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* * * 2 Instructie publicaties  

Inleiding & uitgangspunten 
 

De huisstijl is feitelijk een verzameling afspraken over het gezicht van Movisie, hoe Movisie zich als organisatie 

naar buiten presenteert en heeft tot doel haar identiteit te bevestigen, te ondersteunen. 

De huisstijl van Movisie bestaat uit: naam, logo, fonts, kleur, beelden/vormen taal, deze elementen vormen 

samen met eventueel beeldmateriaal de visuele identiteit van Movisie. 

 
Dit is geen wetboek maar een handleiding, blijf nadenken en overleggen. 

 

Briefing 
Vraag om een goede briefing van de communicatiemedewerker met: toepassing, uitstraling, doelgroep, 

verspreiding, gebruik kaders, foto’s en citaten etc. 

 
Stramienen 
Er zijn stramienen in 5 formaten. Deze stramienen bevatten zoveel mogelijk verschillende onderdelen die 

gebruikt kunnen worden. Gebruik in principe één van deze stramienen. Maar hiervan afwijken kan ook mocht 

de inhoud daar om vragen. Bijvoorbeeld meer kolommen op een pagina. Let dan goed op de balans tussen de 

vaste onderdelen van de huisstijl en de veranderingen en/of toevoegingen: 

* een afwijkende opzet betekent kleurgebruik en vormentaal streng toepassen zodat de herkenbaarheid 

gegarandeerd blijft. 

* is de opzet standaard en vraagt de inhoud om iets extra’s kunnen die redelijkerwijze wel toegevoegd 

worden, zoals bijvoorbeeld pictogrammen mits in huisstijl-kleur toegepast. 

 
Steekwoorden bij ontwikkeling huisstijl: 
* maatschappelijk betrokken 

* concrete resultaten 

* lokale focus 

* kennis in beweging 

* gebundelde krachten 

* helder en transparant 

* zakelijk en dynamisch (niet: luxe) 

* fris en rustig (niet: druk of saai) 

 
Aanvulling: 
* spelen met creatieve oplossingen in de vormgeving, zoals door gebruik van elementen in het logo 

* gebruik voornamelijk heldere kleuren en gebruik de ‘soft-tonen’ alleen als accent 
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Voorwaarden alle publicaties 
 

Gebruik in principe een van de aangeleverde stramienen. Deze bevatten alle bouwstenen voor een standaard 

publicatie. 

 
Vaste huisstijl onderdelen 
Een aantal zaken liggen voor alle uitingen vast en zijn bepalend voor het Movisie-gezicht: 

* Fontgebruik, Sansa en Frutiger (extra: Arial voor intern geproduceerde publicaties) 

* Vormentaal: vlakken hebben 3 ronde hoeken, en 1 rechte hoek (vlakken die aflopend zijn 1 rechte en ronde 

hoek) 

* Kleurgebruik: PMS 275, PMS 360 en PMS 2573, gebruik 100% heeft de voorkeur, op een witte achtergrond. 

 
Onderdelen die aangepast of bepaald moet worden: 
* Formaat, 1 of 2 kolommen, zie pag 4 

* Omslag: kleur en binnenzijde patroon, plaatsing logo-label, zie pag 5 

* Soort, grootte en kleur van de koppen en tussenkoppen, zie pag 6 

* Gebruik huisstijl elementen en extra’s, zie pag 8 

 
Let op het gebruik van wit: wit is een belangrijk onderdeel van het ontwerp, dus zorg dat de hoeveelheid 

ruimte tussen de elementen voor het gevoel gelijk is en ruimte krijgt. Uitgangspunt hierbij is een frisse, 

luchtige uitstraling. 

Ga niet proppen maar neem contact op met de communicatiemedewerker Movisie. Zorg dat er op dit punt 

bewuste keuzes gemaakt worden. 

 
 
 
 

Logo 
* Gebruik slechts de bijgeleverde logo’s 

* Logo op voorzijde publicaties is meestal diapositief in aflopend labelvlak (zie ‘omslag’ op pag. 5) 

uitzondering is een publicatie met logo samenwerkingspartner Full-colour logo op voorzijde publicaties 

* Gebruik diapositief logo met labels op achterzijde publicaties 

 
* In een kleurvlak is het logo diapositief 

* 1 kleuren druk Movisie-blauw of zwart 

 
* Als het logo slechts heel klein geplaatst kan worden gebruik dan het logo zonder pay-off. 
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Formaten publicaties 
Verschillende formaten publicaties: 
Keuze voor een van deze formaten wordt genomen op basis van de inhoud, deze formaten kunnen afhankelijk 

van het aantal pagina’s of gewenste uitstraling geniet, garenloos of genaaid gebrocheerd of gebonden    

worden. De gegeven hoeveelheid woorden op een pagina is zonder kaders, tierlantijnen of andere extra’s. 

 
 

* A4 staand: goed te gebruiken voor rapporten en publicaties met content die veel grote tabellen of grafieken  

1 kolom 150 mm, een pagina bevat ± 475 woorden. 

2 kolommen 72,5 mm, een pagina bevat ± 570 woorden. 
 

* 164x240 mm staand: goed te gebruiken voor content met doorlopende tekst waar kaders en/of tabellen op 

bepaalde plekken tussen doorlopende de tekst komen 

1 kolom van 122 mm, een pagina bevat ± 350 woorden. 

* 164x240 mm oblong: 2 koloms, goed te gebruiken voor een content met veel extra’s: kadertjes, kleine 

tabellen, grafiekjes, afbeeldingen, streamers etc. die niet op bepaalde plek in lopende tekst staan. 

2 kolommen 96,5 mm, een pagina bevat ± 375 woorden. 
 

* 200x200 mm: goed te gebruiken voor uitgaves met kleine kaders of quotes, tabellen die in de lopende 

tekst staan of waarbij op iedere spread de buitenste kolom een kader bevat. Maar ook geschikt voor een 

publicatie met een ruime opzet, dan zou er een wel slechts 1 kolom op een pagina moeten staan (hier is 

geen stramien voor) 

2 kolommen 76,5 mm, een pagina bevat ± 385 woorden. 
 

* A5: te gebruiken voor folders, vanwege formaat geschikt voor verzending in standaard A5 envelop, 

Een pagina bevat, altijd 1 koloms, ± 235 woorden. 

 
Altijd toepassen: 
Naast de zaken die voor alle publicaties vast liggen geldt voor brochures ook onderstaande altijd: 

* Colofon op binnenzijde omslag, volgens opmaak in stramien 

* Bij te groot colofon vlak weghalen 

 
Papier 
Omslag: 250 G-print 

Binnenwerk: 

< 24 pagina’s: 130 grs G-print 

geniet gebrocheerd 

> 24 pagina’s: 115 grs G-print: 

garenloos of genaaid gebrocheerd 
 

Selfcover: 150 grs G-print  

 
Folder 

 
4, 6 of 8 pag 

 
170 grs G-print (offset) 

Flyer 2 pag afhankelijk van gebruik, (portokosten ed) 
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Omslag 
Omslag publicatie heeft altijd onderstaande vorm. Het omslag van elke publicatie wordt voorzien van een foto. 

Illustraties ipv foto’s zijn in principe niet toegestaan. Als een foto ontbreekt, gebruik dan onderstaande omslag- 

variant zonder foto. Keuze voor logo vlak rechts boven of onder wordt gemaakt nav waar het logo het minst 

stoort in de foto. Logo op voorzijde, staat in aflopende labelvlak en de rand is wit. Titels zijn bij voorkeur wit. 

 
 
 
 
 
 

Standaard omslag met logo onder of bovenin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omslag met 

Movisie-project logo 

logo’s altijd onderin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omslag zonder foto 

met transparante letters 

altijd in dezelfde kleur als 

de achtergrond 

Omslag met logo 

samenwerkingspartner 

logo’s altijd onderin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Omslag zonder foto 

met Movisie-molen altijd 

in dezelfde kleur als de 

achtergrond 

 
 
 
 

* Het hele omslag 1 kleur uit het palet (patroon binnenzijde, vlakken voor-en achterzijde) uitvoeren. 

Uitzondering hierop zijn de omslag varianten zonder foto. 

* Rugtekst: daar waar de dikte van de publicatie dat toestaat moet de titel op de rug. Het kleurvlak van de 

achterkant loopt door op de rug. Tekst van boven naar onder leesbaar maken (engelse leeswijze) 

* Let op leesbaarheid titel: eventuele oplossingen voor contrastrijke foto of foto met veel wit: 

bij voorkeur: tekst outer glow geven (zeer subtiel houden, bv outerglow 40% zwart, size 2mm) 

tekst in blauw zetten 

* Wit aan de randen van een foto mag niet weglopen in het wit van het kader (bijvoorbeeld de lucht), 

oplossingen: 

andere foto of andere uitsnede kiezen die dit probleem niet heeft 

het wit dat in de weg zit ‘bijkleuren’ in photoshop 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rumqua 
versper asfa 

 

Rumqua et 
versper 

 

 

 
 
 

doorstaan? 

 

Rumqua 
versper asfa 

 

doorstaan
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Fonts, corpsgrootte en interlinie 

Wat voor iedere publicatie bepaald kan/moet worden: 
* kleur koppen en tussenkoppen (1 kleur voor alle kopjes in dezelfde hiërarchie) 

* grootte vd koppen 

In de stramienen zitten allerlei standaard onderdelen om te gebruiken, deze kunnen aangepast en aangevuld 

worden mits bewust en binnen de gegeven grenzen. 

Wijkt het een en ander erg af laat het dan voor een check langs verantwoordelijke vd huisstijl gaan (Martine 

Kolk) 

 
Broodtekst: 
Frutiger roman, in de stramienen zitten stijlen die gebruikt kunnen worden. 

Hou altijd een ruime interlinie: bijvoorbeeld; 14 pt bij 8 pts letter, bij grotere letter ruimere interlinie, hou het 

ruim lekker leesbaar. 

* zwart of bij drukwerk in 1 kleur PMS 275 

* standaard 8pt, mag tot maximaal 14pt 

* de interlinie is altijd een veelvoud van 7pt 

 
Koppen: 
Sansa, in de stramienen zitten stijlen die gebruikt kunnen worden, groottes mogen aangepast worden. 

Gebruik voor de koppen in dezelfde hiërarchie 1 kleur, bijvoorbeeld alle tussenkoppen 1 zijn groen, alle 

tussenkoppen 2 zijn lila. 

 
Footer & paginacijfer: 
Op verzoek van drukkers: hele kleine corpsgrootte zoals de voetregel en paginanummer is in full-colour 

drukwerk altijd zwart om het risico op onscherpe tekst, te vermijden. 

 

Web, digitaal en in huis getypte tekst: 
Arial 
* voor tekst die zelf getypt moet worden: in sjablonen, in powerpoint-presentaties of in de nieuwsbrief 

* voor tekst die digitaal bekeken moet worden zoals website, e-zines 
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Kleurgebruik 
 
 

Blauw: Groen: Lila: 
PMS 275 PMS 360 PMS 2573 

 
Full-colour 

 
Full-colour 

 
Full-colour 

C=95 C=75 C=30 

M=100 M=0 M=55 

Y=0 Y=100 Y=0 

K=40 K=0 K=0 

 
RGB 

 
RGB 

 
RGB 

R=32 R=87 R=166 

G=26 G=171 G=138 

B=95 B=39 B=186 

 
ral 

 
ral 

 
ral 

5022 6018 4001 

 
html 

 
html 

 
html 

#201a5f #57ab25 #a68bbc 

 
100% kleur heeft de voorkeur, percentages van de 3 kleuren zijn ook toegestaan 

 
 
 

 
Deze huisstijlkleuren zijn er voor de herkenbaarheid van Movisie. 

Gebruik van andere kleuren tast de herkenbaarheid van Movisie aan en wordt daarom afgeraden. 
 
 
 

Rasters
: 

 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
65% 

 
65% 

 
70% 

 
40% 

 
45% 

 
50% 

 
20% 

 
30% 

 
35% 
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Huisstijlelementen 
De vormen taal is belangrijk voor de Movisie herkenbaarheid en bestaat uit vlakken met drie ronde hoeken en één 

rechte; het Movisie sterretje en patronen. 

 

Movisie vlak 
* vlakken met 3 ronde hoeken en 1 rechte hoek 

* aflopende vlakken hebben 2 ronde hoeken 

Het Movisie vlak kan gebruikt worden voor tabellen, kaders en boxen maar ook voor een onderkop of 

hoofdstuk cijfer. 

 
Ronde hoeken 
Voor de ronde hoekjes is geen vaste maat. Dit verandert namelijk wanneer een kader in grootte wordt 

aangepast. Ga bij het plaatsen van het ronde hoekje altijd uit van 4,5 mm en pas dit aan naar boven of 

beneden wanneer een hoek uit verhouding dreigt te raken. 

 
Voorbeelden: 

 

 

 

Meer weten? 

Uit het juryrapport 

 ‘Fascinerend wat een wijk gezamenlijk voor elkaar kan krijgen als de voorwaarden gecreëerd worden. Het 

project helpt niet alleen wijkbewoners die het moeilijk hebben, maar ondersteunt tevens de ecologische en 

economische duurzaamheid en de zelfredzaamheid van alle bewoners van de wijk Crabbehof.’ 

Onderwijs in de lift? 

 
70 % 

 
60 % 

 
50 % 

 
40 % 

 
30 % 

 
20 % 

 
10 % 

 
0 % 

 
GGD Politie Antidiscriminatiebureau Ouderenwerk 

Onderwijs Welzijn Jongerenwerk 

 
Percentage gemeenten dat zegt in contacten met deze instellingen over homoseksualiteit 
te spreken 
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* 

 
 

Zorg ervoor dat bij instekende vlakken de afstand tussen de vlakken aan de boven- en zijkant gelijk is 

(zie hierboven). 

 

 
Hoe maak je zo’n vlak? 
* maak een nieuw vlak met de juiste afmetingen. 

* kopieer het vlak 

* geef het vlak ronde hoekjes (4,5 mm of groter) 

* plakken op plaats (appel alt shift V) 

* vanuit de hoek waar je de rechte hoek wilt, 

vlak kleiner maken 

* de 2 vlakken in pathfinder--->toevoegen 

* vlak met de direct selectie tool (witte pijltje) selecteren 

* teveel aan ankerpunten (witte puntjes) 

verwijderen met -minus pengereedschap 

 
 
 
 
 
 

Streamer 
Streamers hebben 3 ronde hoeken en 1 open hoek. De open hoek mag in elke hoek zitten. 

 
 

 
 
 

 
MOVISIE ster 

kan als speels element in opmaak gebruikt worden, net zoals in opsommingen. Het sterretje is een 

verwijzing naar het Movisie logo. 

Meer 
 

Op www.movisie.nl/jongerenparticipatie vind je nog veel meer informatie over jongeren en 

vrijwillige inzet. Daar vind je bijvoorbeeld ook publicaties over belevenismarketing, 

verovering van de jongerenmarkt en een sneltest voor 

organisatie die willen gaan werken met jongeren. 

Je vindt op de website ook het volledige aanbod op 

het gebied van jongerenparticipatie en een overzicht 

van onze adviseurs. 

 
Xime del idelic tota dolessi ntoreicimus, 

id que lique corro 

http://www.movisie.nl/jongerenparticipatie
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Aflopend Movisie logo 
In de vormgeving kan een uitvergroot detail van het logo (aflopend) zorgen voor een speels en grafisch 

element. 

 

 
 
 
 
 

Verder 
Colofon 
Altijd op binnenzijde voorkant omslag, (zie stramienen). In een folder staat geen colofon. 

 
Laminaat of persvernis? 
Laminaat is aan te raden bij een publicatie met een bewaarfunctie. 

De rest van de publicaties kan afwerkt met persvernis 

 
Voorbeelden 
Op de CD met stramienen en logo’s vind je ook een aantal voorbeelden van brochures als referentie. 
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