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Copyright
 
Alle afbeeldingen en overige uitingen van Guusje zijn intellectueel eigendom van Marjan 
Heidstra (Werkgroep ViP Almere), Geoffrey Cramm (vormgever) en Gemeente Almere. 
De afbeeldingen zijn gratis te gebruiken en/of verspreiden, onder de volgende voorwaarden:
 
• Gebruik van de Guusjes is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden en 
dient in lijn te liggen met het oorspronkelijke doel, namelijk het attenderen op en realiseren 
van inclusie voor mensen met een beperking op alle levensgebieden.
• De afbeelding(en) dienen te worden voorzien van de correcte naamsvermelding: 
“Vormgeving Geoffrey Cramm en een product van Werkgroep ViP Almere (VN-verdrag in de 
Praktijk) en Gemeente Almere.”
• De afbeeldingen mogen niet worden bewerkt, aangepast of op andere wijze gebruikt 
dan in het oorspronkelijke formaat zonder toestemming van de bovengenoemde 
copyrighthouders.
• Graag blijven wij op de hoogte waar de Guusjes voor worden gebruikt en door wie. Dit kan 
per email: marjan@stichtingabri.org en/of geoffrey@geoffreycramm.nl

Wilt u zelf een Guusje laten ontwikkelen of laten aanpassen voor uw specifieke werkgroep, 
stichting, gemeente, of doelgroep? Of heeft u een groter of afwijkend formaat nodig van een 
bestaande afbeelding? Neem gerust contact met ons op. 

Marjan Heidstra   Geoffrey Cramm
marjan@stichtingabri.org geoffrey@geoffreycramm.nl
06-44512413    06-42592889
 

Over Guusje
 

De “Guusjes” zijn ontwikkeld ter bewustwording en bevordering van een inclusieve 
samenleving. Guusje is een figuurtje dat vanaf een wolkje diverse situaties aan de kaak stelt, 
waar mensen met een beperking helaas dagelijks mee te maken (kunnen) hebben.
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Veelgestelde vragen 
 

• “Maken jullie ook Guusjes op maat?” 
 
Ja, dit is mogelijk. Als u een geschikt idee hebt voor een Guusje, kunnen we dit in overleg 
ontwikkelen. De aandrager van het idee wordt betrokken bij het proces (van concept tot 
uitwerking). Hiervoor brengen wij wel ontwikkelkosten in rekening. Een standaardformaat 
(A5 ansichtkaart) kost €800,- (excl. BTW en excl. evt. drukkosten). De vormgeving op de 
achterkant van de ansichtkaart biedt ruimte voor aanvullende informatie of logo’s. Andere 
formaten zijn uiteraard ook mogelijk in overleg. Hiervoor kan een offerte worden gestuurd 
op basis van alle wensen. 
 
• “Is het mogelijk de bestanden zelf te bewerken?” 
 
Nee, dit is niet mogelijk. De werkbestanden blijven eigendom van de copyrighthouders. 
Voor aanpassingen van bestaande Guusjes worden tevens ontwikkelkosten gevraagd.  
 
• “Kan ik een set van (x) stuks ansichtkaarten ontvangen van één of meerdere Guusjes? 
 
Er zijn kleine setjes A5 ansichtkaarten beschikbaar zolang de voorraad strekt. Dit verschilt 
per Guusje. Neem hiervoor contact op met Marjan Heidstra. Grotere oplagen zijn enkel 
mogelijk in overleg. Eventuele bijkomende drukkosten zijn voor eigen rekening. 
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Links 
 

• https://www.geoffreycramm.nl/portfolio/07/
• https://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/iedereen-doet-mee/de-guusjes/  
• Facebook: Werkgroep ViP-Almere


