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Inleiding
Wanneer noem je in je persbericht Samen Lelystad 
Oost, hoe gebruik je als partner het logo en wat is de 
kernboodschap voor inwoners? Je vindt de antwoorden 
hier. Goed om te weten: we houden het graag simpel.
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Jouw organisatie is waarschijnlijk partner van Samen 
Lelystad Oost. Partners die zich hebben aangesloten 
bij Samen Lelystad Oost noemen zich in hun uitingen 
over initiatieven en projecten in Lelystad Oost ‘Partner 
van Samen Lelystad Oost’. Simpel toch?!

• In de praktijk doe je dit door door dit te benoemen 
 in je persbericht, nieuwsbericht op je website, social 
 of andere communicatieuitingen.
• Hoe? Door het logo en/of de kernboodschap van 
 Samen Lelystad Oost te gebruiken. Bijvoorbeeld: 
 onderaan je persbericht.

Kernboodschap kort
[Naam organisatie] is partner van Samen Lelystad 
Oost. We werken in Lelystad Oost met inwoners en 
organisaties samen om de leefbaarheid te verbeteren.

Kernboodschap lang
[Naam organisatie] is partner van Samen Lelystad 
Oost. De Zuiderzeewijk, Waterwijk, Boswijk en Atolwijk 
zijn groene en kansrijke wijken. Wijken om trots op 
te zijn. Maar Lelystad Oost kent ook uitdagingen. 
Er is armoede, meer mensen dan gemiddeld zijn 
laaggeletterd en hebben zorgen over de toekomst. We 
werken in Lelystad Oost met inwoners en organisaties 
samen om er de leefbaarheid te verbeteren.

Partner van Samen Lelystad Oost 



Het logo van Samen Lelystad Oost straalt in alle 
opzichten verbondenheid uit. Wil je het logo 
gebruiken? Gebruik bij voorkeur logo in kleur. Meer 
informatie vind je in het huisstijlhandboek. 

Afkorten
Samen Lelystad Oost korten we zo min mogelijk af. Doe 
je dit toch (voor bijvoorbeeld interne documenten)? 
Spreek dan over Samen. Reden: SLO klinkt niet erg 
positief.

Naam en logogebruik
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Op de website www.samenlelystadoost.nl vind je 
informatie, nieuws en trotse verhalen uit de wijk. In de 
loop van de maanden en jaren breiden we de website 
uit en zorgen we voor verdieping.

Houd ons op de hoogte
Ben je betrokken bij een project van Samen Lelystad 
Oost en verstuur je een persbericht over een thema 
in Lelystad Oost? Of heb je een suggestie voor een 
interview met inwoners of professionals? Stuur een 
e-mail naar communicatie@samenlelystadoost.nl 

Link naar onze website
Is jouw organisatie een partner van Samen Lelystad 
Oost? Verwijs dan op jouw website naar Samen 
Lelystad Oost: www.samenlelystadoost.nl 

Link naar jouw website
Wij linken ook graag naar jouw website. Staat 
jouw organisatie nog niet tussen de partners en 
ben je dit wel? Stuur dan een tekstje met url naar 
communicatie@samenlelystadoost.nl

Website
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Op social media gebruikt Samen Lelystad Oost 
platform LinkedIn. Link naar de bedrijfspagina is:
www.linkedin.com/company/samen-lelystad-oost

Ben je betrokken bij een project van Samen  
Lelystad Oost en wil je dit op LinkedIn delen?  
Tag @samenlelsytadoost in jouw berichten.  
Gebruik ook volgende hashtags: #samenlelystadoost 
#lelystad #wedoenhetsamen.

LinkedIn
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https://www.linkedin.com/company/samen-lelystad-oost/


In de communicatietoolkit van Samen Lelystad vind je: 

• het logo 
• de beeldbank
• het huisstijlhandboek
• het communicatieplan
• een powerpoint presentatie
• en deze factsheet

Toolkit Samen Lelystad Oost
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Heb je vragen over de communicatie rondom 
projecten van Samen Lelystad Oost? Hiervoor 
kun je terecht bij Corinne Groenenberg, 
communicatieadviseur van het programmabureau 
van Samen Lelystad Oost.

  communicatie@samenlelystadoost.nl
  06 27 22 15 31

Vragen?
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