
Gemeenten willen hun  

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

dichtbij en laagdrempelig 

organiseren. Contacten met de 

doelgroep komen immers vaak 

tot stand via consultatiebureau,  

peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 

school of jongerencentrum. 

Het zijn bij uitstek de plekken 

waar ouders, kinderen en jongeren 

automatisch komen en waar 

professionals hen regelmatig zien. 

Het CJG-informatiedisplay vormt 

hier een ideaal medium voor 

promotie, voorlichting en  

publiciteit. 

Informatiedisplay
Centrum Jeugd en Gezin



Specificaties
standaardversie 

Frontplaat en steun 
Hout ecoplex HPL,  

bxh 85 x 240 cm.  

Steun aan achterzijde  

bxh 45 x 197 cm.

Bedrukking: krasbestendige 

kleurprint op gehele 

frontplaat.

 
Folderschappen
4 stuks, acrylaat, voor 

flyers/folders t/m A4 oblong.

Nieuwspaneel 
Magneetbord (80 x 50 cm), 

rondom gezet en geheel 

voorzien van krasbestendige 

kleurprint.

Optioneel: extra folderbakje 

(A5 ) op het magneetbord.

Het CJG-informatiedisplay maakt, vanuit een shop-in-shop gedachte, 

het Centrum Jeugd en Gezin zichtbaar in gemeentehuis of gemeente-

lijk servicepunt, school, bibliotheek, gezondheidscentrum enz. 

Het is ook een aantrekkelijke aankleding van een eigen CJG-vestiging.

Het 240 cm. hoge display zorgt voor bekendheid van het Centrum 

Jeugd en Gezin en fungeert als folderrek en nieuwspaneel. 

Het ontwerp kent een optimale balans tussen minimaal ruimtebeslag 

en maximaal effect. Diverse maatwerkaspecten maken het display 

breed inzetbaar in gemeenten in Nederland.

Functies
•  Bekendheid geven aan Centrum  

Jeugd en Gezin: naamsbekendheid  

en algemene uitstraling.

•  Voorlichting over opvoeden en  

opgroeien (folderdisplay).

•  Nieuwsmedium voor aankondigingen 

en actuele onderwerpen (magneetbord 

voor A3 posters en flyers). 

Varianten 
•  Standaardversie, stand alone. 

Met oplopende punt naar keuze aan  
linker- of aan rechterzijde voor  
optimale publieksgerichte plaatsing. 

•  Kleinere varianten voor wandmontage, 
speciaal voor locaties met ruimtegebrek.

Bedrukking 
Krasbestendige kleurprint op gehele 

voorzijde. De bedrukking is altijd lokaal 

maatwerk en kan zelfs binnen een 

gemeente gedifferentieerd worden naar 

subdoelgroepen, bijvoorbeeld specifiek 

op jongeren gericht. 

Initiatiefnemers
Ontwerppartners – bureau voor 

communicatie en branding – is in 

meerdere gemeenten betrokken bij 

de introductie van Centrum Jeugd 

en Gezin. Vanuit deze ervaring 

heeft zij, samen met concept- en 

designburo MarcelvangalenDesign, 

het CJG-informatiedisplay ontwikkeld. 

MarcelvangalenDesign staat garant voor 

productie en plaatsing.

Prijzen
Standaardversie: stuksprijs vanaf 

€ 875,- excl. BTW, inclusief plaatsing, 

bij afname van minimaal 5 stuks. Neem 

contact op voor een vrijblijvende offerte.

Contact
Ontwerppartners

Contactpersoon: Frans van de Ven

Bel: 0162 – 670476

Mail: fvdven@ontwerppartners.nl 

Getoonde voorbeelden: CJG-informatiedisplays in landelijke cjg-huisstijl 

(geleverd in gemeente Abcoude en gemeente De Ronde Venen). Uitvoering 

in lokale cjg-huisstijl is ook mogelijk. 
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