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Inhoud 

Huisstijlhandboek

Inleiding 

De huisstijl van het CDA is ontworpen op basis  
van uitgebreid stijlonderzoek onder onze (potentiële)  
kiezers. Dit handboek dient als handvat om de  
huisstijl correct toe te passen. 

Voor de herkenbaarheid en zichtbaarheid van 
het CDA is het van belang dat alle onderdelen 
(partijbureau, landelijke fractie, provinciale - en lokale 
afdelingen) een eenduidige uitstraling hebben.  
Een goede toepassing van dit handboek zorgt  
ervoor dat alle uitingen elkaar en het CDA als totaal 
versterken. 

De huisstijl bestaat uit de identiteit, beelden- en 
vormentaal, lettertypen en kleuren. Naast de 
richtlijnen geven we in dit document diverse 
voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen 
voor bijvoorbeeld campagnes en evenementen. 

De huisstijl wordt vooral gekenmerkt door:
• het logo
• de lettertypen
• de vastgestelde CDA huisstijlkleuren
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Logo

De basis van de huisstijl wordt gevormd door het CDA 
logo. Het logo verbeeldt een aantal belangrijke kern-
waarden: ‘open’, ‘eenheid’, en ‘toegankelijk’ Het logo 
is een combinatie van een woord (‘CDA’) en beeldend 
element (de cirkel). Deze combinatie is visueel zeer 
herkenbaar en goed toe te passen in correspondentie 
of wervende uitingen.

Aan het logo kunnen afdelingsnamen, netwerknamen 
of andere aanduidingen worden toegevoegd. Die 
toevoeging mag maximaal uit drie regels bestaan.

Het ‘CDA logo-pakket’ (logo in verschillende kleuren 
en bestandsformaten) kunt u downloaden via 
cda.nl/huisstijl

Huisstijlhandboek

Rotterdam
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Opbouw logo & payoff

Het logo (de cirkel) heeft vaste verhoudingen 
en witmarges. Bij plaatsing van het logo in 
correspondentie of wervende uitingen dient er 
met de omliggende witruimte rekening te worden 
gehouden (zie Plaatsing van het logo). Dit geldt ook 
voor toepassen van een eventuele payoff.

Teksten onder het logo, zogenaamde payoffs, moeten 
gecentreerd onder het logo geplaatst worden.

Voor een land 
dat we door willen geven

Voor een land 
dat we door willen gevenHuisstijlhandboek 4



Plaatsing van het logo

Het logo is een visueel sterk beeldmerk. Dat wordt 
sterker als iedereen hetzelfde logo toepast. Het logo 
bestaat uit twee elementen: de cirkel en het woord-
beeld ‘CDA’. Het logo kan geplaatst worden over 
twee vaste midden-assen en in de vier hoeken 
van een document. Let bij plaatsing op de vaste  
witmarge rondom het logo. Deze verdeling kan 
op ieder documentformaat worden toegepast. Het 
logo mag in ieder formaat, mits in verhouding en 
met de juiste witmarges, worden afgebeeld.

Afbeelding 1
Op deze afbeelding ziet u de mogelijke plaatsing 
van het logo over de horizontale en verticale 
middenassen, en in de vier hoekposities van het 
document. Wanneer het logo in de hoek geplaatst 
wordt, moet rekening worden gehouden met de vaste 
witmarges.

Afbeelding 2
Op deze afbeelding ziet u een aantal voorbeelden 
van de plaatsing van het logo;
• op verschillende posities op de verticale  

middenlijn
• op verschillende posities op de horizontale  

middenlijn
• als het logo in de hoeken wordt geplaatst, kan 

het groter of kleiner geplaatst worden vanuit de 
hoek met de vaste witmarge

Afbeelding 3
Enkele voorbeelden van foutief geplaatste logo’s.

Horizontale
midden-as

Verticale
midden-as

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3Huisstijlhandboek

Tip Zet hulplijnen in het door u op 
te maken document.
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Omgaan met het logo

Om de eenduidigheid van het logo te bewaren, is het 
niet toegestaan om het te vervormen of anderszins 
te veranderen.

Juiste logo.

De elementen nooit 
onafhankelijk van elkaar 
schalen.

Geen elementen binnen 
de cirkel toevoegen.

Nooit vervormen in de 
hoogte of breedte.

Nooit roteren.

De elementen nooit 
onafhankelijk van elkaar 
verplaatsen.

Cirkel nooit aansnijden.

Geen vrije vorm achter 
het logo plaatsen. 

Huisstijlhandboek 6



Toepassing van het logo

Het logo wordt bij voorkeur in het wit geplaatst. 
Plaats het logo alleen in kleur, als het op een witte 
achtergrond staat, en alleen in zwart op zwart-wit 
drukwerk.

Door het witte logo te plaatsen op een foto of ander 
beeld, ontstaat het kenmerkende ‘doorkijkeffect’. 
De witte cirkel met het doorkijkje kenmerkt de 
huisstijl. 

Gebruik zoveel mogelijk het logo 
in het wit.

Logo alleen in het wit toepassen op 
een foto.

De kleur versie alleen 
gebruiken op een witte 
achtergrond en de zwart 
versie alleen in zwart-wit 
drukwerk.

Logo niet vullen met een 
kleur.

Logo niet transparant 
toepassen.

Elementen niet kleur op 
kleur toepassen.

Logo niet met een kleur 
gevuld toepassen.

Geen kleurvlak achter het 
logo plaatsen.

Geen beeld in logo 
toepassen.

Logo niet in kleur 
toepassen op een foto.

Huisstijlhandboek 7



 

Kleurenspectrum

Het kleurenspectrum van het CDA is gebaseerd  
op drie pijlers:

1. Herkenbaarheid: CDA groen domineert
2. Transparantie: simpele en heldere basiskleuren
3. Harmonie: Een palet aan sfeer- en accentkleuren 

zorgen voor een harmonieus beeld. Daar hecht 
onze doelgroep veel waarde aan. 

Nieuw in deze versie van het huisstijlhandboek zijn 
de online eye-catchers. Op de digitale schermen 
wordt gevochten om de aandacht. De felle en 
contrasterende online kleuren zorgen ervoor dat 
CDA boodschappen die strijd aankunnen. 

Via cda.nl/huisstijl kunt u de staalbibliotheken 
van het CDA-kleurenspectrum voor zowel drukwerk 
(Pantone/CMYK) als online (RGB) downloaden. 
Deze kleurenstalen in ASE-formaat (Adobe Swatch 
Exchange) kunt u eenvoudig via het stalenvenster 
van diverse Adobe Creative Cloud programma’s 
importeren.

Huisstijlhandboek

Kernkleur Basiskleuren

Sfeer & accentkleuren

335 C
97/6/69/19
0/123/95
#007B5F

360 C
63/0/84/0
108/194/74
#6CC24A

Black C 
0/0/0/100
44/42/41
#2C2A29

323 C
96/16/42/57
0/95/97
#005F61

355 C
91/0/100/0
0/150/57
#009639

377 C
50/1/100/20
122/154/1
#7A9A01

368 C
65/0/100/0
120/190/32
#78BE20

364 C 
71/4/100/45
74/119/41
#4A7729

362 C 
78/0/100/2
80/158/47
#509E2F

563 C
52/0/29/2
107/187/174
#6BBBAE

557 C
44/4/37/10
133/176/154
#85B09A

359 C
40/0/50/0
161/216/132
#A1D884

298 C
67/2/0/0
65/182/230
#41B6E6

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

374 C
30/0/64/0
197/232/108
#C5E86C

PANTONE
CMYK

RGB
WEB

Online eye-catchers
WEB
F9423A 

RGB
249/66/58

WEB
FF8200

RGB
255/130/0

WEB
44D62C

RGB
68/214/44

WEB
007396

RGB
0/115/150

WEB
97D700

RGB
151/215/0

WEB
008C95

RGB
0/140/149

WEB
F3E500

RGB
243/229/0

WEB
00B5E2

RGB
0/181/226

WEB
E56A54

RGB
229/106/84

0/0/0/0
255/255/255
ffffff

CMYK
RGB
WEB
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Typografie

In de huisstijl worden twee lettertypen gebruikt:  
Arial en Georgia. Ook deze lettertypen zijn gekozen 
op basis van uitgebreid stijlonderzoek onder ons 
kiezerspotentieel.

De Arial is een duidelijk communicerend en goed 
leesbare letter. Hij vormt de basisletter voor ieder  
document en kan toegepast worden in regular en 
italic, bold of bold italic (zie hiernaast). 

De Georgia gebruiken we alleen in Italic. Dit lettertype 
oogt vriendelijk en is te gebruiken als accent.

De combinatie van sfeervol (Georgia) en duidelijk 
(Arial (Bold)) is een belangrijk onderdeel van de  
huisstijl. Ze zorgen voor een goede lading van het 
merk CDA en voor herkenbaarheid. 

Huisstijlhandboek

Arial Regular (18pt)

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 (14pt)

Arial Italic (18pt)

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 (14pt)

Arial Bold Italic (18pt)

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 (14pt)

Arial Bold (18pt)

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 (14pt)

Georgia Italic (18pt)

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 (14pt)
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Toepassen typografie

De combinatie van het lettertype Arial met het
lettertype Georgia, kenmerkt de CDA huisstijl. 
Hiernaast ziet u enkele voorbeelden van veel 
voorkomende toepassingen. De toepassingen, 
lettertype en lettergrootte dienen als voorbeeld.

Huisstijlhandboek 10



Optioneel: typografie

op kleurvlakken

Het toepassen van de lettertypen Arial en Georgia 
op kleurvlakken is optioneel en versterkt met name 
de huisstijl bij onder andere artikelen in magazines of 
online banners. De kleurvlakken achter de tekst zijn 
bedoeld om slogans en thema’s kracht bij te zetten. 
Zo blijven ze ongeacht de achtergrond ten alle tijden 
leesbaar. Combineer de Arial Bold met de Georgia 
Italic om het onderwerp te accentureren.

Zie rechts de juiste en foutieve toepassingen van de 
vlakken.

Juiste toepassing vlakken:
• Eén kleur per vlak toepassen
• Tekst altijd gecentreerd op de vlakken
• Vlakken linkslijnend of rechtslijnend plaatsen 
• Vlakken evenredig van elkaar plaatsen

Huisstijlhandboek

Juist toegepast:
• Eén kleur per vlak toegepast
• Tekst gecentreerd op de vlakken
• Vlakken evenredig van elkaar geplaatst

Vlakken niet transparant toepassen.

Vlakken niet kantelen.

Vlakken niet laten verspringen of aflopend plaatsen.

Vlakken niet tegen elkaar plaatsen of overlappen.

Geen kleur op kleur toepassen.

Vlakken niet onderbreken.

Voornaam Achternaam

Voor een land
dat we door willen geven

Voornaam Achternaam

Voor een land
dat we door willen geven

Voor een land
dat we door willen geven
Voornaam Achternaam

Voornaam Achternaam

Voor een land
dat we door willen geven

Voornaam Achternaam

Voor een land
dat we door willen geven

Voornaam Achternaam

Voor een land

dat we door willen geven

Voornaam  Achternaam

Voor een land
dat we door willen geven

11



Toepassing kleurvlakken

In Adobe InDesign kan de CDA-typografie vrij 
eenvoudig worden toegepast op kleurvlakken. 
In de onderstaande vier stappen wordt beschreven 
in welke verhouding de typografie op de vlakken 
geplaatst dienen te worden. De plaatsing van de 
typografie op de tekstvlakken wordt in InDesign via 
de functie ‘Textframe options’ ook wel ‘Tekstkader 
opties’ ingesteld.

Volg de hieronder genoemde vier stappen:
Stap 1. Trek een tekstkader in Indesign.
Stap 2. Geef het tekstkader een kleur uit het CDA 
kleurenspectrum. Plaats copy en bepaal de 
corpsgrootte.
Stap 3. Stel de ‘Textframe options’ ook wel ‘Tekst- 
kader opties’ in, a.h.v. het hiernaast berekende tabel.
Stap 4. Centreer de tekst op het vlak met de 
functie: ‘Fit frame to content’ (alt + command + ‘C’)

Geen Adobe InDesign: Plaats de typografie altijd 
gecentreerd op de vlakken. Hou de tekst links- of 
rechtslijnend en maak het vlak aan de rechter- of 
linkerzijde passend. Laat de tekst niet van de vlakken 
aflopen.

Huisstijlhandboek

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Resultaat Voor een land

Instellingen opties tekstkader:

Corps  Boven Onder Links Rechts
0 - 15 pt  1,5 mm 2,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
16 pt - 30 pt 2,5 mm 4 mm 2,5 mm 2,5 mm
31 pt - 42 pt 3,5 mm 6 mm 3,5 mm 3,5 mm
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Social media

De inzet van social media is praktisch onmisbaar 
voor een politieke partij, zeker in campagnetijd. 
Door de huisstijl ook op social media eenduidig toe 
te passen, wordt de identiteit van het CDA sterker, 
en is je boodschap herkenbaarder. Op social 
media kun je met behulp van banners makkelijk je 
uitingen personaliseren. Het is daarbij voor een 
goede zichtbaarheid van belang om de juiste 
formaten te hanteren.

Vooral voor mobiele apparaten is het belangrijk 
om de juiste verhoudingen in afbeeldingen te 
gebruiken. Omdat de optimale formaten voor elk 
platform regelmatig wijzigen raden we aan om de 
nieuwste formaten te hanteren die te vinden zijn op 
Sproutsocial.com

Op dit moment zijn de grootste online platformen 
voor politieke partijen Facebook, Twitter, Instagram 
en LinkedIn. Hoewel elk platform geschikt is voor 
specifieke soorten content, versterkt het het beeld 
van het CDA als ze onderling een vergelijkbare 
uitstraling hebben. Hiernaast ziet u hoe dit voor 
het landelijk CDA gedaan is.

Huisstijlhandboek

Voorbeeld van de landelijke CDA Facebook pagina

Voorbeeld van de landelijke CDA Twitter pagina Voorbeeld van de landelijke CDA Instagram pagina

Voorbeeld van de landelijke CDA LinkedIn pagina
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Mojo App Social Media

‘Create Animated Stories’

Door het gebruiken van de Mojo app maak je 
eenvoudig een stijlvolle Instagram Story. De app 
maakt korte animaties, waardoor je de kijker zijn/haar 
aandacht trekt en blijven kijken.

De app heeft een aantal sjablonen die je gemakkelijk 
kunt overnemen en daar plaats je de gewenste foto/
video in. Het oorspronkelijke formaat van de app 
is die voor een Instagram Story, maar je kan ook 
het formaat wijzigen waardoor het ook gebruikt kan 
worden voor een Facebook post.  

Vragen over het gebruik van de app? 
Stuur een mailtje naar  vera.blokzijl@cda.nl

Huisstijlhandboek 14
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Online banners

Online banners met tekst zijn zeer geschikt om een 
korte boodschap goed te verspreiden. De toevoeging 
van een aantal felle kleuren helpt hierbij. Zie hierbij 
enkele voorbeelden. 

Deze banners kunnen ook goed worden toegepast in 
een gif of animatie met meerdere teksten na elkaar 
in contrasterende kleuren. Zo valt de boodschap nog 
meer op. 

Huisstijlhandboek

Afdelingsnaam 
Extra regel

Voor een buurt
die we door
willen geven

#Ruimtevoorhashtag
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Video

In 2018 hebben we een pakket ontwikkeld waarmee 
je video´s in de CDA-huisstijl kunt ontwerpen. Aan je 
eigen video kun je een intro, outro, slogan, titelbalken 
en logo met naam van de afdeling toevoegen. 
Dit pakket kost 121,- euro. 

Kijk voor meer informatie op cdavideo.nl

Huisstijlhandboek

Mona Keijzer

Naam van jouw afdeling hier

Staatssecretaris

Geen woorden maar daden!

Rotterdam

Naam van jouw afdeling hier
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Fotografie

In de CDA huisstijl maken we zoveel mogelijk gebruik 
van echte, niet geposeerde beelden. Het liefst van 
kleurrijke, actieve settings. Het is dus aan te raden 
om goede foto’s te laten maken bij je evenementen, 
zodat je een voorraad hebt van heldere beelden van 
realistische gebeurtenissen, met herkenbare CDA’ers 
in de hoofdrol.

Het is belangrijk om in de foto’s ook te laten zien dat 
we een brede volkspartij zijn. Iedereen moet zich 
kunnen herkennen in in ieder geval één van de foto’s. 

Voor de hand liggende tip: gebruik winterse foto’s in 
de winter, en zomerse foto’s in de zomer.

Auteursrechtinbreuken: riskeer geen boete!
Bij gebruik van foto’s bij berichten is het erg belangrijk 
om goed op te letten of auteursrechten liggen op 
de foto’s. Bij twijfel, niet doen! Meer informatie staat 
op de website 

Huisstijlhandboek 17
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Illustratie beeldbank

Kun jij vormgeven? Of is er iemand in jouw afdeling 
die dit goed kan? Vanaf nu kun je gratis verschillende 
icoontjes en illustraties downloaden en gebruiken 
voor je eigen creatie. Van veiligheid tot zorg en van 
sport tot klimaat, het is allemaal te vinden in de 
illustratiebeeldbank. Kijk er gerust eens rond.

Huisstijlhandboek 18
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Sjablonen

Via cda.nl/huisstijl kunt u diverse CDA-
sjablonen downloaden voor bijvoorbeeld het 
schrijven van een rapport of het geven van 
een presentatie.

Huisstijlhandboek 19

We hebben verschillende CDA-sjablonen voor 
bijvoorbeeld het schrijven van een rapport of het 
geven van een presentatie.

CDA-sjablonen

http://www.cda.nl/huisstijl


Ontwerpservice

Afdelingen kunnen in de ontwerpservice al hun 
correspondentiedrukwerk, visitekaartjes, roll-up- 
banners, posters met foto en online banners in de 
nieuwste huisstijl maken. Een korte handleiding 
kunt u downloaden via cda.nl/huisstijl

Voor meer informatie over de ontwerpservice of 
voor inlogcodes kunt u op het landelijk CDA Bureau 
terecht bij  marjolijn.knol@cda.nl

Huisstijlhandboek 20
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Webwinkel

Wij hebben een webwinkel waar verschillende 
CDA-producten, bijvoorbeeld kleding, campagne-
materiaal en gadgets, kunnen worden besteld.

Huisstijlhandboek 21



Event-aankleding

Als je een event organiseert, geef je het met een 
goede aankleding nog meer sfeer. Hiernaast staan 
enkele voorbeelden van event-aankledingen van het 
landelijk CDA. Een aantal punten om op te letten:

• zorg voor bijvoorbeeld ballonnen of vlaggen in 
verschillende huisstijl-kleuren die verspreid zijn 
om het evenement eenheid te geven;

• zorg dat het logo van je afdeling, bijvoorbeeld  
via roll-up banners, op verschillende plekken 
goed zichtbaar terugkomt;

• als er een podium is waar een spreker spreekt, 
geeft een podium dat omringd wordt door publiek 
levendiger foto’s dan een podium tegen een  
achterwand of andere lege ruimte;

• denk ook na over licht. Zorg dat je belangrijke 
momenten/personen goed kan uitlichten;

• betrek een professionele fotograaf voor het 
maken van foto’s. Goede foto’s van geslaagde 
evenementen zijn enorm bruikbaar in verdere 
communicatie als nieuwsbrieven en op  
social media.

Huisstijlhandboek 22
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Vragen over de CDA huisstijl? 
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