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INTRO
De huisstijl van de Stad Gent werd opgefrist 
en vereenvoudigd. Zo sluit ze nog meer 
aan bij het open en creatieve karakter van 
onze stad. De nieuwe richtlijnen zorgen nog 
steeds voor herkenbaarheid over al onze 
communicatie-initiatieven heen.  
Maar ze bieden meer flexibiliteit dan vroeger.

De nieuwe huisstijl wordt stap voor stap 
uitgerold voor online en offline media.  
Maakt u een folder, affiche, … voor de Stad 
Gent? In deze Quickguide vindt u alles om  
tot een mooi resultaat te komen:

  Maak kennis met de basiselementen  
(logo, kleur, lettertype, …) van onze  
nieuwe huisstijl.

  Haal inspiratie uit de voorbeelden.
  Lees bij de merktypes welke regels u 

toepast voor welke gebruikersgroepen. 
  Download de passende logo’s en  

ga aan de slag.

Pas de richtlijnen correct toe. Met vragen 
kunt u terecht bij de Dienst Communicatie 
van de Stad Gent via creatie@stad.gent  
of 09 266 52 92.

De digitale versie van de Quickguide staat  
op www.stad.gent/huisstijl. U kunt er ook  
de logo’s downloaden.
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LOGO
In de communicatie van de Stad Gent 
gebruiken we het ‘gent:’-logo. 

Alle logovarianten van de Stad Gent zijn 
auteursrechtelijk beschermd. Gebruik ze 
alleen als er een rechtstreekse link is met 
de Stad Gent. Twijfelt u of derden de Stad 
Gent correct vermelden in hun communicatie 
of op hun producten? Contacteer de Dienst 
Communicatie via creatie@stad.gent.

Het logo met de 3 torens gebruiken we  
niet meer.

BASISLOGO IN CYAANBLAUW
Het basislogo is 100 % cyaanblauw. 
We gebruiken het voor alle corporate 
communicatie, zowel extern als intern. 

Ook voor internationale producten  
gebruiken we dit corporate logo. Het bestaat 
in de volgende talen: Nederlands/Duits, 
Frans, Engels en Spaans.

Alternatieve kleuren zijn huisstijldonkergrijs, 
zwart of wit. Bijvoorbeeld wanneer u  
uit duurzaamheidsoverwegingen  
een zwartafdruk wilt of wanneer dit  
in het ontwerp leesbaarder is

Kleurcodes voor cyaanblauw:

Kleurcodes voor huisstijldonkergrijs:



c100 m0 y0 k0
r0 g159 b227 
Process blue
#009de0

c40 m0 y0 k85
r44 g63 b72 
Pms 432
#2c3f48
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BASISLOGO IN  
SECUNDAIRE KLEUREN
Voor wervende communicatie bestaat  
het logo ook in 9 secundaire huisstijlkleuren.  
U kiest vrij uit deze logo’s, maar ze moeten 
wel in 100 % worden gebruikt.

LOGO
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PLAATS VAN HET LOGO
De plaats van het logo ‘gent:’  
kunt u afleiden uit het grid:

  In al onze communicatie komt  
het logo in de linker bovenhoek van 
de (cover van de) drager op passende 
afstand van de rand.

  Bij interne communicatie komt  
het logo in de rechter benedenhoek  
of (bij brochures) achteraan.

  Als Gent in een partnerbalk van  
een derde moet vermeld worden,  
komt het logo bij voorkeur rechts 
onderaan in de partnerbalk.

LOGO

 Staand
 Liggend
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GROOTTE VAN HET LOGO
Het logo ‘gent:’ komt in een vaste grootte, 
aangepast aan het formaat van de drager. 
Voor de meest gangbare formaten kunt u  
de breedte van het logo afleiden uit het grid: 

  bij liggende formaten: 2 blokjes  
van het grid in de breedte 

  bij staande formaten: 3 blokjes  
van het grid in de breedte

Om de leesbaarheid van het logo te 
garanderen, mag het nooit smaller zijn  
dan 15mm.

LOGO



 Staand 3 grid-blokjes
 Liggend 2 grid-blokjes
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DON'TS
  Vervorm of animeer het logo niet.  

Voeg geen extra typografie toe en  
verander het font niet.

  Draai het logo niet. Geef het geen  
omtreklijn of slagschaduw.

  Gebruik het logo niet aflopend.
  Wissel de kleuren niet om.
  Maak geen bewerkingen van het logo.
  Gebruik het logo niet in een wit kader  

op een beeld of gekleurde achtergrond.

Respecteer de ruimte rond het logo om  
de identiteit en integriteit van het logo  
te beschermen.

 

 



LOGO
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TYPOLOGO’S
Voor externe en interne dienstverlenings-
punten, contactpunten en ontmoetings-
plaatsen die voor de ontvangst van publiek 
of collega’s bedoeld zijn, bestaan er naast 
het logo ‘gent:’ ook typologo’s. Dit zijn pure 
woordbeelden. U mag er geen illustratie,  
vlak of achtergrond aan toevoegen.

De volgende entiteiten krijgen een typologo:
 De Energiecentrale Gent
 Gentinfo
 Medisch Sociaal Opvangcenrum
 Ondersteuningspunt Ondernemers Gent
 Onderwijscentrum Gent
 Opvoedingswinkel
 Projectpunt
 Stadsbouwmeester Gent
 Vredeshuis
 Woonwinkel

Diensten die een contactpunt hebben en in 
aanmerking komen voor een typologo nemen 
contact op met de Dienst Communicatie via 
creatie@stad.gent.

LOGO
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KLEUR
Het gebruik van de huisstijlkleuren voor 
vlakken en lijnen brengt automatisch meer 
herkenbaarheid in onze communicatie.  
We hebben enerzijds de primaire 
huisstijlkleur cyaanblauw en anderzijds  
een set van 9 secundaire huisstijlkleuren.

Bij de merktypes leest u welke kleuren  
u toepast voor welke gebruikersgroepen  
en doelen.

PRIMAIRE HUISSTIJLKLEUR
Cyaanblauw is onze primaire huisstijlkleur. 
Het is de hoofdkleur voor het basislogo en 
de accenten in corporate communicatie, 
internationale communicatie en interne 
communicatie.

Cyaanblauw gebruiken we voor:
 het primaire logo ‘gent:’ in 100 %
  als accentkleur in gradaties voor  

de achtergrond, het grafische 
huisstijlelement, grafieken en tabellen  
of korte teksten (titels, inleiding, …). 
Langere stukken tekst zet u bij voorkeur  
in het zwart of huisstijldonkergrijs
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SECUNDAIRE HUISSTIJLKLEUREN
Er bestaan 9 secundaire huisstijlkleuren.  
Die kunt u gebruiken voor wervende, 
thematische communicatie. 

De secundaire huisstijlkleuren  
gebruiken we: 

 voor het logo ‘gent:’ in 100 %
  als accentkleur in gradaties voor  

de achtergrond, het grafische 
huisstijlelement, grafieken en tabellen  
of korte teksten (titels, inleiding, …). 
Langere stukken tekst zet u bij voorkeur  
in het zwart of huisstijldonkergrijs.

Elk onderwijstype heeft een vaste kleur, 
gekozen uit de secundaire huisstijlkleuren.
Zie merktype onderwijs.



KLEUR

c0 m32 y100 k0
r250 g182 b0
#fab600

c90 m100 y0 k0
r90 g14 b196
#5a0ec4

c3 m100 y93 k0
r242 g15 b54
#f20f36

c76 m9 y100 k0
r56 g186 b54
#41ba36

c100 m70 y2 k0
r3 g64 b199
#0340c7

c0 m93 y0 k0
r255 g0 b153
#ff0099

c0 m75 y100 k0
r249 g87 b6
#f95706

c66 m0 y28 k0
r41 g207 b201
#29cfc9

c14 m7 y100 k0
r245 g214 b5 
#5d605
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Het palet bevat ook lichtere tinten 
(percentages) en donkere tinten (waar telkens 
een percentage zwart aan toegevoegd is).  
Als het gebruik en ontwerp het toelaten, 
mag u de primaire kleur combineren met 
secundaire kleuren.

KLEUR
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LETTERTYPE
Gent wil helder communiceren, in teksten 
die makkelijk te lezen zijn. We gebruiken 
Fira Sans als huisstijlletter. Het is een 
open en tijdloos font met een uitstekende 
leesbaarheid.

Het lettertype Fira Sans wordt ingezet voor 
alle dragers: offline, online en administratief. 
Zo draagt het lettertype bij tot een brede 
herkenbaarheid van de communicatie.

Qua stijl kunt u kiezen uit de volledige familie  
van Fira Sans. De Dienst Communicatie werkt 
vooral met de hier afgebeelde stijlen.  
U kunt Fira Sans synchroniseren op  
www.typekit.com.

VUISTREGELS
  Zorg ervoor dat de boodschap 

toegankelijk en leesbaar is. Zeker als  
u tekst op kleurvlakken zet.

  Lijn de teksten links uit en gebruik  
geen uitvulling.

  Op digitale dragers (website, sociale 
mediakanalen, e-nieuwsbrieven en 
presentaties van de Stad Gent) volgt  
u de ingestelde lettertypes.

  Fira Sans wordt op termijn geïntegreerd  
in de Office-sjablonen van de stads-
diensten, maar bij technische problemen 
mag ook Calibri gebruikt worden.

  Uitzonderlijk mag u in wervende  
campagnes ook een andere creatieve 
letter gebruiken. Die moet goed  
leesbaar zijn. Vraag dit vooraf aan  
bij creatie@stad.gent.

De Fira Sans is een 
open en tijdloos font 
dat een uitstekende 
leesbaarheid garandeert

De Fira Sans is een 
open en tijdloos font 
dat een uitstekende 
leesbaarheid garandeert

De Fira Sans is een 
open en tijdloos font 
dat een uitstekende 
leesbaarheid garandeert

 Fira Sans Light - Uitstekend voor broodtekst

 Fira Sans Medium - Uitstekend voor accenten in broodtekst

 Fira Sans Bold - Uitstekend voor titels
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HUISSTIJLELEMENT
Een van de grote herkenningspunten  
van de huisstijl is de accolade.  
Dit grafische element staat voor openheid, 
verbondenheid en dynamiek. 

We gebruiken de accolade om vlakken 
betekenisvol te verbinden.

GROOTTE EN PLAATS
De grootte van de inkeping van  
de accolade is:
 
  de breedte van 1 blokje van het grid  

voor toepassing op een klein grafisch vlak
  de hoogte van 1 blokje voor toepassing  

in een aflopende balk

De inkeping van de accolade moet een 
leesrichting aangeven of een verband tussen 
beeld en tekst.

Klein grafisch vlak

Aflopende balk
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VUISTREGELS
  U kunt een accolade staand of liggend  

gebruiken, maar niet diagonaal.
  De inkeping moet duidelijk zichtbaar  

zijn door voldoende contrast met  
de achtergrond.

  Gebruik een accolade niet te vaak en 
alleen als dit zinvol is. Een affiche of cover 
moet wel minstens 1 accolade bevatten.

HUISSTIJLELEMENT
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GRIDS
Grids zijn een handig hulpmiddel  
voor grafische vormgevers.

Het zijn rasters van onzichtbare blokjes.  
Ze vormen een basisstramien van hulplijnen 
waarop u alle grafische elementen (logo’s, 
v.u, tekstelementen, iconen, afbeeldingen, ...) 
correct kunt positioneren. Pas het stramien 
toe wanneer u bijvoorbeeld een brochure of 
affiche ontwerpt.

Vermeld op elke publicatie  
de verantwoordelijke uitgever als volgt:  
V.u. Mieke Hullebroeck, stadssecretaris, 
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2018
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GRIDS BEPALEN
Voor staande formaten gebruiken we  
een staand grid, voor liggende formaten  
een liggend grid. We vermelden daarom  
geen eenheden in millimeters maar  
gebruiken een universele formule  
om het grid te bepalen.

Begin het grid vanuit de linkerbovenhoek. 
Bij een document op DIN-formaat (zoals A5, 
A4, A3, ...) ontstaat dan een grid zoals hierbij 
afgebeeld. Pas rondom een overloop van 
3 mm toe voor drukwerk. De tekst moet 
minstens 3/4 van een gridblokje van de 
onderkant verwijderd zijn.

  Voor DIN-formaten: deel de kortste en 
de langste zijde van uw formaat door 18. 
Dit resulteert in verticale blokjes voor 
staande formaten en horizontale blokjes 
voor liggende formaten.

  Voor afwijkende formaten: deel de 
langste zijde door 18 en bepaal het aantal 
hulplijnen voor de andere zijde zodanig 
dat 1 blokje zoveel mogelijk dezelfde 
verhouding heeft als bij de DIN-formaten.







GRIDS
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LABEL
Met labels springen we heel zuinig om. 
Zo vermijden we wildgroei. Dat zou zowel 
de effectiviteit van het label als 
de leesbaarheid en aantrekkelijkheid 
van de producten schaden.

REGELS
  Een label wordt uitgewerkt door 

de Dienst Communicatie op vraag van het 
college.

  De inzet van een label wordt duidelijk 
gekoppeld aan een beleidsstrategie.

  De inzet van het label door de eigen 
diensten of door het bredere publiek 
wordt vooraf afgesproken en getoetst 
op haalbaarheid van beheer.

  Het gebruik van een label heeft voor 
de diensten een verplicht karakter.

  Follow-up over de inzet van het label 
gebeurt door de betrokken beleidsdienst, 
met een opvolging in tweede lijn door 
de Dienst Communicatie.

  Een label wordt voor een beperkte 
termijn ingevoerd (maximaal 2 jaar). 
Een eventuele verlenging kan na evaluatie 
en na goedkeuring door het college.

LABEL ‘JONG EN WIJS’
Er is op dit moment 1 label dat op die manier 
is ingevoerd: het label ‘Jong en wijs’.
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MERKTYPES
Er zijn verschillende merktypes, gebaseerd op 
gebruikersgroepen en communicatiedoelen. 
Elk hebben ze hun eigen stijlafspraken. 
 
De eerste groep merktypes valt onder 
het moedermerk. De betrokken entiteiten 
gebruiken de huisstijl van de Stad Gent:  
logo, kleur, font, het grafisch huisstijl-
element, … Hierbinnen zijn een aantal 
varianten afgesproken.
 

De tweede groep merktypes zijn ‘endorsed’. 
De betrokken entiteiten maken deel uit 
van de Groep Gent, maar gebruiken hun 
eigen huisstijl. Ze vermelden wel altijd 
het logo ‘gent:’. Dit stadslogo moet daarbij 
sterker naar voren treden dan de logo’s van 
eventuele partners. 
 

We onderscheiden de volgende merktypes: 
Moedermerk:
 Corporate communicatie
 Wervende communicatie
 Internationale communicatie
 Interne communicatie
 Onderwijs
 Structurele netwerken
 Stadsvernieuwingsprogramma’s
  Extern verzelfstandigde Agentschappen 

(EVA's / vzw's)
 Partnerschap of subsidiëring
Endorsed:
 Culturele actoren
 
Lees in dit onderdeel welke regels u toepast 
voor welke merktypes.
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CORPORATE COMMUNICATIE
De algemene externe en interne corporate 
communicatie en dienstverlening ‘branden’ 
we vanuit het moedermerk. 

Binnen de stijlelementen van  
het moedermerk wordt hier nadrukkelijk  
het cyaanblauw als primaire kleur gebruikt. 
 
Dit wordt consequent toegepast op officiële 
documenten, beleidsnota’s, besluiten, 
reglementen, rapporten, stationary van alle 
diensten, centrale corporate mediakanalen, … 
De uitrol van de sjablonen voor zakelijke 
communicatie gebeurt in een latere fase.

GEBRUIKERSGROEP
Stadsdiensten en IVA’s

LOGO’S
Gebruik het logo ‘gent:’ in 100 % cyaanblauw, 
huisstijldonkergrijs, zwart of wit. Plaats het  
in de linker bovenhoek.

Voeg het typologo toe bij communicatie  
van de dienstverleningspunten, 
contactpunten en ontmoetingsplaatsen. 

Bij gemeenschappelijke communicatie  
van de Stad Gent en OCMW Gent zet u  
het OCMW-logo rechts onder.

GRAFISCHE ELEMENTEN
Gebruik cyaanblauw als accentkleur  
voor de achtergrond, het grafische 
huisstijlelement, grafieken en tabellen,  
korte teksten (titel, inleiding, …).  
Gradaties zijn toegelaten. Langere stukken 
tekst zet u bij voorkeur in het zwart of 
huisstijldonkergrijs.



MERKTYPES
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VOORBEELD
  Brief Stad Gent

MERKTYPES

Bedrijfsvoering | Dienst Communicatie
Bedrijfsvoering | Dienst Communicatie

Pe Veirman
Koolmeesstraat 7
9000 Gent

Contactpersoon Uw kenmerk Ons kenmerk Datum

17/02/2017
Yves Deckmyn
09 266 52 92
stadsmagazine@stad.gent

Prijs wedstrijd  ‘Waar in Gent is deze foto genomen?’
Stadsmagazine februari 2017

Geachte,

Van harte proficiat! U herkende het RVS-logo op de hoek van de Kortrijksesteenweg en de Lamoraal 
van Egmontstraat in de prijsvraag van het februarinummer van het Stadsmagazine. 

U wint een aperitief en een tapas/mezze schotel voor twee personen, geschonken door ENTR, het 
wereldrestaurant en -café van De Centrale.
Bijgevoegd vindt u uw voucher voor twee personen, geldig tot en met 1 juli 2017. Neem deze voucher 
mee als u gaat eten bij ENTR, het wereldrestaurant en-café van De Centrale, Ham 147, 9000 Gent.

Telefonisch reserveren kan via het nummer 09 278 26 99. 

Veel plezier!

Met vriendelijke groeten,

Thomas Lecompte
Directeur
Dienst Communicatie
  

Postadres: Stad Gent - Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27 | 9000 Gent | Tel. 09 266 52 50 | rumodo@gent.be | www.gent.be
Bereikbaar:  Bus 3/17/18/38/39 - Tram 1/4/24 (halte Korenmarkt)

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.
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WERVENDE COMMUNICATIE
Voor externe wervende en sensibiliserende 
communicatie over de diverse beleids-
thema’s.

GEBRUIKERSGROEP
Stadsdiensten en IVA’s

LOGO’S
Gebruik het logo ‘gent:’ in 1 van de  
9 secundaire kleuren of cyaanblauw, 
huisstijldonkergrijs, zwart of wit.  
Plaats het in de linker bovenhoek. 

Voeg het typologo toe bij communicatie  
van de dienstverleningspunten, 
contactpunten en ontmoetingsplaatsen. 

Bij gemeenschappelijke communicatie  
van de Stad Gent en OCMW Gent zet u  
het OCMW-logo rechts onder. 

Bij gemeenschappelijke communicatie van  
de Stad Gent en andere partners zet u de 
logo’s van de partners in de partnerbalk 
onderaan. Als het OCMW deel uitmaakt van 
de partners, komt het OCMW-logo uiterst 
rechts te staan.

GRAFISCHE ELEMENTEN
Gebruik 1 van de 9 secundaire huisstijlkleuren 
of cyaanblauw voor de achtergrond,  
het grafische huisstijlelement, grafieken  
en tabellen, korte teksten (titel, inleiding, …). 
Gradaties zijn toegelaten.

MERKTYPES
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14.30 UUR - BLAARMEERSEN 

Inschrijven via www.stad.gent/sport
Tel. 09 266 80 00 - sportdienst@stad.gent

ZONDAG 28.01.2018
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VOORBEELDEN
 Affiche Bibberduik
 Affiche Iedereen Eropuit 

MERKTYPES

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO
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DAG 
van het 

PARK

Kom en ontdek
OVERMEERS
zondag 28 mei 2017

Waar?
Het park ligt tussen de ring rond Gent (de R4), 
de scholencampus op de Voskenslaan en de Sint-
Denijslaan. 
Het is ongeveer 6,8 hectare groot. In de buurt is het 
gebied ook bekend onder de naam Schoonmeersen. 
Het is bereikbaar vanaf de Sint-Denijslaan, het 
fi etspad langs de R4 en de Valentin Vaerwyckweg.

Toegankelijkheid
Alle paden in het park zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. 

Organisatie
De Dag van het Park is een organisatie van de Stad 
Gent. Veel verenigingen uit de buurt maken er mee 
een feest van. 

Contact 
Groendienst
Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent
09 225 68 59 - groendienst@stad.gent

Ben je benieuwd waar je nog mooie parken kan 
vinden in Gent? 
Ga naar www.stad.gent/buitengenieten. 
Een kaart toont je alle parken in Gent.

Overmeers: 
een paradijs voor lieveheersbeestjes
Elk jaar zetten de Stad Gent en Natuurpunt een 
plant of dier in de kijker. Dit jaar is dat het  lieve-
heersbeestje, in de volksmond ook wel pimpam-
poentje genoemd. Lieveheersbeestjes zijn popu-
lair: ze spreken tot de verbeelding bij jong en oud 
en zijn volgens velen zelfs echte geluksbrengers. 
Bovendien hebben ze een stevige reputatie als 
natuurlijke vijanden van bladluizen. 

Op zondag 28 mei vieren we de Dag van het Park. 
Elk jaar zetten we dan een van onze mooie Gentse 
parken een hele dag feestelijk in de kijker. 

Dit jaar is Overmeers aan de beurt. 
(Her)ontdek deze oase van groen en rust in uw 
buurt.

Sinds de offi ciële opening in 2013 is het park er 
alleen maar mooier op geworden. U vindt er 
natte en droge weiden, bos, ruige stukjes natuur, 
een grote vijver, bankjes, een educatieve zone 
met poel, talloze dieren en planten … 

Kortom, Overmeers is een waar paradijs voor 
rustzoekers en natuurliefhebbers van alle 
leeftijden. 

Beste buurtbewoner

Eetbare planten-
wandeling.
Overmeers, een park 
om uw vingers bij af te 
likken: leer welke 
planten u kunt eten

Workshops
Moestuinieren in 
potten, een insecten-
hotel bouwen of de 
kleinste vijverbewoners 
herkennen? 
Kom het leren.

Het natuurbeheer 
in Overmeers.
De Werkgroep 
Sint-Pieters-Buiten, 
een groep van buurt-
bewoners, zorgt mee 
voor het onderhoud. 

Programma

Luister naar deze boeiende 
natuuravonturen. 
Van 14 tot 16 uur

Vang de kleurenpracht van 
de natuur in een schitterend 
knutselwerkje
Van 14 tot 17.30 uur

Kom en kies een lentetooi!
Van 14.30 tot 17.30 uur

Ontdek allerlei kriebelbeestjes 
met zoekkaarten en een 
vlindernetje. 
Van 14.30 tot 15.30 uur 

Hoor en zie dit orkest ‘van zijn 
tak maken’ en doe mee! - 
Van 15 tot 16 uur 

Ga op natuurspeurtocht in 
het park: avontuur verzekerd! 
Van 15 tot 16 uur

Laat je verleiden door de zoete 
lekkernijen van deze fee.
Van 15.30 tot 16.30 uur.

Natuurverhalen

Kleurrijk 
knutselen

Geestige grime en 
knappe coiffures

Pimpampoentjes-
tocht

Takkenfanfare van 
de Ledebirds

Natuurspeurtocht

Suikerpoppenfee

Voor kinderen
Leeftijd? Zeker voor kinderen van 5-12 jaar. 

tocht

Alle activiteiten zijn 
GRATIS. 
Vooraf inschrijven is 
niet nodig. 

MERKTYPES

VOORBEELD
 3-luik Dag van het Park recto/verso



25creatie@stad.gent | 09 266 52 92Huisstijl | Stad Gent | versie 1.0

INTERNATIONALE COMMUNICATIE
De lokale, regionale en internationale 
communicatie van de verschillende 
internationale thema’s (zoals stadsmarketing, 
toerisme, …) 'branden' we vanuit het moeder-
merk. We gebruiken de primaire huisstijlkleur 
cyaanblauw voor het basislogo ‘gent:’ en als 
kleuraccent. Daarnaast kunnen secundaire 
huisstijlkleuren toegevoegd worden.

GEBRUIKERSGROEP
Stadsdiensten en IVA’s 

LOGO’S
Gebruik het logo ‘gent:’ in 100 % cyaanblauw, 
huisstijldonkergrijs, zwart of wit. Plaats het 
in de linker bovenhoek. Het logo bestaat in 
de volgende talen: Nederlands/Duits, Frans, 
Engels en Spaans. 

GRAFISCHE ELEMENTEN
Gebruik cyaanblauw als accentkleur voor  
de achtergrond, het grafisch huisstijlelement, 
grafieken en tabellen, korte teksten (titel, 
inleiding, …). Gradaties zijn toegelaten. 
Langere stukken tekst zet u bij voorkeur  
in het zwart of huisstijldonkergrijs.

VOORBEELD
  Roll-upbanner

MERKTYPES

INTERACTIVE CITIES
Transnational meeting
 7 - 8 nov 2017
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MERKTYPES

INTERNE COMMUNICATIE
De interne communicatie van de Stad Gent 
voeren we vanuit het moedermerk, zowel bij 
corporate communicatie als bij wervende 
interne campagnes.  

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE 
COMMUNICATIE STAD GENT EN OCMW GENT 
De gemeenschappelijke interne 
communicatie van de Stad Gent en OCMW 
Gent verloopt volgens de ‘gent:’- huisstijl. 
Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor de 
gezamenlijke departementen HR, FM  
en Financiën. Het logo ‘gent:’ komt in de 
rechter benedenhoek. Links ervan komt  
het OCMW-logo. 

De uitrol van sjablonen voor stationary, Office 
en diverse online toepassingen (bijvoorbeeld 
SAP) volgt in een latere fase.

GEBRUIKERSGROEP
Stadsdiensten en IVA’s

LOGO’S
  Gebruik op officiële documenten, 

nota’s, centrale corporate kanalen, … 
het logo ‘gent:’ in 100 % cyaanblauw, 
huisstijldonkergrijs, zwart of wit.

  Voor interne wervende campagnes 
kunt u voor het logo ‘gent:’ ook kiezen 
uit de 9 secundaire huisstijlkleuren 
in 100 %. Voorbeelden: Wijs werken, 
personeelsevenementen, …

Het logo ‘gent:’ komt rechts onder  
op affiches, interne nieuwsbrieven, …  
of achteraan bij folders en brochures.

GRAFISCHE ELEMENTEN
  Voor interne corporate communicatie 

gebruikt u cyaanblauw als accentkleur 
voor de achtergrond, het grafische 
huisstijlelement, grafieken en tabellen, 
korte teksten (titel, inleiding, …). Gradaties 
zijn toegelaten. Langere stukken tekst 
zet u bij voorkeur in het zwart of 
huisstijldonkergrijs.

  Voor interne wervende campagnes 
kunt u ook kiezen uit de 9 secundaire 
huisstijlkleuren en hun gradaties.
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  Voor interne wervende campagnes 
mag u ook kiezen uit de 9 secundaire 
huisstijlkleuren voor achtergrond, 
grafische elementen, grafieken en 
tabellen, korte teksten (titel, inleiding, …). 
Gradaties zijn toegelaten.

VOORBEELDEN
  Affiche Stad + OCMW

MERKTYPES
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ONDERWIJS
Voor het brede onderwijsaanbod van  
de Stad Gent communiceren de diensten  
van het Departement Onderwijs, Opvoeding 
en Jeugd vanuit het moedermerk ‘gent:’  
met de bijbehorende stijlelementen.
 
Het moedermerk wordt hier uitgebreid 
met een combilogo voor elke school of 
kinderopvanglocatie. De combilogo's 
worden samen met de Dienst 
Communicatie opgemaakt en toegekend. 
Een gecoördineerde uitwerking van de 
combilogo’s volgt in een latere fase.
 
Elk onderwijstype heeft een vaste kleur, 
gekozen uit de secundaire huisstijlkleuren. 
Die kleur wordt doorgetrokken in het 
basislogo ‘gent:’, het combilogo van 
elke school- of opvanglocatie en in de 
stijlelementen van het grafische ontwerp. 

LOGO’S
Gebruik het logo ‘gent:’ links boven én  
het combilogo van de locatie rechts onder.
De combilogo’s zijn een combinatie van  
de naam van de school/kinderopvanglocatie  
en een eenvoudige illustratie.
Zet het combilogo in dezelfde kleur als  
het logo ‘gent:’, namelijk in de kleur van 
het onderwijstype in 100 % (zie afgebeelde 
onderwijstypes en kleuren).
Alternatieve kleuren zijn huisstijldonkergrijs, 
zwart of wit. Bijvoorbeeld wanneer u 
uit duurzaamheidsoverwegingen een 
zwartafdruk wilt of wanneer dit in het 
ontwerp leesbaarder is.

GRAFISCHE ELEMENTEN 
Gebruik de kleur van het onderwijstype
als accentkleur voor de achtergrond,  
het grafische huisstijlelement, grafieken en
tabellen, korte teksten (titel, inleiding, …).
Gradaties zijn toegelaten. Langere stukken
tekst zet u bij voorkeur in het zwart  
of huisstijldonkergrijs.

MERKTYPES

Kinderopvang
Deeltijds  

kunstonderwijs
Secundair 
onderwijs Internaten Volwassenen onderwijsBasisonderwijs
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GRAFISCHE ELEMENTEN
Gebruik het kleur van het onderwijstype 
als accentkleur voor achtergrond, grafische 
elementen, grafieken en tabellen, korte 
teksten (titel, inleiding, …). Gradaties zijn 
toegelaten. Langere stukken tekst zet u bij 
voorkeur in het zwart of huisstijldonkergrijs.

VOORBEELDEN
 Affiche Onderwijs
 Affiche Hotelschool

MERKTYPES



Logo ter illustratieLogo ter illustratie
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STADSVERNIEUWINGS - 
 PROGRAMMA’S
Stadsvernieuwingsprogramma’s ‘branden’  
we vanuit het moedermerk en de bijbe-
horende stijlelementen, met een vrij te 
ontwikkelen programmalogo als aanvulling 
op het basislogo ‘gent:’. 

GEBRUIKERSGROEP
Stadsvernieuwingsprogramma’s binnen  
de portfolio van het stadsontwikkelings-
comité. Ze zijn bij uitstek beleids- en 
imagoversterkend. Ze zijn langdurig, 
grootschalig en verlopen in structureel 
partnerschap. De huisstijlafspraken 
starten op het moment dat het programma 
geformaliseerd is en opgenomen in  
de portfolio.

VOORBEELDEN VAN STADS-
VERNIEUWINGSPROGRAMMA’S:
  Bruggen naar Rabot
  En Route
  Ledeberg Leeft
  Muide Meulestede Morgen
  Oude Dokken
  Stadsvernieuwing Nieuw Gent
  Zuurstof voor de Brugse Poort

LOGO’S
Gebruik het logo ‘gent:’ in 100 % cyaanblauw, 
huisstijldonkergrijs, zwart of wit of in 1 van  
de 9 secundaire huisstijlkleuren in 100 %. 
Plaats het in de linker bovenhoek.  

U kunt het programmalogo toevoegen. 
Dit gebeurt bij voorkeur in de signatuur 
(onderaan). Wanneer het communicatief 
zinvol is, kan het logo van het programma ook 
meegenomen worden in de slagzin of 'call to 
action' (oproep). Zorg voor enige afstand tot 
het basislogo ‘gent:’.

GRAFISCHE ELEMENTEN
Gebruik cyaanblauw of de 9 secundaire 
huisstijlkleuren voor de achtergrond,  
het grafische huisstijlelement, grafieken en 
tabellen, korte teksten (titel, inleiding, …). 
Gradaties zijn toegelaten. 

U kunt kleuren uit het huisstijlpalet kiezen 
die kenmerkend zijn voor het programma.

DIGITAAL
Voor de webomgeving maakt u gebruik  
van de contenttypes en functionaliteiten van 
het moedermerk (zie stad.gent en/of ookmijn.
stad.gent).

MERKTYPES
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EXTERN VERZELFSTANDIGDE 
AGENTSCHAPPEN (EVA’S / VZW’S)
Het college heeft op 7 december 2017 de 
krijtlijnen uitgezet voor de merkarchitectuur 
en huisstijl. Wanneer de raden van bestuur 
van de EVA's zich hierover uitspreken, kan dit 
voor de EVA van toepassing worden. 
 
De EVA’s dragen in belangrijke mate bij tot  
de realisatie van het stedelijk beleid en 
vormen zo mee het publieksmerk Gent.  
Ze communiceren vanuit het moedermerk 
met de bijbehorende stijlelementen,  
maar signeren met het EVA-logo. Er kunnen  
ook accenten toegevoegd worden die  
de eigenheid van de EVA weerspiegelen.  
Zo bouwen de EVA’s verder op de sterkte 
van het moedermerk (de EVA als vertrouwd 
stedelijk agentschap), maar zijn ze 
herkenbaar voor de burger. 

GEBRUIKERSGROEP
De EVA’s die op niveau 1B van de 
kerngroep Gent worden omschreven als 
‘publiekrechtelijke, operationele partners 
belast met de uitvoering van hun specifieke 
aandeel van het strategisch meerjarenplan’ 
(nota Groep Gent):
  IN-Gent
  PUUR Gent (vzw BIG)
  Startersfabriek
  Fietsambassade Gent
  Sodigent
  REGent (communiceert stedelijk vanuit  

De Energiecentrale)

De 2 EVA’s in het culturele veld maken deel uit 
van het merktype ‘culturele actoren’:
  vzw Muziekcentrum De Bijloke
  vzw De Centrale

LOGO’S
Gebruik het logo ‘gent:’ in 100 % cyaanblauw, 
huisstijldonkergrijs, zwart of wit of in 1 van  
de 9 secundaire huisstijlkleuren. Plaats het  
in de linker bovenhoek.  

Voeg het EVA-logo toe, bij voorkeur in de 
signatuur. Dit logo mag vrij ontwikkeld 
worden. U kunt de logo’s van de leden van  
de EVA toevoegen. 
 
Wanneer het communicatief zinvol is,  
mag u het logo van de EVA meenemen in  
de slagzin of ‘call to action’ (oproep).  
Zorg voor enige afstand tot het basislogo 
‘gent:’.  

Een EVA die optreedt als partner of  
sponsor voor derden bezorgt hen het logo 
van de EVA met toevoeging van ‘agentschap 
van de Stad Gent‘ of een gelijkwaardige 
formulering. Voeg indien mogelijk het 
basislogo ‘gent:’ toe.
 

MERKTYPES
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EXTERN VERZELFSTANDIGDE 
AGENTSCHAPPEN (EVA’S / VZW’S) 
 
GRAFISCHE ELEMENTEN
Gebruik cyaanblauw of de 9 secundaire 
huisstijlkleuren voor de achtergrond, het 
grafische huisstijlelement, grafieken en 
tabellen, korte teksten (titel, inleiding, …). 
Gradaties zijn toegelaten.
U kunt uit het huisstijlpalet kleuren kiezen 
die kenmerkend zijn voor de EVA.

DIGITAAL
De EVA kan beschikken over een eigen 
website op het platform stad.gent met een 
eigen webadres. Voor deze webomgeving 
maakt u gebruik van de contenttypes en 
functionaliteiten van het moedermerk  
(zie stad.gent en/of ookmijn.stad.gent).  
Waar mogelijk worden stijlelementen van  
de EVA in (het beeld van) de header verwerkt 
en in de content van de pagina’s.

MERKTYPES
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STRUCTURELE NETWERKEN
Voor de structurele netwerken communiceren 
we vanuit het moedermerk. 

GEBRUIKERSGROEP
Structurele, duurzame samenwerkings-
verbanden, waarbij de Stad Gent een 
belangrijke motor is in de werkzaamheden  
en het welslagen van het netwerk. 
Deze netwerken realiseren een belangrijk 
deel van de beleidsstrategie van de Stad 
Gent en werken beleidsvoorbereidend en/of 
-uitvoerend op basis van een welomschreven 
strategisch plan. 

HET GAAT CONCREET OM  
DE VOLGENDE NETWERKEN:
 Brede School
 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 Gent stad in Werking
 Huis van het Kind
 Kotatgent

LOGO’S
Gebruik het logo ‘gent:’ in 100 % cyaanblauw, 
huisstijldonkergrijs, zwart of wit of in 1 van de 
9 secundaire huisstijlkleuren in 100 %. Plaats 
het in de linker bovenhoek.  

U kunt het logo van de netwerk toevoegen. 
Dit gebeurt bij voorkeur in de signatuur 
(onderaan). Dit logo kan vrij ontwikkeld 
worden. 

GRAFISCHE ELEMENTEN
Gebruik cyaanblauw of de 9 secundaire 
huisstijlkleuren voor de achtergrond,  
het grafische huisstijlelement, grafieken en 
tabellen, korte teksten (titel, inleiding, …). 
Gradaties zijn toegelaten. 

U kunt uit het huisstijlpalet kleuren kiezen 
die kenmerkend zijn voor het netwerk. 

MERKTYPES
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PARTNERSCHAP OF SUBSIDIËRING
Voor externe, wervende communicatie. 

GEBRUIKERSGROEP
Lokale, nationale en internationale 
partnerschappen waarvan Gent geen  
(enige) trekker is. Vaak is er een context  
van subsidiëring.

LOGO’S
Samen met de partners wordt de ‘branding’ 
bepaald. 

Naargelang van de onderlinge verhouding 
kan aan de partner een merktype binnen 
het moedermerk ‘gent:’ worden aangeboden, 
waarbij de partner in onze partnerbalk wordt 
opgenomen.

Op dragers van derden komt minstens 
het logo ‘gent:’ in 100 % cyaanblauw, 
huisstijldonkergrijs, zwart of wit. Voldoende 
groot en bij voorkeur rechts onderaan  
(of in de partnerbalk).

MERKTYPES
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CULTURELE ACTOREN:  
ENDORSED ENTITEITEN BINNEN 
KERNGROEP GENT
De culturele actoren positioneren zich 
vanuit een eigen identiteit, binnen een 
sectorspecifieke, lokale en internationale 
context. 

Ze hebben een eigen huisstijl, zowel 
corporate als wervend, maar altijd duidelijk 
'endorsed' door de Stad Gent.

GEBRUIKERSGROEP
De volgende Gentse stedelijke musea en 
culturele actoren binnen de stadsorganisatie:
  MSK - Museum voor Schone Kunsten Gent
  Designmuseum Gent
  S.M.A.K.
  MIAT
  Huis van Alijn
  STAM - Stadsmuseum Gent
  Historische Huizen Gent
  Muziekcentrum De Bijloke
  De Centrale
  De wereld van KINA
  De Krook Bibliotheek
  Cultuur Gent

HUISSTIJLTOEPASSING
Gebruik de huisstijl van de culturele actor 
voor de keuze en positionering van het logo 
van de culturele actor.

De communicatie wordt 'endorsed' door  
het moedermerk, door het toevoegen van  
het logo ’gent:’ op elke offline en online 
drager. Het logo gent: komt in 100% 
cyaanblauw (voorkeur), huisstijldonkergrijs, 
zwart of wit of in 1 van de 9 secundaire 
huisstijlkleuren in 100 %.

Zorg ervoor dat het logo ‘gent:’ en het logo 
van de culturele actor zich onderscheiden 
van deze van de partners en derden door 
voldoende afstand en verschil in grootte.
Voeg waar mogelijk het woord ‘Gent’ toe aan 
de naam van de culturele actor, bijvoorbeeld 
Museum voor Schone Kunsten Gent.


