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De Nederlandse overheid werkt actief aan internationale en ontwikkelingssamenwerking en 
verstrekt noodhulp bij internationale conflicten en rampen. Zij werkt daarbij samen met 
partner- en uitvoeringsorganisaties. Voor met hen overeengekomen programma’s, projecten 
en activiteiten stelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) financiële middelen ter 
beschikking.  BZ maakt met deze organisaties graag afspraken over optimale zichtbaarheid 
van de overheidsrol en -steun en over samenwerken op het vlak van communicatie.  
Het algemene kader en handvatten inzake zichtbaarheid en communicatie vindt u [ hier  en 
hier ]. Voor het gebruik van logo’s en tekstuele herkenbaarheid gelden de volgende richtlijnen.  
 
 
Een heldere en consistente corporate identiteit 
draagt bij aan de herkenbaarheid van Nederlandse 
beleidsactiviteiten.  
 
Partner- en uitvoerings-organisaties wordt daarom 
verzocht waar gepast en relevante overheidslogo’s 
te gebruiken, dan wel zorg te dragen voor heldere 
tekstuele herkenbaarheid.  
 
Dit betreft zowel gevallen van unilaterale steun als 
programma’s en projecten waarbij meerdere 
partners (publiek en/of privaat) zijn betrokken.  
 
 

 
Zichtbaarheid via logo’s/beeldmerken 
 
Een voor de hand liggende manier om de steun van 
Nederland/BZ uit te dragen is het opnemen van 
officiële logo’s/beeldmerken die BZ gebruikt. 
 
Deze logo’s/beeldmerken:  
• zijn voor gebruik online (websites, social 

media) en offline (print); 
• zijn beschikbaar in meerdere talen; 
• kunnen in vorm variëren naar gelang context, 

soort gebruik, (formele) afzender etc. 
 



Voor de toepassing van logo’s/beeldmerken geldt 
verder: 
• geen aanpassingen of veranderingen; 
• herkenbaarheid bij gebruik; dat betekent 

bijvoorbeeld:  
- niet in een te beperkte ruimte en vrij van 

elementen die de aandacht afleiden; 
- niet op een achtergrond die 

herkenbaarheid aantast. 
- zo mogelijk combineren met een ‘tagline’. 

 
Het aanvragen van logo’s kan via de Unit 
Huisstijlcoördinatie van de Directie 
Communicatie van BZ.   
Deze unit adviseert ook over de toepassing.  
 
De unit is te bereiken: 
• per e-mail:   1logo@minbuza.nl 
• telefonisch:  070 - 3 48 43 17 
 
Zichtbaarheid in tekst 
 
Bij voorkeur wordt tekstuele zichtbaarheid 
gecombineerd met een logo/beeldmerk.  
 
Daar waar het opnemen van een logo/ beeldmerk 
niet voor de hand ligt of niet logisch is, kan worden 
gekozen voor enkel tekstuele zichtbaarheid.  
 
Zichtbaarheid kan uiteraard variëren: 
• per programma en samenwerkingsvorm; 
• per situatie en kanaal/platform. 
 
Afstemming over de invulling is aan de organisatie 
en BZ. 
  
1. ‘Taglines’ 

 
Veelvoorkomende opties voor het opnemen van 
‘taglines zijn’:  
• Colofons en ‘pay-offs’  

- in publicaties & rapporten; 
- op websites. 

• (Media) communicatie 
- Persberichten; 
- berichten op social media. 

 
 
 
 
 

Mogelijke taglines 
 
Algemeen 
• ‘Mede mogelijk gemaakt door het ministerie 

van Buitenlandse Zaken; 
• ‘In samenwerking met het ministerie van 

Buitenlandse Zaken’; 
• ‘[ Mede ] Gefinancierd door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken’; 
• ‘Partner/Funder: Ministerie van Buitenlandse 

Zaken’. 
 
Specifiek 
• ‘Dit [ programma/project +titel ] wordt 

gesteund door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken in het kader van het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid/buitenlandbeleid.’ 

• ‘Dit [ programma/project + titel ] wordt 
gesteund door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken in het kader van het beleidsthema [ xx ] .’  

 
Waar mogelijk gaat de voorkeur uit naar 
vermelding waarbij de beleidsmatige samenhang 
wordt aangeduid. Voor internationaal gebruik zijn 
ook taglines in andere talen beschikbaar. 
 
2. ‘Boiler plates’  

 
Naast taglines kan gebruik worden gemaakt van 
zogenoemde ‘boilerplates’. Dit zijn korte 
profielteksten met essentiële informatie over BZ, 
meer beleidsmatige context en een relevante 
websites als www.minbuza.nl of 
www.OSresultaten.nl 
 
Deze ‘boilerplates’ kunnen op verschillenden 
manieren worden gebruikt: 
• op websites: bijvoorbeeld in een overzicht van 

partners;  
• in publicaties en teksten of anderszins. 
 
Omdat toepassing, context en beoogde 
publieksgroepen kunnen variëren zijn er 
verschillende boilerplates beschikbaar. Nadere 
informatie daarover is beschikbaar via de 
dossierhouder. 
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