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JA, DAAR 

KUNNEN WE 

WAT MEE!

Stijlgids 
JA-campagne



Ja, samen maken we 
er iets moois van. 
Meerlanden JA-campagne

Nederlandse gemeenten moeten in 2020 aan de VANG-doelstellingen 
voldoen. Ja, dat is belangrijk. En ja, dat vraagt ook om een eenduidige, 
heldere communicatie op het gebied van afvalscheiding en recycling.

Daarom hebben we de belangrijkste elementen van de JA-campagne voor 
jou op een rijtje gezet in deze stijlgids. Niet alleen om qua design met één 
mond te spreken, maar ook om de geest van de campagne te bewaken.

In deze gids vind je voorbeelden en praktische tips om op de juiste manier 
te werken met bijvoorbeeld het logo, de pay-off, fonts en kleuren van De JA-
campagne. Kun je ergens met je vragen terecht? Ja! Neem contact op met het 
buro dat de huisstijl heeft ontwikkeld: Buro Dirigo, via: 023 - 531 0000.



Logo: de JA staat centraal
Meerlanden JA-campagne

In deze campagne zeggen we samen volmondig JA tegen de nieuwe manier van 
afval ophalen. We gaan direct uit van het positieve. De hele campagne draait 
om een positiviteit, om samen een doel bereiken, om complimenten, belonen en 
positieve feedback. En ook om het negatieve om te denken naar het positieve.

De JA heeft een prominente plaats in de communicatie als onderdeel van 
een pay-off. Dit geheel fungeert als campagnelogo. Let op dat we de 
JA hier als Ja schrijven om tot een rustig tekstbeeld te komen:  
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Logo: de JA staat centraal
Meerlanden JA-campagne

Houd bij het plaatsen van het campagnelogo altijd genoeg witmarge. Rondom evenveel 
ruimte als de lengte van de Ja in het logo, zoals je hieronder kunt zien. Houd deze vrije 
ruimte vrij van tekst of grafische elementen. Let op: het logo van de betreffende gemeente 
zal vaak in combinatie met het campagnelogo worden gebruikt als afzender.
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Daarnaast gebruiken we de Ja ook 
los van de pay-off. Deze zien we op 
titelpagina’s en abriposters om juist op een 
krachtige wijze de aandacht te trekken. 

Minder afval,
meer scheiden



Kleuren 
Meerlanden JA-campagne

Ja, blauw!  Papier en karton
C95 M20 Y0 K0 - PMS (nog opzoeken in kleurenwaaier)

Ja, groen!  Groente-, fruit- en tuinafval
C58 M0 Y100 K0 - PMS (nog opzoeken in kleurenwaaier)

Ja, oranje!  Plastic verpakking, blik en drankkarton
C0 M65 Y100 K0 - PMS 1585

Ja, geel!  Glas
C0 M16 Y100 K0 - PMS 123

Ja, grijs!  Restafval
C58 M47 Y42 K30 - PMS Cool Gray 10 C

Ja, lichtgrijs!  Klein chemisch afval
C58 M47 Y42 K30 - PMS Cool Gray 2 C

Ja, paars!  Textiel
C54 M81 Y0 K0 - PMS 258

Ja, donkerblauw!  Electrische apparaten
C100 M90 Y10 K0 - PMS (nog opzoeken in kleurenwaaier)

De JA-campagne gebruikt een aantal uitgesproken kleuren. Deze zijn deels afgeleid van de 
officiële kleuren die voor de verschillende afvalstromen zijn vastgesteld. De officiële kleuren bleven 
in drukwerk niet goed overeind staan, vandaar dat we deze wat krachtiger hebben gemaakt.

Ja, roze!  Algemene campagnekleur
C0 M100 Y0 K0 - PMS (nog opzoeken in kleurenwaaier)



Letterfont
Meerlanden JA-campagne

Futura PT Book - voor broodteksten

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTU
VWXYZ
 
Ja, doet u ook mee aan afval scheiden? Top! Gebruik deze wijzer  
om precies te weten wat waar hoort. 

_________________________
Futura PT Bold - voor headers en tussenkopjes

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ
 

Ja, afval scheiden  
doe je zo!

JA, OOK  

IN CTA’S

GEBRUIKEN

WE FUTURA

PT BOLD



Koppen
Meerlanden JA-campagne

Op een gekleurde achtergrond zijn koppen 
zwart-wit. Het belangrijkste woord (meestal de 
afvalstroom) is zwart, de rest van de zin is wit. 
Dit om contrast te creëren tussen de afvalstroom 
en de rest van de tekst. Als het beter uitkomt op 
de achtergrond, mag het belangrijkste woord 
ook wit zijn en de rest van de zin zwart.

Ja, dit mag bij 
het GFT-afval

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!



Ja! Dit is uw  
handige afval-
scheidingswijzer

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

We gebruiken een 100% magenta achtergrond bij algemene campagnebeelden.  
De illustraties worden vrijstaand gebruikt, op een witte achtergrond met zwarte omlijning.

Beeld algemeen
Meerlanden JA-campagne



Ja! Dit is uw  
handige afval-
scheidingswijzer

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

Binnen de JA-campagne vormen de kleurige 
volvlakken een belangrijk onderdeel van de 
huisstijl. Je ziet ze bijvoorbeeld in alle uitingen 
op groot formaat terug, zoals abrireclame en 
andere posters. In combinatie met de omlijnde 
stukken afval zorgt het volvlak voor directe 
herkenbaarheid, zelfs op grote afstand.

Beeld: volvlakken 
Meerlanden JA-campagne

Echter, zo gauw we naar kleinere formaten gaan, 
worden we iets selectiever in de toepassing. Belangrijk 
is om te onthouden dat het volvlak alleen tot zijn recht 
komt als groot object. Meerdere kleine vlakken naast 
elkaar geven een totaal ander beeld; het oogt rommelig 
en onrustig. Idealiter werken we dan met een witte 
achtergrond en gebruiken we bijvoorbeeld kleinere 
elementen en randen/kaders in huisstijlkleuren.

Ja, dit mag bij 
het Glas

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!



Beeld: duidelijk omlijnd
Meerlanden JA-campagne

De ster van de JA-campagne is het afval dat we met z’n allen steeds beter scheiden en recyclen. Afval uit de 
verschillende afvalstromen wordt op een witvlak met een zwarte outline (in het voorbeeld op A5-formaat = 
lijn 1,7pt dik) geplaatst voor maximaal contrast met de volvlakken. Dit afval wordt zoveel mogelijk zonder 
herkenbare branding in beeld gebracht omdat dit anders afleidt van de boodschap. Ook wanneer er een 
‘helpende hand’ in beeld is die het afval vastheeft, is hier een omlijning bij aanwezig. 

Als aanvulling op het beeld van het afval worden de verschillende rolemmers gebruikt. Deze zijn uniform grijs, 
met uitzondering van het deksel. De kleur hiervan (groen, blauw of oranje) correspondeert met de betreffende 
afvalstroom (GFT, papier, plastic).



Ja, dit mag bij 
het GFT-afval

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

Ja, dit mag bij 
de Plastic  
verpakkingen

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

We gebruiken een 100% gekleurde bijpassende achtergrond per afvalstroom. 
Groen bij groente-, fruit- en tuinafval en oranje bij plastic verpakking, blik en 
drankkarton. De illustraties worden vrijstaand gebruikt, op een witte achtergrond 
met zwarte omlijning.

Beeld per afvalstroom
Meerlanden JA-campagne



Ja, dit mag bij 
het Papier en 
karton

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

Ja, dit mag bij 
het Glas

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

We gebruiken een 100% gekleurde bijpassende achtergrond per afvalstroom. 
Blauw voor papier en karton, geel voor glas. De illustraties worden vrijstaand 
gebruikt, op een witte achtergrond met zwarte omlijning.

Beeld per afvalstroom
Meerlanden JA-campagne



Ja, dit mag bij 
het Textiel

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

Ja, dit mag bij 
het Restafval

We gebruiken een 100% gekleurde bijpassende achtergrond per afvalstroom. 
Paars voor textiel, donkergrijs voor restafval. De illustraties worden vrijstaand 
gebruikt, op een witte achtergrond met zwarte omlijning.

Beeld per afvalstroom
Meerlanden JA-campagne

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!



Ja, dit mag bij het 
klein chemisch  
afval

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

Ja, dit mag naar 
de milieustraat

We gebruiken een 100% gekleurde bijpassende achtergrond per afvalstroom. 
Lichtgrijs voor klein chemisch afval, donkerblauw voor electrische apparaten. 
De illustraties worden vrijstaand gebruikt, op een witte achtergrond met zwarte 
omlijning.

Beeld per afvalstroom
Meerlanden JA-campagne

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

Let op: bij klein chemisch afval en de electrische 
apparaten worden koppen niet in zwart-wit geplaatst 
(omwille van de leesbaarheid). 



Voorbeelden
Meerlanden JA-campagne

Ja, restafval.
Maar dan wel
minimaal

We gaan voor  

xx% minder 

per persoon

per jaar

Ja, groente, 
fruit en tuinafval 
in de groene bak

GEWOON

DOEN!

Minder afval,
meer scheiden

Ja, van plastic 
fles tot drink-
pak, in de 
plasticbak

Al 65%
wordt 

hergebruikt.

Op naar de 

100%.

Ja, afval 
scheiden doen 
we samen


