SPELREGELS KENNISKAARTEN
Wil jij ook jouw kennis delen met inwonersinitiatieven op een toegankelijke en
uiteraard flitsende manier? Maak dan een kenniskaart. Deze handleiding helpt je met
het uitwerken van jouw kaart.

HOE MAAK JE EEN KENNISKAART?
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Het idee van een kenniskaart:
1. Redelijk complexe informatie wordt vertaald naar een korter
stappenplan.
2. Doel is snel kennis bij te brengen.
3. Bruikbare informatie.
4. Gericht op bewoners en hun initiatieven.
5. Tekst en beeld ondersteunen elkaar.
6. Elke kaart staat op zichzelf en is zonder verdere uitleg te
begrijpen en gebruiken.
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Praktisch
- Bij voorkeur 2 bladzijdes A4, maximaal 4.
- Liefst zo min mogelijk links naar andere sites: de kaart wordt ook
gedrukt verspreid
- Een kenniskaart is een product van de Leefbaarheidsalliantie,
dus niet van 1 organisatie apart
- De kenniskaarten volgen de Leefbaarheidsalliantie huisstijl. Op de 		
		
volgende pagina kun je ook het basis format voor de
			kenniskaarten vinden.
		
- De kenniskaarten worden gechecked door de kenniskaarten		
		
groep. Bij hen kun je ook altijd terecht voor advies, tips en 		
			vormgeving.

Meer weten over kenniskaarten?
Wij kunnen je helpen! Stuur een mail naar Ralph,
Odile, Lilian, Marijke of Daniëlle.

BASISFORMAT KENNISKAART
Paragraaf met een introductie over jouw kenniskaart. Dit is vaak een korte beschrijving van het probleem van de lezer, wat er in deze kenniskaart staat en hoe deze hen
verder helpt.

OP WELKE VRAAG GEEFT DE KENNISKAART ANTWOORD?

De kopjes zijn vetgedrukt met lettertype 14
- De standaard tekst is altijd minimaal lettertype 11
(liefst 12).
- Alles wordt opgemaakt binnen de marges.
- De gele balk en de witte onderbalk hebben altijd dezelfde afmeting.
Hetzelfde geldt voor de afmeting en plaatsing van het logo en de tekst in
de witte balk.
- De kenniskaarten volgen zoveel mogelijk de toegankelijkheidsnormen.
- De kenniskaarten worden altijd door de kenniskaartengroep en de
commmunicatiewerkgroep gecontroleerd op stijl.

Meer weten over kenniskaarten?
Wij kunnen je helpen! Stuur een mail naar Ralph,
Odile, Lilian, Marijke of Daniëlle.

