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Inleiding
-
Dit is het Handboek Communicatie van de PvdA. 
Een handboek dat je helpt om de communicatie 
met kiezers zo sterk mogelijk te maken. Teneinde 
de verkiezingen te winnen. En de PvdA zo groot 
mogelijk te maken. Om dat voor elkaar te krijgen 
hanteren we een aantal concrete uitgangspunten. 
Dat begint met de betekenis van onze partij  
voor de kiezer. Onze reden van bestaan.
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Wat we vertellen
-
Bestaanszekerheid 
voor iedereen

Dat is de essentie van de sociaalde-
mocratie. Onze reden van bestaan. 
En daarom ook de hoofdboodschap 
waarmee we de PvdA de komende 
jaren gezicht willen geven. Want hoe-
wel veel Nederlanders gelukkig zijn, 
de inkomensverschillen in ons land 
relatief klein zijn, het sociale vangnet 
goed geregeld is en de gezondheid-
zorg tot de beste in de wereld hoort, 
leven veel Nederlanders in onzeker-
heid. Onzekerheid over baan, inkomen, 
huis,  buurt, onderwijs en zorg.  
Allemaal heel gewone dingen waar 
we ons zorgen over maken. Omdat 
we er niet zeker van zijn dat ze zo 
blijven. De economische crisis van 
de afgelopen jaren heeft ons geleerd 
dat zekerheid een fragiel goed is. Dat 
willen wij niet. Iedereen heeft recht 
op vaste grond onder zijn voeten. En 
als we zeggen iedereen dan bedoelen 
we ook iedereen. Bestaanszekerheid 
voor iedereen. Dat is ons motto. Het 

is de basis om vooruit te komen. Het 
is de kern van de sociaaldemocratie. 
En de opdracht aan de PvdA anno 
2018. En de jaren die komen gaan. 

Conflict

De boodschap over bestaanszeker-
heid is niet zomaar gekozen. We zijn 
op zoek gegaan naar wat de kiezer 
in deze tijd werkelijk bezighoudt. Dat 
hebben we gedaan via de zogenaamde 
conflictmethode.	In	deze	methode	
gaan we op zoek naar het grootse 
conflict	in	het	leven	anno	nu.	Naar	ons	
verlangen. En naar onze grootste 
angst, de vrees. Schematisch ziet 
het er zo uit:
 

We zijn op zoek gegaan naar het 
grootste verlangen van kiezers, maar 
ook naar de grootste vrees. Het con-
flict	tussen	de	vrees	en	het	verlangen	
gaf ons het inzicht dat bestaanson-
zekerheid misschien wel het belang-
rijkste probleem is van deze tijd. Het 
conflict	ziet	er	zo	uit:

Iedereen wil vooruit in het leven.  
Dat is het verlangen. We leven echter  
in een tijd van grote onzekerheid.  
We voelen ons niet meer beschermd.  
De vrijheid die gepaard gaat met de 
globalisering en digitalisering heeft 
ook veel natuurlijke beschermings-
wallen weggehaald. De vrijheid heeft 
onzekerheid gebracht over ons be-
staan. Over ons huis. Over ons werk. 

Maar ook over zorg en onderwijs.  
We voelen ons onzeker over de  
nabije toekomst. Iets wat vandaag 
nog vanzelfsprekend lijkt, kan dat 
morgen zomaar niet meer zijn. 

De onzekerheid over basale zaken 
in het leven belemmeren als het 
ware ieders vooruitgang. Daarom 
wil de PvdA investeren in bestaans-
zekerheid voor iedereen. Wij willen 
mensen zekerheid geven over de 
belangrijkste hoekstenen in ons 
leven, zoals wonen, werk, onderwijs 
en zorg. Met vooruitgang voor ieder 
mens als wenkend perspectief. Dat 
is waar we het allemaal voor doen.

vrees

Ik voel me
volledig

onbeschermd

verlangen

Ik wil vooruit
in het leven

frustratie

frustratie

merkmissie

merkmissie
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Wat we vertellen
-
Zeker zijn

In ons communicatieformat speelt, 
als vanzelf, bestaanszekerheid de 
hoofdrol. Simpelweg door alle uitingen 
van de PvdA standaard te beginnen 
met slechts twee woorden die precies 
zeggen wat we willen zeggen:  
Zeker zijn …

Zeker zijn is steeds het begin van 
een zin, die vervolgens wordt afge-
maakt door een concrete belofte 
waar de PvdA voor staat.  
Bijvoorbeeld: 

Zeker zijn van een betaalbaar huis.
Zeker	zijn	van	een	fijne	buurt
Zeker zijn van een goede meester 
voor de klas.
Zeker zijn van goede zorg aan huis.
Zeker zijn dat ieder kind kan sporten.

We maken de zin dus steeds af met 
een concrete positieve belofte. Vaak 
een belofte die de vooruitgang duidt. 

Vooruitgang voor iedereen door 
bestaanszekerheid te garanderen. 
Dat is de kern van deze aanpak.

De juiste boodschap

Zoals je kunt lezen, kiezen we voor 
heel eenvoudige en herkenbare 
boodschappen. Dat is belangrijk 
omdat kiezers dat van ons willen 
horen. Maar tegelijkertijd ligt er in elk 
zinnetje een krachtige emotie beslo-
ten, waarvan we weten dat deze heel 
belangrijk is voor kiezers. Zo weten 
we dat het niet kunnen vinden van 
een betaalbaar huis in de stad men-
sen onzeker maakt. Net als het niet 
kunnen uitzien naar de zekerheid van 
een vaste baan. Of naar een goede 
meester voor de klas.

Wat is de belangrijkste boodschap in 
jouw gemeente? Dat hangt af van het 
specifieke	conflict	dat	er	speelt.	Dus	
het	conflictmodel	kun	je	ook	heel	
goed toepassen op jouw gemeente. 
Je vult simpelweg de twee blokjes in. 

We beginnen echter niet helemaal 
vrij. We beginnen altijd met be-
staansonzekerheid. Wat is de  
belangrijkste onzekerheid in jouw 
gemeente?	Hoe	groter	het	conflict,	
hoe sterker de emotie in communica-
tie zal zijn. Bijvoorbeeld het gebrek 
aan goede leerkrachten, waardoor 
goed onderwijs niet gegarandeerd 
is.	Het	conflict	ziet	er	dan	zo	uit:

Het verlangen begint dus met goed 
onderwijs. De vrees is dat onderwijs 
niet op het juiste niveau zal zijn. Als 
je dan de vraag stelt waarom dat zo 
zal zijn, dan kom je vaak tot het  
werkelijke probleem. In dit geval het 
gebrek aan goede leerkrachten. Daar 
kun je je als politieke partij dan hard 
voor maken. 

Zeker zijn van een goede meester 
voor de klas, zou dan een goede 
boodschap kunnen zijn. We bieden 
dus bestaanszekerheid, maar benoe-
men feitelijk meteen hoe we dat  
willen doen, namelijk door te streven 
naar een goede meester voor de 
klas.

Zo kun je voor elk belangrijk  
thema de belangrijkste boodschap 
definiëren	met	de	bestaanszekerheid	
steeds als vertrekpunt. 

Niemand 
wil nog 
leraar 

worden

Goed 
onderwijs 
voor mijn 
kinderen

frustratie

merkmissie
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Hoe we vertellen
-
Ontvanger centraal

Om te beginnen zetten we niet  
onszelf of ons beleid centraal in de 
communicatie, maar de ontvanger. 
Degene voor wie we het doen. Bij 
voorkeur zetten we dan ook geen 
partijleiders of fractievoorzitters op 
onze verkiezingsposters. En probe-
ren we niet allerlei beleidsmaatrege-
len te pushen via social media. Nee, 
we communiceren vooral over de 
benefits,	de	voordelen	van	ons	beleid.	
De	conflictmethode	kan	goed	helpen	
om	de	juiste	benefits/boodschappen	
te vinden. Het is wel belangrijk dat 
dit ook onderdeel is van het beleid. 
De ontvanger centraal zetten doen 
we zowel in woord als in beeld.

Emotie

Emotie is in communicatie veel be-
langrijker gebleken dan ratio. We zijn 
gewend geraakt om onze verkiezings- 
programma’s	in	allerlei	vormen	voor	
het voetlicht te brengen. Meestal 
door een opsomming te geven van

beleidsmaatregelen. Maar helaas 
werken deze rationele opsommingen 
niet. Mensen nemen de moeite niet 
om het tot zich te nemen. Maar be-
langrijker nog: het raakt hen niet. En 
daarom communiceert het ook niet. 
We moeten op zoek naar herkenbare 
emotie. Emoties die spelen in het 
dagelijks leven van onze kiezer. Bij-
voorbeeld de zorgen en verlangens 
die mensen hebben over hun huis, 
werk, de school en de zorg. Eenvou-
dige zaken, met een sterke emotio-
nele	betekenis.	De	conflictmethode	
kan je helpen de juiste emotie te 
vinden. Een krachtig fundament van 
communicatie

Eenvoud

Te vaak gaan we er vanuit dat men-
sen een grote interesse hebben in 
politiek. En alle kneepjes van het 
politieke spel begrijpen. Of willen 
begrijpen. Niets is minder waar. De 
kennis van politiek is zeer beperkt. 
Daarom zullen we ook met eenvoudige
en makkelijk te begrijpen bood-

schappen moeten komen. En vooral 
ook niet te veel boodschappen. We 
weten tenslotte dat als we iemand 
tien ballen toewerpen, de kans groot 
is dat hij of zij er geen een zal vangen, 
terwijl als we één bal gooien, we 
vrijwel zeker weten dat iemand deze 
bal vangt. Zo is het met communi-
catie ook. Liever een heldere en 
herkenbare boodschap die emotio-
neel raakt dan te veel verschillende 
boodschappen. Ook hier helpt de 
conflictmethode	weer.

Dichtbij

Herkenbaar en dichtbij. Zo willen we 
graag dat de PvdA klinkt in alles wat 
we doen. De PvdA heeft nog weleens 
de neiging gehad om te kiezen voor 
een kritische en negatieve toon. Een 
nadruk op alles wat niet deugt. Maar 
kiezers horen veel liever een positieve 
boodschap. Over wat wij voor ze 
willen bereiken. Een boodschap over 
hoe het ook kan. We kiezen dus bij 
voorkeur voor een positieve belofte.
En we brengen onze boodschappen

op een herkenbare, menselijke en 
misschien zelfs warme toon. Dat zal 
ervoor zorgen dat de kloof tussen  
de partij en de mensen in het land 
rap kleiner wordt.

Consistentie

Misschien is onze belangrijkste kracht 
wel onze samenwerking. Stel dat  
alle	PvdA’ers	in	alle	uithoeken	van	
Nederland dezelfde kernboodschap 
zouden uitdragen. De boodschap 
van zeker zijn. Dan zou er in no time 
een heel herkenbaar beeld ontstaan 
van de PvdA. En juist dat maakt ons 
sterk. Het zou ook heel vreemd zijn 
als de NS er in elk dorp of elke stad 
anders uit zouden zien. Juist de  
herkenbare kleuren geel en blauw en 
de communicatie waarin de reiziger 
de hoofdrol speelt zorgen voor de 
perfecte optelling. Dat zou voor de 
PvdA niet anders moeten zijn.  
Tenminste, als we ervoor willen zorgen 
dat de PvdA de grootste partij van 
Nederland wordt. En wie van ons wil 
dat niet?
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Hoe we vertellen
-

Wat wel en wat niet?

Wij hopen dat je direct ziet en voelt 
waarom het linker rijtje zinnen niet 
goed is. Maar om het heel eenvoudig 
te maken hierbij een lijstje criteria:
Eenvoud:  zorg dat de boodschap 
direct te begrijpen is. En wees  
concreet.

Emotie:  
geen beleidstaal, maar zoek de emo-
tionele betekenis van beleid voor de 
kiezer.	Pas	de	conflictmethode	toe.

Positief:
formuleer de boodschap als positieve 
belofte. 

Zo is de emotionele betekenis van 
een goed pensioenstelsel, een mooie 
oude dag. Een positieve boodschap 
met	een	sterke	emotionele	benefit.	
En voor iedereen te begrijpen. 

Zo is het feit dat ieder kind kan 
meesporten een concreet en emotio-
neel sterke en positieve vertaling  
van sociale cohesie. Zo is goede 
zorg aan huis een emotionele en  
positieve concretisering van welzijn.

Zo is een luisterend oor een emo- 
tioneel sterke vertaling van een  
karaktereigenschap van Marjolein 
Moorman.

Zo gaat het niet om het felle debat, 
maar om wat het felle debat oplevert. 
Een eerlijke huur bijvoorbeeld. 

Niet Wel

Zeker zijn  Zeker zijn dat
van sociale cohesie. ieder kind meedoet.        

Zeker zijn van een  Zeker zijn van een 
goed pensioenstelsel. mooie oude dag.

Zeker zijn  Zeker zijn van
van meer welzijn. goede zorg aan huis.

Zeker zijn van  Zeker zijn van
Marjolein Moorman. een luisterend oor.

Zeker zijn  Zeker zijn
van een fel debat. van een eerlijke huur.

7
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Bouwstenen
-
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Logo

Vernieuwd logo
We hebben ons logo gemoderniseerd.
Door de hoofdletters VD te vervangen door 
kleine letters krijgt het logo een sympathieke 
uitstraling. Het is ook een verwijzing naar 
het oorspronkelijke logo. 
Het vernieuwde logo van de PvdA heeft 
twee verschijningsvormen: verticaal en  
horizontaal.

Verticaal
De verticale variant gebruiken we in com-
binatie met de aanhef van de zin ’Zeker
zijn’. Dit logo plaatsen we aan de rechter-
kant van de uitingen. Zodoende blijft er 
veel ruimte over voor de boodschap.

Horizontaal
In alle overige uitingen kan het logo ook 
horizontaal gebruikt worden.

logo_horizontaallogo_verticaal
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Typografie

Helvetica Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

De letter die we gebruiken is de Helvetica. 
Dit is een tijdloze letter, die geen uitdrukking 
heeft van zichzelf en daardoor de nadruk 
op de boodschap legt. Een democratische 
letter ook, in de zin dat deze Helvetica 
op (vrijwel) elke computer beschikbaar is.

We gebruiken de letter ‘compact’ als we 
hem toepassen in koppen, zowel qua  
spatiering als voor de interlinie.Zodoende 
komt de boodschap krachtig over.

Koppen
Helvetica Bold
Lettergrootte/interlinie: 1 / 0,85
Spatiering: (Optical) -20

Introtekst
Helvetica Bold
Lettergrootte/interlinie: 1 / 1,3
Spatiering: (Optical) 0

Bodytekst
Helvetica Regular
Lettergrootte/interlinie: 1 / 1,3
Spatiering: (Optical) 0

Indesign koppen Indesign bodytekst
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Typografie

Office	pakketten
Deze software is niet gemaakt voor het  
vervaardigen van uitingen. Als er toch 
gebruik gemaakt wordt van deze software, is 
het belangrijk om de instellingen zodanig te 
doen dat we het gewenste beeld benaderen.

Hiernaast vind je de instellingen voor het 
maken van koppen in Word en Powerpoint.

Word

Powerpoint
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Kleur

Rood zijn wij en zullen we altijd blijven.  
De keuze voor de kleur rood is onbetwist 
en we gebruiken de kleur met trots.

In tekstuele uitingen (zonder beeld) zijn 
achtergronden helemaal rood met witte
letters. Voor het binnenwerk van een  
folder mag de achtergrond ook wit zijn. 
Dan gebruiken we rode letters. 

Als we maar 1 uiting tegelijk zien, zoals 
een verkiezingsposter, dan gebruiken we 
altijd een rode achtergrond.

Gebruiken we beeld in een uiting, dan is 
dat altijd zwart/wit fotografie (zie ook
fotografie). In combinatie met tekst in rood 
en wit zorgt dit voor een herkenbare en
krachtige beeldtaal voor de PvdA.

R  223
G  17
B  26

C  0
M  100
Y  100
K  0
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Fotografie

De fotografie die we gebruiken is altijd be-
trokken, dichtbij, menselijk en herkenbaar. 
De beelden moeten een eenduidig verhaal 
vertellen, zodat meteen duidelijk is waar 
het over gaat. 

De stijl die we hanteren is documentair. 
De beelden zijn vaak close up geschoten. 
Daardoor zit je heel dichtbij een onderwerp, 
alsof je er zelf bij bent. We kijken als het 
ware door de ogen van de kiezer. Alle 
beelden worden omgezet naar zwart/ wit 
en bewerkt naar hoog contrast. Zo zorgen 
we ervoor dat alle beelden optellen. Zo 
ontstaat een herkenbare PvdA-stijl in heel 
Nederland. 

De functie van het beeld is om emotie toe 
te voegen aan de tekst. Beeld moet altijd 
in samenspraak met de tekst gekozen  
worden. Beeld maakt het mogelijk om minder 
woorden te gebruiken, omdat het beeld 
reeds veel vertelt. We kiezen voor mense- 
lijke beelden. Dat betekent niet dat we 
altijd mensen in beeld zien, maar wel iets 
menselijks; een koffiekopje, een huisnum-
mer, een opgestoken vinger in de klas.
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Tone of voice

C’est le ton qui fait la musique. Het gaat 
er niet alleen om wat je zegt, maar vooral 
ook hoe je het zegt. We kiezen voor een 
herkenbare, alledaagse toon. We hanteren 
een aantal concrete uitgangspunten voor 
het kiezen van de woorden.

Herkenbaar 
We beginnen steeds bij ontvanger. Bij zijn 
belevingswereld. Wat is het dat hij of zij het 
liefst zou willen weten? Welke zorg kunnen 
wij wegnemen? 

Dichtbij
We blijven dichtbij de mensen en dichtbij 
hun zorgen. 

Concreet
We zeggen heel concreet wat de PvdA 
voor elkaar kan krijgen. 

Eenvoud 
We gebruiken eenvoudige woorden die  
iedereen begrijpt. Hou het kort – gebruik 
zo min mogelijk woorden om iets te zeggen. 

Klein
We maken zaken niet groter dan ze zijn, 
maar houden ze het juist zo klein mogelijk. 
Dus liever klas dan school en liever school 
dan onderwijs.

Zeker zijn... 
In de belofte Zeker zijn… gebruiken we bij 
voorkeur het woord ‘van’: Zeker zijn van 
goede zorg aan huis. Lukt dat niet, dan 
kun je ook kiezen voor ‘dat’: Zeker zijn dat 
elk kind kan sporten.
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Layout

De layout van onze uitingen is heel een-
voudig. De heading wordt opgedeeld in twee 
onderdelen. Het eerste deel ’Zeker zijn’  
wordt door een koppelstreep verbonden 
aan een positieve belofte.

Ons logo staat op de dezelfde hoogte en 
heeft dezelfde kleur als ’Zeker zijn’.
Daarmee verbinden we het overkoepelende 
thema met de PvdA.

Het koppelteken wordt verbreed naar 
dezelfde breedte als letter z. Hiernaast zie 
je de witruimte die we gebruiken tussen  
de zinnen en het koppelteken.

Het standpunt in het tweede gedeelte  
van de zin kan ondersteunt worden met  
fotografie om de uiting een emotionele 
lading te geven. Als de tekst op fotografie 
wordt geplaatst dan is het tweede  
gedeelte wit. Hierdoor krijgt het standpunt 
meer aandacht.

minimale 
ruimte

maximale 
ruimte

Zeker
zijn
--
van een
eerlijke huur.

Zeker
zijn
--
van een
vaste baan.

Zeker
zijn
 -
 van zorg
aan huis.
Zeker
zijn
 -
 van zorg
aan huis.
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Middelen
-

16
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Poster

Zeker
zijn
--
van een 
eerlijke
huur.
Stem 21 maart

themaposter verkiezingsposter

Zeker
zijn
--
van zorg
aan huis.



18

Social

Onderstaand een aantal tips voor het  
gebruik van social media.

Herkenbare visuele stijl. 
Zorg voor 1 lijn in beeld en tekst van de 
content. Een duidelijke stijl ziet er niet 
alleen professioneel uit maar komt ook 
geloofwaardig over.

Geef je publiek een stem. 
Nodig de doelgroep uit om te reageren op 
onze thema’s. Moedig de dialoog aan.

Plan vooruit. 
Een goede voorbereiding is het halve werk. 
Zo weet je zeker dat de content die je 
plaatst op de juiste manier en het juiste 
moment gedeeld wordt. 

Humor. 
Gebruik naast serieuze posts ook content 
met een luchtiger karakter.

LET OP!

Voorkom dat je op elk kanaal exact dezelfde 
content plaatst. Elk kanaal vraagt om  
andere aandacht en heeft andere formaten. 
Pas content hier op aan.

Plaats niet teveel content op Facebook  
en LinkedIn. Liever een krachtig bericht 
dan losse flodders. 

Wees zuinig met emoji’s. 
Overdaad schaadt. 

Gebruik niet teveel tekst. Op mobiel valt de 
tekst weg zelfs weg en komt er een <meer 
weergeven> button. Houd er rekening mee 
dat mensen hier zelden op klikken. 
Maximaal tekens: mobiel 195 karakters, 
laptop 482 karakters. 

Wees origineel. Ben geen copycat. Iedereen 
doet elkaar na. Het hoort er een beetje bij. 
Maar pas wel op, kopieer niet exact content. 

PvdA PvdA PvdA
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Facebook caroussel adInstagram stories

PvdA PvdA PvdA

Zeker 
zijn 

Marjolein Moorman geeft orem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt uteler 
edorem ipsum dolor sit amet...

Zeker 
zijn 

Lodewijk Asscher laat orem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt uteler 
edorem ipsum dolor sit amet...

van goede 
wijkverpleging.

van een 
fijn thuis.

Hogere waardering en 
lonen voor leraren.

Meer huurwoningen bouwen, 
huren naar draagkracht

Jouw stem telt ook.Hogere
lonen v

Meer vaste contracten,
minder	flexwerkers.

Weet jij al wat je gaat stemmen op 21 maart?

Stem
21 maart
--

Zeker
zijn
--
van een 
eerlijke
huur.

Zeker
zijn
--
van een 
goede
leraar.

Zeker
zijn
--
van
een vaste
baan.

Zeker
zijn
--
van een 
goede
leraar.

Social
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Zeker
zijn
--

Banners

Zeker
zijn
--
van een 
goede 
leraar.

Zeker
zijn
--
van een 
goede 
leraar.

Stem 21 maart

Zeker
zijn
--

Zeker
zijn
--
van een
betaalbaar huis.

Zeker
zijn
--
van een
betaalbaar huis.
Stem 21 maart
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Flyer/folder

Zeker zijn
--
van een goede leraar.  
Tugitasperi qui quam ipita quis solor si nis anducidesti di as ate se pa sit 
untia nis doluptiae maiorruae maiorrum voluptatium idus conse molorec us 
danda dolesed utatius, m voluptatium idus conse molorec us danda dole 
sed utatius, od endit as everibusamus endisque verrovid ut.

--
van zorg aan huis.
Tugitasperi qui quam ipita quis solor si nis anducidesti di as ate se pa sit 
untia nis doluptiodtiae maiorrum voluptatium idus conse molorec us danda 
dolesed utatius, od endit as everibusamus endisque verrovid ut.

--
dat elk kind kan meedoen.
Tugitasperi qui quam ipita quis solor si nis anducidesti di as ate se pa sit 
untia nis doluptiae maiorrum voluptatium idus conse molorec us danda 
dolesed utatius,tiae maiorrum voluptatium idus conse molorec us danda 
dolesed utatius, od od endit as everibusamus endisque verrovid ut.

Fugitasperi qui quam ipita quis solor si nis  
anducidesti di as ate se pasit untia nis dolu tiae 
maiorrum voluptatium idus consmo loreusd 
anda dolesed utatius, od endit aeveri busamus  
endisque verrovid .

Lodewijk Asscher, 
partijleider PvdA

Zeker
zijn
--
van een 
school in 
de wijk.
Stem 21 maart
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Print

Zeker
zijn
--
van een
eerlijke
sollicitatie.

Zeker
zijn
--
dat elk
kind kan
meedoen.

Imus volupicit, anis adit peditiis am fu 
giam reicillabori aut dis aut vellab ipsa 
peribus etumquam veles dipiciistiam 
quo tem aut eium volorpori te perati.

Comnien ihilici enderistrum reperio 
nsectotati dolupis aut quiat eos esarci 
optis pror as maioremque ma atur,  
omnist ut quae siti odi re moluptatur 
molumque voloreste qui con nped.

Imus volupicit, anis adit peditiis am fu 
giam reicillabori aut dis aut vellab ipsa 
peribus etumquam veles dipiciistiam 
quo tem aut eium volorpori te perati.

Comnien ihilici enderistrum reperio 
nsectotati dolupis aut quiat eos esarci 
optis pror as maioremque ma atur,  
omnist ut quae siti odi re moluptatur 
molumque voloreste qui con nped.
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van een 
fatsoenlijk salaris.

Zeker
zijn
-

Stem 21 maart

van een eerlijke 
toekomst.

Zeker
zijn
-

Stem 21 maart

Print
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Do’s	and	don’ts
-

24
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Kies een rustig beeld, houd de tekst leesbaar.

Zeker
zijn
-
van een
goede
leraar.

Zeker
zijn
-
van een
goede
leraar.

Zeker zijn is rood, standpunt is wit.

Zeker
zijn
-
van zorg
aan huis.

Zeker
zijn
-
van zorg
aan huis.

Wel WelNiet Niet
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Verwoord niet ons standpunt maar de emotionele 
betekenis daarvan voor de kiezer.

Houd het klein en dichtbij.

Wel WelNiet Niet

Zeker
zijn
-
van 
een vaste 
baan.

Zeker
zijn
-
van meer 
werk-  
gelegenheid.

Zeker
zijn
-
dat elk
kind kan
meedoen.

Zeker
zijn
-
van 
sociale
cohesie
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Beschrijf de oplossing, niet het probleem

Zeker
zijn
-
van minder
overlast 
in de buurt.

Zeker
zijn
-
van een
fijne
buurt.

Houd het zo kort mogelijk.

Zeker
zijn
-
van
bekwame 
leraren 
voor de klas.

Stem 21 maartStem 21 maart

Zeker
zijn
-
van een
goede
leraar.

Wel WelNiet Niet
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Kies voor rood, niet voor wit.

van een 
eerlijke
huur.

Zeker
zijn
-

Stem 21 maart Stem 21 maart

Houd het eenvoudig

Zeker
zijn
-
dat elk
kind kan
meedoen.

Zeker
zijn
-
van een 
hogere 
sport- 
participatie.

van een 
eerlijke
huur.

Zeker
zijn
-

Wel WelNiet Niet
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Contact
-
Bij vragen over dit handboek kun je contact  
opnemen met redactie@pvda.nl


