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<tekst> 
In deze nieuwsbrief 

01 Handleiding Nieuwsbrief 
Korte handleiding voor het werken met het 
Wordsjabloon voor de nieuwsbrief 

Inleiding 

Woord vooraf 
Er is een nieuw sjabloon ontwikkeld voor de interne nieuwsbrief 
binnen CBS. Om goed met sjabloon te kunnen werken, lichten we 
kort toe hoe het sjabloon werkt.  
 

Voorblad 

Header 
De header van de nieuwsbrief kan een beeld of een tekst bevatten. 
Zowel het beeld als de tekst zijn aanpasbaar. Hieronder beschrijven 
we hoe dat in zijn werk gaat. 
 

Wijzigen van afbeelding naar tekst 
− Klik met de rechtermuisknop in de kop (bij het logo) en 

selecteer <Koptekst bewerken> (of ga in het lint onder 
<Invoegen> naar <Koptekst> en selecteer de optie <Koptekst 
bewerken>). 

− Klik met de rechtermuisknop aan de rechterzijde op de rand van 
het tekstkader en selecteer in het menu dat op het scherm 
verschijnt “Naar achtergrond”.  

− Op dezelfde wijze krijg je het naar achteren verplaatste 
tekstkader ook weer terug. (Let op: zorg dat je na het wisselen 
wel eerst met de muis iets anders aan klik alvorens terug te 
wisselen.) 

− Sluit de koptekst door in het lint onder <hulpmiddelen voor 
kop- en voetteksten>  de optie  <koptekst en voettekst sluiten > 
te selecteren. 

 
Wijzigen van de tekst 
− Zorg dat het tekstkader zichtbaar wordt (zoals hierboven 

beschreven). 

− Klik met de muis  in achterste gedeelte van het tekstkader. Zie 
groene stippelkader. 

− De cursor staat nu achter de tekst “<tekst>”. 
Met de “backspace” verwijder je de tekst en pas je deze aan. 
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Wijzigen van de afbeelding 
De afbeelding in het document vervang je als volgt: 
− Klik met de rechtermuisknop in de kop (bij het logo) en 

selecteer <Koptekst bewerken> 
− Klik met de rechtermuisknop aan de rechterzijde op de rand van 

het tekstkader en selecteer in het menu dat op het scherm 
verschijnt “Vorm opmaken”.  

− In het scherm dat je krijgt klik je links op <Opvulling>. 
− Aan de rechterzijde zie je “Opvulling met figuur of 

bitmappatroon” aangevinkt staan. Is dat niet zo, dan heb je het 
verkeerde kader geselecteerd en moet je deze opnieuw 
selecteren 

− Klik op <Bestand> en blader naar de afbeelding die je wilt 
plaatsen. 

− Selecteer de afbeelding en klik op <Invoegen> 
− Als de afbeelding niet de juiste verhouding heeft zijn er twee 

manieren om dit aan te passen: 
− Direct aanpassen in Word, zie uitleg in volgende item. 
− Afbeelding aanpassen met het programma Microsoft Office 

Picture Manager. Deze kan je in Office 201 vinden via 
<start>, <programma’s>, <Microsoft Office>, <Microsoft 
Office 2010-hulpprogramma’s>. De werking van Picture 
Manager is niet moeilijk, maar valt buiten deze handleiding. 

− Ga terug naar het normale scherm het scherm te sluiten en in 
het lint onder <hulpmiddelen voor kop- en voetteksten>  de 
optie  <koptekst en voettekst sluiten > te selecteren. 

 
Afbeelding aanpassen in Word 
− Klik met de rechtermuisknop aan de rechterzijde op de rand van 

het tekstkader en selecteer in het menu dat op het scherm 
verschijnt “Vorm opmaken”.  

− In het scherm dat je krijgt klik je links op <Bijsnijden>. 

− Aan de rechterzijde krijg je de aanpasbare waarden, waarmee je 
de afbeelding kunt bijsnijden en positioneren. Zie afbeelding: 

 

− De items in het groene kader mogen vrij aangepast worden met 
de volgende restrictie: 

− de breedte moet groter zijn dan 19,6 cm 

− de hoogte moet groter zijn dan 8,88 cm 

 
Belangrijk! 
Het is niet de bedoeling dat de afbeelding hoger, breder of op een 
andere plaats in het document komt, daarom mogen de opties met 
het rode kruis niet aangepast worden. 
 
Voorbeeld 
 

De waarde hierboven leveren de verandering hieronder op: 
 

Indeling  

Kolommen 
De nieuwsbrief bevat opmaak in twee kolommen. Houd bij het 
gebruik van kolommen rekening met: 
− Tussen tekst in één en meerdere kolommen bevindt zich altijd 

een zogenaamd sectie-einde. Gebruik Ctrl-z om te herstellen als 
je per ongeluk een sectie-einde verwijderd en het aantal 
kolommen wijzigt. Sectie-einden kan je zichtbaar maken door 
in het lint onder <Start> op het symbool ¶ te klikken. 

− Meerdere kolommen worden door Word altijd gelijkmatig 
opgebouwd. Geplaatste tekst wordt dus gelijk over meerdere 
kolommen verdeeld. 

 

Opmaak  

Stijlen 
Voor de opmaak wordt gebruik gemaakt van tekststijlen. Deze kan 
je in het lint vinden onder <Start> en dan <Stijlen>. Elk artikel in de 
nieuwsbrief bevat achtereenvolgens de volgende stijlen: 
− 02 Boventitel Blauw subtitel 
− 03 Kop 1 Titel van het artikel 
− 08 Auteur Auteur van het artikel 
− 01 Standaard tekst van het artikel 
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Tips  

Best practices 
 
Benut alle stijlen 
Probeer de verschillende stijlen die er zijn, optimaal te benutten. 
Gebruik bijvoorbeeld bij korte berichten niet voor alle koppen de 
stijl 'Kop 1'. In plaats daarvan kan je de berichten clusteren onder 
één rubriek, en pas daaronder kleinere koppen toe. Zie een 
voorbeeld hieronder: 
 

Voorbeeld van clusteren 
rubriek 
Boventitel 
Subkop 
Er zijn twee proefboeken ontwikkeld. Het eerste boek is een 
zogenaamd B5 formaat boek. We hebben gekozen om de 
publicatie De Nederlandse Samenleving uitgave 2012 als proefboek 
B5 te gebruiken. Deze ligt ter inzage bij de promohoek bij het 
Innovatielab in Den Haag en in het Atrium in Heerlen. Het tweede 
boek is een A4 formaat boek, namelijk Groene Groei. Ook deze is 
inmiddels te bewonderen op de promotafels. De pdf’s van de 
boeken kun je vinden op de huisstijlpagina’s op Intranet. 
 

Boventitel 
Subkop 
De toegangspasjes worden vernieuwd. Zodra de pasfoto’s gemaakt 
zijn en de nieuwe printers geïnstalleerd, kan iedereen zijn of haar 
toegangspas ophalen. Ook voor bezoekers en externe 
medewerkers is een nieuwe pas beschikbaar 
 

Boventitel 
Wil je de nieuwsbrief automatisch in je mailbox ontvangen of heb je 
vragen over de geactualiseerde huisstijl? Stuur dan een mail naar 
huisstijl@cbs.nl    
 

Als een artikel lang is, leent hij zich er juist wel voor om 'kop 1' te 
gebruiken. Zie een voorbeeld hieronder: 
 

Boventitel 

Voorbeeld van een lang 
artikel 
Door Naam van de Auteur 

Het afgelopen jaar is door EdenSpiekermann en een team CBS-
medewerkers hard gewerkt aan het ontwikkelen van een 
geactualiseerde huisstijl. Vanaf april 2013 is gestart met een 
stapsgewijze implementatie.  
 
Subkop 
De belangrijkste kenmerken zijn het aangepaste logo, de nieuwe 
frisse kleuren en de zogenaamde vormtaal die heel herkenbaar in 
alle uitingen terugkomt. De uniformiteit in uitstraling is dan ook de 
belangrijkste toegevoegde waarde van de nieuwe huisstijl. De 
diverse communicatiemiddelen zijn nu op elkaar afgestemd en echt 
‘familie’ van elkaar, of dat nu een publicatie is, een 
PowerPointpresentatie, een visitekaartje of een webpagina. Ook 
wanneer een bezoeker een CBS gebouw nadert, geven de vlag en 
het entreebord dezelfde herkenbare en frisse uitstraling.  
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