Huisstijlgids

“WIJ LEVEREN SOFTWARE
W A A R M E E V A C AT U R E S
SNEL & EENVOUDIG WORDEN
VERSPREID OP JOBBOARDS.”

HOE GEBRUIK JE
D E Z E H U I SS T I J LG I D S ?
Deze huisstijlgids omvat afspraken over vorm, lettertypes, kleurgebruik en beeldgebruik van IGB. Deze gids
richt zich met name op het gebruik van internet maar kan ook voor drukwerk worden aangehouden. Een
aantal richtlijnen zijn belangrijk aan te houden, maar binnen deze richtlijnen is er ruimte voor creatieve
vrijheid. Dit document is dan ook niet absoluut maar groeit mee met de filosofie en doelen van IGB. Het is
een organisch document dat zich steeds aanpast aan de wensen en doelen van IGB.

MISSIE & VISIE.
IGB wil haar klanten ondersteunen bij hun online recruitment activiteiten, door een bijdrage te leveren aan
een meer efficiente bedrijfsvoering zonder verlies van kwaliteit. IGB wil hiervoor vanuit een open structuur
samenwerken met andere partijen zolang alle partijen én klanten daarbij gebaat zijn.

T O E PA S S E N V A N H E T L O G O .

OP EEN
ORANJE ACHTERGROND
Het logo wordt altijd in zijn geheel getoond. Het
beeldmerk en de logo tekst mogen niet los van elkaar
getoond worden.
Binnen de huisstijl dient de achtergrondkleur oranje
of wit te zijn. Echter oranje heeft altijd de voorkeur.
Het logo zelf dient in dit geval altijd wit te blijven.
Buiten de huisstijl (denk aan externe sponsorwebsites
of reclamefolders, etc.) mag het logo ook op andere
achtergrondkleuren geplaatst worden.
De voorwaarde in dat geval is dat het logo wit is op
een achtergrond kleur. In het geval dat de
achtergrondkleur te licht wordt om wit toe te passen,
mag oranje of zwart gebruikt worden. Dit mag echter
alleen in externe uitingen waarop IGB geen invloed
heeft.

OP EEN
WITTE ACHTERGROND
Het logo mag op een witte achtergrond worden
weergegeven indien het niet mogelijk is om een
oranje achtergrond toe te passen. Indien het logo
gebruikt wordt op een witte achtergrond dient het
altijd oranje te worden weergegeven.
Buiten de huisstijl (denk aan sponsorwebsites of
externe reclamefolders, etc.) mag het logo ook op
andere achtergrondkleuren geplaatst worden. De
voorwaarde is dat het logo wit is op een
achtergrond kleur en oranje op een witte
achtergrond. In het geval de achtergrondkleur te
licht wordt om wit toe te passen, mag oranje of
zwart gebruikt worden. Dit mag echter alleen in
externe uitingen waarin IGB geen invloed op heeft.

PAY- O F F
E N L O G O V A R I AT I E S .

LO G O M E T PAY- O F F
Het logo kan gebruikt worden in combinatie met de IGB pay-off.
Indien de pay-off i.c.m. het logo wordt toegpast dient dat altijd op de
volgende manier te gebeuren:

LETTERTYPES
& TEKSTOPMAAK.
DIN
De DIN is een strak en schreefloos lettertype. Het geeft een zakelijke en rustige uitstraling en
komt in vele stijlen en groottes. De bold variant van de DIN wordt gebruikt voor tekstkoppen.

The quick brown fox jumps over
the lazy dog.
SANCHEZ
Sanchez is een strak maar ook een sierlijke schreefletter wat prettig leest vanaf een tablet of
beeldscherm. De schreef geeft een mooi contrast met het schreefloze DIN lettertype, samen
zorgen ze voor balans en rust op de pagina. Binnen de huisstijl wordt het Sanches lettertype
gebruikt als broodtekst.

The quick brown fox jumps over
the lazy dog.

HOOFDKOPPEN.
De hoofdkoppen dienen oranje te zijn. De koppen worden te allen tijde geschreven met hoofdletters

ORANJE ACHTERGROND

en eindigen met een punt. De groottes van de koppen kunnen variëren naar inzicht van de

Binnen de huisstijl mag er alleen witte

vormgever maar de koppen dienen wel zichtbaar groter te zijn dan de subkoppen en de broodtekst.

tekst worden geplaatst op oranje, blauwe,

De koppen omvatten een Character Tracking van 150. Als er koppen op een gekleurde achtergond of

groene en grijze achtergronden.

foto worden geplaatst dienen deze altijd wit te zijn.

SUBKOPPEN
De subkoppen worden te allen tijde geschreven met hoofdletters maar eindigen niet met een punt. De
groottes van de koppen kunnen variëren naar inzicht van de vormgever. De subkoppen zijn altijd
kleiner dan de hoofdkoppen en groter dan de broodtekst. De subkoppen dienen donkergrijs (zwart,

GROENE ACHTERGROND

opacitiy: 65% ) of oranje te zijn en hebben een Character Tracking van 150. Als er subkoppen op een
gekleurde achtergond of foto worden geplaatst dienen deze altijd wit te zijn. Binnen de huisstijl mag
er alleen witte tekst worden geplaatst op oranje, blauwe, groene en grijze achtergronden. Andere
kleuren mogen in principe niet geïntroduceerd worden tenzij dit per uitzondering (denk aan
camapagnes) nodig is.

BLAUWE ACHTERGROND

BROODTEKST
De broodtekst wordt altijd donkergrijs (zwart opacity: 70%) afgebeeld. op een witte
achtergrond. De broodtekst is altijd kleiner dan de subkoppen en hoofdkoppen.

BLAUWE ACHTERGROND

PA A R S E A C H T E R G R O N D

KLEURGEBRUIK.
IGB gebruikt een viertal kleuren. Oranje, groen, blauw en grijs. Oranje is de primiaire kleur
en dient de overhand te te krijgen binnen de kleurverdeling. Ongeveer 50% van het
kleurgebruik mag oranje zijn. Groen is de secundaire kleur en dient als balanskleur voor
oranje. Groen wordt minder toegepast dan Oranje, maar heeft een prominente plek binnen
de huisstijl. Ongeveer 25% van de kleurverdeling ligt op groen.
Blauw en grijs zijn tertiaire kleuren en worden subtiel gebruikt. Ongeveer 12,5% van het
kleurgebruik mogen in deze kleuren worden toegepast.

ORANJE.
De primaire en huiskleur is Oranje.
Oranje dient de leidende kleur te zijn.
C:0 M: 57,38 Y: 98,74 K:0
R: 255 G: 121 B: 28

GROEN.
De secundaire kleur is groen. Groen
dient als balanskleur voor oranje en
zorgt voor evenwicht.
C: 46,9 M: 0 Y: 97,75 K: 0
R: 159 G: 217 B: 40

B L A U W.
De tertiaire kleur is blauw. Blauw dient
als ondersteunende kleur.
C: 54,29 M: 0 Y: 0 K: 0
R: 21 G: 219 B: 255

GRIJS.
De laatste kleur is grijs. Grijs dient enkel als
ondersteunende kleur en wordt zeer subtiel toegepast.
De grijs die wordt toegepast is een zwarte kleur met
een transparantie. De sterkte van de transparantie
hangt af van het doeleinde. In pricipe mogen er
meerdere grijstinten gebruikt worden zolang het grijs
harmonie is met de overige kleuren.

VORMELEMENTEN.
ICONEN
Iconen zijn altijd 1 pixel (web) of 1 punt (drukwerk) breed en
bestaan uit lijnen. De voorkeur voor iconen gaat altijd uit naar lijnen.
Volkleur iconen zijn toegestaan in het geval dat dit grafisch beter
verantwoord is.
De kleuren van de iconen dienen altijd in de huisttijlkleuren (oranje,
groen, blauw of grijs) te worden weergegeven. Op een gekleurde
achtergrond zijn de iconen wit. Binnen de huisstijl mogen alleen de
huisstijlkleuren als achtergrondkleur voor iconen dienen.

I L L U S T R AT I E S
Indien er gebruikt wordt gemaakt van illustraties dan dient de stijl plat
te zijn. Het kleurgebruik is in dit geval vrij. Indien er gebruik wordt
gemaakt van 1 pixel lijnen, dienen deze altijd in de huisstijlkleuren
(oranje, groen, blauw en grijs) te worden weergegeven. Kleurverloop
heeft niet de voorkeur voor illustraties maar is toegestaan mits subtiel
toegepast.

* Alleen huisstijlkleuren in het lijnwerk

* Altijd 1 pixellijnen gebruiken

gebruiken.

in het lijnwerk.

LIJNWERK
Verbindende lijnen en punten worden gebruikt voor iconen en in
eventuele illustraties & infograpghics. Tevens kan het worden
toegepast als extra element in de fotografie.
Door lijnen op deze manier te gebruiken wordt de verbindende factor
(netwerk) altijd gecommuniceerd en blijft de visuele identiteit
gewaarborgd,
De lijnen dienen altijd Oranje, groen, blauw of grijs te zijn, Op een
gekleurde achtergrond zijn de lijnen wit.
De lijnen zijn altijd 1 pixel breed.

T O E PA S S E N V A N L I J N W E R K
BINNEN FOTOGRAFIE.
Als er fotografie wordt gebruikt dienen er altijd lijnen met connectiepunten te worden toegevoegd. De
connectiepunten en lijnen zijn kenmerkend voor de indentitiet van IGB en zijn belangrijk om in alle
gevallen uit te dragen. De connectiepunten kunnen vrij worden gebruikt en gaat uit van het inzicht van de
vormgever. Het is wel belangrijk dat de connectiepunten en lijnen de fotografie ondersteunen en
versterken.

VRAGEN OF TWIJFEL?
050-3186823

Deze huisstijl is ontworpen door Berthjan Achterop | www.berthjan.com.

