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Inleiding
-
Dit is het handboek vormgeving en content creatie 
van de PvdA. Een handboek dat je helpt om de 
beeldcommunicatie met kiezers zo sterk mogelijk 
te maken. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we 
in deze handleiding een aantal richtlijnen en tips 
omschreven.

Een herkenbare visuele stijl zorgt voor herkenbaarheid 
bij de kiezers. Het is daarom van belang dat overal 
binnen de partij deze stijl wordt aangehouden.

Het maken van content is steeds minder belemmerd 
door computerkracht en daarom ook steeds 
toegankelijker voor iedereen. Wel blijft het bij een 
professioneel merk zoals de PvdA van belang dat 
de uitstaling er professioneel en herkenbaar uit ziet 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze 
boodschap, lokaal als landelijk.



Bronnen
-
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Bronnen voor PvdA materiaal
-
Site
www.pvda.nl/partij/organisatie/logos/

• Huisstijl informatie
• Presentatie templates

Mijn.Pvda.nl
https://mijn.pvda.nl/documentenbibliotheek/
communicatie-en-materiaal/

• Toolkits
• Hulpmiddelen voor het maken van video
• Posters om lokaal te laten printen
• Afbeeldingen voor online

Webshop 
https://shop.pvda.nl

• Landelijk campagnemateriaal zoals posters en 
flyers bestellen

Flickr 
https://www.flickr.com/photos/pvdanl/

• Foto’s van landelijke politici en evenmenten vrij 
te gebruiken voor PvdA afdelingen.

PvdA Content Studio
https://pvda.4cloud.nl/
Zelf gratis content maken in de huisstijl. Op blz 6 staat 
omschreven wat het is.

• Socialmedia
•   Afbeeldingen voor posts
• Posters
•  Flyers
• Magazine

Adobe Content Library
Adobe Creative Cloud voor nodig, €435,50 per jaar.

In de Adobe Creative Cloud zit de CC library functie 
verwerkt. Een manier om gemakkelijk materiaal 
met elkaar te delen en snel te kunnen verwerken in 
grafische als ook video programma’s. 

De library wordt continu up to date gehouden en heeft 
meer mogelijkheden dan via losse bestanden via Mijn.
PvdA.

Toegang tot de library kan via een mailtje aan 
mvmoock@pvda.nl, met daarin het mailadres wat door 
de gebruiker in de Adobe software wordt gebruikt.

Adobe Spark
https://spark.adobe.com
€120,- per jaar

• Zelf eenvoudig content maken voor o.a. 
socialmedia

• Intergratgie met PvdA content library (mits 
betaalde versie)

http://www.pvda.nl/partij/organisatie/logos/
http://Mijn.Pvda.nl
https://mijn.pvda.nl/documentenbibliotheek/communicatie-en-materiaal/
https://mijn.pvda.nl/documentenbibliotheek/communicatie-en-materiaal/
https://shop.pvda.nl
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Kleine afdelingen

Is de afdeling klein en is er geen geld beschikbaar 
om content te maken.
Kies dan voor de PvdA content studio. Deze is 
gratis en hiermee kun je al snel gratis en simpel 
content maken. Basis afbeeldingen voor online zijn 
hier ook mee te maken.

• PvdA content studio: Gratis

Middel grote afdelingen

Is er een beetje geld beschikbaar voor content 
creatie. Kies dan voor de PvdA content studio en 
Adobe Spark. Op deze manier kun je wat flexibeler 
content maken voor online met Spark. Maar voor 
print kun je de Content Studio gebruiken.

• PvdA content studio: Gratis
• Adobe Spark: €120,- per jaar

Grotere afdelingen

Als er meer geld beschiknbaar is, adviseren we om 
minimaal rond de campgne de Adobe Creative 
Cloud aan te schaffen (€425,50 per jaar zie blz 11). 
Hierbij is wel iemand nodig die verstand heeft van 
bijvoorbeeld Photoshop.

Voor drukwerk zoals posters, flyers en visitekaartjes, 
kunnen nog wel heel makkelijk in de PvdA Content 
Studio.

• PvdA content studio: Gratis
• Adobe Creative Cloud: €435,50 per jaar

Wat is voor wie
-
Elke afdeling is anders, daarom hebben we hier een 
overzicht gemaakt wat wij adviseren per afdeling hoe 
je content kan maken.



Bronnen
-
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https://pvda.4cloud.nl/

Om te zorgen dat iedereen gemakkelijk zonder 
grafische kennis of software posters en flyers kan 
maken, is er nu de PvdA Content Studio. Een nieuwe 
uitgebreidere versie van het oude Printing on Demand 
systeem. 

Iedereen kan zijn eigen PvdA content daar kostenloos 
maken! 

Elk ontwerp kun je gratis downloaden en naar de 
drukker van eigen voorkeur sturen!

Op de site kun je de volgende dingen maken:

Digitaal
Online afbeeldingen
 Logo lokaal
 Post en story afbeeldingen
 Stills voor op Youtube
Afbeeldingen voor in presentaties

Print
Posters
 Met foto
 Met rode achtergrond
Flyers
Visitekaartjes
Voorkanten voor Word documenten
Briefpapier formeel
Folders
Kaarten
 1 mei kaarten
 Verjaardagskaarten
 Bedanktkaarten
Roll-up banners
Afdelingslogo

PvdA Content Studio
-

Gratis

Nieuw
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Software
-
Als de PvdA Content Studio niet voldoende is er 
software nodig. Hier zijn hier veel verschillende soorten 
in en het kan dan ook lastig kiezen zijn.

Het bedrijf Adobe is marktleider op dit gebied en 
de PvdA maakt dan ook gebruik van deze software 
om zoveel mogelijk compatible te zijn met andere 
contentmakers.

Software die Adobe maakt is:

Grafisch
Photoshop
Pixelgebaseerd fotobewerkprogramma, met veel meer 
mogelijkheden tot het maken van composities.

Illustrator
Vectrogebasseerd ontwerpprogramam, veel gebruikt 
voor bijjvoorbeeld logo ontwerp en illustraties.

Indesign
Ontwerp programma om opmaak te maken voor print, 
zoals posters, boeken, flyers.

Video
Premiere
Montageprogramma om videomontages te maken.

After effects
Programma om in een videobeeldbewerking te doen 
zoals bijvoorbeeld animaties toevoegen.

Fotobeheer
Lightroom
Cloud gebasseerd fotobeheer programma met 
fotobewerk mogelijkheden.

Online
Adobe Spark
Adobe Spark is vergelijkbaar met Canva, maar kan (bij 
de betaalde versie) ook gebruik maken van al kant en 
klare templates van de PvdA met bij behordende library.

Kosten
Voor grotere afdelingen adviseren we om een 
jaarabonnement te nemen op creative cloud. Een 
pakket waarmee je al deze software tot je beschikking 
hebt.

De kosten hiervan zijn €725,85 per jaar of €90,74 per 
maand. Maar als je aangeeft dat je van de PvdA bent 
krijg je korting (40%). Dus €435,50. Hiervoor kun je 
mailen met con11887@adobe.com met mvmoock@
pvda.nl in de CC. 
* let op prijzen kunnen wijzigen

Kleinere afdelingen kunnen ook prima afbeeldingen 
maken met Adobe Spark. Wat €120,- per jaar kost. Of 
€12,- per maand.



Bouwstenen
-
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Logo
-
Verticaal
De verticale variant gebruiken we in combinatie
met de aanhef van de zin ’Zeker
zijn’. Dit logo plaatsen we aan de rechterkant
van de uitingen. Zodoende blijft er
veel ruimte over voor de boodschap.

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

Kleuren
Rood, Wit, Zwart
(bij uitzondering afwijking mogelijk)

Let op!
De vuist in het logo hoort rechtop! Dus draai het logo 
niet, voor verticaal en horizontaal zijn andere bestanden 
beschikbaar.

De logo’s zijn hier te downloaden:
www.pvda.nl/partij/organisatie/logos/

http://www.pvda.nl/partij/organisatie/logos/
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Typografie
-
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.

Lijn de tekst links uit.

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

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

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

Helvetica Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Geheime tip:
Als er echt geen Helvetica beschikbaar is op de computer. Dan is Arial een goed alternatief.
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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 (een kleuren foto) in een uiting, 
dan is dat altijd in combinatie met tekst in rood
en wit, dit zorgt voor een herkenbare en
krachtige beeldtaal voor de PvdA.

R 223
G 17
B 26

#DF111A
PMS 186

C 0
M 100
Y 100
K 0



Afbeeldingen
-
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Fotografie
-
De fotografie die we gebruiken is altijd betrokken,
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. 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 menselijke
beelden. Dat betekent niet dat we
altijd mensen in beeld zien, maar wel iets
menselijks; een koffiekopje, een huisnummer,
een opgestoken vinger in de klas.
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Afbeeldingen vinden
-
Auteursrechten gelden ook op afbeeldingen. Gebruik daarom sites waar 
je rechtenvrije foto’s kunt vinden.

Gebruik niet zomaar foto’s van PvdA.nl, vaak zijn deze alleen afgekocht 
voor die site.

Afbeeldingen van de PvdA, vrij te gebruiken
• www.flickr.com/photos/pvdanl/

Gratis
• www.pixabay.com
• www.pexels.com
• www.unsplash.com

Betaald
• www.shutterstock.com
• www.anpfoto.nl (redactionele foto’s)

http://PvdA.nl
http://www.pixabay.com
http://www.pixabay.com
http://www.pexels.com
http://www.unsplash.com
http://www.shutterstock.com
http://www.anpfoto.nl
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Social media posts maken
-
Afbeeldingen maken voor een van de sociale kanalen kan heel 
gemakkelijk via Adobe Spark, voor de meer ervaren gebruikers 
is Photoshop een goede optie. De resoluties die op dat moment 
gangbaar zijn kun je daar vinden.

Formaten op social media

Facebook
• 1200x 628

Twitter
• 440x220 (minimaal)

Instagram
• Post 1080x1080
• Story 1080x1920

Meer informatie over de meest actuele resoluties:
https://sproutsocial.com/insights/social-media-image-sizes-guide/

https://sproutsocial.com/insights/social-media-image-sizes-guide/


Video
-
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Script
-
Video is een belangrijke manier van communiceren 
geworden. Of die nu een simpel 1 shot video is met 
iemand die in de camera praat. Of een hele montage 
met zelfs animatie.

Voor politieke video’s is de inhoud het belangrijkste. 
Zorg daarom ook voor een script waarin staat 
omschreven wat er gezegd gaat worden. Dit helpt bij 
bepalen welke shots er eventueel gemaakt moeten 
worden om het verhaal beter te vertellen.

Aan de hand daarvan kan er een shotlist gemaakt 
worden, zodat je weet welke shots er gemaakt moeten 
worden.

Ook kan er gebruik worden gemaakt van andere 
bronnen zoals een fragement uit een debat, iets van 
een televisieopname of ander archiefmateriaal.
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Videoformaten
-
Social media
Facebook, Twitter, Instagram post
5:4 verhouding
1280x1080
met ondertitels en tijdindicator
Niet te lang 2min. is echt max, liever +/- 1min.

Social media
Instagram storie
9:16 verhouding
1080x1920
Niet te lang 2min. is echt max, 
liever +/- 1min.

Youtube
16:9 verhouding
1920x1080
Geen ondertitels in beeld, 
eventueel los toevoegen via 
Youtube settings

Kies al vroeg bij het maken voor welk doel de video is 
bedoeld. Zo weet je hoe je de camera moet houden 
en bijvoorbeeld ook hoeveel ruimte er nodig is om een 
persoon in beeld te krijgen.

Net als bij afbeeldingen, worden er op sociale 
media verschillende video verhoudingen/resoluties 
gehanteerd. Hier onder omschrijven we welke je bij 
welk netwerk wanneer het beste kunt gebruiken. En hoe 
we dat binnen de PvdA doen.
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Filmen
-
Hier onder een aantal simpele tips om een beter shot te maken bij het filmen.

• Op oog hoogte filmen
• Bij het filmen van een persoon, houd 2 (horizontale) vingers ruimte, 

tussen het hoofd en het kader. Dat geeft wat lucht in beeld en ruimte om te 
bewegen.

• Maak een frame verdeeld derdes (Rule of thirds) en plaats je onderwerp 
(persoon) op een van de lijnen, zoals in de afbeelding hiernaast.

• Let er op dat de persoon die spreekt niet samen komt met een raar element 
in de achtergrond (bijvoorbeeld een lantaanpaal vanuit het hoofd.

• Stel de focus in op de ogen van het persoon.
• Zorg dat het geluid goed wordt opgenomen. De boodschap is het 

belangrijkste. Afgeraden wordt dan ook om in de wind te filmen, bij een 
snelweg, bij een fontein en vergelijkbare plekken waar veel geluid vanaf 
komt. Gebruik een goede richtmicrofoon of eventueel een handmicrofoon.

• Voor simpele opnames zijn moderne smartphones vaak al erg goed en 
gemakkelijk te gebruiken.

Geavanceerder:
•  En stel het diafragma zo in dat je een goed helder beeld krijgt. Dus binnen 

open, buiten mogelijk een stuk dichter. Vooral voor buiten kan er als dat 
beschikbaar is extra licht nodig zijn.

• Als de mogelijkheid er is, stel de witbalans handmatig in.
• Maak soms lopende shots om het beeld dynamischer te maken, maar 

teveel kan storend werken.

Rule of thirds
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Beelden van
schermen opnemen
-
Je kunt via het gratis programma OBS video opnemen wat op je scherm 
verschijnt. Zorg hierbij voor een snelle computer (vanaf i5 of soort gelijke 
processor), omdat anders de stream zal haperen.

OBS is hier te downloaden:
https://obsproject.com

Uitleg tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=QCpuTSFVohQ

4k downloader
Ook kun je kiezen om video’s te rippen/downloaden. Dit werkt vooral 
goed met Youtube video’s. Daarvoor kun je het programma 4k 
downloader gratis gebruiken.

https://www.4kdownload.com/nl/products/product-videodownloader

https://obsproject.com
https://www.youtube.com/watch?v=QCpuTSFVohQ
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Apparatuur voor foto’s en video
-
Gebruik smartphones

De belangrijkste tip is om gewoon gebruik te maken van een  van de 
nieuwere smartphones. Deze apparaten maken goed beeld en zijn 
makkelijk te bedienen.

Wel is het geluid niet altijd even goed, daarvoor kun je een kleine 
microfoon kopen die je aan de smartphone kunt koppelen voor beter 
geluid.

Bijvoorbeeld deze microfoon: https://www.coolblue.nl/product/817360/
rode-videomic-me.html

Kan je beschikken over een goede camera en iemand die daar goed 
mee kan werken, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur.
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Muziek vinden
-
Bij het gebruik van muziek moet je altijd goed opletten dat je geen muziek 
gebruikt waar auteursrechten op rusten. Bij platformen kunnen video’s worden 
geblokkeerd als deze video’s bevatten met rechtenhebbende muziek.

Gratis
• Youtube muziek library www.youtube.com/audiolibrary
• www.bensound.com
• Free sounds https://freesound.org  (vooral geluidseffecten)

Betaald
• www.premiumbeat.com

http://www.youtube.com/audiolibrary
http://www.bensound.com
https://freesound.org
http://www.premiumbeat.com
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Monteren
-
Op het moment dat alle ingedienten voor de video zijn 
verzameld, kan er een montage gemaakt worden.

Goed geschikte software hiervoor is Premiere pro, maar 
ook Finalcut Pro en Avid zijn hier goed geschikt voor.

Gratis alternatieven zijn bijvoorbeeld iMovie en 
Moviemaker. Helaas door de beperking van deze 
software is het niet mogelijk om hier de PvdA ondertitel-
stijl in te gebruiken.
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Ondertitelen in de PvdA huisstijl
-
Ondertitels zorgen er voor dat mensen makkelijker een video uit kijken. Daarnaast zorgt de 
duidelijke PvdA stijl er voor dat mensen gelijk zien dat het van ons komt.

1: Plaats de gemaakte montage op het onderste kanaal.

2: Leg daar bovenop het ‘debatframe’ met tijdsindicator.

3: Daarboven de eerste ondertitel. Via de ‘Effects Controls’ kun je de ondertiteltekst aanpassen. 
Kopieer daarna het ondertitelblokje in de tijdlijn naar het volgende moment dat er een nieuwe 
ondertitel moet verschijnen.

4: ls laatste voeg je een Payoff toe. Eventueel kun je de tekst aanpassen in het Effect Controls 
paneel.

In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe je 
ondertitels kunt toevoegen aan je video in Premiere.

https://youtu.be/m-Xkq3Kp2_U

Ondertitels Tijdindicatorframe

Payoff



Gemeenteraads- 
verkiezingen 2022
-
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Buurtvideo’s
-
Net als in de landelijke campagne van 2021 bieden we 
voor de komende verkiezingen weer de mogelijkheid 
aan om buurtvideo’s te maken.
Omdat de video’s via sociale media zeer lokaal 
worden ingezet worden ze beter bekeken dan andere 
advertenties.

Bekijk hier een voorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=aNd8v-W8SuU

Leer hier stap voor stap hoe je het formulier invult:
https://www.youtube.com/watch?v=0WZtlRy93sg

F.A.Q.
Kunnen wij meerdere versies laten maken per 
afdeling?
Zeker! We proberen zoveel mogelijk op buurtniveau in 
te zetten, dat werkt het beste voor de herkebaarheid bij 
de kijker.

Kunnen wij met beide versies mee doen?
Zeker! Meer versies leidt tot meer contactmomenten 
met de kijker.

Hoe komen we aan een goede rechtenvrije foto?
Het beste is iemand die verstandheeft van fotografie, 
om een mooie herkenbare foto te maken van een plek 
in de buurt waar het over gaat. Denk hierbij aan pleinen 
bij het winkelcentrum. Graag een foto bij goed weer. En 
met een goede camera gemaakt.
Alternatief is om een foto te zoeken of te kopen (zie de 
pagina over foto’s).

Mee doen?
Vul per versie en per gewenste buurt/postcodegebied, 
het formulier in voor 19 december.

https://forms.gle/JFMETi69kuADXY8BA

 

Stappenplan
1
Vul je contactgegevens in

2
De plaatsnaam die in beeld moet komen.

3
Geef aan of het ‘in’ of ‘op’ is voor de plaats (bijvoorbeeld 
bij eilanden).

4
Geef het postcodegebied aan,  
zodat wij het gericht kunnen inzetten.

5
Kies een herkenbare foto van jouw plaats.

6
Vul 3 standpunten, die lokaal spelen,  
van maximaal 150 tekens.



Contact
-
Bij vragen kun je contactopnemen met
mvmoock@pvda.nl

mailto:mvmoock@pvda.nl
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