
Toolkit 
Community
Leefbaarheid in de Dorpen 
Noordoost Brabant  

Fijn leven,
dat willen

we allemaal!



Zelf aan de slag!
In deze toolkit zit alle benodigheden om 

eigen content te maken in community stijl, 
en promotiemateriaal om jouw inititatief 

te ondersteunen.

De toolkit vraag je aan via:
info@leefbaarheidindedorpen.nl 

Word lid van onze Community
Leefbaarheid in de dorpen 

Noordoost Brabant op: 

mailto:info%40leefbaarheidindedorpen.nl%20?subject=


Waarom deze toolkit?

Het programma ‘Leefbaarheid in de Dorpen’ is een van de 17 programma’s 

van de Regio Deal Noordoost Brabant. Binnen dit programma trekt het 

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

en omliggende dorpen) en partnergemeenten Heusden, Landerd en 

Meierijstad samen op om de leefbaarheid in dorpen verder te verbeteren. 

De focus hierbij ligt op het versnellen, verbinden en vermenigvuldigen van 

initiatieven vanuit de gemeenschap. Het doel van het project is het delen 

van kennis & ervaringen, het in contact brengen van mensen (actieve be-

woners en ambtenaren) en het inspireren van potentiële initiatiefnemers.

Leefbaarheid in dorpen is iets van ons allemaal. Als regio willen we liever 

geen afzender zijn, maar de omstandigheden optimaliseren voor actieve 

bewoners en ambtenaren om zelf hun verhaal te vertellen, vragen te stellen, 

contact te zoeken etc. Daarom noemen we vanaf heden Leefbaarheid in 

de Dorpen geen project of programma meer, maar een community. We 

brengen mensen bij elkaar middels online platforms (hoofdzakelijk via 

Facebook, maar ook Linkedin en Twitter) en organiseren fysieke bijeen-

komsten (Inspiratiesessies op concrete thema’s). 

Ook creëren we zelfcommunicerend vermogen door bewoners en ambte-

naren te voorzien van een toolkit, we vragen daarmee een actieve bijdrage. 

Door het oprichten van een online community en het beschikbaar stellen 

van deze communicatietoolkit wordt het delen van initiatieven makkelijker. 



Wat zit er in de tookit?

• De kernboodschap, die je voor verschillende 
   doeleinden kan gebruiken. 
 - Lange versie
 - Korte versie
 - Kortste versie

• Richtlijnen voor sociale media
 - Facebook, LinkedIn, Twitter
 - Hashtags
 - Mentions
 - Beeldgebruik

• Logo gebruik
 - Logo Leefbaarheid in de Dorpen Noordoost Brabant
 - Logo Regiodeal Noordoost Brabant

• Promotiemateriaal
 - Rollup banners
	 -	Beachflag	
 - Animatie
 - Flyer QR code [PRINT]
 - Canva social media 
 - Persbericht



Kernboodschap
Een kernachtige tekst die je soms in 

zijn geheel gebruikt, zoals bijvoorbeeld in 
een brochure, maar waar je ook 
elementen uit kunt gebruiken, 

zoals op sociale media.



Kernboodschap (lange versie)

Fijn leven. Dat wil toch iedereen? Steeds meer inwoners van Noordoost Brabant 

nemen hiervoor het heft in eigen handen. Ze dragen bij aan een gevoel van saam-

horigheid. Een familiegevoel, een ‘goei leven’. We zorgen voor elkaar en we gaan 

samen aan de slag voor vele maatschappelijke initiatieven.

 

Maar hoe kun je nu jouw buurthuis opknappen? Hoe deel je jouw idee en krijg je alle 

betrokken partijen bij elkaar? Hoe realiseer je nu dat nieuwe klimrek in de buurt of 

een beweegactiviteit voor ouderen in het dorpshuis?

 

Dit doe je door jouw initiatief te delen op onze Facebook community leefbaarheid 

in de dorpen. Hier verbinden we bestuurders, organisaties, inwoners en initiatief-

nemers. We helpen elkaars vragen te beantwoorden om zo mooie initiatieven van 

de grond te krijgen. We delen kennis, ervaringen én contacten.

www.facebook.com/Community-Leefbaarheid-in-Dorpen-Noordoost-Brabant

 Samen maken wij ons sterk om de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren. Word 

nu lid van de facebook community Leefbaarheid in de dorpen. Kom samen, en durf 

te delen!

https://www.facebook.com/Community-Leefbaarheid-in-Dorpen-Noordoost-Brabant-107553328316591


Kernboodschap (korte versie)

Fijn leven. Dat wil toch iedereen? Steeds meer inwoners van Noordoost Brabant 

nemen hiervoor het heft in eigen handen. We zorgen voor elkaar en we gaan 

samen aan de slag voor vele maatschappelijke initiatieven.

 

Deel jouw initiatief op onze Facebook Community Leefbaarheid in de Dorpen. Hier 

verbinden we bestuurders, organisaties, inwoners en initiatiefnemers om samen 

mooie dingen van de grond te krijgen. Word nu lid! Kom samen, en durf te delen!

www.facebook.com/Community-Leefbaarheid-in-Dorpen-Noordoost-Brabant

Kernboodschap (kortste versie)

Leefbaarheid in de Dorpen Noordoost Brabant. Samen maken wij ons sterk om de 

leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren. Kom samen en durf te delen! 

www.facebook.com/Community-Leefbaarheid-in-Dorpen-Noordoost-Brabant 

Regiodeal Noordoost Brabant

De community Leefbaarheid in de Dorpen is onderdeel van Regio Deal Noordoost 

Brabant. 

https://www.facebook.com/Community-Leefbaarheid-in-Dorpen-Noordoost-Brabant-107553328316591
https://www.facebook.com/Community-Leefbaarheid-in-Dorpen-Noordoost-Brabant-107553328316591


Hoe maak je een opvallende
social media post? Ook wanneer 

het alleen maar een vraag is?
Kies het juiste kanaal, zoals de interactive 
community pagina van Leefbaarheid in 

de Dorpen op Facebook. Kies een pakkende 
kop en maak een krachtige korte boodschap. 

Combineer dat met een beeld dat de 
moeite waard is om te bekijken. Betrek, 

dus #hashtag en @, jouw omgeving 
en relevante relaties. 



Facebook, LinkedIn en Twitter

De social mediakanalen waar de Community Leefbaarheid in de Dorpen op te 

vinden is zijn: Facebook, LinkedIn en Twitter. 

Facebook wordt gebruikt als interactieve community en is open voor publiek om 

berichten te plaatsen en vragen te stellen. Met facebook kunnen we alle doel-

groepen bereiken; inwoners, organisaties en bestuurders komen hier samen. 

Wanneer de community genoeg volgers heeft, kan ‘@leefbaarheidindedorpen’ in 

jouw post vermeld worden, om zo jouw initiatief aan de pagina te linken.  

LinkedIn gebruiken we als showcase voor initiatieven en doen ook daar de oproep 

om aan te sluiten bij de community op Facebook. 

Twitter gebruiken we voornamelijk om de ambtelijke doelgroep te informeren en 

te betrekken.

Hashtags gebruiken

We moedigen iedereen aan, die betrokkenen is bij een initiatief en daar iets over 

wil vertellen of vragen en dit deelt in de community, gebruik te maken van onder-

staande Hashtags voor een groter bereik. Daarnaast het verzoek om het de post 

ook te delen via eigen social mediakanalen zoals: Instagram, Twitter, Facebook en 

LinkedIn. Plaats je iets op je eigen kanaal gebruik dan: @leefbaarheidindedorpen.

#Leefbaarheidindedorpennoordoostbrabant #Leefbaarheiddorpen 

#regiodealnob #krachtvanderegio #samenaandeslag #durftevragen

#durftedelen #goedleven #fijnwonen #samenwerken 

#gemeente…

Boodschap invoegen

Om meer bewoners, ambtenaren en bestuurders aan de community te binden is 

het zinvol om in alle communicatie uitingen minimaal de kortste versie van de bood-

schap op te nemen: Leefbaarheid in de Dorpen Noordoost Brabant. Samen 

maken wij ons sterk om de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren. 

Kom samen en durf te delen! 

www.facebook.com/Community-Leefbaarheid-in-Dorpen-Noordoost-Brabant

https://www.facebook.com/Community-Leefbaarheid-in-Dorpen-Noordoost-Brabant-107553328316591


Mentions 

Door mentions te gebruiken (@....) betrek je andere partijen direct bij jouw 

bericht. Dan kunnen betrokken gemeentes, projectpartner(s), een organisatie 

of een ander platform zijn; Bijvoorbeeld... (@goeileven of @CuijkDoet). Die 

krijgen automatisch bericht waardoor je de kans vergroot dat het bericht wordt 

opgepakt en verder gedeeld.

Pakkend beeld

Gebruik ook altijd afbeeldingen die passen bij het initiatief, het liefst zelfge-

maakte foto’s die een goede weergave geven van bijvoorbeeld de omgeving, 

de bijeenkomst of de initiatiefnemers. Nog beter is een filmpje met een korte 

impressie van het proces en/of realisatie van het initiatief. Een filmpje trekt niet 

alleen extra aandacht naar jouw bericht maar krijgt daardoor ook voorrang in 

de algoritmes van de social media. Richtlijnen voor het maken van een video/

vlog vind je in de toolkit. 

Voorbeeld post:

 

FOODTOUR GOEILEVEN- Wij staan nu met onze Smaakwagen-Foodtour in het 

centrum van Landhorst (bij de kerk). Tot 19.30 uur bent u van Harte WELKOM voor 

lekkers van Martien Bos Smaakcentrum Land van Cuijk (Gratis) en u kunt  gebruik 

maken van de mogelijkheid om over uw dorpskern te communiceren!

#Leefbaarheidindedorpennoordoostbrabant#Leefbaarheiddorpen#regiodealnob 

#krachtvanderegio #samenaandeslag #durftevragen #durftedelen #goeileven #fijn-

wonen #samenwerken #gemeentelandhorst #dorpskernen



Logo gebruik
Het projecticoon, Leefbaarheid in de Dorpen 
Noordoost Brabant, is het symbool dat voor 

herkenbaarheid gaat zorgen op alle 
verschillende communicatiemiddelen. 



Logo gebruik communicatiemiddelen

Vanuit de Regio Deal zijn er 17 projecticonen ontwikkeld. Het projecticoon Leefbaar-

heid in de Dorpen Noordoost Brabant is er daar één van en wordt, door de Community 

en alle initiatieven die gecommuniceerd worden, gebruikt als logo. Dit logo, met 

daarbij de tekst Leefbaarheid in de Dorpen Noordoost Brabant, is altijd de hoofd-

afzender.

Verder laten we in alle communicatie-uitingen, die verder gaan dan social media-

berichten, zien dat de Community Leefbaarheid in de Dorpen Noordoost Brabant 

onderdeel is van het grotere geheel ‘Regio Deal Noordoost Brabant’ en nemen dat 

logo op in onderschrift of aftiteling.

De bestanden komen bijgaand met je Toolkit aanvraag.

Leefbaarheid in de DorpenLeefbaarheid in de Dorpen
Noordoost BrabantNoordoost Brabant

 
Versnellingskamer

vertegenwoordigers van 
partners (gemeenten, 

initiatieven, inhoudelijke 
partners)

Programma
bureau 

• programmamanager
• programmacoördinator
• communicatie adviseur

• secretariaat
• administratie

Opdrachtgever
• Stuurgroep
• Ambtelijk 

opdrachtgever  

Het programma  
‘Leefbaarheid in de dorpen’ 

draagt op de lange termijn bij aan 
het vergroten van welzijn en welvaart 

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

aanpak van het verbeteren van de  
leefbaarheid. Het programma moet ertoe 

bijdragen dat de regio kan inspelen op 
de uitdagingen die op haar afkomen 

en niet met krimpscenario’s te 
kampen krijgt.

AMBITIE

Leefbaarheid in de dorpen
Programma

HEUSDEN

MEIERIJSTAD

CUIJK

SINT ANTHONISMILL
SINT HUBERT

LANDERD

BOXMEER

PARTNERGEMEENTEN

KARTREKKERS

Van onderop, 
vanuit (bestaande)  

initiatieven en programma’s 
bouwen

‘DOEN’ is centrale insteek

Concreet en praktisch aan de slag in  
projecten & samen leren  

(inhoud én proces) 

Focus op versnellen, verbinden 
en vermenigvuldigen 

AANPAK

GRAVE

Projectorganisatie
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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 
overkoepelende  

activiteiten
ervaringen delen en samen 

leren, data verzamelen, 
leefbaarheidsmonitor, 

toolbox breed 
communiceren.

Gemeente 
neemt initiatief
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



Promotiemateriaal
Hoe maken we samen de Community 

Leefbaarheid in de Dorpen groter?  



Promotiemateriaal

Om jouw initiatief kracht bij te zetten is er promotiemateriaal ontwikkeld.  Je laat 

daarmee zien dat jouw initiatief past binnen een groter doel, namelijk samen 

leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren. Maar je laat ook zien dat er één plek 

is waar je na afloop van bijvoorbeeld een inspiratiesessie, of leefbaarheidsevent 

nog steeds terecht kan voor vragen, inspiratie of om kennis te delen. Zo maken 

we samen de Community Leefbaarheid in de Dorpen groter. 

Toolkit bestanden

Bijgaand aan dit document ontvang je, op aanvraag, de bestanden van de 

ontwikkelde promotiemiddelen. Deze kan je inzetten voor eigen gebruik. 

 -		 Rollup	banners	&	Beachflag	

 -  Animatie

 -  Flyer QR code [PRINT]

 -  Canva social media 

 -  Persbericht/vooraankondiging

 



Rollup Banners & Beachflag

2 rollup Banners en 2 beachflags zijn als drukbestand te vinden in de toolbox 

en kunnen bij een willekeurige leverancier gedrukt worden. Wil je de rollup 

Banners en beachflags tijdelijk gebruiken en lenen, dan zijn deze af te halen 

op het gemeentehuis in Cuijk.

 

Standplaats: nader te bepalen

Later: nader te bepalen

 

Werkwijze:

nader te bepalen

Naam en telefoonnummer achterlaten.

 

De banners en beachflags dienen 2 dagen na het event weer teruggebracht te 

zijn in nette staat. Mocht er iets mee zijn dan graag een mail naar: 

Guido.Roelofs@cgm.nl

Rollup Banners                 Beachflag

mailto:Guido.Roelofs%40cgm.nl%20?subject=


Animatie

Het doel van de Community Leefbaarheid in de Dorpen Noordoost Brabant 

is om mensen in alle lagen van onze samenleving; inwoners, bestuurders, 

organisaties, verenigingen, etc, met elkaar te verbinden. Via dit kanaal kan men 

elkaar inspireren, informeren en aansporen. Zo komen initiatieven tot leven 

en zo worden initiatieven ook echt gerealiseerd, plus zichtbaar gemaakt voor 

anderen. Om het doel en de boodschap kenbaar te maken aan de doelgroepen 

is een animatie ontwikkeld. De animatie is te zien op de community pagina van 

Facebook en LinkedIn.  

 

Maar nog veel belangrijker!! De animatie is vooral gemaakt om te kunnen 

delen, zodat de community in rap tempo kan groeien. In de toolkit vind je de 

animatie [MP4], die kan je inzetten voor je eigen leefbaarheid project, voor pro-

motie of om de doelgroep, je vrienden en buren aan te sporen om lid te worden 

van de Community Leefbaarheid in de Dorpen Noordoost Brabant.

Kijk ook op het youtube kanaal ‘Leefbaarheid in de dorpen Noordoost Brabant’ 

naar de animatie en andere inspirerende initiatieven.



Flyer

In de toolkit vind je een standaard leaflet [A4] die je kan afdrukken en uitdelen, 

bijvoorbeeld tijdens een door jou georganiseerde bijeenkomst. Scan de QR-code 

en je komt rechtstreeks uit bij de Community Leefbaarheid in de Dorpen op 

Facebook.

Canva

Canva is een handige ontwerptool om zelf goede afbeeldingen, video’s, pre-

sentaties, flyers etc.. te maken. Met de canva-sjablonen van de Community 

Leefbaarheid in de Dorpen geef je jouw content meteen het juiste jasje aan. In 

de toolkit vind je de link naar de canva sjablonen. 

Fijn leven,
dat willen

we allemaal!

Leefbaarheid  Leefbaarheid  
in de Dorpenin de Dorpen

Word lid van onze Community 
Leefbaarheid in de Dorpen 
Noordoost-Brabant op facebook:
             
 

                    https://bit.ly/FB-leefbaarheid

Programma van:



Persbericht / Vooraankondiging

Wil je een persbericht eruit doen over jouw initiatief of een vooraankondiging 

uit sturen? Neem dan de gezamenlijke boodschap van Leefbaarheid in de dorpen 

Noordoost Brabant mee in je bericht. Zo creëer je meer draagvlak voor jouw 

doel en sluit je aan bij het grotere doel, om samen de leefbaarheid in onze 

dorpen te verbeteren. Maak leefbaarheid in de dorpen mede afzender en maak 

gebruik van ons bereik en ons doel om samen te komen en te delen! Stuur je 

persbericht ook altijd naar info@leefbaarheidindedorpen.nl zodat we dit mee 

kunnen nemen in onze content kalender.

Leefbaarheid in de dorpen

Dit [initiatief] valt binnen het programma ‘Leefbaarheid in de dorpen’ – onder-

deel van de regiodeal Noordoost Brabant. Dit programma draagt bij aan het 

vergroten van welzijn en welvaart in de regio en aan de ontwikkeling van een 

integrale aanpak van het verbeteren van de leefbaarheid. Denk hierbij aan meer 

eigen initiatief, sturing en participatie van bewoners in het verbeteren van de 

leefbaarheid van dorpen. 

Community 

Samen maken wij ons sterk om de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren. 

We helpen elkaars vragen te beantwoorden om mooie initiatieven van de grond 

te krijgen. We delen kennis, ervaringen én contacten. Word ook lid van de 

facebook community Leefbaarheid in de dorpen. Kom samen, en durf te delen!  

Facebook.nl/leefbaarheiddorpen

Leefbaarheid in de DorpenLeefbaarheid in de Dorpen
Noordoost BrabantNoordoost Brabant
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