
ZO KAN ’T OOK 
RICHTLIJNEN

X



INHOUD
Introductie

Campagnestijl

Eerste impressie

De hexagon

Fonts

Het Coop logo

Headings

Themaregels

Voorbeeldopmaken

Advertentie - liggend

Advertentie - staand

Raamposter - actiematig

POS

Banners

Fotografie

Personen

Producten

Packshots

p.4

p.9

p.10

p.11

p.15

p.16

p.17

p.20

p.21

p.22

p.24

p.25

p.26

p.28

p.29

p.30

p.32

p.35

2



3

INTRODUCTIE - NIEUWE MERKCAMPAGNE
We starten een nieuwe merkcampagne. 

Deze campagne is voor al die consumenten die denken ‘Ik wil wel duurzamer kiezen, gezonder en 
meer gevarieerd eten of bijdragen aan de buurt. Maar hoe doe ik dat concreet?’

Als betrokken voorvechter gaan we consumenten voor in de zoektocht naar een antwoord. Naar 
mogelijke oplossingen. Want die heeft Coop. 

We inspireren en helpen consumenten om te kiezen voor gezonder, duurzamer, meer gevarieerd en 
betrokken leven. En we tonen ze dat wij al die thema’s net zo belangrijk vinden als zij. Want gedeelde 
idealen scheppen een band!

Dat doen we uiteraard niet op een belerende toon. Dus niet, “Zo moet het!”. Nee, we presenteren een 
alternatief met de luchtige en impliciet uitnodigende afsluiter…
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INTRODUCTIE - NIEUWE MERKCAMPAGNE
Om een consistente merkcampagne te voeren die in boodschap, overtuiging, tekst en beeld altijd als 
één geheel voelt is dit document met campagnerichtlijnen opgesteld. 

Hierin vind je alles wat je moet weten over de toepassing van alle verschillende onderdelen die bij 
elkaar de “Zo kan ’t ook!”-campagne maken. 
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INTRODUCTIE - WAT IS HET?
De “Zo kan ’t ook!”-campagne is een merkcampagne. Dat wil zeggen dat de campagne bedoeld is 
om consumenten een vernieuwd beeld van het merk Coop als geheel te geven. 

De campagneregel “Zo kan ’t ook!” is bedoeld om een onderscheidende boodschap te communiceren. 
Dat betekent dat we deze regel selectief gebruiken. 

De nieuwe campagnestijl kan wel breder ingezet worden dan deze campagne. Deze kan als nieuwe 
huisstijl gehanteerd worden. Richtlijnen voor toepassing van deze stijl staan uitgebreid beschreven 
in de volgende hoofdstukken. 

“Zo kan ’t ook!” Is geen nieuwe pay-off. Deze 
regel is dus geen vast onderdeel van alle Coop 
uitingen. We plaatsen hem niet in vaste 
combinatie met het Coop-logo. En we hoeven 
hem ook niet altijd expliciet te communiceren. 

INTRODUCTIE - WAT IS HET NIET?
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INTRODUCTIE - WANNEER GEBRUIK JE HET?
In communicatie op merk- en themaniveau: altijd 

Bijvoorbeeld uitingen waarin de kernboodschap gaat over minder plastic, duurzaamheid, inclusiviteit of 
andere onderwerpen in algemene/brede zin.

In communicatie op het niveau van spaarprogramma’s en feestdagencampagnes: alleen in de 
body copy / platte tekst. 

Sommige onderdelen van de marketingkalender verdienen hun eigen campagne, die niet op het 
hoogste niveau gekoppeld hoeft te worden aan de merkcampagne “Zo kan ’t ook!”. 

Denk bijvoorbeeld aan spaar-uitingen over ZWILLING vacuüm bewaardozen. Dit is primair een 
spaarcampagne, die dus ook moet gaan over de spaaractie en spaarobjecten. In de body copy kan 
wel nog toegeschreven worden naar “Zo kan ’t ook!” als afsluiter, maar dit is niet noodzakelijk.

In communicatie op productcategorie-niveau: alleen als de kernboodschap onderscheidende 
waarde heeft

Bijvoorbeeld uitingen waarin de kernboodschap gaat over het totale vegetarische productaanbod, of 
over alle eieren met minimaal 2 sterren Beter Leven. Let wel dat deze boodschap wat ruimte in beslag 
neemt. ‘Zo kan ’t ook’ is dus geen stempel/icoon dat je bij een aanbieding plaatst.
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INTRODUCTIE - HOE GEBRUIK JE DEZE RICHTLIJNEN
Dit document bevat uitgebreide richtlijnen maar deze zullen in de praktijk niet sluitend zijn. Er kunnen 
altijd nieuwe vragen en unieke situaties ontstaan die niet expliciet staan beschreven in dit document. 

Het advies luidt: pas de richtlijnen altijd naar weloverwogen inzicht toe. En neem bij twijfel altijd contact 
op met de afdeling Marketing Communicatie.
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CAMPAGNESTIJL
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Dit is een voorbeelduiting van de “Zo kan ’t ook!”-campagne. 

Je ziet hierin een aantal bekende elementen terugkomen, zoals het font 
en de kleuren wit en oranje. Maar er zitten ook een aantal nieuwe 
elementen in de stijl verwerkt, zoals de grote heading en de hexagon 
(de grafische vorm).

De onderlinge hiërarchie tussen de verschillende onderdelen maakt het 
een krachtige én complete uiting. 

EERSTE IMPRESSIE
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De hexagon is het nieuwe hart van alle campagne-uitingen. Deze 
grafische vorm is flexibel in te zetten voor verschillende doeleinden.

De hexagon kan op verschillende manieren vormgegeven worden, 
hiernaast een aantal mogelijkheden. 

A. Als content-drager: een oranje heading tegen het wit van de 
hexagon. Een groot oranje vlak met een alinea witte tekst. 
Bovenaan productfotografie. 

B. Als titel-drager: een grote oranje kopregel tegen het wit van de 
hexagon. Een klein oranje vlak met het Coop logo. Bovenaan 
productfotografie.

C. Als content-drager: een oranje heading en een alinea zwarte tekst 
tegen het wit van de hexagon. Een klein oranje vlak met de 
campagneregel “Zo kan ’t ook!”. Bovenaan productfotografie.

D. Als productaanbieding: met productfotografie (los & packshot) tegen 
het wit van de hexagon. Met een prijssignaal rechts en een kopregel 
bovenaan.

DE HEXAGON - MOGELIJKHEDEN
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De hexagon is flexibel in te zetten maar is ook aan een aantal regels 
gebonden: 

• Maximaal 1 hexagon per uiting (advertentie, pagina, spread etc.)

• De hexagon heeft altijd een subtiele slagschaduw. 

• De hexagon is in de basis altijd wit.

• Het is toegestaan een oranje vlak te plaatsen, maar dit is niet 
noodzakelijk. Het oranje vlak is schaalbaar. Gebruik dit vlak 
bijvoorbeeld om items te highlighten of om het logo in te plaatsen.

• Houd de tekst zo kort mogelijk. Het is niet toegestaan meer dan 1 
heading en maximaal 1 alinea platte tekst (± 40 woorden) in de 
hexagon te plaatsen. 

• Achter de heading in de hexagon komt geen punt. 

• Als er productfotografie wordt gebruikt, speel dan met diepte door de 
fotografie deels buiten de hexagon te laten vallen. 

• Als je de hexagon gebruikt voor productfotografie mag de heading 
bovenin de hexagon geplaatst worden, in de vormgeving van de 
themaregels. Let op: dit is de enige uitzondering op de richtlijnen 
voor de themaregels, zoals besproken op p.21.

DE HEXAGON - REGELS
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Het is niet toegestaan om: 

• Een andere kleur toe te passen op de hexagon dan wit of oranje.

• De hexagon te roteren of disproportioneel te schalen. 

• De hexagon als fotografiekader te gebruiken. Uitgezonderd 
productfotografie, zoals omschreven op de vorige pagina.

• ‘Zo kan ’t ook!’ In de hexagon te plaatsen.

HEXAGON - ZO MOET HET NIET
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In specifieke gevallen mag er een logo in de hexagon geplaatst worden. 
Het gaat om logo’s en keurmerken zoals Beter Leven, Fairtrade, Van 
Hollandse Boeren etc. Het gaat hier expliciet niet om het Coop logo. 

Er zijn twee versies beschikbaar voor gebruik van deze logo’s in de 
hexagon. 

Versie 1: Als er platte tekst in de hexagon geplaatst wordt, plaatsen we 
het logo gecentreerd aan de bovenkant van de hexagon. 

DE HEXAGON - LOGO’S (ADVERTENTIE)
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DE HEXAGON - LOGO’S
In specifieke gevallen mag er een extra logo in de hexagon geplaatst 
worden. Het gaat om logo’s en keurmerken zoals Beter Leven, Fairtrade, 
Van Hollandse Boeren etc. Het gaat hier expliciet niet om het Coop logo. 

Er zijn twee versies beschikbaar voor gebruik van deze logo’s in de 
hexagon. 

Versie 2: Als er geen platte tekst in de hexagon geplaatst wordt, plaatsen 
we het  logo gecentreerd in het midden van de hexagon, binnen de kaders 
(zonder overlap).

Let op: plaats niet meer dan 1 logo in de hexagon. 

15
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In het gebruik van de fonts verandert weinig. We maken nog steeds 
gebruik van de Museo-letter. We beperken ons wel tot twee versies: de 
Museo 500 en de Museo 900.

FONTS

Voor alle platte teksten, zoals alinea’s.

Voor alle kopregels en tussenkoppen.  
De Museo 900 kan ook gebruikt worden om in platte teksten woorden 
of zinsdelen extra aandacht te geven (highlighten). Achter de heading 
in de hexagon komt geen punt. 

16



17 17

We gebruiken het Coop-logo net even anders dan voorheen. We 
snijden het logo nog steeds aan de onderzijde aan, maar we snijden 
het logo aan de rechterzijde niet meer aan. Aan de rechterzijde 
krijgt het Coop-logo nu wat ruimte. 

HET COOP LOGO
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De heading “Zo kan ’t ook!” kent 2 verschillende opmaken. 

In de voorkeursopmaak beslaat de zin drie regels en zal zo groot 
mogelijk over het beeld/de fotografie geplaatst worden. 

In de secundaire opmaak beslaat de zin twee regels. Deze opmaak is 
bedoeld voor uitingen die minder ruimte over hebben voor een beeld. 
Denk hier bijvoorbeeld aan raamposters met een aanbieding erin. 

In beide opmaken wordt de heading links uitgelijnd. In de secundaire 
opmaak moeten de regels in blokvorm staan. 

In beide opmaken moet er rekening gehouden worden met de manier 
waarop de tekst over het beeld geplaatst wordt. Omdat de heading over 
een groot deel van de visual valt houden we één stelregel aan: de ogen 
van de modellen moeten te allen tijde zichtbaar zijn.

HEADINGS - TOEPASSING

Note: maak bij het plaatsen van de heading altijd gebruik van de 
meegeleverde vectorbestanden!
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De heading wordt bij voorkeur in een lichte kleurstelling gebruikt. 

Maar contrast en leesbaarheid moet altijd in acht genomen worden. 
Daarom kan er in bepaalde situaties voor gekozen worden om een 
donkere kleurstelling van de heading toe te passen. 

Deze ‘donkere’ heading kan bijvoorbeeld gebruikt worden als de fotografie 
te licht is voor de ‘lichte’ heading om goed leesbaar te zijn. 

HEADINGS - KLEUREN
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Het is niet toegestaan de kleur van de heading te wijzigen. Je kunt 
dus alleen kiezen uit de ‘lichte’ (voorkeurs)variant en de ‘donkere’ variant. 
Alleen de heading “ Zo kan ’t ook” mag in transparantie over beeld worden 
geplaatst. 
Dit mag nooit met een andere heading.  

Dit mag nooit met een andere heading. En dan daar ook een voorbeeld van laten zien. 

HEADINGS - ZO MOET HET NIET
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De themaregel is de korte zin die altijd linksboven de heading staat. 
Deze themaregel wordt altijd geformuleerd als vraag richting de 
consument. Bijvoorbeeld: “Minder verspillen?”, “Duurzamer kiezen?”, 
“Gevarieerder eten?” etc. 

Het kader waar de themaregel in staat is altijd oranje en de themaregel 
zelf is altijd wit. De lengte van de themaregel bepaalt de lengte van het 
oranje kader.

Maar let op: de themaregel (inclusief oranje kader) is nooit breder dan de 
totale breedte van de “Zo kan 't ook!”-heading.

THEMAREGELS
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VOORBEELDOPMAKEN
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De campagne-elementen kunnen op veel verschillende manieren 
samenkomen in een uiting. Hiernaast zie je een voorbeeld van een 
liggende advertentie opmaak, met een visual, heading, themaregel, 
hexagon met een heading en 1 alinea platte tekst, een oranje vlak en 
het Coop logo. 

Het beeld: de foto in de advertentie heeft een grootte van 3/4 van de 
uiting. 

Heading: de heading staat zo groot mogelijk, links uitgelijnd, over het 
beeld. Let op dat de heading niet over de vouwnaad van het magazine 
komt. 

Themaregel: staat altijd in een oranje vlak met afgeronde hoeken. De 
regel mag nooit langer zijn dan de totale breedte van de heading. 

Hexagon: Deze is schaalbaar, maar neem als uitgangspunt ongeveer de 
helft van de rechterpagina. De positie is gecentreerd op de rechterpagina. 

Oranje vlak: Het oranje vlak moet exact door het midden van de hexagon 
lopen. De grootte van het vlak is dus afhankelijk van de grootte van de 
hexagon. 

Logo: Staat zo groot mogelijk in het oranje vlak, is aan de onderzijde 
afgesneden en heeft zowel links als rechts evenveel vrije ruimte.

VOORBEELDOPMAKEN - ADVERTENTIE - LIGGEND
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VOORBEELDOPMAKEN - ADVERTENTIE - LIGGEND
De campagne-elementen kunnen op veel verschillende manieren 
samenkomen in een uiting. Hiernaast zie je een voorbeeld van een 
liggende advertentie opmaak, met een visual, heading, themaregel, 
hexagon met productfotografie en een heading, een oranje vlak met 
2 alinea’s platte tekst en het Coop logo. 

Het beeld: de foto in de advertentie heeft een grootte van 6/10 van de 
uiting. 

Heading: de heading staat zo groot mogelijk, links uitgelijnd, over het 
beeld. Let op dat de heading niet over de vouwnaad van het magazine 
komt. 

Themaregel: staat altijd in een oranje vlak met afgeronde hoeken. De 
regel mag nooit langer zijn dan de totale breedte van de heading. 

Oranje vlak: Het oranje vlak beslaat bijna de totale breedte van de 
rechter pagina. Alle elementen in het oranje vlak worden gecentreerd. 

Hexagon: Deze is schaalbaar, maar neem als uitgangspunt ongeveer de 
helft van de rechterpagina. De positie is gecentreerd op de rechterpagina.

Platte tekst: De platte tekst is links uitgelijnd. 

Logo: Staat zo breed als 1/2 van de breedte van het oranje vlak, staat 
gecentreerd, is aan de onderzijde afgesneden en heeft zowel links als 
rechts evenveel vrije ruimte.
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De campagne-elementen kunnen op veel verschillende manieren 
samenkomen in een uiting. Hiernaast zie je een voorbeeld van een 
staande advertentie opmaak, met een visual, heading, themaregel, 
hexagon met een heading en 1 alinea platte tekst, een oranje vlak en 
het Coop logo. 

Het beeld: de foto in de advertentie heeft een grootte van 3/4 van de 
uiting. Heading (opmaak twee regels): de heading staat zo groot mogelijk, 
gecentreerd uitgelijnd, over het beeld. 

Themaregel: staat altijd in een oranje vlak met afgeronde hoeken, links 
uitgelijnd met de heading. De regel mag nooit langer zijn dan de heading. 

Hexagon: Deze is schaalbaar, maar pak als uitgangspunt ongeveer 1/3 
van de gehele opmaak. De positie is gecentreerd en staat vrijwel 
onderaan de pagina. 

Oranje vlak: Het oranje vlak moet exact door het midden van de hexagon 
lopen. De grootte van het vlak is dus afhankelijk van de grootte van de 
hexagon. 

Logo: Staat rechts uitgelijnd, is aan de onderzijde afgesneden en heeft 
rechts wat vrije ruimte

VOORBEELDOPMAKEN - ADVERTENTIE - STAAND
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De campagne-elementen kunnen op veel verschillende manieren 
samenkomen in een uiting. Hiernaast zie je een voorbeeld van een 
staande, actiematige raamposter, met een visual, heading, 
themaregel, hexagon met productfotografie, een prijssignaal, een 
oranje vlak en het Coop logo. 

Het beeld: de foto in de advertentie heeft een grootte van 2/3 van de 
uiting. 

Heading (opmaak twee regels): de heading staat zo groot mogelijk, 
gecentreerd uitgelijnd, over het beeld. 

Subheading: staat altijd in een oranje vlak met afgeronde hoeken, 
gecentreerd uitgelijnd onder de heading. De regel mag nooit langer zijn 
dan de heading. Om ruimte te creëren is het mogelijk om het vlak iets over 
de hexagon te laten vallen. Deze heading vertelt iets over het product, 
bijvoorbeeld de herkomst, en is dus geen vraagzin.

Hexagon: Deze is schaalbaar, maar aangezien het hier om een 
aanbieding gaat, is het logisch om het zo groot mogelijk in de opmaak te 
plaatsen. De positie is gecentreerd en vrijwel onderaan de pagina. 

Oranje vlak: Het oranje vlak moet exact door het midden van de hexagon 
lopen. De grootte van het vlak is dus afhankelijk van de grootte van de 
hexagon. 

Logo: Staat rechts uitgelijnd, is aan de onderzijde afgesneden en heeft 
rechts wat vrije ruimte

VOORBEELDOPMAKEN - RAAMPOSTER - ACTIEMATIG
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Voor de instore-opmaken zijn er 
twee verschillende opmaakversies 
beschikbaar. 

Versie 1: 2/3 beeld en 1/3 volvlak 
oranje 

Versie 2: 1/2 beeld en 1/2 volvlak 
oranje. 

Welke versie je gebruikt is 
afhankelijk van het formaat en 
waar de tekst komt te staan. 

Voor een staand formaat met tekst 
in de hexagon gebruik je versie 1. 
Bij een liggend formaat met de 
tekst in het oranje vlak gebruik je 
versie 2.

Let op: Op POS-materialen 
plaatsen we geen Coop-logo 
omdat je al in een Coop-winkel 
bent. Materialen die door klanten 
kunnen worden meegenomen 
(zoals een receptkaart of folder)  
worden wel voorzien van een 
Coop-logo.  

Poster

Header receptenkaartenschap

Voorzijde receptenkaarten achterzijde receptenkaarten

VERSIE 1 VERSIE 2
Schapkaart lang

Banner koeling

VOORBEELDOPMAKEN 
- POS
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Afhankelijk van de beschikbare 
ruimte is het mogelijk om ‘Zo kan 
’t ook!’ door te vertalen in de 
folder. Hiernaast een tweetal 
voorbeelden van mogelijke 
uitingen. Indien er minder ruimte 
als hiernaast beschikbaar is, is 
het niet toegestaan om de 
campagne door te voeren in de 
folder. Bij meer ruimte uiteraard 
wel.

VERSIE 1VOORBEELDOPMAAK FOLDER
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Als er meerdere POS-materialen 
dichtbij elkaar geplaatst worden 
zorgen we ervoor dat de 
vormgeving consistent is, maar 
de inhoud van de uitingen moet 
voldoende afwisseling bieden. 

Dus, bijvoorbeeld in het geval 
van meerdere tabs achter elkaar 
in de versstraat: consistente 
vormgeving met het oranje vlak 
rechts en de hexagon in het 
midden. Maar voldoende 
afwisseling door het inhoudelijk 
over verschillende onderwerpen 
te hebben (bijv. 2 sterren beter 
leven vlees - Vega varianten - 
Bio vrije uitloop kip - Duurzaam 
gevangen vis etc.)

VOORBEELDOPMAKEN 
- POS - HERHALING
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Half Page: In dit formaat is het mogelijk om alle elementen te tonen zoals  
in de vorige pagina’s zijn besproken.

 

BANNERS

Half Page

Leaderboard

Medium Rectangle

Medium Rectangle: In dit formaat is het al passen en meten. De hexagon 
is nog net groot genoeg voor een korte heading, maar de heading ‘Zo kan 
’t ook’ kunnen we niet meer groot plaatsen.

 
Leaderboard: Altijd een lastig formaat, zeker met fotografie. Het is dus 
van belang om een zorgvuldige uitsnede te maken. Hou er rekening mee 
dat de heading ook een deel van de foto zal bedeken. Daarnaast is de 
hexagon te klein voor een heading, dus plaatsen we een product in de 
hexagon en verplaatsen we de heading naar het oranje vlak.
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FOTOGRAFIE
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Algemeen 

In de fotografie willen ze zo veel mogelijk het dagelijks leven vangen. 
Het zijn dus situaties waar iedereen zich in zou kunnen herkennen. 
Omdat het dagelijks leven niet altijd even bijzonder is, is het wel 
noodzaak om juist die bijzondere momenten op te zoeken. Vaak zijn 
het hele korte, spontane interacties tussen mensen. Het is dus 
noodzaak om altijd met minstens twee modellen te werken. Zo ontstaat 
er naast een spontaan moment ook de energie die we willen 
overbrengen. 

Situatie

Het kunnen alle mogelijke (herkenbare) situaties zijn, maar let wel op 
dat de rol van Coop altijd duidelijk moet zijn. Er zit dus altijd een logisch 
moment in, zoals eten/boodschappen doen/schoonmaak/leveranciers/
telers/boeren, waarbij de rol van Coop meteen duidelijk is. 

FOTOGRAFIE - PERSONEN
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Belichting

De herkenbare look zie je ook terug in de belichting. Werk zo veel 
mogelijk met natuurlijk licht om zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven 
te blijven. Maak dus eerder gebruik van een reflectieschermen dan een 
flitslamp. 

Kadrering 

We willen deel uitmaken van het moment, zodat de herkenbaarheid 
groot is. Maak dus gebruik van wat wijdere lenzen en ga zo dicht 
mogelijk op het onderwerp zitten. Alsof de kijker zelf aanwezig is. 

Om het makkelijker te maken hebben we de nieuwe uitgangspunten 
puntsgewijs op een rij gezet: 

• Herkenbaar moment 
• Rol van Coop moet duidelijk zijn 
• Spontaan, uit het leven gegrepen
• Natuurlijke belichting 
• Goede energie
• Vrolijk 
• Niet te gestileerd 

Hiernaast wat voorbeelden ter inspiratie.

FOTOGRAFIE - PERSONEN
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Coop heeft al jaren mooie productfotografie, daar hoeven we 
eigenlijk niet zo veel aan te veranderen, toch kunnen we met en 
paar kleine regels de boel en beetje opstrakken.

POV
De bestaande fotografie heeft nog te veel verschillende 
standpunten, dit snijden we terug naar 1 POV. Met een standpunt 
van 3/4, alsof de kijker zelf aan tafel zit.

Setting
Ook hier zit nog te veel variatie in, dus kiezen we hier ook voor 
één lijn. Het moet altijd een thuissituatie zijn, het is uiteraard 
toegestaan om dit na te bootsen in de studio. De beperkt 
achtergrond die we bij dit standpunt hebben moet er de suggestie 
wekken dat we ergens zijn, een woonkamer, keuken of tuinsetting. 
Er staat dus nooit 1 bord op tafel.

FOTOGRAFIE - PRODUCTEN
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Belichting 
Ook hier kiezen voor één lijn. Het moet fris en fruitig ogen, dus 
maken we gebruik van een lichte belichting, denk aan een zonnige 
dag. Daarnaast maken we gebruik van een groot/open diafragma, 
zodat we snel in de onscherpte zitten. Zo maken we het de kijker 
makkelijker waar we de focus op leggen. 

Note: Uiteraard maken we voor de donkere dagen zoals Kerst een 
uitzondering qua belichting.

FOTOGRAFIE - PRODUCTEN
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Als we producten fotograferen proberen we zoveel mogelijk bruikbaar 
materiaal te produceren, om deze dynamisch in te zetten voor de mooiste 
uitingen. 

Voor deze packshot fotografie fotograferen we het product zowel in 
verpakking als los. Dat kan natuurlijk niet voor alle producten (vloeibare 
producten zijn bijvoorbeeld uitgesloten) maar er zijn een heleboel producten 
die zich hier goed voor lenen. Denk bijvoorbeeld aan:
Vers: spinazie / kaas etc.
Lang houdbare producten: koekjes, hagelslag etc.
Non-food: vaatwasblokjes, wc-rollen etc. 

FOTOGRAFIE - PACKSHOTS
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BEDANKT


