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Wie we zijn

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) 
Smart Technology is een dynamisch publiekprivaat 
samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden 
en het onderwijs rondom Smart Technology. Het 
CIV Smart Technology zet zich in voor de continue 
ontwikkeling van onderwijs in samenwerking met het 
bedrijfsleven.

Slimme technologische oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. 
De grens tussen ICT en techniek vervaagt en verandert onze wereld 
drastisch. Smart Technology draait om het slim combineren en 
integreren van bestaande en nieuwe technologieën met ICT. Dit leidt 
tot innovatieve processen, producten en diensten met (grote) impact 
op ons leven en werk.

Het CIV Smart Technology brengt de drie O’s (onderwijs, 
ondernemers, overheid) samen in de cirkel van Alphen aan den Rijn, 
Woerden, Gouda en Zoetermeer. Het doel is een slimme regio die 
aansluit bij verschillende sectoren waarin Smart een belangrijke rol 
speelt. Wij hebben zes Smart-lijnen benoemd waarin dit gebeurd:
Smart Energy, Smart Health, Smart Building, Smart Logistics, Smart 
Mobility en Smart Industry. 
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Bounding box: vaste witruimte om het logo.

Logo

Dit is ons logo. De C heeft de invulling die 
past bij Smart Technology. Andere CIV’s 
hebben een andere invulling in een van 
de letters (CIV) die bij hun karakter past. 
Deze vormen samen met dit logo een 
familie.

We gebruiken indien mogelijk altijd het 
donkerblauwe logo. Op een witte achtergrond 
gebruiken we dus altijd de donkerblauwe variant 
van het logo. Bij een donkerblauwe achtergrond 
gebruiken we de wittte versie van het logo.

We gebruiken het logo alleen in het zwart wanneer 
een kleurenprint niet mogelijk is. De zwarte variant 
gebruiken we dus nooit in een digitale omgeving.

Voldoende witruimte
Zorg dat je voldoende ruimte om het logo houdt. De 
‘bounding box’ (weergegeven in het grijs) geeft aan 
tot waar je afstand moet houden. Een groter logo is 
niet altijd beter, vaak werkt het beter om een goede 
ruimte om het logo vrij te houden, dan het logo te 
groot en daarmee te krap te plaatsen.
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Logo met pay-off

We combineren het logo regelmatig met 
een extra regel. Hier zijn twee versies van. 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap
Niet iedereen weet waar de afkorting CIV voor 
staat. Daarom is er een versie van het logo met 
daarnaast de uitgeschreven tekst ‘Centrum voor 
Innovatief Vakmanschap’. We gebruiken dit logo 
op uitingen met een doelgroep die mogelijk niet 
eerder in aanraking kwam met het CIV, zoals op een 
briefpapier.

Pay-off
Een pay-off geeft extra inhoud aan de communicatie 
van een logo. Hiermee zet je de toon en geef je 
richting aan communiceren wat je doet. Voor het CIV 
Smart Technology is de pay-off ‘Slim samenwerken 
aan technologie voor de toekomst’. We gebruiken 
dit logo op diverse communicatie-uitingen van de 
huisstijl, zoals roll-up banners.

Logo met regel ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap’

Logo met pay-off 
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Logo don’ts

Respecteer de huisstijl en gebruik deze 
alleen zoals voorgeschreven. Hierbij nog 
een aantal voorbeelden van wat niet 
mag.

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

2. Plaats het logo nooit op een drukke ondergrond.

3. Combineer nooit twee huisstijlkleuren in één logo.  
Gebruik enkel één kleur.

4. Plaatst het logo nooit in een omsluitend kader.

5. Plaats het logo nooit in een andere kleur dan 
donkerblauw, wit of zwart.
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Donker blauw
Smart Technology

HEX #1A345C
RGB 26 52 92
CMYK 100 82 35 27
PMS 2767C

Blauw
Smart Mobility

HEX #0097D5
RGB 0 151 213
CMYK 77 24 0 0
PMS 2925C

Paars
Smart Industry 

HEX #57358A
RGB 87 53 138
CMYK 81 90 0 0
PMS 267C

Blauw
Webkleur 

HEX #008FBE
RGB 0 143 90
CMYK 80 28 13 1

Oranje
Smart Building

HEX #EC6D05
RGB 236 109 5
CMYK 0 67 100 0
PMS 1505C

Groen
Smart Energy

HEX #009A67
RGB 0 154 103 
CMYK 95 0 75 0
PMS 3405C

Geel
Smart Health

HEX #FBDA00
RGB 251 218 0 
CMYK 4 10 99 0
PMS 108C

Rood
Smart Logistics

HEX #E20D13
RGB 226 13 19 
CMYK 0 99 100 0
PMS 2347C

Kleur

De kleuren van de huisstijl zijn verdeeld  
in een hoofdkleur en zes steunkleuren.  
De steunkleuren zijn ieder gekoppeld  
aan een Smart-lijn.

Donkerblauw is onze hoofdkleur en wordt vaak 
gebruikt voor volvlakken en stijlelementen, zoals 
typografie en kaders op een website en in drukwerk.

Blauw, geel, oranje, paars, rood en groen zijn de 
steunkleuren die kunnen worden toegepast in 
diverse stijlelementen. Deze steunkleuren worden 
ook ingezet per Smart-lijn als afwisseling op de 
hoofdkleur.

Webkleur
Op de website van het CIV wordt één extra kleur 
blauw toegepast in aanvulling op de hoofdkleur. 
Deze kleur wordt enkel functioneel toegepast in 
bijvoorbeeld buttons en het zoekvenster. 
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Basis

Smart-lijnen

Webkleur

Kleurgebruik

De kleuren zijn in meerdere combinaties 
te gebruiken. Voor een algemene CIV 
uiting zijn donkerblauw en wit de 
hoofdkleuren. Indien een uiting specifiek 
een van de Smart-lijnen communiceert, 
dan kan de bijbehorende kleur als 
hoofdkleur gebruikt worden.

Let op: Probeer dus altijd te kijken of er een 
inhoudelijke koppeling is met de kleur die je gebruikt. 
Kies zoveel mogelijk de kleur van de Smart-lijn waar 

het over gaat.
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Lettertype

We maken gebruik van een heldere  
en positieve letter: de toegankelijke en 
schreefloze Galano Grotesque.

We gebruiken vier gewichten:
• Galano Grotesque regular
• Galano Grotesque medium
• Galano Grotesque semibold
• Galano Grotesque extrabold

Galano Grotesque regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!€#$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Galano Grotesque medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!€#$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Galano Grotesque semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!€#$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Galano Grotesque extrabold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!€#$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Terugval lettertype

Soms is het niet mogelijk om de Galano 
Grotesque te gebruiken, omdat het 
lettertype niet op elke computer 
beschikbaar is. In dat geval maken we 
gebruik van ons terugval-lettertype 
Helvetica.

We gebruiken vier gewichten:
• Helvetica Regular
• Helvetica Oblique
• Helvetica Bold
• Helvetica Bold Oblique

Helvetica Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!€#$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789?!€#$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!€#$%&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Bold Oblique
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!€#$%&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



11

Schrijfwijze 
Smart-lijnen
Er zijn zes Smart-lijnen die in grote 
titels zoveel mogelijk op de volgende 
manier moeten worden geschreven voor 
herkenbaarheid en consistentie. Het 
woord ‘Smart’ in Semibold en het woord 
erachter in Regular. In bodytekst hoeft dit 
niet te worden toegepast.

1. Smart Energy goed geschreven. 

2. Probeer te vermijden om de woorden Smart en 
Energy beide in Regular te gebruiken.

3. Het is niet toegestaan om de woorden Smart en 
Energy beide in Semibold te gebruiken.

4. Het is niet toegestaan om de letter gewichten van 
de woorden Smart en Energy om te draaien.

5. Het is niet toegestaan om het woord Smart een 
andere letter gewicht te geven dan Semibold, bij 
het woord Energy moet dit altijd regular zijn.

Let op: het woord Energy kan natuurlijk vervangen 
worden voor Industry, Mobility, Building, Logistics  
en Health.

Smart Energy

Smart Energy

Smart Energy

Smart Energy

Smart Energy

SemiBold

Regular

SemiBold

Regular

ExtraBold

Regular

Regular

SemiBold

SemiBold

Thin

2.

3.

4.

5.

1.
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Beeld in de huisstijl

Beeld heeft een dominante plek in de huisstijl. 
We werken vaak met illustraties en fotografie 
gecombineerd in een beeld. Het CIV Smart Technology 
draait immers om slimme technologie die nog niet 
altijd gerealiseerd is. Door het combineren van 
illustratie en fotografie kunnen we de realiteit van 
de toekomst overbrengen in beeld. Het is de visuele 
spreekbuis waarmee we de verbeelding aanspreken 
voor de mogelijkheden van de toekomst. 

Op de volgende pagina’s staan de richtlijnen 
weergegeven voor verschillende type foto’s en 
beelden.
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Fotografie

We communiceren graag de bedreven-
heid en innovatie van de verschillende 
projecten en thema’s die plaatsvinden. 
Er kunnen foto’s gemaakt worden van 
projecten op locatie van samenwerkingen 
en innovaties waaraan gewerkt wordt.  
Dit kan passen bij een artikel voor online 
of offline gebruik.

Richtlijnen voor fotografen:
• We zien studenten en medewerkers die op een 

enthousiaste, positieve manier aan het werk zijn.
• Altijd van een klein afstandje, maar alsof we tussen  

werk/project in zitten.
• Graag zien we meer dan één persoon op de foto, 

samenwerking is een belangrijk thema. 
• De mensen kijken niet in de lens, ze zijn namelijk 

bezig met hun werk/project.
• Graag krijgen we ook blik van wáár ze op dat 

moment mee bezig zijn.
• De locaties zijn binnen of buiten en worden helder 

en met daglicht geschoten. Geen geënsceneerde 
studio-fotografie.
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Beeldtaal

Binnen de huisstijl wordt gebruik 
gemaakt van een eigen beeldtaal. We 
gebruiken beelden waarin de C altijd op 
zijn eigen manier verwerkt is. 

De C is het middelpunt van ieder beeld, je kunt hem 
altijd van de bovenzijde bekijken. Per werkveld is 
hier een eigen wereld omheen gecreëerd. Hierdoor 
krijg je een goed beeld van het werkveld. Deze wereld 
is verwerkt in een statisch beeld en in een korte 
animatie.

Kleur
Het is niet toegestaan om de afbeelding van het 
CIV een andere achtergrond kleur te geven in de 
beeldtaal.

Basis element in illustraties
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Smart Mobility
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Smart Health
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Smart Building
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Smart Industry
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Smart Logistics



20

Smart Energy
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Elementen

Omdat alle Smart-lijnen onderdeel zijn 
van het grotere CIV Smart Technology, 
zijn de elementen uit de beeldtaal ook 
geschikt voor los gebruik. Deze kunnen 
duiding of sfeer geven aan een tekst of 
communicatie-uiting. Hiernaast staan 
zes beelden als voorbeeld, ieder hoort 
bij een van de smart-lijnen, die los te 
gebruiken zijn. 
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Uitingen

Hierbij een klein overzicht van enkele 
ontwikkelde uitingen voor zowel drukwerk 
als online communicatie.

Specificaties visitekaartjes:
Papier: 350 grams Balance Silk
TDruk: weezijdig full-colour, digitaal geprint
Formaat: 85 x 55 mm

Briefpapier:
Er is een Word-sjabloon beschikbaar van het 
briefpapier met volgvel.

Bezoekadres
CIV Smart Technology
Groen van Prinsterersingel 52
2805 TE Gouda

Jan van Laake
Directeur CIV Smart Technology
+31 (0) 6 127 220 70
jlaake@civ-smarttechnology.nl



23

Animaties

Van ieder beeld per Smart-lijn is een 
animatie ontwikkeld.

https://vimeo.com/386227774
https://vimeo.com/386227688
https://vimeo.com/386227609
https://vimeo.com/386227638
https://vimeo.com/386227564
https://vimeo.com/386227725
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Roll-up banners

Bij bijeenkomsten van het CIV Smart 
Technology zijn vaak roll-up banners 
aanwezig. Deze zijn er per thema en er is 
een algemene roll-up banner.

Specificaties roll-up banner:
Formaat 85 x 200 mm
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Uitnodiging

Voor het maken van een digitale 
uitnodiging is een Powerpoint-sjabloon 
opgezet. Hier kun je zelf een afbeelding 
en tekst invoegen in het template.
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Website

De website van het CIV Smart Technology 
is gevuld met alle projecten. Het staat 
vol met het laatste nieuws, heeft een 
overzicht van de partners en beschikt 
over downloads. 

Hier kun je ook de logo’s van het CIV 
Smart Technology downloaden.

www.civ-smarttechnology.nl

http://www.civ-smarttechnology.nl
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Posters

Van iedere Smart lijn is een poster 
beschikbaar, hier is als voorbeeld de 
Smart Energy, Smart Logistics en 
algemene poster.  

Iedere poster is opgebouwd uit het beeld van de 
Smartlijn. Ook is er een algemene poster waar al de 
Smart lijnen samen komen. 
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Avatar vierkant

Avatar rond

Avatar

Op social media gebruiken we het  
meest herkenbare element uit het logo: 
de invulling van de C. Deze kan klein 
worden weergegeven en blijft herkenbaar. 
Het gehele logo is niet geschikt om sterk 
verkleind in een avatar geplaatst te 
worden, dus de C is een goede optie.  
De avatar is in alle kleuren beschikbaar.
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Social beelden

Voor social media zijn voor alle Smart-
lijnen beelden opgemaakt om te 
gebruiken als bericht of headerbeeld.  
Zo kan er over iedere Smart-lijn online 
iets worden gedeeld.
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Rapport

Voor rapporten en plannen is reeds een 
document opgemaakt. Hierin worden 
langere teksten, opsommingen, beelden 
en foto’s verwerkt.

Specificaties rapport:
Formaat: A4 liggend
Druk: Dubbelzijdig full-colour
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Algemene folder

Er is een algemene brochure 
ontwikkeld waarin informatie staat 
over de toepassingsgebieden, 
voorbeeldprojecten en de 4 sleutels.

Specificaties rapport:
Papier: 3oo grams Balance Silk
Vouwwijze: Drieluik A4, wikkelvouw
Druk: Dubbelzijdig full-colour offset
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civ-smarttechnology.nl


