
Logo Movisie 
Het logo verwijst op verschillende manieren naar waar Movisie voor staat   

en de manier waarop wij werken. Zo verwijzen de verschillende lagen in 

het logo naar de verschillende werkvelden en organisaties voor wie en met 

wie  wij samenwerken. Movisie als transparante organisatie is terug te 

zien in de transparantie in het logo. En de suggestie van beweging in het 

logo staat voor Movisie als organisatie in beweging en naar kennis in 

beweging. 

Het volledige logo van Movisie bestaat uit twee elementen: 

* het ‘molentje’ met daarin het woord Movisie;

* de pay-off: kennis en aanpak van sociale vraagstukken;

Het Movisie logo (en de varianten) kun je vinden op www.movisie/huisstijl. 

Vraag altijd eerst toestemming bij de afdeling Communicatie van Movisie T 030 789 20 00 of stuur een e-mail 

naar webredactie@movisie.nl.

Logo varianten & richtlijnen 

* logo’s voor drukwerk; standaard en klein gebruik in full-colour, zwart en diapositief

* logo’s voor web/digitaal gebruik; standaard en klein gebruik in RGB en diapositief

* logo’s Engelstalig; drukwerk en digitaal, standaard en klein gebruik in full-colour, RGB, zwart en diapositief

Bij keuze en plaatsing van het Movisie logo gelden de volgende richtlijnen: 

* gebruik bij voorkeur het full-colour logo

* gebruik het full-colour logo alleen op een witte achtergrond

* gebruik voor drukwerk in 1 kleur het zwarte logo

* gebruik op een gekleurde achtergrond het diapositieve logo

* wanneer het logo kleiner wordt dan 45 mm breed, gebruik dan het logo voor ‘kleingebruik’ (zonder pay-off)

* plaats het logo nooit op een foto’s of een drukke achtergrond

Logo/huisstijl kleuren 

Blauw: 
PMS: 275 

Full-colour: C=95 M=100 Y=0 K=40 

RGB: R=32 G=26 B=95 

html: #201a5f 

ral: 5022 

Lila: 
PMS: 2573 

Full-colour: C=30 M=55 Y=0 K=0 

RGB: R=166 G=138 B=186 

html: #a68bbc 

ral: 4001 

Groen: 
PMS: 360 

Full-colour: C=75 M=0 Y=100 K=0 

RGB: R=87 G=171 B=39 

html: #57ab25 

ral: 6018 

http://www.movisie/huisstijl
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