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De Hanzehogeschool Groningen is een brede en veelzijdige 
onderwijs- en kennisinstelling. Haar unieke karakter is 
doorvertaald in de huisstijl. Deze huisstijl is herkenbaar, 
eenvoudig en biedt vrijheid in verbondenheid. De huisstijl 
geeft maximale flexibiliteit, maar laat altijd de band met de 
Hanzehogeschool Groningen duidelijk zien. Die band kan heel 
dominant zijn, maar ook subtiel. Deze flexibele stijl doet recht 
aan de grote variëteit aan activiteiten, opleidingen en culturen 
van de Hanzehogeschool Groningen. Ze smeedt ze tot één 
herkenbaar geheel.

De nieuwe huisstijl is nog volop in 
ontwikkeling. Deze huisstijlwijzer zal 
regelmatig worden aangevuld en 
geactualiseerd. De meest recente 
versie is altijd te vinden op hanze.nl  
onder de rubriek het Stafbureau 
Marketing & Communicatie.

1. Over onze huisstijl

Wat is een huisstijl?
Een huisstijl is niets meer of minder dan een verzameling
afspraken over de presentatie van een organisatie.
Deze variëren van de toepassing van het beeldmerk op
gebouwen tot de vormgeving van een brochure, maar de
huisstijl komt ook terug in een advertentie, uitnodiging
en website. Door de huisstijl consequent op de juiste wijze
toe te passen, zal de Hanzehogeschool Groningen niet
alleen duidelijk zichtbaar, maar ook blijvend herkenbaar
zijn. Het correct hanteren van de huisstijlrichtlijnen is
niet voorbehouden aan vormgevers, maar vergt ook de
individuele betrokkenheid van alle medewerkers van de
Hanzehogeschool Groningen.

Herkenbaarheid
In de huisstijl is Hanzehogeschool Groningen als afzender 
duidelijk zichtbaar. Dit wordt gewaarborgd door onder meer 
de consequente toepassing van logo’s, herkenbaar oranje 
kleurgebruik als de vormtaal.

Vrijheid in verbondenheid
Een van de belangrijkste uitgangspunten van de huisstijl is 
maximale flexibiliteit in gebruik. Zo zijn er niet onnodig veel 
interpretaties en is de huisstijl eenduidig in gebruik. Binnen die 
eenvoud is ruimte voor variatie in layout en beeldgebruik. 

Waar vele huisstijlen zich kenmerken door het uitgangspunt 
‘het kan niet, tenzij…’ staat de nieuwe huisstijl van de 
Hanzehogeschool Groningen dus juist voor ‘het kan wel, 
tenzij…’. Dit maakt ook dat deze huisstijlwijzer minder een 
overzicht is van de ‘tien geboden’, maar juist gebruikers wil 
laten zien wat er allemaal mogelijk is. 

De gebruiker is vrij om binnen de geschetste kaders een 
eigen invulling te geven aan beeldmateriaal, kleurkeuzes en 
toepassing van de vormtaal. Lees deze huisstijlwijzer daarom als 
een ‘inspiratiehandboek’ met daarin een aantal do’s en don’ts.

Vragen of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen bij de toepassing van de 
huisstijl? Dan kun je contact opnemen met het Stafbureau 
Marketing & Communicatie: 

Selma Veltens
Tel: (050) 595 2667
E-mail: s.e.veltens@pl.hanze.nl

Je kunt ook contact opnemen met de communicatiemedewerker 
van de betreffende school of kenniscentrum.

We wensen alle vormgevers veel plezier met het toepassen van 
deze huisstijl en zijn benieuwd naar jullie toepassingen.
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2. Wie voert de huisstijl

Deze huisstijlwijzer geldt in principe alleen voor 
organisatieonderdelen die deel uit maken van de 
Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast zijn er 
samenwerkingsverbanden en relaties die zich profileren als 
onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Bovendien 
participeert de Hanzehogeschool Groningen in tal van 
initiatieven, projecten en samenwerkingsverbanden. 

Vier niveaus
Er is sprake van vier niveaus:

2.1 Onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen
2.2 Duobranding
2.3 Samenwerkingsverbanden
2.4 Merkenbeleid Energie
2.5 Merkenbeleid Healthy Ageing

Hierna lees je een overzicht van wie welke huisstijl voert.

Spelregels
Moet je iets vormgeven voor een (nieuw) initiatief?  
Dan gelden de volgende simpele spelregels:

1 Is het een onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen: 
dan hanteer je de huisstijl die in deze huisstijlwijzer is 
beschreven.

2 Is het een duobrand, een samenwerkingsverband of valt het 
onder het merkenbeleid Energie of Healthy Ageing? Pas dan 
de bijbehorende huisstijl toe. Staat het er niet bij of gaat het 
om een nieuw initiatief? Neem dan voor meer informatie 
contact op met het Stafbureau Marketing & Communicatie.
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2.1 Onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen

De volgende organisatieonderdelen hanteren de volledige 
huisstijl van de Hanzehogeschool Groningen zoals beschreven 
in dit document:

- schools
- kenniscentra
- lectoraten
- stafbureaus
- Facilitair Bedrijf 
- College van Bestuur 

Uitzonderingen
Een aantal organisatieonderdelen heeft een 
uitzonderingspositie: ze hebben bijvoorbeeld een eigen logo 
of meer vrijheid in het toepassen van vormelementen of 
fotografie. Daarnaast hebben enkele bedrijfsonderdelen vanuit 
positioneringsoogpunt een geheel eigen huisstijl. In hoofdstuk 
6 gaan we dieper in op deze uitzonderingen.

Deze uitzonderingen zijn:

- Academie Minerva
- Prins Claus Conservatorium
- Dansacademie Lucia Marthas
- Professionals & Bedrijven
- Hanze Honours College

Merkenbeleid speerpunten energie en healthy ageing
Energie en Healthy Ageing zijn speerpunten van de 
Hanzehogeschool Groningen. Deze sectoren zijn volop in 
beweging en er worden tal van initiatieven en activiteiten 
op deze gebieden ontplooid: binnen de Hanzehogeschool 
Groningen, maar ook in samenwerkingsverbanden. Om de 
zichtbaarheid en de herkenbaarheid van onze hogeschool op 
deze gebieden te waarborgen, geldt voor deze speerpunten 
een apart merkenbeleid en daarmee aanvullende of eigen 
huisstijlrichtlijnen. Deze worden beschreven in paragraaf 2.4 
Energie en in paragraaf 2.5 Healthy Ageing.

In het hoofdstuk Bouwstenen, 
beschrijven we de huisstijl en de 
toepassingen ervan. In hoofdstuk 6 
gaan we dieper in op de 
uitzonderingen.
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2.2 Duobranding

Duobranding geldt voor twee onderwijsinstellingen die 
samenwerken en besluiten dat meer nodig is dan alleen  
het gebruik van beide logos.

De Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit 
Groningen voeren gezamelijk activiteiten uit, zoals 
bijvoorbeeld in het Sportcentrum. Speciaal voor deze 
gezamenlijke activiteiten hebben de instellingen een 
‘duobrand’ laten ontwikkelen waarin beide logo’s zijn verwerkt. 
Deze huisstijltoepassing geldt alleen voor activiteiten die 
daartoe zijn aangewezen door de directeuren Communicatie 
van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Ook NHL Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen 
voeren een duobrand in samenwerkingsprojecten, zoals voor 
de gezamenlijk uitgevoerde master Social Work en master 
Kunsteducatie.

Hanzehogeschool Groningen en de Rijkuniversiteit Groningen duobranding.

Hanzehogeschool Groningen en de NHL duobranding.
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2.3 Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden en projecten (corporate of vanuit 
een kenniscentrum, centre of expertise of een school) van de 
Hanzehogeschool Groningen vallen onder de huisstijl van 
de Hanzehogeschool Groningen. Er zijn twee vormen van 
samenwerking te definiëren:

1.  Samenwerkingen waarbij de Hanzehogeschool Groningen 
nadrukkelijk eigenaar of belangrijkste partner is.

2.  Samenwerkingen waar de Hanzehogeschool Groningen een 
van de (gelijkwaardige) partners is.

1. Samenwerkingen waarbij de
Hanzehogeschool Groningen nadrukkelijk 
eigenaar of belangrijkste partner is

Hierbinnen zijn twee mogelijkheden:

a) Als het project/samenwerkingsverband de afzender is, 
gelden de volgende uitgangspunten:
-   Logo van de Hanzehogeschool Groningen zichtbaar 

als eigenaar/belangrijkste partner en de logo’s van de 
overige partijen eveneens zichtbaar op de zichtzijde(n)  
van uitingen. 

-   Geen eigen logo voor het project  
of samenwerkingsverband.

-   Er komen op korte termijn templates beschikbaar 
(zonder logo) die anders zijn dan de huisstijl van de 
Hanzehogeschool Groningen. Hiermee kun je een  
project een eigen gezicht geven.

b) Als de Hanzehogeschool Groningen de afzender is, 
gelden de volgende uitgangspunten:
-  Logo en huisstijl Hanzehogeschool Groningen
-  Logo’s partners vermelden.

Bij de start van een project of 
samenwerkingsverband moeten 
duidelijke afspraken gemaakt 
worden over de manier waarop 
met huisstijl en de vermelding 
of zichtbaarheid van partners 
wordt omgegaan. Deze afspraken 
moeten ook altijd afgestemd 
worden met het Stafbureau 
Marketing & Communicatie.

2. Samenwerkingen waar de Hanzehogeschool
Groningen een van de (gelijkwaardige) partners is
Deze samenwerkingen voeren (tenzij anders is besloten) 
niet de huisstijl van de Hanzehogeschool Groningen, maar 
altijd een eigen huisstijl of de huisstijl van de belangrijkste 
partner. Wel moet altijd het logo van de Hanzehogeschool 
Groningen opgenomen worden, zodat onze hogeschool als 
partner zichtbaar is. Ook in dit geval geldt: neem altijd vooraf 
contact op met het Stafbureau Marketing & Communicatie. 
Op de volgende pagina zie je enkele voorbeelden van deze 
samenwerkingsverbanden.
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City of Talent heeft een eigen 
huisstijl, maar het logo wordt ook 
als stempel toegepast binnen de 
Huisstijl van de Hanzehogeschool 
Groningen. Zie hiervoor het 
hoofdstuk ‘stempels’.

GroningenLife! heeft een eigen 
huisstijl, maar het logo wordt ook 
als stempel toegepast binnen de 
Huisstijl van de Hanzehogeschool 
Groningen. Zie hiervoor het 
hoofdstuk ‘stempels’.

Sectorplan Noord

Samenwerkingen waar de Hanzehogeschool Groningen een van de (gelijkwaardige) partners is.
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2.4 Merkenbeleid Energie

Uitgangspunten
De wijze waarop we omgaan met het merkenbeleid op het 
gebied van energie, is gericht op: 
- zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Hanzehogeschool 

Groningen op het thema energie;
- zichtbaarheid en herkenbaarheid van de belangrijkste 

initiatieven van de Hanzehogeschool Groningen (Energy 
Academy Europe, EnTranCe) binnen en vanuit de 
Hanzehogeschool Groningen;

- zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Hanzehogeschool 
Groningen binnen en vanuit de verschillende initiatieven;

- ruimte voor samenwerkingspartners om initiatieven 
zichtbaar te maken in hun eigen profilering. 

Energiemerken
Er zijn drie merken waarmee we rekening moeten houden:

1. Hanzehogeschool Groningen
Het merk Hanzehogeschool Groningen (zoals beschreven 
in deze huisstijlwijzer) met als speerpunt Energie en 
Kenniscentrum Energie als specifiek organisatieonderdeel.

- Speerpunt Energie: (en alle activiteiten en producten die 
daaronder vallen) worden ‘Energie’ gelabeld met een icoon. 
Uiteindelijk gaan alle energieactiviteiten het label Energy 
Academy Europe krijgen. Wanneer daartoe besloten wordt, 
wordt het icoon vervangen door een Energy Academy Europe 
logo/stempel. 

- Kenniscentrum Energie: organisatieonderdeel van 
de Hanzehogeschool Groningen. Dit wordt in de 
merkenarchitectuur alsvolgt weergegeven: het 
Hanzehogeschool Groningen logo met toevoeging 
Kenniscentrum Energie.

2. EnTranCe
EnTranCe is een proeftuin van de Hanzehogeschool Groningen 
met verschillende bedrijfspartners. EnTranCe maakt onderdeel 
uit van de Energy Academy Europe en valt (bestuurlijke afspraak 
bij aanvang) in de huisstijlfamilie van de Energy Academy 
Europe. 

3. Energy Academy Europe
Energy Academy Europe is het topinstituut van de 
Hanzehogeschool Groningen, RUG en diverse onderwijs 
en bedrijfspartners waarin alle bestaand en nieuw 
energieonderzoek, onderwijs en onderzoek gebundeld wordt. 

Alle overige initiatieven, projecten, faciliteiten (mits onderdeel/
grotendeels van de Hanzehogeschool Groningen) vallen in de 
Hanzehogeschool Groningen corporate huisstijl. En kunnen 
dus wel een naam/titel hebben, maar hebben geen eigen logo, 
(huis)stijl.

Energie

Zie hoofdstuk 3 met daarin de beschrijving 
van de speerpunt iconen.
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Hoofdafzender leidend 
voor keuze huisstijlgebruik
Voor de genoemde drie merken geldt dat de keuze van het  
gebruik van de huisstijl afhankelijk is van de hoofdafzender  
en doelgroep. 

1. Hanzehogeschool Groningen
(Corporate) Hanzehogeschool Groningen,  
ingeval van onder andere:
- studentenwerving regionaal en vanuit  

de Hanzehogeschool Groningen;
- activiteiten met corporate uitstraling  

(opening gebouwen et ceterea);
- profilering Hanzehogeschool Groningen als University of 

Applied Sciences met speerpunt Energie;
- formele communicatie richting overheden, subsidiegevers 

en dergelijke (Hanzehogeschool Groningen is hierbij 
penvoerder).

In deze gevallen wordt de corporate Hanzehogeschool 
Groningen huisstijl gebruikt en worden de logo’s van EnTranCe 
en Energy Academy Europe toegevoegd.

Nieuwe energie 
vraagt om nieuwe
energieprofessionals
* Nieuw: leerwerkomgeving bij EnTranCe

Meer weten?

Meer weten over jouw mogelijkheden in nieuwe 
energie? Kijk dan op hanze.nl/energie. Of neem 
contact op met de studieadviseur van jouw opleiding. 
Of vraag informatie aan over de specifieke minor of 
(afstudeer)specialisatie van je voorkeur.

energyacademy.org
energyacademy.org/student-network

Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen
(050) 595 55 55, hanze.nl

en-tran-ce.org

H
G

/14-15/energie/3

Uitnodiging vanuit de Hanzehogeschool Groningen over Entrance, waarin 
de logo’s van EnTranCe en Energy Academy Europe zijn opgenomen.

Brochure vanuit de Hanzehogeschool Groningen over energie, waarin de 
logo’s van EnTranCe en Energy Academy Europe zijn opgenomen.
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2. EnTranCe
De bestaande EnTranCe huisstijl wordt gebruikt wanneer  
er sprake is van bijvoorbeeld:
- specifieke EnTranCe activiteiten;
- werving van bedrijven, deelnemers specifiek 

voor EnTranCe activiteiten;
- profilering EnTranCe als faciliteit.

Hierbij moeten altijd de logo’s van de Hanzehogeschool als 
moederbedrijf en (onderdeel van) Energy Academy Europe 
zichtbaar zijn. 

Bij de bedrijfspartners van EnTranCe bestaat eveneens de 
behoefte zich met EnTranCe te profileren. De werkwijze dat de 
hoofdafzender de logo’s van de andere partij(en) in eigen huisstijl 
gebruiken, kan ook door de (bedrijfs)partners gevolgd worden. 
Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld BAM het EnTranCe logo in zijn 
uitingen opneemt. 

Omwille van de zichtbaarheid van de Hanzehogeschool 
Groningen in die gevallen, is er ook een EnTranCe logo met de 
Hanzehogeschool Groningen in een subregel. Dit logo komt 
in een internationale variant.

Brochure in de EnTranCe huisstijl.

3. Energy Academy Europe
De Energy Academy Europe huisstijl wordt nu gebruikt voor 
alle activiteiten binnen en vanuit de Energy Academy Europe:
- afspraak is dat daarbij altijd Hanzehogeschool Groningen en 

RUG als founding fathers zichtbaar zijn;
- op termijn zullen ook activiteiten en projecten van derden 

en samenwerkingspartijen onder de vlag van de Energy 
Academy worden geprofileerd. Daarvoor wordt bij de Energy 
Academy een lijn ontwikkeld. 

Brochure Energy Academy Europe met 
toevoeging founding fathers.

Het EnTranCe logo
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2.5 Merkenbeleid Healthy Ageing

Uitgangspunten
Uitgangspunten

De wijze waarop we omgaan met het merkenbeleid op het 
gebied van Healthy Ageing, is gericht op:

- zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Hanzehogeschool 
Groningen op het thema Healthy Ageing;

- zichtbaarheid en herkenbaarheid van de belangrijkste 
initiatieven op gebied van Healthy Ageing van de 
Hanzehogeschool Groningen binnen, en vanuit, de 
Hanzehogeschool Groningen.

Door de oprichting van het Hanzehogeschool Centre of 
Expertise Healthy Ageing vinden er nieuwe ontwikkelingen 
plaats op het gebied van Healthy Ageing binnen de 
Hanzehogeschool, zowel organisatorisch als inhoudelijk. 
Deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de 
huisstijl van de Hanzehogeschool en worden opgenomen in 
een volgende versie van deze huisstijlwijzer. Daarbij wordt 
er ook gekeken naar Health Ageing gerelateerde activiteiten 
binnen de Hanzehogeschool Groningen, zoals het Quantified 
Self Institute en het OCW project Centre of Expertise Healthy 
Ageing. Deze initiatieven worden hieronder toegelicht.

Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing
Alle inspanningen binnen de Hanzehogeschool op het gebied 
van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap rond Healthy 
Ageing vindt plaats onder de noemer Hanzehogeschool Centre 
of Expertise Healthy Ageing. 

Het beleidsterrein Healthy Ageing is 
volop in ontwikkeling. Dit zal zijn 
weerslag hebben op de manier 
waarop Healthy Ageing in de huisstijl 
wordt verweven. Deze paragraaf van 
de huisstijlwijzer zal sterk aan 
verandering onderhevig zijn. Informeer 
daarom altijd bij het Stafbureau 
Marketing & Communicatie naar de 
laatste stand van zaken.

Master Programmes

Healthy Ageing 
Professional (voltijd)

Sport,
Healthcare &
Wellbeing

Brochurecover Master Programmes Healthy Ageing (voltijd).

Het Hanzehogeschool Centre of 
Expertise Healthy Ageing is op  
1 september 2014 opgericht.  
Er wordt op dit moment nagedacht 
over hoe dit in het merkenarchitectuur 
weergegeven gaat worden.  
Dit wordt in een volgende versie  
van deze huisstijlwijzer toegelicht. 

14

Hanzehogeschool Huisstijlwijzer, versie 1.0



Quantified Self Institute
Het Quantified Self Institute is van de Hanzehogeschool 
Groningen en heeft samenwerkingsverbanden met andere 
(inter)nationale partijen. 

Quantified Self is een wereldwijde community, gericht op het 
vergroten van zelfkennis door onder mer eetpatroon, bewegen, 
bloeddruk, hartslag te meten. Vervolgens worden deze gegevens 
onderling gedeeld, vergeleken en gecombineerd. 

Het Quantified Self Insitute gebruikt zijn eigen logo en 
huisstijl. Dit moet altijd in combinatie met het logo van de 
Hanzehogeschool Groningen toegepast worden.

OCW-project Centre of Expertise Healthy Ageing 
Het project Centre of Expertise Healthy Ageing heeft in Noord-
Nederland een duurzaam netwerk van circa vijfentwintig 
innovatiewerkplaatsen. Het zijn proeftuinen waarin 
onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en 
welzijnsinstellingen gezamenlijk oplossingen vinden voor 
problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt, op het 
gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden. 

De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het Centre 
of Expertise Healthy Ageing en verantwoordelijk voor de 
centrale regie, verbinding, kennisdeling en subsidieverdeling. 
De hoofdpartners zijn: UMCG, RUG, NHL Hogeschool, 
Hogeschool Van Hall Larenstein, Stenden Hogeschool en de 
noordelijke ROC’s. Er wordt nauw samengewerkt met een groot 
aantal bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen.

Het project Centre of Expertise Healthy Ageing heeft zijn 
eigen beeldmerk dat altijd samen met het logo van de 
Hanzehogeschool Groningen gebruikt wordt. De huisstijl is een 
afgeleide van de huisstijl van Hanzehogeschool Groningen.

Algemeen
Alle activiteiten en producten die onder het speerpunt Healthy 
Ageing vallen worden gelabeld met een Healthy Ageing- icoon.

Healthy Ageing 

Zie hoofdstuk 3 met daarin de beschrijving 
van de speerpunt iconen.

De website van het OCW-project Centre of Expertise 
Healthy Ageing: healthyageing.net

Healthy Ageing magazine
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De huisstijl van de Hanzehogeschool bestaat uit 
acht bouwstenen: logo, typografie, kleurgebruik, 
overkoepelende vormtaal, beeldmateriaal, pay-off, 
speerpunten en labels. Deze bouwstenen bieden houvast, 
maar geven gebruikers voldoende flexibiliteit om een 
eigen invulling aan de uiting te geven.

3. De bouwstenen

3.1 Logo
Binnen de Hanzehogeschool Groningen worden meerdere 
logo’s gebruikt: naast het basis corporate logo, worden er 
ook toevoegingen aan het corporate logo gedaan en zijn er 
uitzonderingen op het corporate logo. In paragraaf 3.1 gaan we 
dieper in op deze bouwsteen.

3.2 De typografie
We gebruiken twee herkenbare lettertypes: de schreefletter 
Trinité en de moderne schreefloze Helvetica Neue LT. Daarnaast 
zijn er voor digitale uitingen vaste systeemletters. De typografie 
is eenvoudig en overzichtelijk, waarbij goede leesbaarheid het 
voornaamste doel is. In paragraaf 3.2 gaan we dieper in op deze 
bouwsteen.

3.3 Het kleurgebruik
Het kleurenpalet is herkenbaar en eenduidig. De huisstijlkleur 
oranje is hierin dominant. Deze dominante kleur wordt 
ondersteund met de kleuren zwart, wit en een scala aan grijstinten.
In paragraaf 3.3 gaan we dieper in op deze bouwsteen.

3.4 De vormtaal
De vormtaal is het verbindende element binnen de bouwstenen. 
Het zijn deze vormen die de huisstijl houvast geven en een 
herkenbare look and feel creëren.De vormelementen komen in 
drie gradaties die maximale flexibiliteit en creativiteit bieden. In 
paragraaf 3.4 gaan we dieper in op deze bouwsteen.

3.5 Het beeldmateriaal
In uitingen kan gekozen worden voor fotografisch 
beeldmateriaal, een TalentGlobe of illustraties.  
In paragraaf 3.5 gaan we dieper in op deze bouwsteen.

3.6 De pay-off
De pay-off ‘Share your talent. Move the world.’ Staat voor de 
essentie van de Hanzehogeschool Groningen en wordt zowel 
intern als extern consequent toegepast. In paragraaf 3.6 gaan we 
dieper in op deze bouwsteen.

3.7 Iconen 
Energie en Healthy Ageing zijn de strategische thema’s waar 
de Hanzehogeschool Groningen zich op profileert. Daarnaast 
zijn ondernemerschap en excellentie kernbegrippen die 
verankerd liggen in de naam Hanze. Voor deze speerpunten zijn 
labels ontwikkeld. In paragraaf 3.7 gaan we dieper in op deze 
bouwsteen.

3.8 Stempels
Op sommige terreinen gebruiken we stempels om bepaalde 
zaken te kunnen benadrukken. Stempels worden spaarzaam 
gebruikt. In paragraaf 3.8 gaan we dieper in op deze bouwsteen.

Voor het thema Energie en 
Healthy Ageing geldt een eigen 
merkenbeleid. Zie hiervoor 
paragraaf 2.4. en 2.5.
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3.1 Logo

Het corporate logo van de Hanzehogeschool Groningen is de 
herkenbare oranje gekantelde gotische letter H aangevuld met 
een woordmerk. Aan het corporate logo kan een aanduiding 
voor een school of kenniscentrum worden toegevoegd. 
Daarnaast heeft een beperkt aantal organisatieonderdelen als 
uitzondering een eigen logovariant. 

Het corporate logo
Het corporate logo van de Hanzehogeschool Groningen 
is opgebouwd uit een beeldmerk en een woordmerk. Het 
beeldmerk van de Hanzehogeschool reflecteert de historie uit 
vroeger tijden. De gekantelde, gotische letter H in een oranje 
tint is overal terug te vinden: binnen de Hanzehogeschool 
Groningen en op al haar uitingen. Het beeldmerk wordt 
gecombineerd met het woordmerk ‘Hanzehogeschool 
Groningen University of Applied Sciences’.

Maatvoering
De maatvoering en verhoudingen tussen het beeld- en het 
woordmerk liggen vast. Om de leesbaarheid de waarborgen, 
geldt een minimale logohoogte van 12 mm.

Per paginaformaat zijn er voor de minimale logohoogte  
vaste maatvoering bepaald. Staat je afmeting er niet tussen,  
kies dan het formaat dat het dichtst in de buurt komt of schaal 
bij grotere formaten door.

A6 minimale logohoogte: 12 mm
A5 minimale logohoogte: 16 mm
A4 minimale logohoogte: 24 mm
A3 minimale logohoogte: 34 mm
A2 minimale logohoogte: 48 mm
A1 minimale logohoogte: 68 mm
A0 minimale logohoogte: 96 mm

Voor alle logovarianten zijn er 
verschillende taalversies en 
verschillende kleuruitvoeringen. 
Kies per uiting één logovariant en 
gebruik ze nooit door elkaar.

Minimale logohoogte 
12mm
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Positie
Bij staande uitingen staat het logo bovenaan gecentreerd. 
Bij liggende uitingen mag het logo naar links of rechts 
verplaatst worden. 

De gekozen lay-out (zie paragraaf 3.4) bepaalt de minimale 
marge rondom het logo, zie de voorbeelden op deze pagina. 

Zichtbaarheid
Zorg bij de plaatsing van het logo over fotografie voor 
voldoende zichtbaarheid van het logo.

Logo niet voldoende zichtbaar.

Logo voldoende zichtbaar.

De gekozen vormtaal bepaalt de marge 
rondom het logo. Links zien we een 
voorbeeld van een layout. Rechts is de 
marge rondom aangegeven. Het logo valt 
altijd binnen de marge van de gekozen 
vormtaal. 

Bij liggende uitingen mag het logo naar links of rechts verplaatst worden. 
Het logo valt altijd binnen de marge van de gekozen vormtaal.

Zorg er altijd voor dat het logo 
voldoende zichtbaar is als je het 
logo over fotografie toepast.
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Kleurvarianten
De standaardvariant van het logo heeft het beeldmerk altijd 
oranje en het woordmerk zwart. Op een witte achtergrond 
wordt altijd voor deze variant gekozen.

Wanneer het logo niet op een witte achtergrond wordt 
geplaatst, dan kan ook gekozen worden voor een van de 
volgende varianten:

Logo in volledig wit.

Logo op oranje achtergrond.

Logo op zwarte achtergrond.

Logo op fotografische achtergrond.

Logo in zwart/wit.

Logo op grijze achtergrond.

Taalvarianten
In internationale context voeren we de naam Hanze 
University of Applied Sciences, Groningen (afgekort Hanze 
UAS). Voor het internationale logo gelden ook bovenstaande 
toepassingsmogelijkheden.

Engelstalig corporate logo.

Zorg altijd voor voldoende 
contrast tussen de kleuren: zie 
hoofdstuk 3.3, combineren van 
de huisstijlkleuren voor meer 
informatie.
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Het corporate logo aangevuld  
met aanduiding organisatieonderdeel
In principe kiezen we altijd voor het gebruik van het corporate 
logo (daar waar het niet om een uitzondering gaat; zie pagina 
22). We willen de Hanzehogeschool Groningen als afzender 
stevig neerzetten. 

Wanneer je in de uiting wilt laten zien van welke school of 
kenniscentrum deze afkomstig is, kies je er voor om dit als 
tekstuele content te beschouwen. Zie de voorbeelden hieronder.

De voorkeur heeft de toepassing 
van alleen het corporate logo.

Maatschappelijk Werk  
en Dienstverlening

Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening 

Toegepaste Psychologie 

Bachelor voltijdopleidingen 2015-2016

Academie voor
Sociale Studies

Alleen wanneer dit niet mogelijk is en toch van belang is om  
de school te duiden (bijvoorbeeld op een brief  ), kun je er voor 
kiezen om een onderregel toe te voegen aan het logo. Dit kan 
voor een school of kenniscentrum.

Voor maatvoering, positie, zichtbaarheid, kleurvarianten en 
taalvarianten gelden dezelfde uitgangspunten als voor het 
corporate logo (zie paragraaf 3.1 voor meer informatie over de 
toepassing van het logo). 

Maatvoering en positie van de onderregel
De maatvoering en verhoudingen tussen het beeld- en het 
woordmerk liggen vast. Om de leesbaarheid de waarborgen, 
geldt een minimale logohoogte van 12 mm.

De naam van de school is opgenomen in het oranje vormelement  
en de uiting draagt het corporate logo. 

De lettergrootte en het lettertype (Fresco Normal) van de 
onderregel is gelijk aan de ‘University of Applied Sciences’. 
De afstand van de onderregel wordt bepaald door de 
logohoogte te delen door 4. 

De naam van de school is opgenomen in het oranje 
vormelement en de uiting draagt het corporate logo. 

Op een digitale brief kan  
het logo worden vervangen  
door het schoollogo.

Minimale logohoogte 
12mm,

+ 1/4 deel logohoogte.
 Instituut voor Bedrijfskunde
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Overzicht corporate logo’s aangevuld  
met aanduiding organisatieonderdeel

Dit zijn geen organisatie-
onderdelen. Het is een labeling  
van een productgroep ten behoeve 
van de doelgroep. De specifieke 
producten zijn ook terug te vinden 
in het opleidingenaanbod van de 
schools.

Centre of Research & Innovation
Entrepreneurship

Centre of Research & Innovation
Art & Society

 Instituut voor Bedrijfskunde

 Instituut voor Rechtenstudies

 Instituut voor Sportstudies

 Instituut voor etc.

 Professionals en Bedrijven

 Kenniscentrum Ondernemerschap

 Kenniscentrum Kunst & Samenleving

 Kenniscentrum etc.
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Uitzonderingen op het corporate logo
Voor een aantal organisatieonderdelen zijn eigen varianten  
van het logo ontwikkeld. Het gaat hier om Academie Minerva, 
Prins Claus Conservatorium, Dansacademie Lucia Marthas, 
Professionals & Bedrijven en het Hanze Honours College.

Omdat er voor deze uitzonderingen ook op andere vlakken 
van de huisstijl andere regels gelden behandelen we ze in het 
hoofdstuk uitzonderingen (zie pagina 54).
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3.2 De typografie

De Hanzehogeschool Groningen maakt voor drukwerk gebruik 
van twee herkenbare lettertypes: de schreefletter Trinité* en 
de moderne schreefloze Helvetica Nueue LT. 

Voor digitaal gebruik heeft de Helvetica Neue de voorkeur, 
met als alternatief de Arial. Incidenteel wordt gebruik gemaakt 
van andere lettertypen (bijvoorbeeld voor waardestukken 
zoals diploma’s, tentamens of voor dyslectische studenten) De 
typografie laat zich omschrijven als eenvoudig en overzichtelijk, 
waarbij leesbaarheid het voornaamste doel is.

* nl.wikipedia.org/wiki/Trinité_(lettertype) 
De lettergrootte en uitlijning zijn 
vrij. Zorg verder voor een goede 
leesbaarheid. Het is belangrijk om 
de spatiëring compact te houden:  
niet te ruim en ook niet te krap.

 Het gaat 
niet om het 
zwart van 
de letters, 
maar om 
het wit 
eromheen.

Een voorstel voor aangepaste 
typografie wordt op dit moment 
ontwikkeld. Wanneer dit wordt 
besloten wordt het in volgende 
versies van deze huisstijlwijzer 
doorgevoerd. 
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Drukwerk: Helvetica Neue
Voor wervende teksten in drukwerk zoals koppen, quotes en 
kaderteksten gebruiken we de schreefloze Helvetica Neue. 

Drukwerk: Trinité
Voor lopende tekst (bodytekst) in drukwerk maken we gebruik 
van de Trinité. 

Trinité

Trinité Roman
Trinité Bold
Trinité Roman Italic
Trinité roman italic 123456789

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi piscing elit. Vivamus 
felis justo, ullamcorper vel gravida sit amet, bibendum sit amet est. Maecenas aliquam sem vitae semper congue. 
Nunc mattis nec augue eu mollis. Mauris risus odio, placerat non turpis sed, suscipit bibendum lorem. Aenean 
sisque elementum tellus sit amet fringilla. Aliquam blandit tempor. Moditem ius. Metusci quid qui ut etur? 

0123456789 !?@#

Ervaring leert dat de Trinité onder 
de 10 punten niet goed leesbaar 
is. Daarbij raden wij de Trinité af 
als schermlettertype. Gebruik 
daarvoor de Helvetica of de Arial.
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Systeemletters en schermweergave
Voor digitaal gebruik heeft voor zowel koppen als bodytekst 
de Helvetica Neue (zie hiervoor) de voorkeur met als alternatief 
de Arial.

Uitzondering voor diploma’s en supplementen 
Vanwege de uitgebreide keuze in meertalige lettertekens en 
de universele uitwisseling gebruiken we als uitzondering voor 
diploma’s en supplementen (i.v.m. genereren lettertypes in 
Osiris) de Georgia in plaats van de Trinité. 

Ten behoeve van dyslectische studenten gebruiken we in 
tentamens Arial 12 punts.

Arial
Arial Regular
Arial Bold
Arial Bold Italic
Arial Italic

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi piscing elit. 
Vivamus felis justo, ullamcorper vel gravida sit amet, bibendum sit amet est. Maecenas aliquam sem vitae 
semper congue. Mauris risus odio, placerat non turpis sed, suscipit bibendum lorem. Aenean sisque 
elementum tellus sit amet fringilla. 

0123456789 !?@#

Georgia
Georgia Regular
Georgia Bold
Georgia Bold Italic
Georgia Italic

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi piscing elit. 
Vivamus felis justo, ullamcorper vel gravida sit amet, bibendum sit amet est. Maecenas aliquam sem vitae 
semper congue. Mauris risus odio, placerat non turpis sed, suscipit bibendum lorem. Aenean sisque 
elementum tellus sit amet fringilla. 

0123456789 !?@#
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Typografische opmaak
Voor de typografie gelden verder geen strakke regels, anders 
dan die van ‘goed vormgeverschap’: zo moet de typografie 
duidelijk en overzichtelijk opgezet worden. Houd rekening 
met voldoende ruimte om kopteksten, zorg voor voldoende 
regelafstand, varieer per tekstelement in lettergrootte, et cetera. 
Bij voorkeur tekst altijd links uitlijnen. Zorg daarnaast voor 
een goed stramien (kolomindeling, hulplijnen en basislijn 
stramien) dat is afgestemd op de inhoud van de boodschap  
en het gekozen medium. 

Laat je voor de typografische 
opmaak inspireren door de 
Zwitserse stijl. Zie bijvoorbeeld:

en.wikipedia.org/wiki/
International_Typographic_Style

Uitnodiging met een bondige kop, duidelijke inleiding
en broodtekst. Eenvoudig te scannen voor de lezer.

Uitnodiging met te veel koptekst in het oranje blok.
Ook is voor de koptekst een foutief lettertype gebruikt.
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Zorg daarnaast voor een eenduidige typografische hierarchie: 
geen ellenlange kopteksten, te lange inleidingen of te lange 
stukken tekst. De tekst moet goed te scannen zijn en de 
structuur en opbouw van de tekst moet de lezer helpen.

Plaats geen ellenlange koppen, 
te lange inleidingen of te lange 
stukken tekst.

Voorbeelden met weinig tekst, korte en leesbare zinnen.
Voorbeelden met meer tekst, waarbij de layout  
en structuur van de tekst de lezer helpt.

Instituut voor 
Communicatie 
Media & IT
hanze.nl/cmi

communication & public affairs | communication  
in business | consultancy in communication  
| master international communication | game 
design & development | web & mobile services
| multimedia concepting & design | business 
IT & management | software engineering 
| network & security engineering

Van harte 
gefeliciteerd met  
je diploma!
hanze.nl/alumni

Academie voor 
Architectuur, 
Bouwkunde en 
Civiele Techniek

Bachelor Built  
Environment 
- major Bouwkunde 
- major Built Environment 
- major Civiele Techniek

Master Architectuur

Goud* 
onderwijs
Kritische reflectie Opleiding Leraar Basisonderwijs
Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen

Bewegingsonderwijs en jeugdsport zijn  
van essentieel belang voor de ontwikkeling  
van kinderen. Dankzij sport word je fitter, 
slimmer, socialer, trotser en vrolijker.  
Bovendien zorgen de positieve ervaring  
en de geleerde vaardigheden er voor dat je  
je hele leven lang kan en wil blijven sporten. 

De vraag is echter of dit voor alle kinderen ook bereikt wordt. 
Wat vinden kinderen eigenlijk van hun sport en mag een  
kind ook zin geven aan een eigen sportloopbaan?  
In dit mini-symposium staat de beleving van sport door de 
ogen van kinderen centraal. Diverse onderzoekers zullen een 
toelichting geven bij mooie, ontroerende en indrukwekkende 
beelden van kinderen in relatie tot bewegingsonderwijs en sport.

Aanmelden? U kunt zich vóór 11 november 
aanmelden via hanze.nl/november18

Symposium Kindgericht 
bewegingsonderwijs   
en jeugdsport
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3.3 Het kleurgebruik

We werken met een herkenbaar en eenduidig kleurenpalet. 
De vaste kleur oranje is hierin dominant. Deze kleur wordt 
ondersteund door de kleuren zwart, wit en een scala aan 
grijstinten.

Grijstinten
Ter ondersteuning van het oranje, zwart en wit kan een 
scala aan grijstinten gebruikt (van 10% grijs tot 90% grijs; in 
stappen van 10% procent). De grijstinten zijn te gebruiken om 
contrasten en niveauverschillen aan te brengen.

Oranje

PMS: Pantone 158
CMYK: 0 /60/100/0
RGB: 238/127/0
hex: #ee7f00

Zwart

PMS: Black
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
hex: #000000

Wit

PMS: nvt
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
hex: #ffffff

90% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/90
RGB: 61/61/63
hex: #3d3d3f

80% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/80
RGB: 88/88/90
hex: #58585a

70% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/70
RGB: 112/113/115
hex: #707173

60% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/60
RGB: 135/136/138
hex: #87888a

50% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/50
RGB: 156/158/159
hex: #9c9e9f

40% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/40
RGB: 177/179/180
hex: #b1b3b4 

30% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/30
RGB: 198/199/200
hex: #c6c7c8

20% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/20
RGB: 217/218/219
hex: #d9dadb

10% Grijs

PMS: -
CMYK: 0/0/0/10
RGB: 236/237/237
hex: #eceded
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Hoe gebruik je de kleuren?
Binnen het kleurenpalet is een zekere hiërarchie aanwezig.

Zwart
Voor grote hoeveelheden bodytekst kies je bij voorkeur voor zwart.

Wit
Wit kan worden toegepast om meer contrast te bieden ten opzichte van een gekleurde of fotografische achtergrond. 
Gebruik wit bijvoorkeur voor koppen en inleidingen en niet voor lange tekstfragmenten op een gekleurde achtergrond.

Veel witte tekst op een zwarte / grijze achtergrond.

Oranje
De oranje kleur is dominant en moet in ieder geval altijd terugkomen op de zichtzijde van een uiting.  
Daarnaast kan deze kleur ook terugkomen in de vormentaal of de typografie. 

Veel witte tekst op een oranje achtergrond maar te weing contrast.

Oranje inleiding + zwarte broodtekst. Oranje inleiding + oranje broodtekst.

Oranje toegepast als dominante kleur op zichtzijde jaarverslag. Een andere kleur als dominante kleur en oranje als ondersteunend.
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Combineren van de huisstijlkleuren
Zorg altijd voor voldoende contrast: een 40% grijstint op een 
oranje kader werkt bijvoorbeeld niet en ook is oranje niet altijd 
goed leesbaar op een grijze achtergrond.

Ook kan er gekozen worden om zwart en oranje in teksten te 
combineren. In zwarte kopteksten kan bijvoorbeeld met oranje 
de nadruk gelegd worden op bepaalde delen van de koptekst.
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3.4 De vormtaal

De vormtaal is het verbindende element binnen de 
bouwstenen. Het zijn deze vormen die de huisstijl  
houvast geven en een herkenbare ‘look and feel’ creëren. 
De vormelementen komen in drie gradaties die maximale 
flexibiliteit en creativiteit bieden.

Oorsprong van de vormtaal
De vormtaal vindt zijn oorsprong in de oorspronkelijke 
gotische H, ontworpen door de Bauersche Giesserei uit 
Frankfurt. Deze is doorvertaald naar een moderne schreefloze 
hoofdletter H. 

Op basis van deze vorm zijn meerdere variaties te creëren,  
die ruwweg zijn op te delen in 3 typen vormelement: 
dominant, subtiel en algemeen.

Uitgangspunt is dat de Hanzehogeschool Groningen als 
afzender altijd duidelijk herkenbaar is. Per uiting kan bepaald 
worden hoe zichtbaar de vormtaal, en daarmee de band met de 
Hanzehogeschool Groningen, is. Kort gezegd: hoe dichter bij de 
‘core business’, hoe zichtbaarder de vormtaal.

De drie variaties zorgen voor houvast en herkenbaarheid, terwijl 
er vrij mee gecombineerd kan worden. 

Zichtzijde van een uiting
De zichtzijde van een uiting moet de afzender duidelijk maken. 
Vandaar dat daar alleen gekozen mag worden voor ‘dominant’ 
of ‘subtiel’. Dit kan wel gecombineerd worden met ‘algemeen’.

Vormelementen combineren
In een layout kunnen meerdere vormelementen tegelijk 
toegepast worden, maar let op: overdaad schaadt. De 
voorbeelden in deze huisstijlwijzer geven je een beeld  
van wat werkt.

Aflopend / niet aflopend
Vormelementen worden in principe altijd aflopend gebruikt. Is 
dit vanwege technische beperkingen niet mogelijk (niet aflopend) 
dan kan het vormelement iets binnen de paginamarge geplaatst 
worden.

Toolkit
In de toolkit vind je voor de gebruikelijke formaten (a6 
t/m a0) templates waarin de 3 typen vormelement correct 
zijn toegepast. De toolkit/formats staan straks op hanze.nl 
(intranetdeel van Marketing & Communicatie).

De schreefloze hoofdletter H is het vertrekpunt voor de vormentaal.

Op basis van de hoofdletter H zijn meerdere variaties te creëren. dominant (a), subtiel (b) en algemeen (c).

Snel aan de slag? Gebruik de 
toolkit met daarin de gebruikelijke 
formaten voor een snelle start!

a b ccb
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Dominant vormelement
Dit dominante vormelement is het beste te gebruiken om de 
Hanzehogeschool Groningen krachtig neer te zetten, zeker 
wanneer er gekozen wordt voor de kleur oranje (voor meer 
informatie over kleurgebruik zie hoofdstuk 3.3 kleurgebruik).

Dit vlak is met name geschikt voor titels en korte 
tekstfragmenten en daarmee voor plaatsing op zichtzijdes  
van brochures, advertenties en posters.

Toepassen van het vormelement
Het vormelement komt altijd van boven, onder, links of rechts 
de pagina binnen. In de toolkit vind je voor de gebruikelijke 
formaten (a6 t/m a0) templates waarin de juiste marges  
zijn toegepast.

Zie onderstaande voorbeelden voor meer 
variatiemogelijkheden.

Het vormelement kan ook in één van de andere 
huisstijlkleuren. Let er dan wel op dat je de kleur 
oranje op een andere manier laat terugkomen.

1. De marge rondom 
is per vormelement 
vastgelegd in de 
toolkit.

2. De korte tab is 
altijd 70% van de 
totale breedte van 
het oranje vlak.

3. Het oranje vlak 
beslaat bij voorkeur 
maximaal 1/3e 
van de pagina. 
Afhankelijk van de 
hoeveelheid beeld.

Het vormelement kan ook  
onderaan een pagina beginnen.

Het vormelement kan ook variëren 
in hoogte en breedte. 

Het vormelement kan bij liggende 
uitingen ook staand of liggend gebruikt 
worden.

1 2

3

Een speelse layout ontstaat  
door te variëren en te combineren  
met posities en afmetingen  
van de vormelementen.
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Subtiel vormelement
Dit subtiele vormelement is het beste te gebruiken om 
beeldmateriaal zoveel mogelijk de ruimte te geven. Daarmee 
is deze variant ook zeer geschikt voor zichtzijden of opvallende 
pagina’s in binnenwerken.

Toepassen van het vormelement
Het vormelement komt altijd van boven en/of onder de pagina 
binnen. Beide tegelijkertijd (boven en onder) is ook mogelijk. 
Zie onderstaande voorbeelden voor meer variatiemogelijkhden.

In de toolkit vind je voor de gebruikelijke formaten (a6 t/m a0) 
templates waarin de juiste marges zijn toegepast.

Een speelse layout ontstaat  
door te variëren en te combineren  
met posities en afmetingen  
van de vormelementen.

Het vormelement kan ook  
in één van de andere huisstijlkleuren.

Het vormelement kan ook boven en 
onderaan een pagina beginnen.

Het vormelement kan ook deels 
toegepast worden.

Het vormelement kan ook bij  
liggende uitingen gebruikt worden.  
Let op: het subtiele vormelement mag 
niet worden gekanteld.

1. De hoogte van 
het vormelement 
is vastgelegd in de 
toolkit.

2. De breedte van 
het vormelement 
kan variëren.

2

1
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Algemeen vormelement
Dit algemene vormelement is het beste te gebruiken voor 
tekstintensieve pagina’s. Je kunt het element bijvoorbeeld 
toepassen om het begin en/of het einde van een informatieblok 
te markeren.

Zichtzijde van een uiting
De zichtzijde van een uiting moet de afzender duidelijk maken. 
Vandaar dat daar niet alleen voor het algemene vormelement 
gekozen kan worden. Op een zichtzijde mag wel het algemene 
vormelement gecombineerd worden met het dominante of 
subtiele vormelement. 

Toepassen van het vormelement
Het vormelement komt altijd van boven, onder, links of 
rechts de pagina binnen. Combinaties zijn ook mogelijk. Zie 
onderstaande voorbeelden voor meer variatiemogelijkheden.

In de toolkit vind je voor de gebruikelijke formaten (a6 t/m a0) 
templates waarin de juiste marges zijn toegepast.

Voorbeelden, liggend, staand, boven en onder.

Het vormelement kan ook  
in één van de andere huisstijlkleuren.

Het vormelement kan ook boven en 
onderaan een pagina beginnen.

Het vormelement kan ook staand 
toegepast worden.

Het vormelement kan ook bij  
liggende uitingen gebruikt worden.

1. De hoogte van 
het vormelement 
is vastgelegd in de 
toolkit.

2. De breedte van 
het vormelement 
kan variëren.

2

1

Een speelse layout ontstaat  
door te variëren en te combineren  
met posities en afmetingen  
van de vormelementen.
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Combinatiemogelijkheden
De drie varianten mogen ook gecombineerd worden. Zo kun 
je bijvoorbeeld op een zichtzijde van de uiting bovenaan het 
dominante vormelement plaatsen en onderaan het subtiele of 
algemene element. Je kunt daarbij ook in kleurstelling variëren 
(voor meer informatie over kleurgebruik zie hoofdstuk 3.3 
kleurgebruik). De mogelijkheden zijn eindeloos! (Maar zorg er 
wel voor dat je niet te veel elementen toepast op een pagina: de 
vormelementen ondersteunen de inhoud, niet andersom.)

Dominant en algemeen vormelement 
gecombineerd op één zichtzijde.

Subtiel vormelement met daarbinnen 
een dominant vormelement in het wit.

Subtiel vormelement dat ontstaat vanuit 
een aflopend kader.

Dominant en algemeen vormelement 
gecombineerd in verschillende kleuren.

Dominant en algemeen vormelement op 
oranje in afwijkende afmetingen.

Het algemene vormelement 
gecombineerd in zowel kleur als vorm.

Dominant en subtiel gecombineerd  
op dezelfde pagina.

Probeer het aantal vormelementen 
te beperken tot twee per pagina. 
Meerdere elementen maken een 
ontwerp eerder onrustig dan 
speels.

Toepassen van de vormelementen
Laat het vormelement dus iets toevoegen aan je inhoud. Een 
dominant vormelement is bijvoorbeeld ideaal voor kopteksten.
Een subtiel vormelement biedt weer veel ruimte voor fotografie 
en kan beeld goed onder de aandacht brengen. Een algemeen 
vormelement kan het begin of einde van een artikel (over 
meerdere pagina’s) duiden. Door op deze manier naar de 
vormelementen te kijken is vorm en inhoud goed op elkaar  
aan te sluiten.
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3.5 Het beeldmateriaal

Je hebt veel vrijheid in het gebruik van beeldmateriaal.  
Om toch een zekere herkenbaarheid te handhaven gelden 
voor zichtzijden van uitingen enkele richtlijnen. Je kunt 
daar kiezen uit drie mogelijke richtingen: fotografisch, de 
TalentGlobe en illustratief beeldmateriaal. 

Fotografisch beeldmateriaal
De fotografie van de Hanzehogeschool Groningen is het best 
te omschrijven als eerlijke, pure fotografie. De diversiteit van 
de hogeschool vertaalt zich door binnen fotografie gebruik te 
maken van dynamische sfeerbeelden waarin de mensen van de 
Hanzehogeschool Groningen centraal staan. Dit leidt tot pure, 
oorspronkelijke foto’s die een eerlijk beeld geven én het eigen 
karakter van de hogeschool onderstrepen. 

Richtlijnen
Fotografie draagt bij aan een krachtige en herkenbare corporate 
identity met daarin een combinatie van eerlijke ‘mensbeelden’ 
en sfeerbeelden. Houd het beeld eerlijk: pas niet te veel filters en 
te extreme beeldbewerkingen toe.

Kies op de zichtzijde van uitingen bij voorkeur voor één sterk 
beeld en niet voor fotocollages. Collages mogen wel in het 
binnenwerk. 

Op de online beeldbank van de Hanzehogeschool Groningen 
is een brede selectie van huisstijlfotografie beschikbaar. 
Neem hiervoor contact op met Stafbureau Marketing & 
Communicatie. 

Voorbeelden van fotografisch beeldmateriaal.

Het is belangrijk om met 
voldoende ruimte om het 
onderwerp te fotograferen. 
Hierdoor is er altijd ruimte om  
een geschikte uitsnede van  
de foto te realiseren.
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Illustratief beeldmateriaal
Illustratief beeld is een ruim begrip. Een illustratie kan een 
potloodtekening zijn maar ook een 3d-gerenderd beeld. 
Illustratieve beelden kunnen niet zo maar toegepast worden, 
maar moeten goed worden onderbouwd en afgestemd met het 
Stafbureau Marketing & Communicatie. 

Richtlijnen
Een illustratie mag geen dominante typografie bevatten: een 
inhoudelijke boodschap, de titel van een brochure bijvoorbeeld, 
communiceren we binnen de typografie van de huisstijl en 
niet via het beeldmateriaal. Een illustratieve cover vertelt altijd 
een verhaal of zet een bepaalde sfeer neer, maar mag geen 
zoekplaatje worden of infographic worden. 

Combinaties en uitzonderingen
Het is mogelijk om illustratief materiaal te combineren met 
fotografisch beeld, deze vormen van beeldmateriaal vallen 
onder de richtlijnen voor illustratief beeld. Overige afwijkende 
vormen van beeld kunnen worden overlegd met het Stafbureau 
Marketing & Communicatie. 

Academie Minerva gebruikt vaak werk van studenten dat ook een illustratief 
karakter (schilderijen, fotocollages, illustraties, interactief etc.) kan hebben.

FEM.

IBK.

In dit voorbeeld is illustratie gecombineerd met fotografie.

In dit voorbeeld zijn geïllustreerde contouren in combinatie met een 
fotobewerking het illustratieve beeld.
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TalentGlobe beeldmateriaal
‘Share your talent. Move the world.’ staat voor het inzetten 
van je talent voor de wereld om je heen (zie ook het volgende 
hoofdstuk). Dit wordt in fotografie gevisualiseerd door de 
TalentGlobe. Een grote opvallende ronde spiegel die de wereld 
van het talent visualiseert. De weerspiegeling in de TalentGlobe 
is niet slechts een weergave van de omgeving maar laat in de 
kern de toegevoegde waarde van het talent zien. In het totaal 
word hiermee een sprekend en opvallend beeld van de interactie 
tussen het talent en de wereld gemaakt.

Richtlijnen
De hoofdpersoon staat altijd naast de TalentGlobe 
geportreteerd. De uitstraling is positief, opgewekt en 
zelfverzekerd zonder arrogant te worden.

‘Share your talent’-fotografie wordt vooral toegepast op  
posters, advertenties en brochures.

Voorbeelden van TalentGlobe beeldmateriaal.

Wil je een TalentGlobe laten 
maken? Neem dan contact  
op met het Stafbureau Marketing  
& Communicatie.
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3.6 Pay-off ‘Share your talent. Move the world.’

Share your talent. Move the world. Deze kernachtige  
pay-off staat voor onze essentie. Het talent van studenten en 
medewerkers vormen de basis voor hun succes en groei.  
Bij de Hanzehogeschool Groningen dagen we iedereen uit om 
deze talenten volop in te zetten. Om zo het maximale uit jezelf 
te halen. Zodat je je huidige talenten kunt laten groeien. En je 
nieuwe en onverwachte talenten bij jezelf kunt ontdekken.
 

Met ‘Share your talent. Move the world.’ gaan we verder dan 
talentontwikkeling alleen. Onze hogeschool kent een rijke 
geschiedenis. Daarin speelt het leveren van een bijdrage aan 
de maatschappij een belangrijke rol. De wereld verder helpen, 
dát is ons talent! We zijn er trots op dat onze medewerkers en 
studenten hun talent inzetten voor een betere wereld. 

De pay-off ‘Share your talent. Move the world.’  
(SYTMTW) krijgt een prominente plek op alle uitingen  
van de Hanzehogeschool Groningen. Hij wordt dus in  
ieder geval op de zichtzijde van alle uitingen gebruikt.

Pay-off op wit.

Pay-off op zwart.

Pay-off op wit.

Compacte variant
De compacte variant kan worden gebruikt op klein formaat.  
Let op: de variant over één regel heeft sterk de voorkeur.

De pay-off wordt gezet in lettertype Helvetica LT Std 75 Bold. 
Bij voorkeur wordt de pay-off in één regel gebruikt, in kleinere 
uitingen kan er ook gekozen worden voor de compacte variant.

Voor algemeen gebruik van de payoff worden de kleuren oranje 
en zwart gebruikt.

Pay-off op zwart.

De pay-off geldt voor de hele 
Hanzehogeschool Groningen. 
Een eigen pay-off voor een 
organisatieonderdeel is niet 
toegestaan.
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Share your talent. Move the world, pagina’s uit een bachelor-brochure.
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3.7 Iconen

Energie en Healthy Ageing zijn de strategische thema’s  
waar de Hanzehogeschool Groningen zich op profileert. 
Daarnaast zijn ondernemerschap en excellentie 
kernbegrippen die verankerd liggen in de naam Hanze.  
Voor deze speerpunten zijn iconen ontwikkeld.  
Deze iconen kunnen worden toegepast ter ondersteuning  
van communicatie-uitingen over deze onderwerpen.

Energie

Healthy Ageing 

Excellentie

Ondernemerschap

Energie
Energie houdt onze samenleving draaiende.  
De traditionele energiebronnen raken langzaam uitgeput.  
De Hanzehogeschool Groningen doet onderzoek naar nieuwe 
duurzame oplossingen voor onze energie voorziening én leidt 
de energieprofessionals van de toekomst op, onder meer met de 
master European Master of Renewable Energy aan de Energy 
Academy Europe (Energy Academy Europe).

Healthy Ageing
Hoe blijven we langer gezond? En hoe organiseren we de 
samenleving zó dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig 
heeft? De Hanzehogeschool Groningen werkt aan oplossingen 
voor dit vraagstuk, door middel van onderwijs, onderzoek en 
samenwerking met het bedrijfsleven. Het gaat daarbij niet 
alleen over ouderen en ziekte, maar vooral ook over gezond 
opgroeien en kwaliteit van leven. 

Excellentie
Je bent een talent of je wilt juist ontdekken dat je talentvol 
bent. Onder de vlag van het Hanze Honours College biedt 
de Hanzehogeschool Groningen talentprogramma’s aan: 
honoursonderwijs rond boeiende, actuele vraagstukken die 
een beroep doen op innovatieve denkkracht, creativiteit, 
ondernemerszin, maar bovenal de drive het maximale uit jezelf 
te halen.

Ondernemerschap
Samen met bedrijven, ondernemers en instellingen spelen we 
actief in op ontwikkelingen in het noorden. We motiveren 
studenten om zich te ontwikkelen tot ondernemende en 
innovatieve professionals, die hun loopbaan of onderneming 
vormgeven en hun eigen kansen creëren. 

Uiteindelijk gaan alle energieactiviteiten het label Energy 
Academy Europe krijgen. Wanneer daartoe besloten 
wordt, wordt het icoon vervangen door een Energy 
Academy Europe logo/stempel. 
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3.8 Stempels

Stempels kunnen vanuit de Hanzehogeschool Groningen 
geplaatst worden om bijvoorbeeld een actie-element op een 
uiting te benadrukken, of een bijzonder Hanze-breed project 
te belichten. Stempels kunnen ook geplaatst worden ter 
ondersteuning van een samenwerking.

Corporate stempels
Binnen de Hanzehogeschool Groningen gebruiken we 
de volgende corporate stempels. Stempels gebruiken we 
spaarzaam. Neem contact op met Stafbureau Marketing & 
Communicatie of er een nieuw stempel mag worden gebruikt. 

Hanze Innovate
Onder de noemer Hanze Innovate worden veel digitale 
systemen de komende tijd vervangen. Het is een omvangrijk 
project met een eigen stempel en bijbehorende stijl.
Neem contact op met Stafbureau Marketing & Communicatie 
voor de compacte projectstijlwijzer Hanze Innovate.

Samenwerkingen

City of Talent
Groningen loopt op het gebied van onderzoek, innovatie 
en ondernemerschap voorop. De Rijksuniversiteit, de 
Hanzehogeschool Groningen, het UMCG, de provincie en de 
gemeente Groningen voeren onder de noemer ‘Groningen, 
City of Talent’ samen met Marketing Groningen een landelijke 
campagne om dit onder de aandacht te brengen. Bij uitingen in 
het kader van City of Talent wordt het logo geplaatst.

GroningenLife!
GroningenLife! richt zich op activiteiten die het studentenleven 
in Groningen laten zien. Of het nou gaat om het vinden van 
een kamer, de mooiste feestjes, de meest spannende sporten, of 
om lid te worden bij een vereniging. Als het in een uiting over 
GroningenLife! gaat kan het logo hierbij geplaats worden.
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Fysiotherapie

Logopedie

Medisch Beeldvormende  
en Radiotherapeutische 
Technieken

Mondzorgkunde

Voeding en Diëtetiek

Bachelor voltijdopleidingen 2015-2016

Academie voor
Gezondheidsstudies

4. Huisstijl in de praktijk

De huisstijl geeft je veel vrijheid om met bouwstenen te 
variëren. Hieronder laten we je een aantal mogelijkheden 
zien. Let op: deze lijst is niet uitputtend. Je kunt binnen 
de geschetste kaders een eigen invulling geven aan 
beeldmateriaal, kleurkeuzes en toepassing van de vormtaal.

Goud* 
onderwijs
Kritische reflectie Opleiding Leraar Basisonderwijs
Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen
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Voorkant jaarverslag met subtiel vormelement.

Spread uit het jaarverslag met een voorbeeld van gebruik van het dominant 
vormelement. Helderheid en eenvoud in typografie. Fotografie en typografie 
losgekoppeld.

Achterkant jaarverslag met dominant vormelement.

Studentenpas met subtiel vormelement.
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Pagina uit het jaarverslag, algemeen vormelement op donkere achtergrond

met diapositieve tekst.

Pagina uit het jaarverslag, algemeen vormelement minimaal gebruikt.
Op een infographic-achtige pagina wordt vaak een foto als achtergrond in 
het lichtgrijs gebruikt.
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Opening 
hogeschooljaar 
2014-2015
Woensdag 3 september, 15.45 uur

Locatie
Atrium, Van OlstToren 
(gebouw L)
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen

Uitnodiging 
Opening hogeschooljaar 2014-2015
Woensdag 3 september 2014
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Het College van Bestuur van de 
Hanzehogeschool Groningen nodigt  
u van harte uit voor de opening van het 
hogeschooljaar 2014-2015. 

Deze opening is op woensdag 3 september aanstaande. 
Gastspreker is de heer Emile Roemer, Voorzitter SP 
Tweede Kamerfractie.

Tevens wordt de Hannie Schaftprijs uitgereikt.

De bijeenkomst begint om 15.45 uur in het Atrium van de 
Van OlstToren. Na afloop heffen we het glas op het nieuwe 
hogeschooljaar. 

U kunt zich aanmelden via hanze.nl/hogeschooljaar
We begroeten u graag op 3 september.

Namens het College van Bestuur,

drs. Henk J. Pijlman, voorzitter

Share your talent. Move the world. 

Dit is de essentie van de Hanzehogeschool Groningen. Meerwaarde bieden 

aan ons talent door iets terug te geven aan de maatschappij. Via kennisdeling, 

innovatie en het verwezenlijken van ideeën. Vanuit onze gedeelde waarden: 

individuele ontplooiing, respect en actieve tolerantie, ondernemend en 

verantwoordelijk zijn.

Programma

15.45 uur  Welkom

 De heer Emile Roemer, Voorzitter SP Tweede Kamerfractie

 ‘De toekomst voor het hoger onderwijs’

 Muzikaal intermezzo “Human Music”, Strijkkwartet met  

 Ritmesectie. Onder leiding van masterstudent Pavel   

 Shcherbakov van het Prins Claus Conservatorium.

 

 drs. H.J. Pijlman

 ‘Hanzehogeschool Groningen: op weg naar 2020’

 Uitreiking Hannie Schaftprijs 2014

 De prijs wordt uitgereikt door drs. G.J. Lankhorst,  

 CEO GasTerra en voorzitter Raad van Toezicht   

 Hanzehogeschool Groningen

17.15 – 18.15 uur Informele afsluiting

Hannie Schaftprijs
Tijdens de opening van het hogeschooljaar reikt het College van Bestuur de 
Hannie Schaftprijs 2014 uit. Elk jaar is er een prijs voor de student of groep 
studenten van de Hanzehogeschool Groningen voor het werkstuk dat door een 
onafhankelijke jury als het meest excellente van dat studiejaar is beoordeeld. 
Het ene jaar wordt de Hannie Schaftprijs uitgereikt voor het werkstuk met een 
opvallend hoog maatschappelijk engagement, en het andere jaar de Hanze 
Innovatieprijs voor bijzonder innovatief praktijkgericht onderzoek.

Aanmelden 
Graag voor 27 augustus aanmelden via hanze.nl/hogeschooljaar
Zie de achterzijde van deze uitnodiging voor locatie en 
parkeermogelijkheden.

Goud* 
onderwijs
Kritische reflectie Opleiding Leraar Basisonderwijs
Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen

Uitnodiging met een dominant 
vormelement op voor- en 
achterzijde (variërend in kleur). 

Voorkant van een brochure waarbij 
het dominante vormelement 
gecombineerd wordt met een foto. 

Binnenwerk van een uitnodiging 
waarbij het subtiele vormelement 
gebruikt wordt (links) en een foto 
op de achtergrond in lichtgrijs 
gebruikt wordt (rechts).

Life Science & 
Technology

Biologie en Medisch

Laboratoriumonderzoek 
- major Biologische en 
  Medische Research 
-  major Medische  

Diagnostiek

Chemie

Chemische Technologie

Voorbeelden van interne signing, banieren voor een open dag.  
Het logo en de titel staan zo hoog mogelijk.
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Jaarverslag met subtiel vormelement.

Poster met subtiel vormelement. Poster met subtiel vormelement.
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4.1 Schools

Brochures

Voorkant van een brochure waarbij een foto is gebruikt. Voorkant van een brochure waarbij een illustratie is gebruikt.

Achterkant van een brochure waarbij het dominante vormelement gebruikt is.Binnenwerk van een brochure waarbij het algemene vormelement als kader

Commerciële Economie 

Small Business & Retail 
Management 

International Business and 
Languages 

Commerciële Economie Duaal 
(werken en leren combineren)

Bachelor voltijdopleidingen 2015-2016

Instituut voor 
Marketing 
Management

Fysiotherapie

Logopedie

Medisch Beeldvormende  
en Radiotherapeutische 
Technieken

Mondzorgkunde

Voeding en Diëtetiek

Bachelor voltijdopleidingen 2015-2016

Academie voor
Gezondheidsstudies
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Werving open dagen

Middel ten behoeve van de open dag waarbij het dominante vormelement in 
combinatie met illustraties is gebruikt. 
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4.2 Kenniscentra

E-Health 
ICT en Zorg
Kenniscentrum Ondernemerschap

28

E-Health 
“Binnen het lectoraat New 
Business & ICT willen we 
een bijdrage leveren aan het 
speerpunt Healthy Ageing 
van de Hanzehogeschool 
Groningen. We richten ons 
daarbij op de vraag hoe e-Health 
een succesvolle bijdrage kan 
leveren aan het veranderende 
zorglandschap. Dat doen 
we door het uitvoeren van 
praktijkgerichte onderzoeks- 
en ontwikkelprojecten 
met studenten uit diverse 
opleidingen in samenwerking 
met zorgorganisaties en  
ICT-bedrijven”

Hoofdstuk 29
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4.3 Signing

Bij de toepassing van signing is de herkenbaarheid van de 
Hanzehogeschool Groningen als afzender van essentieel 
belang. Omdat er bij signing altijd een directe verbinding 
wordt gelegd tussen enerzijds de uiting en anderzijds de 
architectuur en de omgeving, vraagt elke vorm van signing 
in principe om maatwerk. Neem daarom altijd voor je aan de 
slag gaat met een ontwerp contact op met het Stafbureau 
Marketing & Communicatie.

Het beeldmerk van het logo gebruikt op een gebouw.

Onder interne signing vallen 
presentatiemiddelen (stands, 
banieren etc.) en routing, ruimte-
aanduiding, enzovoorts. Onder 
externe signing vallen met name 
routing en de aanduiding van 
gebouwen. 

Corporate stempels
Hoewel elke vorm van signing in principe vraagt om een eigen 
oplossing, kun je de uitgangspunten uit deze huisstijlwijzer 
wel als vertrekpunt nemen bij het ontwerp. Deze huisstijl is 
er immers op gericht om binnen de herkenbaarheid van de 
Hanzehogeschool Groningen maximale flexibiliteit te bieden – 
en dat is ook het uitgangspunt bij het ontwerpen van signing.

Hieronder gaan we dieper in op hoe je de bouwstenen van de 
huisstijl kunt gebruiken bij het ontwerp van je signing. We 
richten ons daarbij alleen op signing voor onderdelen van 
de Hanzehogeschool Groningen, inclusief de organisatie-
onderdelen met een uitzonderingspositie. Wanneer er sprake 
is van een duobrand, een samenwerkingsverband of signing in 
het kader van Energie of Healthy Ageing is afstemming met het 
Stafbureau Marketing & Communicatie noodzakelijk.

Hieronder bespreken we kort de verschillende bouwstenen in 
relatie tot signing.

Logo
Binnen de Hanzehogeschool Groningen worden meerdere 
logo’s gebruikt: naast het basis corporate logo, worden er 
ook toevoegingen aan het corporate logo gedaan en zijn 
er uitzonderingen op het corporate logo. Deze worden in 
paragraaf 3.1 besproken. Met name de alinea’s over positie en 
zichtbaarheid zijn hierbij van belang. Bij signing kies je in 
principe voor het corporate logo, tenzij het gaat om een van 
de uitzonderingen (dan kies je voor het betreffende logo). Het 
advies is om het logo minimaal op ooghoogte (of hoger) te 
plaatsen.

Typografie
Binnen de Hanzehogeschool Groningen worden twee 
herkenbare lettertypes gebruikt: de schreefletter
Trinité en de moderne schreefloze Helvetica Neue LT (zie 
paragraaf 3.2). Voor signing kies je (met het oog op leesbaarheid) 
in principe altijd voor de Helvetica. Houd bij de keuze voor 
puntsgrootte rekening met de afstand tussen de signing en 
de bezoeker en wees je bewust van de omgevingsruimte. 
Leesbaarheid op ooghoogte is essentieel. 
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Kleurgebruik
Het kleurenpalet is herkenbaar en eenduidig (zie paragraaf 3.3). 
De huisstijlkleur oranje is hierin dominant. Deze dominante 
kleur wordt ondersteund met de kleuren zwart, wit en een scala 
aan grijstinten. Bij signing kies je in principe voor dezelfde 
kleuren en uitgangspunten.

Vormtaal
De vormtaal (zie paragraaf 3.4) is het verbindende element 
binnen de bouwstenen. Het zijn deze vormen die de huisstijl 
houvast geven en een herkenbare look and feel creëren. 
De vormelementen komen in drie gradaties die maximale 
flexibiliteit en creativiteit bieden. Omdat er bij signing vrijwel 
altijd sprake is van een toepassing op een zichtzijde, kies je dus 
in principe voor het gebruik van het dominante of subtiele 
vormelement. Bij sommige bedrijfsonderdelen, zoals Minerva, 
mogen vormelementen subtieler worden toegepast. Dat geldt 
ook voor signing voor deze bedrijfsonderdelen.

Beeldmateriaal
In uitingen kan gekozen worden voor fotografisch 
beeldmateriaal, een TalentGlobe of illustraties (zie paragraaf 
3.5). Bij signing hoeft, zeker bij kleiner formaat, niet gekozen te 
worden voor het gebruik van beeldmateriaal en kun je kiezen 
voor een typografische oplossing. Dit is ook aan te raden om de 
leesbaarheid te garanderen. Bij grotere signing kun je uiteraard 
welk kiezen voor beeldmateriaal. De algemene uitgangspunten 
(en de uitzonderingen bij sommige organisatieonderdelen) zijn 
dan van toepassing.

Pay-off
De pay-off ‘Share your talent. Move the world.’ staat voor de 
essentie van de Hanzehogeschool Groningen en wordt zowel 
in drukwerk en online consequent toegepast. In signing hoef 
je hier echter niet voor te kiezen, zeker wanneer er sprake is van 
repeterende signing (zoals kameraanduidingen). Heb je echter 
voldoende ruimte en gaat het om signing die niet veelvuldig en 
dicht bij elkaar wordt toegepast, dan heeft de toepassing van de 
pay-off wel de voorkeur. Bij de keuze voor wel of niet toepassen, 
kun je je laten leiden door al aanwezige signing in de omgeving. 
Neem voor advies hierover ook contact op met Stafbureau 
Marketing & Communicatie.

Oranje

RAL: 2000
Yellow Orange

Zwart

RAL: 9011
Graphite Black

Life Science & 
Technology

Biologie en Medisch

Laboratoriumonderzoek 
- major Biologische en 
  Medische Research 
-  major Medische  

Diagnostiek

Chemie

Chemische Technologie

Voorbeelden van interne signing, banieren voor een open dag.  
Het logo en de titel staan zo hoog mogelijk.
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4.4 Digitale toepassingen

Bij de toepassing van de huisstijl in digitale toepassingen 
zoals webpagina’s, nieuwsbrieven, narrow-casting en 
powerpoints, gelden op hoofdlijnen dezelde richtlijnen 
als voor toepassingen in print. Digitale toepassingen 
vragen echter om meer flexibiliteit binnen de 
vormoplossingen. Hiervoor zijn een aantal aanvullingen 
op de huisstijl ontwikkeld. 

Kleurgebruik
Ter ondersteuning van het oranje, zwart, wit en grijs kan de 
kleur ‘cool-grey’ worden toegepast. Deze blauwgrijze kleur 
kan goed van pas komen als sterke contrasterende kleur naast 
het oranje. Hij wordt met name gebruikt in buttons en om 
niveauverschillen in teksten te duiden. Deze kleur wordt 
uitsluitend online gebruikt.

Oranje

RGB: 238/127/0
hex: #ee7f00

Zwart

RGB: 0/0/0
hex: #000000

Grijstinten

Zie hoofdstuk 
kleurgebruik

Cool-grey

RGB: 110/145/163
hex: #6e91a3

ondersteunende kleur ‘cool grey’ voor online gebruikVaste kleurenpalet

Typografie
Voor digitaal gebruik heeft voor zowel koppen als bodytekst 
de Helvetica Neue (zie hiervoor) de voorkeur met als alternatief 
de Arial. Voor meer over de typografie zie het hoofdstuk 
typografie.

Arial

Op Hanze.nl is ‘cool-grey’ op diverse plaatsten toegepast. Zo is de 
studiekeuze button in deze kleur gezet om contrasterend te werken met het 
het vaste kleurenpalet.
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Deze twee vierkante banners op Hanze.nl bevatten het vormelement zonder 
toepassing van fotografie. Tekst is goed leesbaar.

Vormentaal
In online uitingen kan de vormentaal niet altijd op eenzelfde 
manier worden toegepast als in print. Het feit dat een 
online uiting vaak geen vaste kantlijn heeft maakt dat de 
vormentaal veel vrijer gebruikt moet worden. Gebruik in 
digitale uitingen met een variabel eindformaat (verschillende 
beeldschermformaten) niet de rand van het ‘scherm’ maar 
zoek de randen van de elementen op een pagina op. Gebruik 
bijvoorbeeld foto kaders of tekstkaders om het vormelement  
in te verwerken. 

Transparantie
Met een alsmaar varierende hoeveelheid schermformaten is 
ruimtegebrek eerder aan de orde dan in print. Met name in 
mobiele toepassingen. Daarom mag er voor online uitingen 
gebruik gemaakt worden van transparantie. Daarmee is zowel 
de tekst als het beeldmateriaal op hetzelfde niveau zichtbaar en 
wordt de ruimte optimaal benut.

Deze twee vierkante banners op Hanze.nl bevatten fotografie waar 
overheen de vormentaal transparant is toegepast. Zowel tekst, vorm als foto  
zijn hierdoor het hetzelfde oppervlak goed zichtbaar.
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Voor de nieuwsbrieven van de Hanzehogeschool Groningen zijn de 
vormelementen met name boven en onderin het ontwerp toegepast. Ze 
werken deels op de voorgrond van het ontwerp (het oranje kader in de foto) 
maar ook op de achtergrond van het ontwerp (de oranje haak onderaan de 
pagina). De vormgeving volgt hier heel sterk de functie. De extra kleur is hier 
in een zachte tint toegepast. Er is geen gebruik gemaakt van transparantie 
omdat er voldoende ruimte is.

Voor online bannering bepaalt het type en het formaat de hoeveelheid 
informatie. Is er ruimte voor beeld of alleen voor tekst? Kan de banner 
geanimeerd worden of is het een statisch beeld? Voor uiteenlopende 
formaten zijn verschillende oplossingen ontwikkeld. Hierbij is de vormentaal 
flexibel toegepast.

Voor horizontale banners is er weinig tot geen ruimte voor de dominante 
vormgelemenen. Het algemene vormelement wordt hier versterkt door 
gebruik te maken van de dominante oranje kleur.
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5. Schrijfwijzer

Gebruik de volledige naam: ‘Hanzehogeschool Groningen’. 
Een voorbeeld is: “De Hanzehogeschool Groningen is een  
van de meest veelzijdige hogescholen van Nederland.”  
Voor de afwisseling is het in de lopende tekst toegestaan om 
een algemene formulering te gebruiken zoals ‘hogeschool’, 
‘de organisatie’ of ‘de onderwijsinstelling’. In externe 
communicatie is afkorting van de naam Hanzehogeschool 
Groningen (zoals het weglaten van ‘Groningen’) niet 
toegestaan mits eerst de volledige naam al is gebruikt. 
Probeer - in het kader van prettige leesbaarheid - ook intern 
zoveel mogelijk de volledige naam van de hogeschool te 
gebruiken en niet alleen met de afkorting HG te werken.

Schrijfwijze van webadressen
Verwijzingen naar webadressen schrijft men voluit en zonder 
‘http://’ en ook geen slash aan het einde ‘/’.
Daarnaast worden webadressen in lopende tekst altijd bold 
gedrukt, zoals in dit voorbeeld:

Kijk voor meer informatie op
www.hanze.nl/toelatingseisen

Schrijfwijze adresgegevens
In onderstaand voorbeeld worden adresgegevens en 
telefoonnummers vormgegeven volgens de juiste
schrijfwijze.

Hanze Studiekeuzeadvies
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
T (050) 595 78 90
E studiekeuzeadvies@org.hanze.nl
I hanze.nl/hic

Opleidingen en afkortingen
De opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen worden 
met beginkapitalen geschreven. Gebruik afkortingen zo min 
mogelijk en altijd nadat de opleidingsnaam in ieder geval een 
keer is geïntroduceerd: ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
(SPH)’. Laat in een lange tekst de volledige opleidingsnaam af en 
toe terugkomen.

De Hanzehogeschool Groningen streeft ernaar zich in de 
schrijfwijze te presenteren en onderscheiden. 

Schools
De 17 onderdelen van de Hanzehogeschool Groningen worden 
schools genoemd. Omdat school in deze betekenis een Engelstalig 
woord is, schrijven we het in het Nederlands in cursief, zonder 
hoofdletter.

Engels
In lopende teksten mag je na de eerste volledige vermelding 
Hanze University of Applied Sciences, Groningen een verkorte 
schrijfwijze gebruiken: Hanze UAS. Waar in de Nederlandse 
tekst ‘de hogeschool’ staat, is de Engelse vertaling: ‘the 
university’.

Meer informatie over schrijfwijzen 
is beschikbaar in de notities 
“Schrijfwijzer Hanzehogeschool 
Groningen”, “Terminologielijst” en 
“Schrijftips Algemeen” op hanze.nl
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In deze huisstijlwijzer lees je wie de huisstijl mag voeren.
In het principe gaat het daarbij om alle organisatieonderdelen 
die volledig deel uit maken van de Hanzehogeschool 
Groningen. Hierop zijn enkele uitzonderingen: er zijn 
organisatieonderdelen die meer ‘speelruimte’ hebben om 
zich te profileren. Het gaat daarbij om organisatieonderdelen 
die zich met name richten op ‘de kunsten’ en op 
organisatieonderdelen die een eigen markt bedienen.

6. Uitzonderingen

Welke organisatieonderdelen?
Voor de volgende organisatieonderdelen gelden uitzonderingen 
op de huisstijl:

6.1 Academie Minerva
6.2 Prins Claus Conservatorium
6.3 Dansacademie Lucia Marthas
6.4 Professionals & Bedrijven
6.5 Hanze Honours College

Ook voor uitingen op het gebied 
van Energie en Healthy Ageing 
gelden uitzonderingen. Zie 
hiervoor het merkenbeleid Energie 
(paragraaf 2.4).
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6.1 Academie Minerva

Minerva corporate logo

Engelse taalvariant corporate logo

Minerva corporate logo + onderregel Minerva Academie voor Popcultuur Engelse taalvariant + onderregel

Minerva corporate logo + onderregel Frank Mohr Institute Engelse taalvariant + onderregel

Logo
Voor Academie Minerva is een eigen variant van het logo 
ontwikkeld. Het logo maakt gebruik van het algemene 
beeldmerk van de Hanzehogeschool Groningen, aangevuld  
met een eigen woordmerk.

Voor maatvoering, positie en zichtbaarheid gelden dezelfde 
uitgangspunten als voor het corporate logo. 

Logo met onderliggende onderdelen
Bij samenwerkingsverbanden (bijv. festivals en exposities) 
moeten de onderliggende onderdelen, Frank Mohr Institute en 
Minerva Academie voor Popcultuur, zich kunnen profileren. 
Alleen voor deze gelegenheden (aanleveren logo’s voor 
gezamenlijke uitingen), mogen zij een logo met onderregel 
gebruiken. Neem voordat je aan de slag gaat voor Academie
Minerva altijd contact op de communicatiemedewerker van het 
Stafbureau Marketing & Communicatie in de School.

Minimale logohoogte 
12mm

Taalvariant
Voor het Academie Minerva logo is ook een  
Engelse taalvariant.
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Wervings- en publiekscommunicatie
Voor Academie Minerva zijn binnen het kader van de huisstijl 
twee typen uitingen relevant:

- Wervingscommunicatie
- Publiekscommunicatie

Voor beiden typen gelden eigen uitgangspunten. 
Overkoepelende filosofie is: maximale vrijheid in vorm,  
maar met behoud van de ‘familieband’ met de 
Hanzehogeschool Groningen.

Brochurecover 2014 (wervingscommunicatie)

Website Academie Minerva, showcase met werk, projecten en andere 
activiteiten van studenten, alumni en docenten. 

Eindexpo poster (publiekscommunicatie)

Neem voordat je aan de 
slag gaat voor Academie 
Minerva altijd contact op de 
communicatiemedewerker van 
het Stafbureau Marketing & 
Communicatie in de School om te 
bespreken in welke categorie de 
uiting valt.

Stagefolder (publiekscommunicatie)
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Wervingscommunicatie
Het gaat hier om alle uitingen die tot doel hebben om studenten 
voor Academie te werven. Hierbij gaat het onder meer om 
schoolbrochures, uitnodigingen voor open dagen, enzovoorts.

Bij wervingscommunicatie sluit Academie Minerva aan op de 
algemene uitgangspunten van deze huisstijlwijzer. Vanwege 
de vaak beeldende uitingen van deze school heeft Academie 
Minerva echter wel meer vrijheid in het minimaal toepassen van 
vormelementen. Zo mag bijvoorbeeld het subtiele vormelement 
kleiner gebruikt of gekanteld worden. Daarnaast hoeft de 
dominante kleur oranje alleen terug te komen in het logo. 

Voor de wervingsposters van Academie Minerva gelden de regels 
uit deze huisstijlwijzer niet. Je bent vrij om een ontwerp te 

Vooropleiding
Oriëntatiecursus 
2014-2015

maken. Het logo van Minerva en de pay-off ‘Share your talent. 
Move the world.’ moeten wel altijd terugkomen op dit type
uitingen. 

Onder wervingscommunicatie
vallen onder andere de volgende middelen:

- Schoolbrochure Minerva (Nederlands en Engelse brochure)
- A5 wervingsfolders
- Folder voor werkplaatsen
-  Open dag posters
 

A5 folder vooropleiding Folder werkplaatsen

SchoolbrochureOpen dag poster. 
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Publiekscommunicatie
Het gaat hier om uitingen waarin het aspect ‘beeldende kunst 
en vormgeving’ een dominante rol speelt: informatie over 
exposities en tentoonstellingen, stageboeken, het jaarverslag 
van de academie, enzovoorts.

Wanneer je voor Academie Minerva iets maakt op het 
gebied van publiekscommunicatie gelden de regels uit deze 
huisstijlwijzer niet. Je bent verwijderen vrij om een ontwerp  
te maken dat aansluit op de activiteit. Het logo van de school 
moet wel altijd terugkomen op dit type uitingen.

Expositie ‘alles komt goed’

Onder publiekscommunicatie
vallen onder andere de volgende middelen:

- Eindexpositie middelen
- Expositie middelen
- Jaarverslagen
- Stagefolder
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Eindexpo ansichtkaarten

Eindexpo poster

Eindexpo a5 flyer achterzijde
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Stagefolder

Stagefolder

Jaarverslag 2012-2013
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Beeldmateriaal
Academie Minerva maakt vaak gebruik van eigen fotografie of 
van het werk van studenten. Voor al het beeldmateriaal geldt: 
geen uitsnedes of gespiegeld beeld maken zonder toestemming 
vooraf.

Voorbeelden fotografie

Voor al het beeldmateriaal geldt: 
geen uitsnedes of gespiegeld 
beeld maken zonder toestemming 
vooraf.
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6.2 Prins Claus Conservatorium

Voor het Prins Claus Conservatorium is een eigen variant van 
het logo ontwikkeld. Het logo maakt gebruik van het algemene 
beeldmerk van de Hanzehogeschool Groningen, aangevuld  
met een eigen woordmerk.

Voor maatvoering, positie en zichtbaarheid gelden  
dezelfde uitgangspunten als voor het corporate logo. 
(zie paragraaf 3.1 voor meer informatie over de 
toepassing van het logo). 

Taalvariant
Voor het Prins Claus Conservatorium logo  
is ook een Engelse taalvariant.

Het beeldmateriaal
Voor al het beeldmateriaal geldt: geen uitsnedes of gespiegeld 
beeld maken zonder toestemming vooraf. Muzikanten zijn 
links- of rechtshandig. Dit is van wezenlijk belang bij het 
correct toepassen van het beeldmateriaal.

Wervings- en publiekscommunicatie
Voor het Prins Claus Conservatorium zijn binnen het kader  
van de huisstijl twee typen uitingen relevant:

- Wervingscommunicatie
- Publiekscommunicatie

Voor beiden typen gelden eigen uitgangspunten. 
Overkoepelende filosofie is: maximale vrijheid in vorm,  
maar met behoud van de ‘familieband’ met de 
Hanzehogeschool Groningen. 

Logo op witte achtergrond

Engels corporate logo

Cover programmaboekje (publiekscommunicatie)

Bachelor voltijdopleidingen 2015-2016

Prins Claus 
Conservatorium

Muziek 
- Klassieke Muziek
- Jazz
- Dirigent HaFaBra en Dirigent Koor
-  Compositie, Muziek- en Studioproducties

Docent Muziek
Master of Music
Master Kunsteducatie
Vooropleiding  
en Jong Talent Klas

Brochurecover 2014 (wervingscommunicatie)

Concertposter (publiekscommunicatie)
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Wervingscommunicatie
Het gaat hier om alle uitingen die tot doel hebben om 
studenten voor de Academie te werven. Hierbij gaat het onder 
meer om schoolbrochures, uitnodigingen voor open dagen, 
enzovoorts.

Bij wervingscommunicatie sluit het Prins Claus Conservatorium 
aan op de algemene uitgangspunten van deze huisstijlwijzer. 

Onder wervingscommunicatie  
vallen onder andere de volgende middelen:

-  Schoolbrochure Prins Claus Conservatorium 
 (Nederlands en Engelse brochure)

Bachelor voltijdopleidingen 2015-2016

Prins Claus 
Conservatorium

Muziek 
- Klassieke Muziek
- Jazz
- Dirigent HaFaBra en Dirigent Koor
-  Compositie, Muziek- en Studioproducties

Docent Muziek
Master of Music
Master Kunsteducatie
Vooropleiding  
en Jong Talent Klas

Schoolbrochure 2014 omslag & binnenwerk

Docenten Jazz (hoofdvakken) 

Instrument Docenten 

Contrabas
Paul Berner, Jan Voogd,  
Koos Wiltenburg

Saxofoon Miguel Martinez, Michael Moore

Trompet Peter van Soest, Kurt Weiss

Trombone Jilt Jansma, Vincent Veneman

Drums Steve Altenberg, Joost van Schaik

Elektrische gitaar Winfred Buma, Frank Wingold

Basgitaar Mark Haanstra

Piano Marc van Roon, Jasper Soffers

Zang Ruben Hein, Francien van Tuinen

Gastdocenten New York 

Instrument Docenten 

Contrabas Joris Teepe

Saxofoon
Tim Armacost, Don Braden, 
Adam Kolker

Trompet Michael Mossman, Alex Sipiagin

Trombone Wycliffe Gordon

Drums
Gene Jackson, Adam 
Nussbaum, Matt Wilson

Gitaar Paul Bollenback

Piano David Berkman, Mike Ledonne

Vibrafoon Joe Locke

Vocals JD Walter

*  Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor een actueel overzicht op onze website. 

“Tijdens mijn studie kreeg ik de kans om op 
tournee te gaan met het Nationaal Jeugd Jazz 
Orkest onder leiding van Eric Vloeimans. Ik heb 
met hem gespeeld op de mooiste plekken van 
Nederland!”

share your talent. move the world.

Jorrit Westerhof Gitaar Jazz, Nederland

hanze.nl/shareyourtalent

De Prins Claus Conservatorium Big Band  
speelt samen met jazzlegende Benny Golson 

9Jazz

Voor al het beeldmateriaal geldt: 
geen uitsnedes of gespiegeld 
beeld maken zonder toestemming 
vooraf. Muzikanten zijn links- of 
rechtshandig.
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Publiekscommunicatie
Wanneer je voor deze school iets maakt op het gebied van 
publiekscommunicatie gelden de regels uit deze huisstijlwijzer 
niet. Je bent dan vrij om een ontwerp te maken dat aansluit  
op de activiteit. Het logo van de school moet wel altijd 
terugkomen op dit type uitingen.

Onder publiekscommunicatie  
vallen onder andere de volgende middelen:

-  Diverse concerten (Kerstconcert, Brass Splender,  
Spring Variations, Directie concert).

- Het Prins Claus Concert
- Mastergala

Cover programmaboekje (publiekscommunicatie) Concert Brass Splendour

Directieconcert
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6.3 Dansacademie Lucia Marthas

Voor Dansacademie Lucia Marthas is een eigen variant van het 
logo ontwikkeld. Het logo maakt gebruik van het algemene 
beeldmerk van de Hanzehogeschool Groningen, aangevuld  
met een eigen woordmerk.

Opvallend is de toevoeging van de danseres. 

Voor maatvoering, positie en zichtbaarheid gelden dezelfde 
uitgangspunten als voor het corporate logo. 

Taalvariant
Voor Dansacademie Lucia Marthas is ook een  
Engelse taalvariant.

Wervings- en publiekscommunicatie
Voor Dansacademie Lucia Marthas zijn binnen het kader  
van de huisstijl twee typen uitingen relevant:

- Wervingscommunicatie
- Publiekscommunicatie

Voor beiden typen gelden eigen uitgangspunten:

Wervingscommunicatie
Het gaat hier om alle uitingen die tot doel hebben om 
studenten voor de Academie te werven. Hierbij gaat het onder 
meer om schoolbrochures, uitnodigingen voor open dagen, 
enzovoorts.

Bij wervingscommunicatie sluit Dansacademie Lucia Marthas 
aan op de algemene uitgangspunten van deze huisstijlwijzer.
Zo behouden we de ‘familieband’ met de Hanzehogeschool 
Groningen. 
 
Onder wervingscommunicatie vallen onder andere de volgende 
middelen:

-  Schoolbrochure Dansacademie Lucia Marthas 
(Nederlands en Engelse brochure)

Publiekscommunicatie
Wanneer je voor deze school iets maakt op het gebied van 
publiekscommunicatie gelden de regels uit deze huisstijlwijzer 
niet. Je bent dan vrij om een ontwerp te maken dat aansluit 
op de activiteit. Op de zichtzijde van de uiting moet altijd het 
Dansacademie Lucia Marthas logo zichtbaar zijn.

Neem voor uitingen die onder publiekscommunicatie vallen 
altijd contact op met Stafbureau Marketing & Communicatie. 

Logo op witte achtergrond

Engels corporate logo

Beeldmateriaal is bij deze school 
vaak een verbeelding van een 
kunstuiting. Maak daarom geen 
uitsnedes of gespiegelde beelden 
zonder toestemming vooraf.

Dansacademie Lucia Marthas gebruikt met name zwart-wit fotografie.
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6.4 Professionals & Bedrijven

Voor Professionals & Bedrijven is een eigen variant van het 
logo ontwikkeld. Het logo maakt gebruik van het algemene 
beeldmerk van de Hanzehogeschool Groningen, aangevuld  
met een eigen woordmerk.

Voor maatvoering, positie en zichtbaarheid gelden dezelfde 
uitgangspunten als voor het corporate logo. 

Taalvariant
Voor het Professionals & Bedrijven logo is ook een  
Engelse taalvariant.

Het beeldmateriaal
Professionals & Bedrijven richt zich in haar uitingen in het 
algemeen op een wat oudere doelgroep. Dit moet ook in de 
fotografie terugkomen. Gebruik dus niet zomaar algemene 
Hanzehogeschool fotografie.

Voorbeelden fotografie

Logo op witte achtergrond

Internationale logo

Voorkom dubbelingen. Op de 
zichtzijde van je uiting is het logo 
het enige dat ‘Professionals en 
Bedrijven’ aanduidt, dit hoeft niet 
ook nog los in een titel vermeld te 
worden.
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6.5 Hanze Honours College

Als een student is toegelaten tot één van de talentroutes van 
zijn of haar opleiding, dan mag deze student zichzelf honours 
student noemen. Ze zijn en blijven student van de school waar ze 
hun bacheloropleiding volgen, maar maken ook deel uit van het 
Hanze Honours College.

Het Hanze Honours College hanteert in haar stijl een chique 
‘gouden’ banier. Deze fungeert als kwaliteitskeurmerk en 
opereert op een communicatiemiddel in combinatie met het 
corporate logo van de Hanzehogeschool Groningen.

Het kleurgebruik
Ter aanvulling op de standaard huisstijlkleuren van de 
Hanzehogeschool Groningen, kan er ook gebruik gemaakt 
worden van de steunkleur Goud.

Het beeldmateriaal
Het Hanze Honours College richt zich in haar uitingen in het 
algemeen op de honours studenten. Deze moeten ook in de 
fotografie terugkomen. Gebruik dus niet zomaar algemene 
Hanzehogeschool fotografie.

Goud

PMS: Pantone 
871C
CMYK: 0 /15/70/25
RGB: 206/177/82
hex: #ceb152
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Vragen of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen bij de toepassing van de 
huisstijl? Dan kun je contact opnemen met Stafbureau 
Marketing & Communicatie. 

De meest actuele versie van de Huisstijlwijzer is te 
vinden op hanze.nl

Selma Veltens
Tel: (050) 595 2667
E-mail: s.e.veltens@pl.hanze.nl




