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1. 
Introductie  
Concept en brand assets



Denken vanuit de klant 
PostNL is door de jaren heen sterk verankerd in de Nederlandse samenleving. Maar 
de wereld om ons heen verandert snel en wij groeien mee. Dat dragen we uit in 
onze communicatiestijl; 

Slim & betrokken 
PostNL is een dagelijks betrokken dienstverlener, die reageert op de vraag van de 
klant, denkt vanuit de behoefte van de klant en aanwezig is waar en wanneer 
nodig. Zo bezorgen we bijzondere momenten en kunnen we de favoriete bezorger 
van iedereen zijn. 



Ik zorg voor
verbinding 

Aandacht
voor elkaar 

Ik maak
contact en
verras  

Maakt
me blij 

Ik geef
richting 

Steeds
slimmer 

Ik zet een
stap vooruit 

Denkt met
me mee 

Optimaal
leiderschap

Ik maak het
mogelijk 

Optimaal
werkklimaat

Gewoon
doen 

Gewenst
medewerkers-

gedrag
Ik doe wat
we beloven 

Oranje kompas 

Gewenste
klantbeleving

Maakt het
waar 

Waarom? 
We bezorgen bijzondere momenten

Wie? 
We zijn de bezorgers van iedereen

Wat? 
We zorgen dat jij alles en overal met gemak
kunt verzenden en ontvangen 

Hoe? 
We houden het simpel. We maken het slim.
En dat doen we samen.

Jouw favoriete bezorger
Ambitie



Visuele identiteit 
Basis  
Logo/kleur/typografie 

Tools 
• Vormentaal 
• Illustratie 
• Fotografie 
• (Pictogrammen)
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Basis Logo/kleur typografie



Primair stijlelement:  
Het venster 

• Het is een verbeelding van 
de ideeën en wensen die 
onze klanten hebben. 

• Tekst heeft standaard 
opbouw 

• Flexibele toepassing 
• Tekstomvang is 

maatgevend 

Secundaire stijlelementen:  
Infobox en actiebutton

Basis Stijlelementen



Denken vanuit de klant 
Een belangrijk onderdeel van het concept ‘Slim en betrokken’ is een nieuwe  
tone-of-voice. Doordat we communiceren vanuit de klantbehoefte, en niet vanuit 
PostNL is onze communicatie’ ontvanger gericht’. 

Welke behoefte heeft de klant? 

‘Verrassing verwacht?’ 
Wat kan PostNL daar aan doen? 

Wij brengen het meteen waar het moet zijn 

De tekst is kort maar krachtig en eenvoudig te begrijpen. 
De vraag/antwoord opbouw wordt herkenbaar PostNL. 

Basis Opbouw headers
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Basis  
Fotografie
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2. 
Fotografie
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Fotografie concept      

PostNL bezorgt wensen van mensen 

wensen = voorwerpen  
Het gaat niet om dozen. We laten de inhoud van een 
pakketje zien. Krachtig, crisp en fris.  

mensen = portretten 
Klanten of medewerkers: Extreem dichtbij met echte emotie. 
Krachtig, sfeervol en helder. 

Kies voor voorwerp (wens) of 
portret (mens) 
Dit is afhankelijk van het doel van je 
uiting en het beschikbare budget. 

Doel van foto in communicatie   
Aandacht trekken, onderwerp 
aanstippen en positief gevoel 
geven. De foto vormt samen met de 
tekst de boodschap. 

Stijl 
• Helder en optimistisch 
• Uitgesproken (eigenwijs) 
• Licht beeld  met kleuraccent 

(zoveel mogelijk oranje!) 
• Rustige achtergrond 
• Kijkrichting ‘recht’ (geen 

perspectief) 
• Inzoomen op het onderwerp en 

afzwakken (een rustige 
achtergond) helpt enorm. 



Mens Voorwerp Illustratief pictogram

Fotografie _Mens of voorwerp     
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Bekijk beelden voor PostNL  
door de PostNL bril 

Dicht op de huid 
Echt contact 

Niet versteend 

Eigenwijs 
Recht van voren 
Krachtig Dichtbij Direct



 16

Beeld checklist

Dicht op de huid 
Eén persoon is duidelijk 
het onderwerp, spontane 
naturel uitstraling, dicht 
op de huid.

Natuurlijk en echt 
Het model is op zijn gemak 
in een natuurlijke setting. 
Geeft een kijkje achter de 
schermen. De achtergrond 
is donker maar rustig.

Focus op de mens 
In de achtergrond is de 
setting duidelijk te 
herkennen, op een 
subtiele manier.

Te ver weg 
Alle mensen in beeld zijn 
hier even belangrijk.  
De achtergrond is ook aan 
de mensen ’vastgeplakt’.

Ongeloofwaardig 
Dit lijkt een toneelstukje.  
Het wordt ‘echter’ als de klant 
bijvoorbeeld met koffie aan 
komt. En als er een kat toekijkt 
of zijn plekje weer klaar is.

Te complex 
De achtergrond is erg onrustig. 
Er zijn ook veel PostNL logo’s 
op de achtergrond geplaatst. 
Daarbij is de actie te versteend.

2. Is het echt?

1. Maak ik contact?

3. Achtergrond rustig?

Dichtbij Direct
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Kleurrijk en licht 
Mooi accent op model 
door krachtig rood en 
zwart.

Verassend 
Een leuk verhaal en een 
foto op exact het goede 
moment dat vader en 
dochter in de lach 
schieten. Spontaan, 
geloofwaardig.

Aan elkaar geplakt 
Door het licht op het model 
een mooie foto, maar door 
veel donkere elementen plakt 
het model aan de ondergrond 
vast.

Te cliché 
Het pakket wordt krampachtig 
overhandigd. De modellen 
staan er wat ongemakkelijk bij. 
Er is te veel in beeld gebracht.

5. Is het verassend?

4. Is het helder en fris?

Beeld checklist vervolg
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Briefing template fotografie 
Fotografie met mensen | Voor opdrachtgevers van PostNL 

1. Achtergrond 
Vertel kort iets over de product of dienst waarvoor de 
beelden nodig zijn. Dit geeft de fotograaf inzicht in de 
achtergrond. (Max ... woorden) 

2. Opdrachtomschrijving 
Wat heb je nodig?  
Een film, foto’s?  
Hoeveel? 

3. Doelgroep 
Voor welke doelgroep zijn de beelden bedoeld? 

4. Doel 
Wat wil je ermee bereiken?  
Wat moet de outtake zijn voor de kijker?

5. Wat is het basisidee? 
Inhoudelijk: Wat is de situatie? Bedenk een 
verrassend, maar natuurlijk idee. (Buiten de 
gebaande paden van bezorger aan de deur). 

6. Gebruik 
Hoe wordt het beeld/de film ingezet? Print en/of 
online? Geef een zo nauwkeurig mogelijke 
opsomming van de benodigde formaten in mm/
pixels. 

7. Standaard voorwaarden 
- Beelden HR aanleveren 
- Voldoende ruimte rondom hoofdpersoon voor     
diverse uitsneden 
- Rustige achtergrond
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1
Een natuurlijke 
situatie

Bedenk vanuit de 
communicatievraag één 
basisidee (samen met de 
fotograaf). Denk buiten de 
gebaande paden van 
postbezorger bij de voordeur. 
De actie is wel natuurlijk, geen 
toneelstuk. 

2
De beleving van 
onze klant

Doelgroep-gericht denken:  
er hoeft niet altijd een PostNL 
medewerker in beeld. Draai het 
perspectief om! 

3
Maak geen 
stripverhaal 

4
Kwaliteit geen 
kwantiteit

5
Geen versteende 
actie

De foto triggert en maakt de 
boodschap in combinatie met 
tekst. Het beeld hoeft niet het 
hele verhaal uit te leggen. 
Specifieke PostNL producten 
worden door consument vaak 
niet herkend. 

Het is een valkuil om van één 
situatie veel standpunten te 
willen schieten.  Minder beelden 
met relatief meer aandacht 
worden betere beelden!   

Tijdens de fotosessie is het 
belangrijkste echt contact tussen 
fotograaf en model. Te uitdrukkelijk 
regisseren van de foto levert 
onnatuurlijke beelden op.  
Werkwijze 
Marketing > Communicatie > 
Fotograaf > Model.  (De fotograaf 
heeft de regie tijdens de shoot.) 

Welk voorwerp vertelt het verhaal het best?  
Een gloednieuwe glimmende wasmachine, of een gekookte 
kreeft? Voorwaarde is dat PostNL het moet kunnen bezorgen 
en dat het ‘gewone’ voorwerpen zijn die een groot publiek 
herkent. Juist de voorwerpen die niemand bij PostNL 
verwacht trekken de aandacht: nieuwsgierig makend, 
triggerend. 

Inhoudelijke principes 
Voor interne opdrachtgevers bij PostNL

Fotografie met mensen

Fotografie van voorwerpen
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De hoofdpersoon is in extreem 
close-up haarscherp; de 
omgeving speelt nauwelijks een 
rol. De essentie van de handeling 
is compact. Daardoor is er veel 
ruimte rondom voor diverse 
uitsnedes. Denk na over extra 
brede beelden: schiet eventueel 
‘aansluitende’ achtergrond in een 
tweede bijpassende foto. 

Sprankelend en fris, maar ook 
natuurlijk. Eén kleur is erg 
belangrijk: dat kan oranje zijn, 
maar ook een andere kleur. 
Contrast en saturatie zijn vrij 
hoog. 

Vertel met een minimum 
aantal props het verhaal. Eén 
prop in de buurt van het model 
vertelt vaak meer dan een 
volledige omgeving. 

We zien alles op ooghoogte, 
recht van voren. In de 
achtergrond mag er iets  
perspectief zijn. 

Geen versteende actie. Modellen 
zijn bij voorkeur natuurlijk, levens-
lustig en met charisma. Op hun 
gemak op de set. Model mag 
fotograaf aankijken. Zoek echt 
contact, echte emotie, geen grimas! 
Sta open voor het spontane, een 
poes die op tafel springt, een 
haarlok die in het gezicht waait... 

Voorwerpen worden recht van voren of recht van boven 
gefotografeerd, eveneens haarscherp.  
Een lichte slagschaduw van het voorwerp is belangrijk voor 
het ruimtelijke effect. Voorwerpen kunnen vrijstaand, op een 
witte ondergrond afgebeeld worden, of in een situatie (bv op 
tafel) die heel rustig is. 

1
Hoofpersoon
is haarscherp, 
de achtergrond 
heel rustig 

2
Crisp en licht 
met het accent 
op één kleur

3
Ingetogen 
styling

4
Recht van voren

5
Spontane actie

Technische principes 
Voor de fotograaf

Fotografie met mensen

Fotografie van voorwerpen
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Wanneer je beelden heel klein 
bekijkt zie je snel welke beelden 
goed zichtbaar, iconisch en 
krachtig zijn. 

Raakt het beeld je? Heeft de 
hoofdpersoon een echte emotie 
(geen grimas)? Beeld de 
hoofdpersoon heel close-up af. 
Focus daarbij op het gezicht. 

De achtergrond is nodig om de 
omgeving te duiden. Een 
drukke achtergond kan je 
afzwakken door een wit 
verloop toe te voegen. Zie de 
instructie. 

De hoofdpersoon staat niet in 
het midden, en mag 
aangesneden worden.  
Ga uit van het formaat van de 
uiting, rekening houdend met 
plaatsing van tekstvenster. 

Nu het beeld triggert, en aandacht 
trekt, vult de tekst de ontbrekende 
boodschap aan. Door de toevoeging 
van logo en visuele stijlelementen (het 
venster) wordt het onmiskenbaar 
PostNL. Zie voor de juiste toepassing 
hiervan het hoofdstuk Vormentaal 

Het voorwerp moet er crisp en fris uitzien. Uitgesproken vorm 
en kleur. Plaats het aan één zijde aflopend in de lay-out zodat 
het voorwerp ook extreem dichtbij zichtbaar is. (Haarscherp 
is hier ook een voorwaarde). 

1
Doe de 
‘postzegeltest’

2
Heb ik 
contact met de 
hoofpersoon?

3
Rustige 
achtergrond?

4
A-symetrische
compositie

5
De magie van 
tekst en beeld

Layout principes 
Voor managers PostNL/ontwerper/dtp’er 

Fotografie van voorwerpen

Fotografie met mensen
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1. Kies een foto volgens de layout principes  
Zoom in en kies een uitsnede passend bij de 
uiting die je maakt. 

2. Definitieve uitsnede  
In de definitieve uitsnede is de compositie 
asymmetrisch (staat het onderwerp niet in 
het midden). Zo ontstaat er ook ruimte voor 
het venster met de heading. 

3. Achtergrond vervagen 
Wanneer de achtergrond onrustig is voeg je 
een wit verloop toe: 
• doel: focus op onderwerp 
• volgt de vrije vorm van het onderwerp: geen 
recht blok! 
• de dekking wordt per beeld bepaald 
• sluit aan bij natuurlijke lichtval in de foto 

Wanneer de afbeelding niet breed genoeg is 
kan er beeld aangezet worden. Het witte 
verloop helpt hierbij. 

4. Resultaat van beeldbewerking 
Let erop dat het beeld er natuurlijk uit blijft 
zien. De overgang van het witte verloop naar 
het onderwerp van de foto is zacht en amper 
waarneembaar. Er moet in het ‘witste’ deel 
iets van de achtergrond zichtbaar blijven 
(minimaal 10% dekking). 

5. Eindresultaat layout 
Voeg de grafische elementen toe. Je kan de 
uitsnede van het beeld nog iets aanpassen, in 
balans met het venster en het logo.

Layout principes 
Voor ontwerper/dtp’er

Achtergrond afzwakken
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3. 
Tekst en beeld



 24

Denken vanuit de klant 
Een belangrijk onderdeel van het concept ‘Slim en betrokken’ is een nieuwe  
tone-of-voice. Doordat we communiceren vanuit de klantbehoefte, en niet vanuit 
PostNL is onze communicatie’ ontvanger gericht’. 

Welke behoefte heeft de klant? 

‘Verrassing verwacht?’ 
Wat kan PostNL daar aan doen? 

Wij brengen het meteen waar het moet zijn 

De tekst is kort maar krachtig en eenvoudig te begrijpen. 
De vraag/antwoord opbouw wordt herkenbaar PostNL. 

Opbouw headers
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4. 
Social guidelines



‘PostNL bezorgt wensen van mensen’ 
Dit verbeelden we door mensen en 
voorwerpen heel ‘dichtbij’ te laten zien. 
Bij mensen: denk niet alleen aan 
bezorgers, maar ook aan klanten.  
Eén persoon is het onderwerp en échte 
emotie is heel belangrijk! 

Stijl 
• Extreem ‘dicht op de huid’ 
• Helder en optimistisch 
• Uitgesproken (eigenwijs) 
• Licht beeld  met kleuraccent (zoveel 

mogelijk oranje!) 
• Rustige achtergrond 
• Kijkrichting ‘recht’ (geen perspectief) 
• Inzoomen op het onderwerp en 

afzwakken (een rustige achtergond) 
helpt enorm. 

Social

Inzoomen

Afzwakken/Vervaging om focus te creëren

Gebruik oranje elementen in de foto’s



Inspiratie_social
“Alles wat je verstuurt” kan een leuk 
onderwerp zijn. Of ijsjes in de warmte voor de 
bezorger… Hierbij een paar plaatjes als 
voorbeeld. 



Social _Spark
De oranje ‘spark’ is een bekend element in 
de PostNL stijl. Hier krijgt de spark een iets 
andere rol. Het idee is hetzelfde; de spark 
is de visualisatie van een idee dat ‘op-popt’ 
(een wens van de klant). De spark is 
geanimeerd samen met de tekst. 

Het idee dat ‘verschijnt’ wordt ook 
verbeeld door illustratieve pictogrammen 
die in een afbeelding of filmpje ingezet 
kunnen worden. Ook deze zijn 
geanimeerd beschikbaar. 

Om de PostNL posts subtiel 
herkenbaar te maken is de vorm 
van de spark op verschillende 
manieren een terugkerend 
element. De spark in bovenstaande vorm  is altijd  

een animatie 



Social

2 minuten geleden
PostNL

Zoeken

Isobar and 247 others

ShareCommentLike

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod 

Alleen beeld 

2 minuten geleden
PostNL

Zoeken

Isobar and 247 others

ShareCommentLike

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod 

Beeld of film met 
tekstanimatie

‘Allways on content’ 
Inhakers 

2 minuten geleden
PostNL

Zoeken

Isobar and 247 others

ShareCommentLike

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod 

Social campagne 
filmpje of beeld



DANK!

Amsterdam 
16 januari 2020 


