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Niet afstappen 
maar doortrappen

Programma Doortrappen - in het kort

Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, 

maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. (Mede) door 

fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en 

zelfredzaam. Het programma Doortrappen heeft de 

ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven 

fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te 

nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk 

rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij.

Na drie jaar ontwikkelen, activiteiten en testen in vier 

gemeenten en onderzoek onder de ouderen zelf, is 

Doortrappen klaar om verder uit te rollen naar alle 

provincies en gemeenten in Nederland. In acht stappen 

werken we er samen naar toe dat de oudere onbe-

wuste fietser (“ik wist niet dat ik onveilig fiets”) een 

bewuste ambassadeur van Doortrappen wordt. 

De provincies, gemeenten en allerlei lokale organisaties 

en personen rondom de oudere fietser zijn essentieel 

om deze bewustwording en gedragsverandering voor 

elkaar te krijgen.
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Wil je mensen aanspreken en activeren om mee te doen 

dan zul je de juiste toon moeten aanslaan,

opvallen en een relevante boodschap moeten 

communiceren. Met het paraplu idee ‘Doortrappen’

zijn we herkenbaar en komen we op de juiste 

uitgesproken wijze op de radar van de doelgroep.

Het idee achter Doortrappen is gevat in deze concept 

rationale.

Concept rationale “Jij weet hoe goed je fietst. Dat doe je 
tenslotte al zo lang je je kunt herinneren. 
Maar je wordt ook ouder dus vraag je je 
wel eens af hoe lang dat goed, veilig en 
plezierig gaat. Iedereen heeft tenslotte 
wel eens twijfel bij dat lastige bochtje, die 
drukke kruising of dat mulle bospad.

Eén ding weet je zeker; van fietsen naar 
vrienden of familie, door bos of door de 
stad, zelf trappend of elektrisch, geniet je 
alleen als je zeker op je zadel zit.

En dat is eenvoudiger dan je denkt.  
Met een paar simpele maatregelen en 
oplossingen blijf je doen wat je altijd doet 
en trap je zeker, veilig en plezierig door. 
Meer weten? Zeker weten. Doe mee aan 
een Doortrappen activiteit bij jou in de 
buurt of kijk op Doortrappen.nl
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Uitgangspunten

Iedereen kan meedoen 

Het programma van Doortrappen is gebaseerd op 

vijf basisprincipes.  

Herkenbaarheid en herhaling. 

Alle communicatie, tools en media-aandacht worden 

uitgevoerd in de huisstijl van Doortrappen. Dit om de 

herkenbaarheid te vergroten onder de oudere fietsers en 

alle professionals.

Van- en door ons.

De boodschap wordt niet betuttelend vanaf boven 

opgelegd; door te stimuleren dat ervaringen en tips 

onderling worden uitgewisseld wordt Doortrappen van 

alle betrokkenen. 

1

3

4

5
2

Verbind fietsveiligheid & bewegen

Veel mensen zijn en blijven graag sociaal actief en doen 

ook aan sporten en bewegen. Hiermee koppelen we 

fietsveiligheid (een aansprekend onderwerp) aan sport 

en bewegen (een geliefd onderwerp). Ook kan fiets-

veiligheid worden gekoppeld aan de aanverwante 

onderwerpen als zorg, welzijn, leefbaarheid en vrije tijd.

Breng de lokale partners in kaart met behulp 

van de DoortrappenRadar

Deze lokale ‘influencers’ rondom de doelgroep worden 

door hen vertrouwd en kunnen de boodschap bij de 

ouderen brengen. En kan het direct gekoppeld worden 

aan advies, tips uitwisselen en concrete activiteiten.

 

Van onbewust naar ambassadeur

Het vraagt om tijd, herhaling en veel kleine stapjes 

voordat een oudere fietser bewust besluit om actief zijn 

fietsgedrag te veranderen. Elke stimulans, prikkel, gesprek 

of activiteit helpt om de bewustwording en gedrags-

verandering te bevorderen.
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Uitgangspunten

Doe je mee?

Een van de uitgangspunten van Doortrappen is van en 

voor ons. Doortrappen doen we samen. Een tweede 

uitgangspunt is herkenbaarheid en herhaling. 

Doortrappen biedt een heldere en herkenbare huisstijl, 

een vast lettertype en handige producten en middelen 

om het programma uit te werken. Iedereen die de 

Doortrappen filosofie ondersteund mag dit gebruiken. 

Te downloaden op de website doortrappen.nl

Ontwikkel je zelf communicatiemiddelen, dan adviseren 

wij om de huisstijl uit deze gids aan te houden. 

Dat is makkelijk, snel en zorgt ervoor dat we samen 

meer bekendheid krijgen voor Doortrappen. 

Twijfel je of wil je advies? Neem contact op met ons 

via info@doortrappen.nl.”
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Tone of voice  ‘M’n boodschappen
  laten bezorgen?
  Ik ben toch geen
  bejaarde!’

Op pad!
Hoe ga jij van start? 
Met een zwierige zwaai over de stang.

Soms iets minder zwierig, maar evengoed

met een flinke zwaai.

Ok, stalen ros-cowboy, dat zal er

spectaculair uitzien. Denk er wel aan dat

de meeste valpartijen gebeuren bij het

op- en afstappen. Overweeg een fiets

met een laag instapframe. Dan kan je

een stuk langer door blijven trappen.

tip

Doortrappen is makkelijk, leuk en is voor zoveel moge-

lijk oudere fietsers bereikbaar. De toon van onze teksten 

zijn vriendelijk en uitnodigend: Kom in actie en doe mee! 

Elke stap verder is goed: beter, slimmer, veiliger, 

effectiever, en ook: vrolijker fietsen. 

Uit onderzoek hebben we geleerd dat veel bestaande 

communicatie richting senioren betuttelend is. 

Senioren geven aan dat een positieve en kordate toon 

aansprekend is. Dat hebben zij het liefst. En we spreken 

altijd aan in de je of jij-vorm.
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Het logo moet in zijn oorspronkelijke vorm gebruikt worden. 

Bij voorkeur op een witte ondergrond. Hiernaast zie je 

hoe. Om ervoor te zorgen dat het logo goed tot zijn recht 

komt, houd je voldoende ruimte om het logo vrij. De afstand 

die je daarvoor gebruikt is het formaat van de O.

 

Het logo kan ook gebruikt worden i.c.m. de themaregel.

De tekst in themaregel is ‘veiliger fietsen tot je 100ste’ 

en mag niet veranderd worden. 

De minimale maat van het logo zonder de themaregel 

is 30 mm. De minimale toepassing hiervan is 40 mm. 

anders wordt de tekst onleesbaar. 

Logo

 40 mm.30 mm.
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Gebruik zwart/wit.

Bij gebruik in zwart/wit is de tekst 70% zwart. 

De twee ‘p’s zijn 100% zwart.

 

Gebruik met beeld.

Als je het logo over een afbeelding plaatst, 

gebruik je de versie met het witte vlak.

Logo
CMYK 0-0-0-70 CMYK 0-0-0-100
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Dont’s

Enkele voorbeelden hoe het logo niet gebruikt mag worden.

•  Niet vervormen of de verhoudingen aanpassen

•  Geen andere kleuren toepassen

•  Niet op een afbeelding of andere ondergrond 

 plaatsen zonder het witte achtergrondvlak

•  Niet roteren of schuin plaatsen

•  Geen gekleurde ondergrond gebruiken

•  Voldoende ruimte om het logo (zie pagina 8: logo)

Logo
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Typografie

F37 Ginger Light
Voor lopende bodycopy is het van essentieel belang 

dat de leesbaarheid gewaarborgt blijft. Daarom gaan 

we uit van een 18 px lettergrote en zwart voor de digitale 

kanalen en minimaal 12 pt grote en zwart voor print 

kanalen. De regel afstand voor bodytekst heeft een 

verhouding van 1 : 1.7 in relatie tot de lettergrootte.

Futura
Als alternatief lettertype gebruik je Futura Book en Bold. 

Dit geldt alleen als ‘Ginger’ niet beschikbaar is. 

F37 Ginger Bold
We gebruiken het lettertype F37 Ginger. De light versie 

voor lopende tekst en de bold voor koppen en tekst die 

nadruk moet krijgen. Dit lettertype is (tegen betaling) 

verkrijgbaar op: 

https://f37foundry.com/font-library/f37-ginger/

Garamond Bold
Bij gebruik aankondiging evenement gebruik je een 

totaal afwijkend lettertype: de Garamond bold.

Fietsinformatiedag
zaterdag XX juni 2019
Europaplein, Alphen a/d Rijn
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Basics

Er zijn drie basisillustraties: kenmerkende onderdelen 

van de fiets die met beweging te maken hebben. 

In elke uiting komt tenminste één van deze illustraties 

voor. Ze kunnen ook onderdeel zijn van een nieuwe 

illustratie.

Illustraties
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Fietsers

Deze serie illustraties van actieve seniore fietsers versterken 

het plezier van Doortrappen. Ze zijn los inzetbaar en goed 

toepasbaar in combinatie met fotografie. Als het gecombineerd 

wordt met fotografie worden deze toegepast als klein accent.

Illustraties
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‘Mooi weer fietser?
 Ik ben toch niet  
 van suikergoed.’
Willem Derksen (68)
Doortrapper

‘Mooi weer fietser?
 Ik ben toch niet  
 van suikergoed.’
Willem Derksen (68)
Doortrapper

Basics toepassen

De illustraties gebruiken om de uiting aantrekkelijker en 

eigen te maken. Ze moeten de Doortrappen beleving 

ondersteunen, maar mogen nooit overheersen. 

Hiernaast enkele voorbeelden.

Illustraties
toepassen

Ken je iemand die al heel lang doortrapt of ben je dat zelf? Doortrappen, een 
initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is op zoek naar 
de oudste fietser van Nederland. Winnaar is degene die met enige regelmaat 
zelfstandig fietst. Elke fiets op een, twee of drie wielen, met of zonder accu, telt. 
Het programma Doortrappen zorgt ervoor dat je langer veilig kunt blijven fietsen. 

Meedoen? Ga voor 8 februari 2019 naar doortrappen.mett.nl/oudstefietser.
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Sfeer

Doortrappen heeft een mooie serie foto’s van seniore 

fietsers in het verkeer. Van alle beelden is een CMYK 

versie voor gedrukte materialen en een RGB versie 

voor digitale uitingen beschikbaar. Gebruik waar 

mogelijk een foto. Want een foto versterkt de impact van 

de uiting. Gebruik een foto die zoveel mogelijk aansluit 

bij het onderwerp.

Fotografie
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Instructie

Om beter met de fiets om te gaan en om veiliger te 

handelen in het verkeer is een tweede serie foto’s 

ontwikkeld. Deze moeten zoveel mogelijk gebruikt 

worden in combinatie met de tekstuele uitleg.

Fotografie
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Deze basiskleuren worden gebruikt voor vlakken,

typografie en illustraties. In elke uiting komt rood en

donkerblauw voor.

Zachtroze
rgb 247/188/179
web  #f7bcb3
print cmyk 0/36/22/0

Marineblauw
rgb 0/39/81
web  #002751
print cmyk 100/65/0/65

Grijsblauw
rgb 186/192/114
web  # bac0d6
print cmyk 22/14/0/14

Knalgeel
rgb 255/236/0
web  #ffec00
print cmyk 2/0/97/0

Intens rood
rgb 230/59/17
web  #e63b11
print cmyk 0/87/100/0

Kleuren
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Merk bouwstenen
Logo

Typografie

Fotografie

Tone of voice

Illustraties

Doortrappen moet niet alleen begrijpelijk en aan-

sprekend zijn, maar vooral ook herkenbaar. De visuele 

herkenbaarheid van het idee draagt direct bij aan 

voorkeur en vertrouwen. De bouwstenen logo, typografie,  

kleur, fotografie, illustratie en tone of voice bepalen 

samen de identiteit van Doortrappen. Door de bouw-

stenen eenduidig toe te passen op alle middelen 

vormen ze een eenheid in stijl.
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Elementen

Vlakken

Vlakken krijgen altijd een volledige vulling in één van de huisstijl- 

kleuren. Vlakken zijn op basis van het formaat van het document 

voorzien van ronde hoeken met een vaste verhouding.

Transparantie

Bij gebruik van een transparant vlak, wordt de overvloeimodus 

op ‘fel licht’ gezet. Op deze manier blijft de kleur bij de overgang 

naar wit volledig behouden.

Marges

Teksten worden met een ruime marge van randen geplaatst en 

hebben voldoende ‘lucht’. Wanneer een vlak te weinig ruimte 

bevat, kan de tekstgrootte, (reeks)spatiering of regelafstand 

aangepast worden.

Accenten

Accenten worden aangebracht met illustraties, kleur en vorm.

Lekker fris!
A6 - 3 mm.
A5 - 6 mm. 
A4 - 6 mm. 
A3 - 12 mm.
> A3 lineair 
   vergroten

Ronding hoek

 ‘M’n boodschappen
  laten bezorgen?
  Ik ben toch geen
  bejaarde!’

In kleurvakken worden 
witte teksten geplaatst.

Geef elk item een Doortrappen uitstraling. 
Gebruik Illustraties, speel met kleuren en typografie.

tip

Wie is de oudste 
fietser van Nederland?
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Aboria pe nosapel ecaboratur aces volore non ero blaturibus volest, officiis es auda de 

eveliquas estiasp eruptiis et alis sim ratet voluptissit, similit pratium aut pro is commodi 

scipsan imincti busam, omnimus itisci pident, simagnia simodistin eos quibusa peligenis 

volorecatum raes aut hit voluptaque sitisci pident, simagnia simodistin eos quibusa peligenis 

volorecatum raes aut hit voluptaque porum eos rehenda es et alia simus ex et estotaet, 

incid ut aut fugi. Meedoen? Ga naar doortrappen.nl

Poster/advertentie

Deze uitingen spreken de doelgroep direct aan en moet 

hen tot actie over laten gaan. Hiervoor gebruik je altijd 

een groot beeld in combinatie met een korte en krachtige 

tekst. Bij voorkeur in een vraag die aangeeft hoe iets 

beter, slimmer, handiger of veiliger kan. Met in de platte 

tekst meer uitleg en een verwijzing naar een evenement 

of de website.

Poster/advertentie

Aboria pe nosapel ecaboratur aces volore 

non ero blaturibus volest, offi ciis es auda 

de eveliquas estiasp eruptiis et alis sim 

ratet voluptissit, similit pratium aut pro is 

commodi scipsan imincti busam, omnimus 

itisci pident, simagnia simodistin eos qu

ibusa peligenis volorecatum raes aut hit 

voluptaque sitisci pident, simagnia sim

odistin eos quibusa peligenis volorecatum 

raes aut hit voluptaque porum eos rehe

da es et alia simus ex et estotaet, incid.

Meedoen? Ga naar doortrappen.nl

Hoe manoeuvreer je 
handiger door het verkeer?

Hoe manoeuvreer je 
handiger door het verkeer?
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Als er samenwerkingspartners vermeld worden, plaats 

je het logo van Doortrappen bovenaan het document. 

De partners worden onderaan vermeld. De logo’s van 

partners mogen nooit groter geplaatst worden dan het 

Doortrappen logo.

Bij een 50/50 samenwerking, plaats je beide logo’s even 

groot onderaan het document. Het Doortrappen logo 

staat altijd aan de rechterkant.

Samenwerking 
met partners

Hoe manoeuvreer je 
handiger door het verkeer?

Aboria pe nosapel ecaboratur aces volore non ero blaturibus volest, offi ciis es auda de 

eveliquas estiasp eruptiis et alis sim ratet voluptissit, similit pratium aut pro is commodi 

scipsan imincti busam, omnimus itisci pident, simagnia simodistin eos quibusa peligenis 

volorecatum raes aut hit voluptaque sitisci pident, simagnia simodistin eos quibusa peligenis 

volorecatum raes aut hit voluptaque porum eos rehenda es et alia simus ex et estotaet, 

incid ut aut fugi. Meedoen? Ga naar doortrappen.nl

Hoe manoeuvreer je 
handiger door het verkeer?

Aboria pe nosapel ecaboratur aces volore non ero blaturibus volest, offi ciis es auda de 

eveliquas estiasp eruptiis et alis sim ratet voluptissit, similit pratium aut pro is commodi 

scipsan imincti busam, omnimus itisci pident, simagnia simodistin eos quibusa peligenis 

volorecatum raes aut hit voluptaque sitisci pident, simagnia simodistin eos quibusa peligenis 

volorecatum raes aut hit voluptaque porum eos rehenda es et alia simus ex et estotaet, 

incid ut aut fugi. Meedoen? Ga naar doortrappen.nl
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Contact

Heb je vragen over toepassingen van deze stijlgids, 

neem dan contact op met:

Programmabureau Doortrappen

info@doortrappen.nl

Juul van Rijn Communicatie

06 3175 3737


