
Een kijkje in  
de creatie van Doekie



Logo/beeldmerk
Het logo/beeldmerk graag inzetten op alle eigen kanalen 
voor de zichtbaarheid van de campagne (Gemeentepagi-
na/website, FaceBook, Twitter etc.). Zie voor het gebruik 
de beknopte handleiding huisstijl.

Digitale banner
De digitale banner graag inzetten op eigen social mediaka-
nalen (Gemeentepagina/website, FaceBook, Twitter etc.). 

Animatiefilm 
De animatiefilm graag publiceren op eigen kanalen (Ge-
meentpagina/website, YouTube, FaceBook, Twitter etc.).

Digitale poster
De digitale poster kan gebruikt worden om op kosten van 
de gemeente posters te laten drukken voor het plaatsen in 
abri’s, opbare gebouwen etc.

Persberichtgeving
Eventuele persberichten worden tijdig naar alle partners 
van Waterpanel Noord gemaild met het verzoek deze naar 
de lokale pers te verzenden.

Social media
Speciaal om tijdens de campagne extra aandacht te gene-
reren is een lijst opgesteld met voorbeelden voor bericht-
geving op alle social media. Plaats ieder bericht met #Doe-
kie #Waterklaar #waterinlimburg en @waterpanelnoord. 
Natuurlijk is er ruimte voor eventuele eigen verwijzingen.

Q&A lijst
De toolbox bevat een Q&A lijst om te publiceren op de 
eigen website en voor het beantwoorden van publieksvra-
gen. De lijst kan ook gebruikt ook worden als input voor 
berichtgeving op social media. Natuurlijk kan er altijd ver-
wezen worden naar www.waterklaar.nl.

Handreiking uitvoering campagne 
“Doekie, nee niet in de wc”

Deze handreiking biedt een eenvoudige instructie voor het inzetten van de diverse beschikbare communicatiemiddelen 
voor de publiekscampagne “Doekie, nee niet in de wc.”



Het woordlogo heeft 2 varianten, met en zonder 
het beeldmerk. Beide logo’s worden alleen met 
payoff gebruikt.

Doekie het beeldmerk wordt alleen toegepast in 
combinatie met het woordlogo. 

Logo alleen plaatsen op witte achtergrond of op 
de achtergrond van keyvisual. (pag. 2)

Indien de keyvisual wordt ingezet mag dit niet in 
combinatie met het logo incl. beeldmerk Doekie, 
maar alleen met het woordlogo Doekie.

Logo, payoff & beeldmerk

Doekie het beeldmerk Doekie logo incl. het beeldmerk 

Doekie woordlogo



De keyvisual van Doekie wordt alleen gebruikt in 
combinatie met de achtergrond en nooit zonder 
achtergrond.

Achtergrond altijd op 40% transparantie.
Keyvisual + tekst op voorgrond.

Toepassingen waar een rood vlak wordt ingezet 
daar mag het rood vlak vermedigvuldigt worden 
met achtergrond.

keyvisual & achtergrond

Doekie keyvisual

Doekie keyvisual incl. achtergrond

Achtergrond

Achtergrond 40%



Alle koppen worden in Komika Axis in rood gezet.

Alle subkoppen in Trebuchet Capitalen.

Variatie om onderscheid te maken in Trebuchet 
capitalen, onderkast en cursief, bold, bold italc, 
regular.

Tekst in rood, of donker blauw.
Of wit op rood vlak.

Lettertypes
Komika Axis



Kleuren & icons

PMS 192 U
C 0 / M 100 / Y 68 / K 0

PMS 297
C 58 / M 1 / Y 1 / K 0

PMS Reflex blue U
C 100 / M 73 / Y 0 / K 2

White



toepassingen

Poster

Digitale banners

Busreclame



Doe(i)
kie!


