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Den Haag Mantelzorg

Inleiding

Mantelzorg in Den Haag en de rol  

van de gemeente.

Een op de drie mensen is mantelzorger. Er zijn 

in Den Haag dan ook zo’n 120.000 Haagse 

mantelzorgers actief (bron: Zunderdorp, o.b.v. 

stadsenquête 2019). Zij zijn voor onze stad 

onmisbaar in het ondersteunen van kwets-

bare inwoners. Met hun inzet maken zij van 

Den Haag een sociale, vitale en zelfredzame 

stad. De gemeente Den Haag is deze mantel-

zorgers dankbaar voor het werk dat zij doen en 

heeft een beleidsplan mantelzorg opgebouwd 

rond drie pijlers: het ondersteunen,  waarderen 

en informeren van mantelzorgers. Dit heeft als 

doel om overbelasting bij deze mensen te 

voorkomen én ze in het zonnetje te zetten. 

Maar omdat we weten dat veel mantelzorgers 

zich niet realiseren dat ze mantelzorger zijn is 

het belangrijk dat we herkenbaar, begrijpelijk 

en alom zichtbaar met deze groep 

 communiceren.

Een stijlgids voor Den Haag Mantelzorg 

• Om samen met partners in de stad allemaal 

dezelfde communicatiestijl te gebruiken; 

• dit zorgt voor eenheid, samenhang en 

uniformiteit in de communicatie met de 

mantelzorgers in Den Haag; 

• en vergroot daarmee de herkenbaarheid, 

zichtbaarheid, en bekendheid van ons beleid 

en onze initiatieven rond mantelzorg voor 

de mantelzorgers!

Wanneer een persoon zorgt voor 

iemand in zijn of haar omgeving,  

dan is diegene mantelzorger. Deze 

mensen zorgen voor een ouder, 

partner, kind of een goede vriend 

met een lichamelijke aandoening, 

psychische ziekte of een beperking. 

Zij doen bijvoorbeeld huishoudelijke 

taken, begeleiden hun naaste bij een 

bezoek aan een arts, of nemen 

vergaande beslissingen over diens 

geld of gezondheid. Dit noemen we 

allemaal mantelzorg. Zorgen voor 

iemand die hulp nodig heeft is iets 

dat mensen vanzelfsprekend vinden. 

Daardoor hebben veel mensen niet 

door dat ze mantelzorger zijn.
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Stijltoepassing

Eigen communicatiestijl

Om de zichtbaarheid en bekend- 

heid van Den Haag Mantelzorg  

te vergroten, is er een eigen 

communicatiestijl ontwikkeld  

binnen de huisstijl van de  

gemeente Den Haag. 

Bij het opzetten van een communicatiestijl 

zijn twee dingen van belang:

• De huisstijltoepassing in het algemeen;

• Het afzenderschap. 

Huisstijltoepassing

Voor alle uitingen van Den Haag Mantelzorg 

geldt als basis de huisstijl van de gemeente 

Den Haag. Deze stijlgids is een aanvulling 

daarop, die alleen geldt voor de uitingen van 

Den Haag Mantelzorg.

Afzenderschap en stijlvakken

Om het afzenderschap van de gemeente 

Den Haag te bepalen en de manier waarop de 

huisstijl van de gemeente wordt toegepast in 

de communicatie is het Handboek  

Afzenderschap en toepassing huisstijl 

 samengesteld. In dit Handboek zijn   

4 niveaus uitgewerkt. 

Den Haag Mantelzorg valt onder niveau 2. 

In dit niveau valt alle communicatie waarvan 

de gemeente Den Haag initiatief nemer of een 

gelijkwaardige partner is in een 

samenwerkings verband (intern of extern).  

De richtlijnen van niveau 2 zijn als volgt.

• Afzender: gemeente Den Haag in  

samenwerking met partners; 

• Huisstijl: gemeente Den Haag, met ruimte 

voor elementen uit de communicatiestijlen 

van partners (logo gebruik partners niet 

verplicht);

• Uitvoering communicatie: onder regie  

van gemeente Den Haag.

Voor vragen kun je terecht bij:  

Intern Multimedia

Extern huisstijl@denhaag.nl

DH Kleurenpalet +

Meer vrijheid in kleurbehandeling 

zoals het toepassen van verlopen.

DH Typografie +

Er mag één extra lettertype 

gebruikt worden. Dit is Bebas Neue;  

zie pagina 9: Lettertypen.

DH Beeld

Meer vrijheid in fotografie, 

denk aan het gebruik van vrijstaande 

foto’s en fotobewerking.

Gebruik de facettenbalk in 

één van de drie mantel-

zorg-typen  kleuren.

Afzender: gemeente  

Den Haag en partners.  

De partnerlogo’s (niet 

verplicht) staan in het grijze 

gebied onderaan elk middel 

in het logogebied.

In  samenwerking met

DH Kleurenpalet +

DH Typografie +

DH Grafische stĳl

DH Beeld + 

2

3

4

1 Niveau 1

Stijlvak Corporate

100% gemeente Den Haag

Niveau 2

Stijlvak Samenwerking

initiatief gemeente Den Haag

Niveau 3

Stijlvak Samenwerking

initiatief partners

Niveau 4

Stijlvak Sponsoring

Logo 
partner

Logo 
partner

mailto:huisstijl%40denhaag.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20de%20huisstijltoepassing
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Den Haag Mantelzorg

Typen Mantelzorgers

Dé Haagse mantelzorger bestaat 

niet. Er is niet één type mantelzorger. 

Daar is de groep te groot voor. 

Iedereen kan immers mantelzorger 

worden of zijn. Om deze grote en 

diverse groep mensen te kunnen 

bereiken én informeren, waarderen 

en ondersteunen, moet je kennis 

opdoen over hun wensen en 

behoeften. 

Om inzicht te krijgen in hun wensen en 

behoeften is er een doelgroepanalyse  

gemaakt. In deze analyse staan  

4 typen mantelzorgers beschreven:  

1. De oudere mantelzorger, 

2. De werkende mantelzorger, 

3. De mantelzorger met een  

niet-westerse achtergrond,

4. De jonge mantelzorger.

Splitsing in 3 typen voor communicatie

Omdat jongeren een moeilijk bereik-

bare doelgroep zijn met een specifieke 

visuele cultuur hebben we voor hen 

een aparte stijl ontwikkeld. Ook 

hebben zij net iets specifiekere 

behoeften omdat zij vaak naast de 

zorg voor hun familielid worstelen 

met school en de ontwikkeling van 

hun eigen identiteit. Dit vraagt om 

een aparte manier van benaderen.

Type 2 - Jongeren

De derde stijl is bestemd voor de 

professionals. Dit zijn mensen en 

organisaties binnen Den Haag die 

werken voor en met mantelzorgers.  

Zij hebben andere informatie nodig 

dan de mantelzorgers zelf.

Type 3 - Professionals

Ondanks dat er verschillende typen 

mantelzorgers zijn hebben we in de 

communicatie ervoor gekozen om één 

visuele stijl te hanteren voor de 

oudere mantelzorger, de werkende 

mantelzorger en de mantelzorger met 

een niet-westerse achtergrond. In tone 

of voice en de keuze voor 

communicatie middelen kun je een 

differentiatie aanbrengen voor 

communicatie met de verschillende 

groepen. 

Type 1 - Algemeen
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Den Haag Mantelzorg

Het beeldelement

De bloem in het beeldelement is een 'vergeet-

mij-nietje'. Deze wordt ook vaak uitgereikt bij de 

Dag van de Mantelzorg jaarlijks op 10 november. 

De naam is letterlijk de symboliek. Deze mensen 

en dit werk zijn te belangrijk om uit het oog te 

verliezen. Juist diegenen die zorg nodig hebben 

of zorg dragen voor anderen. In de bloem zit ook 

de associatie met blijven bloeien en kunnen 

groeien. 

De bloem is bewust in een cirkel geplaatst. Deze 

benadrukt het beeld element en voegt ook 

betekenis toe. Het idee achter de bloem wordt 

omarmd en versterkt. Een cirkel staat onder 

andere symbool voor eenheid en heelheid. Ieder 

mens heeft recht op goede zorg en dat wordt 

door deze organisatie en de mensen gewaar-

borgd. In deze omgeving en dit netwerk is men 

onderdeel van een geheel. Binnen deze kring is er 

aandacht en zorg voor elkaar.

Bij de gelieerde samenwerkings organisaties en 

partners wordt ook gebruik gemaakt van de 

cirkel om het raakvlak tussen de thema’s, 

doelgroepen en het maatschappelijk werk te 

benadrukken. 

 

Door samen goed voor elkaar te zorgen,  

vandaag en morgen.

Beeldelement JongerenBeeldelement Algemeen Beeldelement Professionals

In het geval van Den Haag Doet  

(vrijwilligerswerk) is het beeld-

element een hart, wat symbool 

staat voor (mede)liefde en (mede)

leven, begrip en gevoel hebben voor 

en bij anderen. 

Bij de internationale variant 

daarvan, Volunteer the Hague, is het 

beeld element de wereld/aarde, wat 

een vertaling is van hetzelfde idee, 

maar dan wereldwijd over de hele 

aarde.

+ + =
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Den Haag Mantelzorg maakt  

gebruik van een eigen beeld- en 

tekstelement, als herkennings- 

punt in de communicatie.  

De volgende regels zijn leidend bij 

het toepassen van deze elementen.

• het beeld- en/of tekstelement heeft  

genoeg afstand van het logo van de  

gemeente Den Haag (er mag geen  

concurrentie in het afzenderschap  

ontstaan);

• het beeld- en/of tekstelement is nooit  

een vervanger van het logo van de  

gemeente Den Haag en kan nooit  

zelfstandig als project- of campagne  

logo worden gebruikt.

• het tekstelement is gebaseerd op  

de typografie en het kleurenpalet van  

huisstijl van Den Haag;

• de elementen hebben geen standaard 

positie (zoals een logo) en moeten op  

verschillende manieren en middelen  

worden toegepast. 

Stijltoepassing

Het beeld- en tekstelement

Den Haag Mantelzorg

Den Haag 
Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg

Tekstelement 
Lettertype: TheMix SemiBold

Het tekstelement kan over één of over twee regels gezet worden en mag zowel link- als rechtlijnig geplaatst worden. 

Verder kan er een kleur aan toegevoegd worden. Let hierbij wel op dat de eigen mantelzorg-type-kleur gebruikt wordt.

Beeldelement Algemeen Beeldelement Jongeren Beeldelement Professionals

Den Haag Mantelzorg

Den Haag 
Mantelzorg



Meld je aan 
voor een 
vergoeding
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Stijltoepassing

Stijlelementen

De cirkel is een versterkend en verbindend stijl- 

element, die aanwezig is in de identiteit van  

Den Haag Mantelzorg. Zowel in de bloem als in 

de vloeiende vormen van de andere stijlelementen. 

De betekenis en symboliek van het beeldelement 

en bijbehorende stijlelementen zijn bedoeld om 

te gebruiken in de creatie van communicatie 

voor allerlei onderwerpen en boodschappen, 

zoals de waarderingscampagne ter ere van 

mantelzorgers of het jaarlijkse evenement.  

De stijlelementen hoeven echter niet allemaal 

gecombineerd te worden toegepast.

De gelijkenis van elementen zit in de vloeiende 

beweging en betekenis en symboliek van het 

beeldelement. Belangrijk in de vormgeving van 

de Den Haag Mantelzorg identiteit zijn:

1 ‘vloeiende lijnen’, zoals: de golvende lijn, 

welke wordt gebruikt onderaan uitingen;

2 ‘blobs’, welke zijn afgeleid van de bloem-

blaadjes. 

We willen onze communicatie daarmee een 

vriendelijke en toegankelijke uitstraling mee-

geven, met een mate van zachtheid en 

 flexibiliteit die hiervoor nodig is. Veel mensen 

doen dit (vrijwilligers)werk erbij en hebben 

meerdere rollen. De diverse typen en redenen 

zijn sym bolisch vertegenwoordigd in de kern en 

blaadjes van de bloem. 

denhaagmantelzorg.nl
1

2

De vormen van de ‘blobs’, welke zijn afgeleid van 

de bloemblaadjes.

Partners, kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, ouderen, jongeren en professionals. 

Velen dragen bewust of onbewust bij aan zorg voor elkaar en dat verdiend aandacht.

Den Haag 
Mantelzorg
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Om te zorgen dat Den Haag 

Mantelzorg zonder samenwerking 

met de gemeente Den Haag zijn 

eigen stijl en uitstraling blijft 

behouden, kunnen de beeld-, tekst- 

en stijlelementen door externe 

partners opgevraagd worden. 

Er kan hierbij door de externe partners 

gebruik worden gemaakt van de het beeld- en 

tekstelement zoals omschreven op pagina 7. 

En van de stijlelementen zoals omschreven op 

pagina 8.

Lettertypen dienen door de partner zelf 

aangeschaft te worden.

Om te zorgen dat Den Haag Mantelzorg zijn 

eigen stijl behoudt is het aan te raden ook de 

kleuren zoals omschreven op pagina 11 aan te 

houden.

Kijk ter inspiratie voor de opmaak naar de 

voorbeelden op pagina 15 en 16.

Stijltoepassing

(Stijl)elementen gebruik voor partners 

Den Haag 
Mantelzorg

Den Haag 
Mantelzorg

Den Haag 
Mantelzorg

Tekstelement 
Lettertype: TheMix SemiBold.  Ook toe te passen in monokleur, wit, zwart en op één regel.

Beeldelement Algemeen Beeldelement Jongeren Beeldelement Professionals
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De huisstijllettertypen zijn 

kenmerkende basiselementen  

van de huisstijl van de gemeente 

Den Haag.

Toepassingen:

• Voor kantoor (e-mail, Word, PowerPoint): 

Arial en Georgia

• Websites: TheMix en TheSans

• Digitale middelen (niet websites):  

Arial en Georgia

• Video: TheMix en ondertiteling:   

Arial Bold

• Print- en drukwerk: TheMix Basic B  

en TheSans Basic B

• Ruimtelijke middelen: TheMix Basic B  

en TheSans Basic B

In niveau 2 is het toegestaan om één extra 

lettertype te gebruiken. Dit is Bebas Neue, 

en wordt alleen gebruikt in koppen in 

de communicatie naar het type jonge 

mantel zorgers.

Leesbaarheid

De toepassing van zwarte en witte typografie 

op kleurvlakken is voor alle kleuren van de 

huisstijl onderzocht. Daarbij is uitgegaan van 

een goede leesbaarheid van teksten in een 

minimale corps grote van 8,75 pt.  

Er is hierbij ook rekening gehouden met 

kleurenblindheid.

Typografie professioneel drukwerk: TheSans Basic C5 en TheMix Basic C5.

TheMix Basic B

TheMixB W2 ExtraLight  TheMixB W2 ExtraLight Italic

TheMixB W3 Light  TheMixB W3 Light Italic

TheMixB W4 SemiLight  TheMixB W4 SemiLight Italic

TheMixB W5 Plain  TheMixB W5 Plain Italic

TheMixB W6 SemiBold  TheMixB W6 SemiBold Italic

TheMixB W7 Bold  TheMixB W7 Bold Italic

TheMixB W8 ExtraBold  TheMixB W8 ExtraBold Italic

TheMixB W9 Black  TheMixB W9 Black Italic

TheSans Basic B

TheSansB W2 ExtraLight  TheSansB W2 ExtraLight Italic

TheSansB W3 Light  TheSansB W3 Light Italic

TheSansB W4 SemiLight  TheSansB W4 SemiLight Italic

TheSansB W5 Plain  TheSansB W5 Plain Italic

TheSansB W6 SemiBold  TheSansB W6 SemiBold Italic

TheSansB W7 Bold  TheSansB W7 Bold Italic

TheSansB W8 ExtraBold  TheSansB W8 ExtraBold Italic

TheSansB W9 Black  TheSansB W9 Black Italic

Extra lettertype, alleen gebruik in koppen 

in de communicatie naar het type Jongeren

Bebas Neue Light

Bebas Neue Regular

Bebas Neue Bold

Extra lettertype

Stijltoepassing

Lettertypen

Toegankelijkheid

Als gemeente hebben we de plicht om 

alle informatie toegankelijk aan te bieden. 

Dit betekent dat communicatiemiddelen 

bruikbaar moet zijn voor iedereen, inclusief 

mensen met een beperking.

Onze kleuren zijn getest en voldoen aan deze 

regels die op Europees niveau zijn afgespro-

ken in de WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines).

Er mogen geen kleuren worden toegevoegd.

Voor vragen kun je terecht bij:  

Intern Multimedia

Extern huisstijl@denhaag.nl

mailto:huisstijl%40denhaag.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20de%20huisstijltoepassing


Oranje 1

cmyk 0/75/100/5

rgb 225/86/1

hex #E15601

Oranje 2

cmyk 0/65/100/3

rgb 232/110/0

hex #E86E00

Oranje 3

cmyk 0/55/100/0

rgb 241/135/0

hex #F18700

Oranje 4

cmyk 0/45/95/0

rgb 245/156/5

hex #F59C05

Oranje 5

cmyk 0/30/90/0

rgb 251/187/29

hex #FBBB1D

Oranje 6

cmyk 0/20/90/0

rgb 255/205/23

hex #FFCD17

Paars 1

cmyk 55/95/0/0

rgb 100/28/104

hex #641C68

Paars 2

cmyk 35/90/0/0

rgb 125/46/128

hex #7D2E80

Paars 3

cmyk 30/80/0/0

rgb 143/60/141

hex #8F3C8D

Paars 4

cmyk 25/80/0/0

rgb 156/72/150

hex #9C4896

Paars 5

cmyk 20/75/0/0

rgb 168/96/166

hex #A860A6

Paars 6

cmyk 15/60/0/0

rgb 179/120/177

hex #B378B1
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De huisstijlkleuren van Den Haag 

Mantelzorg zijn gebaseerd op het 

kleurenpalet van de huisstijl van de 

gemeente Den Haag.

De kleur oranje is de basiskleur van de stijl voor 

Den Haag Mantelzorg - Algemeen (Type 1). De 

kleuren kunnen in verschillende tinten gebruikt 

worden. De kleuren Paars 2 en Groen 5 zijn de 

basis kleuren voor Jongeren en Professionals. 

  

Accent- en secondaire kleur

Oranje is bij Jongeren en Professionals de 

accentkleur en vormt de verbinding tussen de 

verschillende typen Mantelzorg.

De secundaire kleur (Grijs 1) gebruiken we voor 

teksten en accenten in de vormgeving.

De basiskleur kan in een kleurverloop 

gecombineerd worden met de accentkleur.  

In de verhouding 1/4 of 1/5 (de accentkleur blijft 

ondergeschikt).

Toegankelijkheid 

Hou bij het combineren van de tinten rekening 

met de digitale toegankelijkheid WCAG  

(Web Content Accessibility Guidelines).

Stijltoepassing

Kleuren

Groen 1

cmyk 100/0/100/40

rgb 21/84/41

hex #155429

Groen 2

cmyk 100/0/100/20

rgb 29/107/52

hex #1D6B34

Groen 3

cmyk 100/0/100/10

rgb 34/123/60

hex #227B3C

Groen 4

cmyk 100/0/100/0

rgb 36/134/65

hex #248641

Groen 5

cmyk 80/0/80/0

rgb 80/161/90

hex #50A15A

Groen 6

cmyk 55/0/55/0

rgb 126/181/124

hex #7EB57C

Hoofd-, secondair-, accentkleuren

HOOFDKLEUR ORANJE 2

Secondaire kleur Grijs 1

accentkleur Groen 5

HOOFDKLEUR PAARS 2

Secondair e kleur Grijs 1

accentkleur Oranje 2

HOOFDKLEUR GROEN 5

Secondair e kleur Grijs 1

accentkleur Oranje 2

Algemeen

A
cce

n
t

A
cce

n
t

Jongeren Professionals Secondair

Grijs 1

cmyk 0/0/0/90

rgb 75/75/75 

hex #4B4B4B



12 Stijlgids Den Haag Mantelzorg | versie 1

Stijltoepassing

Fotografie

Het gebruik van beeld is een 

belangrijk onderdeel van de 

gemeentelijke huisstijl. Daarom zijn 

er voor Den Haag Mantelzorg als 

onderdeel van de gemeente 

beeldrichtlijnen opgesteld, die 

gelden voor alle beeldbepalende 

foto’s en illustraties.

Beeldrichtlijnen (foto’s en illustraties)

• Haags: foto’s en illustraties zijn een 

weerspiegeling van (het karakter van)  

de gemeente Den Haag en zijn daarom 

realistisch en herkenbaar Haags.

• Diversiteit: tienduizenden mensen uit alle 

delen van de wereld werken en wonen in 

de verschillende wijken van Den Haag. 

Samen geven zij de stad haar unieke 

internationale karakter. Elk communicatie-

middel doet in zijn beeldkeuze recht aan 

onze multiculturele samenleving.

• Helder: foto’s en illustraties zijn helder van 

lijn en kleur en hebben focus in 

 compositie. Vermijd onnodige verfraaiing 

en stel afzender en de boodschap centraal.

• Op alle foto’s willen we een mantelzorger 

in actie. Met of zonder naaste erbij in 

beeld. Hoe ziet een dag van een mantel-

zorgen eruit. De beelden moeten uit het 

leven gegrepen lijken. Mensen moeten zich 

in de afbeelding herkennen.

Jongeren ProfessionalsAlgemeen
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De iconenstijl van Den Haag Mantelzorg volgt 

de stijl van Den Haag en bestaat uit generieke 

iconen van mens en en objecten die gemakke-

lijk specifiek te maken zijn met toevoeging 

van minimale elementen. 

Uitgangspunten voor de stijl zijn:

• realistische stilering van mens en object

• combinatie van huisstijlkenmerken  

verwerkt in de detaillering (lijndiktes, 

vloeiende lijnen en scherpe hoeken)

• basisvormen makkelijk specifiek te maken

• zo min mogelijk detail gebruiken om het  

onderwerp te verbeelden.

Mens-icoon

Het mens-icoon is een realistische stilering  

en gebaseerd op de gulden snede van het 

menselijk lichaam. Het is met de gewrichten 

tot verschillende houdingen te bewegen is.

Op maat

De iconen kunnen op maat gemaakt worden 

voor mantelzorg door Multimedia.

Iconen mogen in het gehele kleurenpalet 

toegepast worden. Let op het gebruik van 

rood(=verboden) en groen(=toegestaan).

☺ Emoji's mogen als tekst toegepast worden 

in social media berichten. Niet als icoon of 

illustratie.

Stijltoepassing

Iconenstijl

De onderzoeksresultaten van het onderzoek over het gebruik van Iconen 

zijn binnenkort beschikbaar via dCC

Generieke iconen

Iconen zorg en welzijn en familie

Nieuwsbrief EmailBellenChatten Afspraak makenVraag stellen
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Gebruik voornamelijk het beeld- of 

tekst element met de primaire en 

secundaire kleur op een witte 

achtergrond. 

Je kunt het beeld- of tekst element in de 

 secundaire kleur op een witte achtergrond 

gebruiken.

 

Ook kun je het op andere lichte tinten plaatsen, 

als er voor de leesbaarheid maar genoeg 

contrast is tussen het beeldelement en de 

achtergrond.

  

! Op een donkere achtergrond of donkere foto, 

gebruik je het het witte beeldelement maar 

alleen als de leesbaarheid overeind blijft.

Gebruik nooit een accent- of secondaire kleur op 

een accent achtergrond.

Stijltoepassing

Do’s en don’ts
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Den Haag Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg

✘

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✘

!

✔

✘ ✘ ✘

✘

✘

✘

✔✔

✔✔

✔✔
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Stijltoepassing

Voorbeelden 1

Posters met de stijlelementen toegepast in de 

drie stijlen algemeen, jongeren en 

professionals.

Algemeen Jongeren Professionals

In samenwerking met

Meld je aan voor 
een vergoeding

mantelzorgdenhaag.nl

op stap
Regelmatig

met jebuurman?

Den Haag Mantelzorg

In samenwerking met

Den Haag 
Mantelzorg

mantelzorgdenhaag.nl

boodschappen
Altijd

voor jemoeder?
halen

Meld je aan! voor een vergoeding

In samenwerking met

Umqui 
nobis et 
aceperum que 
porepe lecest.

mantelzorgdenhaag.nl

zorgt
Jij

ervoor.

Den Haag 
Mantelzorg

Meld je aan 
voor een 
vergoeding

In samenwerking met

Den Haag 
Mantelzorg

ommetje
Elke dag een

met jebuurman?

denhaagmantelzorg.nl

In samenwerking met

man����orgdenhaag.nl

Den Haag Mantelzorg

������
Elke dag 

voor 
jouw

��������	


Meld je aan!
voor een vergoeding

In samenwerking met

Den Haag 
Mantelzorg

Umqui nobis 
et aceperum 
que porepe 

lecest

mantelzorgdenhaag.nl

zorgt
Jij

ervoor.



Zorg voor wie 

zorgt

Den Haag Mantelzorg

In samenwerking met
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In samenwerking met

Den Haag 
Mantelzorg

Umqui nobis 
et aceperum 
que porepe.

mantelzorgdenhaag.nl

zorgtJij

ervoor.

Stijltoepassing

Voorbeelden 2

Elke dag zorgen
voor je broer?

Den Haag 
Mantelzorg

Meld je aan!
voor een vergoeding

Social ad Instagram

Digitale Mupi

Landingspage

Marleen

Ervaringen van andere 
mantelzorgers

Nequi reperia comnihillani 
consequ aectinimos aut est, 
utemquiae incipic idusapel 

Praktische hulp Steun voor jezelf Een kadootje voor jou Jonge mantelzorgers  Contact

Zorg voor 
wie zorgt!

In samenwerking met PEP en Gemeente Den Haag

Den Haag 
Mantelzorg

Roll up banner

Ansichtkaartje met cadeautje 

Bedankt!

Den Haag 
Mantelzorg

Wij hebben een cadeautje voor u  

Elke dag zorgen
voor je moeder?

Den Haag Mantelzorg

Meer informatie >

Waarderingscampagne

In samenwerking met

Altijd een ommetje 
maken met je 
buurjongen.

Dus meld je eenvoudig aan 
voor jouw kadootje op:

jij zorgt 
ervoor.

denhaagmantelzorg.nl

Den Haag 
Mantelzorg
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