toegepast.
Technische aanvullingen? Anne?

Aanleveren: hoge resolutie PDF 300dpi, afbeeldingen CMYK 300dpi, 3mm afloop met
snijtekens.

6. Middelen offline: brochures

6. Middelen offline: poster
Gebruik
•

IVN gebruikt voor diverse doeleinden posters op landelijk en lokaal niveau,
doorgaans voor promotie van een specifieke activiteit.

•

Zet niet teveel tekst op een poster, deze moet makkelijk, snel te lezen zijn als men
er voorbij loopt.

Specificaties
•

Doorgaans op A3 of A4 formaat staand

•

Papier: Cocoon, X grams

•

Opmaak specificaties:
•

•

Voorkant: altijd werken met hoofdbeeld en close-up. Groene balk of balk in themakleur. Titels in IVN
Bree, speels plaatsen half over groene balk. Logo rehctsonder.

Aanleveren: hoge resolutie PDF 300dpi, afbeeldingen CMYK 300dpi, 3mm afloop
met snijtekens.

Tonen voorbeeld poster + specs voor bouwen grid (indeling specs) en wat richtlijnen

6. Middelen offline: flyer
Gebruik
•

IVN gebruikt voor diverse doeleinden posters op landelijk en lokaal niveau, doorgaans voor
promotie van een specifieke activiteit.

Specificaties
•

Doorgaans op A5 of A4 formaat staand, enkelzijdig of eventueel dubbelzijdig. Advies is A5:
een handzaam formaat wat je makkelijk neer kan leggen op een balie oid.

•

Papier: Cocoon, X grams

•

Opmaak specificaties:
•

•

Voorkant: altijd werken met hoofdbeeld en close-up. Groene balk of balk in themakleur. Titels in IVN
Bree, speels plaatsen half over groene balk. Logo rehctsonder.

Aanleveren: <anne, iets over bestandvorm cpdf, snijtekens, full colour opbouw etc)

Tonen voorbeeld flyer + specs voor bouwen grid (indeling specs) en wat richtlijnen
NB: flyer wordt nog ontwerpen! Afgeleide van de poster maar iets meer tekstruimte

6. Middelen offline: advertentie
Gebruik
•

Adverteren in print kan op diverse formaten, dit is altijd maatwerk op basis van de
specificaties van het blad/krant waarin je wilt adverteren

•

Advertenties moeten altijd op maat worden op gemaakt en aangeleverd.

Specificaties
•

Een veelvoorkomend formaat is een ¼ pagina staand, daar tonen we een
voorbeeld van.

•

Opmaak specificaties:
•

•

Werk met een hoofdbeeld en close-up/extra beeld(en). Groene balk of balk in themakleur. Titels in IVN
Bree, speels plaatsen half over groene balk. Logo rehctsonder.

Aanleveren: op basis van specs van betreffende krant/blad

Tonen voorbeeld add woldhuis, maar mag nog strakker als je wilt+ specs voor bouwen
grid (indeling specs) en wat richtlijnen

7. Middelen online
• Website> buitenbeschouwing laten, grid staat al, kunnen we zelf invoegen later
• Emailhandtekening + instructie in achtnemen outlook mogelijkheden (iom Lude
wat er kan)
• Nieuwsbrieven (basislayout schetsen > deels kunnen we dit zelf toevoegen obv
nieuwe systeem)
• Banners (big 5 tonen als voorbeeld)
• Social (basislayout pagina + advertenties/banners)
• Facebook> specifiek een Facebook banner maken (denk aan 9 vakken
grid/richtlijn van FB)
• Twitter
• Instagram
• LinkedIn (voorbeeld advertentie opnemen)

7. Middelen online: website
Aanpassingen in de website gaat begin oktober live, preview volgt.

7. Middelen online: emailhandtekening
Lettertype
• Platte tekst in Arial, corps 10.
• De e-mailondertekening is ook in Arial. Het eerste deel (functie en Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid) in corps 10, het tweede deel in corps 8.
Kleurgebruik
• Tekstkleur is altijd zwart.
• Er worden geen andere kleuren gebruikt.

7. Middelen online: banners
Volgt nog

7. Middelen online: social
• Facebook> specifiek een Facebook banner maken (denk aan 9 vakken
grid/richtlijn van FB)
• Twitter
• Instagram
• LinkedIn (voorbeeld advertentie opnemen)
Volgen

8. Video en film
• Logo. In eigen filmpjes altijd branding door logo linksboven (niet te groot)
• Key; Product-essentie van film gaat boven allerlei interne projectnamen.
• Thema bepaald welke secundaire kleur er gebruikt wordt. Voor corporate films, IVNbreed is IVN groen de basis.
• Lettertype voor titel en evt losse kreten die in beeld komen is Bree IVN
Voor filmmakers is er een uitgebreider briefingsformat beschikbaar. Deze is op te vragen
via het landelijk bureau, afdeling communicatie. De hoofdlijnen zie je op volgende
pagina.

8. Video en film
Intro: start altijd met natuurshot, iets
groens passend bij thema video,
daarna een openingsscherm met de
kernboodschap van de video. Kort,
krachtig en eventueel activerend
geschreven (moet communicatie
adviseur aanleveren.)

Personen altijd duiden met 2
regels tekst:

• Voornaam, achternaam
(lettertype Bree)
• Functie, organisatie (lettertype
Open Sans)

Outro
• Eindigen met mooi beeld van
natuur dat langzaam fade naar
een groen scherm (filter erover
wordt steeds dikker) dan CTA,
slotboodschap verschijnt.
• En dan wisselt die CTA met
scherm met IVN logo en payoff.

8. Video en film
• Thema bepaald welke secundaire kleur er gebruikt wordt. Primaire kleur is IVN groen

9. Contact
We hopen natuurlijk we je met deze handleiding op weg hebben geholpen.
Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op.
Afdelingen

Beroepsorganisatie

Contactpersonen per regio volgen

Regio communicatie collega’s zijn eerste
aanspreekpunt voor vragen.

Noord

Vormgevers

Oost

Voor verdiepende vragen van
vormgevers, contact Anne op het
Landelijk Bureau:

Zuidwest

Anne Copier, a.copier@ivn.nl

Zuid

06-383 383 10

Noordwest

