
for safe sexthe movement

MERK
BOEK
ONS VERHAAL EN 
HOE JIJ HIER AAN 
MEESCHRIJFT 

Versie num
m

er 2.0   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Foto ; Jesaja Hizkia 



COLOFON
TEKST & INHOUD
Ilse Beekhof - Tekstschrijfer 
Lisanne Mom - Dance4Life
Annelon Rouwendal - Dance4Life

MERKSTRATEGIE
DesignBridge Amsterdam

DESIGN
Annelon Rouwendal - Dance4Life

MUZIEK 
Massive Music 

CONTACT

Vragen over het merkboek? Of heb je suggesties? 

Mail annelon@dance4life.com

Versie nummer 2.0 

DANCE4LIFE MERKBOEK                          

               

Copyright © 2022 Dance4Life. 



LEES 
HIER ONS 
VERHAAL
Voor je ligt het merkboek van Dance4Life.  
Hierin lees je ons hele verhaal. Spoiler: 
het begint met een dansevenement  
tegen hiv en groeit uit tot een inter-
nationale beweging voor veilige seks.

In dit merkboek ontdek je hoe je ons verhaal zélf verder vertelt. 
Welke muziek daarbij hoort. Wat de richtlijnen zijn voor ons  
taalgebruik. En hoe je onze illustraties en iconen inzet. 
Handig voor het communicatieteam, maar ook voor partners, 
externe creatieven of als je net bij ons in dienst komt. 
Samen met jou willen we steeds meer jongeren bewegen 
hun seksuele wensen en grenzen met elkaar te delen.

Dance4Life - The movement for safe sex
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Laat dit merkboek 
je vooral inspireren 
en niet beperken! 

Vragen over het m
erkboek? O

f heb je suggesties? M
ail annelon@

dance4life.com
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01HET BEGIN VAN
EEN BEWEGING
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'DANSEN'

Met dat idee is 
Dance4Life gestart 
in 2003. Dennis Karpers 
en Ilco van der Linde 
zien hoe hiv en aids 
de gezondheid van 
Afrikaanse jongeren  
in gevaar brengt. 

de wereld uit 
HIV
samen 
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Karpers & van der Linde vragen zich af 
hoe het mogelijk is dat grote merken als 
Nike en Coca-Cola jongeren in beweging 
brengen, terwijl het goede doelen niet lukt. 
Ze besluiten hun commerciële expertise  
en netwerk in te zetten om een probleem  
van wereldformaat aan te pakken. 

Geen voorlichtingscampagne dus, maar een programma dat jongeren 
letterlijk en figuurlijk in beweging brengt. Een dansevenement is de 
 kick-off van Dance4Life. Ontstaan vanuit de overtuiging dat je merk  
aantrekkelijk moet zijn om jongeren écht te bereiken. Het is het begin
van onze internationale ‘movement.’ Als Coca-Cola van de goede doelen 
zijn we klaar om de stilte en taboes rondom hiv en aids te doorbreken.

JONGEREN
IN BEWEGING
BRENGEN

Dennis Karpers & Ilco van der Linde bij één van de eerste Dance4LIfe evenementen.
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SAMEN DANSEN 
VOOR VEILIGE SEKS
Karpers en Van de Linde organiseren een dansevenement waarbij ze duizenden jongeren 
met elkaar verbinden. Letterlijk en figuurlijk. Via een satellietverbinding koppelen ze 
dansende jongeren aan elkaar: van Nederland tot Indonesië en Zuid-Afrika. Dankzij de 
steun en inzet van media en andere organisaties, haalt het evenement een recordbedrag 
binnen voor diverse aidsprojecten. 

9
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Vanaf 2016 richt 
Dance4Life zich niet 
alleen op de hiv- en 
aidsproblematiek, maar 
op veilige seks in de 
bredere zin. Dat is hard 
nodig, want onveilige 
seks is het grootste 
en snelst groeiende  
gezondheidsrisico voor 
jongeren wereldwijd. 

SEKS
VEILIGE

onze focus nu = 
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WENSEN 
GRENZEN

Daarom geven we voorlichting over anticonceptie en behandelen we thema’s waar te 
weinig aandacht voor is. Denk aan abortus, tienerzwangerschappen en seksueel geweld. 
In alles wat we doen, stimuleren we jongeren hun seksuele wensen en grenzen met
elkaar te delen. Zo doorbreken we taboes en creëren we gezonde seksuele relaties 
tussen jongeren, waar iedereen gelijk is. 

&

11

DANCE4LIFE MERKBOEK                          01 / HET BEGIN VAN EEN BEWEGING 

Copyright © 2022 Dance4Life. 



IN NEDERLAND

JONGEREN IN BEWEGING BRENGEN  
VOOR VEILIGE SEKS: VER WEG  
ÉN JUIST OOK DICHTBIJ HUIS

Veel mensen gaan ervan uit 
dat seksuele voorlichting 
goed geregeld is in Nederland. 
Meestal is dit ook zo. 
Tenminste, als het gaat om 
voortplanting en soa’s.   

Voorlichting over wensen, grenzen en onderling 
respect ontbreekt. Vaak belicht men alleen de risico’s 
van onveilige seks. Voor het plezier van seks is weinig 
aandacht. Dance4Life zet daarom de wensen en 
grenzen van van jongeren in de spotlights.

12
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... in Nederland, maakt voor 
hun 18e verjaardag een vorm 
van seksuele intimidatie mee. 

Bijna 1 op de 2 meisjes ... en 1 op de 6 jongens ...

13

DANCE4LIFE MERKBOEK                          01 / HET BEGIN VAN EEN BEWEGING 

Copyright © 2022 Dance4Life. 



Ook zijn intolerantie en seksueel 
geweld maatschappelijk zeer 
actueel (#metoo). De gevolgen van
onveilige seks hebben een grote 
impact op de levens van jongeren.

Om trauma’s in de toekomst te 
voorkomen, is het belangrijk deze 
onderwerpen bespreekbaar te maken. 

IMPACT VAN
SEKSUEEL
GEWELD

14
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Onze activaties inspireren jongeren om hun 
wensen en grenzen te aan te geven, gezonde 
relaties op te bouwen en, wanneer ze eraan 
toe zijn, te genieten van veilige seks. 

WAT DOEN WE 
IN NEDERLAND?
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Sinds onze start co-creëren 
we campagnes met jongeren 
en werken we samen met 
bekende influencers, artiesten 
en merken. Samen gebruiken 
we muziek, dans en jongeren- 
cultuur om jongeren te 
inspireren en activeren. 

DANS
& MUZIEK
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Naast ons werk in Nederland heeft 
Dance4Life projecten in diverse landen 
in Afrika, Azië en Europa. In elk land 
werken we - als een social franchise - 
samen met een lokale non-profitorganisatie. 
Juist omdat deze organisatie de lokale 
context en situate goed kent. 

WAAR IS
DANCE4LIFE
ACTIEF?

ONS WERK WERELDWIJD
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ONS WERK
WERELDWIJD

Maakt Dance4Life jongeren bewust van de impact 
van gender-ongelijkheid, seksueel geweld en 
onveilige seks. 

INTERNATIONAAL

Om écht aan te sluiten bij de interesses van jongeren, werken we met dans, muziek en 
persoonlijke verhalen. Centraal staan activiteiten als het opbouwen van zelfvertrouwen, 
gelijkwaardigheid en het onder de loep nemen van sociale normen en waarden. Wereldwijd 
traint Dance4Life jonge mensen om dit programma te geven. Want zeg nou zelf: tijdens je 
pubertijd praat je toch liever met leeftijdsgenoten over seks dan met volwassenen?
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Dance4Life wil wereldwijd meer dan 5 miljoen jongeren 
bereiken voor 2030. We zijn aardig op weg. Sinds 2004 
hebben we meer dan 2,1 miljoen jongeren bereikt. 
Uit onderzoek blijkt dat onze programma’s bijdragen 
aan gelijke behandeling tussen genders. Jongeren zijn 
zelfverzekerd genoeg om “nee” of juist “ja” te zeggen. 

5 MILJOEN
JONGEREN
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02DE 
BEWEGING
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samen vormen wij 
EEN BEWEGING

MET 
JONGEREN
Actief in 
gesprek over 
veilige seks

MET 
ORGANISATIES
Die onze missie of 
connectie met dans 
en muziek delen

MET 
VOLWASSENEN
Die veilige seks 
net zo belangrijk 
vinden als wij

Copyright © 2022 Dance4Life. 
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We gaan met jongeren actief in gesprek over veilige seks. 
Online en offline. Dance4Life doorbreekt taboes en 
maakt thema’s rondom seks en relaties bespreekbaar.   

JONGEREN
12-16 JAAR

Copyright © 2022 Dance4Life. 

DANCE4LIFE MERKBOEK                                  02 / DE BEWEGING 

22



Van commerciële bedrijven die ons een warm hart toedragen tot 
fondsen en merken die onze missie of connectie met dans en 
muziek delen; organisaties die goed bij Dance4Life aansluiten, 
sluiten zich soms létterlijk bij ons aan. Ze steunen ons met 
een financieel partnership of maken gezamenlijke 
publiekscampagnes mogelijk.

ORGANISATIES
& BEDRIJVEN

Dance4Life richt zich niet  alleen op ouders, maar op álle 
volwassenen die veilige seks net zo belangrijk vinden als wij. 
Ook willen we mensen met een gedeelde interesse in dans 
en muziek, inspireren onze boodschap te verspreiden. 
Tegelijkertijd leveren zij een bijdrage aan de beweging 
met een donatie of samenwerking.

VOLWASSENEN
18+

Copyright © 2022 Dance4Life. 
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ONZE CALL-TO-ACTION
Join the movement for safe sex. 

HOE BETREKKEN WE IEDEREEN?
We gaan met jongeren het gesprek aan, roepen 
volwassen op onze boodschap te verspreiden en 
vragen organisaties bij te dragen aan onze  
activatie- en publiekscampagnes.

WAT BLIJFT MENSEN BIJ? 
Dance4Life is een goed doel dat met dans en muziek 
jongeren beweegt het gesprek aan te gaan over veilige 
seks.

CALL-TO-ACTION

Copyright © 2022 Dance4Life. 
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VERHAAL
complete
HET

Afhankelijk van het medium - maak je een website, banner of rapport? Vertel je ons verhaal in z’n volledigheid of ingekort. 

We vertellen zowel 
jongeren, volwassen 
als organisaties, 
een duidelijk en 
helder verhaal 
over wie we zijn 
en wat we doen. 

25Copyright © 2021 Dance4Life. 
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HET COMPLETE VERHAAL
 
Bijna één op de twee meisjes en één op de zes  
jongens in Nederland heeft een ervaring met  
seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Maar dit is slechts één voorbeeld van een wereldwijd probleem. 
De gevolgen van onveilige seks hebben een grote impact op de 
levens van jongeren. Om trauma’s in de toekomst te voorkomen, is 
het belangrijk deze onderwerpen bespreekbaar te maken.

Wat doet Dance4Life?
Dance4Life maakt jongeren bewust van de impact van 
gender-ongelijkheid, seksueel geweld en onveilige seks. 

Hoe we dat doen?  
Sinds onze start co-creëren we ons internationale lesprogramma  
en campagnes voor en door jongeren en werken we samen met  
bekende influencers, artiesten en merken. Om echt aan te sluiten 
bij de belevingswereld van jongeren maken we gebruik van muziek, 
dans en jongerencultuur in ons werk.

Ons doel? 
Jongeren over de hele wereld een veilige plek bieden door ze te 
bereiken en inspireren hun wensen en grenzen aan te geven en  
van een ander te respecteren, gezonde relaties op te bouwen en  
wanneer ze eraan toe zijn, te genieten van veilige seks.
Het leven is er om te vieren. Veilige, fijne seks hoort daar bij! 

Dance4Life – The movement for safe sex

SAMENGEVAT

Alleen in Nederland al ervaart bijna één op de twee meisjes en één 
op de zes jongens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar dit is 
slechts één voorbeeld van een wereldwijd probleem. De gevolgen 
hebben een grote impact op de levens van jongeren.

Dance4Life maakt seksualiteit bespreekbaar door samen met  
influencers, artiesten en merken, jongeren te activeren en  
inspireren. Hierbij maken we gebruik van muziek, dans en  
jongerencultuur. Met als doel een veilige plek te creëren waar  
zij hun wensen en grenzen durven aan te geven en van een ander  
respecteren, gezonde relaties kunnen opbouwen en wanneer  
ze eraan toe zijn, genieten van veilige seks.

Dance4Life – The movement for safe sex

IN TWEE ZINNEN 

Dance4Life biedt jongeren een veilige plek waar zij hun wensen  
en grenzen durven aan te geven en leren die van een ander te  
respecteren, gezonde relaties kunnen opbouwen en wanneer ze 
eraan toe zijn, genieten van veilige seks.

26Copyright © 2022 Dance4Life. 
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STATEMENT-ZINNEN OM LOS TE GEBRUIKEN

... Alleen in Nederland al ervaart bijna één op de twee meisjes en één 
op de zes jongens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

... Maar dit is slechts één voorbeeld. De gevolgen van onveilige seks  
hebben een grote impact op de levens van jongeren wereldwijd.

... Om trauma’s in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk deze 
onderwerpen bespreekbaar te maken. Bij de jongeren zelf, maar  
ook bij mensen direct om hen heen zoals ouders of verzorgers.

... Dance4Life maakt jongeren bewust van de impact van gender-
ongelijkheid, seksueel geweld en onveilige seks.

... Dance4Life maakt seksualiteit bespreekbaar

... Dance4Life co-creëert samen met jongeren, influencers, artiesten en 
merken.

... Dance4Life gebruikt muziek, dans en jongerencultuur om jongeren 
te activeren inspireren en activeren.

... Dance4Life wil jongeren over de hele wereld bereiken en inspireren 
hun wensen en grenzen aan te geven en van een ander te respecter-
en, gezonde relaties op te bouwen en wanneer ze eraan toe zijn,  
te genieten van veilige seks.

IN HET KORT WAT WE DOEN IN NEDERLAND EN WERELDWIJD

Dance4Life in Nederland 
Dance4Life maakt seksualiteit bespreekbaar door samen met  
influencers, artiesten en merken, jongeren te activeren en
inspireren. Hierbij maken we gebruik van muziek, dans en  
jongerencultuur. 

Met als doel dat zij hun wensen en grenzen durven aan te geven 
en van een ander respecteren, gezonde relaties kunnen opbouw-
en en, wanneer ze eraan toe zijn, genieten van veilige seks.

Ons wereldwijde werk
Dance4Life maakt jongeren bewust van de impact van  
gender-ongelijkheid, seksueel geweld en onveilige seks. 

Met een interactief lesprogramma vol dans, muziek en  
persoonlijke verhalen geeft Dance4Life jongeren de middelen  
en hetvertrouwen om van zelf échte verandering in te zetten in 
hun eigen omgeving. Van Rusland tot Kenia, van China tot Ghana. 
Met als doel dat zij hun wensen en grenzen durven aan te geven 
en van een ander te respecteren, gezonde relaties kunnen  
opbouwen en, wanneer ze eraan toe zijn, genieten van veilige 
seks.

27Copyright © 2022 Dance4Life. 
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03THE MOVEMENT
FOR SAFE SEX
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Van dansen tegen hiv... 
naar campagnes voor veilige seks. 
Zoals je hebt gelezen, gaat niet alleen 
ons werk over beweging. Onze missie 
is ook met ons meebewogen.

THE MOVEMENT FOR SAFE SEX
Onze tagline is eenvoudig en makkelijk te begrijpen. Het geeft een 
gevoel van gemeenschap: samen een positieve bijdrage leveren. 
Dat past goed bij onze persoonlijkheid en waar we voor staan. ‘
Movement’ verwijst natuurlijk naar Dance4Life’s programma’s met 
muziek en dans. Tegelijkertijd staat het voor onze interactiviteit, 
verbondenheid en positiviteit. We brengen jongeren letterlijk en 
figuurlijk in beweging. En met elkaar gaan we vooruit.

MEER DAN 
EEN TAGLINE

SAFE SEX
Eenvoudig en duidelijk. Door uit te spreken dat we ons inzetten
voor veilige seks, is meteen onze allesomvattende aanpak duidelijk. 
We richten ons dan ook op wereldwijde problemen als Hiv, soa’s, 
seksueel geweld en tienerzwangerschappen.

EEN TAGLINE VOOR IEDEREEN
Met deze tagline bereiken we zowel jongeren als volwassenen. 
Samen creëren we een gezonde toekomst voor jongeren, 
waar zij zelf hun wensen en grenzen kenbaar maken. 

‘Movement’ verwijst naar 
Dance4Life’s programma’s met 
muziek en dans. Tegelijkertijd  
staat het voor onze interactiviteit, 
verbondenheid en positiviteit.

29

DANCE4LIFE MERKBOEK                           03 / THE MOVEMENT FOR SAFE SEX

Copyright © 2022 Dance4Life. 



VARIATIES OP DE TAGLINE
De tagline biedt natuurlijk ruimte voor allerlei variaties. 
Hoe leuk dat ook is: als je dit vaak doet, leidt het af van de actie.  
Probeer afgeleiden van de tagline dus tot een minimum te  
beperken. Natuurlijk is er wel ruimte voor een knipoog in  
campagnes of lopende tekst. 
Denk aan:
/ Lekkere move gemaakt afgelopen weekend?
/ Campagne: You make me move
/ Call-to-action: Join the movement

HOE GEBRUIK JE DE TAGLINE PER DOELGROEP?
Jongeren: gebruik de tagline af en toe, het moet niet 
geforceerd aanvoelen. 

Volwassenen: gebruik wanneer mogelijk het logo met de tagline
 óf verwerk de tagline in de lopende tekst. We proberen de tagline 
altijd te verwerken, mits passend bij de campagne. Bij een 
fondsenwervende campagne past soms beter ‘doneer nu’ dan 
‘join the movement.’

Organisaties: gebruik in alle uitingen het logo met de tagline óf de 
tagline in de lopende tekst. Richting sponsoren gebruik je ‘join the 
movement for safe sex’ als dit aansluit bij de campagne.

30
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04ONZE 
IDENTITEIT

31

DANCE4LIFE MERKBOEK                                     04 / ONZE IDENTITEIT

Copyright © 2022 Dance4Life. 



LEVENS
LUST

merkessentie

Dance4Life inspireert 
jongeren álles uit het leven 
halen. Genieten van seks hoort 
daarbij. Veilige seks, bovendien. 
Waarbij je de vrijheid hebt je 
grenzen en wensen te delen. 
Dáár zetten we ons voor in. 
Vol levenslust. 

32
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Als je Dance4Life voorstelt als 
een persoon, is het een echte held. 
Tegelijkertijd is het iemand 
die zichzelf niet als held ziet. 
Deze persoon gelooft in de 
kracht van ieder individu. 

Vol energie en positiviteit zet de persoonlijkheid zich in om 
bewustwordingte realiseren. Niet bang om een beslissing te
nemen of een taboe te bespreken. Als jongeren leiderschap 
nemen over hun eigen seksuele keuzes, is het doel bereikt.
En een nieuwe held opgestaan.

MERK 
PERSOONLIJK-
HEID

33
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Dance4Life heeft lef. We zijn niet bang om op te vallen 
of andere keuzes te maken. Niet omdat we ‘anders’ 
willen zijn, maar omdat we willen doen wat nodig is.

GEDURFD GEPASSIONEERD 
Dance4Life zit vol energie. Onze missie motiveert ons elke dag 
om aan de slag te gaan. We geloven zó in wat we doen en 
waar we voor staan. We willen alles op alles zetten om 
jongeren vol vertrouwen door het leven te laten dansen.

DANCE4LIFE IS… DANCE4LIFE IS…
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Hoewel de uitdagingen groot zijn, geloven we dat mensen vooral 
goed zijn. Tot nu toe hebben we enorme successen behaald. 
We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

OPTIMISTISCH REALISITISCH 
Om ons doel te behalen, moeten we begrijpen wat er aan de 
hand is. We luisteren naar mensen en staan open voor feedback. 
Ook maken we situaties niet mooier dan het is. 
Liever kwetsbaar dan onecht.

DANCE4LIFE IS… DANCE4LIFE IS…
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Dance4Life is een singlebranded 
merk. In Nederland is Dance4Life 
dus het hoofdmerk hangen er 
geen andere merken of sublabels 
onder. 

Om die suggestie ook niet te wekken, 
bedenken we GEEN variaties op onze merknaam.
Voorbeelden van variaties op onze merknaam: 

DANCE4LIFE
= DANCE4LIFE

Friends4Life
Run4Life
Partner4Life
Trainer4Life
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05VISUELE 
IDENTITEIT
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Van logo tot beeldmerk: elk element weerspiegelt onze identiteit. 
Alle merkelementen zijn ontworpen om het leven van vele jongeren 
te transformeren. Dit zijn ze:

ROOD
WIT
ZWART

Kleur: Gepassioneerd en gedreven

Logo & Beeldmerk: Effectief in alle communicatiemiddelen.

Font Primair: Montserrat. 
Secundair: Arial.

Tagline: The movement for safe sex.

Illustraties; Ter ondersteuning van onderzoeken, verhalen en feiten.

Vorm: Speels in alle eenvoud.

Iconografie: Statements die onze 
content versterken.

OVERZICHT 
MERKELEMENTEN
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LOGO

COMBINATIE  
Het logo is altijd een combinatie van 

het woordmerk, beeldmerk en de 
tagline; the movement for safe sex

BEELDMERK
Het midden van het logo is het beeld-
merk. Het cijfer vier en de spreekwolk 

vormen samen het beeldmerk.

KLEUR
Een belangrijk aspect van het logo.

Onze kleur rood is sprekend en 
herkenbaar. Lees meer in kleur.

Opvallend qua kleur, strak qua vorm. 
Ons niet-te-missen-logo maakt Dance4Life 
een niet-te-missen-organisatie.
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1STE VOORKEUR: ROOD
Gebruik het logo in de kleur rood 
en plaats deze altijd op een witte 

ondergrond. Bekijk per uiting of dit 
debeste keuze is. Zo niet, kies je 

een andere variatie.

2E VOORKEUR: WIT
Als de ondergrond een foto is of 
rood van kleur, gaat de voorkeur 

uit naar een wit logo.

UITZONDERING: ZWART

3E VOORKEUR: ZWART  
Is rood of wit niet mogelijk vanwege 

een bepaald drukwerk? Of is het de wens 
van een externe partij? Kies alleen in 

uitzonderlijke gevallen voor deze variant.

Opvallend qua kleur, strak qua vorm. Ons niet-te-missen-logo maakt Dance4Life een 
niet-te-missen-organisatie.
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Positionering van het logo

Als je het logo altijd op dezelfde plaats weergeeft, 
creëer je rust en herkenbaarheid. 
Do's: 
/ Plaats het logo aan de linkerkant of in het midden
  afhankelijk van het medium
/ Plaats het logo rechts als laatste mogelijkheid
/ Plaats het logo niet schuin of gespiegeld
/ Plaats het logo met de tagline boven de foto

Hoe zit het met samenwerkingen?

Als we met een partner een campagne of andere 
content creëren, laten we zien dat we de informatie 
ondersteunen door bijvoorbeeld onze naam of logo 
weer te geven. Natuurlijk is elke samenwerking anders. 
De gebruiksvoorwaarden van onze merkelementen 
verschillen dan ook per samenwerking. 

for safe sex

the movement

for safe sexthe movement

X

X
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Positionering van het logo
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for safe sexthe movementfor safe sexthe movement for safe sexthe movement for safe sexthe movement for safe sexthe movement

for safe sexthe movement
th for safe sexe movement

Nu gebruik je het logo verkeerd 

                  Andere kleur     Andere kleur tagline                       Andere kleur font                       Minder helder                Inclusief slagschaduw

           Incompleet        Nieuwe element(en) toegvoegen                               Enkel de outlines                     Verhoudingen wijzigen          Verhouding tagline wijzigen  

      

wereldwijdeen movement

for safe sexthe movement

                   Andere tagline                   Oude logo  (< 2017)       

for safe sexthe movement
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for safe sexthe movement

3 CM MINIMAAL  

for safe sexthe movement

Copyright teken
Het Copyright-teken  
is onderdeel van het 
logo. Als het teken niet 
meer goed zichtbaar is 
vanwege de afmetingen, 
laat je het weg. Denk 
aan bijvoorbeeld 
drukwerk zoals textiel. 

Het kan voorkomen dat het logo zo moet worden afgebeeld dat de tagline niet meer goed leesbaar is. Dit kan afhankelijk zijn van medium; 
bijvoorbeeld online of offline, de ondergrond van drukwerk of het materiaal waarop het logo gedrukt wordt. 
Houd hierbij rekening met de volgende zaken. 

Ga voor een breedte van 3 cm 
Probeer, indien mogelijk, 
ervoor te zorgen dat het 
logo 3 cm breed is. Dit is de 
minimale afmeting om de 
tagline leesbaar te houden.

Kies anders voor 2,5 cm 
Is 3 cm niet mogelijk? 
Gebruik dan het logo zonder 
tagline. Hanteer een breedte 
van 2,5 cm. ‘Dance4Life’ is nu 
nog steeds leesbaar.

2,5 CM MINIMAAL  

Logo afmetingen

Gebruik alleen het beeldmerk 
In het geval dat ook het 
basis logo zonder tagline  
niet meer leesbaar kan  
worden afgebeeld wordt 
geadviseerd het beeldmerk 
te gebruiken. Deze wordt 
vaakt toegepast bij 
Social media Avatars. 
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Personalisering logo 

EEN NO-GO LOGO
In 99% van de gevallen personaliseren we het logo niet. 
Met personaliseren bedoelen we het veranderen van 
onze naam voor bijvoorbeeld een campagne of project. 
Denk aan: Friends4Life of Partner4Life. 

De enige uitzondering is wanneer we iemand 
persoonlijk bedanken. Dan schrijven we bijvoorbeeld 
Ella4Life of Simon4Life. Het element waarin de naam 
staat is niet gevuld, maar bestaat enkel uit outlines.

KLEUR
Afhankelijk van de ondergrond, kies je voor een 
personalisatie een rood of wit logo. 

FONT
Voor de naam gebruik je ‘Arial bold’ zonder hoofdletters.

GEEN COPYRIGHT
Een copyright-teken verwerk je alleen in het 
originele logo, nooit in een personalisatie.
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BEELD 
MERK
Dance4Life is 
voor veilige seks. 
Voor eigen keuzes 
maken. Voor een 
gezonde toekomst 
van jongeren. 
Kortom: we zijn 
vóór iets, niet tegen. 
Het cijfer 4 
symboliseert dit.
VERHALEN EN DIALOGEN
Zoals je ziet, zit om het cijfer een 
spreekballon. Deze spreekballon is 
een essentieel onderdeel van ons 
logo. De ballon symboliseert de 
werkwijze van Dance4Life. In onze 
programma’s staan persoonlijke 
verhalen en dialogen centraal. 
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GEBRUIK
Als er geen plek is voor het logo, kies je voor het beeldmerk. 
Je uiting heeft dan nog steeds een herkenbaar element van onze 
organisatie. Handig op socialmediakanalen en merchandise.

KLEUR
Een rood beeldmerk op een witte achtergrond heeft de voorkeur. 
Optioneel: een wit beeldmerk op een rode achtergrond.

AVATARS
Op diverse socialmediakanalen upload je een ronde avatar. 
Als het logo dan onleesbaar is, gebruik je het beeldmerk als avatar.
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KLEUR
onze 

ROOD
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PANTONE 186C / RAL 3027 / CMYK: C5,  M100, Y100, K0 / RGB:  R215, G34, B33

Het rood dat 
we gebruiken, 
creëert urgentie. 
Veilige seks is een 
noodzaak, waar we 
ons elke dag vol 
hartstocht voor 
inzetten. 

De kleur komt terug in alle uitingen: van ons logo tot in de fotografie. 
Gebruik deze richtlijnen, maar ook je eigen kritische oog. Belangrijk is dat de kleuren versterken, niet beperken.
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ONZE 
KLEUREN
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KLEURSCHAKERINGEN

C5 / M100 / Y100 / K0

R215 / G34 / B33

C0/ M0 / Y0 / K100

R0 / G0 / B0

C1 / M24 / Y13 / K0

R248 / G210 / B210

C2 / M45 / Y27 / K0

R241 / G165 / B164

C2 / M65 / Y44 / K0

R234 / G119/ B119

C24 / M100 / Y96 / K21

R161 / G25 / B25

C33 / M100 / Y91 / K51

R108 / G17 / B16

C0 / M18 / Y17/ K0

R254 / G221/ B209

C0 / M43 / Y44 / K0

R252 / G171 / B139

C0 / M76 / Y91/ K0

R248 / G87 / B24

C27 / M89 / Y100 / K28

R149 / G45 / B4

C42 / M91 / Y88 / K67

R79 / G24 / B2

C50 / M39 / Y39 / K21

R127 / G127/ B127

C59 / M49 / Y48 / K40

R89 / G89 / B89

C67 / M57 / Y54 / K59

R61 / G61 / B61

C73 / M63 / Y59 / K75

R3 / G38 / B38

C82 / M72 / Y62 / K91

R13 / G13 / B13

C18 / M12 / Y14 / K0

R217 / G217 / B217

C28 / M21 / Y22 / K3

R191 / G191 / B191

C37 / M29 / Y29 / K8

R166 / G166 / B166

C50 / M39 / Y39 / K21

R127 / G127 / B127

C0 / M0 / Y0 / K0

R255 / G255 / B255
C6 / M4 / Y5 / K0

R242 / G242 / B242

C50/ M0 / Y0 / K100

R0 / G0 / B0

Rood, wit en zwart 
zijn onze basis kleuren. 
Maar soms is het 
simpelweg niet 
voldoende om kracht 
te geven aan je uitingen 
en heb je andere kleuren 
nodig om je content
op te laten vallen.

Denk hierbij aan 
buttons, grafieken, 
tabellen of in 
presentaties.
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Gebruik deze kleurschakeringen vooral online of bij grafieken en tabellen, illustraties en iconen. Of op webpagina’s voor knoppen, 
als dit de functionaliteit verbetert. Bekijk op de verschillende socialmediakanalen welke kleuren het meest passend zijn.

Gebruik van kleurenschakeringen
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Vermenigvuldigen 
van de kleur rood

Ken je het effect ‘multiply’  
of ‘vermenigvuldigen?’ 

Je plaatst dan onze 
kleur rood over een foto. 

Belangrijk is dat de dieprode kleur  
behouden blijft. De kleur is niet 

vullend, maar transparant 
zodat de foto goed zichtbaar is. 
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FONT

Montserrat 

Arial 

Thin Extra Light Light Regular Medium 
SemiBold Bold Extra Bold 

Regular Italic Bold Bold Italic Black

Dance4Life gebruikt twee fonts: Montserrat en Arial. 

MONTSERRAT
We gebruiken MONTSERRAT als 
ons hoofdlettertype. Een sans serifs, 
bold en een democratisch,
eigentijds en veelzijdig lettertype. 
Gebruik bij: 
/ Drukwerk  
/ Online opgemaakte bestanden 
  (online kaarten, uitnodigen en 
  opgemaakte, documenten etc.) 

ARIAL 
We gebruiken ARIAL in online 
uitingen en wanneer MONTSERRAT 
niet beschikbaar is of niet functioneel is.
Gebruik bij: 
/ E-mail (Microsoft Outlook & andere e-mailsystemen)  
/ Microsoft Word
/ Powerpoint 
/ Andere online formats 
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GEBRUIK MONTSERRAT BOLD IN ONDERSTREEPTE
KAPITALEN MET (ENTER) VOOR TITELS
(ZONDER PUNT)
Gebruik Montserrat Bold voor opvallende woorden of inleidingen
GEBRUIK MONTSERRAT SEMI BOLD IN RODE KAPITALEN VOOR TUSSENKOPPEN 
Gebruik Montserrat Semi Bold in kleine letters voor inleidingen en quotes

Gebruik Montserrat Regular voor quotes, of belangrijkere tekst wat meer mag opvallen in de bodycopy  

Gebruik Montserrat Light voor bodycopy

Gebruik Montserrat Medium in RODE KAPITALEN voor WOORDEN die je wilt benadrukken in de bodycopy

Gebruik Montserrat Extra Light in een kleiner font voor kop- en voetteksten, credits en ondertitels bij foto's

Montserrat 
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GEBRUIK ARIAL BOLD IN ONDERSTREEPTE 
KAPITALEN (MET ENTER) VOOR TITELS 
(ZONDER PUNT)
Gebruik Arial Bold in kleine letters voor inleidingen
GEBRUIK ARIAL BOLD IN RODE KAPITALEN ONDERSTREEPT OF ZONDER STREEP VOOR KOPPEN

Gebruik Arial Bold in kleine letters voor subtitels of woorden en termen die op mogen vallen

Gebruik Arial Regular voor bodycopy (voor standaard documenten zoals Microsoft Office & Word kies voor de grootte van 10 punten)

Gebruik Arial Regular in HOOFDLETTERS en onze kleur ROOD voor WOORDEN of TERMEN die op mogen vallen

Gebruik Arial regular in een lichtere tint dan de bodytekst voor verwijzingen, ondertitels, kop- en voetteksten

Arial 
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zo gebruik je 
een quote in 
een spreekwolk 

ZO GEBRUIK JE 
EEN QUOTE IN 
EEN SPREEK 
WOLK 
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HOE GEEF JE QUOTES WEER?
Er zijn drie manieren. 

1.  Je zet de quote in een spreekwolk. 
 Variatie in kleur en font is toegestaan. 

2.  Je plaatst de geciteerde zin tussen dubbele aanhalingstekens. 
 Variatie in kleur en font is toegestaan. 

3.  Of je gebruikt Montserrat of Arial Cursief in rood.

4.  Zet de quote op gestreepte achtergrond. Zie volgende pagina. 
/ Deze gebruik je voornamelijk in presentaties, of  posters en flyers. 
/ Lijnen zijn altijd rood en de achtergrond is wit. 
/ De tekst is rood of zwart en kies voor een bold variant van Arial of Montserrat. 
/ Plaats een witte achtergrond achter de tekst zodat deze goed leesbaar is. 

OPSOMMINGEN
Kies voor een slash of een cijfer. Deze maak je altijd rood.
1.  Opsomming
2.  Opsomming
3.  Opsomming

/  Opsomming
/  Opsomming 
/  Opsomming 

''Je plaatst de 
geciteerde zin tussen 
dubbele aanhaling-
stekens''

''JE PLAATST DE GECITEERDE 
ZIN TUSSEN DUBBELE 
AANHALINGSTEKENS''

''Op deze manier gebruik je de quote in ARIAL cursief rood''

''Op deze manier gebruik je de quote in Montserrat cursief rood''
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‘‘Zo gebruik je een
quote op een gestreepte
achtergrond’’

GESTREEPTE ACHTERGROND
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Iconen versterken je 
verhaal. Ze verduidelijken 
verhalen en feiten. 

De iconen van Dance4Life 
zijn echte statements. 
Ze spreken tot verbeeldingen 
en hebben geen uitleg nodig.

ICONEN
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Stijl van de iconen
De stijl van onze iconen is energiek en fris. 
Maar: eenvoud boven alles. 

LIJNEN
De iconen bestaan enkel uit een lijn, liefst in
één van onze primaire kleuren: rood, wit of zwart. 
Een lijn in een van onze kleurschakeringen, is ook mogelijk. 

GEBRUIK ICONEN
/ De iconen kleur je niet in
/ Alle elementen hebben dezelfde kleur
/ De lijn heeft altijd dezelfde dikte en is 
  gelijk aan andere iconen
/ Maak de lijn niet dikker of dunner

De iconen bestaan enkel uit een lijn, liefst in één van onze primaire kleuren: rood, wit of zwart. 

Een lijn in een van onze kleurschakeringen.

Maak de lijn niet dikker of dunner. 

Niet inkleuren
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ILLUSTRATIES
Illustraties zetten we in om 
complexe onderzoeken, verhalen 
of feiten te verduidelijken. 

STIJL VAN DE ILLUSTRATIES 
Net zoals onze iconen, zijn onze illustraties simpel. 
Ze bevatten weinig details. Het is mogelijk dat iconen 
een onderdeel vormen van de illustratie of als basis fungeren. 

WAAR MOET JE OP LETTEN? 
/ De illustraties bestaan uit een enkele lijn 
/ Geen omlijning of kleur aan de binnenkant
/ Kleur: rood, wit of zwart of kies voor een van 
  onze kleurschakeringen. 
/ De achtergrondkleur moet het lijnenspel versterken. 
/ Tot slot heeft de lijn heeft in verhouding 
  altijd dezelfde dikte en is deze gelijk aan 
  andere illustraties.
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De vormen die Dance4Life gebruikt, zijn gedeeltes van of variaties op ons beeldmerk. 
De uitstraling is altijd fris en positief.

VORMEN

Ronde hoeken

Rode driehoek in overlay 

Spreekwolk

Streep patroon
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SPREEKWOLK
Een deel van ons beeldmerk bestaat uit de spreekwolk. 
De spreekwolk zetten we in om content op te laten vallen. 
Denk hierbij aan quotes of verhalen van jongeren, maar ook 
wanneer we content op willen laten vallen. 

RONDE HOEKEN
Kenmerkend voor ons beeldmerk en logo: de ronde hoeken. 
Ook komen ronde hoeken terug in communicatie-uitingen 
zoals tabellen, grafieken en beeld in verslagen. 

Onder ‘Font’ vind je hoe je tekst in de spreekwolk zet.

62



63

DANCE4LIFE MERKBOEK                                         05 / VISUELE IDENTITEIT

Copyright © 2022 Dance4Life. 

DRIEHOEK 
Op covers en banners komt een ander deel van 
het Dance4Life-beeldmerk naar voren. De schuine 
linkerkant fungeert namelijk als driehoek. 

Deze vorm gebruik je alleen bij foto’s. 
Zorg ervoor dat het onderwerp goed zichtbaar 
blijft en het geen afbreuk doet aan het portret. 

Wanneer je de driehoek inzet, pas je ook het 
Multiply-effect toe, zoals besproken bij ‘kleur'.
We tonen de driehoek dan ook altijd in onze 
kleur rood.
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GESTREEPT ACHTERGROND PATROON
Om een quote, statement of een vraag nog meer 
naar voren te laten komen maak je gebruik van 
een ons gestreepte achtergrond patroon. 

Deze vorm passen we toe in: 
/ Presentaties
/ Posters
/ Flyers

Het streeppatroon wordt altijd toegepast in een onze 
kleur rood met een witte achtergrond. 
Hoe je de tekst plaatst lees je in Font.

VOORBEELD
''Plaats hier een 
quote, statement 
of vraag''
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06BEELD 
& MUZIEK
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FOTOGRAFIE
We leggen onze movement vast. Eigenlijk gebeurt er op alle foto’s wel wat. 
Er is dans, muziek en positieve energie. De kleurrijke fotografie laat zien hoe verschillende 
mensen samen een groep vormen. En hoe deze groep zich inzet voor een groter goed. 
Samen vormen deze mensen onze beweging. Omdat de foto’s in het moment zijn 
genomen, vertellen ze een verhaal. Alsof je er zelf bij bent. De fotografie van Dance4Life 
is dan ook een uitnodiging: join the movement!

ONZE FOTOGRAFIE FOCUST ZICH OP....
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Bij bewogen foto’s denk je aan onscherpe beelden. 
Of je interpreteert het als foto’s die je raken. 
Voor dat laatste gaan we. Dance4Life zet 
wereldwijd verandering in gang. 

We zijn altijd bezig: met programma’s vol muziek 
en dans, maar ook met mediacampagnes en 
samenwerkingen met influencers. Die continue 
beweging zie je terug in de fotografie. Onze foto’s 
zijn bold, schudden je soms door elkaar. 

ZO BRENGEN ONZE FOTO’S MENSEN IN BEWEGING.

BEWEGING
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Van onze jongeren tot ambassadeurs, partners en Friends: 
Dance4Life draait op de energie van helden in 14 landen. 
Hoe verschillend iedereen ook is: we zijn allemaal gelijk. 
In de fotografie zie je daarom nooit een ambassadeur 
terug die ‘de jongeren even komt helpen.’ 

Onze fotografie representeert diverse achtergronden, 
geloven, opleidingsniveaus, principes en toekomstdromen. 
Kleurrijke mensen vragen dan ook om kleurrijke fotografie. 

OM FOTO’S HERKENBAARHEID TE GEVEN, VOEGEN WE 
VAAK RODE ELEMENTEN TOE IN BIJVOORBEELD KLEDING. 

KLEURRIJKE
HELDEN
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DANS
& MUZIEK
OF JE NU IN GHANA BENT OF HIER IN NEDERLAND:  
IEDEREEN SPREEKT DE UNIVERSELE TAAL VAN DANS 
EN MUZIEK. 

Voor Dance4Life hét middel om wereldwijd te 
communiceren met jongeren. Dankzij onze interactieve 
programma’s maken we jongeren bewust van de impact 
van genderongelijkheid en onveilige seks. We zijn het 
enige goede doel dat dansend haar doelen bereikt. 
Deze onderscheidende kracht speelt daarom een grote
rol in onze fotografie.
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DO'S
Zet jongeren KRACHTIG neer, maar altijd als ZICHZELF.

Toon de DIVERSITEIT van jongeren, in Nederland en wereldwijd.

Leg BEWEGING vast in je composities.

Maak een CONNECTIE met je onderwerp: vang een glimlach.

Ga voor KLEURRIJKE foto’s, met RODE ACCENTEN waar mogelijk.

DONT'S
Zet jongeren nooit weg ALS MINDER dan een ander.

Fotografeer mensen niet van ONDER of van ACHTER.

Maak geen foto’s die MEDELIJDEN opwekken.

ZWART-WIT-FOTOGRAFIE en DONKERE FOTO’S.

SCHIET ‘ECHTE’ BEELDEN: realistisch & niet te bewerkt 
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LOGOGEBRUIK IN FOTOGRAFIE
Onze focus? Altijd een van onze jongeren of helden. 
Mensen vormen onze beweging en verdienen dus 
alle aandacht. Het logo springt daarom nooit al 
teveel in het oog. Breng het logo daarom 
subtiel in beeld. 

Wél is het mogelijk om foto’s typisch Dance4Life
 te maken. Daarvoor voeg je rode accenten toe in 
je compositie. Denk aan een kledingstuk of een 
voorwerp.

CAMPAGNETEAM OPGELET
Het liefst streef je alle bovengenoemde principes 
na als je een campagne maakt. Natuurlijk zijn er 
uitzonderingen mogelijk, wanneer dit het doel en 
boodschap versterkt. Probeer dan wel de overige 
principes extra aandacht te geven.

Campagne fotografie; wel geposseerd, maar zelfverzekerd, passend bij onze merkpersoonlijkheid

Ons logo of rode accenten kun je terug laten komen 
in een kledingstuk of voorwerp.
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VIDEO
Krachtig, positief en levendig. 
Zo omschrijf je onze video-
producties het best. Om ons 
merk te versterken, en zo bij 
te dragen aan onze missie, 
is het belangrijk dat de 
video’s consistent zijn. 
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Check altijd of de volgende 
elementen kloppen.

LOGO 
Zorg ervoor dat Dance4Life zichtbaar is als afzender. 
Gebruik hiervoor het logo inclusief beeldmerk en 
tagline. De uitzondering? Als je een video maakt voor een 
van de socialmediakanalen. Ons logo is dan al zichtbaar 
als avatar. Kies er dan voor alleen het beeldmerk te 
gebruiken of het logo weg te laten als het too much is.

KLEUR
Net als in onze fotografie voegen we in one video's rode 
elementen of achtergronden toe. Maak ook gebruik van  
kleurschakeringen of andere kleuren die onze kleur rood 
goed doen uitkomen. 

MUZIEK 
Muziek brengt onze video's letterlijk tot leven. 
Gebruik altijd muziek passend bij onze merkpersoonlijkheid. 
Of kies een van de variaties van het Dance4Life-anthem. 
Het liefst plaats je altijd muziek onder een video. 

FORMAAT
Socialemediakanalen: 4:5. 
Horizontaal voor presentaties, YouTube en televisie: 16:9

for safe sexthe movement
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Muziek hóórt bij Dance4Life. Dans en muziek 
vormen een universele taal. Het verbindt 
mensen over de hele wereld met elkaar. 
Dance4Life gebruikt muziek om met jongeren 
te communiceren over wat er toe doet.

MUZIEK

MUZIEK
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Bij goed gekozen muziek, versterk je de 
boodschap van je project, campagne of video. 
Onze muziek reflecteert waar we als merk voor staan. 

Het maakt het beeld dat mensen van ons hebben 
sterker. Door muziek aan te laten sluiten op onze 
persoonlijkheid en consequent te gebruiken, 
krijg je steeds meer associaties met Dance4Life. 
We hebben daarom onze eigen sound ontwikkeld. 
Een heus Anthem.

WELKE MUZIEK PAST BIJ ONZE PERSOONLIJKHEID?
Op basis van onze merkstrategie, kiezen we voor drie categorieën muziek.

EIGEN
SOUND
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Enthousiasmerend en uiterst 
dansbaar. In deze muziek 
weerklinkt onze positiviteit.

Dance4Life dares to be bold. 
Als organisatie stimuleren we 
het zelfvertrouwen van jongeren. 
Daar hoort passende muziek bij.

Hoe enthousiast en vol vertrouwen 
we ook zijn: het neemt niet weg 
dat we realistisch zijn. We vinden het 
dan ook belangrijk dat onze muziek 
taboes bespreekbaar maakt.

EERLIJK
& OPEN

ZELFVER-
ZEKERD

UP-
TEMPO
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Deze drie categorieën zijn 
gebundeld in ons eigen Dance4Life 
Anthem. De sound is onmiskenbaar 
wie we zijn. Het bestaat uit één 
hoofd-anthem en een drietal 
variaties. Maar wanneer 
gebruik je wat?

CATEGORIE: UPTEMPO
Dance4Life_Anthem 
Het hoofd-anthem. Een uptempo, ultiem dansbare track. 

Dance4Life_Intro 
Een aanpassing op het hoofd-anthem. 
Perfect om iets aan te kondigen.

Dance4Life_Outro 
Een aanpassing op het hoofd-anthem. 
Gebruik deeze track om iets af te sluiten. 

ANTHEM
Dance4Life_Intro_TonedDown 
Een aanpassing op het anthem om iets af te kondigen. 
Achtergrondmuziek: Een iets rustigere variatie. 
Ideaal als achtergrondmuziek of als kalme intro.

Dance4Life_Outro_TonedDown
Nog een rustigere variatie om op de achtergrond te 
zetten of mee af te sluiten.

Dance4Life_LogoMelody 
Wanneer je het logo toont: Gebruik deze variatie als 
het logo In beeld komt tijdens de intro of outro.

CATEGORIE: ZELFVERZEKERD
Dance4Life_Cutdown_Bold 
Voor bold content. Deze track laat onze stoere kant zien. 
Gebruik ‘m in campagnes of socialmediavideo’s.

CATEGORIE: EERLIJK EN OPEN
Dance4Life_Cutdown_Serieus 
Om iets bespreekbaar te maken. Een variatie om serieuzere 
onderwerpen aan te kaarten of verhalen te ondersteunen.

77

DANCE4LIFE MERKBOEK                                              06 / BEELD & MUZIEK

Copyright © 2021 Dance4Life. 



GENOEG KEUZE, TOCH?
Kies altijd een van deze opties voor je communicatie-uiting. 
Als het écht niet past bij het medium of de content, gebruik je 
andere muziek. Laat de muziek wel aansluiten op de drie categorieën. 

LAAT MUZIEK ONDERSTEUNEN
Bekijk altijd waar je de muziek voor gebruikt. Heeft een video 
een track nodig? Bekijk de video dan eerst met al je aandacht. 
Is de muziek voor een campagne? Zorg dan dat je alle ins and 
outs weet van de campagne. Bij een serieus verhaal past een 
rustige variatie beter dan een uptempo track. Een uptempo  
track past misschien weer bij een activatie op social media. 
Dan is het goed om met het refrein te beginnen. Laat de  
muziek altijd de spanningsboog van het verhaal volgen.

WAT KLINKT ALS MUZIEK IN ONZE OREN?
/ Moderne, eigenzinnige muziek.
/ Muziek die sterk is in alle simpelheid.
/ Grensverleggende muziek.
/ Lyrics die onze boodschap versterken.

ON THAT NOTE...
/ Vermijd complexe tracks.
/ Ga liever voor tijdloos dan een bepaald tijdperk.
/ Houd het eerlijk, maar wel positief.
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ONZE STEM
Dance4Life wil altijd inspireren. 
Daarom letten we goed op 
onze stem en toon. 

Wat het verschil is tussen 
die twee? Een stem is altijd 
hetzelfde. De toon stem je af 
op de doelgroep en situatie. 
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Gedrevenheid in onze stem.

Dance4Life is een movement for safe sex. Die gedrevenheid 
hoor je dan ook terug in onze stem. We zijn enthousiast 
en nemen onszelf niet al te serieus, maar onze missie wél. 
We vinden niks belangrijker dan het inspireren van jongeren. 
We maken ze bewust van alles wat er komt kijken bij seks, 
zonder ze de les te lezen. 

Er is ruimte voor humor. Hoewel Dance4Life speelt met taal, 
proberen we nooit cool te doen of in de smaak te vallen. 
We gebruiken geen jargon of straattaal. Liever zeggen we 
waar het op staat. 

We zijn een open en transparante beweging, waar iedereen 
welkom is. 

WE LEGGEN GEEN FOCUS OP JONGENS OF MEISJES, 
MAAR OP PERSONEN.

''We vinden niks 
belangrijker dan 
het inspireren van 
jongeren. We maken 
ze bewust van alles 
wat er komt kijken 
bij seks, zonder ze 
de les te lezen.'' 
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Hoe persoonlijk onze aanpak ook is, we blijven altijd 
professioneel. Als organisatie zijn we trots op wat we hebben 
neergezet. Toch kijkt Dance4Life liever naar wat er nog 
allemaal mogelijk is. Daarin betrekken we zoveel mogelijk 
mensen. 

We schrijven daarom informerend én inspirerend. 
Dat doe je zo:

SCHRIJF ACTIEF
Gebruik, waar mogelijk, de tegenwoordige tijd. Ook voor 
een beschrijving van het verleden. Je boodschap is dan nóg 
overtuigender. Als je daarnaast hulpwerkwoorden weglaat, 
loopt je tekst meteen een stuk lekkerder.

     In 2013 startten Dennis en Ilco een movement tegen HIV.
     Dennis en Ilco starten een movement tegen Hiv in 2013.

     Jongeren worden door bekende influencers Kenzo Alvares 
     en Marije Zuurveld gestimuleerd om na te denken over hun 
     eigen wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit.
     Influencers Kenzo Alvares en Marije Zuurveld stimuleren 
     jongeren om na te denken over hun grenzen en wensen 
     op het gebied van seksualiteit. 

GA TANGCONSTRUCTIES UIT DE WEG
Tangconstructies ontstaan als als je veel informatie in één zin 
propt. Vaak staat de informatie ook nog eens op de verkeerde 
plek. Plaats daarom de persoonsvorm dicht bij het onderwerp. 

Samengestelde woorden zet je ook bij elkaar in de buurt. 
En komt ‘zijn’ of ‘hebben’ voor in je zin? Zorg er dan ook voor dat 
het voltooid deelwoord niet te ver weg staat.
 
     Dit programma wordt gegeven door jonge trainers, die 
     onder andere het gesprek openen over seks en relaties.
     De jonge trainers openen het gesprek over seks en relaties 
     tijdens het programma.

     Ze hebben onder andere een persoonlijk verhaal voorbereid 
     die ze in de klas zullen delen met de leerlingen om een 
     open  sfeer te creëren en taboes te doorbreken.
     De trainers hebben een persoonlijk verhaal voorbereid            
     waarmee ze een open sfeer in de klas creëren en taboes 
     doorbreken.
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ZET JONGEREN IN HUN KRACHT
Zonder dat je het doorhebt, maak je mensen soms kleiner dan 
ze zijn. Vermijd daarom woorden als ‘slachtoffer,’ ‘misbruik’ en 
‘helpen'. Een voorbeeld:

     Dance4Life helpt jongeren persoonlijk leiderschap te 
     ontwikkelen.
     Dance4Life moedigt jongeren aan om voor zichzelf 
     op te komen.

     Helaas wordt één op de drie meisjes en één op de vijf 
     jongens in Nederland voor hun achttiende slachtoffer van 
     seksueel grensoverschrijdend gedrag.
     In Nederland krijgt één op de drie meisjes en één op 
     de vijf jongens te maken met seksueel grensoverschrijdend 
     gedrag.

NOEM HET BEESTJE BIJ DE NAAM
Zeg ‘seks’ in plaats van ‘met elkaar naar bed gaan.’ Leg ook uit 
wat veilige (of juist onveilige) seks inhoudt. Benoem misbruik.

     Sascha is jarenlang slachtoffer geweest van seksueel misbruik.
     Sascha is jarenlang gedwongen tot seks.

    We adviseren jongeren over online seksueel misbruik.
    Hoe voorkom je afpersing met naaktfoto’s? Ons advies 
    aan jongeren.

MAAK HET PERSOONLIJK
Gebruik namen. Als iemand liever anoniem blijft, 
verzin je een andere naam. Maak met inclusieve 
voorbeelden de tekst geschikt voor diverse mensen met 
diverse voorkeuren. Beperk het gebruik van ‘hij’ of ‘zij’ 
om iedereen zich thuis te laten voelen.

     Enkelen van de geïnterviewden zijn nu eerder bereid 
     een condoom te gebruiken.
     Tom en David zijn nu eerder bereid een condoom te 
     gebruiken.

Maak met inclusieve 
voorbeelden de tekst 
geschikt voor diverse 
mensen met diverse 
voorkeuren. Beperk het 
gebruik van ‘hij’ of ‘zij’ 
om iedereen zich thuis 
te laten voelen.
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VERMIJD LANGE ZINNEN
Zo voorkom je dat lezers de draad kwijt raken. 
Hoe je afrekent met lange zinnen? Simpel. Hak ze op in stukjes.

     Vandaag lanceert Dance4Life de YOU MAKE ME MOVE 
     campagne, waarmee Nederlandse jongeren in beweging 
     komen met een online videoclipcompetitie!
     Vandaag lanceert Dance4Life de YOU MAKE ME MOVE
     -campagne.  Met een online videoclipcompetitie brengen 
     we jongeren in beweging.

TEST JE TEKST
Benieuwd of je tekst lekker loopt? Lees ‘m voor! 
Want als jij struikelt over zinnen, doet de lezer dat ook. 
Als je over iets twijfelt, biedt onzetaal.nl vaak uitkomst. 
Ze hebben ook dagelijks een telefonisch vragenuurtje. 
Maak je vaak dt-fouten? Vervang het werkwoord in kwestie 
dan door ‘dansen'. Dan zie je vanzelf of er een -t nodig is.
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TOON
Dance4Life is informeel. 
Toch vinden we het 
belangrijker om informatief 
te zijn dan humoristisch. 

Als je aan het schrijven bent, 
denk dan aan de persoon 
waar je het tegen hebt. 
Is het iemand die het nog 
lastig vindt om te praten 
over seks? Of gaat om een 
persoon die al jaren onze 
nieuwsbrieven leest? 
Daar pas je je toon op aan. 
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     Dance4Life start met een te gekke podcast waarin ouders de    
     kans krijgen om hun seks-gerelateerde issues of dilemma’s    
     met zijn of haar puber voor te leggen aan jongeren.
     Dance4Life gaat iets nieuws doen. In onze podcast leggen   
     ouders hun seks-gerelateerde opvoedingdilemma’s voor aan  
     andere jongeren. 

     Dance4Life start met een te gekke podcast waarin ouders  
     de kans krijgen om hun seks-gerelateerde issues of dilemma’s 
     met zijn of haar puber voor te leggen aan jongeren.
     Dance4Life gaat iets nieuws doen. In onze podcast leggen    
     ouders hun seks-gerelateerde opvoedingdilemma’s voor aan 
     andere jongeren. 

TUTOYEER
Wel zo persoonlijk. Gebruik dus altijd ‘je’ en ‘jij’ behalve bij 
zakelijke organisaties. Dan is een beetje afstand wel op zijn 
plaats. 

     Meld u aan voor de nieuwsbrief.
     Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Wat je ook doet...

GEBRUIK GEWONEMENSENTAAL
Laat ‘slang’ over aan influencers. Vaak sla je de plank mis als je de 
taal van subculturen gebruikt. Vermijd ook jargon en (Engelse) 
modewoorden. Gebruik enkel ‘ingeburgerde’ woorden. 

Denk aan ‘check de website’ of ‘een update over ons project.’ 
Onze naam en tagline zijn altijd in het Engels. Alleen daar 
schrijf je seks als ‘sex’. Hoe je weet of je in gewonemensentaal 
schrijft? Bedenk of een oom of tante je tekst ook begrijpt.

     Awesome! Je bent nu aangemeld voor onze nieuwsbrief.
     Je ontvangt nu als eerst het laatste nieuws over Dance4Life.

ZEG NOOIT DAT JE COOL BENT, LAAT ZIEN WAAROM
Het is veel sterker om te laten zien waarom je cool bent, dan te 
zeggen dat je het bent. Ook is het sympathiek als je jezelf niet al 
te vaak op de borst klopt. Geef dus liever voorbeelden waarmee 
je uitstraalt wie je bent, dan het enkel te zeggen. 

Let sowieso op het gebruik van bijvoeglijk naamwoorden. Hoe 
meer je ze gebruikt, hoe ongeloofwaardiger je tekst is.

     We zijn een bold bedrijf met grensverleggende projecten 
     in 14 landen.
     Dance4Life gaat met jongeren in gesprek over veilige seks 
     in 14 landen.
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STROOI NIET MET UITROEPTEKENS
Hoe positief en enthousiast we ook zijn: we zijn zuinig met 
uitroeptekens. Laat woordkeuze je enthousiasme weerspiegelen, 
niet de interpunctie.

     Dance4Life lanceert vandaag twee videoclips! Bekijk ze nu!
     Dance4Life lanceert vandaag twee videoclips. 
     Laat je weten wat je ervan vindt?

GEBRUIK ALLEEN KAPITALEN OM IETS TE LATEN OPVALLEN
Als je veel hoofdletters gebruikt, is je tekst al snel schreeuwerig. 
Je nodigt lezers dan niet echt uit je hele verhaal door te spitten. 
Schrijf dus alleen in kapitalen wanneer het er echt toe doet. 
Denk aan een titel op een poster.

     BEKIJK DE YOU MAKE ME MOVE CAMPAGNE MET KENZO.
     Bekijk de YOU MAKE ME MOVE-campagne met Kenzo.
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WOORDEN
LIJST

Dance4life, DanceForLife, dance4life, d4l

De movement for save sex, the movement in beeld gebracht

Sex

Brand, Brandstrategie

Dance4Lifelesprogramma, Dance4Life gastles

Ontwikkelingsland, derdewereldland

Driehonderd, vijfenveertig, tweeëntwintig

2, 4, 9

Dance4Life

The movement for safe sex, de movement in beeld gebracht

Seks, alleen in de tagline gebruiken we 'sex' 

Merk, Merkstrategie

Dance4Life-lesprogramma, Dance4Life-gastles

Ghana, Nepal of welk land dan ook

300, 45, 22

Twee, vier, negen 

Seks tegen je zin

Seksueel geweld

X

(Getallen t/m tien uitschrijven, behalve in het geval van een jaartal of afmeting)

Onze trainers

Seks (hebben)

Trainers4Life, Champions4Life

Naar bed gaan met
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X
Ongewenste handelingen

Seksueel misbruik

Jongens, meisjes

Jongere (14) uit Ghana

Homohuwelijk, aids bij homo’s

HIV, hivvirus

Seks tegen je zin

Seksuweel geweld

Jongeren

Kwebe (14) uit Ghana

Huwelijk, aids bij homoseksuele contacten 
(Als bijvoeglijk naamwoord, nooit als zelfstandig naamwoord)

(Beter leesbaar)

(Een koppelteken is voor de leesbaarheid niet nodig)

Hiv, hiv-virus

Aids, aidspatiëntAIDS, aids-patiënt
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Samen met jou willen 
we steeds meer jongeren 
bewegen hun seksuele 
wensen en grenzen met 
elkaar te delen. 

Vragen over het m
erkboek? O

f heb je suggesties? M
ail annelon@

dance4life.com
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