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Leeswijzer Huisstijlniveaus

In deze huisstijlrichtlijnen beschrijven we 
hoe je de huisstijl van indrukwekkend (Idw) 
toepast. De richtlijnen zijn bestemd voor 
vormgevers, leveranciers en collega’s. Voor 
iedereen die met onze huisstijl aan de slag 
gaat.

Met de huisstijl presenteert Indrukwekkend 
zich aan de buitenwereld. Onze huisstijl 
bestaat uit de combinatie van vier elementen: 
logo (beeld- en woordmerk), lettertype, 
kleuren en vormtaal. Samen geven zij Indruk-
wekkend een ‘gezicht’. Ook beeld en schrijfstijl 
zijn ook onderdeel van de huisstijl, voorbeeldn 
hiervan zijn ook opgenomen in deze richt-
lijnen. 

Reeds ontwikkelde communicatiemiddelen 
hebben we in deze richtlijnen opgenomen. Ze 
zijn een goed voorbeeld van hoe je de huisstijl 
op de juiste manier toepast. 

Huisstijl = belangrijk
Waarom? Omdat een goede en heldere 
huisstijl bijdraagt aan de herkenbaarheid van 
indrukwekkend. Een consistent toegepaste 
huisstijl straalt professionaliteit en vertrouwen 
uit.

Niveau 1: Standaard communicatiemiddelen
Geen ontwerpvrijheid.
De huisstijlelementen liggen vast: plaats van het logo,  
kleurgebruik, typografie en papierkeuze.

Voorbeelden van communicatiemiddelen in niveau 1:
 stationairy, zoals briefpapier en het adres etiket.

Niveau 2: Overig (digitaal) drukwerk
Wel ontwerpvrijheid, maar binnen de huisstijlrichtlijnen.
Voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen in niveau 
2 gebruik je de richtlijnen in dit huisstijlhandboek. 

Voorbeelden van communicatiemiddelen in niveau 2: 
 brochure
 flyer
 folder
 poster
 factsheet.

Niveau 3: Communicatiemiddelen die niet volle-
dig in een stramien te vangen zijn
De inhoud / het onderwerp van het communicatiemiddel 
bepaalt grotendeels het ontwerp / de vorm.

we bespreken gezamelijk wat de mogelijkheden zijn binnen 
de huisstijlrichtlijnen.

Voorbeelden van communicatiemiddelen in niveau 3: 
 infographics
 jaar in beeld
 website
 banners social media
 bedrijfsfilm.

De huisstijl kent 3 niveaus: Papiersoort
De standaard papierkeuze is: 

 
Silk MC
 
Deze papiersoort is makkelijk te verkrijgen, heeft 
een goede prijs-kwaliteitverhouding en is in het 
productieproces goed te controleren. 

Voor zowel offset als digitaal drukwerk werken we 
met dezelfde papiersoort. 

Deze papiersoort is verkrijgbaar in gramsge-
wichten van 115 tot 350 gram. Het gramsgewicht 
bepaal je altijd in overleg met team Communi-
catie.  

Hou bij de proef/
ontwerpfase van een 
communicatiemiddel 
altijd dit document  
bij de hand.

Logo

 Het logo mag je niet vervormen of aanpassen. Je mag 
bijvoorbeeld geen contourlijn of schaduw aan het logo 
toevoegen. 

 Het logo moet ‘vrij’ op het vlak staan. Je mag niets in de 
directe nabijheid van het logo plaatsen.

 De minimale grootte van het logo is 40 mm, gemeten 
vanaf het oog tot de R van geregistreerd beeldmerk.

 Plaats: het logo bevindt zich in de correspondentiereeks 
linksboven net zoals in de brochures en ander drukwerk.

Het orginele logo 
Het logo bestaat uit een woordmerk en een beeldmerk. 
Het logo kent maar 1 correcte uitvoering: links het oog met 
de schaduw en rechts de tekst met het geregistreerde 
trademark.

Margers/witruimte 
Om de leesbaarheid en conflicten met andere vormgeving 
terug te dringen, heeft het logo een vaste witruimte. Deze is 
gekoppeld aan het logo en word bepaald door 25% van het 
oog rondom rondom vrij te houden. 
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Logo op een foto
Het uitgangspunt is: plaats het logo niet op een 
foto. Is het onvermijdelijk? Gebruik dan een wit 
logo en zorg voor voldoende contrast tussen beeld 
en logo.

Fout

Fout

Fout

Goed

Goed

GoedVoetbal shirt
In sommige gevallen plaatsen we het oog boven het logo 
omdat het verhoudingsgewijs dan groter kan worden 
afgebeeld. Onderstaande lijst was nou eenmaal vierkant. 

15

Logo op een kleurvlak
Het plaatsen van het logo in een kleurvlak van de 
huisstijl doen we in principe niet. Is dit toch een 
keer nodig, dan is de 1e keuze het logo op oranje, 
de 2e keuze op zwart.

Logo zwart/wit
Er bestaan situaties waarbij we geen kleur kunnen 
gebruiken. Onderstaand logo word daarvoor in gezet.

Afwijkend logo gebruik

De elementen geven de basis weer van 
wat wij doen, we communiceren. In de 
vorm van een gesprek (2 spraakwolkjes). 
Er is een vraag en daarop komt een ant-
woord. Er is een opmerking en daarop 
komt een reactie. De compositie van deze 
2 wolkjes kan de verbeelding van een oog 
oproepen wat de link legt met de manier 
van onze communicatie welke hoofdzake-
lijk visueel is ingesteld. De afbeelding van 
een oog heeft veel symboliek en tevens 
verbeeldingskracht.

Communicatie gaat voor een groot gedeel-
te over visie. Wij hebben een eigen visie 
op communicatie. Wij bekijken bij iedere 
vraag of opdracht hoe we tot een zo goed 
mogelijke oplossing en resultaat kunnen 
komen.

Over het oog.

Het icoon 
bij gebrek aan ruimte kan het icoon ook zelfstandig 
geplaatst worden. denk hierbij aan vervolg pagina’s of als 
social-media icoon.
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Lettertype About 
Montserrat

De basistekst (Drukwerk)
is gezet in: Montserrat / Regular
Corps: 9 met een regelafstand van: 12

De basistekst (website)
is gezet in: Montserrat / Regular
Corps: 16 met een regelafstand van: 26

Kop titels 
is gezet in: Montserrat / Black
Corps: eigen inzicht 

Regelafstand: eigen in zicht maar hou 
het compact. Door de hoge x-hoogte 
van de letters kan je de tekst campact 
maken zonder dat dit ten kosten gaat 
van de leesbaarheid.

Onderkop binnenwerk
is gezet in: Montserrat / Bold, Regular
Corps: eigen inzicht met een  
regelafstand van: eigen inzicht

The quick brown fox 
jumps over a lazy dog.
  Overzicht: Kwartaal cijfers

The old posters and signs in the traditional Montserrat neighbor-
hood of Buenos Aires inspired Julieta Ulanovsky to design this 
typeface and rescue the beauty of urban typography that emerged 
in the first half of the twentieth century. As urban development 
changes that place, it will never return to its original form and loses 
forever the designs that are so special and unique. The letters that 
inspired this project have work, dedication, care, color, contrast, 
light and life, day and night! These are the types that make the city 
look so beautiful. The Montserrat Project began with the idea to 
rescue what is in Montserrat and set it free under a libre license, the 
SIL Open Font License.

This is the normal family, and it has two sister families so far, Alternates and 
Subrayada. Many of the letterforms are special in the Alternates family, while 
‘Subrayada’ means ‘Underlined’ in Spanish and celebrates a special style 
of underline that is integrated into the letterforms found in the Montserrat 
neighborhood.

Updated November 2017: The family was redrawn by Jacques Le Bailly at Baron 
von Fonthausen over the summer, and the full set of weights were adjusted 
to make the Regular lighter and better for use in longer texts. In fall, Julieta 
Ulanovsky, Sol Matas, and Juan Pablo del Peral, led the development of Cyrillic 
support, with consultation with Carolina Giovagnoli, Maria Doreuli, and Alexei 
Vanyashin.

The Montserrat project is led by Julieta Ulanovsky, a type designer based in 
Buenos Aires, Argentina. To contribute, see github.com/JulietaUla/Montserrat

Avenida de Mayo runs through 
the Monserrat district, connecting 
Plaza de Mayo and the Plaza de 
los Dos Congresos (Congressional 
Plaza).

A block, or two, south of the Plaza 
de Mayo, the older section of 
Monserrat begins. This is Buenos 
Aires’ oldest neighborhood and 
even today, very little of the citys-
cape there is less than a hundred 
years old (except along Belgrano 
Avenue), thereby making a nearly 
seamless transition to the likewise 
historic San Telmo district, to the 
south.

Buenos Aires City Legislature. 
The Monserrat area houses much 
of the city’s (and Argentina’s) 
governmental structure.

The Monserrat area traces its 
origins to the foundation of 
Buenos Aires itself, when, in 1580, 
Spanish Adelantado Juan de 
Garay disembarked on the area’s 
shores. The Fort of Juan Baltazar of 
Austria, the marginal settlement’s 
first, was built in 1594 and, in 
1608, newly arrived Jesuits were 
granted a 2-hectare (5 acre) lot, 
nearby. The Jesuits began work 
on the Saint Ignatius Church in 

1686. Consecrated in 1734, it is the 
oldest existing church in Buenos 
Aires. Possessing the finest school 
and library at the time and offering 
colonial Buenos Aires’ only truly 
classical education there, their 
property became popularly known 
as the “Illuminated Block.” The 
small city’s growing population led 
to the introduction of a number of 
other religious orders in this area, 
notably the Catalan Brotherhood 
of the Virgin of Montserrat, whose 
chapel became the neighborhood 
namesake in 1769.

fox j
fox j

Monserrat in the simplified Spanish spel-
ling (Spanish: [monseˈrat]) or, originally, 
Montserrat[2] (in the original Catalan 
name, pronounced [munsəˈrat] in stan-
dard eastern Catalan) is a neighbourhood 
in the east of the Buenos Aires CBD. The 
district features some of the most impor-
tant public buildings in Buenos Aires, 
including city hall, the city legislature, 
Casa Rosada, the Colegio Nacional de 
Buenos Aires and the Libertador Building 
(Ministry of Defense), among others. 

Waarom de montserrat?

Het is terverglijken met onze visie. Duide-
lijk en recht voorzijn raap. Het is een 
lettertype wat zich vooral in korte teksten 
qoutes en titels gemalijk laat lezen. 

Michel, Alex en Hans Peter hebben 
goed naar onze wensen en ideeën 
geluisterd en die vertaald naar een 
prachtige website. Af en toe best 
complex met die verschillende talen, 
maar het ziet er nu uit zoals we 
dat voor ogen hadden en hij doet 
helemaal wat we graag wilden. 

Martha en Chiel

Quote blauw
is gezet in:  
Montserrat / Regular
Corps: eigen inzicht met  
een regelafstand van:  
eigen inzicht

Naam quote
is gezet in:  
Montserrat / Bold
Corps: eigen inzicht met  
een regelafstand van:  
eigen inzicht

The quick brown fox 
jumps over a lazy dog.

Veelzijdig  
Bij het kiezen van het lettertype is er 
bewust gekozen voor een lettertype met 
een relatief grote familie. Door te werken 
met de verschillende gewichten uit de 
familie word het speels maar  blijft de 
stijl hetzelfde. Verdeelt over deze spread 
zie je de variatie en veelzijdigheid van de 
Montserrat. 

Het lettertype heeft een relatief hoge X 
hoogte daardoor zijn de letters meer open 
en duidelijk leesbaar. Zeer geschikt voor 
teksten op het scherm.

tekst opmaak 
hou bij het opmaken van de tekst rekening met de rang orde van 
de leesbaarheid. We houden in de indrukwekkend huisstijl  een 
voor de hand liggende basis aan Black is het meest opvallend 
titel. Bold minder opvallend bijv. een quote, medium voor een 
introtekst en regular voor de normale tekst, broodtekst. Bij of 
onderschriften kunnen eventueel in light. 

Naast de keuze van het corps en het gewicht is het belangrijk 
om de juiste ruimte aan de tekst te geven. binnen de huisstijl van 
indrukwekkend willen we duidelijk en helder communiceren. 
We geven onze informatie de ruimte die ze nodig heeft en laten 
deze en proberen deze zo overzichtelijk te plaatsen. Wit ruimte 
is belangrijk het houd het geheel overzichtelijk en zorgt ervoor 
dat er niet te veel onderlinge concurrentie is. Deze ruimte kan 
ontstaan door elementen zichbare of onzichbare marge te geven.

Deze ruimte kan zelfs al beginnen bij de tekst zelf. Tekst met meer 
interlinie leest gemakkelijk en zien er rustiger uit. Maar gebruik 
dit me mate lange tekst laten zich juist weer iets gemakkelijker 
lees al een blok.

X-hoogte 
= 56%

X-hoogte 
= 47%

Futura (lettertypegebruikt in een eerdere uit- 
voering van de indrukwekkend huisstijl). 

Montserrat

Correspondentieletter
Het lettertype Montserrat. is geen standaard 
systeem lettertype. Op de meeste computers kun 
je dit lettertype niet selecteren. Binnen de organi-
satie werken we daarom met het lettertype Arial.

In de correspondentiesjablonen en de Word- en 
e-mailomgeving kun je Arial prima toepassen.

We gebruiken altijd lettergrootte 10. Dit geldt 
zowel voor documenten die we printen als voor 
documenten die digitaal blijven (b.v. een PDF). 

Voorbeeldtekst lettertype Arial

zich van een verzorgingsstaat
naar een participatiesamenleving ‘waarin burgers verant-
woordelijkheid nemen voor hun eigen eigen regie en eigen 
verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen.Dit is deels 
ingegeven ving, deels doordat mensen mondiger zijn, ouder 
worden (vergrijzing) en zelfstandiger (willen).

blijven óf zijn en deels door alle  
technologische (ICT) mogelijkheden.

omgeving en hun eigen leven’. Zelfredzaamheid, eigen regie en 
eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Dit is deels 
ingegeven door minder beschikbare gelden in de samenleving.

Een kleine tekst laat zich over 
het algemeen wat moeilijker 
lezen op de achtergrond muur 
door het gebrek aan contrast. 
Dit proberen we op te lossen 
door iedere keer op een speelse 
manier een wit vlak te creeren. 

Een contrast is het verschil 
tussen tegenstellingen en 
overeenkomsten. Bijvoorbeeld 
tussen licht en donker of 
tussen twee kleuren, tussen 
personen, tussen of binnen 
stukken muziek (juxtapositie). 
Een hoog contrast duidt op 
een groot verschil, zwart en 
wit, dag en nacht.

Een contrast is het verschil 
tussen tegenstellingen en 
overeenkomsten. Bijvoorbeeld 
tussen licht en donker of tussen 
twee kleuren, tussen personen, 
tussen of binnen stukken muziek 
(juxtapositie). Een hoog contrast 

duidt op een groot verschil,

Een contrast is het verschil 
tussen tegenstellingen en 
overeenkomsten. Bijvoor-
beeld tussen licht en donker 
of tussen twee kleuren, 
tussen personen, tussen 
of binnen stukken muziek 
(juxtapositie). Een hoog 
contrast duidt op een groot 
verschil, zwart en wit, dag 
en nacht. Een contrast is het 
verschil tussen tegenstel-
lingen en overeenkomsten. 
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Kleuren en achtergrondmuur

Pantone®: black
CMYK: C=0 M=0 Y=0 K=100
RGB: R=0 G=0 B=0

Pantone®:166
CMYK: C=64 M=0 Y=100 K=0
RGB R=227 G=121 B=57

Oranje is de basis om te knallen 
Zwart word lichte een tint. 

Indrukwekkend is oranje
De basis van de huisstijl is gebaseerd op de eerste kleurstel-
ling van het indrukwekkend logo zwart en oranje. Waarin 
oranje de toon aangevende kleur is. Deze knalt en maakt 
ons zichtbaar. Zwart is daarbij de ondersteunende kleur. 

Daar waar we kunnen knallen doen we dat in oranje. Subtiel 
oranje is nou eenmaal geen optie is. Kijk maar wat er 
gebeurt als je tinten van oranje gaat gebruiken. Dat word 
een soort bruin of roze, probeer dit te vermijden. De felheid 
van oranje vullen we aan met zwart maar eigelijk is dat 
alleen van toepassing op de typografische elementen. 

De belichting en structuur van de muur moeten passen 
bij het onderwerp van de foto maar altijd op een dermate 
subtiele manier zodat de zwarte titel geplaatst kan worden 
zonder schaduw of kleursfeem. 

Naast het knallende en aanwezige oranje willen we ook 
een zijde en toepasssing van de huisstijl hebben die niet 
over heest ten opzichte van de inhoud. maar hij mag wel 
aan wezig zijn. Daarzullen we werken met wit geschillderde 
muren met weinig contast. Door de stuctuur en de belichtig 
zal dit eerder ogen asl verschillende grijstinten. 

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Het beeld met bij passende achtergrondmuur
Bij ieder onderwerpwaar we het over hebben plaatsen we 
een beeld dat een knipoog of cryptische omschrijving naar 
de inhoud van het document. vervolgens zoek je een muur 
die aansluit bij het plaatje dit kan in sfeer of kleur zijn maar 
het liefste beide. Dit blijft natuurijk een stijlgevoel wat de 1x 
beter lukt dan de andere.

De belichting en structuur van de muur moeten passen 
bij het onderwerp van de foto maar altijd op een dermate 
subtiele manier zodat de zwarte titel geplaatst kan worden 
zonder schaduw of kleursfeem. 

Hieronder een aantal voor beelden. welke al zijn ingezet op 
de website. In de catogrie offline communicatie. 

Directmail

VormgevingSigning

Drukwerk/print

Voorraadbeheer en -opslag

Relatiegeschenken

Zagen, schuren  
en polijsten

Drukt een 
stempel

Dat is fijn 
thuiskomen

Zeker niet 
cheesy

Dat is geen 
container- 
begrip

Viva las 
Vegas

De beeld combinatie
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Variatie stramien

Het logo
De huisstijl is opgebouwd rondom het logo. deze word altijd 
in de originele kleurstelling, Zwart en oranje met het witte 
oog plus schaduw afbeelden.

Witruimte
Het formaat van de witruimte berekenend we door de 
pagina op te delen in 6 gelijke delen waar van de bovenste 
wit word.

logo formaat 
De grote van het oog is 33% van de witruimte. Het oog staat 
in het midden van de eerste denkbeeldige vierkant in de 
witte balk.  

Marges 
De marge van de pagina zijn bij een formaat van A4, 20 mm 
rondom. Deze marge schaalt verhoudingsgewijs mee bij 
gebruik van andere andere formaten. De linke marge word 
vervolgens toegepast boven de tekst tot aan de witte rand.

lettergrote
Het formaat van de titel is afhankelijk van de tekstmaar zou 
ongeveer de ruimte van blok 2 en 3 mogen beslaan om de 
verhouding tussen tekst en beeld evenwichtig te houden. 
Het corps van de ondertekst  is altijd 1/3 van de van de titel.
In het voorbeeld links is de titel 60pt en de ondertitel dus 
20pt

Beeld 
De illustratie neemt ongeveer een kwart van het beeld 
in beslag. Deze heeft betrekking op de achtergrond en is 
gekozen aan de hand van de in houd van het document. 

Huisstijl- 
richtlijnen

Huisstijl- 
richtlijnen

Huisstijl- 
richtlijnen

Huisstijl- 
richtlijnen

Vormgeving

Overzicht: Kwartaal cijfers Overzicht: Kwartaal cijfers Overzicht: Kwartaal cijfers Overzicht: Kwartaal cijfers

Overzicht: Kwartaal cijfers

Opbouw stramien 
algemeen

The quick 
brown fox 
jumps over  
a lazy dog.
 Op naar mooie projecten!

indrukwekkend.nl

Als je het stramien zorvuldig handteerd kun iedere denk-
bare foto kiezen zolang je die maar kunt onderbouwen bij 
de tekst. Door de vaste elementen zal het geheel van de 
huisstijl altijd de uitstraling van 1 serie krijgen.

Is er geen tijd of ben je totaal inspiratieloos dan is er altijd 
nog de optie om het vrijstaande gevoel van een afbeelding 
te trucen. Met een vrijstaande witte ruimte waar je vervol-
gens de tekst of logo in kan plaatsen.

Huisstijl- 
richtlijnen

Huisstijl- 
richtlijnen

Overzicht: Kwartaal cijfers Overzicht: Kwartaal cijfers

THE QUICK 
BROWN FOX 
WAS HERE.
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Beelden hoofddiensten

Gebruik de naam van de dienst niet in cobinatie met naam 
in het beeld dat is dubbel. Kies in dit geval voor de icoon 
variant of gebruik een andere titel.

Websites Online 
marketing

De cijfers De cijfers De cijfers De cijfers

Strategie Offline  
communicatie

Overzicht: derde kwartaal 2020 Overzicht: derde kwartaal 2020 Overzicht: derde kwartaal 2020 Overzicht: derde kwartaal 2020

Lettergrootte in verhouding tot de illustratie 
Naarmate de titel langer wordt, kun verder tikken zo lang er 
ruimte is op de muur. Als het te krap begint te ogen verklein 
je het lettertype of je verklein de overige illustraties. Om een 
lijn in het geheel te houden is de richtlijn. Titel in blok 2 en 3 
en beeld ongeveer een kwart van de muur. 

Vormtaal/vlakverdeling

The quick  
brown fox  
jumps over  
a lazy dog.

The quick brown 
fox jumps over a 
lazy dog the quick 
brown fox jumps 
over a lazy dog

The quick brown 
fox jumps over a 
lazy dog the quick 
brown fox jumps 
over a lazy dog

Huisstijl- 
richtlijnen Logo

Logo

Overzicht: Kwartaal cijfers

Overzicht: Kwartaal cijfers

Overzicht: Kwartaal cijfers

Overzicht: Kwartaal cijfers

Oluptas sitae ium nonem nis modiciist, 
omnihicimus,Aliciistint, voloritae pore 
lacculpa volorio beaqui atquam sitatur? 

Apereratia is di Loria sequibus ipsae id 
que doluptae percima gnimet eos do-
luptatiore volorent, susamenis et dolendi 
deritate nobis ati consequis ent aut fuga. 
Imus dellace rectemp eritem qui int ea es 
eicit adis excea dolorer spitatur?

Genis ex erchitas cor aliqui rerum doles 
dolupta tionseq uatur, sitium, inus.
Aped eostion sedipsa.

THE QUICK 
BROWN FOX 
WAS HERE.

THE QUICK 
BROWN FOX 
WAS HERE.

illustratie illustratie illustratie illustratie

indrukwekkend.nl indrukwekkend.nl

1

2

3

4

5

6

Website en Social media balk
Soms komt de website vermelding 
door dat deze in een kleinere letter-
grote staat niet mooi tot zijn recht 
dan kan je er voor kiezen om af te 
sluiten met een witte onder balk. 
Deze heeft een hoogte van 75% van 
de 6 voudige verdeling. 

1

2

3

4

5

6
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Bedankt 
 Op naar mooie projecten!

Indrukwekkend B.V.  |  De Droogmakerij 20f  |  1851 LX Heiloo
www.indrukwekkend.nl

A4 staand
Voorbeelden binnenwerkBrochure/ 

folder A4 staand
Achterzijde 
binnenwerk

Brochure/ 
folder omslag 
A4 staand
+ website balk 

Het logo
De huisstijl is opgebouwd rondom het logo. deze word altijd 
in de originele kleurstelling, Zwart en oranje met het witte 
oog plus schaduw afbeelden.

Witruimte
Het formaat van de witruimte berekenend we door de 
pagina op te delen in 6 gelijke delen waar van de bovenste 
wit word.

logo formaat 
De grote van het oog is 33% van de witruimte. Het oog staat 
in het midden van de eerste denkbeeldige vierkant in de 
witte balk.  

Marges 
De marge van de pagina zijn bij een formaat van A4, 20 mm 
rondom. Deze marge schaalt verhoudingsgewijs mee bij 
gebruik van andere andere formaten. De linker marge word 
vervolgens toegepast boven de tekst tot aan de witte rand.

Lettergrote
Het formaat van de titel is afhankelijk van de tekstmaar zou 
ongeveer de ruimte van blok 2 en 3 mogen beslaan om de 
verhouding tussen tekst en beeld evenwichtig te houden. 
Het corps van de ondertekst  is altijd 1/3 van de van de titel.
In het voorbeeld links is de titel 60pt en de ondertitel dus 
20pt

Beeld 
De illustratie neemt ongeveer een kwart van het beeld 
in beslag. Deze heeft betrekking op de achtergrond en is 
gekozen aan de hand van de inhoud van het document. 

indrukwekkend.nl

The quick 
brown fox 
jumps over  
a lazy dog.
 Op naar mooie projecten!
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Deze uitvoering heeft de voorkeur bij folder en brochure presentaties.

Wat gaaf dat je deze whitepaper gedownload hebt! Het 
betekent dat je het delen van kennis serieus op wil gaan 
pakken, wat jou uiteindelijk vele voordelen op gaat leveren.

In dit whitepaper laten we je stapsgewijs bewust worden van hoe je informatie 
ontvangt tot hoe je effectief kennis doorgeeft. Het zal af en toe een beetje 
dromerig zijn, maar daardoor niet minder waar. Op basis van een ruim 
onderzoek naar wat er over kennisdeling te vinden is presenteren we graag onze 
bevindingen zodat jij daar de vruchten van kan plukken. Mocht de informatie 
vragen oproepen of wil je meer leren over bepaalde onderwerpen die aangehaald 
worden, dan kun je een kijkje nemen in de bronnenlijst die zich op de laatste 
pagina bevindt.

Hé kennisdeler!

Dit is een cruciale stap in het proces van 
krachtige kennisdeling. Je bewust zijn van 
de transitie van informatie naar kennis 
is belangrijk, om informatie op een juiste 
manier door te kunnen geven.

Relevant worden voor jouw netwerk 
en doelgroep. Het is een kunst. Aan de 
hand van een aantal tips die we in deze 
whitepaper delen kun jij bewuster en 
daarmee effectiever communiceren. 

Binnen jouw bedrijf of vertrouwde kringen 
hangt enorm veel kennis. Het is zonde als 
dat niet optimaal benut wordt en iedereen 
telkens zelf zijn of haar informatie moet 
verzamelen. Wanneer je kennisdeling binnen 
de organisatie op orde hebt, word je ook 
relevanter voor de buitenwereld.

1. Van informatie  
naar kennis 
Hoe absorbeer je  
informatie en zet je  
dat om naar concrete  
kennis?

Laten we eerlijk zijn: Als je veel tijd en 
moeite in het delen van kennis steekt, 
dan wil je er ook iets voor terug krijgen. 
Door je bewust te zijn van wat effectief 
communiceren jou oplevert kun je op de 
korte en lange termijn de vruchten plukken.

2. Kennis delen  
binnen het bedrijf 
Hoe bevorder je het delen 
van kennis binnen de  
organisatie?

3. Kennis delen  
buiten het bedrijf 
Hoe deel je kennis op een 
relevante en inspirerende 
wijze?

4. De meerwaarde 
voor jou 
Hoe deel je kennis op een 
relevante en inspirerende 
wijze?

DE KRACHT VAN KENNIS DELEN BESTAAT UIT:

Wil je het delen van kennis in jouw organisatie  
succesvol oppakken? Wij hanteren zelf deze drie tips 
van managementcareer.nl: 

Beloon individuele prestaties als teamprestatie. Bij veel organisaties 
worden werknemers vooral individueel beloond voor hun individuele 
prestaties. Om kennisdeling binnen de organisatie te stimuleren zouden 
managers, in plaats van het individu, complete teams en afdelingen moeten 
belonen. Daarmee worden alle betrokken medewerkers uitgedaagd om kennis 
met elkaar te delen voor het bereiken van een gezamenlijk doel. 

Beloon ook het resultaat van kennisdeling. Organisaties zouden 
werknemers niet moeten belonen voor de kennisoverdracht zelf, maar 
voor het resultaat ervan. Als organisatie moet het delen van kennis ook wat 
opleveren. Zijn er extra kosten bespaard voor het niet hoeven inhuren van 
externe partijen? Dan is dat een beloning waard!  

Investeer in een kennisplatform. Een goede organisatie investeert tijd 
en geld in indirecte kennisdeling door middel van kennismanagement. Er 
zijn verschillende mogelijkheden voor het bijhouden van een intern platform 
waarbij de kennisoverdracht tussen werknemers wordt opgeslagen. Het 
kost even tijd, maar werknemers raken gewend aan dergelijke procedures. 
Wanneer het een gewoonte is, wordt alle kennis gedeeld in een platform wat 
ook als jouw volledig opgebouwde organisatiegeheugen dient. Mensen komen 
en gaan dus is het van belang om alle opgedane kennis goed te bewaren. 

Naast deze drie tips is het ook bevorderlijk als er een aantal fanatiekelingen 
zijn die hun omgeving enthousiasmeren. Als je zelfbewust bent van wat 
de meerwaarde van het delen is, kun je dat goed overbrengen en jouw 
omgeving activeren om hetzelfde te doen. Moedig het gebruik van een 
centraal, laagdrempelig kennisdelingsplatform aan, wordt hier bekend mee 
en bied hulp aan degenen die welwillend zijn, maar niet weten hoe en wat. 
Manifesteer jezelf als hét voorbeeld van de enthousiaste kennisdeler en 
daarmee teamgenoot, zodat anderen daardoor geïnspireerd raken en jouw 
gedrag gaan kopiëren. 
 
Zo werken wij tegenwoordig met 
een nieuwe interne en externe 
communicatietool (Teams). Niet 
iedereen kon meteen met de 
tool overweg, maar door elkaar 
wegwijs te maken kregen we dit 
toch snel in de vingers! 

Wat is kennis eigenlijk?
De ervaren procesbegeleider Rien van Leeuwen stelt dat kennis eigenlijk niets 
anders is dan een vereenvoudigde interne representatie van de werkelijkheid. 
Je doet iets of maakt iets mee. Vervolgens onthoud je het en daarna pas je die 
kennis weer toe in een volgende beleving of interactie. Soms gaat dat bewust, 
veel vaker is dit een onbewust proces.  
 
Een directe kennisoverdracht is het meest bekend en gebeurt met name  
face-to-face door middel van gesprekken tussen werknemers onderling.  
Bij een indirecte kennisoverdracht wordt er een bepaald medium als  
tussenschakel gebruikt, waarop de kennis gedeeld of opgeslagen wordt.  
(Bron: Managementcareer.nl)

Generaal Stanley McChrystal is een ervaringsdeskundige als het 
gaat om het belang van kennisdeling. In meerdere van zijn TED-
talks (aanrader!) deelt hij waarom informatie en geheimen de 
levensaders van zijn operaties waren.  Spoiler: Hij besefte dat de 
cultuur waarbij belangrijke informatie geheim werd gehouden, 
fout en contraproductief was. Hij besloot de communicatiecultuur 
te veranderen van ‘wie moet iets weten’ naar ‘wie weet het niet’.  
Dit leverde een structureel betere teamprestatie op.

2. Kennis delen  
binnen het bedrijf 

Hoe bevorder je kennisdeling binnen  
de organisatie? 

 
Het is duidelijk: Kennis delen is belangrijk. Zo blijkt uit onderzoek van McKinsey 
dat werknemers ongeveer twee uur per dag op zoek zijn naar informatie die 
uiteindelijk vertaald kan worden naar kennis. Dat is ongeveer 10 uur per week, 
wat gelijk staat aan het fulltime inzetten van één op de 5 fulltime medewerkers.  
 
Om die reden is het faciliteren van kennisdeling bij steeds meer organisaties 
een belangrijk onderwerp. Er wordt onderzoek gedaan naar het implementeren 
van platforms en tools om het proces voor het delen van informatie te 
bevorderen en daarmee de efficiëntie te verhogen. Het is tenslotte zonde om 
het wiel (iedere keer weer) opnieuw uit te vinden.

Microsoft Teams 
Teams staat vooral bekend om het bellen aan de hand van IP-
adressen. Dit platform biedt daarnaast echter nog een hoop 
meer. Zo kun je teams vormen met mensen binnen en buiten 
de organisatie, om een bepaald onderwerp te bespreken. 
De lay-out is gericht op de chatfuncties, maar ook het delen 
van bestanden en artikelen is hier goed te doen. Wil je een 
sterk gestructureerd kennisdelingsplatform dat interactie en 
samenwerking stimuleert? Dan is Teams aan te raden. 

Communicatiewetenschapper en Online Marketeer Passoen 
Peigham beschrijft in zijn online blog vier succesfactoren 
van relevantie. 

1. Helpen een probleem op te lossen. Je bent al snel relevant als je ie-
mand helpt om diens probleem op te lossen. Informatie bieden die helpt bij het 
maken van een moeilijke beslissing maakt je niet alleen behulpzaam, maar ook 
enorm relevant. Deel bijvoorbeeld jouw onderbouwde bevindingen wanneer 
iemand twijfelt over de keuze tussen twee boekhoudsystemen.

2. Iets nieuws bieden. Het internet staat vol met informatie en daarmee is 
het lastig om iets nieuws toe te voegen. Wees je ervan bewust dat jouw kennis 
wel degelijk tot nieuwe inzichten kan leiden, mits je het concreet en persoon-
lijk communiceert.  Vertel bijvoorbeeld over hoe jij door jouw websitebouwer 
geholpen werd toen je tegen problemen aanliep.

3. Onderscheidend zijn. Laat zien dat jij altijd als ervaringsdeskundige 
klaarstaat voor vragen over jouw vakgebied. Zo wordt John van den Heuvel 
altijd geïnterviewd bij misdaad gerelateerde zaken. Zorg ervoor dat jij de  
‘John van den Heuvel’ van jouw vakgebied wordt.

4. Actueel zijn. Verplaats je in de ontvanger en let goed op wat voor 
diegene op dat specifieke moment belangrijke informatie is. Zo kan al bestaan-
de, maar niet relevante informatie, opeens wel relevant worden als de situatie 
verandert.

Investeren in kennis 
Uiteraard komt het wel eens voor dat je informatie niet gereed hebt wanneer 
iemand daarom vraagt. Op zo’n moment zijn er doorgaans twee opties: 

2. Zeggen dat je de informatie op gaat zoeken en zo snel 
mogelijk terugkoppelt.

1. Zeggen dat je het niet weet en het daarbij laten.

Uiteraard is de laatste optie de beste. Zo tackle je het negatieve 
gevoel dat door het ontbreken van de informatie heerst en toon je een 
proactieve houding door het opzoeken zelf op te pakken. Zoek het op, 
maak het concreet en deel het met de ander(en). Als je dat kunstje 
regelmatig uitvoert, zetten anderen ook een stapje extra voor jou. 

Overzichtelijke kennisdelingsplatformen:

Flipboard 
Wil je een mooi en overzichtelijk kennisdelingsplatform? 
Dan is Flipboard een aanrader. Flipboard is een mobiele 
applicatie die nieuwsartikelen en sociale media met elkaar 
integreert in een magazine-achtige omgeving. Met dit 
platform bundel je gemakkelijk en overzichtelijk artikelen 
en blogs die je op internet tegenkomt. Je kunt een eigen 
omgeving aanmaken waarin je jouw nieuwsvoorkeuren aan 
kunt geven, die dan automatisch het board vullen. Het is 
echter ook mogelijk om een teamomgeving aan te maken, 
zodat iedereen in dat team bij kan dragen en het een 
verzamelplaats wordt met voor jullie interessante artikelen. 

LinkedIn is tegenwoordig niet meer weg te denken als we het over social 
media hebben. In de rol als zakelijk platform is de groei enorm en neemt het 
aantal gebruikers jaarlijks toe. Het is een kanaal dat, anders dan bijvoorbeeld 
Facebook of Instagram, de kans biedt om waardevolle zakelijke contacten 
te ontmoeten en daar een ‘relatie’ mee op te bouwen. Het zakelijke karakter 
brengt veel voordelen met zich mee en vraagt daarom om een investering 
van tijd, enthousiasme en leergierigheid. In dit document duiken we in de 
belangrijke aspecten van LinkedIn en vertellen we hoe je je profiel inricht.

Introductie

Bron: Kinsta.com

Betrokkenheid

40% 
is dagelijks online

Leden LinkedIn

575 miljoen
Waarvan 7+MLN in NL

Social traffic naar B2B websites

>50%  

afkomstig van  

Jouw profiel  
optimaliseren  
– en gebruiken!
 
Wanneer je nog geen persoonlijk account hebt, kun je die aanmaken door 
je te registreren. Zorg ervoor dat je profiel zo compleet mogelijk is: Voeg een 
duidelijke en representatieve foto toe, kies een achtergrondafbeelding die  
jouw werkgebied beschrijft en geef een beknopte samenvatting van jouw  
kennis en kunnen.  

Privacy
Door naast het knopje ‘Meldingen’ op jouw foto of het pijltje daaronder te 
klikken, kom je bij de privacy-instellingen. Op deze aparte pagina kun je 
onder meer instellen wat connecties en niet-connecties kunnen zien aan 
jouw profiel.  

De kopregel, die bovenaan het profiel verschijnt, is overigens ook een 
uitstekende plaats om jouw bedrijf of het bedrijf waar je werkzaam 
voor bent in de spotlights te zetten. Vertel concreet wat je voor een 
ander kunt betekenen, welke kwaliteiten het bedrijf bezit en toon 
eventueel een aantal aanbevelingen.

Zet de instelling ‘Gebruikers die dit 
profiel hebben bekeken, bekeken 
ook…’ op nee. Standaard staat het 
op ja, waardoor op jouw profiel 
ook concullega’s worden getoond. 
Het is zonde als je daardoor een 
interessante vacature of opdracht 
misloopt.

Zet ‘Functiewijzigingen gewijzigde 
opleidingen en werkjubileums 
delen op nee. Je wilt voorkomen 
dat LinkedIn iedere mijlpaal of 
wijzigingen automatisch deelt en 
daardoor jouw netwerk lastigvalt. 
Bepaal zelf wanneer je een 
functiewijziging of jubileum wil 
delen en voorkom spam. 

Tip:

Tip: Tip:

Connecties toevoegen
Het toevoegen van connecties doe je simpelweg door te zoeken op voornaam 
+ achternaam of voornaam + bedrijf. Stuur niet zomaar een connectieverzoek, 
maar toon interesse door het profiel te bezoeken en een kort persoonlijk 
bericht toe te voegen. Dat laatste kan tot op heden (sept ’19) helaas nog niet 
op een smartphone.

 

Kennis delen
LinkedIn is niet opgericht om een verzameling aan profielen te bundelen. 
Nee, het is de invulling die het kanaal een extra dimensie geeft. Door jouw 
expertise, quick wins en leermomenten te delen kun je jouw netwerk (en alles 
daarbuiten) voorzien van waardevolle, vernieuwende inzichten. Inspireer door 
jouw persoon ook goed te vertegenwoordigen op dit kanaal en denk daarmee 
verder dan de kantoor- of andere werkomgeving.

Tip:
Tip:Speel in op de actualiteit. Zorg dat 

je bijdragen van toepassing zijn op 
het jaar of de tijd van het jaar, door 
bijvoorbeeld een inhaakkalender 
erbij te pakken. Door in te haken 
laat je zien op de hoogte te zijn 
van gebeurtenissen en kan je er 
makkelijk een leuke twist aan 
geven. Verder is het handig om bij 
elk artikel wat je deelt te vermelden 
wat voor jou de meerwaarde is, 
zodat iedere lezer dat niet zelf hoeft 
uit te zoeken. Zo onderscheid je je 
van de zee aan bijdragen die op 
de tijdlijn verschijnen en zijn lezers 
eerder geneigd op jouw bijdragen 
te reageren. Als ze dat doen, positief 
of negatief, is het van belang om 
het gesprek aan te gaan en op een 
positieve en goed onderbouwde 
manier te reageren. Ga er altijd van 
uit dat je werkgever, potentiële klant 
of bestaande klant mee leest. 

Tag personen die op een 
foto staan, waar je iets aan 
wilt vragen of die op een 
andere manier bij je bericht 
wil betrekken. Zij krijgen een 
melding van jouw bericht en 
voelen zich hierdoor onderdeel 
daarvan. Bovendien ziet het 
netwerk van die personen ook 
jouw bijdrage verschijnen. 
Voeg daarnaast relevante 
hashtags toe aan je bericht. 
Als je in de kinderopvang werkt 
kun je bijvoorbeeld kiezen 
voor #pedagogiek, #opvang 
of #kinderen, je kunt het zo 
uitgebreid maken als jij wil. 
Gebruik https://hashtagify.
me om gebruiksgegevens van 
hashtags op te halen en nieuwe 
hashtags te vinden.

De bedrijfsinfo moet zo compleet mogelijk opgesteld worden, omdat het 
uitstekende kansen zijn om mensen meer over je bedrijf te vertellen.  
Licht dus (overzichtelijk!) uit welke diensten het bedrijf biedt en voeg daar, 
wanneer mogelijk, korte reviews aan toe. De rest spreekt voor zich.
Als je het adres van je bedrijf opgeeft, wordt die standaard getoond in een 
preview van Google Maps, wat het beter vindbaar maakt.

Bedrijfsbijdragen
Als bedrijf wil je natuurlijk in the picture komen - en blijven. Door maandelijks 
of zelfs wekelijks een bijdrage te delen blijf je goed zichtbaar binnen jouw 
doelgroep en laat je zien het medium en vakgebied serieus te nemen. Dit leidt 
dan weer tot een toename in het aantal volgers en in de meeste gevallen een 
hoge betrokkenheid bij je berichten.

Maar hoe maak je als bedrijf interessante bijdragen? Ten eerste is het 
belangrijk om te beseffen dat LinkedIn een vrij serieus karakter heeft en een 
foto van de kantoorhond voor de ontvanger niet direct van meerwaarde 
zal zijn. Wat wel van meerwaarde is: Het delen van actuele blogs die op de 
website gepubliceerd zijn. Dit levert direct websitebezoeken op. Mocht de inkt 
even op zijn en er dus geen blog klaar staan om te delen, dan kun je het extern 
zoeken. Binnen marketing wordt dit cureren genoemd. Zoek naar artikelen die 
voor de doelgroep interessant kunnen zijn, bedenk er een pakkende tekst bij 
en deel hem met het bedrijfsaccount.

Kijk ook even bij ‘knoppen’. Daar kun je een link naar je website 
plaatsen en de knop aanpassen. Je kunt hier natuurlijk linken naar je 
homepage, maar het is slimmer om naar een specifieke pagina door 
te verwijzen. Zo kun je bijvoorbeeld een inschrijf of contactpagina 
plaatsen, de knop de titel ‘inschrijven’ geven en eventueel de eerder 
besproken slogan hier ook op afstemmen.

Tip:

Tip: Tip:
Met de gratis online tool  
https://snip.ly/ kun je een ‘laag’ 
over een gecureerd artikel leggen, 
waarbij je de lezer van dat artikel 
alsnog weer naar je website kunt 
krijgen. Voeg een korte tekst en 
een button toe. Voorbeeld:  
Je cureert een artikel van nu.nl 
over voetbal, waar je eerder zelf al 
een blog over geschreven hebt.  

De eveneens kosteloze online tool 
https://lumen5.com/ kan van jouw 
blogs automatisch een visualisatie 
maken. Het pakt titels, belangrijke 
stukken tekst en afbeeldingen uit 
jouw blog en voegt dit samen tot 
een knappe video. Een simpele 
manier om jouw blog eruit te laten 
springen op LinkedIn!

Groepen
Een fantastische toevoeging van LinkedIn is de mogelijkheid om aan een 
groep deel te nemen. Ben jij bijvoorbeeld een accountant, dan kun je 
lid worden van één van de vele daaraan gerelateerde groepen, om zo te 
kunnen leren van vakgenoten. Zo krijg je precies de berichten te zien waar 
jij raakvlakken mee hebt en kun je bovendien op de radar van vakgenoten 
komen. Schroom dus ook niet om de discussie aan te gaan! Houd er wel altijd 
rekening mee dat 
LinkedIn formeler is 
dan Facebook, en een 
zakelijke houding dus 
gewaardeerd wordt.

Een bedrijfspagina 
inzetten
Om een bedrijfsaccount aan te maken ga je naar het menuknopje ‘werk’, 
rechts bovenin naast je profielfoto. Daar klik je vervolgens op ‘Bedrijfspagina 
maken’ waarna de rest voor zich spreekt. 
Let op dat je de goede bedrijfstak kiest! Hier kan je later op gevonden worden 
en deze wordt getoond bij de bedrijfsnaam.

Wanneer deze basis staat kun je de pagina invullen. Klik in de beheerders-
weergave op het potloodje om de foto aan te passen. Zorg dat er een 
duidelijke, compacte variant van je meest recente logo komt te staan.  
Voer tevens de bedrijfsnaam in die je naar de buitenwereld wil tonen.  
Zo kan je bedrijf officieel De Dakdekkers BV heten, maar staat het mooier 
om BV weg te laten op LinkedIn. Tot slot vul je bij de paginagegevens de 
slogan in. Deze mag niet te lang zijn (max. 120 tekens) en kan het best zo 
concreet mogelijk omschreven worden. Bijvoorbeeld ‘Wij verzorgen uw 
bedrijfsadministratie van A tot Z’. 

Aan de slag!
Voor de beginnende en doorgewinterde LinkedIn leden is de boodschap 
hetzelfde: Benut de mogelijkheden van LinkedIn! Start dus vandaag met het 
optimaliseren van jouw (bedrijfs)profiel, het toevoegen van connecties en  
structureel relevant zijn voor jouw doelgroep. Daar ga je op termijn de 
vruchten van plukken! Mocht je hier hulp bij willen, vragen hebben of gewoon 
eens van gedachten willen wisselen, dan kun je ons altijd benaderen via 
LinkedIn!
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EFFICIËNTIE  
EN KWALITEIT: 
De bouw is continu op zoek naar efficiëntie, een betere kwaliteit en 
versnelling van het totale bouwproces. In feite kan worden geconsta-
teerd dat ieder gewonnen uur in het traject winst kan opleveren. Dat 
geldt zeker bij het uitharden van beton. Echter, in het gietbouwproces 
gaat het niet alleen om snelheid, maar ook om kwaliteit en veiligheid. 
De Rijpheidscomputer, en met name de daaraan gekoppelde soft-
ware en communicatiemogelijkheden, biedt voor zowel de bouwer 
als de betonleverancier een toegevoegde waarde: de meetgegevens 
zijn online en realtime beschikbaar. De rijpheid van beton beïnvloe-
den en bepalen is een specialisme van Verboom Betontechniek. 

De rijpheidscomputer is een belangrijk instrument om het proces te 
controleren. Er wordt met zekerheid vastgesteld dat er ontkist kan 
worden. Bovendien kan het apparaat automatisch het totale proces 
beïnvloeden; bijvoorbeeld door verwarming of koeling in of uit te 
schakelen. Dit betekent kwaliteit en zekerheid. Ook is dit een directe 
besparing, omdat er niet meer energie wordt verbruikt dan noodza-
kelijk is. Daarnaast is de rijpheidscomputer belangrijk voor de pro-
cesbeheersing. Hij monitort of verwarming of koeling noodzakelijk is 
en kan hierin sturen.

WEBPORTAAL 
De MCR-21 kan draadloos de meetgegevens verzenden. De gebrui-
kers kunnen online inloggen om de geïnstalleerde rijpheidscomputer 
te benaderen en de meetgegevens direct uit te lezen en te verwer-
ken. Dit betekent dat de uitvoerder, maar ook derden die belang heb-
ben bij de data, op elk gewenst moment en op iedere computer de 
gegevens kunnen bekijken en beoordelen hoever het rijpheidsproces 
is. Eén van de voordelen is dat men niet altijd meer fysiek naar de 
bouwlocatie hoeft. Het systeem kan zelfs een alert versturen zodra 
er een vooraf ingegeven rijpheid is bereikt.

PROCESBEHEERSING  
EN ANALYSE
Data voor analyse kan effectiever worden ingezet. Er kan ten allen 
tijde geanalyseerd worden hoe het rijpheidsproces verloopt. Dat is 
altijd afhankelijk van de omstandigheden: de locatie en het klimaat. 
Het biedt mogelijkheden om daar op in te spelen. Het is dan niet de 
vraag wanneer de rijpheid wordt bereikt van de stort, maar je bepaalt 
juist op welk tijdstip. Dat is een enorme winst voor beide partijen. 
Wanneer er geconstateerd wordt dat het proces sneller gaat dan de 
prognose, kan er direct bespaard worden op de energievoorziening 
door de verwarming of koeling eerder uit te schakelen. Procesbe-
heersing betekent ook kwaliteitsverbetering. Het belang van de 
MCR-21 en de daaraan gekoppelde software en communicatie neemt 
toe. De bouw gaat immers steeds complexere vormen en uitdagingen 
niet uit de weg. De MCR-21 is niet alleen een controle-medium maar 
tevens een analyseer-systeem om komende storten nog efficiënter te 
laten verlopen. Hiermee wordt én bespaard én de kwaliteit verbeterd.
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RIJPHEIDSCOMPUTER  
MCR-21-M
MEET EN REGISTREERT TEMPERATUUR  
EN RIJPHEID

De MCR-21-M is het basismodel van de 21-serie. De M meet
het temperatuurverloop op maximaal vier punten in een
verhardende betonconstructie en berekent daaruit het
rijpheidsverloop (druksterkte).

RIJPHEIDSCOMPUTER  
MCR-21-K 
SCHAKELEN KOELAGGREGAAT

De MCR-21-K heeft als basis dezelfde functies als de MCR-21-M 
maar is bovendien ingericht op het schakelen van een koelaggregaat. 

De MCR-21-K kan een koelaggregaat aan- en uitzetten op basis van 
het temperatuurverloop in het beton op één, twee, drie of vier meet-
punten. Ook deze computer wordt uitgelezen via het webportaal. De 
uitgelezen data geven alle relevante informatie over het verloop van 
de temperatuur, de rijpheid en het stuurproces. 

De procesbesturing van de MCR-21-K wordt beheerst door het 
temperatuurverloop van het beton. Het stuursignaal is een poten-
tiaalvrij maak-breekcontact Zolang de temperatuur stijgt, blijft het 
contact op aan en blijft de rijpheidscomputer koeling vragen. Zodra 
de betontemperatuur gaat zakken en x°C onder de maximum bereik-
te temperatuur is gekomen, wordt het contact gebroken en daarmee 
het koelaggregaat uitgeschakeld. Het aantal graden (x) onder het 
maximum is instelbaar. De maximale koeltijd is 250 uur.
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“De Rijpheidscomputer van 
Verboom is de methode om de 
temperatuur en rijpheid van 
beton te meten, te registreren 
en wanneer nodig het proces te 
beïnvloeden en te beheersen.”

RIJPHEIDSCOMPUTER  
MCR-21-T 
PROCESBESTURING IN DE PREFAB-INDUSTRIE

De MCR21-T heeft als basis dezelfde functies als de MCR21-M maar kan 
bovendien de procesbesturing regelen bij het verwarmen van verhardend 
beton, zoals gebruikelijk in de prefab-industrie. Besturing met de T leidt tot 
grotere zekerheid bij lagere kosten. 

De MCR21-T bestuurt vier banen, elk op basis van één meetpunt. Loop-
tijd, te bereiken rijpheid en startmoment kunnen voor alle vier de banen 
verschillend zijn. Na elk meetinterval bepaalt de MC per baan of de warm-
tetoevoer nog door moet gaan om op het eind van de looptijd de gewenste 
rijpheid te behalen. Daarbij wordt verondersteld dat de betontemperatuur 
eerst nog enige tijd stijgt of constant blijft en daarna daalt tot een seizoen-
gebonden ondergrens. Stijging en daling kunnen naar eigen inzicht worden 
ingesteld. Als de prognose tot voldoende rijpheid leidt, volgt uitschakeling 
van de warmtetoevoer. De toetsing gaat daarna door en zo nodig wordt de 
warmtetoevoer weer ingeschakeld. Tegelijkertijd worden de opwarm-snel-
heid en de maximale betontemperatuur begrensd en wordt de “stooktijd” 
beperkt tot een absolute limiet. De instellingen daarvoor kunnen niet per 
baan verschillen. De data geven alle relevante informatie over het verloop 
van het stuurproces. 

De specificaties van model M gelden ook voor model T. De T is ook nog 
voorzien van vier uitgangen voor de stuurkabels die de verbinding met de 
verwarmingsinstallaties vormen. Het stuursignaal is een potentiaalvrij 
maak-breekcontact.

Brochure
Omslag
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E-mailhandtekening
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Verwarmingsinstallaties 
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Procesbeheersing, 
kennis en advies.

Verwarmingsinstallaties 
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gebied van betontechniek
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€ 339,95Totaal exclusief BTW
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gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden op uw verzoek toegezonden.
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                vervolgblad 1 van offerte 20068 koop 
 

   
   
 

 Nadere informatie: 
 
 Meetkabels 
 
 De meetkabels zijn verbruiksartikelen en dienen gekocht te worden. 

  
 

 4 Thermokoppel meetkabels à  25 meter       à €       60,00        €  240,00 
 1      Zakje krimpkousjes à 100 stuks       à €       27,50        €     27,50 

 
Bovenstaande meetkabels zijn meerder malen te gebruiken: 
 
Thermokoppel meetkabels Fe/CuNi compleet met connector tot maximaal 150 meter kunnen ook geleverd  
worden tegen een verrekenprijs van €  1,55 per meter 
 
 
Optioneel 

 
                 1   Kunststof beschermkist / transportkrat   à €       48,90 €        48,90 

 
    
  
 Prijzen  : Netto per stuk, exclusief btw 
 Levering  : af Moordrecht  
 Levertijd   : vanaf 22 juli 2020 
 Garantie**  : 2 jaar 
 
 **(Garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongelukken,  
         onjuiste opslag, verkeerde ingebruikname, vorstschade, reparatie of modificaties die niet zijn uitgevoerd  
         door geautoriseerde monteurs, of door incorrect elektrisch voltage bij opladen.) 
 
  
 Ik hoop u hiermee van dienst te zijn en in afwachting van uw nadere berichten, 
 verblijf ik, 
 
 met vriendelijke groet, 
 
 Verboom Betontechniek 
 

             
 Xander Schuite 
 www.verboomtechniek.nl 
 

Briefpapier, te gebruiken voor offerte en facturen
Standaard A4 briefpapier  Standaard A4 vervolgvel

A4 liggend - richtlijnen binnenwerk

De inhoud bepaalt grotendeels de invulling van het binnenwerk. 

Hieronder ter inspiratie een aantal spreadpagina’s voor het vullen van het 
binnenwerk. Deze uitvoering heeft de voorkeur bij scherm, onlinepresentaties. 

Wat speelt er?
 Overzicht: Kwartaal cijfers

1

2

3

4

5

6

Het logo
De huisstijl is opgebouwd rondom het logo. deze word 
altijd in de originele kleurstelling, Zwart en oranje met 
het witte oog plus schaduw afbeelden.

Witruimte
Het formaat van de witruimte berekenend we door 
de pagina op te delen in 6 gelijke delen waar van de 
bovenste wit word.

logo formaat 
De grote van het oog is 45% van de witruimte. Het oog 
staat in het midden van de eerste denkbeeldige vier-
kant in de witte balk.  

Marges 
De marge van de pagina zijn bij een formaat van A4, 
20 mm links & rechts en boven & onder 12,5 mm. Deze 
marge schaalt verhoudingsgewijs mee bij gebruik van 
andere andere formaten. De linker marge word vervol-
gens toegepast boven de tekst tot aan de witte rand.

Lettergrote
Het formaat van de titel is afhankelijk van de tekst maar 
zou ongeveer de ruimte van blok 2 en 3 mogen beslaan 
om de verhouding tussen tekst en beeld evenwichtig te 
houden. Het corps van de ondertekst  is altijd 1/3 van de 
van de titel. In het voorbeeld links is de titel 60pt en de 
ondertitel dus 20pt

Beeld 
De illustratie neemt ongeveer een kwart van het beeld 
in beslag. Deze heeft betrekking op de achtergrond en 
is gekozen aan de hand van de inhoud van het docu-
ment. 
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Roll-up banner
Bestanden hoger dan staand A-formaat

The quick 
brown fox 
jumps over 
a lazy dog
Laat je niet aftroeven:  
kom in actie!

indrukwekkend.nl

Dat  
zit als  
gegoten

indrukwekkend.nl

Laat je niet aftroeven:  
kom in actie!

Jouw  
excuus  
om uit  
te slapen
Blijf niet droomen:  
kom in actie!

indrukwekkend.nl indrukwekkend.nl

Wil je  
er jala-
peños 
bij?
Blijf niet herkouwen:  
kom in actie!

indrukwekkend.nl

Meer dan  
katten- 
bak- 
vulling
Dit is niet voor de poes:  
kom in actie!

indrukwekkend.nl

Ik zie, ik 
zie, wat jij 
niet ziet
Staar niet in de verte: 
kom in actie!

The quick 
brown fox 
jumps over 
a lazy dog
Laat je niet aftroeven:  
kom in actie!

indrukwekkend.nl

A-formaat

Grid  

Om het grid van een 
item te bepalen dat in de 
hoogte afwijkt van een 
A-formaat schaal je het 
stramien van bijvoorbeeld 
het A4 formaat propor-
tioneel totdat het de 
breedte van het document 
heeft bereikt. Dit bepaalt 
vervolgens de hoogte van 
de gridlijnen. Je herhaalt 
vervolgens op gelijke 
afstand tot de onderzijde 
van het document. 

Bladspiegel  

Deze komt tot stand door 
de bladspiegel van een 
A-formaat van de brochure 
omslag proportioneel te 
schalen tot de breedte is 
bereikt.
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Illustraties
De inhoud / het onderwerp  bepaalt bijna altijd de vorm  
van de illustratie.

Een paar basis richtlijnen die 
 je kunt aanhouden:
 
Maak in ieder geval gebruik van de 2 basis kleuren (zwart  
en oranje) van de huisstijl.

Gebruik zoveel als mogelijk de huisstijl lettertypes. Je kunt 
hier natuurlik van afwijken als je het lettertype de kracht van 
de illustratie of infographic dermaten versterkt. Onderbouw 
deze keuze. omdat we veel illustratie het schets matige snel 
opgetekende effect willen meegeven kiezen we hier regel 
matig voor een font wat er handgeschreven uitziet. 

Lettertype: Market Pro

Probeer zoveel mogelijk van de vormtaal van de huisstijl op 
te nemen. gebruik helderen gekleurde achtergronden in 
de elementen of tekst ballonen. De stuctuur van de muren 
zal het in veel gevallen net iets te onrustig maken omdat de 
illustratie al een tekenachtige opmaak hebben.

HOE?
WAT?

WAAROM?

Betaald verkeer

Overgangs- 
percentage

Resultaat

100.000   20.000         5.000

20% 25%    Conversie F3: 10%

Fase 1 Fase 2 Fase 3

500

Sociaal 
 NNetwerK

Sociaal 
NNetwerk

Sociaal 
 NNetwerk

Direct

DiREEct Direct

DiREEct x2 Betaald 
 zoekverKeerOrganisch 

    zoekeNN
  Betaald 
Zoekverkeer

Terugkerende 
klanten

Merk- 
ambassadeur

1.Bewustwording

2. Overwegen

3.Kopen

Social  
Media

Persoonlijke  
verkoop

Kennis  
delen

Offline  
communicatie

Website
SEO/SEA Online

Offline

Iemand  
nog vragen?

IEMAND NOG  
VRAGEN?

Goed verhaal,

lekker kort.

Een illustratie die  
tot de verbeelding

spreekt

Meer
omzet
maken

Een illustratief element 
kan een combinatie van 
een krabbel zijn met een 
realitsche foto. 
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Pinterest board Social media / Facebook 

5 fouten

Wij geven je tips om 
dit te verbeteren.

Uitspraak van  
de maand:

Blijf zichtbaar,  
in goede  
en slechte 
tijden

Direct mail?  
ja, ja!

Is drukwerk wel zo 
duurzaam?

Jouw excuus 
om uit te 
slapen

Waarom is 
onderhoud 
aan je website 
belangrijk?

Evel et, ipidenis 
del et rem autas

die steeds 
worden 
gemaakt 
bij online 
marketing

Content is king
- Bill Gates

9
succesvolle 
online marketing 
strategietjes Wij geven het antwoord: 

indrukwekkend.nl

Wij helpen om jouw route uit te 
stippelen.

Degene met 
de grootste 
portemonnee 
staat bovenaan in 
Google. 

Niet waar!=

Google Ads: 
de feiten en fabels.

Wij denken in 
mogelijkheden
- Wouter den Bakker
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Basis presentatie

Nieuw logo   
Geef het logo de ruimte zodat de kijker niet word afgeleid 
door andere zaken 

uitleg ontwerp
Na genoeg geen 1 logo komt uit het niets. Laat bij de presen-
tatie  van iets nieuws een beknopt uitleg zien van het hoe 
en waarom. Hoe heb je de briefing geïnterpreteerd en waar 
heeft dat je toe geïnspireerd. Vertel iets over de verschillende 
fase maar maak er geen lang en wollig verhaal van. Laat bij 
een bestaand logo bijvoorbeeld de huidige situatie zien naast 
de nieuwe om het ontwerp te onder bouwen.

Uitwerking logo
Om het logo extra tot de verbeelding te laten spreken. Kun 
je gebruik maken van Photoshop mock-ups deze geven door 
het gebruik van slimme filters  relatief eenvoudig weer hoe 
een logo er in bepaalde situaties uit zal gaan zien. Het kan 
net dat beetje extra zijn om mensen over d streep te trekken 
als ze zien hoe het logo tot leven komt.
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Stationairy

Briefpapier Volgvel
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WebsitesStrategie Offl ine
communicatie

Online 
marketing
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WebsitesStrategie Offline  
communicatie

Online 
marketing

De Droogmakerij 20f  |  1851 LX Heiloo
072 562 54 82  |  indrukwekkend.nl
alex@indrukwekkend.nl

06 13 27 56 98
Alex Hoogeboom

De Droogmakerij 20f  |  1851 LX Heiloo
072 562 54 82  |  indrukwekkend.nl
edwin@indrukwekkend.nl

06 30 67 82 23
Edwin Uitterdijk

De Droogmakerij 20f  |  1851 LX Heiloo
072 562 54 82  |  indrukwekkend.nl
dennis@indrukwekkend.nl

06 28 97 45 87
Dennis Roet

De Droogmakerij 20f  |  1851 LX Heiloo
072 562 54 82  |  indrukwekkend.nl
frank@indrukwekkend.nl

06 81 42 71 80
Frank Drost

Hij is onze online 
aanvoerder

Offline  
communicatie

Strategie

Online 
marketing

Websites

Dit is Alex

Hij is het
goudhaantje

Offline  
communicatie

Strategie

Online 
marketing

Websites

Dit is Edwin

Hij is opper-
manager

Offline  
communicatie

Strategie

Online 
marketing

Websites

Dit is Dennis

Hij is chef 
sfeerbeheer
Offline  
communicatie

Strategie

Online 
marketing

Websites

Dit is Frank

Met vriendelijke groet,

Volgens afspraak

Ter informatie

Bijgaand uw modellen

indrukwekkend.nl

WebsitesStrategie Offl ine
communicatie

Online 
marketing
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Adresetiket
Er zijn geen voor gedrukte envlopen beschikbaar. 

Withcomplementcard A5

Visitekaartjes
iedere werknemer heeft een persoonlijk kaartje waar zijn uitspraak van de website op terug komt.
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Gemeente Koggenland
T.a.v. Rutter de Boer
Oude Binnenplaats 5
1245 AB De Goorn
1245 AB 5



Huisstijlrichtlijnen


