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Wie we zijn.
De wereld waarin we vandaag onze zorg
verlenen, is een wereld die snel verandert.
Daarom werkt het CIV Welzijn & Zorg aan
welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst.
En aan ontwikkeling en groei van medewerkers
zodat zij nu al bijdragen aan deze oplossingen.
Wij realiseren kennis en vernieuwing rond de
onderwerpen klant centraal, welzijn first en
technologie in de zorg.
Dit doen we onder meer via werkplekleren en
moderne leertechnologieën. Dit maakt het CIV
Welzijn & Zorg het kloppend hart van hybride
leren, modulair onderwijs en praktijkonderzoek.
Het CIV Welzijn & Zorg is een regionaal
samenwerkingsverband tussen bijna
40 instellingen in het onderwijs, de zorg-en
welzijnssector en diverse gemeenten.
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Dit zijn de bouwstenen
van onze huisstijl.

Logo
Dit is ons logo. De V van Vakmanschap heeft
de invulling die past bij Welzijn & Zorg. Andere
CIV’s hebben een andere invulling in een van
de CIV letters en deze vormen samen met dit
logo een familie.
We gebruiken indien mogelijk altijd het donkerblauwe
logo. Op een witte en turqoise achtergrond gebruiken we
dus altijd de donkerblauwe variant van het logo. Bij een
donkerblauwe achtergrond gebruiken we de turquoiseversie van het logo, geen wit.
We gebruiken het logo alleen in het zwart wanneer een
kleurenprint niet mogelijk is. De zwarte variant gebruiken we
dus nooit in een digitale omgeving.
Voldoende witruimte
Zorg dat je voldoende ruimte om het logo houdt.
De ‘bounding box’ (weergegeven in het grijs) geeft aan tot
waar je afstand moet houden. Een groter logo is niet altijd
beter, vaak werkt het beter om een goede ruimte om het
logo vrij te houden, dan het logo te groot en daarmee te
krap te plaatsen.
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Bounding box: Vaste witruimte om het logo.

Logo
Social media
Op social media gebruiken we het meest herkenbare
element uit het logo: de invulling van de V. Deze kan klein
worden weergegeven en blijft herkenbaar. Het gehele logo is
niet geschikt om sterk verkleind in een avatar geplaatst te
worden, dus de V is een goede optie.
Er zijn twee versies beschikbaar, beiden zijn goed. Het is van
belang dat op alle sociale kanalen dezelfde wordt gebruikt.
Pas je het icoon aan op Facebook, pas deze dan ook aan op
Instagram of LinkedIn.

Avatar vierkant

Avatar rond
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Kleur
De vier kleuren uit onze huisstijl bestaan uit twee
hoofdkleuren en twee steunkleuren. Donkerblauw en
turquoise zijn onze hoofdkleuren en worden vaak gebruikt
voor volvlakken en stijlelementen, zoals buttons op een
website en kaders in drukwerk.
Lichtblauw is de eerste steunkleur die kan worden toegepast
in diverse stijlelementen. Deze steunkleur wordt ingezet als
afwisseling op de hoofdkleuren. Lichtblauw zal dus nooit op
zichzelfstaand worden toegepast zonder aanwezigheid van
de hoofdkleuren.

Donkerblauw
Vertrouwen
HEX #184080
RGB 24 64 128
CMYK 78 62 22 6
PMS 7687

Turquoise
Vriendelijk
HEX #64c1cb
RGB 100 193 203
CMYK 70 0 33 0
PMS 325

Beige is de tweede steunkleur en komt enkel voor in
illustraties. Deze wordt nooit gebruikt voor volvlakken.
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Lichtblauw
Zorg

Beige
Menselijk

HEX #a5c5e8
RGB 165 197 232
CMYK 39 15 0 0
PMS 2717

HEX f2b266
RGB 242 178 102
CMYK 2 32 63 0
PMS 156

Kleurgebruik
De vier kleuren zijn in meerdere combinaties te gebruiken.
Hiernaast zie je de mogelijkheden.
Let op: er zijn dus ook kleuren die je niet zomaar mag
combineren. Beige gebruiken we enkel als alle kleuren uit de
huisstijl worden toegepast. Nooit los in combinatie met één
of twee kleuren.

Achtergrond

Steunkleur

Derde kleur

Illustraties

Combinaties die niet mogen (uitgezonderd in illustraties)
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Lettertype
We maken gebruik van een vriendelijke en
positieve letter: de toegankelijke en schreefloze
Galano Grotesque.
We gebruiken vier gewichten:
• Galano Grotesque regular
• Galano Grotesque medium
• Galano Grotesque semibold
• Galano Grotesque extrabold

Galano Grotesque regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!#€$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ
Galano Grotesque medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!#€$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Galano Grotesque semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!#€$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Galano Grotesque extrabold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!#€$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Terugval lettertype
Soms is het niet mogelijk om de Galano
Grotesque te gebruiken, omdat het lettertype
niet op elke computer beschikbaar is. In dat
geval maken we gebruik van ons terugvallettertype Arial.
We gebruiken vier gewichten:
• Arial Regular
• Arial Italic
• Arial Bold
• Arial Bold Italic

Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!#€$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ
Arial Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!#€$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!#€$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!#€$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Kop in de huisstijl
Beeld
Body

Beeld heeft een dominante plek in de huisstijl.
We werken met illustraties en fotografie, die zijn
complementair aan elkaar. Het CIV Welzijn & Zorg
draait immers om het leven van mensen, en die
laten we dan ook graag zien. Het is de visuele
spreekbuis waarmee we laten zien hoe we werken
aan het realiseren van doorbraken in het welzijn
en de gezondheid van burgers met onze unieke
samenwerkingen.
We maken foto’s van projecten op locatie van
samenwerkingen tussen studenten, medewerkers
en/of cliënten. Beweging, innovatie en
samenwerking zijn hierin belangrijke kernwoorden.
Op de volgende pagina's staan de richtlijnen
weergegeven voor verschillende type foto's en
illustraties.
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Fotografie
Thema’s en projecten
We communiceren graag de bedrevenheid
van onze projecten die plaatsvinden. Dit kan
passen bij een artikel voor on- of offline gebruik.
Richtlijnen voor fotografen:
• We zien studenten en medewerkers die op een
enthousiaste, positieve manier aan het werk zijn met
elkaar of met cliënten.
• Beweging is een belangrijk thema binnen de fotografie.
Dit symboliseert namelijk een actieve houding en
vooruitgang, een basiselement van het CIV.
• Beweging kan letterlijk in het beeld zitten, maar kan ook
bestaan in de vorm dat iemand met een project bezig
is, met nieuwe dingen in het vakgebied bezig is of met
technologische vooruitgang werkt.
• Altijd van een klein afstandje, maar alsof we tussen
werk/project in zitten.
• Graag zien we meer dan één persoon op de foto,
samenwerking en zorgen voor is een belangrijk thema.
• De mensen kijken niet in de lens, ze hebben namelijk
interactie met elkaar.
• De locaties zijn binnen of buiten en worden helder en
met daglicht geschoten. Geen geënsceneerde studiofotografie.
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Kop
Fotografie
Portretten
Body

Als we een foto persoonlijker willen maken, dan
vragen we aan mensen om te poseren. Dit kan
passen bij een interview, initiatiefnemer van een
project, of ervaringsdeskundige uit een project.
Richtlijnen voor fotografen:
• De geportretteerden staat in zijn ‘natuurlijke’ omgeving.
D.w.z.: de omgeving die gerelateerd is aan de aanleiding
van de foto of het artikel.
• Ze kijken in de camera.
• Ze hebben enkel even pauze genomen van waar ze mee
bezig zijn, het lijkt alsof ze daar zo weer verder gaan.
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Illustratie-stijl
Binnen de huisstijl is het mogelijk om gebruik
te maken van illustraties. We gebruiken
vriendelijke en menselijke illustraties, er is altijd
een persoon in verwerkt.
Wanneer gebruik je illustraties?
Een illustratie kan duiding geven aan een tekst en een
sfeer meegeven aan je communicatie-uiting. Om te
beginnen zijn er drie illustraties gemaakt voor de drie
belangrijke proposities van CIV Welzijn & Zorg, dit zorgt voor
herkenbaarheid en duiding. Ook als je infographics maakt,
zijn illustraties vaak een goede toevoeging. Zo kun je de
data die je wilt overbrengen visueel maken. Of je kunt een
onderwerp uit een tekst beeldend toelichten. Als er te weinig
budget of geen tijd voor fotografie is, dan kan illustratie een
goedkopere oplossing zijn.
Kleur
In illustraties gebruiken we altijd de vier huisstijlkleuren
zoals afbeeld op pagina 7 en het gebruik van wit.
Het is niet toegestaan om nieuwe kleuren te voegen.
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Hybride leren

Modulair Onderwijs

Practoraat

Fijne zomer!

Uitingen
Hierbij een klein overzicht van enkele
ontwikkelde uitingen voor zowel drukwerk als
online communicatie.
Specificaties visitekaartjes:
Papier: Balance Pure offset (350 grams)
Dubbelzijdig 2 PMS
Formaat 85 x 55 mm
Voordruk in opslag bij drukker, te bestellen voor indruk.
Specificaties schrift:
Omslag Balance Pure offset (250 grams)
Binnenwerk Balance Pure offset (90 grams)
Omslag dubbelzijdig 2 PMS, binnenwerk 1 PMS offset
Formaat A5, 48 pagina's binnenwerk in 4 pagina's omslag

Merkwaaier, visitekaartjes, pen en A5 notitie-schrift

Specificaties drukwerk kleine oplage (waaier/zigzagflyer):
Balance Pure offset (250/300 grams)
Dubbelzijdig full-colour
Waaier: formaat 150 x 60 mm, stansen met bestaand mes
Voorzien van metaalkleurige busschroef
Zigzagflyer: formaat A5, 3 slagen zigzag vouwen

Drukwerk bestellen via Studio Kordaat,
uitvoering door Drukkerij de Bink.
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Merkwaaier

Uitingen
Flyer (zig-zag)
Wanneer nodig worden er middelen ontwikkeld
zoals een flyer. Hiernaast een voorbeeld van
een A5 formaat zig-zag gevouwen flyer waarin
een drietal projecten worden uitgelicht.
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Uitingen
Roll-up banners
Bij bijeenkomsten van het CIV Welzijn & Zorg
zijn vaak roll-up banners aanwezig. Deze zijn er
per thema en er is een algemene roll-up banner.
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Uitingen
Website
De website van het CIV
Welzijn & Zorg is gevuld met
alle aankomende, lopende en
afgeronde projecten. Staat vol
met het laatste nieuws, heeft
een overzicht van de partners
en beschikt over downloads.
Hier kun je ook de logo's
van het CIV Welzijn & Zorg
downloaden.
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Bekijk de website!

Uitingen
Animaties
Regelmatig worden er animaties gemaakt die gebruikt
worden bij werkveldbijeenkomsten van het CIV Welzijn
& Zorg. Hierin worden op een korte en en heldere manier
verschillende onderwerpen gepresenteerd.
Deze animaties hebben altijd eenzelfde begin en eind. Dit
om de herkenbaardheid van CIV Welzijn & Zorg in acht te
houden.
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Uitingen
PowerPoint

Practoraat
Meer vernieuwing, verbinding
en verbetering via onderzoek.

Donderdag 24 januari 2019

Werkveldbijeenkomst
CIV Welzijn & Zorg
Welkom!

Er is een PowerPoint-template ontwikkeld die gebruikt
wordt om presentatie te ontwikkelen. Enkel deze template
mag worden gebruikt om zo altijd alles binnen de huisstijl te
houden.
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Werkveldbijeenkomst CIV Welzijn & Zorg

dinsdag 14 mei 2019

Goed om te weten:
• Nieuw: CIV Welzijn & Zorg
Word lid en deel jouw kennis en ideeën.

Tot slot

• Mailing in februari, inclusief videoverslag
• Uiterlijk 1 juli eerste rapportage OCW

Vervolg en mededelingen

• Volgende werkveldbijeenkomst na zomer 2019
Suggesties voor (gast)locatie en programma zijn welkom.
• Niet vergeten: je ontvangt bij vertrek een (smaakvolle)
attentie gemaakt door studenten van mboRijnland
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Werkveldbijeenkomst CIV Welzijn & Zorg

donderdag 24 januari 2019

Donderdag 24 januari 2019

Werkveldbijeenkomst
CIV Welzijn & Zorg
Welkom!
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Don’ts
Respecteer de huisstijl en gebruik deze alleen
zoals voorgeschreven. Hierbij nog een aantal
voorbeelden van wat niet mag.

1

1. Het logo mag nooit vervormd worden en moet altijd in
verhouding geplaatst worden.

2

2. Plaats het logo nooit in een andere kleur dan
donkerblauw, turquoise, zwart of wit.

3
3. Plaatst het logo nooit in een omsluitend kader.
4. Combineer nooit twee huisstijlkleuren in één logo.
Gebruik enkel volledig donkerblauw of turquoise.
5. Plaats het logo nooit op een drukke ondergrond.

4

5
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civ-welzijnenzorg.nl

