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Inleiding

World Servants heeft in 2015 een nieuw logo 
met een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. Het is 
belangrijk dat het logo en de huisstijl goed worden 
toegepast, zodat alle uitingen van World Servants 
kwalitatief en herkenbaar zijn.
Hoewel een huisstijl nooit 100% vast staat, zijn 
er een aantal elementen essentiëel. De huisstijl 
bestaat uit:

1. Logo
2. Lettertypes
3. Horizon
4. patronen
5. kleurenpalet

Hoe je deze elementen en het logo kunt 
gebruiken, vind je op de volgende pagina’s.

De kleur versie 
alleen gebruiken 
op een witte of 
beige achter-
grond

Het juiste logo

Logo niet 
transparant 
toepassen.

Geen schaduw-
effecten 
toepassen.

Logo niet in kleur 
toepassen op een 
foto of gekleurde 
achtegrond.

Geen (kleur)vlak 
achter het logo 
plaatsen.

Geen rand om het 
logo toevoegen.

Geen ander
kleurschema 
gebruiken

Geen andere 
kleurtinten 
gebruiken

De zwarte versie 
alleen gebruiken 
in zwart-wit 
drukwerk.

De kleurversie 
mag op een beige 
of wit label 
worden 
toegepast.

Het label mag aan 
de boven- of 
onderkant van de 
pagina aflopen.

Geen andere 
vorm achter het 
logo plaatsen.

Het label mag 
niet ‘zweven’.

Alleen bij 
uitzondering mag 
het logo een 
donker beige 
gekleurd zijn.

Het label mag 
geen andere kleur 
zijn dan wit of 
beige.

Elementen nooit 
onafhankekijk 
van elkaar 
schalen.

Elementen niet 
los van elkaar 
verplaatsen.

Niet vervormen 
in de hoogte of de 
breedte

Het label mag 
niet aan de linker- 
of rechterkant 
aflopen.

Geen elementen 
binnen het logo 
toevoegen.

ga
 mee met

Op een foto of gekleurde achtergrond 
het logo alleen in het wit of met een 
label toepassen.



© maartenbenjamin.com     huisstijl handleidinglogo     lettertypes     horizon     patronen     kleuren

Opbouw van
het logo
Het logo is verdeeld in een woordmerk en een 
beeldmerk; het icoon van World Servants. 
Het logo zal tijdens projecten en acties vaak 
nagetekend worden. Daarom heeft het logo een 
logische opbouw. Beginnend bij het midden van 
de plus, kan het icoon eenvoudig nagetekend 
worden.
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3x
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De kleur versie 
alleen gebruiken 
op een witte of 
beige achter-
grond

Het juiste logo

Logo niet 
transparant 
toepassen.

Geen schaduw-
effecten 
toepassen.

Logo niet in kleur 
toepassen op een 
foto of gekleurde 
achtegrond.

Geen (kleur)vlak 
achter het logo 
plaatsen.

Geen rand om het 
logo toevoegen.

Geen ander
kleurschema 
gebruiken

Geen andere 
kleurtinten 
gebruiken

De zwarte versie 
alleen gebruiken 
in zwart-wit 
drukwerk.

De kleurversie 
mag op een beige 
of wit label 
worden 
toegepast.

Het label mag aan 
de boven- of 
onderkant van de 
pagina aflopen.

Geen andere 
vorm achter het 
logo plaatsen.

Het label mag 
niet ‘zweven’.

Alleen bij 
uitzondering mag 
het logo een 
donker beige 
gekleurd zijn.

Het label mag 
geen andere kleur 
zijn dan wit of 
beige.

Elementen nooit 
onafhankekijk 
van elkaar 
schalen.

Elementen niet 
los van elkaar 
verplaatsen.

Niet vervormen 
in de hoogte of de 
breedte

Het label mag 
niet aan de linker- 
of rechterkant 
aflopen.

Geen elementen 
binnen het logo 
toevoegen.

ga
 mee met

Op een foto of gekleurde achtergrond 
het logo alleen in het wit of met een 
label toepassen.
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De kleur versie 
alleen gebruiken 
op een witte of 
beige achter-
grond

Het juiste logo

Logo niet 
transparant 
toepassen.

Geen schaduw-
effecten 
toepassen.

Logo niet in kleur 
toepassen op een 
foto of gekleurde 
achtegrond.

Geen (kleur)vlak 
achter het logo 
plaatsen.

Geen rand om het 
logo toevoegen.

Geen ander
kleurschema 
gebruiken

Geen andere 
kleurtinten 
gebruiken

De zwarte versie 
alleen gebruiken 
in zwart-wit 
drukwerk.

De kleurversie 
mag op een beige 
of wit label 
worden 
toegepast.

Het label mag aan 
de boven- of 
onderkant van de 
pagina aflopen.

Geen andere 
vorm achter het 
logo plaatsen.

Het label mag 
niet ‘zweven’.

Alleen bij 
uitzondering mag 
het logo een 
donker beige 
gekleurd zijn.

Het label mag 
geen andere kleur 
zijn dan wit of 
beige.

Elementen nooit 
onafhankekijk 
van elkaar 
schalen.

Elementen niet 
los van elkaar 
verplaatsen.

Niet vervormen 
in de hoogte of de 
breedte

Het label mag 
niet aan de linker- 
of rechterkant 
aflopen.

Geen elementen 
binnen het logo 
toevoegen.

ga
 mee met

Op een foto of gekleurde achtergrond 
het logo alleen in het wit of met een 
label toepassen.

Omgang met
het logo
er is goed nagedacht over de vormen uit het logo. 
Het logo bevat een sterk icoon met daaronder een 
woordmerk. Het logo komt het best tot zijn recht 
wanneer deze er overal  hetzelfde uitziet.

Voor plaatselijke groepen is er een logo 
beschikbaar waarin de naam van de groep kan 
worden toegevoegd. Deze is beschikbaar via het 
hoofdkantoor van World Servants.



© maartenbenjamin.com     huisstijl handleidinglogo     lettertypes     horizon     patronen     kleuren

De kleur versie 
alleen gebruiken 
op een witte of 
beige achter-
grond

Het juiste logo

Logo niet 
transparant 
toepassen.

Geen schaduw-
effecten 
toepassen.

Logo niet in kleur 
toepassen op een 
foto of gekleurde 
achtegrond.

Geen (kleur)vlak 
achter het logo 
plaatsen.

Geen rand om het 
logo toevoegen.

Geen ander
kleurschema 
gebruiken

Geen andere 
kleurtinten 
gebruiken

De zwarte versie 
alleen gebruiken 
in zwart-wit 
drukwerk.

De kleurversie 
mag op een beige 
of wit label 
worden 
toegepast.

Het label mag aan 
de boven- of 
onderkant van de 
pagina aflopen.

Geen andere 
vorm achter het 
logo plaatsen.

Het label mag 
niet ‘zweven’.

Alleen bij 
uitzondering mag 
het logo een 
donker beige 
gekleurd zijn.

Het label mag 
geen andere kleur 
zijn dan wit of 
beige.

Elementen nooit 
onafhankekijk 
van elkaar 
schalen.

Elementen niet 
los van elkaar 
verplaatsen.

Niet vervormen 
in de hoogte of de 
breedte

Het label mag 
niet aan de linker- 
of rechterkant 
aflopen.

Geen elementen 
binnen het logo 
toevoegen.

ga
 mee met

Op een foto of gekleurde achtergrond 
het logo alleen in het wit of met een 
label toepassen.

Toepassen van
het logo

Logo toepassen met een label

Wanneer het lastig is om het logo vrijstaand te 
gebruiken, kan er gebruik gemaakt worden van 
een labeltje.

Het logo heeft een karakteristieke en herkenbare 
uitstraling. De herkenbaarheid wordt vergroot als 
iedereen het logo op dezelfde manier toepast.

Hiernaast vind je voorbeelden van de 
mogelijkheden waarop je het logo in je materialen 
kunt toepassen.
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Lettertypes

De lettertypes zijn onbewust een van de meest 
herkenbare elementen van een organisatie.

Voor 2015 werd Trebuchet MS als standaard 
lettertype gebruikt voor World Servants. In 
2015 is er gekozen voor Lato vanwege de 
vele overeenkomsten met Trebuchet MS. Het 
lettertype heeft echter meerdere varianten en is 
beter leesbaar.
Gebruik daarom bij voorkeur Lato voor langere 
teksten. Trebuchet MS kan gebruikt worden, 
wanneer Lato niet beschikbaar is.

Lato
•	 Standaard lettertype.
•	 Voor gebruik van broodteksten, inleidingen, quote’s, subkoppen, 

etc.
•	 Lato Bold Italic of Lato Black Italic kunnen voor subkoppen 

gebruikt worden. 
•	 Andere diktes en cursief kunnen ook gebruikt worden.
•	 Wanneer niet beschikbaar kan Trebuchet MS gebruikt worden.

ABcDefGHIjkLM
nopqrSTuVWxyz

abcdefghijkl
nopqrstuvwxyz

Raleway (extra) bold small caps
•	 Ondersteunend	variatie	lettertype	t.b.v.	grafische	vormgeving.
•	 Wordt alleen gebruikt voor losse woorden of enkele woorden - 

nIeT voor hele zinnen.
•	 ondersteunend aan het koplettertype.
•	 Wordt alleen gebruikt in kleinkapitalen. Woorden mogen geen 

hoofdletters bevatten.
•	 kan worden gebruikt als alternatief koplettertype, wanneer Wc 

Mano negra niet gebruikt kan worden.

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

WC Mano Negra Bta Bold
•	 Voor belangrijke koppen.
•	 niet geschikt voor subkoppen.
•	 Dit lettertype is kenmerkend voor World Servants.

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

abcdefghijkl
nopqrstuvwxyz

op project met bram

‘ik heb zo veel van de
mensen geleerd’

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aenean massa. cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus.
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Horizon wordt 
gecentreerd.

Horizon mag op 
iedere hoogte worden 
geplaatst.

De kleuren van de 
horizon en de 
achtegrond mogen 
ook gewisseld 
worden.

Horizon mag niet 
samengedrukt of 
uitgerekt worden.

Horizon mag met wit 
en licht beige 
gecombineerd 
worden.

Er mag geen 
gekleurde horizon op 
een andere kleur 
staan.

Horizon mag alleen 
gecentreerd worden 
gebruikt.

Horizon mag alleen 
aflopend worden 
gebruikt, niet in een 
los blok.

Horizon mag niet 
gespiegeld worden.

Horizon mag niet 
gedraaid worden.

De horizon

In het logo zit een horizon verwerkt waar achter 
de letters van ‘World’ tevoorschijn komen. 
Meegaan met World Servants verbreedt je 
horizon. Deze horizon is ook verwerkt in de 
huisstijl.

Hiernaast zie je voorbeelden hoe je de horizon toe 
kunt passen.

nB: pas de horizon bescheiden toe. Maak je een 
document met meerdere pagina’s? Gebruik de 
horizon dan bijvoorbeeld alleen op de voorkant.



© maartenbenjamin.com     huisstijl handleidinglogo     lettertypes     horizon     patronen     kleuren

De patronen

De patronen vervullen een grote plaats in de 
huisstijl. Door middel van de patronen kan 
eenvoudig de ‘World Servants-stijl’ worden 
neergezet. Hiernaast vind je de vijf patronen die 
worden gebruikt.

nB: zorg er wel voor dat de teksten die over de 
patronen worden geplaatst nog goed te lezen zijn.

Juiste toepassing van 
een patroon

Het patroon mag ook 
in een lichtere tint 
dan de achtergrond 
worden toegepast.

Het patroon mag 
geen andere kleur 
hebben dan de 
achterond.

Het patroon mag 
geen groot contrast 
hebben met de 
achtergrond.

Het patroon mag niet 
gedraaid worden.

Patronen toepassen

De patronen zijn op talloze manieren toe te 
passen. Het belangrijkste is dat de patronen in 
één kleurschema blijven.
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CMYK:
17 2 11 0

RGB:
209 229 225

Hex:
#D3E4D0

CMYK:
71 0 42 0

RGB:
45 187 169

Hex:
#2DBBA9

CMYK:
0 87 74 0

RGB:
239 71 69

Hex:
#EF4745

CMYK:
73 4 29 0

RGB:
23 179 186

Hex:
#17B3BA

CMYK:
0 0 0 0

RGB:
255 255 255

Hex:
#FFFFFF

CMYK:
4 4 8 0

RGB:
241 238 230

Hex:
#F1EEE6

CMYK:
13 13 16 0

RGB:
219 212 205

Hex:
#DBD4CD

CMYK:
28 25 30 5

RGB:
176 170 161

Hex:
#B0AAA1

CMYK:
54 47 51 14

RGB:
117 115 110

Hex:
#75736E

CMYK:
66 54 43 37

RGB:
74 81 91

Hex:
#4A515B

CMYK:
76 63 53 60

RGB:
38 48 55

Hex:
#263037

CMYK:
50 0 34 0

RGB:
124 203 184

Hex:
#7CCBB8

CMYK:
72 28 53 11

RGB:
74 134 121

Hex:
#4A8679

CMYK:
78 34 56 22

RGB:
53 114 104

Hex:
#357268

CMYK:
0 55 33 0

RGB:
244 142 141

Hex:
#F48E8D

CMYK:
0 76 55 0

RGB:
241 99 99

Hex:
#F16363

CMYK:
16 91 93 6

RGB:
196 58 45

Hex:
#C43A2D

CMYK:
23 92 92 17

RGB:
166 49 41

Hex:
#A63129

CMYK:
15 4 8 0

RGB:
213 227 228

Hex:
#D5E3E4

CMYK:
39 0 18 0

RGB:
152 213 213

Hex:
#98D5D5

CMYK:
67 29 33 10

RGB:
85 138 148

Hex:
#558A94

CMYK:
74 48 38 26

RGB:
65 96 111

Hex:
#41606F

Kleuren
Primaire kleuren

Aarde kleuren

Secundaire kleuren

er kan van een breed kleurenspectrum gebruik 
gemaakt worden. op deze manier kan je veel 
verschillende kanten op in de vormgeving, maar 
blijft het wel herkenbaar. je kunt echter niet alle 
kleuren in één uiting gebruiken.

kleurkeuze:
1. kies één van de primaire kleuren. Deze kleur 
gebruik je voor je belangrijkste elementen.
2. je kunt alle secundaire kleuren van de gekozen 
primaire kleur gebruiken.
3. Wanneer gewensd kan je een tweede set 
secundaire kleuren gebruiken, maar dit moet niet.
4. De aarde kleuren mag je altijd gebruiken.

je mag dus nooit rood, groen én blauw gebruiken.

nB: rood mag nooit als een groot kleurvlak 
worden gebruikt. Dit is alleen voorbehouden aan 
uitingen voor Supporters.


