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NSGK merkpaspoort & huisstijlhandboek

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) is hét fonds voor 

kinderen en jongeren met een handicap. In ons merkpaspoort kun je lezen wie 

we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. Het merkpaspoort wil vooral een 

gevoel geven over hoe we onszelf zien en graag gezien willen worden. In het 

huisstijlhandboek lees je alles over ons logo, onze huisstijlkleuren, lettertypes, 

vlakverdeling en fotografie. Merkpaspoort en huisstijlhandboek vormen een hulp 

voor iedereen die iets namens NSGK wil doen, presenteren of maken. Zodat we 

samen één verhaal vertellen, en samen nog meer kunnen bereiken voor kinderen 

en jongeren met een handicap.
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Onze droom

Wij hebben een droom: een samenleving waarin mensen met en zonder 

handicap vanzelfsprekend samen leven. Waar kinderen met een handicap 

kunnen meespelen en nooit meer aan de zijlijn staan. Waar ze hun eigen 

talenten kunnen ontwikkelen in sport, theater, muziek of kunst, net als andere 

kinderen. Waar ze op zichzelf kunnen wonen als ze daar aan toe zijn, niet 

in grote instituten in de bossen maar midden in de maatschappij. Waar ze 

gewoon naar school kunnen om het beste uit zichzelf te leren halen. Zodat ze 

later ook een baan kunnen vinden en in hun eigen onderhoud kunnen voor-

zien. Waar ze gewoon kunnen leven en zich ontwikkelen, net als hun leeftijd-

genoten – dat is de samenleving die NSGK graag wil bereiken.
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Onze inzet

In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een 

handicap níet gewoon kunnen meedoen. NSGK helpt hen om die drempels 

uit de weg te ruimen. Wij helpen speeltuinen toegankelijk te maken, zodat 

kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Wij helpen kinderen 

bewegen met aangepaste accommodaties en materialen. Wij maken theater-, 

muziek- en kunstprojecten mogelijk voor kinderen met een handicap. Wij zorgen 

ervoor dat die kleinschalige woongroep er kan komen, dichtbij en met zorg op 

maat. Dat kinderen met een handicap niet thuis zitten maar naar school kunnen. 

Dat ze werkervaring kunnen opdoen. En dat ze niet als zielig worden weggezet 

– want dat is voor hen vaak nog de grootste drempel.
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‘Onze’ kinderen

NSGK is er voor alle kinderen en jongeren met een handicap in Nederland; 

ongeacht of zij een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige 

handicap hebben. ‘Kinderen en jongeren’ nemen we trouwens breed: we 

helpen tot de leeftijd van 30 jaar. We willen graag dat jongeren hun eigen 

leven kunnen opbouwen en dat is vaak nog niet klaar op je 18e, zeker niet 

als je door je handicap met een achterstand begint. En we helpen ook de 

mensen om het gehandicapte kind heen, zoals hun ouders of verzorgers.

Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen 

daarbij vaak wel een steuntje in de rug gebruiken.  
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Onze werkwijze

NSGK steunt projecten waar meerdere kinderen en jongeren mee geholpen 

worden. We fi nancieren dus geen individuele vakantie, maar wel aanpassingen 

aan een vakantiepark zodat ook gezinnen met een gehandicapt kind daar van 

vakantie kunnen genieten. We geven geen speelgoed voor één kind, maar wel 

een toegankelijke speelplaats waar kinderen met en zonder handicap samen 

kunnen spelen. Zo heeft ons werk het grootste resultaat. 

Soms nemen we zelf het initiatief tot een project, maar meestal steunen 

we projecten op aanvraag. Veel organisaties hebben goede plannen voor 

kinderen en jongeren met een handicap maar geen geld om ze te realiseren. 

Dan springt NSGK bij. Zo maken we in totaal zo’n 250 projecten per jaar 

mogelijk voor vele duizenden kinderen en jongeren met een handicap.



Onze medestanders

We kunnen ons werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers, want al sinds 

onze start in 1950 is NSGK zelfstandig en ontvangt geen overheidssubsidie. 

Daarom willen we graag dat zo veel mogelijk mensen weten wat NSGK doet, 

en hoe belangrijk hun steun daarbij is. Want hoe meer mensen NSGK steunen, 

met een donatie of met een paar uur van hun tijd, hoe meer wij kunnen doen 

voor kinderen en jongeren met een handicap. Ons CBF-keurmerk laat zien dat 

we daarbij op een betrouwbare en transparante manier te werk gaan.

8



Onze uitstraling

We tonen ons werk altijd op een eerlijke, positieve, enthousiaste manier. 

Niet de beperkingen maar de mogelijkheden staan centraal. We laten zien 

dat kinderen niet zielig zijn en gewoon kunnen meedoen. Dat kan mede 

dankzij onze projecten: ‘onze’ speeltuin, ‘onze’ woongroep, ‘ons’ vakantie-

park. Daar zijn we trots op, en dat is in de teksten te lezen. Deze positieve 

benadering wordt ondersteund door gebruik van vrolijke huisstijlkleuren 

en -illustraties, zoals te zien is in de voorbeelden op de volgende pagina’s. 

Meer daarover lees je in ons huisstijlhandboek.
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Voordbeeld van tekstopbouw:

Onze speeltuin.
Waar Brandon en Claudia veilig kunnen spelen

Brandon en Claudia hebben een handicap. In speeltuin “het Haarlerhofje” 

kunnen ze gewoon zorgeloos spelen met andere kinderen, want de speel-

toestellen zijn aangepast. Dankzij onze hulp is het ook een beetje ónze 

speeltuin. NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap.

En daar hebben we u bij nodig. Help mee om het mogelijk te maken voor 

het gehandicapte kind.
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Ik steun de NSGK met een bedrag van

    € 2,50       € 5,00   € 

Ik machtig de NSGK om dit bedrag eens per

 maand kwartaal  jaar

af te schrijven van mijn rekening:

Graag opsturen naar NSGK, Antwoordnummer 47255, 1070 VC A’dam          Z.O.Z

Machtigingskaart(je)

Van Miereveldstraat 9
1071 DW Amsterdam

www.nsgk.nl
Telefoon  020-679 12 00

Fax  020-673 10 06

Brenda Pel
Fondsenwerver

 
E-mail  bpel@nsgk.nl



Het logo pagina 13

Kleur pagina 23

Opmaak pagina 25

Typografie pagina 33
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Huisstijlhandboek



1
Het NSGK logo 
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Het  logo van NSGK is opgebouwd uit drie elementen; een

illustratie, de vier letters NSGK en een pay-off. Het geheel heeft 

een open, vrolijke, duidelijke uitstraling. Om de kleuren volledig 

tot hun recht te laten komen dient het kleurrijke logo altijd op een 

witte achtergrond gebruikt te worden. Hoe dit gedaan dient te 

worden is verderop te lezen.

De persoon in de illustratie bevat een verloop naar transparantie en 

een transparantie van 50%. De exacte kleurwaarden zijn verderop in 

deze handleiding te vinden onder het hoofdstuk kleur.

De diapositiefvariant van het logo bevat geen kleur, maar heeft ook 

het verloop in de illustratie zitten.



Bij zwart/wit gebruik worden alle letters 

zwart en de bal grijs. In de illustratie van 

het meisje in de rolstoel zit een verloop. 

Het is verder niet toegestaan het logo in 1 

kleur te zetten. Het is echter wel mogelijk 

om het logo in wit te plaatsen en dan voor 

een achtergrond in 1 kleur te kiezen. Hierbij 

geldt wel weer dat er een verloop in de 

illustratie moet zitten.

Alleen bij hoge uitzondering en wanneer 

het echt niet anders mogelijk is, kan er voor 

worden gekozen dit verloop weg te laten.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van het

gekleurde logo dient dit op een witte  

achtergrond te gebeuren en dus niet op 

een gekleurde achtergrond.
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Voorbeelden van
niet correct gebruik
van het logo

Het logo mag niet opgebroken worden of 

incompleet gebruikt worden. De volgorde 

van het logo mag niet gewijzigd worden, 

dit geldt ook voor de kleurvolgorde

Het logo mag niet ongelijk geschaald,

platter of breder gemaakt worden.

Dit geldt ook voor de verhoudingen binnen 

het logo. De letters mogen nooit kleiner 

gemaakt t.o.v. de illustratie. In enkele 

uitzonderingsgevallen kan het voorkomen 

dat de letters wel vergroot mogen worden 

t.o.v. de illustratie. Hierover vind je verderop 

meer informatie.



versie 1
met alleen logo

versie 3
met de tekst 
‘mede mogelijk gemaakt door’

versie 2
met de tekst
‘mogelijk gemaakt door’ 
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Gebruik logo-embleem

Versie 1 kan gebruikt worden op een gekleurde achtergrond, als 

alternatief voor het gewone logo (dat alleen op witte achtergrond 

geplaatst mag worden). 

Versies 2 en 3 worden gebruikt in communicatiemiddelen van de 

projecten die door NSGK zijn ondersteund. Daarbij wordt gekozen 

voor ‘mogelijk gemaakt door’ als NSGK minimaal 60% van het project 

heeft gefi nancierd. Als NSGK minder dan 60% heeft bijgedragen, 

wordt ‘mede mogelijk gemaakt door’ gebruikt.
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De illustratiegroep

De illustratie uit het logo is onderdeel van een illustratiegroep. Deze is 

speciaal voor de NSGK ontwikkeld. Deze illustraties zijn afzonderlijk te 

gebruiken en in te zetten in communicatiemiddelen van NSGK. Het gebruik 

hiervan mag niet gelden als vervanger van het logo! De illustraties zijn een 

aanvulling op de speelse uitstraling en laten het samenspel tussen minder 

en meer gehandicapte kinderen zien. De groep kan compleet gebruikt 

worden of los van elkaar. Als de illustraties als groep gebruikt worden dicht 

bij het logo is het raadzaam om het rolstoelende meisje maar 1 keer te 

gebruiken (zie onderstaande voorbeeld).
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Voorbeelden van
niet correct gebruik 
van de illustraties 
t.o.v. het logo

De illustraties mogen niet verwisseld wor- 

den met de illustratie binnen het logo. De

verhoudingen van de illustraties in de groep

moeten overeenkomen met de illustratie-

grootte van de illustratie in het logo. De

illustraties mogen niet gewijzigd worden en

de kleuren van de ballen staan vast. Meer

over deze kleuren leest u verderop.
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Zoals al eerder beschreven is het niet toegstaan om de verhoudingen van het 

logo aan te passen. De uitzondering hierop is het onderstaande kleingebruik. 

Vanaf een minimale grootte van 25mm breed mogen de tekst en de illustratie 

even hoog gemaakt worden (zoals rechtsboven en onderstaande schema) Hierbij 

blijven de verhoudingen van de letters NSGK en voor het gehandicapte kind 

hetzelfde, deze mogen dus niet vervormd worden.

Kleiner dan 17 mm breed mag het logo niet gebruikt worden.

17 mm

25 mm
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Het logo zonder het bolletje dient bij kleurgebruik altijd een witte achtergrond 

te hebben in de vorm van een balk. Hierbij dient de ruimte onder het logo 

net zo groot te zijn als de letterhoogte van de letters NSGK (zie onderstaande 

voorbeeld). Aan de bovenzijde van het logo mag de bal van het meisje in de 

rolstoel maximaal voor de helft buiten het vlak geplaatst worden, deze is voorzien 

van een witte outline zodat deze eventueel ook in een achtergrond van zelfde kleur 

geplaatst kan worden. Een witte outline van de rest van het logo is niet toegestaan.
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hart tot hart cirkel

Er kan ook een extra cirkel element toegevoegd worden, dit mag alleen als deze 

binnen de draai cirkel hart tot hart boven de bal van het meisje in de rolstoel 

geplaatst wordt. De letters in het bolletje mogen niet mee roteren deze horen 

altijd in dezelfde stand geplaatst te worden.



2
Kleur
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83 / 1 / 0 / 0

59 / 0 / 100 / 0

0 / 94 / 78 / 0

0 / 58 / 100 / 0

0 / 169 / 224

122 / 184 / 0

224 / 0 / 52

233 / 131 / 0

#00A9E0 

#7Ab800 

#E00034

#E98300

2995 C

376 C

185 C

144 C

Het logo en de basis van de huistijl is gebasseerd op het onderstaande 

kleurenschema. Het is mogelijk dat er ook andere kleuren gebruikt wor-

den, maar dan naast het logo. Voor de kleuren in het logo en voor de 

belangrijkste beeldelementen dient er gebruik gemaakt  te worden van 

de onderstaande kleurwaarden. Dient er gebruik gemaakt te worden van 

CMYK (full-color) kleurgebruik.

CMYK RGB Web PMS



3
Opmaak
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=

=

=

=

=
5 cm

voorbeeld: briefpapier
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Op briefpapier is het logo 5 cm breed. Dit geld ook voor liggend A5,

een EA4 envelop en een EA5 envelop. Bij andere formaten dient naar 

een evenwichtige verhouding gezocht te worden waarbij het logo niet 

afgesneden wordt.  De marges ten opzichte van de rand van het drukwerk 

of  kleurvlak dienen bepaald te worden  volgens de onderstaande blauwe 

marges. De ruimtes boven en naast de bal zijn gelijk aan de diameter van 

de bal en deze zelfde ruimte dient achter en onder het logo ook in acht 

genomen te worden.
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Op briefpapier gelden de volgende marges voor in te voeren tekst. Tekst 

wordt uitgelijnd ten opzichte van de eerste letter in het logo (N) en aan de 

onderzijde wordt de op de vorige pagina beschreven marge aangenomen. 

De linker en rechter marge op de bladspiegel zijn gelijk.

 

Van Miereveldstraat 9

1071 DW Amsterdam

www.nsgk.nl

Telefoon 020 - 679 12 00

Fax 020 - 673 10 06

E-mail info@nsgk.nl

Girorekening 552000

Bankrekening 33.44.33.444

Kvk Amsterdam S 41199157

Van Miereveldstraat 9

1071 DW  Amsterdam

www.nsgk.nl

Beste
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Waar mogelijk is op het algemene huisstijldrukwerk de achterzijde een volvlak 

van een van de basiskleuren gebruikt met daarin gespiegeld de illustraties  

(zonder tekst) zoals die op de voorkant van het drukwerk te vinden zijn, zodat  

deze exact aan de achterzijde van elkaar komen te staan.
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Hieronder vindt u enkele voorbeelden van huisstijldrukwerk en het

gebruik van het logo en de kleuren.

NSGK

Postzegel niet nodig

Van Miereveldstraat 9

1071 DW Amsterdam

www.nsgk.nl

Telefoon 020 - 679 12 00

Fax 020 - 673 10 06

E-mail info@nsgk.nl

Girorekening 552000

Bankrekening 33.44.33.444

Kvk Amsterdam S 41199157

Van Miereveldstraat 9

1071 DW  Amsterdam

Telefoon 020 - 679 12 00

Fax 020 - 673 10 06

E-mail info@nsgk.nl

Girorekening 552000

Bankrekening 33.44.33.444

Machtigingskaart

Naam

Postcode

Telefoon

M/V    Adres

Ik steun de NSGK met een bedrag van

Ik machtig de NSGK om dit bedrag eens per

af te schrijven van mijn rekeningnummer

Woonplaats Geboortedatum

E-mailadres

€ 2,50

jaarkwartaalmaand

DatumHandtekening

U kunt deze machtigingskaart ook in een gesloten envelop naar ons
antwoordnummer (z.o.z.) sturen. Een postzegel is niet nodig.

€ 5,00 €
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Het beeldgebruik van NSGK laat altijd het onderwerp van de foto zien op 

een manier die aan de volgende waarden voldoet: echt, geconcentreerd, 

eerlijk, beschouwend, niet zielig, kleurrijk, enthousiast. Ze laten het kind/de 

kinderen zien op het moment dat ze concentreerd bezig zijn of genieten van 

het moment. Het moment dat NSGK mogelijk maakt. Als kijker ben je toe-

schouwer. Niet de emoties rondom zielig, maar de emoties rondom trots en 

mee leven zijn belangrijk. Op de volgende pagina zijn ook 2 voorbeelden te 

zien van beeldgebruik in een opmaak. In deze voorbeelden is ook te zien dat 

de basiskleuren en vlakgebruik van NSGK gebruikt worden en belangrijk zijn 

voor de algemene herkenning. Om de impact te vergroten is contact met 

het kind en de kijker erg belangrijk.

Merkpaspoort en 
Huisstijlhandboek
versie 1.1
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Het CBF-keurmerk wordt bij voorkeur in een hoek van de opmaak 

geplaatst, maar nooit direct naast het logo of direct naast overige 

illustraties.

Machtigingskaart

Naam

Postcode

Telefoon

M/V    Adres

Ik steun de NSGK met een bedrag van

Ik machtig de NSGK om dit bedrag eens per

af te schrijven van mijn rekeningnummer

Woonplaats Geboortedatum

E-mailadres

€ 2,50

jaarkwartaalmaand

DatumHandtekening

U kunt deze machtigingskaart ook in een gesloten envelop naar ons
antwoordnummer (z.o.z.) sturen. Een postzegel is niet nodig.

€ 5,00 €



4
Typografie
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The quick brown fox 
jumps over the lazy dog (avenir light)

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog (arial bold)

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog (arial regular)

The quick brown fox 

jumps over the lazy dog (avenir roman)

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

Het basis font voor NSGK-uitingen is de Avenir. Voor dit font is gekozen 

vanwege zijn open, ronde, vriendelijke uitstraling, maar de avenir heeft 

ook een zakelijke, correcte duidelijke uistraling.  Van de avenir-fontfamilie 

dient 95 Black voor koppen gebruikt te worden, en deze heeft, indien 

mogelijk een kleur uit het NSGK-palet. De interlinie is net zo groot als de 

korpsgrootte. (hier boven 26 en 26) De grootte van de kop is bij  kop1 bij 

voorkeur 3 keer zo groot als de body-tekst-grootte en bij tussenkopjes 

1,5 keer zo groot.

Voor body-tekst wordt de 55 Roman-variant gebruikt met een ruime 

tussenspaciering voor een open karakter. Als vuistregel is hiervoor te

hanteren dat de interlinie 1,5 keer de waarde van de korpsgrootte is.

Voor tekstvariaties kan de avenir 35 Light te gebruiken.

Voor kantoorgebruik kan de arial gebruikt worden waarbij dezelfde regels

gehanteerd kunnen worden.



voor vragen:

NSGK

Van Miereveldstraat 9

1071 DW  Amsterdam

Telefoon 020 - 679 12 00

E-mail  info@nsgk.nl

www.nsgk.nl


