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Huisstijl Gemeente Gennep • November 2020

Het logo van de Gemeente Gennep is er in twee varianten:
 
• Een versie voor op een witte achtergrond 
• Een versie voor op een blauwe achtergrond. 

Bij gebruik op een lichte of donkere achtergrond zoals een foto 
is het belangrijk dat er voldoende contrast is.

De bestanden waarin de twee logovarianten beschikbaar zijn:

FC (full color): AI, EPS en JPG
Deze bestandsformaten gebruiken voor alle drukwerkdoeleinden 
zoals folders, visitekaartjes, enveloppen, advertenties, 
Gemeenterubrieken etc.

RGB (schermkleuren): AI, EPS, JPG en PNG
Deze bestandsformaten gebruiken voor alle schermdoeleinden 
zoals de website, powerpoint, social media, banners en alle andere 
online uitingen.

• Voor zowel digitaal als print de RGB kleuren gebruiken.
• Voor social media posts de JPG gebruiken, niet de PNG.

Naast het primaire logo zijn er ook nog 
een zwarte en een diapositieve variant 
van het logo beschikbaar. Deze mogen 
alleen gebruikt te worden wanneer er 
geen mogelijkheid is om het logo in zijn 
huidige kleuren te gebruiken. Bijvoorbeeld 
bij zwartwit drukwerk of wanneer het logo 
gebruikt moet worden op een andere kleur 
achtergrond dan de huisstijlkleuren.
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Stijlelementen

De horizon van Gennep is altijd in de kleur goudbeige en wordt grotendeels gebruik als footer- of headerelement.  
De�horizon�is�altijd�aflopend�en�de�positie�van�de�contour�van�Gennep�kan�zowel�links,�rechts�als�in�het�midden�
geplaatst worden. Wanneer de horizon heel klein geplaatst moet worden dan mag de dikte van de lijn naar 
verhouding aangepast worden.

Het wallpaper patroon is een 
outline variant van het logo en 
kan ter decoratie worden ingezet 
voor bijvoorbeeld schutbladen, 
raamdecoratie, achtergronden etc.
Kleuren zijn altijd goudbeige, 
grijsblauw of wit.

Horizon Wallpaper patroon

Binnen de huisstijl van Gemeente Gennep mogen de aangeleverde illustraties - gebaseerd op de oude prenten van 
Gennep - gebruikt worden. Hiervoor zijn, naast de skyline van Gennep, ook nog enkele uitsnedes beschikbaar. 
De�illustraties�worden�momenteel�op�een�blauwe�achtergrond�geplaatst�met�het�effect�‘Vermenigvuldigen’ en een  
transparantie van 80%�zodat�het�een�watermerkeffect�krijgt.

Illustraties 

De illustraties worden grotendeels op een blauwe achtergrond geplaatst met het effect ‘Vermenigvuldigen’ 
Voor print- en drukwerk de illustratie een transparantie van 80% geven.

In december 2020 stelde de Gennepse gemeenteraad de beleidsvisie 

Blijven(d) Ontmoeten Meedoen Ondersteunen vast. Daarin staat  

hoe wij de participatiesamenleving zien: in Gennep streven we naar  

een vitale, inclusieve, samenleving, waarin mensen naar elkaar  

omkijken, mee kunnen doen en zo prettig mogelijk leven.

Volle kracht 
vooruit

In het uitvoeringsprogramma leest u hoe we werken aan 

het bereiken van deze doelen en hoe we dat betalen en 

monitoren. We maakten het uitvoeringsprogramma met 

hulp van inwoners. 

Op deze pagina’s hebben we een samenvatting gemaakt 

van het uitvoeringsprogramma. De uitgebreide versie 

vindt u hier. 

We investeren in  
preventie en Positieve 

Gezondheid

We vergroten de  
kracht van de inwoners  

en de gemeenschap

We ondersteunen 
kwetsbare inwoners  

samen met onze partners

We werken aan  
een inclusieve  
samenleving

We hebben 4 doelen:

https://www.gennep.nl/bestuur-organisatie/omo-beleid_43902/
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Doel 1

We investeren in preventie 
en Positieve Gezondheid
Bij Positieve Gezondheid gaat het om een betekenis vol 

leven. Hoe jong of oud je ook bent. De nadruk ligt niet  

op beperkingen of ziekte. Maar juist op veerkracht, eigen 

regie en aanpassingsvermogen.  

Het gaat om:

>  Lichaamsfuncties

>  Mentaal welbevinden

>  Zingeving

>  Kwaliteit van leven

>  Meedoen

>  Dagelijks functioneren

Samen met onze partners stimuleren we Positieve 

Gezondheid. Zo willen we dat inwoners zich gezond en  

fijn voelen. Ook willen we gelijke kansen op een goede 

gezondheid voor iedereen. En kleinere gezondheids

verschillen tussen verschillende groepen in de samen

leving. Met onze (keten) partners werken we daarom  

ook aan preventie.

Wat gaat de gemeente Gennep doen?

Als gemeente geven we het goede voorbeeld:  

onze medewerkers werken vanuit Positieve  

Gezondheid. Ook helpen we partijen waarmee we 

samenwerken (onze ketenpartners, zie doel 4), zodat  

zij ook met Positieve Gezondheid aan de slag kunnen.  

We geven hen bijvoorbeeld een training. We organiseren 

netwerkbijeenkomsten waar onze ketenpartners elkaar 

kunnen ontmoeten. En daarna maken we Positieve 

Gezondheid ook bij inwoners breder bekend. We vinden 

het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom maken 

we sport en cultuur bereikbaar voor inwoners met een 

laag inkomen en zetten we programma’s in als Gennep 

Doet Mee en GIDS.

De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie    
                                  en aanpassingsvermogen
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Iedereen is anders. Mensen verschillen van 

elkaar, bijvoorbeeld in geslacht en leeftijd.  

Maar ook in etniciteit, leef en werkstijlen, 

verstandelijke beperkingen en karakter

eigenschappen. Wij streven naar een 

inclusieve samenleving waarin iedereen 

gelijk waardig kan meedoen. Dat gaat niet 

vanzelf. Het is belang rijk dat we contact hebben 

met elkaar en dat we elkaar begrijpen en  

respec teren. Onze inwoners zijn over het 

algemeen sociaal ingesteld en ondersteunen 

elkaar waar dat kan. Veel mensen zijn lid van  

een vereniging. En er zijn in onze gemeente  

veel vrijwilligers. Toch is er vraag naar meer 

vrijwilligers.

Werk

Veel aspecten van gezondheid hebben hiermee 

te maken: kwaliteit van leven, zingeving, mee

doen, dagelijks functioneren. Werk is belangrijk 

voor sociale contacten. Inwoners die geen 

betaald werk kunnen doen, bieden wij onder

steuning op maat via INTOS. Daar is dag

besteding, beschut en begeleid werk en 

bemiddeling naar gesub sidieerd of betaald werk. 

Mensen met of zonder uitkering kunnen hier aan 

de slag. 

Iedereen hoort erbij

De overheid en de gemeente willen dat  

bij zondere doelgroepen in hun eigen omgeving 

worden geaccepteerd. Bijzondere doelgroepen 

zijn bijvoorbeeld mensen met verward of 

onbegrepen gedrag. Wij werken (met onze 

buurgemeenten) aan een gezamenlijke aanpak. 

Dat doen we met professionals en vrijwilligers. 

Zodat iedereen kan meedoen aan activiteiten  

in zijn of haar buurt.

Wat gaat de gemeente Gennep doen?

In onze gemeente bevorderen we de ontmoeting 

tussen inwoners (met of zonder beperkingen op 

geestelijk, lichamelijk en/of verstandelijk gebied). 

Bijvoorbeeld met de KonnectKever: een sociale 

kaart waarop inwoners gemakkelijk zien waaraan 

ze mee kunnen doen. Ook bieden we inwoners 

werk op maat via INTOS. En we pakken laag 

geletterdheid aan. Hierbij krijgen we hulp  

van de bibliotheek. Op die manier proberen  

we drempels weg te halen. Bij onze eigen 

activiteiten, zoals subsidiegesprekken en 

beoordelingen, hebben we aandacht voor 

inclusiviteit en integratie. En we zorgen voor een 

helder vrijwilligersbeleid binnen onze gemeente. 

Doel 2

We werken aan een inclusieve samenleving
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Doel 3

We vergroten de kracht van de  
inwoners en de gemeenschap
In onze gemeente werken we aan een participatie 

samenleving: een samenleving waar inwoners, 

(zelf)organisaties en lokale bedrijven ruimte 

hebben om zelf te werken aan hun sociale 

omgeving. Als gemeente doen we dus soms een 

stap terug. We stimuleren alle inwoners om 

zelf met ideeën te komen en deze uit te voeren.  

Dat doen we in verschillende stappen:

>  We staan open voor ideeën van inwoners  

en (professionele) partners.

>  We ondersteunen inwonersinitiatieven  

waar dat nodig is. Bijvoorbeeld met advies, 

coaching of subsidie. Ook ondersteunen we 

dorpsondersteuners en wijkverbinders  

bij de doorontwikkeling van hun werk.

>   Lukt het inwoners niet om een initiatief  

te realiseren? Dan kijken we welke rol  

wij als gemeente kunnen vervullen.

Per stap overleggen we met inwoners wat zij  

van de gemeente verwachten en wat zij van  

ons mogen verwachten.  

Wat gaat de gemeente Gennep doen?

We hebben in de participatiesamenleving niet 

meer altijd een leidende rol. Steeds vaker zijn  

we adviseur, verwijzer of facilitator. Dat vraagt 

van ons als gemeente een andere houding: meer 

luisteren en minder sturen. We trainen onze 

medewerkers om meer samen met inwoners te 

werken. Onze getrainde medewerkers geven  

dan zelf het goede voorbeeld.

We stimuleren inwoners om met ideeën te 

komen. Samen met dorps en wijkraden maken 

we een meerjarenplan. Ook geven we wijkraden 

een steeds grotere rol bij het beheer van 

ontmoetingsplekken en buurthuizen. Op die 

manier is het voor inwoners eenvoudiger om 

hun ideeën te delen. We gaan ‘Right to Challenge ’ 

bekender maken: inwoners kunnen hiermee een 

deel van het gemeentelijk budget zelf beheren. 

Een van de mooie voorbeelden hiervan is de 

KonnectKever. 

We willen dat onze verschillende partners goed 

samenwerken. Daarom spreken we de rollen, 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

steeds goed met elkaar af. Ook maken we een 

overzicht van bestaande netwerken. Netwerken 

kunnen bijvoorbeeld helpen om kansen te be 

nutten of om moeilijke situaties te voorkomen.

Hierbij krijgen we hulp van de bibliotheek. Op die 

manie proberen we drempels weg te halen. Bij 

onze eigen activiteiten, zoals subsidiegesprekken 

en beoordelingen, hebben we aandacht voor 

inclusiviteit en integratie. 
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Doel 4

We ondersteunen kwetsbare  
inwoners samen met onze partners
We willen ervoor zorgen dat iedereen kan 

meedoen en niemand de aansluiting met  

de samenleving verliest. Daarom helpen we 

mensen om zelfredzaam te zijn. We bieden de 

ondersteuning via Team Toegang. Daarbij geven 

we inwoners zo veel mogelijk zelf de regie. Met 

de inwoner maken we een leefzorgplan. Daarin 

staat wat de inwoner in de toekomst zou willen. 

Ketenpartners

Als gemeente werken we niet alleen, maar  

samen met ketenpartners. Dat zijn bijvoorbeeld 

welzijnscoaches, huisartsen, scholen, kinder

opvang en woningbouwverenigingen. Met hen 

maken we afspraken over (vroeg)signalering  

en preventie. Ook stemmen we af wie welke 

ondersteuning biedt. En we maken goede 

afspraken over privacy. We geven onze 

ketenpartners een training hierover.

Ondersteuning

Krijgen inwoners ondersteuning van de 

gemeente? Dan willen we dat deze onder

steuning helemaal aansluit bij de behoefte van 

de inwoner. En dat de inwoner de ondersteuning 

op tijd krijgt. Inwoners geven aan dat we als 

gemeente niet altijd voldoende doorpakken.  

We onderzoeken hoe dat beter kan. We moeten 

onze ondersteuning regelmatig herbeoordelen: 

bieden we nog steeds de juiste ondersteuning 

aan? We onderzoeken hoe we zo’n her

beoordeling efficiënt kunnen doen.

Wat gaat de gemeente Gennep doen?

We brengen maatschappelijk werk weer terug in 

de wijken. We willen ervoor zorgen dat inwoners 

Team Toegang kennen en makkelijk kunnen 

benaderen. Ook kijken we samen met inwoners 

en organisaties welke ideeën en mogelijkheden 

er zijn voor algemene en collectieve 

voorzieningen.

We blijven goed zorgen voor mensen in de knel.  

We kijken bijvoorbeeld hoe we de juiste onder

steuning kunnen blijven bieden aan jongeren  

die 18 worden en die op dat moment al onder

steuning ontvangen. Ook ondersteunen en 

ontlasten we onze mantelzorgers waar dat kan. 

Aan mensen die zelf geen hulp meer kunnen  

of durven vragen, geven we ‘bemoeizorg’.  

Zo helpen we hen op weg naar de juiste zorg  

en ondersteuning. 
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Het logo van de Gemeente Gennep is er in twee varianten:
 
• Een versie voor op een witte achtergrond 
• Een versie voor op een blauwe achtergrond. 

Bij gebruik op een lichte of donkere achtergrond zoals een foto 
is het belangrijk dat er voldoende contrast is.

De bestanden waarin de twee logovarianten beschikbaar zijn:

FC (full color): AI, EPS en JPG
Deze bestandsformaten gebruiken voor alle drukwerkdoeleinden 
zoals folders, visitekaartjes, enveloppen, advertenties, 
Gemeenterubrieken etc.

RGB (schermkleuren): AI, EPS, JPG en PNG
Deze bestandsformaten gebruiken voor alle schermdoeleinden 
zoals de website, powerpoint, social media, banners en alle andere 
online uitingen.

• Voor zowel digitaal als print de RGB kleuren gebruiken.
• Voor social media posts de JPG gebruiken, niet de PNG.

Naast het primaire logo zijn er ook nog 
een zwarte en een diapositieve variant 
van het logo beschikbaar. Deze mogen 
alleen gebruikt te worden wanneer er 
geen mogelijkheid is om het logo in zijn 
huidige kleuren te gebruiken. Bijvoorbeeld 
bij zwartwit drukwerk of wanneer het logo 
gebruikt moet worden op een andere kleur 
achtergrond dan de huisstijlkleuren.

Logo
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Stijlelementen

De horizon van Gennep is altijd in de kleur goudbeige en wordt grotendeels gebruik als footer- of headerelement.  
De�horizon�is�altijd�aflopend�en�de�positie�van�de�contour�van�Gennep�kan�zowel�links,�rechts�als�in�het�midden�
geplaatst worden. Wanneer de horizon heel klein geplaatst moet worden dan mag de dikte van de lijn naar 
verhouding aangepast worden.

Het wallpaper patroon is een 
outline variant van het logo en 
kan ter decoratie worden ingezet 
voor bijvoorbeeld schutbladen, 
raamdecoratie, achtergronden etc.
Kleuren zijn altijd goudbeige, 
grijsblauw of wit.

Horizon Wallpaper patroon

Binnen de huisstijl van Gemeente Gennep mogen de aangeleverde illustraties - gebaseerd op de oude prenten van 
Gennep - gebruikt worden. Hiervoor zijn, naast de skyline van Gennep, ook nog enkele uitsnedes beschikbaar. 
De�illustraties�worden�momenteel�op�een�blauwe�achtergrond�geplaatst�met�het�effect�‘Vermenigvuldigen’ en een  
transparantie van 80%�zodat�het�een�watermerkeffect�krijgt.

Illustraties 

De illustraties worden grotendeels op een blauwe achtergrond geplaatst met het effect ‘Vermenigvuldigen’ 
Voor print- en drukwerk de illustratie een transparantie van 80% geven.

Volle kracht vooruit

Zo gaan we dat doen

In het sociaal domein gaat veel geld om: bijna de helft  

van het gemeentebudget. Het grootste deel daarvan 

geven we uit aan individuele ondersteuning. Daarbij 

zorgen we ervoor dat we bij het inkopen van deze 

ondersteuning letten op een goede prijskwaliteits

verhouding. We houden onze kosten goed in beeld,  

zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is. Als dat op de 

korte termijn niet lukt, moeten we voor de lange termijn 

maatregelen nemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het maken 

van algemene voorzieningen, waarmee we verschillende 

personen tegelijk kunnen ondersteunen.

We meten of onze ondersteuning effect heeft. We vragen 

dat bijvoorbeeld aan de dorps en wijkraden. Ook meten 

we of inwoners tevreden zijn over de kwaliteit van de 

ondersteuning die wij leveren. 

Wat kunt u bijdragen?

In onze gemeente vinden we inwonerkracht en de kracht 

van de samenleving heel belangrijk. De gestelde doelen 

kunnen we alleen bereiken samen met de inwoners.  

U kunt helpen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.  

En door om te zien naar andere mensen, door  

ook in het dagelijks leven te werken  

aan inclusiviteit.

Op die manier zorgen we ervoor  
        dat onze gemeente voor iedereen 
een fijne plek is om te wonen 
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