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INLEIDING

De huisstijl van het CDA is oorspronkelijk  
ontworpen op basis van uitgebreid stijl- 
onderzoek onder onze (potentiële) kiezers.  
Op basis van input van alle soorten gebruikers 
is het huisstijlhandboek geactualiseerd.  
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 kernwaarden: ‘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.

PRIDE
Netwerk

V
Vrouwen

WI
Wetenschappelijk
Instituut

http://www.cda.nl/huisstijl
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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 DE VOLGENDE
GENERATIE

VOOR DE VOLGENDE
GENERATIE
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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 woordbeeld ‘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 hoek-
posities 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 3

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



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 in het wit op een groene achtergrond. Juiste logo in het groen op een witte achtergrond.

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. 
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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.

Gebruik zoveel mogelijk het logo in 
het wit.

Logo mag in het wit en groen worden 
toegepast op een foto.

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

Elementen niet kleur 
op kleur toepassen.

Geen kleurvlak achter 
het logo plaatsen.

Logo niet transparant 
toepassen.

Geen beeld in logo 
toepassen.
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SECUNDAIRE KLEUR BLAUW

SFEER & ACCENTKLEUR #3

SFEER & ACCENTKLEUR #4

STEUNKLEUR BEIGE

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 accent-

kleuren 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 (CMYK/Pantone) 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.

KERNKLEUR GROEN

Kernkleur Secundaire kleur

Basiskleur zwart

Steunkleur

Basiskleur wit

Sfeer & accentkleuren
SFEER & ACCENTKLEUR #1

SFEER & ACCENTKLEUR #2

2270 C
66/0/90/0
44/200/77
#2CC84D

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

323 C
96/16/42/57
0/95/97
#005E61

Black C
0/0/0/100
45/42/41
#2C2A29

535 C
44/27/5/2
142/159/188
#8E9FBC

7669 C
70/66/0/0
97/94/155
#615E9B

60 % Warm Grey 1
8/8/12/0
238/233/226
#EEE9E2

0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFF

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

CMYK

RGB

WEB

Online eye-catchers
ONLINE #4
GEEL

WEB  #FBEC53
RGB  251/236/83

ONLINE #3  
ROZEROOD

WEB  #F53264
RGB  245/50/100

ONLINE #2
PAARS

WEB  #9568AA
RGB  149/104/170

ONLINE #1 
BLAUW

WEB  #34B4E4
RGB  52/180/228

LET OP!
ONLINE ROOD 

ALLEEN BIJ 
VOOR-TEGEN
GEBRUIKEN

ONLINE #5
ROOD

WEB  #F4292C
RGB  244/41/44

2378 C
85/73/37/30
60/65/93
#3C415D

PANTONE

CMYK

RGB

WEB

SFEER & ACCENTKLEUR #5

442 C
36/21/26/3
172/182/182
ACB6B6

PANTONE

CMYK

RGB

WEB

SFEER & ACCENTKLEUR #6

7540 C
67/54/46/40
75/79/84
#4B4F54

PANTONE

CMYK

RGB

WEB

http://www.cda.nl/huisstijl
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TYPOGRAFIE

In de huisstijl worden twee lettertypen 
gebruikt: Montserrat en Georgia (Bold) Italic.  
Deze lettertypen zijn gebaseerd op 
gebruikersonderzoek.

De Montserrat is een duidelijk communicerend 
en goed leesbare letter. Hij vormt de basisletter 
voor ieder document. Montserrat Black dient 
in caps (kapitalen) te worden gebruikt bij 
headings, quotes en soortgelijken. Voor body  
of overige teksten kan gekozen worden uit  
de Montserrat font-family of de Georgia  
(Bold) Italic. Georgia oogt vriendelijk en kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden als accent of 
voor een quote.

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

Via cda.nl/huisstijl kunt u de huisstijl 
lettertypes downloaden.

Basisletter Monserrat caps:

MONTSERRAT BLACK 

Headings en quotes altijd in Montserrat Black caps gebruiken. 

Voor body of overige teksten:  

Montserrat Extra Bold - Italic 
Montserrat Bold - Italic 
Montserrat Semi Bold - Italic 
Montserrat Medium - Italic 
Montserrat Regular - Italic 
Montserrat Extra Light - Italic 
Montserrat Thin - Italic

Georgia Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Georgia Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

http://www.cda.nl/huisstijl
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TOEPASSEN VLAKKEN

De CDA kleurvlakken achter de tekst zijn  
bedoeld om slogans, namen en thema’s  
kracht bij te zetten. Zo blijven ze ongeacht  
de achtergrond ten alle tijden leesbaar.  
Combineer het lettertype Montserrat met  
de Georgia Bold Italic om het onderwerp te 
accentueren.

Zie rechts de juiste en foutieve toepassingen 
van de vlakken.

Juiste toepassing vlakken:
• Eén kleur per quote of zinsdeel toepassen
• Vlakken laten aansluiten per quote of 
• zinsdeel
• Tekst altijd gecentreerd op de vlakken
• Vlakken linkslijnend of rechtslijnend  

plaatsen

Het is ook mogelijk om het tekstvlak in  
een kleur uit het CDA-kleurenspectrum 
(zie pagina 8) te plaatsen met uitzondering 
van de online eye-catcherkleuren.

Juist toegepast:
• Eén kleur per quote of zinsdeel toegepast.

• Vlakken laten aansluiten per quote of zinsdeel.

• Tekst gecentreerd op de vlakken.

• Vlakken links- of rechtslijnend plaatsen.

Vlakken niet kantelen.

Vlakken niet transparant toepassen.

Een tekstvlak mag bijvoorbeeld ook in de CDA-kernkleur geplaatst worden.

Vlakken niet laten verspringen of aflopend plaatsen.

VOORNAAM ACHTERNAAM
VOOR DE VOLGENDE GENERATIE

VOORNAAM ACHTERNAAM
VOOR DE VOLGENDE GENERATIE

VOORNAAM ACHTERNAAM
VOOR DE VOLGENDE GENERATIE

VOORNAAM ACHTERNAAM
VOOR DE VOLGENDE GENERATIE

VOORNAAM ACHTERNAAMVOOR DE VOLGENDE GENERATIE
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TOEPASSEN TYPOGRAFIE 
OP VLAKKEN

Het toepassen van de Montserrat en de Georgia 
Italic op de kleurvlakken kenmerkt de huisstijl.  
Deze vlakken zijn in Adobe InDesign eenvoudig 
toe te passen. In 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  
‘Tekstkader 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.

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Resultaat: VOOR DE VOLGENDE GENERATIE

INSTELLINGEN OPTIES TEKSTKADER:
Corps Boven Onder Links Rechts
0 - 15 pt 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
16 pt - 30 pt 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
31 pt - 42 pt 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
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HUISSTIJLVOORBEELD

De combinatie van het lettertype  
Montserrat met het lettertype Georgia, 
kenmerkt de CDA huisstijl. Hiernaast ziet
u een voorbeeld van de ledenwerfflyer. 
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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 hiernaast 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. 

Het online team biedt bij speciale gelegen- 
heden ook gepersonaliseerde afdelingbanners 
aan voor op social media. Als jij hier gebruik 
van wil maken kun je mailen naar  
socialmedia@cda.nl.

#TeamCDA

REGEREN IS
VOORUITZIEN

#TeamCDA
Plan voor Nederland

REGEREN IS
VOORUITZIEN

#TeamCDA

VOOR DE
VOLGENDE
GENERATIE

mailto:socialmedia%40cda.nl?subject=Gepersonaliseerde%20afdelingbanners
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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. 

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 auteurs- 
rechten liggen op de foto’s. Bij twijfel, niet 
doen! Meer informatie staat op de website.

https://www.cda.nl/leden/auteursrecht/


WEBWINKEL

Wij hebben een webwinkel waar  
verschillende CDA-producten, bijvoor-
beeld kleding, campagnemateriaal en 
strooimateriaal, kunnen worden besteld.  

ONTWERPSERVICE

In de ontwerpservice kunnen afdelingen 
al hun correspondentiedrukwerk,  
visitekaartjes, roll-up-banners, posters 
met foto en online banners in de  
nieuwste huisstijl maken. De website 
van de ontwerpservice is te bezoeken 
via ontwerpservice.cda.nl. Voor meer 
informatie over de ontwerpservice of 
voor inlogcodes kun je contact opnemen 
met  marjolijn.knol@cda.nl.

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 illustratie-
beeldbank..Kijk er gerust eens rond.

ONTWERPEN VIA CANVA

Canva is een online designplatform  
waarmee je onder andere graphics kunt 
maken voor sociale media, presentaties  
kan voorbereiden en huisstijlen kan  
ontwerpen. Het kan een waardevolle  
toevoeging zijn voor iedere campagne.  

Aanmelden is gemakkelijk: via een nieuw 
account, Gmail of Facebook. Via ‘een  
ontwerp maken’ kun je direct aan de  
slag. De tool is online te gebruiken via  
canva.com, maar ook als app voor Android 
en Apple. Er is een gratis en een betaalde  
versie, maar met de gratis versie kom je  
al een heel eind.

Canva biedt de mogelijkheid om zelf  
een ontwerp te maken of vanuit bestaande 
sjablonen te werken, die ook weer volledig 
aan te passen zijn. Het is mogelijk om  
vanuit het niets een compleet eigen  
huisstijl te maken. 

De kleurcodes (zie pagina 8) uit het 
CDA-huisstijlhandboek kunnen ingevoerd 
worden en afdelingen kunnen maximaal 
drie brand colors kiezen. Het lettertype 
Montserrat is aanwezig, Georgia helaas niet 
maar het is mogelijk om je eigen lettertype 
te uploaden. 
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EVENT-AANKLEDING

Als je een event organiseert, geef je het  
met een goede aankleding en uitlichting  
nog meer sfeer. 

Een aantal punten om op te letten:

• zorg voor bijvoorbeeld vlaggen in  
verschillende huisstijlkleuren (zie  
pagina 8) om het evenement  
eenheid te geven; 

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

• een podium dat omringd wordt door  
publiek geeft 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 en langs wanden  
en spanten mooie sfeeruitlichting  
gebruikt.

• betrek een professionele fotograaf  
voor het maken van foto’s. 

• Goede foto’s van geslaagde  
evenementen zijn enorm bruikbaar  
in verdere communicatie zoals in  
nieuwsbrieven, campagnematerialen  
en op social media.

http://www.webwinkel.cda.nl
https://ontwerpservice.cda.nl
mailto:marjolijn.knol%40cda.nl?subject=Vraag%20over%20de%20CDA-ontwerpservice
https://drive.google.com/drive/folders/1Bmr4_jho7JwnjRWg5a_5fOzvCZ8-or83
https://drive.google.com/drive/folders/1Bmr4_jho7JwnjRWg5a_5fOzvCZ8-or83
https://www.canva.com/nl_nl/
http://www.cda.nl/huisstijl
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Vragen over de CDA-huisstijl? 
 vormgeving@cda.nl

mailto:vormgeving%40cda.nl?subject=Vraag%20over%20de%20CDA%20huisstijl

