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Contact

Dienst communicatie van Stad Gent 
creatie@gent.be

Digitale huisstijlgids Stad Gent 
gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/pers-publicaties/huisstijl



Waarom dit boek?

De Afdeling Creatie van de Dienst Communicatie is verantwoordelijk voor alle 
communicatie van de Stad. Ze ontwerpt de campagnes en communicatiedragers 
in opdracht van de andere diensten. Al die diensten moeten op dezelfde manier 
zowel intern als extern communiceren. Daarom is dit huisstijlhandboek van de 
Stad Gent tot stand gekomen. Een huisstijl is het verbindende element dat zorgt 
voor herkenbaarheid over alle communicatie-initiatieven heen. 

Gent is een open en wijze, maar vooral ook contrastrijke stad. Het is dynamisch 
en gelaagd. Dat willen we ook uitstralen met onze huisstijl. Deze gids laat dan 
ook voldoende vrijheid toe om creatief met de huisstijlelementen om te gaan.

De gids maakt duidelijk hoe je de verschillende bouwstenen uit onze huisstijl 
kunt gebruiken om tot een herkenbaar geheel te komen. Want als we allemaal op 
dezelfde manier communiceren, dan zal ook de Stad daar sterker van worden.
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1. Overzicht

De Stad Gent maakt in haar communicatie gebruik van verschillende logo’s 
naar gelang het karakter van de communicatie en het doelpubliek.

We onderscheiden de volgende logo’s:

Basislogo

Themalogo’s

Drietorenslogo
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2. Basislogo

Het basislogo is ons centraal punt van herkenbaarheid. De dubbelepunt staat 
voor de diversiteit van Gent. De stad is niet onder 1 hoedje te vangen: er valt 
heel wat te ontdekken. Het is van het grootste belang dat onze doelgroepen  
al onze communicatie meteen toewijzen aan de juiste afzender: de Stad Gent. 

2.1 Gebruik

Het basislogo gebruiken we als we het karakter van Gent willen benadrukken 
en nationaal of internationaal promotie willen maken voor de stad.

Het basislogo bestaat altijd uit 2 delen. Links vormt de naam van de stad  
(gevolgd door een dubbelepunt) een blauw vlak. We schrijven ‘gent’ in het  
basislogo altijd met een kleine letter. Dit onderstreept extra de openheid van 
onze stad en geeft het logo een eigentijds karakter.

Rechts staat de slagzin ‘zoveel stad’ in datzelfde blauw op een wit vlak. Als  
het basislogo op een lichte of witte achtergrond komt, gebruiken we de  
versie met een omtreklijn.

Opgelet:
Gebruik het logo altijd in zijn geheel. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen 
we hiervan afwijken:

• in een sponsorovereenkomst
• op een 3/4-vlag
• als we het logo in zo’n klein formaat moeten gebruiken dat de leesbaar-

heid in het gedrang komt. 

Het basislogo kan ook worden uitgeleend voor communicatie-uitingen van 
derden, als de Stad partner is.

De schaduw uit vorige huisstijl-
handboeken vervalt.

De versie van het basislogo 
zonder omtreklijn is de  
hoofdversie.

Het basislogo en zijn tech-
nische varianten kun je 
downloaden op gent.be/over-
gent-en-het-stadsbestuur/
pers-publicaties/huisstijl

Alle versies met omtreklijn 
werden zo geconstrueerd dat 
het logo nergens een lijndikte 
heeft (de blauwe lijn wordt 
omgezet naar een vlak), zodat 
bij vergroten of verkleinen de 
oorspronkelijke verhoudingen 
altijd perfect behouden blijven.
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er van het basislogo vier taalvarianten ontwikkeld: Engels, Frans, Duits en 
Spaans. Zowel de naam van de stad, als de slagzin worden vertaald in het logo.
We gebruiken deze anderstalige basislogo’s op dezelfde manier als het Nederlands- 
talige logo. In meertalige brochures gebruiken we het Nederlandstalige logo op 
de cover en de taalvarianten binnenin.

2.2 Kleurgebruik

• Het basislogo kan in alle huisstijlkleuren, maar gebruik bij voorkeur  
het blauw. 

Cyaan is de primaire kleur van 
de huisstijl van de Stad Gent. 

Er is een heel palet secundaire 
kleuren ter beschikking op p. 25

Van deze taalvarianten bestaan 
ook alle technische varianten. 

Zie p. 15 

CMYK — 100/0/0/0
RGB — 0/159/227

PMS — Process blue
HEX — #009fe3
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Het logo moet altijd op een vaste grootte gezet worden op affiches, brochures, 
en dergelijke.

Werk voor de DIN-formaten bij voorkeur met de stramienen.
Het logo is 4 vakjes van de grid.

Voor A4 is dit bijvoorbeeld 28,57 % van 190 mm 
(= 210 min 2x10 mm voor de marges) = 54,3 mm. 

Overzicht van de breedte van het logo voor vaste formaten  
(dit geldt voor de liggende en de staande versie):

A6 staand: 27,2
A6 liggend: 39,4
A5 staand: 38,4
A5 liggend: 56
A4 staand: 54,3
A4 liggend: 79,12
A3: 76,8
A2: 108,6
A1: 153,6
A0: 217,2
1200 x 1600 mm: 290,7
Amerikaans formaat (210 x 100) staand of 3-luik: 30,7
Amerikaans formaat liggend: 35,6

Minimumgrootte
Om de leesbaarheid van het logo te garanderen, mag het logo nooit smaller 
zijn dan 26 mm. 

minimaal 26 mm

Afmetingen:

A6: 105 x 148 mm

A5: 148 x 210 mm

A4: 210 x 297 mm

A3: 297 x 420 mm

A2: 420 x 594 mm

A1: 594 x 841 mm

¬ Er wordt een uitzondering 
gemaakt als het logo op een 
banner of vlag komt.  
Zie p. 84

Alle DIN-formaat stramienen 
kan je downloaden op: gent.be/
over-gent-en-het-stadsbestuur/
pers-publicaties/huisstijl

Het grid is een leidraad bij de 
opmaak. Zie p. 14
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Het basislogo komt altijd in de linkerbovenhoek. Zo is het optimaal herkenbaar 
in de leesrichting van het afgeleide product.
Hou rekening met de afstand tot de linkerbovenhoek. De minimale witruimte 
van 10 % van de hoogte van het grafisch element moet gerespecteerd worden. 
Dat komt overeen met de afronding van de hoeken.

Bij twijfel kun je gebruikmaken van onderstaande grid. Onthou dat die maar 
een leidraad is bij de opmaak van onderstaande brochure, affiche, … We laten 
je graag voldoende creatieve vrijheid.

Technische gegevens over de 
opbouw van dit kader vind je in 

het hoofdstuk Grafisch  
element op p. 35

Bekijk meer toepassingen en 
uitzonderingen op p. 55

De varianten staan op: 

gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/pers- 

publicaties/huisstijl
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Alle technische varianten staan 
op: gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/pers- 
publicaties/huisstijl

Van alle versies zijn 4 waarden 
beschikbaar:

CMYK 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif,  
HR tif

Pantone 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif,  
HR tif

RGB 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif,  
HR tif, LR png, HR png

HEX 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif,  
HR tif, LR png, HR png

Geheugensteuntje:

CMYK ¬ vierkleurendruk

Pantone ¬ steunkleurendruk

RGB ¬ beeldschermen (waarde)

HEX ¬ beeldschermen (code)

2.5 Technische varianten

Van het basislogo en de vier taalvarianten zijn de volgende technische versies  
beschikbaar:

Kleurversie: CMYK, RGB, pantone

 
Zwart-witversie: CMYK, RGB, pantone

 
Negatief: CMYK, RGB, pantone

Zwart-witversie negatief: CMYK, RGB, pantone

Opgelet: de negatiefversie mag je alleen gebruiken op een blauwe drager. 

 
Outline: CMYK, RGB, pantone

Zwart-witversie outline: CMYK, RGB, pantone

Opgelet: gebruik de outlineversie alleen op een witte achtergrond of een heel 
bleke achtergrond met onvoldoende contrast.
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Vervorm het logo niet.

Draai het logo niet.

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. 

  

Plaats het logo nooit op een breuklijn. 

zoveel stad
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3. Themalogo’s

 
 

3.1 Gebruik

Momenteel zijn er 18 themalogo’s. Ze worden gebruikt als de Stad communi-
ceert over een specifiek thema. Een themalogo verschilt van het basislogo  
door de kleur en de wisselende tekst rechts.

Combineer een themalogo nooit met het basislogo. Het themawoord wordt met 
een kleine letter geschreven.

Opgelet: maak geen nieuwe themalogo’s aan. Een nieuw label kan pas in  
gebruik worden genomen na bekrachtiging door het college van burgemeester 
en schepenen.

3.2 Kleurgebruik

Gebruik voor deze logo’s altijd een van de secundaire huisstijlkleuren. 

Op gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/pers-publicaties/
huisstijl vind je een overzicht 
van alle bestaande themalogo’s 
in alle mogelijke huisstijlkleuren.

Voor een themalogo in het 
Frans, Duits, Engels of Spaans, 
neem je contact op met de 
Dienst Communicatie. Die maakt 
dan het themalogo voor jou op.

Een volledig overzicht van de 
secundaire kleuren vind je in 
het hoofdstuk KLEUR op p. 23

onderneemt
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slim op weg

Gebruik links en rechts altijd dezelfde kleur.

3.3 Grootte

Hier gelden dezelfde regels als voor het basislogo.

3.4 Positionering

Hier gelden dezelfde regels als voor het basislogo.

3.5 Technische varianten

Van alle themalogo’s bestaan versies in alle secundaire huisstijlkleuren. Daarnaast 
hebben we telkens ook de volgende varianten: zwart-wit, negatief en outline.

Kleur: CMYK, RGB, pantone, HEX              Zwart-wit: CMYK, RGB, pantone, HEX

 
Negatief: CMYK, RGB, pantone, HEX          Outline: CMYK, RGB, pantone, HEX

Opgelet: de negatiefversie mag  
enkel gebruikt worden op een  
blauwe drager. 

 

3.6 Don’ts

Hier gelden dezelfde regels als voor het basislogo.

Alle technische varianten  
kunnen gedownload worden op: 

gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/ 

pers-publicaties/huisstijl 

Van alle versies zijn volgende 
kleurversies beschikbaar:

CMYK 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif, HR tif

Pantone 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif, HR tif

RGB 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif,  

HR tif, LR png, HR png

HEX

eps, LR jpg, HR jpg, LR tif,  
HR tif, LR png, HR png

Kijk voor deze regels op p.13

Kijk voor deze regels op p.14

Kijk voor deze regels op p.16

Opgelet: de outlineversie mag  
enkel gebruikt worden op een 
witte of heel bleke achtergrond.
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4. Drietorenslogo

Het drietorenslogo heeft een officieel karakter en verwijst naar het nostalgisch  
gevoel van de Gentenaars met de herkenning van de bekende torens. We 
gebruiken het dan ook als handtekening, ter ondertekening van onze eigen 
communicatie. We lenen het dus ook niet meer uit aan andere partners.  

4.1 Gebruik

In alle drukwerk waarin de Stad Gent als hoofdcommunicator optreedt, nemen 
we de zwart-witversie van het drietorenslogo op als ondertekening. 

4.2 Kleurgebruik

Het drietorenslogo gebruiken we alleen in zwart of wit. 

Uitzondering: in een sponsorbalk samen met andere logo’s gebruiken we het 
drietorenslogo in kleur.  

4.3 Grootte

Het drietorenslogo is bij DIN-formaten 10,7 % (1,5/14den) van de breedte van 
het grafisch element (zonder marges).  
 
Lay-out: voorbeeld
Voor A4 is dit bijvoorbeeld 10,7 % van 190 mm  
(= 210 min 2x10 mm voor de marges) = 20,3 mm. 

Minimumbreedte = 10,2 mm (A6)

A6 staand: 10,2
A6 liggend: 14,8
A5 staand: 14,4
A5 liggend: 21
A4 staand: 20,4
A4 liggend: 29,7
A3 staand: 28,8
A2 staand: 40,7
A1 staand: 57,4
A0 staand: 81,4
1200 x 1600: 109

Afmetingen:

A6: 105 x 148 mm

A5: 148 x 210 mm

A4: 210 x 297 mm

A3: 297 x 420 mm

A2: 420 x 594 mm

A1: 594 x 841 mm
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Bij combinatie van het basislogo/themalogo en het drietorenslogo moet er 
altijd een duidelijke afstand zijn tussen beide logo’s. 

Brochures, boekjes ...
Het basis- of themalogo plaatsen we op de voorkant van de brochure. Het drie-
torenslogo op de achterkant.

Affiches, flyers ... 
Hier komt het drietorenslogo altijd in de rechteronderhoek.

Affiches met sponsorband
Als de Stad Gent als sponsor naast andere logo’s in de sponsorband op een  
affiche komt, plaats dan het drietorenslogo zo rechts mogelijk.

4.5 Technische varianten

Van het drietorenslogo kun je een zwarte en een witte versie terugvinden op de 
website van de huisstijl van de Stad Gent.

Zwart: CMYK, RGB, pantone, HEX  Wit: CMYK, RGB, pantone, HEX

Kleur: CMYK, RGB, pantone, HEX

4.6 Don’ts

Plaats het logo nooit te groot. Zie punt 4.3

Alle technische varianten  
kunnen gedownload worden op: 

gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/ 

pers-publicaties/huisstijl 

Van alle versies zijn de volgende 
kleurversies beschikbaar:

CMYK 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif, HR tif

Pantone 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif, HR tif

RGB 
eps, LR jpg, HR jpg, LR tif,  

HR tif, LR png, HR png

HEX

eps, LR jpg, HR jpg, LR tif,  
HR tif, LR png, HR png

Zie voorbeelden op p.57
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We onderscheiden 1 primaire kleur en 15 secundaire kleuren. Die gebruiken 
we om onze informatie te ordenen en de nodige variatie te brengen in het ge-
heel. Er is geen verschil tussen het intern of extern gebruik van het kleurenpalet.

Voor de signalisatie werken we met een beperkt kleurenpalet. Voor de onder-
wijsstructuur is er een eigen kleurenpalet: het doorgroeiproces wordt aan-
geduid met verschillende kleuren. Ook de bibliotheken werken met een eigen 
kleurenpalet.

1. Primaire kleur

1.1 Gebruik

De primaire kleur is 100 % cyaan. Ze kan alleen gebruikt worden voor het  
basislogo en als administratieve accentkleur: als achtergrond, in grafieken en 
tabellen of voor korte teksten (titels, inleiding …). Langere stukken doorlopende 
tekst staan in het zwart.

Als het product en ontwerp het toelaten, mag je de primaire kleur combineren 
met secundaire kleuren. 

1.2 Kleurwaarden

CMYK — 100/0/0/0
RGB — 0/159/227

PMS — Process blue
HEX — #009fe3

75 % 50 % 25 %

CMYK 75/0/0/0

RGB 0/182/237

HEX #00b6ed

CMYK 50/0/0/0

RGB 129/208/245

HEX #83d0f5

CMYK 25/0/0/0

RGB 200/232/251

HEX #c9e8fb

De kleurwaarden van de 
percentages van de secundaire 

kleuren vind je op p.25

Alles over signalisatie op p.79
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2. Secundaire kleuren

2.1 Gebruik

De Stad Gent gebruikt behalve de primaire kleur ook 15 secundaire kleuren. 
Een van deze kleuren kan gekozen worden in functie van het campagnebeeld. 
Het is toegestaan om te werken met vaste percentages (75 %, 50 %, 25 %) van 
deze kleuren.

Het themalogo moet altijd in een van die kleuren gebruikt worden, op 100 %.

Voor de aankleding van campagnes mag je een kleur naar keuze gebruiken.

2.2 Kleurwaarden
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CMYK 40/0/0/85

RGB 41/62/72

PMS 432

HEX #2b3f47

CMYK 30/0/0/64

RGB 92/112/122

PMS 5487

HEX #5d717b

CMYK 20/0/0/43

RGB 143/160/170

PMS 7543

HEX #90a1ab

CMYK 10/0/0/21

RGB 198/209/215

PMS 538

HEX #c60d7

CMYK 40/15/75/55

RGB 97/107/52

PMS 5753

HEX #626c35

CMYK 30/11/56/41

RGB 133/140/95

PMS 5773

HEX #858c5e

CMYK 20/8/38/28

RGB 170/173/140

PMS 5783

HEX #abaf8e

CMYK 10/4/19/14

RGB 211/212/195

PMS 7527

HEX #d3d5c4

CMYK 40/20/100/15

RGB 154/156/19

PMS 7746

HEX #9a9c17

CMYK 30/15/75/11

RGB 179/181/78

PMS 617

HEX #b4b153

CMYK 20/10/50/8

RGB 204/206/142

PMS 5865

HEX #cc98e

CMYK 10/5/25/4

RGB 230/230/196

PMS 7499

HEX #e5e3c7

CMYK 70/0/100/10

RGB 74/162/44

PMS 362

HEX #4da22e

CMYK 53/0/75/8

RGB 129/182/93

PMS 7489

HEX #84b75d

CMYK 35/0/50/5

RGB 176/207/149

PMS 758

HEX #b0ce95

CMYK 18/0/25/3

RGB 215/229/202

PMS 621

HEX #d8e7cb

CMYK 100/0/90/10

RGB 0/140/72

PMS 7725

HEX #008c49

CMYK 75/0/68/8

RGB 35/163/109

PMS 7473

HEX #28a36f

CMYK 50/0/45/5

RGB 135/194/158

PMS 558

HEX #88c19e

CMYK 25/0/23/3

RGB 199/224/205

PMS 621

HEX #c8e1cf

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

Er mag zelfs gewerkt worden 
met vaste percentages van de 
secundaire kleuren (25 %,  
50 % en 75 %). Dit geldt niet 
voor de themalogo’s.
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CMYK 100/0/50/0

RGB 0/153/146

PMS 7716

HEX #009993

CMYK 75/0/38/10

RGB 0/177/173

PMS 326

HEX #00b1ae

CMYK 50/0/25/0

RGB 135/204/201

PMS 564

HEX #88ccc9

CMYK 25/0/13/0

RGB 202/230/228

PMS 621

HEX #cae6e5

CMYK 50/100/0/0

RGB 148/22/128

PMS 254

HEX #951b81

CMYK 38/75/0/0

RGB 171/87/158

PMS 7655

HEX #ac589e

CMYK 25/50/0/0

RGB 197/146/193

PMS 680

HEX #c592c1

CMYK 13/25/0/0

RGB 224/201/227

PMS 531

HEX #e0cae3

CMYK 0/100/100/0

RGB 227/0/11

PMS 185

HEX #e30513

CMYK 0/75/75/0

RGB 235/91/62

PMS 7625

HEX #eb5c3f

CMYK 0/50/50/0

RGB 243/152/122

PMS 486

HEX #3997a

CMYK 0/25/25/0

RGB 250/207/188

PMS 475

HEX #facebc

CMYK 0/100/65/20

RGB 193/0/51

PMS 193

HEX #c10635

CMYK 0/75/49/15

RGB 209/84/90

PMS 7418

HEX #d0555b

CMYK 0/50/33/10

RGB 225/144/140

PMS 7606

HEX #e0908c

CMYK 0/25/16/5

RGB 251/207/189

PMS 196

HEX #e0908c

CMYK 0/97/100/50

RGB 137/17/0

PMS 1815

HEX #8a1601

CMYK 0/73/75/38

RGB 166/70/43

PMS 7593

HEX #a7482d

CMYK 0/49/50/25

RGB 197/126/100

PMS 7591

HEX #c58066

CMYK 0/24/25/13

RGB 226/190/172

PMS 7611

HEX #e3bead

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %
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CMYK 25/85/100/80

RGB 66/15/0

PMS 4975

HEX #431500

CMYK 19/64/75/60

RGB 110/59/32

PMS 469

HEX #6e3e23

CMYK 13/43/50/40

RGB 155/113/90

PMS 7504

HEX #9b725b

CMYK 6/21/25/20

RGB 204/181/165

PMS 4745

HEX #ccb4a5

CMYK 25/70/100/0

RGB 195/96/23

PMS 471

HEX #c3611c

CMYK 19/53/75/0

RGB 210/134/75

PMS 722

HEX #d2874c

CMYK 13/35/50/0

RGB 224/176/134

PMS 727

HEX #e1b086

CMYK 6/18/25/0

RGB 241/215/194

PMS 7506

HEX #0d8c2

CMYK 0/50/100/0

RGB 243/145/0

PMS 144

HEX #f39200

CMYK 0/38/75/0

RGB 248/173/77

PMS 804

HEX #8ae4e

CMYK 0/25/50/0

RGB 252/203/141

PMS 148

HEX #fbca8d

CMYK 0/13/25/0

RGB 254/228/199

PMS 7499

HEX #fee5c7

CMYK 20/20/25/50

RGB 130/125/118

PMS 416

HEX #827d76

CMYK 15/15/19/38

RGB 158/154/148

PMS cool gray 6

HEX #a09b96

CMYK 10/10/13/25

RGB 190/186/182

PMS cool gray 4

HEX #bebab6

CMYK 5/5/6/13

RGB 221/219/217

PMS cool gray 1

HEX #dedbda

CMYK 100/90/0/10

RGB 33/46/129

PMS 7687

HEX #253081

CMYK 75/68/0/8

RGB 84/84/155

PMS 7670

HEX #55569c

CMYK 50/45/0/5

RGB 138/136/189

PMS 7674

HEX #8b88bd

CMYK 25/23/0/3

RGB 195/192/222

PMS 7450

HEX #c4c2e0

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50%

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %
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3. Signalisatie

3.1 Gebruik

De signalisatie wordt afgestemd op de bestaande inrichting van het betref-
fende gebouw. Voor de toegankelijkheid moet er altijd voldoende contrast zijn. 
Daarom is huisstijldonkergrijs de aangewezen basiskleur. Er kan in de signalisa-
tie gecombineerd worden met secundaire kleuren, afhankelijk van de kleuren in 
het gebouw zelf.

3.2 Kleurwaarden
Hoofdkleur

Secundaire kleuren

Meer details over de signalisatie 
vind je op p. 79   

CMYK 40/0/0/85

RGB 41/62/72

PMS 432

HEX #2b3f47
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4. Onderwijs

4.1 Gebruik

Het kind- en onderwijstraject heeft door de jaren heen een eigen huisstijl ont-
wikkeld met kleuren die een duidelijke ‘flow’ creëren. Ze verduidelijken in welke 
fase het kind, de leerling of de student zich bevindt in het onderwijstraject.
De te gebruiken kleuren liggen dus vast. Overkoepelende communicatie zal 
meestal gebeuren in de primaire kleur, maar kan ook in 1 van de secundaire 
kleuren.

4.2 Kleurwaarden 

CMYK 0/25/100/0

RGB 253/195/0

PMS 7548

HEX #fdc300

CMYK 1/17/81/0

RGB 254/211/64

PMS 121

HEX #fed153

CMYK 1/11/59/0

RGB 254/225/127

PMS 1205

HEX #ffe094

CMYK 1/5/32/0

RGB 254/240/191

PMS 7499

HEX #ffefcc

75 % 50 % 25 %

CMYK 0/25/100/0

RGB 253/195/0

PMS 7548

HEX #fdc300

CMYK 90/50/0/0

RGB 0/111/182

PMS 307

HEX #006eb6

CMYK 40/5/0/0

RGB 162/211/243

PMS 2975

HEX #a2d2f3

CMYK 0/75/100/0

RGB 234/91/12

PMS 166

HEX #ea5a0b

CMYK 0/100/0/0

RGB 230/0/126

PMS Rhodamine red ??

HEX #e5007d??

CMYK 90/100/0/0

RGB 72/38/131

PMS 268

HEX #472583

Dienst  
Kinderopvang

Secundair 
Onderwijs

Internaten

Basisonderwijs

Deeltijds  
Kunstonderwijs

Volwassenen
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CMYK 90/100/0/0

RGB 72/38/131

PMS 268

HEX #472583

CMYK 67/69/0/0

RGB 110/93/161

PMS 7677

HEX #6f519c

CMYK 44/44/2/0

RGB 158/147/192

PMS 7446

HEX #9c87be

CMYK 22/22/2/0

RGB 206/201/224v

PMS 5305

HEX #ccc2e1

CMYK 0/75/100/0

RGB 234/91/12

PMS 166

HEX #ea5a0b

CMYK 0/58/73/0

RGB 239/134/75

PMS 7576

HEX #f18747

CMYK 1/40/47/0

RGB 244/174/135 

PMS 1555

HEX #f7b284

CMYK 1/21/22/0

RGB 249/214/195

PMS 7506

HEX #fcdac2

CMYK 90/50/0/0

RGB 0/110/183

PMS 307

HEX #006eb6

CMYK 72/31/3/0

RGB 64/147/199

PMS 2718

HEX #5a8dca

CMYK 53/16/5/0

RGB 127/183/217

PMS 2716

HEX #98b1dc

CMYK 29/6/3/0

RGB 191/219/236

PMS 657

HEX #cdd7ef

CMYK 0/100/0/0

RGB 230/0/126

PMS Rhodamine red

HEX #e5007d

CMYK 5/82/0/0

RGB 236/64/158

PMS 218

HEX #eb609f

CMYK 5/62/0/0

RGB 242/127/190

PMS 210

HEX #f29ec4

CMYK 1/35/0/0

RGB 249/191/223

PMS 705

HEX #f9d2e5

CMYK 40/5/0/0

RGB 162/211/243

PMS 2975

HEX #a2d2f3

CMYK 31/3/1/0

RGB 186/222/242

PMS 290

HEX #bcdef6

CMYK 22/2/1/0

RGB 209/233/246

PMS 656

HEX d3e9f9

CMYK 11/1/0/0

RGB 232/244/251

PMS 656

HEX #e9f4fd

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %
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5. Bibliotheek

5.1 Gebruik

Ook de bibliotheek hanteert haar eigen kleurenpalet. 

Kleurenpalet
Volgens de algemene regel van de bibliotheek gebruiken we voor titels, visuals 
en kaders de kleur aan 100 % en de achtergrondkleur aan 50 %.

• Voor de vaste activiteitenreeksen (Paarse Zetel, Uit de kastlezingen,  
Library Sessions, Voorleesuurtje, Curieuzeneuzen-Vraagstaarten-Kabinet) 
hangt de kleurenkeuze samen met de kleur van de visual. De kaders zijn wit.

• Voor andere activiteiten gebeurt de kleurenkeuze in overeenstem-
ming met beeld en/of logo, vaak van partners. Als het kleurenpalet van 
de bibliotheek niet volstaat, zijn ook andere kleuren van de Stad Gent 
mogelijk. Kaders zijn wit.

• Voor de algemene communicatie (algemene infofolder, bladwijzer per 
bibliotheek, specifieke infoflyers) gebruiken we kleurkaders: lichtblauw 
voor volwassenen (in plaats van groen) en oranje voor kinderen.

• Voor de cover van de seizoenbrochures gebruiken we de combinatie 
blauw-oranje.

5.2 Kleurwaarden

Kinderen

CMYK  
0/68/84/0

RGB  
237/108/50

PMS 7578

HEX #ed6c31

CMYK  
68/0/22/0

RGB  
60/186/203

PMS 631

HEX #3abacb

CMYK  
0/80/28/0

RGB  
234/82/122

PMS 1915 
HEX #ea517a

CMYK 
84/28/48/5

RGB  
0/134/133

PMS 7717

HEX #008585

CMYK

85/16/100/3

RGB  
0/143/57

PMS 355

HEX #008f38

CMYK 

2/15/96/0

RGB  
254/212/0

PMS Yellow 012

HEX #fdd300

CMYK 

89/30/100/16

RGB  
7/114/51

PMS 356

HEX #067133

CMYK 

12/91/72/2

RGB  
210/50/62

PMS 1797

HEX #d1323d

Let wel dat er voor het 
basislogo gewerkt wordt met 
de waarden 100/0/50/0 of 
75/0/38/0.

Deze kleuren sluiten het best 
aan bij dit kleurenpakket.

Altijd 100 % of 50 % 

¬Zie algemene regel
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CMYK  
71/0/25/0

RGB  
35/183/197

PMS 631

HEX #23b6c4

CMYK 

76/51/47/21

RGB  
68/79/105

PMS 5545

HEX #46616b

CMYK  
35/0/12/0

RGB  
176/221/227

PMS 628

HEX #afdce3

CMYK 

38/26/24/11

RGB  
160/166/173

PMS 429

HEX #9fa6ac

CMYK  
0/97/83/0

RGB  
229/27/43

PMS 485

HEX #e41a2a

CMYK 

12/85/97/2

RGB  
210/64/28

PMS 7597

HEX #d1401c

CMYK  
0/49/42/0

RGB  
244/157/139

PMS 1625

HEX #f39d8a

CMYK 

6/43/49/1

RGB  
234/165/130

PMS 487

HEX #e9a482

CMYK 

61/50/37/9

RGB  
114/117/132

PMS Cool gray 9

HEX #727484

CMYK 

77/6/44/0

RGB  
0/168/158

PMS 3272

HEX #00a89e

CMYK 

31/25/19/5

RGB  
184/181/190

PMS 5295

HEX #?b7b4bd

CMYK 

39/3/22/0

RGB  
171/212/207

PMS 7464

HEX #a9d3cf

CMYK

84/28/52/6

RGB  
1/132/127

PMS 7717

HEX #02847e

CMYK 

0/6/11/0

RGB  
253/237/221

PMS 663

HEX #fef3e6

CMYK 

42/14/26/3

RGB  
158/189/187

PMS 7542

HEX #9ebcbb

CMYK 

0/3/6/0

RGB  
255/249/243

PMS 663

HEX #fff9f3

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Altijd 100 % of 50 % 

¬Zie algemene regel

Volwassenen
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GRAFISCH
ELEMENT
1. Gebruik

2. Constructie

3. Grootte

4. Combinatie

5.  Postionering

6. Achtergrondelement

	6.1	 Staande	formaten

	6.2	 Liggende	formaten

7. Don’ts
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Een van de grote herkenningspunten van de huisstijl is het grafische element, 
ook wel vignet genoemd. Het vloeit voort uit de vorm van het logo. Het element 
is ook uitermate geschikt om bijzondere aandacht te vestigen op bepaalde 
inhoud. Een goed evenwicht in gebruik van het grafisch element zorgt voor een 
goede herkenbaarheid van de Stad Gent. 
 
 

1. Gebruik

Het basiselement is een rechthoek met afgeronde hoeken, gebaseerd op de 
vorm van het basislogo. Gebruik het dan ook altijd in liggende positie en in zijn 
oorspronkelijke verhoudingen.
Dit basiselement kan dienen als drager voor een foto of een tekst. Een beeld 
moet het volledige element opvullen, een tekst loopt beter niet door over ver-
schillende elementen.

Geef het element geen rand of outline.

2. Constructie

De breedte van het basiselement is altijd 137,14 % van de hoogte.  
De afronding van de hoeken wordt ingesteld op 10 % van de hoogte.

Opgelet
Check in InDesign na het verschalen van het grafisch element opnieuw de 
ronding van de hoeken. Het kan zijn dat de verhouding bij het vergroten niet 
behouden blijft.

Als het basiselement gebruikt 
wordt als achtergrondelement, 

wordt er afgeweken van de 
oorspronkelijke verhouding 

van 100 % hoogte op 137,14 % 
breedte. Zie p. 39

afronding = 10 % van de hoogte

137,14 %

10
0

 %
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Als je tekst in het grafisch element plaatst, respecteer dan altijd een minimale 
witruimte van 10 % van de hoogte van het grafisch element. Dat komt overeen 
met de afronding van de hoeken.

3. Grootte

Het grafisch element mag alleen in de oorspronkelijke verhoudingen gebruikt 
worden. Plaats het element op dezelfde pagina zo veel mogelijk in dezelfde 
grootte. Gebruik je het element toch op verschillende groottes op dezelfde 
pagina, hanteer dan altijd het volgende principe:

grootte van het basislogo x1, x1,5, x2, enz.

Alle elementen die met elkaar in contact staan, moeten dezelfde grootte hebben. 
Elementen met verschillende groottes mogen niet met elkaar verbonden worden.

In bepaalde omstandigheden 
mag er afgeweken worden van 
de standaardverhouding van 
het grafisch element. Zie p. 39

Cil et nonsequat 
Umsan utat adiamet, commolut ad et 
nulput ulla conulpute vendiametue 
vullaore eui eumsan utpatum quisi. 
Unt non heniam ad enim dolore te tet 
lan eum zzrilit wis dolobore faccum irit 
la at. Ut atie consed dolenibh er iuscil 
dionsequisi te digna adiametum iliquam, 
quam nis nullam.
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4. Combinatie

Je mag meerdere grafische elementen combineren tot 1 drager. Hierbij moet 
de afronding van de verschillende onderdelen behouden blijven. De verschil-
lende elementen moeten ook op elkaar uitgelijnd staan.

Combineer nooit grafische elementen met het logo. 

5.  Positionering

Het basiselement plaats je het best op een foto of een constrasterende achter-
grond, behalve als het element zelf een beeld bevat.
Verder laten we het over aan jouw esthetische oog. Bij grote twijfel kun je altijd 
terecht bij de Dienst Communicatie.

De grafische elementen 
diagonaal op elkaar uitlij-
nen mag niet.

Verwijder altijd het ster-
retje bij het vormen van 
een kwadrant met 4 of 
meer elementen. 

Cil et nonsequat. Umsan utat adiamet, 
commolut ad et nulput ulla conulpute 
vendiametue vullaore eui eumsan utpatum 
quisi. Unt non heniam ad enim dolore te 
tet lan eum zzrilit wis dolobore faccum 
irit la at. Ut atie consed dolenibh er iuscil 
dionsequisi te digna adiametum iliquam, 
quam nis nullam iusto od tin enisl iriure 
eraessi eu faccum dolorper in hent dolobore 
magnibh eraestrud dip etue vel ulputpat 
vendiat at autpat.

Esequam	
zzrit	utem	
dui	tio	
doloreet	at.

 3/2/2008 Sit commy niscipit

 6/3/2008 Quisim er

 19/4/2008 Nullaorem vel ilismole

 2/4/2008 Magnibh esto consequi

 14/5/2008 Euipis nosto

 17/8/2008 Deliqui smodolor sequ

 3/12/2008 Esenim velis nummy no  

 27/12/2008 Num irilisisci blam cort

Lorem ipsum dolor sit amet.
Nonsectem ipsum volore vullaorperit esta volorer si blamet nostio diat lorero et lor augue 
vel doluptat. Im zzriusto eui et nos nullum nulputat. Cil et nonsequat. Umsan utat diamet, 
commolut ad et nulput ulla conulpute vendiametue vullaore eui eumsan utpatum.

Equat. Lesenia mconsenim inci tat, vendre doloreet, sendipsum velit num zzril deliquip ea 
facilit dolobore tat. Orerosto corer am ip eugait lore feuguer cidunt laore tatum nostisi 
scidunt niamet alisl illan henibh exeros nos euis aciduis nostinim ilit nummy nulpute et lorer 
se magna feum venibh ex eriurem iureros nullam nullaortion verat num.

Zzrit iril utem iure core tet ulput vulputat lam quip ercipsuscil utatio dit praesequipit augue 
delit landreet dion ut utatin venit nonulputem ad tatet iliqui estinim dolutem iriustie modig
nit lobore do odoloboreros diamet lametummod dolesto conse modolobore feum in ut 
prat. Lortion henim volortin ut aliquis aut nostin utpat velissi smolobore magnim vel il ipit 
acidunt lan henissi. Lam quip ercipsuscil utatio dit praesequipit augue delit landreet dion ut 
utatin venit nonulputem ad tatet.

Hoe verwijder je het ruitje dat 
ontstaat bij het combineren 
van vier of meer elementen?

• Selecteer het ruitje met 
een holle pijl en ‘delete’ 
hoek voor hoek.

• Zet het vlakje in dezelfde 
kleur bovenaan en  
selecteer met pathfinder 
‘verenigen’.
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Bij interne affiches staan de 
grafische elementen als achter-
grondelement meer bij elkaar 
gedrukt en verder naar boven. 
Dit omdat er onderaan plaats 
moet zijn voor het vermelden 
van partners, sponsors, …

6. Achtergrondelement

6.1  Staande formaten

Het grafisch element kan ook gebruikt worden als achtergrondelement. Bij deze 
toepassing plaats je het best twee grafische elementen onder elkaar met een 
bepaalde afstand errond. Om die afstand consequent aan te houden, vervalt de 
vaste verhouding van het grafisch element.

Voor elk formaat geldt een aangepaste afstand:
A6: 5 mm
A5: 7
A4: 10
A3: 14
A2: 19,8
A1: 28
A0: 39,6
1200 x 1600: 52
Amerikaans formaat: 7

6.2  Liggende en vierkante formaten

Bij liggende en vierkante formaten gebruik je maar 1 achtergrondelement, dat 
aangepast wordt aan het formaat van de drager. Vierkante formaten krijgen de 
marges en afrondingen van het DIN-formaat waar ze het dichtst bij aansluiten. 
Afwijkende formaten krijgen de gemiddelde marges en afrondingen van de  
2 DIN-formaten waar ze het dichtst bij aansluiten.
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Basis- of themalogo.
Hou rekening met de afstand 

tot die hoek. Laat het logo 
altijd lijnen met een denkbeeldig 

kader.

Drietorenslogo.
Hou rekening met de 
afstand tot de hoek. 
Laat het logo altijd 

lijnen met een 
denkbeeldig kader.

De afstand van het 
achtergrondelement tot 
de rand hangt af van het 
formaat van de drager.

Dit voorbeeld is opgemaakt op een A3-formaat.
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7. Don’ts

Laat elementen van verschillende groottes 
niet aansluiten, hou ze duidelijk gescheiden.

Plaats nooit grafische elementen van dezelfde 
grootte op elkaar.

Roteer het grafisch element niet, gebruik het 
enkel horizontaal.

Gebruik het grafisch element niet rechtop-
staand, gebruik dan twee aansluitende 
liggende vlakken.

Vervorm het grafisch element niet: respecteer 
de verhouding en de afronding van de hoeken. 
Uitzondering is het gebruik als achtergrond-
element.

Lijn de grafische elementen altijd op elkaar uit.

Let erop dat de afronding altijd in verhouding 
blijft tot de grootte van het element.

Pas geen vullingen met toonverloop of bijzon-
dere effecten toe op het grafisch element. 

Gebruik op eenzelfde pagina geen elementen 
met groottes die minder dan 50 % verschillen.

Haal bij het combineren van vier of meer  
elementen van eenzelfde kleur of foto de  
stervormige opening in het midden weg.

Gebruik het grafisch element niet aflopend. 
Het volledige element moet zichtbaar blijven.



gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/pers-publicaties/huisstijl
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TYPOGRAFIE
1. Primair lettertype: Interstate

2. Secundaire lettertypes

2.1	 Calibri

2.2	 Arial
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Gent wil helder communiceren met alle betrokkenen, in teksten die altijd ge-
makkelijk te lezen zijn. Daarom hebben we gekozen voor eigentijdse lettertypes 
die uitnodigen om verder te lezen. De Interstate is een bijna grafisch element 
in de huisstijl en zorgt dus ook voor een zeer grote herkenbaarheid.

Leesbaarheid is altijd de eerste bekommernis bij de keuze van het lettertype.

Al onze teksten zijn links uitgelijnd. Teksten uitvullen, doen we niet.

Gebruik niet te veel varianten van een lettertype (light, black, bold, ...) door 
elkaar.

Doorlopende teksten zetten we in het zwart. Voor titels en tussentitels, inleidin-
gen en korte stukken tekst (bijvoorbeeld op een affiche) kun je kiezen uit het 
kleurenpalet. Vermijd een overvloed aan verschillende kleuren op 1 pagina. Het 
moet duidelijk en esthetisch blijven. Veel hangt af van het soort beeld dat je 
gebruikt.

Het kleurenpalet vind je op p. 23
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Opgelet:

Van dit font wordt de Italic 
en de Condensed-variant niet 
gebruikt.  
Online wordt het font  
Expressway gebruikt zie p. 73

1. Primair lettertype: Interstate

Interstate is een aangename, eigentijdse, schreefloze letter. Je kunt hem zowel 
gebruiken voor titels als voor doorlopende teksten. Bovendien is Interstate een 
uitgebreide letterfamilie met voldoende gewichten om de nodige variatie te 
brengen in de lay-out: van light over regular en bold tot black.

Interstate wordt vooral voor drukwerk gebruikt. 

Interstate Light
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Interstate Regular
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890	@&é”’(§è!çà)><
	
“Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipisicing	elit,		
sed	do	eiusmod	tempor	incididunt	ut	labore	et	dolore	magna	aliqua.”

Interstate Bold
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Interstate Black
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”
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2. Secundaire lettertypes

Omdat niet op elke computer het primaire lettertype Interstate geïnstalleerd is, 
gebruiken we voor Office-toepassingen secundaire lettertypes: Calibri en Arial. 
Die lettertypes staan standaard op elke computer. We gebruiken ze vooral voor 
brieven, bewonersbrieven, formulieren en allerlei bestuurlijke toepassingen die 
het personeel van de Stad Gent gebruikt en/of maakt op een pc in Windows.

2.1 Calibri

Calibri is een eenvoudig leesbare schreefloze letter die op vrijwel elke computer 
staat en zowel op het scherm als gedrukt vlot leesbaar is. Gebruik hem voor 
langere, doorlopende teksten.

Calibri Regular
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Calibri Italic
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Calibri Bold
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Calibri Bold Italic
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”
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2.2 Arial

Gebruik Arial specifiek voor doorlopende teksten die enkel op beeldscherm 
gelezen worden, zoals websites of e-mails. 
Wees zuinig met Arial Italic: cursieve tekst is minder toegankelijk dan rechte tekst.

Arial Regular
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Arial Bold
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Arial Italic
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @&é”’(§è!çà)><
 
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”



gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/pers-publicaties/huisstijl
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BEELDTAAL
1. Fotografie

1.1	 Beschrijving

1.2	 Richtlijnen

1.3	 Beeldbank

2. Video

 2.1	 Lineaire	video

2.2	 Loopingvideo
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1. Fotografie

1.1 Beschrijving

De authenticiteit van Gent vertaalt zich in een zekere ‘rauwheid’ van onze 
foto’s. Onze beelden zijn nooit onecht of gekunsteld. Natuurlijkheid, spontaniteit 
en beleving zijn kernwoorden van onze beeldtaal.

Onverwachte elementen die niet helemaal binnen de context lijken te passen, 
contrasten en de schoonheid van het ‘alledaagse’ communiceren mee wat Gent is.

Probeer de gelaagdheid van Gent echter niet (geforceerd) in 1 beeld samen te 
persen. De gelaagdheid komt naar voren door verschillende beelden te combi-
neren en door het geheel van al onze communicatie-uitingen samen.

Energiek
• Onze beelden stralen zo veel mogelijk levensvreugde, enthousiasme en 

‘beleving’ uit: dat betekent ook dat de foto’s in de mate van het mogelijke 
mensen bevatten, mensen die bezig zijn.

• Dynamiek kan fotografisch op verschillende manieren weergegeven worden. 
Het hoeft daarbij niet altijd om letterlijke beweging te gaan. Ook onver-
wachte contrasten, emotie en kleur kunnen bijvoorbeeld heel dynamisch 
overkomen.

Warm
• Kies altijd warme kleuren (in alle seizoenen).
• Kies beelden die ‘zinderen’.
• Emotie: toon hoe mensen Gent ervaren en beleven.
• Toon interactie: tussen mensen onderling, tussen mensen en de omgeving.

Nieuwsgierig
• Focus op de essentie van het beeld: ook al gebeurt er heel wat, toch 

moet de kijker onmiddellijk doorhebben waar het over gaat.
• Toon (in diverse beelden) de rijkheid van de stad Gent: het is een stad 

waar mensen uit vele verschillende culturen en van verschillende leef-
tijden of afkomst samenwonen, waar mensen op heel uiteenlopende 
manieren van het leven kunnen genieten.

• Ook al streven we naar een zekere herkenbaarheid (bijvoorbeeld voor 
toeristen), toch is het heel belangrijk om clichématige beeldtaal te  
vermijden.

Open
• Onze beelden mogen nooit beklemmend aanvoelen; we gaan indien  

nodig wel voldoende close-up in onze onderwerpen, maar de achter-
grond suggereert altijd een zekere openheid.

• Onze beelden moeten realistisch zijn, maar tegelijk een zeker positivisme 
uitstralen. 
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1.2 Richtlijnen

• Zowel kleur- als zwart-witfoto’s zijn toegelaten.
• Vermijd extreme scherptediepte: onze beelden moeten altijd helder zijn, 

scherp op voor- en achtergrond
• Spring om dezelfde reden voorzichtig en selectief om met bewegings- 

onscherpte.

1.3 Beeldbank

Wat is de beeldbank
De beeldbank is een toepassing voor het centrale beheer van beeldmateriaal 
binnen de stadsorganisatie. De beeldbank werkt over alle stadsdiensten heen. 
Daarom vind je er een rijk aanbod aan zowel recent beeldmateriaal als verschil-
lende collecties oude archiefbeelden vanuit het Stadsarchief. 
De beeldbank zorgt niet alleen voor een centraal beheer van ons beeldmateriaal, 
maar ook voor een grotere toegankelijkheid ervan, en dat zowel binnen als 
buiten de stadsdiensten.

Twee websites
De beeldbank heeft twee websites. Hieronder een samenvatting:

Externe website
http://beeldbank.gent.be

Interne website
http://beeldbank.gentgrp.gent.be

Gewone internettoegang volstaat Toegang enkel via stadsnetwerk

Geen login nodig Logingebonden

Beperkte selectie beelden Ruimere selectie beelden die voor 
de Stad toegankelijk zijn

Foto’s bekijken, voorbeeld down-
loaden

Foto’s bekijken, voorbeeld down-
loaden

Foto’s in hoge resolutie op aan-
vraag

Foto’s in hoge resolutie meteen 
downloadbaar

Aan de slag
Ben je een collega-stadsambtenaar? Dan heb je automatisch toegang tot de 
beeldbank. Inloggen kan met de gegevens waarmee je ’s morgens je pc opstart. 
Nog geen downloadrechten? Luister bij je contactpersoon Beeldbank op je 
dienst (zie intranet > media en publicaties > beeldbank > Lijst contactpersonen 
beeldbank).

Ben je een externe lay-outer? Op de externe website vind je een selectie beel-
den. Wil je een aantal beelden in HR of wil je ruimere toegang tot de beeldbank 
(stadsnetwerk), mail dan naar beeldbank@gent.be.

Te onthouden
• De meeste foto’s hebben het copyright Stad Gent (veld rechtenhouder in 

metadata), die zijn vrij te gebruiken in stadspublicaties.
• Vind je geen geschikt beeld? Je kunt ook altijd de stadsfotograaf inscha-

kelen. Dan bekijken we je vraag.  
Mail ook hiervoor naar beeldbank@gent.be.

Link naar de beeldbank:

gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/pers- 

publicaties/huisstijl
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2. Video

We streven ernaar om het basislogo altijd in beeld te houden voor een  
continue herkenbaarheid bij uitzending. 

Video’s zijn, net zoals onze andere communicatie-uitingen, zo toegankelijk
mogelijk. Daarom streven we ernaar om video’s altijd te ondertitelen.

2.1 Lineaire video

De film wordt getoond in een presentatie of is te zien op internet/tv, waar de 
kijker van het begin tot het einde aandachtig kijkt naar de film. Hierdoor hoeft 
de boodschap maar 1 keer visueel meegegeven te worden. De rest wordt duide-
lijk door de inhoud van de film zelf.

2.2  Loopingvideo

Als we met de Stad Gent op een beurs of dergelijke staan, speelt er vaak ter 
info een film in loop-modus. De boodschap moet ofwel herhaaldelijk ofwel  
constant getoond worden.



gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/pers-publicaties/huisstijl
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DRUKWERK
TOEGEPAST

1. Extern

 1.1	 Affiche

	1.2	 Affiche	met	sponsorbalk

1.3	 Brochure	/	flyer

1.4	 Groepsgerichte	briefwisseling

1.5	 Persoonsgerichte	briefwisseling

2. Intern

2.1	 Affiche

2.2	 Envelop

2.3	 Visitekaartje



56

D
R

U
K

W
E

R
K

T
O

E
G

E
P

A
S

T

In tijden waarin we duurzaam moeten omgaan met papier en drukwerk, streven 
we ernaar om kanalen op te zoeken die deze kunnen vervangen of minstens bij-
staan in de ondersteuning van de communicatiedragers. We hebben als stads-
organisatie de plicht om onze communicatie aan een zo uitgebreid mogelijk pu-
bliek te richten en moeten dus rekening houden met de toegankelijkheid. Zo is 
er nog altijd een grote digitale kloof en kan niet elk analoog kanaal vervangen 
worden door een digitaal. We kunnen er wel naar streven deze kloof te dichten 
door als stadsorganisatie de richting aan te geven waar die gratis digitale 
kanalen ter beschikking staan. Zo zijn er de Gentinfo-loketten waar computers 
ter beschikking zijn en digitaal talentpunten in buurt- en open huizen.

Intern/extern
We maken in de huisstijl een kleine nuance tussen externe communicatie en 
interne communicatie, omdat we merken dat de respectieve informatie ook 
genuanceerd is.

Bij externe communicatie streven we ernaar om de contactgegevens conse-
quent te koppelen aan het beeld. Zo weet de ontvanger quasi onmiddellijk waar 
hij verdere informatie kan vinden. Deze communicatie gaat bijna altijd uit van 
de Stad Gent. Communiceren vanuit de diensten doen we niet, tenzij het gaat 
om een specifiek contactpunt, zoals het Infopunt Migratie.

Interne communicatie vertrekt net wel vanuit de specifieke diensten. Zo is het 
voor de collega’s en medewerkers snel duidelijk wie de bron is.

Grid
Op deze pagina’s maken we gebruik van een grid om duidelijk aan te tonen hoe 
de basis voor elke drager eruitziet. Die grid is maar een basisrichtlijn waartoe 
je je kunt wenden bij twijfel over de plaatsing van de logo’s en andere elemen-
ten. Zoals we schreven in de introductie van dit huisstijlhandboek laten we je 
graag de vrijheid om creatief met onze huisstijlelementen om te gaan.
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1. Extern

1.1 Affiche 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van affiches in onze huisstijl. Zoals eerder 
aangegeven laten we voldoende vrijheid in onze huisstijl om creatief aan de 
slag te gaan met de verschillende huisstijlelementen. Bij twijfel kun je altijd 
terugvallen op de grid.
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Drietorenslogo.
Hou rekening met  

de afstand tot de hoek. 
Laat het logo altijd 

lijnen met een denk-
beeldig kader.

Het grafisch  
element wordt op een 
affiche standaard in 

de linkerbenedenhoek 
gezet. Het is even groot 
als het logo of er is een 

duidelijk verschil.  

Basislogo of themalogo.
 Hou rekening met de afstand 

tot de hoek. Laat het logo 
altijd lijnen met een 
denkbeeldig kader.

De afstand van 
het achtergrond-
element tot de 

rand hangt af van 
het formaat van 
de affiche. Hier 

vind je alle 
afmetingen: p.39

Werkfichenummer 
dat je meekrijgt 
bij de planning.

Op elke publicatie 
(affiches, brochures, 
magazines …) komt 
een verantwoorde-

lijke uitgever:  
V.u.: Paul Teerlinck, 

stadssecretaris - 
stadhuis,  

Botermarkt 1, 9000 
Gent — 2014
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1.2 Affiche met sponsorbalk

Hieronder vind je enkele voorbeelden van affiches in onze huisstijl. Zoals eer-
der aangegeven laten we voldoende vrijheid in onze huisstijl om creatief aan 
de slag te gaan met de verschillende huisstijlelementen. Bij twijfel kun je altijd 
terugvallen op de grid.

Bron: Huis van Alijn,  
Gent

V.
u.
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halfvastenfoor 2014

Sint-Pietersplein - Kramersplein - Sint-Amandplein
Gentinfo 09 210 10 10    -    www.gent.be/halfvastenfoor

ZONDAG 23 MAART EN  
ZONDAG 13 APRIL
Foorwandeling met gids 
 

Start: 14 uur, Vleeshuis 
Einde: 16.30 uur, Sint-Pietersplein
Kaarten: 10 euro, reserveren via  
Uitbureau op 09 233 77 88. 
Inclusief oliebollen!

WOENSDAG 26 MAART

Buffalodag
 

Kom in blauw-wit of toon uw sup-
porterskaart aan de deelnemende 
kramen en krijg 30 % korting!  
Vanaf 18 uur ontmoeting met de 
Buffalo’s.

ZONDAG 13 APRIL 

Kortingsdag 
 

30 % korting voor alle bezoekers.

22 maart tot en met 13 april
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Grid

Als er partners vermeld worden, 
wordt het achtergrondelement 

verkleind. Plaats het drietorenslogo 
zo rechts mogelijk.

Basislogo of Themalogo. 
Hou rekening met de afstand 

tot de hoek. Laat het logo 
altijd lijnen met een 
denkbeeldig kader.

Werkfichenummer 
dat je meekrijgt 
bij de planning.

Op elke publicatie 
(affiches, brochures, 
magazines, …) komt 

een verantwoordelijke 
uitgever:  

V.u.: Paul Teerlinck, 
stadssecretaris -  

stadhuis, Botermarkt 1, 
9000 Gent — 2014

Het grafisch  
element wordt 
op een affiche 

standaard in de 
linkerbeneden-

hoek gezet. Het is 
even groot als het 
logo of er is een 
duidelijk verschil. 

Zie p.35

De afstand van 
het achtergrond-
element tot de 

rand hangt af van 
het formaat van 
de affiche. Hier 

vind je alle  
afmetingen: p.39
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1.3 Brochure / Flyer

Als je partners moet vermelden, plaats je de logo’s achteraan samen met het 
drietorenslogo.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van brochures en flyers in onze huisstijl. 
Zoals eerder aangegeven laten we voldoende vrijheid in onze huisstijl om crea-
tief aan de slag te gaan met de verschillende huisstijlelementen. Bij twijfel kun 
je altijd terugvallen op de grid.

HEBT U EEN VRAAG?

KOM LANGS ZONDER AFSPRAAK:

voor info en/of een kort gesprek 

maandag tot en met vrijdag 

tussen 9 en 13 uur

behalve op dinsdag en tijdens de schoolvakanties

KOM LANGS OP AFSPRAAK: 
voor info en/of een adviesgesprek 

maandag tot en met vrijdag 

tussen 9 en 20 uur

EEN AFSPRAAK KUNT U MAKEN:
via het contactformulier op de website, 
per mail of telefonisch

www.opvoedingswinkelgent.be

opvoedingswinkel@gent.be

09 233 26 02

Geef alvast enkele mogelijke momenten door.

GESLOTEN: 

• van 15 juli tot 15 augustus 
• tussen Kerstmis en Nieuwjaar

RECTOKANT
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Hier kunt u  terecht met al uw kleine 
en grote vragen over de opvoeding 
van kinderen tussen 0 en 18 jaar.
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Sint-Margrietstraat 4 
9000 Gent
Tel. 09 233 26 02
opvoedingswinkel@gent.be
www.opvoedingswinkelgent.be 
     www.facebook.com/OpvoedingswinkelGent

met het openbaar vervoer: 
tram 1  (halte Gravensteen) 
tram 4 (halte Langesteenstraat)

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING

BEREIKBAAR:

OPVOEDINGSWINKEL GENT

Kom naar de Opvoedingswinkel Gent!
Hebt u er ook eendje?

VOOR WIE?ONS AANBOD:
• We bieden u een luisterend oor. 
• We geven informatie over opvoeden. 
• We maken u wegwijs in het Gentse aanbod  
 opvoedingsondersteuning. 
• We geven advies op maat van uw vraag.

Uw vraag staat centraal.  We werken gratis en 
anoniem. Wilt u er graag een tolk bij? Geef ons 
een seintje!

We zijn er voor papa’s, mama’s, grootouders, 
familie … Kortom voor iedereen die van ver of 
dichtbij betrokken is bij de opvoeding 
van kinderen en jongeren tussen 
0 en 18 jaar.

OPVOEDEN ...

Opvoeden doet u elke dag, het is leuk en uitdagend. 
Toch is het niet altijd even gemakkelijk. Elke ouder 
heeft weleens twijfels, onzekerheden en vragen bij 
het opvoeden van kinderen en jongeren. 

• Mijn baby huilt veel. Is dat normaal en wat kan ik   
eraan doen?

• Mijn zoon wil alleen maar frietjes eten.

• Hoe moet ik omgaan met het verdriet van mijn   
dochter?

• Kan het kwaad dat onze dochter te lang aan de   
computer zit?

• Bij mijn ex-partner mogen ze alles. En ik stel   
liever duidelijke grenzen.

• We hebben steeds ruzie met onze 15-jarige    
dochter.

• Zit mijn kind wel op de juiste school?

• Ik wil eigenlijk gewoon eens even nagaan of ik   
wel goed bezig ben?!

Meestal kunt u met die vragen terecht bij vrienden, 
familie of school, maar ook in de opvoedingswinkel 
kunt u terecht voor ondersteuning.
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Grid

Hiervan bestaan varianten. 
Zie gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/pers-publicaties/
huisstijl
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1.4 Groepsgerichte briefwisseling 

Administratieve communicatie bedraagt een groot deel van al onze com-
municatie. Daarom is het des te belangrijker dat ook die de herkenbaarheid 
meedraagt van onze huisstijl. Het gaat hierbij enkel over bewonersbrieven. 
Hieronder een voorbeeld van een bewonersbrief. Deze kondigt meestal werk-
zaamheden of mobiliteitsveranderingen aan in een bepaalde buurt.

Hiervan bestaat een sjabloon 
dat alle diensten kunnen 

downloaden via gent.be/over-
gent-en-het-stadsbestuur/pers-

publicaties/huisstijl
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1.5 Persoonsgerichte briefwisseling 

Het formaat van de brief is 
altijd een A4.

Hiervan bestaat een sjabloon 
dat alle diensten kunnen 
downloaden via gent.be/over-
gent-en-het-stadsbestuur/pers-
publicaties/huisstijl
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2. Intern

2.1 Affiches 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van affiches in onze huisstijl. Zoals eer-
der aangegeven laten we voldoende vrijheid in onze huisstijl om creatief aan 
de slag te gaan met de verschillende huisstijlelementen. Bij twijfel kun je altijd 
terugvallen op de grid.

ENERGIEK HET WEEKEND IN 
MET JE COLLEGAʼS

Vrijdag 19 september 2014 
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Meer info:
Departement HR

) 09 266 75 25 – 09 266 73 25

) personeelsevenementen@gent.be

         intranet via Knop Personeels- 
         evenementen op de startpagina

SPORTEVENT  IN    ROZEBROEKEN
Vrijdagmiddag 19 september 2014 van 13 tot 16 uur 
HAPPY HOUR vanaf 16 uur!

Inschrijven?  
Vanaf dinsdag 8 juli 9 uur tot en 
met vrijdag 5 september 19 uur

Hoe? 
Gentinfo op 09 210 10 10
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f i l m  f e s t    g e n t
zondag 19 oktober 2014 

EEN SPANNENDE OCHTEND MET JE COLLEGA’S

Meer info:
Departement HR

) 09 266 75 25 – 09 266 73 25

) personeelsevenementen@gent.be

FILM FEST GENT    KINEPOLIS GENT
zondag 19 oktober 2014 vanaf 10 uur (zie aanvangsuur 
op uw ticket) 3 euro per ticket, waarvan 1 euro voor het goede doel

Inschrijven?
Je kunt 2 tickets reserveren 
vanaf donderdag 11 september 
9 uur tot vrijdag 3 oktober 19 uur

Hoe? 
Gentinfo op 09 210 10 10
Intranet via Knop Personeels- 
evenementen op de startpagina

FILM FEST GENT    
zondag 19 oktober 2014 vanaf 10 uur 

‘

FOUTE 
NIEUWJAARSFUIF
5 JANUARI 2015 vanaf 17 uur 
Balzaal Kunstencentrum VOORUIT

Belgium

Best 
Workplaces 2013

Meer weten?
Sodiganda
Hof Van Ryhove
Onderstraat 22
9000 Gent 
Tel. 09 266 53 80 
E-mail sodiganda@gent.be         
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Grid
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Meer info:

Dienst
Afdeling
Gebouwnaam
Straat en huisnummer
9000 Gent
Tel. 00 000 00 00

emailadres

De algemene info wordt buiten het 
achtergrondelement geplaatst.

Het grafisch  
element wordt 
standaard in de 
linkerbeneden-
hoek geplaatst.

Bij interne  
affiches is het 
achtergrond- 
element altijd 

even groot. Het 
dubbel vignet 

wordt vier grid-
vakjes verkleind. 

Hou bij het 
drietorenslogo rekening 

met de afstand tot de 
hoek. (zie gridsjabloon)

De afstand van 
het achtergrond-
element tot de 

rand hangt af van 
het formaat van 
de affiche. Hier 

vind je alle 
afmetingen: p.39

Het stramien kan je downloa-
den op gent.be/over-gent-en-
het-stadsbestuur/pers-publica-
ties/huisstijl
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2.2 Envelop

Volgens de principes van de huisstijl komt het drietorenslogo op de achterkant 
van de envelop.

U.V.

Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent

Afmetingen van de  
standaardenvelop: 

C4: 310 x 230 mm  
hor (zonder venster) en vert 

(met venster)

C5: 229 x 162 mm 
hor zonder venster

Amerikaans formaat:  
229 x 114 mm 

(met en zonder venster)

allemaal met en  
zonder UV in de  

rechterbovenhoek.

UV
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2.4 Visitekaart

Maarten Boes 
Departement Communicati e en Promoti e
Dienst Communicati e
Coördinator-expert leidinggevend
Creati e

Bezoekadres
Sint-Niklaasstraat 27
9000 Gent
Tel. 09 266 52 50
Gsm 0473 93 99 95    
maarten.boes@gent.be
www.gent.be

Postadres
Stad Gent
Dienst  Communicati e
Stadhuis
Botermarkt 1 - 9000 Gent

Formaat van de visitekaartjes: 
85 x 55 mm

2.3 Groetenkaart

Afmetingen van de groeten-
kaart: 210 x 100 mm



gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/pers-publicaties/huisstijl



T
O

E
G

E
P

A
S

T
O

N
L

IN
E

ONLINE
TOEGEPAST

1. Expressway

2. Webkleuren

3. Sociale media

4. Digitale nieuwsbrieven

 4.1	 Extern

 4.2	 Intern

5. Powerpoint
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Onlinecommunicatie wordt alsmaar belangrijker. In het kader van duurzaam-
heid moeten we er ook altijd vaker op inzetten. We hebben dan ook een aantal 
onlinekanalen omgeschakeld naar onze huisstijl. Het gaat om onze website, 
sociale mediapagina’s, digitale nieuwsbrieven en PowerPointpresentaties. 

Het is moeilijk om in een omgeving met zo veel verschillende formaten een 
richtlijn vast te leggen, daarom baseren we ons op een aantal voorbeelden van 
waaruit vertrokken kan worden.

Het is belangrijk dat de herkenbaarheid van de huisstijl in de onlinekanalen 
onderhouden wordt. Het positioneren van het basislogo en het gebruik van de 
afgeronde hoeken en grafische elementen zijn belangrijk.
Zoek naar een evenwicht, probeer niet alles in grafische vormen te steken, 
maar verval ook niet in visuals waar geen enkel element van de huisstijl in te 
herkennen is.

Onthou dat onze huisstijl een kader is waarbinnen creatief gewerkt mag worden.
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1. Expressway

De interstate is een font dat online moeilijk te verkrijgen is en vaak niet goed 
wordt weergegeven. Daarom gebruiken we bij websites de fontfamilie: Express-
way. Die gelijkt goed op de Interstate en wordt beter weergegeven op verschil-
lende dragers en groottes.

2. Webkleuren

Het is in het kader van deze toegankelijkheid dat we ook altijd vertrekken van 
voldoende contrastrijke kleuren voor onze online kanalen. Gebruik als basis:
 
Cyaan: #009FE9 (is voldoende licht).
Donkere Cyaan: #007DB3 (tekst en als achtergrond voor witte tekst).
Huisstijldonkergrijs: #2b3f47 (volledig WCAG).

Deze kleuren kunnen dan op zich weer gecombineerd worden met een kleur 
uit het huisstijl-gamma. (Let wel: die kleur kun je maar beter niet gebruiken 
voor belangrijke tekst. Verdonker of verlicht de kleur eventueel tot het contrast 
ervan overeenstemt met WCAG.)

3. Social media

Facebookheader
Er mag een ander lettertype gebruikt worden als onderdeel van een campagne-
beeld. Passend bij de sfeer en de aard van de communicatie.

E-mailbanner
Er mag een ander lettertype gebruikt worden als onderdeel van een campagne-
beeld. Passend bij de sfeer en de aard van de communicatie.

gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/
pers-publicaties/huisstijl
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4. Digitale nieuwsbrieven

4.1 ExternExterne nieuwsbrieven zijn 
gericht naar de Gentenaars.
Ze worden volgens een vast 

stramien opgemaakt en bevat-
ten het basislogo linksboven 
en een foto in de header. De 

praktische info staat in de 
rechterkolom en de dienstinfo 

onderaan, samen met het  
drietorenslogo.

Aparte foto’s in vignetten  
staan bij de tekstinhoud  

waar ze bijhoren.
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4.2 Intern Interne nieuwsbrieven zijn 
gericht naar het stadsperso-
neel zelf. In de header staat 
enkel de titel en de datum van 
de nieuwsbrief en rechts de 
contactinformatie.
Onder de header staat de 
inhoudstafel. In de rechterkolom 
staat nog andere praktische info.

Rechtsonder staat het drieto-
renslogo. Aparte foto’s in vig-
netten staan bij de tekstinhoud.
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5. Powerpoint

Titel van de presentatie
Subtitel van de presentatie

Titel van de presentatie
Subtitel van de presentatie
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Dit is de standaard titel voor de presentatie 
bovenaan

Titel van tekstblok
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SIGNALISATIE
TOEGEPAST

1. Gebruik

2. Kleurgebruik

3. Dragers

4. Opbouw
	4.1	 Gebouwen	van	de	Stad

	4.2	 Lift

	4.3	 Trap

	4.4	 Verdieping	

	4.5	 Kruispuntsignalisatie

5. Toepassingen

6. Evenement
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Onze huisstijl moet op alle vlakken doorgetrokken worden en overal herken-
baar zijn. Dat geldt ook voor de infrastructuur en signalisatie. Daarom zaten 
mensen van verschillende diensten, zoals Vastgoedbeheer en de Cel Ontwerp, 
samen om tot een basisprincipe te komen bij het ontwerpen, schilderen en 
signaliseren van beheersgebouwen.

1. Gebruik

Bij het plaatsen van signalisatie houden we 1 doelgroep voor ogen: de burger. 
Daarom krijgen de lokalen altijd een nummer en op de signalisatie vaak ook 
nog een functieomschrijvend icoon en een functieomschrijving. Dit om verwar-
ring te voorkomen.

De signalisatie en de inrichting van het gebouw worden op elkaar afgestemd. 
Als de inrichting van het gebouw verandert, moet rekening gehouden worden 
met de aanwezige signalisatie. Het kleurenschema wordt doorgetrokken in het 
hele gebouw. Vermijd een kleurschema per verdieping.

2. Kleurgebruik

De toegankelijkheidsregels, waar ook de Stad Gent aan moet voldoen, eisen 
altijd voldoende contrast in signalisatie. Daarom is  huisstijldonkergrijs de 
aangewezen basiskleur. Die kan gecombineerd worden met secundaire kleuren, 
afhankelijk van de kleuren in het gebouw zelf.

2.1 Kleurwaarden
Hoofdkleur: huisstijldonkergrijs

Secundaire kleuren

CMYK 40/0/0/85

RGB 41/62/72

PMS 432

HEX #2b3f47

Een overzicht van de secundaire 
kleuren vind je op p. 25
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IE3. Dragers

Bij het opstellen van een volgende raamovereenkomst voor dragers van signali-
satie wordt rekening gehouden met de volgende eigenschappen:

• Flexibel aanpasbaar in de toekomst
• Vandalismebestendig (graffiti, krasbestendig, diefstal, brand)
• Snel en autonoom aanpasbaar
• Toegankelijk

4. Opbouw

Er moet altijd contact opgenomen worden met de Dienst Vastgoedbeheer voor
signalisatie bij beheersgebouwen.

4.1  Gebouw van de Stad

Als er geen Gentinfo-Punt of begeleidingssysteem is in het gebouw, dan moet 
er een overzichtsbord met signalisatie van diensten te vinden zijn aan de 
ingang. Dat bord moet flexibel aanpasbaar zijn. In alle andere gevallen staat er 
geen bord.

4.2  Lift

Als er geen Gentinfo-Punt of begeleidingssysteem is in het gebouw, dan moet 
er een overzichtsbord met signalisatie van diensten te vinden zijn aan de lift. 
Dat bord moet flexibel aanpasbaar zijn. In alle andere gevallen is er ook signali-
satie. Die bestaat dan enkel uit nummers.

4.3  Trap

Als er geen Gentinfo-Punt of begeleidingssysteem is in het gebouw, dan moet 
er een overzichtsbord met signalisatie van diensten te vinden zijn aan de trap. 
Dat bord moet flexibel aanpasbaar zijn. In alle andere gevallen is er ook signa-
lisatie. Die bestaat dan enkel uit nummers. Elke verdieping krijgt een afzonder-
lijke aanduiding.

4.4 Verdieping

Als er geen Gentinfo-Punt of begeleidingssysteem is in het gebouw, dan moet 
er een overzichtsbord met signalisatie van diensten te vinden zijn aan de 
ingang van de verdieping. Dat bord moet flexibel aanpasbaar zijn. In alle andere 
gevallen staat er geen bord. In alle andere gevallen is er ook signalisatie. Die be-
staat dan enkel uit nummers. Elke verdieping krijgt een afzonderlijke aanduiding.

4.5  Kruispuntsignalisatie

Signalisatie naar specifieke loketten of wachtruimtes en lokalen.
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5. Toepassingen

Dienstaanduiding

In parkings, op buitenmuren, borden,...

Aanduiding personeelsrestaurant

Lift-aanduiding

personeelsrestaurant

wachtruimte

3

Gentinfo - Punt

Haal eerst een

ticket

Gentinfo-Punt

Vergaderzaal Arabesk

Dienst Communicatie
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Aanduiding binnen gebouwen

Lokaalbordjes

Praktische borden

Tv-scherm

Aanduiding binnen gebouwen met gemengde partners
Binnenin historische gebouwen mag er gewerkt worden met kleurtonen die bij 
het gebouw passen. 

vergaderzaal

342
Infopunt Migratie

335

Infopunt Migratie

Cel vermiste  
personen

332
maaltijdcheques

615

Schoonmaak AfvalTrapDouche

Loket Migratie

A18       12

     16/3/2013   14 uur

wij bedienen

in behandeling
A79

3

A77

5

A75

11

A72

8

DIENST CULTUURPARTICIPATIE
CIRCA - CULTUURCENTRUM

DIENST 
CULTUURPARTICIPATIE

CIRCA 
CULTUURCENTRUM
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6.  Evenementen

Soms is het medium waarop we het basislogo willen plaatsen te bijzonder van 
vorm om de normale regels voor het logogebruik te respecteren.

In dat geval kunnen we een speciale vlakvullende variant van het logo gebruiken. 
Hierbij worden de twee delen vervangen door twee oneindige vlakken die sa-
men het gehele medium vullen.

Als de leesbaarheid in het gedrang komt, mag het rechterdeel wegvallen.
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TAAL
1. Beschrijving

	1.1	 Energiek

	1.2	 Warm

	1.3	 Nieuwsgierig

	1.4	 Open

2. Taalgebruik

 2.1	 Hoofdletters

	2.2	 Volgorde	van	de	handtekeningen

	2.3	 Spatiëringsregels

	2.4	 Aanhalingstekens

	2.5	 Gemeenten	en	deelgemeenten

	2.6	 Afkortingen

	2.7	 Rangtelwoorden

	2.8	 Telefoon-	en	faxnummers

	2.9	 Tijdweergave

	2.10	 Cijfers	of	letters?

	2.11	 Valuta

	2.12	 Aanspreking

	2.13	 Taalwetgeving

	2.14	 Bronnen
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Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Toch zijn die woorden nodig 
om de boodschap die we willen uitdragen duidelijk te maken. We moeten er 
altijd op letten hoe onze boodschap overkomt en welke gevoelens we oproepen 
als de ontvanger een bepaalde tekst leest.

Elke brochure die we uitbrengen, elke advertentie en elk evenement knoopt als 
het ware een gesprek aan met de ‘klanten’ van de Stad: bewoners, bezoekers 
en bedrijven.

De juiste toon is cruciaal in de communicatie van de Stad. We spreken zoals we 
zijn: energiek, warm, nieuwsgierig en open.

Het is belangrijk dat iedereen die in de naam van de Stad communiceert, dat op 
dezelfde manier doet. We leggen verschillende accenten, maar spreken met 1 stem.

Vanzelfsprekend passen we ons taalgebruik aan aan de doelgroep die we willen 
bereiken en de drager die we gebruiken.
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1. Beschrijving

1.1 Energiek

Gent is een stad met vele lagen, een stad van contrasten. Gent bruist van de 
energie. Onze taal is dan ook actief en dynamisch, draagt onze passie uit.

Onze energie mag echter niet leiden tot wanorde. Verwar spontaniteit niet met 
slordigheid. We zijn assertief maar vervallen niet in hoogmoed. We schrijven 
met zelfvertrouwen, maar we vermijden uitroeptekens, teksten in hoofdletters 
en andere tekens die al te druk en al te opdringerig overkomen. Passie is niets 
zonder beheersing.

• Maak beschrijvingen krachtig en beeldend, maar hou het concreet en 
bruikbaar.

• Details moeten relevant zijn: informatie overbrengen of een bepaald 
gevoel versterken. Vermijd wel het gebruik van al te veel beschrijvende 
bijvoeglijke naamwoorden.

• Dwaal niet af: richt al je aandacht op het eigenlijke onderwerp, anders 
zul je de lezer ook snel kwijt zijn.

•  Korte zinnen dragen meer energie uit dan lange zinnen met bijzinnen.
• Let erop om voldoende afwisseling te brengen in het ritme van zinnen 

en paragrafen.

1.2 Warm

We spreken mensentaal: ons taalgebruik moet klaar en duidelijk zijn, maar 
tegelijk ook inspirerend. Empathie is essentieel voor een goede relatie. Bekijk 
daarom de dingen met de ogen van je publiek. Denk met hen mee. En gebruik 
de taal die je zelf zou willen horen. Warm betekent menselijk, maar menselijk 
betekent niet regionaal. Onze communicatie moet eenvoudig en helder zijn, 
zonder ruimte voor dubbelzinnigheid.

• Help de lezer: gebruik tussenkopjes om de informatie duidelijk te  
structureren. Neem je lezer als het ware bij de hand.

• Werk met voorbeelden. 
• Lijst oplossingen op.
• Vermijd banale, algemene taal.
• Vermijd regionaal taalgebruik en stadhuistaal.
• Gebruik eenvoudige woorden in de standaard en respecteer  

de interpunctie.
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1.3 Nieuwsgierig

We willen dat de ontvangers — zowel bewoners, bezoekers als bedrijven — de 
vele kanten van onze stad ontdekken. Onze teksten brengen ons enthousiasme 
over. We willen mensen gidsen en inspireren. Daarom kiezen we voor een 
positieve, zelfs optimistische spreektoon. We willen een gevoel van ‘het kan’ 
overbrengen. Werk doelgericht en denk vooruit. Vermijd overtollige woorden 
of uitweidingen die niet relevant zijn voor de situatie.

• Schrijf in de actieve tijd: dat is niet alleen directer, het voelt ook meer 
aan als een echte uitdaging.

• Plaats jezelf altijd in de plaats van de lezer/de luisteraar. Geef concrete 
voorbeelden waar die persoon echt iets aan heeft, waarin hij zichzelf 
herkent.

• Vermijd saaie lijsten en opsommingen. Licht toe waarom bepaalde  
elementen interessant zijn voor de doelgroep: toon aan waarom Gent 
voor hen de juiste keuze is.

1.4 Open

Gent is open van geest. We durven dat ietsje verder te gaan dan van ons wordt 
verwacht en we durven onze bewoners, bezoekers en bedrijven ook aan te 
moedigen om hetzelfde te doen. We zijn creatief en innovatief. Onze stijl is 
dan ook fris, kleurrijk en origineel. We zijn direct en betrokken. We worden 
echter nooit arrogant of grootsprakerig. Het gaat niet over ons, het gaat over 
wat wij voor onze doelgroepen kunnen betekenen.

• Breng variatie in het soort zinnen dat je gebruikt: mededelingen, vragen, 
bedenkingen, zinnen van maar 1 woord, …

• Wij staan dicht bij onze burgers en bezoekers. We spreken hen dan ook 
aan in de eerste persoon meervoud: wij, ons. Dat onderstreept niet alleen 
onze nabijheid, maar laat de tekst ook overkomen als een gesprek, een 
open dialoog. 
Onze lezers moeten het gevoel krijgen dat ze een conversatie aangaan 
met mensen, niet met een gezichtsloze dienst of gemeente.

• Open is niet hetzelfde als soft. Wees dus vriendelijk en ongedwongen 
maar communiceer tegelijk op een no-nonsensemanier, krachtig en 
overtuigend.
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2. Taalgebruik

2.1 Hoofdletters

Departementen, diensten …
Woorden als ‘dienst’, ‘departement’, ‘ministerie’ … krijgen in normale omstan-
digheden geen hoofdletter. Als ze als eigennaam gebruikt worden, hangt het 
hoofdlettergebruik af van de huisstijl van de instelling. Voor de Stad Gent 
gelden de volgende huisstijlregels: 

• Bij dienst- en departementsnamen en bij namen van onderafdelingen 
beschouwen we de woorden dienst, departement, afdeling, bureau, een-
heid en dergelijke als deel van de naam. We schrijven ze dan ook met een 
beginhoofdletter. 
¬ Dienst Communicatie, Departement Cultuur, Bureau Verkiezingen 

• Ook namen van dienstencentra beschouwen we als deel van de eigen-
naam van een dienstencentrum.  
¬ Dienstencentrum Mariakerke  

• De nieuwe benaming van de clubhuizen, ‘Open Huizen’, zien we ook 
helemaal als eigennaam en schrijven we met twee beginhoofdletters.

 
Het college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad …
Namen van organen, instellingen, verenigingen, diensten, bedrijven enz. 
krijgen normaal gesproken een hoofdletter.
¬ Europese Unie, Nederlandse Taalunie, Universiteit Gent, Werkgroep Huisstijl 

Namen van organen die niet uniek zijn, beschouwen we als een soortnaam, en 
schrijven we bijgevolg helemaal klein.
¬ het college van burgemeester en schepenen (vinden we in elke gemeente), 

de gemeenteraad (idem), de provincieraad (vinden we in elke provincie), de 
regering (federaal, Vlaams …), het hof van assisen (van Gent enz.) tegenover 
het Hof van Cassatie (uniek) 

De Stad Gent
Het woord ‘stad’ schrijven we met een hoofdletter als het gaat over de ‘Stad 
Gent’ als instelling (het bestuur, de administratie). Op die manier kunnen we het 
gemakkelijk onderscheiden van de plaatsaanduidende soortnaam.
¬ Gent is een mooie stad.
¬ De journalist vroeg de twee Gentse ambtenaren wat ze vonden van hun job 

bij de Stad.

Opmerking
We gebruiken ‘Stad (Gent)’ ook als het gaat over de instelling altijd in combi-
natie met het bepaald lidwoord ‘de’.
¬ De Stad Gent organiseert een onthaalvorming voor nieuwe personeelsleden.

Functiebenamingen en titels 
De respecthoofdletter bij functiebenamingen en titels is er alleen nog in aanspre-
kingen van vorsten, pausen enzovoort, om bijzonder respect uit te drukken. 
¬ Majesteit, Heilige Vader ¬ De hoofdletter is hier niet verplicht.
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Voor de rest is de respecthoofdletter volledig verdwenen. Een titel of functie-
benaming schrijven we dus altijd helemaal klein:
¬ De eerste minister stond het parlement te woord.
¬ De leden van die commissie worden aangesteld door de minister van Sociale 

Zaken. 
¬ De burgemeester stuurde de man een sms’je.
¬ De schepen gaf de gouverneur een hand.
¬ De gedeputeerde schreef de minister een brief. 

Opgelet
Als een functiebenaming de eigennaam van een afdeling, dienst of bureau, 
of een bevoegdheidsomschrijving bevat, dan krijgt die eigennaam of om-
schrijving wel (een) beginhoofdletter(s).
¬ coördinator Dienst Personeelsbeheer, schepen van Sociale Zaken,  

minister van Onderwijs 
Aan het begin van een zin krijgen functiebenamingen en titels wel altijd een 
hoofdletter.
¬ Minister wou ze altijd al worden.

Ook aan het begin van een regel (zoals in adresseringen en ondertekeningen) 
zijn hoofdletters bij functiebenamingen en titels heel gebruikelijk:
Adressering
Aangetekend
De heer Stef Trom
Directeur-generaal
Departement Muziek
Vlaams Muziekhuis
Slagstraat 9 bus 2
9000 GENT

Ondertekening
Stef Trom
Directeur-generaal

Pascale THOMAS ¬ In kapitalen, omdat ‘Thomas’ ook een voornaam kan zijn.
Hoofd Kwaliteitszorg en communicatiecoördinator

De voornaamwoorden u en uw 
De voornaamwoorden ‘u’ en ‘uw’ krijgen geen respecthoofdletter: het zijn op 
zich al beleefdheidsvormen.
¬ Stuurt u dit formulier vóór 15 december volledig ingevuld terug naar onze 

dienst? Wij zullen uw dossier dan zo vlug mogelijk in orde brengen.

2.2 Volgorde van de handtekeningen

Als er verschillende handtekeningen nodig zijn op een publicatie, houden we 
rekening met de hiërarchie. De hoogste in rang tekent helemaal rechts/als 
laatste. Als de burgemeester en stadssecretaris een document samen onder-
tekenen, hebben we te maken met twee aparte hiërarchieën. De burgemeester 
tekent dan helemaal rechts.

Voor delegatiebesluiten gebruiken we het onderstaande voorbeeld:

Paul Teerlinck 
Stadssecretaris

Voor de burgemeerster
(bij delegatiebesluit van DAG MAAND JAAR)

(handtekening)

(naam van de schepen) 
Schepen van (bevoegdheid)



93

TA
A

L

2.3 Spatiëringsregels
 

Benaming Teken
Spaties  
voor

Spaties  
na

Voorbeeld (‡ = 1 spatie)

Aanhalingstekens (openen) ‘ 1 0 De rechter zei:‡’Ik ben nog niet helemaal overtuigd van 
de‡’eerlijkheid’‡van de verdachte.’‡Aanhalingstekens (sluiten) ’ 0 1

Afkortingspunt (einde van een 
afkorting of van initialen)

. 0 1
prof.‡dr.‡Sofie Dewilde
Annie M.G.‡Schmidt

Afkortingspunt (in een afgekorte 
naam/uitdrukking uit meerdere 
woorden, en tussen initialen)

. 0 0
S.M.A.K. 
n.a.v. 
Annie M.G. Schmidt

Beletselteken (bij een opsomming) … 1 1
Heeft Hyacinth je al verteld hoe fantastisch haar zoon, haar huis, 
haar auto‡…‡zijn?

Beletselteken (einde van een zin) … 1 1 Misschien vraag ik hem of‡…‡Hij is in elk geval sterk genoeg.

Beletselteken (midden in een zin) … 1 1
Ze vroeg of ik tijd had‡…‡en vertelde me toen nog eens hetzelfde 
verhaal.

Beletselteken  
(einde van een woord)

… 0 1 Hij heeft het me verd…‡nog eens gevraagd!

Dubbelpunt : 0 1
Deze vermeldingen schrijven we helemaal klein:‡ze krijgen dus 
ook geen beginhoofdletter.

Eindpunt . 0 1

Het woord ‘stad’ schrijven we met een hoofdletter als het gaat 
over de ‘Stad Gent’ als instelling (het bestuur, de administratie). 
‡Op die manier kunnen we het gemakkelijk onderscheiden van de 
plaatsaanduidende soortnaam.

Geboren ° 1 0 Pieter Janssens‡°1658

Gedachtestreep — 1 1
Op die regels komt‡ —‡van boven naar beneden‡—‡de hieronder 
opgesomde informatie.

Gestorven + 1 0 Pieter Janssens‡+1658

Graadteken (hoek) ° 0 1 Dit is een hoek van 90°‡volgens mij.

Haakjes (openen) ( [ { 1 0
De naam‡(voornaam + familienaam)‡komt tegen de linkermarge.

Haakjes (sluiten) ) ] } 0 1

Komma , 0 1
Daarom is het beter om afkortingen,‡ook al zijn ze nog zo 
gebruikelijk,‡zo veel mogelijk te vermijden.

Liggend streepje -
0 0

Dat is een kaart voor 55-plussers. 
Dat zijn echte doe-het-zelvers. 
9032 GENT-WONDELGEM

0 1 Onze in-‡en uitvoer.

1 0 We kochten babykleding en‡-melk.

1 1 9040 GENT‡-‡SINT-AMANDSBERG

Paragraafteken § 1 1 Dat staat in artikel 10‡§‡5 van die wet.

Percentteken % 1 1 40‡%‡van de jongeren rookt.

Puntkomma ; 0 1
Het eerste woord van deze titel krijgt een beginhoofdletter;‡de 
rest schrijven we klein.

Rekenkundige operatoren + - x : = 1 1

2‡+‡2‡=‡4 
4‡-‡3‡=‡1 
9‡:‡3‡=‡3 
10‡x‡4‡=‡40

Schuine streep / 0 0
In een afgekorte naam/uitdrukking uit meerdere woorden, en tus-
sen initialen gebruiken we geen spaties.

Temperatuurteken ° 1 0 8‡°C

Uitroepteken ! 0 1 Proficiat met je verjaardag!‡Maak er een fijne dag van.

Vraagteken ? 0 1
Is dat echt het enige wat hij zei?‡Hij weet toch dat we meer van 
hem verwachten!
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2.4 Aanhalingstekens

We gebruiken altijd enkele aanhalingstekens.
Het systeem met enkele aanhalingstekens in alle gevallen (citaten, aanhalings-
tekens binnen aanhalingstekens ...) is heel sterk in opmars. Daarom gebruiken 
we het ook zo in onze huisstijl. Door resoluut voor 1 vorm te kiezen, vermijden 
we verwarring en krijgen we bovendien een zeer evenwichtig schriftbeeld.

2.5 Gemeenten en deelgemeenten

Verschillende postcode
Als we te maken hebben met een deelgemeente die een andere postcode heeft 
dan de gemeente waarvan ze deel uitmaakt, schrijven we naast de postcode 
GEMEENTE-DEELGEMEENTE. 
¬ 9032 GENT-WONDELGEM

Bevat de naam van de deelgemeente een liggend streepje, dan komt er een spatie 
voor en na het liggend streepje dat de GEMEENTE en de DEELGEMEENTE splitst.
¬ 9040 GENT - SINT-AMANDSBERG

Dezelfde postcode
Als de deelgemeente dezelfde postcode heeft als de gemeente, vermelden we al-
leen de DEELGEMEENTE. Uit de postcode blijkt dan over welke gemeente het gaat.
¬ 9940 SLEIDINGE

2.6 Afkortingen

Gebruik
Afkortingen kunnen een tekst onaantrekkelijk en zelfs onbegrijpelijk maken.
Vraag je dus bij elke afkorting af of je ze wel (zonder meer) kunt gebruiken. 
Hou daarbij zowel rekening met de aard van de afkorting als met het publiek 
waarvoor je schrijft. Afkortingen waar je niet omheen kunt, schrijf je ten minste
1 keer per publicatie voluit.

Met of zonder puntjes
Afkortingen die we als woord (kunnen) uitspreken, krijgen geen puntjes.
¬ aids, doka, Benelux

Behalve:
¬ S.M.A.K., a.l.s.

Sommige afkortingen spreek je nooit uit, je moet ze ‘oplossen’ in de spreektaal. 
Deze afkortingen krijgen wel puntjes.
¬ d.w.z., tel., dr.

Behalve internationale symbolen en codes voor eenheden en namen
van dagen en maanden:
¬ m, kg, EUR
¬ ma, zo, jan, dec

Afkortingspunt en zinseindepunt
Als de zin eindigt op een afkortingspunt, komt er geen zinseindepunt.
¬ We spraken over hun relatie, hun huis enz.
¬ Voor dit alles kun je terecht in het S.M.A.K.

Voor meer informatie over 
afkortingen: gent.be/over-

gent-en-het-stadsbestuur/pers-
publicaties/huisstijl
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2.7 Rangtelwoorden

Voor de cijferweergave van rangtelwoorden gebruiken we in onze huisstijl altijd
de duidelijkste vorm. De achtervoegsels –ste en –de komen volgens de regels 
van de kunst niet in superscript.
¬ 25ste, 17de

2.8 Telefoon- en faxnummers

Voor de weergave van onze telefoon- en faxnummers gelden de NBN-regels 
van het Bureau voor Normalisatie, de vroegere BIN-normen.

Nationale nummers
Nationale telefoon- en faxnummers beginnen met het zonenummer (netnummer) 
of het prefix, gevolgd door het abonneenummer. Scheid het zonenummer of 
het prefix van het abonneenummer door een spatie. Schrijf de cijfers van een 
abonneenummer met een even aantal cijfers in groepjes van twee, gescheiden 
door een spatie. Zet bij een abonneenummer met een oneven aantal cijfers de 
eerste drie cijfers samen. 

Na ‘tel.’ volgt een afkortingspunt, na ‘fax’ en ‘gsm’ niet.
¬ Tel. 053 67 28 17
¬ Fax 02 412 42 00
¬ Tel. 02 569 10 19 
¬ Gsm 0476 58 13 24

Om mnemotechnische redenen kunnen de cijfers van het abonneenummer 
soms anders gegroepeerd worden.
¬ Tel. 078 333 444 
¬ Tel. 090 900 11
¬ Tel. 0800 10 800 
¬ Tel. 02 3 123 123

Internationale nummers
Laat internationale telefoon- en faxnummers voorafgaan door een plusteken. Het 
plusteken stelt het internationale toegangsnummer voor van een internationale 
verbinding (meestal twee cijfers, bijvoorbeeld in België 00). Daarna volgen een 
spatie, het landnummer, het zonenummer (zonder nul) en het abonneenummer. 
Scheid het land-, zone-, en abonneenummer van elkaar door een spatie.
¬ Tel. + 32 53 67 28 17
¬ Tel. + 32 2 569 10 19
¬ Fax + 32 2 412 42 00

Noteer bij internationaal gebruik het nummer bij voorkeur volgens beide 
afspraken:
¬ Nationaal 02 214 56 73
¬ Internationaal + 32 2 214 56 73

Hoe voorkom je automatisch  
superscript in Word en Outlook?

• In Word 
Via Controleren / Taal 
/ Voorkeursinstellingen 
voor taal / Controle / 
‘AutoCorrectie-opties’ / 
AutoOpmaak tijdens typen 

• In Outlook 
Via Bestand / Opties /  
E-mail / Berichten opstel-
len => Daar bij ABC kiezen 
voor Spelling en AutoCor-
rectie / ‘AutoCorrectie-
opties’ / AutoOpmaak 
tijdens typen
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2.9 Tijdweergave

We geven de tijd altijd als volgt weer: ‘hh.mm uur’ (zoals we hem digitaal te 
zien krijgen). Wat blauw is, valt weg als het niet noodzakelijk is voor de weer-
gave. 

¬ 12.45 uur, 
¬ 9.30 uur 
¬ 12 uur 
¬ 6.05 uur 
¬ van 10 tot 16.30 uur

Het woord ‘uur’ schrijven we bij voorkeur voluit. Als dat niet mogelijk is, kunnen 
we het afkorten tot u., mét afkortingspunt.

2.10 Cijfers of letters?

Getallen in cijfers zijn toegankelijker dan voluit geschreven getallen. Daarom 
kiezen we ervoor om getallen zoveel mogelijk in cijfers weer te geven, tenzij die 
weergave voor een vreemd woordbeeld zorgt.

Bijvoorbeeld:
• Aan het begin van een zin.  

Schrijf dus niet: 5 mensen dragen witte sokken. 
Schrijf: Vijf mensen dragen witte sokken.  
of (nog beter) Er zijn 5 mensen met witte sokken.

• In combinaties als:  
Eén van de twee boeken was beschadigd.

• Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk: 
20 miljoen, 12 miljard.  
 

Weergave
In getallen met meer dan drie cijfers voor of na de komma groeperen we de 
cijfers vanaf het decimaalteken bij voorkeur per drie om de leesbaarheid te 
vergroten:
¬ 20.100   
¬ 5.420  
¬ 160.800.000,50  

Sommige naslagwerken scheiden honderd- en duizendtallen pas als er meer 
dan 4 cijfers zijn, maar dat zorgt voor te veel verwarring. Het is beter om hon-
derd- en duizendtallen altijd te scheiden door een punt, ook als het getal dus 
maar uit 4 cijfers bestaat.

2.11 Valuta

In niet-gespecialiseerde teksten gebruiken we geen valutacodes en in lopende 
tekst ook geen symbolen.
¬ Hij vond nog vijf euro in zijn jaszak.
¬ U bent me nog 10,20 euro schuldig.
¬ Gisteren heb ik euro’s in dollars gewisseld. 

Valutacodes voor geldeenheden komen achter het bedrag. Tussen het bedrag 
en de code komt een spatie.
¬ 340 EUR
¬ 54 USD
¬ 72 JPY

Let op:

Voor het euroteken wordt het 
te gebruiken lettertype aange-
leverd, namelijk het font Euro 

met de Euro Mono, de Euro 
Sans en de Euro Serif.
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Symbolen voor geldeenheden komen voor het bedrag, gevolgd door een spatie.
¬ € 340
¬ $ 54
¬ ¥ 72

2.12 Aanspreking

Volwassen onbekenden spreken we in moderne zakelijke communicatie volgens 
de regels van de kunst aan met ‘u’. ‘Je’ vinden velen onbeleefd, aanmatigend, 
betuttelend … Met ‘u’ heeft niemand problemen. En wie zich ergert aan  
je taalgebruik, hoort de boodschap niet meer. Het is bovendien echt niet het 
persoonlijk voornaamwoord dat een tekst stroef of afstandelijk maakt. 

Voor sommige communicatiekanalen is ‘je’ echter wel gebruikelijk. De Dienst 
Communicatie maakt op dat vlak een weloverwogen keuze. Die keuze moet dan 
consequent toegepast worden.

2.13 Taalwetgeving

We zijn verplicht ons aan de taalwetgeving te houden. 

2.14 Bronnen

Groene Boekje, Van Dale, Nederlandse Taalunie, Bureau voor Normalisatie, 
Vlaamse Gemeenschap, vrt, De Post, Enter vzw – Vlaams Expertisecentrum 
Toegankelijkheid

gent.be/over-gent-en-het-
stadsbestuur/pers- 
publicaties/huisstijl
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Nationale huisstijl?

Sanseveria’s zijn ideale woonkamer- en kantoorplanten. Het zijn sterke zuurstof-
leveranciers én ze vragen heel weinig verzorging. Bovendien kun je ze gemak-
kelijk vermeerderen: je snijdt een blad in stukken van 7 tot 10 centimeter, laat 
het wondvocht opdrogen en stopt de stukken voor de helft in een pot met fijne 
potgrond. En voor je het weet, staat je kamer vol met eigen kweek!

Wist je trouwens dat we de sanseveria gerust wel een beetje als nationale trots 
mogen beschouwen? Belgische wetenschappers hebben ze in de vorige eeuw 
uit Congo naar ons land gehaald. Omdat ze zo makkelijk is, werd ze al vlug onze 
kamerplant nummer 1, onze nationale huisstijl als het ware … ;-) Nederlanders 
noemen ze dan ook ‘de Belgenplant’. En het originele exemplaar, de moeder van 
alle sanseveria’s in België en de hele westerse wereld, staat nog altijd trots te 
blinken in de Nationale Plantentuin van Meise!
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