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Het programma  
‘Leefbaarheid in de dorpen’ 

draagt op de lange termijn bij aan 
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in de regio met een focus op ‘goed leven’ 
en aan de ontwikkeling van een integrale 

aanpak van het verbeteren van de  
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Het rijkslogo is een samenstelling van een beeldmerk 
en een woordmerk.

Beeldmerk
Het beeldmerk bestaat uit een lint met onderin  
een illustratie geïnspireerd op het Rijkswapen.  
In samenspraak met de Hoge Raad van Adel voldoet 
de illustratie aan de heraldische wetten.  
Het beeldmerk is relatief ‘klein’ en staat voor een 
Rijksoverheid die in zijn uiterlijk en toepassing 
autoriteit heeft zonder autoritair te zijn, die 
herkenbaar is en de inhoud centraal stelt.  
Een Rijksoverheid die niet overheerst, maar letterlijk 
en figuurlijk de balans verstaat tussen ordenen, 
richting geven en ruimte creëren. 

Het beeldmerk is blauw, geïnspireerd op het 
Nederlands licht. Blauw van rust en betrouwbaarheid. 
Blauw van traditie en blijvende waarden. Blauw van 
harmonie en evenwicht. Voor het beeldmerk zijn vijf 
kleuren blauw vastgelegd.

Woordmerk
Rechts van het beeldmerk staat het woordmerk.  
Het onderdeel van de Rijksoverheid vanuit wie 
gesproken wordt. Door de positie van het woordmerk 
wordt meteen duidelijk wie de afzender is van de 
betreffende boodschap. Deze duidelijkheid past bij 
een herkenbare en toegankelijke overheid. De naam 
van de organisatie wordt geschreven met een speciaal 
voor de Rijksoverheid ontworpen lettertype; de 
RijksoverheidSerif.

Afzenderschap
De merkarchitectuur van de Rijksoverheid bestaat uit 
3 lagen; Moeder, dochter en kleindochter.  
Kijk voor meer informatie over de afzenderstructuur, 
afzenderschap en samenwerkingsverbanden naar de 
richtlijnen hierover op de website.

Laag 1 – Moeder

Laag 2 – Dochter

Laag 3 – Kleindochter

Eén logo voor de Rijksoverheid

Inspiratieteams  
per ontwikkellijn

• Mensen die concreet aan  
de slag zijn met activiteiten 
• Denktank en klankbord  
voor programmabureau

Het programma bestaat uit  
4 samenhangende ontwikkellijnen

Verbindende en 
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activiteiten
ervaringen delen en samen 

leren, data verzamelen, 
leefbaarheidsmonitor, 

toolbox breed 
communiceren.
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gemeente neemt 

initiatief en stimuleert 
dorpen om in actie te 

komen.

Dorpen  
werken samen

verbinden van mensen, 
activiteiten en 

organisaties tussen 
dorpen.

Initiatiefrijk dorp
burgers staan op en 
nemen zelf initiatief.

INHOUD
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