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Woord vooraf

Met gepaste trots tonen we in dit boekje onze vernieuwde
huisstijl. We kunnen nu met één gezicht naar buiten treden
zodat we de herkenbaarheid van zowel onze organisatie als
de wettelijke beschermingsmaatregel vergroten.

We tonen met onze vernieuwde huisstijl waar we gezamen-
lijk voor staan: een mentorschap dat professionele kwali-
teit combineert met persoonlijke aandacht en betrokken-
heid. Deze ambitie maken het landelijk bureau en de
regionale stichtingen gezamenlijk waar. Iedere geleding
heeft hierbij haar eigen taak, haar eigen verantwoorde-
lijkheid en haar eigen bevoegdheid; samen  werken we aan
dezelfde idealen.

Onze identiteit komt tot uitdrukking in ons logo, kleur-
gebruik, typografie, beeldmateriaal en onze naam.
Gezamenlijk – landelijk bureau en de regionale stichtingen –
presenteren we ons voortaan onder de merknaam
Mentorschap Nederland. Dat is de afzender als we als
collectief communiceren. Daarnaast zullen de regio-
stichtingen zich profileren met hun eigen merknaam die
bestaat uit de term Mentorschap plus de naam provincie,
stad of streek waar de stichting actief is.

De vernieuwde, gezamenlijke huisstijl geeft een krachtige
impuls aan de beeldvorming, terwijl de uniformering ons ook
tijd en geld in de uitvoering bespaart. Voorop staat echter
dat onze naam overal in Nederland appelleert aan mentoren
die met recht en betrokkenheid opkomen voor mensen die
de regie over hun leven kwijt zijn en geen familie of
kennissen hebben die hen vertegenwoordigen.

Utrecht, 10 maart 2014
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Inleiding

Dit huisstijlhandboek ondersteunt het gebruik van de
huisstijl. Het beschrijft het communicatiefundament van
Mentorschap Nederland en geeft richtlijnen voor de
toepassing van het beeldmerk, de pay-off, de kleuren, de
lettertypen enzovoort. Tot slot is een overzicht van de
gemeenschappelijke huisstijl-producten bijgevoegd.

Het volgen van de huisstijlrichtlijnen is belangrijk voor ons
imago. We willen de beeldvorming niet alleen laten
afhangen van toevallige gesprekken op straat of berichten
in de pers, maar er ook zelf invloed op uitoefenen door
overal consequent dezelfde stijl te hanteren.

Voor advies over het gebruik van de huisstijl kunt u altijd
contact opnemen met het secretariaatvan Mentorschap
Netwerk Nederland.

Mentorschap
Nederland
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1 Communicatiefundament

De communicatie en de huisstijl van Mentorschap
Nederland weerspiegelen de identiteit van de organisatie.
Die bestaat in de kern uit de ambitie, kernkwaliteiten en
propositie. Die hebben we hieronder kort toegelicht. Het
centrale gedachtengoed van de organisatie wordt verbeeld
in de huisstijl. Die visualiseert waar Mentorschap Neder-
land voor staat. Met het beeldmerk, de afbeeldingen,
opmaak, kleuren en typografie hopen we een gevoel van
professionele kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid op te
roepen bij onze in- en externe doelgroepen.

1.1 Ambitie
De ambitie beschrijft wat Mentorschap Nederland wil
bereiken: Mentorschap Nederland ziet het als haar missie
om iedere persoon die de regie over zijn leven verliest,
toch tot zijn recht te laten komen en zijn persoonlijke
belangen te beschermen. Hierdoor heeft diegene de
mogelijkheid om te leven in de stijl die hij wenst.

1.2 Kernkwaliteiten
De vijf kernkwaliteiten beschrijven waar Mentorschap
Nederland voor staat.

Bij ons staat persoonlijke aandacht voorop – Met zorg
en aandacht koppelen we de juiste mentor aan de
cliënt. Alleen op een sterke basis kun je een vertrou-
wensband opbouwen. Onze mentoren vervullen hun
functie vrijwillig en doen dat omdat zij iets voor een
ander willen betekenen. Meestal hebben zij één hoog-
uit twee cliënten onder hun hoede. Daardoor kunnen
zij de cliënt de tijd en aandacht bieden die nodig zijn.

We gaan met zorg te werk – Onze coördinatoren en
mentoren doen verantwoordelijk werk. Mentoren zijn
door de rechtbank benoemd om voor een kwetsbaar
persoon besluiten over zijn verzorging, verpleging
en medische behandeling te nemen. Daarom behartigen
wij met zorg, aandacht en professionele kwaliteit de
belangen van onze cliënten. Zo bemiddelen onze
coördinatoren zorgvuldig tussen mentor en cliënt.

Mentorschap
Nederland
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Mensen kunnen van ons op aan – Betrouwbaarheid is
een voorwaarde voor succesvol mentorschap. De cliënt
moet op zijn mentor kunnen vertrouwen. Dit geldt ook
voor de organisatie achter de mentoren. Mentorschap
Nederland is een transparante organisatie. We monito-
ren en toetsen voortdurend de kwaliteit van ons werk.
Daarnaast delen we onze expertise rondom mentor-
schap en zijn wij vraagbaak voor derden.

We staan met beide benen op de grond – Mentorschap
Nederland is een nuchtere organisatie. Het werk van
een mentor vraagt integriteit. Onze medewerkers en
vrijwilligers zijn harde werkers die zich oprecht voor hun
medemens inzetten. We gaan efficiënt om met de
beschikbare middelen en maken keuzes op basis van de
toegevoegde waarde.

We verdiepen en verspreiden onze vakkennis en exper-
tise – Mentorschap is een relatief moderne wettelijke
beschermingsmaatregel (1996). Belanghebbenden,
publiek en pers kunnen altijd bij ons terecht voor inhou-
delijke vragen over mentorschap. We verdiepen ons in
de wereld om ons heen en vertalen relevante ontwikke-
lingen in de samenleving, de rechtspraak en het sociale
domein zo nodig in het mentorschap waar wij voor
staan.

1.3 Propositie
De propositie is de boodschap die we gemeenschappelijk
willen uitdragen: Mentorschap Nederland staat voor een
vorm van mentorschap die professionele kwaliteit combi-
neert met persoonlijke aandacht voor de cliënt. Wij
streven ernaar om ieder mens die de regie over zijn leven
verliest tot zijn recht te laten komen en zijn persoonlijke
belangen te beschermen.

1.4 Beeldmerk
Het beeldmerk bestaat uit de naam, het logo en de pay-off.

1.4.1 Naam
Mentorschap Netwerk Nederland en de regionale stichtingen
gebruiken in gezamenlijke uitingen de naam Mentorschap
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Nederland. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van de
vereniging en de aangesloten stichtingen. Bovendien ligt
de nadruk waar hij hoort, op het woord ‘Mentorschap’.
De namen van de regionale stichtingen bestaan uit het
woord ‘Mentorschap’ en de geografische aanduiding.

1.4.2 Logo
Het logo van Mentorschap Nederland bestaat uit de drie-
delige vlam en de organisatienaam. De regionale stichtingen
gebruiken dit logo met daarin hun eigen geografische aan-
duiding. Het logo heeft, ten opzichte van de vorige versie,
warmere kleuren gekregen en het woord ‘mentorschap’ is
gezet in een zwaarder font. Hierdoor krijgt het logo een
krachtigere uitstraling en valt ‘mentorschap’ meer op.

Betekenis logo
De vlam als symbool van Mentorschap Nederland straalt
warmte en kracht uit. De warmte staat voor de vertrou-
wens-relatie tussen de mentor en de cliënt. De kracht
voor de taak van de mentor om op te komen voor de cliënt.
Door een gemeenschappelijk logo te kiezen dat op elke
regio is toegepast, laat Mentorschap Nederland zien in heel
Nederland aanwezig te zijn.

1.4.3 Pay-off
De pay-off ondersteunt het logo. Het doel is met een paar
woorden duidelijk te maken waar we voor staan. De regio-
nale coördinatoren hebben de nieuwe pay-off gekozen. De
winnende slogan is bedacht door Lex van Wijk, coördinator
in Limburg, en luidt: “Met Recht Betrokken”.

Lex legt uit: “Ons type mentorschap kent twee aspecten.
Het formele aspect betreft het ‘recht’: de rechter benoemt
de mentor als wettelijk vertegenwoordiger. Daardoor mag
de mentor beslissen over de verpleging, verzorging,
behandeling en begeleiding van zijn cliënt en is zijn  hand-
tekening rechtsgeldig. Daarnaast het informele aspect:
onze betrokkenheid. Om een cliënt echt te vertegenwoor-
digen moet de mentor vanuit de gedachten van zijn cliënt
handelen. Je moet je cliënt kennen en je bij hem betrokken
voelen.”
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1.5 Look & feel
De look & feel is de vertaling van het communicatie-
fundament in de huisstijldragers. Door te laten zien dat je
bent wie je zegt dat je bent, bouw je een sterk imago op.
Mentorschap bij Mentorschap Nederland draait ten eerste
om professionele kwaliteit (formele aspect) en ten
tweede om persoonlijke aandacht (het informele aspect).

1.5.1 Verhalen
Mentorschap draait om mensen. Dat is belangrijk in de
communicatie van Mentorschap Nederland. Het werk dat
we doen gaat over cliënten en hun mentoren, maar ook
over familieleden, vrijwilligers, zorgverleners en nog vele
anderen. De ervaringen van deze mensen vormen het
verhaal van Mentorschap Nederland. Met deze verhalen
laten we zien hoe ons communicatiefundament in onze
organisatie is vertaald.
Deze verhalen zijn zichtbaar in al onze huisstijldragers
als anekdotes, quotes en testimonials. De input hiervoor
komt uit gesprekken en interviews die we met betrok-
kenen hebben. Deze verhalen versterken we met beeld-
materiaal, zie pagina 16. We vragen altijd om toestem-
ming voor we dergelijke teksten en beeldmateriaal
gebruiken.

1.5.2 Tone of voice
Wat we als organisatie zeggen is belangrijk, maar ook hoe
we het zeggen. We voeren ons communicatiefundament
door in ons tekstgebruik. Belangrijke punten om daarbij
rekening te houden zijn:

De ontvanger en zijn informatiebehoefte zijn het
uitgangspunt - We houden bij het schrijven de
doelgroep voor ogen en geven altijd volledige en juiste
informatie. De ontvanger vindt bij ons de informatie
die hij zoekt. En wanneer dat niet zo is, dan heeft hij
de mogelijkheid contact met ons op te nemen om
vragen te stellen of feedback te geven.

We schrijven duidelijk, actief en voor iedere doelgroep
begrijpelijk – Door actief te schrijven maken we onze
teksten open en toegankelijk. We volgen een duidelijke

Mentorschap
Nederland
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structuur en gebruiken geen abstracte begrippen of
vaktaal. We gaan met zorg te werk en dat laten we ook
in onze communicatie zien. Onze communicatie is
concreet, we communiceren alleen wanneer dat een
toegevoegde waarde heeft.

We communiceren persoonlijk – Persoonlijke aandacht
staat voorop. De toon van onze communicatie is
persoonlijk en vriendelijk. We spreken zoveel als mogelijk
de ontvanger direct, persoonlijk aan. Daarnaast tonen
we ook onze eigen persoonlijkheid. We spreken niet alleen
van Mentorschap Nederland, maar ook van ‘we’ of ‘wij’.
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2 Huisstijlrichtlijnen

2.1 Gebruik van logo
Het beeldmerk van Mentorschap Netwerk Nederland is opge-
bouwd uit een vrije vorm, de vlam, het woord Mentorschap
en de geografische aanduiding Nederland. Dat laatste
element zal per regionale stichting gaan wisselen (zie
volgende pagina). Het lettertype dat oorspronkelijk voor het
beeldmerk is gebruikt - de Prima Sans - zullen we, om te
voorkomen dat er ooit toch nieuwe en oude logo’s naast
elkaar opduiken, uitsluitend voor dit doel, blijven gebruiken.
De kleuren zijn echter wel aangepast (zie verder).

Kleur

Zwart/wit

Diapositief
op oranje volvlak

Positief  op foto

Mentorschap
Nederland

Mentorschap
Nederland
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De regionale varianten:
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2.2 Gebruik van kleuren

2.2.1 De twee primaire kleuren
Oranje en donkerpaars zijn, naast zwart, de belangrijkste
kleuren. Hieronder hun kleurdefinities:

CMYK
oranje : Y100 M60
paars : C80 M100 K10

RGB
oranje : R231 G120 B23
paars : R76 G25 B106

PMS:
oranje : 151U
paars : 268U

Paars:
alleen voor tekst (bijvoor-
beeld koppen) of lijnen;
nooit als volvlak of tintvlak.

Oranje:
voor tekst (bijvoorbeeld
koppen) of lijnen. Oranje kan
ook als volvlak of als een
tintvlak met een vaststaand
percentage (50% of 20%)
worden toegepast.



Met recht betrokken

13

Mentorschap
Nederland

2.2.2 De drie secundaire kleuren
Daarnaast zijn er drie secundaire kleuren uitgekozen, om
bepaalde zaken buiten het oranje en paars te benadrukken.
Eén extra kleur per uiting. Regiostichtingen kunnen zo’n extra
kleur selecteren om aan hun palet toe te voegen.

CMYK
goud : M20 Y60 K20
groen : C60 Y60 K20
blauw : C100 M20

RGB
goud : R192 G160 B98
groen : R68 G145 B108
blauw : R0 G124 B195

PMS:
goud : 729U
groen : 625U
blauw : 3005U

2.2.3 De drie mogelijke kleurenpaletten
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2.3 Gebruik van lettertypen

De Verdana
De Verdana wordt hét lettertype voor alle papieren en
digitale communicatiemiddelen van Mentorschap Nederland
en de Regionale Stichtingen Mentorschap.
De Verdana is een Windows systeemletter, is algemeen
verkrijgbaar en is al geïnstalleerd op de meeste pc’s.
Beperk u in het gebruik tot de Normaal, de Italic (Cursief)
en de Bold (Vet). De Bold Italic is nogal lomp en voor de
meeste toepassingen minder geschikt.

Hamburgerfionts 1234567890

Hamburgerfionts 1234567890

Hamburgerfionts 1234567890

Hamburgerfionts 1234567890

Verdana

Verdana Italic

Verdana Bold

Verdana Bold Italic
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De Verdana is een relatief grote letter. Korps 10 is dan ook
voldoende voor de meeste uitingen. Let wel op een zeer
ruime interlinie; hieronder een voorbeeldtekst in korps 10
met interlinie 15.
In sommige gevallen moet er een kleinere letter worden
gebruikt (visitekaartjes bijvoorbeeld), in sommige gevallen
een grotere. De interlinie verkleint en vergroot dan mee:
K8/12 of  K 12/18. Zie onderstaande voorbeelden.

Standaard: Verdana K10/15
Onze identiteit komt tot uitdrukking in ons logo, kleurgebruik, typografie,
beeldmateriaal en onze naam. Gezamenlijk – landelijk bureau en de regionale
stichtingen – presenteren we ons voortaan onder de merknaam Mentorschap
Nederland. Dat is de afzender als we als collectief communiceren.

Bij uitzondering: Verdana K8/12
Onze identiteit komt tot uitdrukking in ons logo, kleurgebruik, typografie, beeldmateriaal en
onze naam. Gezamenlijk – landelijk bureau en de regionale stichtingen – presenteren we
ons voortaan onder de merknaam Mentorschap Nederland. Dat is de afzender als we als
collectief communiceren.

Bij uitzondering: Verdana K12/18
Onze identiteit komt tot uitdrukking in ons logo, kleurgebruik,
typografie, beeldmateriaal en onze naam. Gezamenlijk –
landelijk bureau en de regionale stichtingen – presenteren we
ons voortaan onder de merknaam Mentorschap Nederland. Dat is
de afzender als we als collectief communiceren.
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2.4 Gebruik van beeld
Foto’s beïnvloeden de beeldvorming in hoge mate. Daarom
geven we hieronder een aantal richtlijnen mee.

2.4.1 Centrale beelden
We leven in een beeldmaatschappij; “plaatjes vertellen
meer dan 1000 woorden”. En wie leest er tegenwoordig
nog 1000 woorden. We gebruiken beeldmateriaal ter
verluchting van een tekst, ter verduidelijking van een
tekst maar ook om in een fractie van een seconde een
sfeer, een emotie over te brengen. Centraal in ons
beeldmateriaal staan foto’s van mensen. Mentorschap
gaat over mensen, over mentoren en cliënten. Het gaat
over allerlei verschillende mensen; jong, oud, man, vrouw.

Hieronder voorbeelden van hoe we onze kernwaarden in
beeld kunnen uitdrukken.

We staan met beide benen op de grond
Een cliënt en mentor die elkaar hartelijk aankijken en
glimlachen. Een rustige authentieke afbeelding die de
oprechte band tussen mentor en cliënt laat zien.
Mensen kunnen van ons op aan
Een groep enthousiaste en ijverige mentoren die
tijdens een themabijeenkomst worden toegesproken
door een trainer. Een kleurrijke foto die kracht en
energie uitstraalt.
We gaan met zorg te werk
Een mentor die aan tafel bij de cliënt thuis samen met
hem of haar het zorgplan doorneemt en bespreekt. Een
warme en betrokken uitstraling.
Bij ons staat persoonlijke aandacht voorop
Een lachende cliënt die samen met zijn of haar aan-
dachtige mentor foto’s van vroeger bekijkt.
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2.4.2 Aanvullend beeld
Op de pagina’s van de regionale stichtingen op de
gemeenschappelijke website, gebruiken we ter herkenning
een bijna toeristische sfeerfoto van die regio. Denk aan de
Erasmus-brug voor Rotterdam, de kust voor Zeeland, de
Utrechtse Dom voor Midden Nederland. Elke regiostichting
kiest zelf een goede foto. Door de combinatie van dat beeld
en een ‘eigen’ kleurenpalet kan de openingspagina van een
regionale stichting toch een eigen sfeer uitademen. Een
paar gefingeerde voorbeelden:
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Om de communicatie grafischer, wat luchtiger en tegelijk
duidelijker te maken gebruiken we infographics: grafieken
in plaats van tabellen, een kaart van Nederland in plaats
van een lijstje van de regionale stichtingen.

Ten slotte: een enkel vlammetje uit het beeldmerk kan
gebruikt worden als middel om een extra accent te
plaatsen, om letterlijk te wijzen op een tussenkopje, een
titel, et cetera. Zie bijvoorbeeld de pay-off rechtsonder op
de pagina.
Let op: de onderkant van het vlammetje raakt de lijn waar
de letters op staan (onderkant x-hoogte) en staat globaal
één spatie links van de eerste letter.

Mentorschap Friesland
Mentorschap IJssel-Vecht
Mentorschap Veluwe
Mentorschap Midden Nederland
Mentorschap Noordwest-Holland
Mentorschap Amsterdam
Mentorschap Haag en Rijn
Mentorschap Rotterdam e.o.
Mentorschap Zuid-Holland Zuid
Mentorschap Zeeland
Mentorschap West-Brabant
Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant
Mentorschap Zuidoost Brabant
Mentorschap Limburg
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Het Certificaat
Ter illustratie van enkele richtlijnen op voorgaande pagina’s
een voorbeeld: het ontwerp voor het nieuwe certificaat.

Als secundaire steunkleur is goud gebruikt; hoe kan het
anders bij een certificaat.

Het enkele vlammetje wordt gebruikt om de aandacht
extra te vestigen op ”Basiscursus Mentorschap”.

In plaats van een enkele foto zal een collage van
meerdere beelden worden gebruikt zodat er geen
beperking is tot één categorie cliënten maar juist de
variëteit getoond wordt.

De oranje kolom wordt gebruikt om aanvullende,
achtergrondinformatie te plaatsen. Net als in deze
handleiding. Geen verplicht element; gebruik het als
het zo uitkomt.

3 Uitingen
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Standaard drukwerk
Om de eenheid tussen de regionale stichtingen te
benadrukken streven wij er naar om standaarddrukwerk
zoals briefpapier, enveloppen, visitekaartjes
et cetera zo uniform mogelijk vorm te geven (dezelfde
lay-out maar wél met gebruik van het eigen kleurenpalet).
Ook om economische redenen is deze aanpak aantrekkelijk.

Voorbeelden van deze uitingen, zoals onderstaand ontwerp
voor een folder en het basisbriefpapier, zullen te zien zijn
op deze en volgende pagina’s.


