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Voorwoord
In dit Huisstijl handboek maken we – in woord en beeld – duidelijk hoe we het logo van
Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht (R3R Utrecht) neerzetten en daarbij de authenticiteit 
van Scouting Nederland waarborgen.

Het logo staat voor de Scouting Regio: Drie Rivieren Utrecht.  
Het logo moet dit als uitgangspunt te allen tijde naleven en weerklank geven.  
Dit Huisstijl handboek geeft daarvoor houvast. 

Augustus 2020,

Regio Drie Rivieren Utrecht
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Huisstijl handboek
Een eenduidige huisstijl draagt bij aan een zichtbaar en herkenbaar Scouting (regio). 
Binnen de huisstijl van Scouting Nederland zijn er vier pijlers die het gezicht bepalen:  
logo, typografie, fotografie en achtergronden. Dit zijn de vier bouwstenen waarmee een 
ontwerper naar eigen inzicht kan variëren, gebonden aan enkele spelregels.  

Deze handleiding laat zien hoe je het logo van de Regio Drie Rivieren Utrecht mag gebruiken 
bij verschillende Regio uitingen van activiteiten, communicatie, projecten of producten.  
Die onderling sterk kunnen verschillen, maar tegelijkertijd eenheid vertonen.

Vragen?
Dit huisstijlbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van het Regiobestuur van de Scouting 
Regio Drie Rivieren Utrecht. Vragen over de huisstijl? 
Neem contact op met de Regio activiteiten coördinator via activiteiten@scouting-utrecht.nl.

Onderdelen huisstijl Scouting Nederland
Huisstijl handleiding, logo’s en achtergronden behorende bij hun (speltak) huisstijl 
zijn te downloaden via:
https://www.scouting.nl/ondersteuning/communicatie/huisstijl-scouting-nederland
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/huisstijl

Vragen over het gebruik van het huisstijl van Scouting Nederland?  
Neem contact op met Team communicatie via communicatie@scouting.nl. 

Scouting Nederland
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten
waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
Voor meer informatie www.scouting.nl.

mailto:activiteiten%40scouting-utrecht.nl?subject=
https://www.scouting.nl/ondersteuning/communicatie/huisstijl-scouting-nederland 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/huisstijl 
mailto:communicatie%40scouting.nl?subject=
http://www.scouting.nl
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Het logo
Het logo van R3R Utrecht bestaat uit vorm van de provincie Utrecht met het kleurverloop. 
"Het touw" dat vertakt in 3 stukken staat voor de 3 grote rivieren die door Utrecht stromen  
(de Kromme Rijn, Oude Rijn en de Lek). "Het Touw" staat ook voor verbintenis met de 
Scoutinggroepen in de regio en het gebruik bij Scoutingtechnieken. Op en om het beeldmerk 
staat Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht. In het rood staande woord "Scouting" verwijst 
naar het woordmerk van Scouting Nederland. Deze verschillende elementen mogen niet los 
van elkaar gebruikt worden. 

Het logo kan in een aantal kleurstellingen gebruikt worden.
De toepassing van het logo bepaald de kleurstelling van het logo.  
Het logo R3R Utrecht wordt altijd in full colour gebruikt,  
tenzij het echt niet anders mogelijk is. (Als je maar 1 kleur kan laten drukken)

Outline BW logoFull colour logo

BW logo

*BW staat voor Black and White (zwart en wit)
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Kleurgebruik en typografie logo
Het logo van R3R Utrecht is opgebouwd uit vijf kleuren: rood, donkerblauw, lichtblauw, geel 
en zwart. Er zit echter een kleurverloop in het logo waardoor er hieronder alleen de meest 
heldere kleuren aangegeven zijn. Andere (huisstijl)kleuren zijn voor het beeldmerk 
niet mogelijk. 

 CMYK C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0
 RGB R: 255 / G: 0 / B: 0

 CMYK C: 100 / M: 91 / Y: 6 / K: 0
 RGB R: 41 / G: 51 / B: 134

 CMYK C: 100 / M: 0 / Y: 0 / K: 0
 RGB R: 0 / G: 159 / B: 227

 CMYK C: 0 / M: 0 / Y: 100 / K: 0
 RGB R: 255 / G: 237 / B: 0

 CMYK C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 100
 RGB R: 29 / G: 29 / B: 27

Met het bepalen van de vijf huisstijlkleuren is niet gezegd dat het gebruik van
andere kleuren niet toegestaan is. Vaak wordt er bij het gebruik van het logo een paarse 
achtergrond gebruikt, Dit is niet verplicht bij het gebruiken van het logo.

 CMYK C: 36 / M: 80 / Y: 0 / K: 0
 RGB R: 175 / G: 77 / B: 151

Iedere uiting, project en/of doelgroep vraagt om een passend kleurgebruik. Kies daarom 
altijd voor de kleur(en) die het best aansluit(en) bij de vorm, toon en context van de activiteit, 
communicatiemiddel, project of product. Het logo R3R Utrecht wordt altijd in full colour 
gebruikt, tenzij het echt niet anders mogelijk is. 
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Logo op een foto of een gekleurde achtergrond
Het logo van R3R Utrecht dient altijd in zijn volledigheid geplaatst te worden. Wanneer het 
logo op een foto of een gekleurde achtergrond wordt gebruikt, mag er een lichte schaduw 
geplaatst worden achter het logo. Deze schaduw mag niet verschuiven op de x- en y-assen 
en heeft een maximale grootte van 10% van de hoogte van de kortste kant. (bijv. je gebruikt 
het liggende logo en dit is 40 mm hoog dan mag de schaduw niet groter zijn dan 4 mm). 
Deze schaduw dient een bedekking hebben van 40%, 60% of 80%.

Logo in de outline en embleem variant
Het gebruik van het full colour logo is verplicht tenzij het echt niet anders mogelijk is. 
(Bijvoorbeeld voor op een relatiegeschenk) Wanneer er slechts sprake is van één kleur,  
kan de outline BW of BW variant van het logo worden toegepast. Deze varianten van het 
logo dient in zijn volledigheid gebruikt te worden en alleen in de kleur zwart of wit (BW*).

BW logo (zwart) BW logo (wit)

Outline BW logo (zwart) Outline BW logo

*BW staat voor Black and White (zwart en wit)
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Hoe het logo niet te gebruiken
De herkenbaarheid van R3R Utrecht logo is voor een deel afhankelijk van een
consequent gebruik van het logo. Onderstaande voorbeelden laten zien hoe het niet
mag en niet moet.

- Het logo in een afwijkende kleurstelling
- Het logo horizontaal of verticaal verschaald
- Het logo geroteerd
- Het logo afgesneden
- Element(en) uitgenomen en/of toegevoegd
- De kaders van het logo aanpassen
- Het beeldmerk en woordmerk van elkaar gescheiden
- Het logo omgezet naar grijswaarden
- Het logo op een drukke (gekleurd) achtergrond of foto  
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Plaatsing van het logo
Dit is erg afhankelijk van het ontwerp en het doel daarvan. Om toch een richtlijn te geven:  
Bij voorkeur in de rechterbovenhoek van het ontwerp, maar wanneer het daar in de weg 
staat, kun je het logo ook rechtsonder plaatsen. 

Grootte van het logo
Ook dit is erg afhankelijk van het ontwerp en het doel daarvan. Zorg er in ieder geval voor 
dat alle tekst uit het logo voldoende leesbaar is op klein formaat. Het kies bij het gebruiken 
van het logo op .JPG en .PNG welke versie het beste te gebruiken is voor het ontwerp. 
Een kleine afbeelding/logo vergroten kan de weergave pixelig en onleesbaar maken.  
(Gebruik hiervoor dus een grotere afbeelding of de grafische adobe EPS-bestanden. 

bijlage
In de bijlage van dit handboek vind je de volgende bestanden

logo in Full colour CMYK voor drukwerk (eps jpg png)
logo in Full colour RGB voor schermen en websites (jpg png)
logo in outline BW variant (eps)
logo in BW variant (eps)

*BW staat voor Black and White (zwart en wit)


