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Welkom in de merkgids. 
Dit document is opgezet om je een compleet beeld te geven van de 

huisstijl van Logius. De merk identiteit zijn de visuele elementen die de 

onderscheidende kern waarden van een bedrijf vertegenwoordigen en 

communiceren naar de markt. 

De merkidentiteit van een organisatie komt voort uit de positionering. 

Het zijn alle elementen die het merk een gezicht geven in de markt. De 

merkidentiteit heeft dus betrekking op de beeldtaal, kleur, infographic, 

fotografie, logo en ook op de tone of voice in de communicatie-uitingen. 

Natuurlijk binnen de kaders van de Rijksoverheid. 

Om consistent om te gaan met de communicatiemiddelen is het gebruik 

van deze huisstijlmanual essentieel. Pas altijd de beschreven standaarden 

en richtlijnen toe. 

Met een consistente merkidentiteit:
• Maken we de samenhang tussen producten/merken en diensten duidelijk. 

• Verhogen en versterken we de naamsbekendheid van het merk Logius.
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In deze merkgids lees je meer over de richtlijnen  
en toepassing van de Logius merkidentiteit.  
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Burgers Bedrijven

Publieke organisaties

Logius

Wie is Logius?

Logius is onderdeel van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.

Elke dag zorgen we er samen met publieke 
organisaties voor dat burgers en bedrijven snel, 
makkelijk en veilig hun zaken met de overheid 
digitaal kunnen regelen.

Iedereen kent onze merken DigiD en MijnOverheid, 
omdat deze diensten door burgers worden gebruikt. 
Maar we ontwikkelen en beheren ook talloze andere 
producten, diensten, stelsels en standaarden die 
publieke organisaties gebruiken in hun digitale 
dienstverlening. Zo kan de Belastingdienst veilig 
en snel digitale aangiften verwerken, kunnen 
pensioenfondsen klanten veilig toegang bieden 
tot hun gegevens en kunnen gemeenten veilig de 
gegevens van hun inwoners met elkaar delen.



6

Index

Het merk

De huisstijl

Voorbeelden Logius

Het merkpaspoort

Kapferer merk identiteit prisma

Relatie
Verbinden / in verbinding

Samen zorgen we voor een digitale
overheid die werkt voor iedereen.

Cultuur
Waarden en normen, principes:
• Betrouwbaar
• In eenvoud
• Vakkundig

• Wendbaar / Flexibel
• Continue in beweging
• Transparant

Reflectie
Wat klanten van ons vinden
• Expert
• Gezamenlijk
• Verbinding

• Bouwen
• Ontwikkelen
• Beheren

Zelfbeeld
• Maatschappelijk bewust
• Regievoering
• Technisch onderlegd

Fysiek
Zie merk identiteit kenmerken:
• Kleur
• Lettertype
• Iconen

• Fotografie
• Illustratie
• Tone of voice

• Layout
• Visuals
• Infographics

• Animaties

Persoonlijkheid
• De expert
• Initiatief
• Actief, Durf

• Resultaatgericht
• Zelfontwikkeling

Merkpaspoort
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Afnemers

Merkkader
Reputatie

management

Interne
communicatie

Arbeidsmarkt
communicatie

Medewerkers Potentiële
medewerkers

Samenleving
stakeholders

mediaMerkidentiteit verbindt

• Geeft visuele invulling aan de positie van 
Logius als publieke dienstverlener voor Digitale 
Diensten van BZK, aan het kompas en de 
strategische koers. 
 

• Laat de samenhang in dienstverlening zien. 
 

• Is eenvoudig te begrijpen, biedt focus. 

• Zorgt voor eenduidige profilering naar  
buiten toe. 

• Toont de toegevoegde waarde die we leveren. 

• Heeft aantrekkingskracht op nieuw talent, wat 
nodig is voor onze verambtelijkingsopdracht.
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Communicatiekaders

Missie
Logius gelooft in een overheid die altijd, 
overal en voor iedereen beschikbaar en 

toegankelijk is. Daarom bieden we 
publieke organisaties producten en 

diensten waarmee we er samen voor 
zorgen dat burgers en bedrijven digitaal 
zaken kunnen regelen met de overheid. 
Dat doen we vakkundig, betrouwbaar 

en in eenvoud

Logius In communicatieDomeinen dienstverlening

Toegang

Interactie

Gegevensuitwisseling

Infrastructuur

Regie op stelsels
en standaarden

Benadruk de samenwerking

Wat we aan toegevoegde
waarde leveren

Let op digitale inclusie,
veiligheid en privacy

Vanuit één Logius en
onze 3 waarden

Doelgroepen

Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen

Afnemers

• Alert op thema's digitale inclusie, veiligheid en privacy

• En hierop gaan we actief om met kansen en risico's 

• Bewijsvoering ligt in de productcommunicatie

• En we gebruiken kernboodschap v/d thema's

• Op de thema's zijn we transparant o.a. via logius.nl

• Wij investeren in ons netwerk 

Stakeholders en media

• Het merk Logius staat centraal, niet de dienst

• Communiceren vanuit toegevoegde waarde v/d domeinen

• Nieuwe diensten via naamconventie in de markt

• Geen nieuwe logo’s, websites en losse merken

• De merkidentiteit is in beheer bij Communicatie 



9

Index

Het merk

De huisstijl

Voorbeelden

Centrale Boodschap 
en missie Logius 

Centrale boodschap
Samen zorgen we voor een digitale overheid die 
werkt voor iedereen.

Missie Logius
Logius gelooft in een overheid die altijd, overal 
en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. 
Daarom bieden we publieke organisaties producten 
en diensten waarmee we er samen voor zorgen dat 
burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen regelen 
met de overheid. Dat doen we betrouwbaar, 
vakkundig en in eenvoud.
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Onze merkwaarden

We werken transparant en met veel betrokkenheid aan 
de digitale ambities van publieke organisaties. Dat doen we  
op de volgende manier:

Betrouwbaar
Veel digitale overheidsdienstverlening maakt gebruik van onze diensten en daarom 
zorgen we ervoor dat deze onder alle omstandigheden veilig, privacybestendig en 
beschikbaar zijn. We zijn betrouwbaar en transparant in wat we doen, zodat duidelijk is 
wat we kunnen betekenen. 

Vakkundig
We zijn goed in ons vak en geven professioneel advies. We kijken vooruit en leren 
continu bij. Wensen en behoeften vertalen we naar generieke diensten die voldoen 
aan de gestelde kwaliteitsstandaarden. We schakelen op het juiste moment de juiste 
(externe) partij in bij de realisatie en voeren effectief regie op leveranciers. 

In eenvoud
We zoeken naar de goede balans tussen de complexiteit van ons vakgebied en de 
vertaling daarvan in gebruiksvriendelijke diensten. We leggen goed uit hoe onze 
voorzieningen werken
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Communicatie  
meetlat naar afnemers
Onze merkwaarden zijn ook van toepassing op 
onze communicatie. Met de hiernaast opgenomen 
communicatie meetlat zie je waar communicatie 
richting afnemers aan moet voldoen. 

De take-out van de boodschap is:

 Logius staat voor verbinding en samenwerking.

  Logius stelt zich op als partner waarmee ik 
(publieke organisatie) slim kan samenwerken.

  De diensten van Logius zijn veilig en makkelijk 
te begrijpen.

  We communiceren vanuit de toegevoegde waarde voor 
onze partners: wat bieden de diensten van Logius voor 
hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven

De toon van de boodschap is:

  Betrouwbaar: altijd gekoppeld aan de Rijksoverheid en 
met nadruk op veiligheid, inclusie en privacy.

  Vakkundig: functioneel, informatief en inhoudelijk.  
Tijdig en up-to-date met focus op oplossingen.

  In eenvoud: duidelijk, kort en bondig.  
Zonder jargon en moeilijke namen.

Onze pay-off is:
Samen zorgen we voor een digitale overheid 
die werkt voor iedereen.
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Merkarchitectuur

Bij Logius maken we een onderscheid in 2 soorten merken. 

• Merken die direct naar de eindgebruiker communiceren, deze mogen een eigen identiteit voeren (zoals DigiD en MijnOverheid). 
• Producten en diensten die naar afnemers communiceren zijn ingericht in 5 domeinen (zie hieronder) waaronder alle producten, dienstenverlening, 

stelsels en standaarden van Logius vallen. Deze coommunicatie moet voldoen  aan de eisen en richtlijnen die in deze merkgids zijn opgesteld. 
Op pagina 15 staat de kernboodschap van elk domein.

Toegang Interactie
Gegevens-

uitwisseling
Infra-

structuur

Regie op
stelsels en

standaarden

Stelsels

Standaarden

Voorzieningen

Aanvullende
dienstverlening



13

Index

Het merk

De huisstijl

Voorbeelden

Index

Het merk

De huisstijl

Voorbeelden

Samen werken we aan een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Infrastructuur

Stelsels, standaarden, afspraken

Toegang
→ tot online dienst- 
 verlening
→ veilig en makkelijk

Toegang
→ tot online dienst- 
 verlening
→ veilig en makkelijk

Interactie
→ informatie inzien
→ gegevens delen

Gegevens-
uitwisseling

→ veilig, betrouwbaar,
 gestandaardiseerd

Organisaties met een 
publieke taak

Burgers en bedrijven
in Nederland en 

daarbuiten
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Producten/diensten 
voor burgers 
en bedrijven 
(eindgebruikers)

Deze producten en diensten mogen een eigen 
merk voeren, denk hierbij aan de merken DigiD, 
eHerkenning en MijnOverheid.

Logius wordt niet genoemd in communicatie naar 
eindgebruikers. In communicatie naar afnemers 
over deze merken wordt altijd de context van 
Logius vermeld.

Randvoorwaarden naamconventies
Namen van nieuwe producten of dienstverlening 
worden weer gegeven met een beschrijvend woord 
van wat het product voor waarde oplevert. We 
gaan vanuit het merk Logius communiceren en de 
waarden benoemen waarmee afnemers met Logius 
kunnen samenwerken.
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In communicatie over deze producten wordt altijd de context van 
Logius vermeld. Voor nieuwe producten gelden naamconventies.

Stelsel / Afspraak
→ PKI Overheid stelselbeheer

Standaard
→ PKI Overheid
→ OIN
→ DMKS
 
Voorziening
→ Routering
→ BSNK PP
→ COR
→ CPA register
→ Aggregator

Dienst
→ DigiD Assessments
→ Fraude en misbruik detentie
→ Notificaties van Europa

Standaard
→ DigiToegankelijk

Voorziening
→ MijnGegevens app
→ Berichtenbox GLOBE
→ Berichtenbox app

Dienst
→ Fraude en misbruik detentie

Stelsel / Afspraak
→ SBR
→ PEPPOL

Standaard
→ Digikoppeling
→ XBRL
→ API Desing Rules
→ e-Procurement

Voorziening
→ Digipoort
→ Stelseldiensten
→ Stelselcatalogus
→ Digikoppeling
→  Platform Stelsel voor  

basis registraties
→  RijksOverheidAccessPoint  

op PEPPOL
→ DigiInkoop

Dienst
→ XBRL Kenniscentrum
→ e-Procurement
→ Fraude en misbruik detentie

Stelsel / Afspraak
→ Diginetwerk
→ IPv6 kader

Standaard
→  Technische en veiligheids 

standaarden
→ Samenwerkende Catalogi
→ DigiToegankelijk
→ BOMOS

Voorziening
→ Standaard Platform
→ Centraal Aansluitpunt
→ Rijksnetwerk diensten
→ Centrale Catalogi Rijk
→  Centraal koppelpunt 

Diginetwerk
→ Dashboard Digitale Overheid

Dienst
→  Wijzigingen KPS en 

Rijksnetwerkdiensten
→  Registratie en uitgifte 

IPv6 adressen
→  Fraude en misbruik detentie

Producten/diensten voor afnemers, organisaties met een publieke taak

Toegang Interactie Gegevens- 
uitwisseling Infrastructuur
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Kernboodschappen dienstverleningsdomeinen Logius

U kunt iedereen veilig en 
makkelijk toegang geven tot 
uw online dienstverlening. Niet 
alleen vanuit Nederland, maar 
ook daarbuiten. Vaak gaat het 
daarbij om privacy-gevoelige 
gegevens. Het is daarom 
belangrijk dat uw organisatie 
zekerheid heeft dat de gegevens 
met de juiste persoon of het juiste 
bedrijf worden gedeeld.

Burgers en ondernemers 
kunt u op een veilige en 
toegankelijke manier attenderen 
op belangrijke zaken met een 
digitaal bericht. Ook kunt u 
iemand inzicht geven in zijn of 
haar geregistreerde gegevens en 
diegene de regie geven over deze 
persoonsgegevens, waaronder 
het delen met anderen.

Uw gegevens kunt u 
veilig, betrouwbaar en 
gestandaardiseerd uitwisselen 
tussen overheden, burgers en 
bedrijven. Logius maakt dit 
mogelijk als ketenpartner voor de 
digitale overheid. Daarbij bieden 
we ook oplossingen om de 
gegevens in de basisregistraties 
op orde te houden en uit te 
wisselen.

Uw digitale diensten kunt u snel 
en schaalbaar opbouwen met ons 
IT-fundament. En u voldoet altijd 
aan de laatste veiligheidseisen, 
standaarden en regelgeving. Ook 
zorgt Logius voor betrouwbare 
verbindingen voor het transport 
van uw data naar burgers, 
bedrijven en overheden.

Uw digitale dienstverlening 
aan burgers en bedrijven 
is veilig, herkenbaar en 
makkelijk door het gebruik 
van uniforme standaarden en 
stelsels. Daarvoor maken we 
samen sectoroverstijgende 
afspraken. Logius heeft de regie 
op het maken, vastleggen en 
actualiseren van die afspraken 
en organiseert daarvoor publiek-
private samenwerking.

Met diensten en producten van 
Logius kan veilig en makkelijk 
toegang worden gegeven tot 
online dienstverlening. Niet 
alleen vanuit Nederland, maar 
ook daarbuiten. Vaak gaat het 
om privacygevoelige gegevens. 
Logius biedt de zekerheid dat 
gegevens met de juiste persoon 
of het juiste bedrijf worden 
gedeeld.

Dankzij de dienstverlening 
van Logius kunnen burgers en 
ondernemers op een veilige 
en toegankelijke manier 
worden geattendeerd op 
belangrijke zaken met een 
digitaal bericht. Ook kan 
gebruikers inzicht worden 
geven in hun geregistreerde 
gegevens en daarnaast de regie 
worden gegeven over deze 
persoonsgegevens, waaronder 
het delen met anderen.

Dankzij de dienstverlening 
van Logius kunnen gegevens 
veilig, betrouwbaar en 
gestandaardiseerd tussen 
overheden, burgers en 
bedrijven worden uitgewisseld. 
Logius maakt dit mogelijk als 
ketenpartner voor de digitale 
overheid. De dienstverlening 
van Logius biedt eveneens 
oplossingen om de gegevens in 
de basisregistraties op orde te 
houden en uit te wisselen.

Digitale diensten kunnen snel en 
schaalbaar worden opgebouwd 
met het IT-fundament van 
Logius. Daarmee wordt 
altijd voldaan aan de laatste 
veiligheidseisen, standaarden 
en regelgeving. Ook zorgt Logius 
voor betrouwbare verbindingen 
voor het transport van uw data 
naar burgers, bedrijven en 
overheden.

De digitale dienstverlening 
aan burgers en bedrijven 
is veilig, herkenbaar en 
makkelijk door het gebruik 
van uniforme standaarden 
en stelsels. Daarvoor maken 
organisaties met een publieke 
taak sectoroverschrijdende 
afspraken. Logius heeft de regie 
op het maken, vastleggen en 
actualiseren van die afspraken 
en organiseert daarvoor publiek-
private samenwerking.

Toegang Interactie Gegevens- 
uitwisseling Infrastructuur Regio op stelsels 

en standaarden

ALGEMENE VORM

U-VORM
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Het Communicatiehuis naar afnemers en arbeidsmarkt

Waarom

Wie

Wat

Waar

Wanneer

Merkbekendheid Logius verhogen met nadruk op samenwerking en verbinding.

Logius beter profileren als aantrekkelijke partner.

Eigen kanalen, ICT media (zoals Computable), LinkedIn, nieuwsmedia (zoals Bestuur).

Tijdens kantooruren voor de afnemer. Na kantooruren voor de latent werkzoekende.

  Afnemers en potentiële afnemers  

(beleidsmakers / senior adviseur / 

applicatiebeheerder / informatie-

manager / product owner); 

  bij publieke organisaties  

(Ministerie / Pensioenfonds / 

DNB / Gemeente / Belastingdienst 

/ Zorginstelling / UWV / Woning-

corporaties, enz.);

  en latent werkzoekenden die een 
bijdrage willen leveren aan een digitale 
overheid die werkt voor iedereen.

Centrale merkbelofte:

Samen zorgen we voor een digitale overheid die werkt voor iedereen

Communiceren over Logius

Voorbeelden van toegevoegde waarde  

voor hun organisatie:

“Met Logius kan de Belastingdienst veilig en snel 

digitale aangiften verwerken.”

“Met Logius kunnen pensioenfondsen klanten 

veilig toegang bieden tot hun gegevens.”

Communiceren over diensten

Voorbeelden van toegevoegde waarde voor 

burgers en ondernemers die hun zaken 

digitaal regelen met de overheid:

“Met digiD zorgt u ervoor dat al uw klanten 

veilig toegang krijgen.”

“Met het Logius hosting platform kunt u veilig en 

snel digitale producten ontwikkelen.”

Communiceren over activiteiten

Voorbeeld Klantraden:

“Logius betrekt publieke organisaties bij de 

ontwikkeling van producten.”

Voorbeeld SAFe:

“Met Logius kunnen publieke organisaties 

flexibel en SAFe samenwerken.”
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Gelaagdheid voorbeeld

Corporate:

Domein 
Infrastructuur

Dienstniveau 
(Standaard 
platform)

Uw digitale diensten kunt u snel en schaalbaar opbouwen met ons IT-fundament. En u voldoet altijd 
aan de laatste veiligheidseisen, standaarden en regelgeving. Ook zorgt Logius voor betrouwbare 
verbindingen voor het transport van uw data naar burgers, bedrijven en overheden.

Het Logius Standaard Platform is een kant-en-klare ontwikkelomgeving en biedt overheidsorganisaties 
een omgeving om nieuwe digitale diensten zoals apps, websites of tools te ontwikkelen. Logius neemt 
zaken als hosting, housing en informatiebeveiliging uit handen. Met het Standaard Platform levert 
Logius platformdienstverlening aan de overheid waar momenteel al diverse ministeries, gemeenten en 
omgevingsdiensten gebruik van maken.

Samen werken we aan een digitale overheid die werkt voor iedereen.
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Kleurenpalet

Het kleurenpalet van Logius is herkenbaar en valt 
binnen de rijkshuisstijl kleuren. 

Voor digitaal gebruik zijn de RGB-kleurcodes 
en hexadecimale waarden aangegeven. De 
hexadecimale wordt gebruikt in HTML codes. 
In drukwerk kan full color (CMYK).

Let op! Kleuren voor drukwerk zullen nooit zo fel en 
fris uitkomen als digitale kleuren. Bekijk daarnaast 
goed welke papiersoort je gebruikt - codes 
verschillen namelijk! 

Tinten
Deze kleuren mogen in tinten van 20% voor 
drukwerk, en 15% voor digitale toepassingen 
toegepast worden.

Tintvlakken mogen alleen worden gebruikt als het 
functioneel is, b.v. in tabellen, formulieren en op 
websites. Anders moet altijd de volle kleur op de 
achtergrond worden gebruikt. Zie ook de info op:  
Communicatiekleuren | Basiselementen | Rijkshuisstijl

Groen

CMYK - Gestreken
73  0  100  0

CMYK - Ongestreken
59  0  100  0

RGB
57  135  12

HEX
#39870C

CMYK - Gestreken
45  1  0  1

CMYK - Ongestreken
45  1  0  1

RGB
143  202  231

HEX
#8FCAE7

CMYK - Gestreken
0  68  100  0

CMYK - Ongestreken
0  58  100  0

RGB
225  112  0

HEX
#E17000

CMYK - Gestreken
0  36  98  0

CMYK - Ongestreken
0  19  89  0

RGB
255  182  18

HEX
#FFB612

CMYK - Gestreken
51  0  30  0

CMYK - Ongestreken
51  0  30  0

RGB
118  210  182

HEX
#76d2b6

CMYK - Gestreken
93  19  94  69

CMYK - Ongestreken
93  14  70  58

RGB
39  89  55

HEX
#275937

CMYK - Gestreken
0  0  0  0

CMYK - Ongestreken
0  0  0  0

RGB
255  255  255

HEX
#FFFFFF

Licht blauw

Oranje

Donker geel

Mintgroen

Donker groen

Wit

https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/kleur/communicatiekleuren
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Logius
Kleurverdeling

Het Logius groen overheerst: 80-20.

Domeinen
Elk domein heeft een eigen kleur. Het is de 
bedoeling dat die kleuren alleen gebruikt worden 
als de bladzijde, slide, tekst over dat domein 
gaat. Dit komt de herkenbaarheid ten goede. In 
illustraties zijn deze kleuren ondersteunend. 

Toegang Interactie Gegevensuitwisseling Infrastructuur Regie op stelsels
en standaarden
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Tone of voice

Zo schrijven we wel
We communiceren helder en eenvoudig over 
onze oplossingen. We communiceren over de 
toegevoegde waarde van onze producten voor 
afnemers met als uiteindelijk doel dat burgers 
en bedrijven hun zaken digitaal goed kunnen 
regelen met de overheid. Onze brand voice is niet 
formeel maar we spreken de lezer wel met U aan. 
Zij worden aangesproken op persoonlijk niveau en 
moeten zich hierin herkennen tijdens hun dagelijkse 
werkzaamheden. We communiceren vanuit de één 
Logius gedachte.

Zo schrijven we niet
We zijn uitgesproken maar niet brutaal,  
we vertellen wel wat er aan de hand is, maar we 
schrijven liever hoe we iets oplossen dan in te gaan 
op de problemen.

   In de Schrijfwijzer vind je praktische tips en 
   voorbeelden van onze manier van schrijven.

Samen zorgen we 
voor een digitale 
overheid die werkt 
voor iedereen. 
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Rijkshuistijlsans
regular en bold
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Verdana
regular en bold
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Typografie

Het te gebruiken lettertype voor Logius is het 
Rijksoverheid font. Een moderne en goed leesbare 
letter die specifiek voor de Rijksoverheid is 
ontwikkeld.

Logius hanteert de 'Sans' variant van het lettertype. 
Hieruit mogen alle gewichten gebruikt worden.

Alternatief
Als alternatief font hanteren we de Verdana.  
Dit is een standaard Office font.
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Tone of visual 
Toggle

Logius opereert in een wereld die constant 
verandert en innoveert. De “toggle device” helpt 
ons te communiceren in welke domeinen Logius 
actief is. De vorm staat voor verbinding, tussen 
onderdelen, collega’s en afnemers. De toggle 
geeft het onderwerp aan waar we verbinding mee 
maken. In deze dynamiek is er altijd minimaal 1  
van de toggles actief/ingekleurd.

De toggle is een functionele toevoeging
en mag alleen toegepast worden op niet 
beeldbepalende plekken dus niet op de eerste 
pagina van een presentatie, rapport of uitnodiging.

Toegang

Interactie

Gegevensuitwisseling

Infrastructuur

Regie op stelsels
en standaarden
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Tone of visual 
Illustraties

Er kan een illustratieve beeldtaal worden ingezet 
om herkenbare situaties te visualiseren. 

Ondernemers moeten zich hierin herkennen 
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Het zijn 
eenvoudige illustraties en het nodigt uit om met de 
producten van Logius aan de slag te gaan. 

Het is een herkenbare "flat" illustratie stijl met volle 
kleurvlakken en de Logius toggle.

Voor de thema's Veiligheid, Inclusie en Privacy zijn 
eigen illustraties die alleen gebruikt worden in 
relatie tot deze thema's. 

De andere illustraties kunnen vaak bij meerdere 
situaties gebruikt worden
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Iconen

Er wordt gebruik gemaakt van de rijksoverheid 
iconen set. De stijl van de iconen is gebaseerd op 
de beide Rijksoverheid lettertypen. Karakteristieke 
kenmerken van de RijksoverheidSans en de 
RijksoverheidSerif zijn terug te vinden in de 
iconen. Dit zorgt voor visuele samenhang tussen 
tekst en beeld, toevoeging van 'eigenheid' 
van de rijkshuisstijl en daardoor een betere 
herkenbaarheid.

Kernwaarden iconen

Algemene rijksoverheid iconen

Domein iconen
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Afnemer

Logius intern

Arbeidsmarkt

Tone of visual 
Fotografie

We leggen altijd de verbinding 
en laten de samenwerking zien 
met onze afnemers, met collega’s 
onderling en met aansprekend 
beeld voor recruitment.

• Liefste eigen fotografie
• Als Stockfoto? Dan Nederlandse uitstraling
• Uitsnede spannend, nooit plaatje voor het plaatje
• 3 doelgroepen in beeld
• Altijd mensen in foto, nooit objecten
• Perspectief is altijd vanuit ‘fly on the wall’
• Onderscheidende scherpte-diepte (D-O-F)
• Geen vervormingen, recht aanzicht
• Echte situaties, echte mensen
• (Aanwezigheid van) meerdere mensen
• In eenvoud: helder en eenduidig
• Inclusief: leeftijd, geslacht, afkomst
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Fotografie - afnemers

We laten de samenwerking, de dialoog, het gesprek 
zien met onze partners.
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Fotografie -  
burgers en bedrijven

We maken duidelijk wat de toegevoegde waarde 
voor burgers en bedrijven is. Dit moet dan duidelijk 
in de tekst staan en het beeld past daarbij.
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Tone of visual 
Fotografie - intern
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Tone of visual 
Fotografie - 
arbeidsmarkt 
communicatie



32

Voorbeelden



33

Index

Het merk

De huisstijl

Voorbeelden

Magazine binnenwerk
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Powerpoint presentatie
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PI event
PPT

Powerpoint presentatie
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DigiD

   Kosten

Kijk voor actuele informatie op: tarieven van de digitale diensten 
van Logius. 

Daarnaast zijn er kosten voor het aanschaffen van PKI overheid 
certificaten en het jaarlijkse assessment

   Dit is ook interessant

• Toolkit communicatie DigiD zodat iedere organisatie op 
 dezelfde manier het gebruik van naar burgers uitlegt
• DigiD 
• DigiD machtigen
• eHerkenning
• eiDas

Waarom  ›  Zo werkt het  ›  Voordelen  ›  SamenwerkingToegang verlenen  |  DigiD

Standaard platform

Veilig en vertrouwd werken aan 
digitale dienstverlening met het 
Standaard Platform.

Het Standaard Platform is een schaalbaar, op cloud gebaseerd 
applicatieplatform van Logius. Het platform heeft generieke en 
gemeenschappelijke componenten. Het biedt ondersteuning 
voor het automatisch testen en uitrollen van koppelingen, 
applicaties en releases. Het Standaard Platform is ván en vóór 
de overheid en voldoet aan de meest recente overheidseisen. 
Dat betekent veilig en vertrouwd werken aan digitale 
dienstverlening.

Met het Standaard Platform levert Logius dienstverlening aan 
de overheid. Het platform heeft op dit moment meer dan 70 
gebruikers, waaronder diverse ministeries, gemeenten en 
omgevingsdiensten.

“Het Standaard Platform ontzorgt, waardoor 
wij ons zelf zich kunnen richten op zaken die 
meerwaarde voor onze organisatie opleveren”

Naam Achternaam  |  Medewerker Standaard platform

Waarom  ›  Zo werkt het  ›  Voordelen  ›  SamenwerkingDigitaal zaken doen  |  Standaard platform

Digitale sales brochure
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Welkom in 
het hart 
van de digitale
overheid

Samenwerkende
overheden

Microservices

Toegang
verlenen

Gegevens 
uitwisselen

Zet je carriere aan 
in het hart van de
digitale overheid

Roll-up banner
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01

02

03

04

05
06

07

08

09

10

11

12

Januari
Lorem ipsum
dolor sit amet

Februari
Lorem ipsum
dolor sit amet

November
Lorem ipsum
dolor sit amet

September
Lorem ipsum
dolor sit amet

Maart
Lorem ipsum
dolor sit amet

Mei
Lorem ipsum
dolor sit amet

Juni
Lorem ipsum
dolor sit amet

Juli
Lorem ipsum
dolor sit amet

Augustus
Lorem ipsum
dolor sit amet

April
Lorem ipsum
dolor sit amet

Oktober
Lorem ipsum
dolor sit amet

December
Lorem ipsum
dolor sit amet

12%

1.345

0.03%

Infographic
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