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Algemeen

Waarom een Human huisstijl?
Human is een sterk merk en dat tonen we graag. Niet alleen door mooie programma’s te maken, maar ook 
door te laten zien wie we zijn. Met een herkenbare huisstijl presenteert Human zich aan het publiek.

De huisstijl in deze gids vervangt grotendeels de oude huisstijl met het oranje logo. Alleen op administratieve 
uitingen, zoals het briefpapier, wordt het oranje logo nog gebruikt.

In dit boek vind je voorbeelden van de huisstijl en alle elementen om de huisstijl zelf toe te passen zoals het 
logo, de kleuren en de titelbalken.

De eindredacteur is verantwoordelijk voor het doorvoeren van de huisstijl in zijn of haar programma of 
project. 

Heb je vragen, neem dan contact op met de afdeling marketing en communicatie van Human via  
huisstijl@human.nl.

Human huisstijl

mailto:huisstijl%40human.nl?subject=
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Algemeen

Het logo van Human ontstaat door het schrijven van HVM N in plaats van Human. Het is een referentie naar 
de oorsprong van ons schrift, het Latijnse alfabet. We schrijven in het logo de ‘U’ als een ‘V’ en de ‘A’ als de ‘ ’, 
de Griekse letter lambda. Dit is ook een referentie naar de klassieke oudheid als fundament van ons denken. 

Deze manier van schrijven is alleen bedoeld voor het logo.

Onlangs is het logo uitgebreid met een lijnenspel. Het originele logo is aan de boven en onderkant voorzien 
van een lijnenspel. Het begint en eindigt altijd met een rode lijn. Dit geld ook voor andere communicatie 
onderdelen. Hier worden belangrijke boodschappen ingesloten met een rode lijn boven en onder.

Tevens zijn er ook 2 ‘speech bubble’ logo’s ontwikkeld, waarin later eventueel een slogan kan worden 
toegevoegd. Voorbeelden daarvan volgen zodra dit gebeurt.

Logo

human logo’s

Download 
de logo’s

https://www.human.nl/dam/jcr:2cd72d26-e317-4a18-b4c0-228e552657a7/LOGOset%20HUMAN%20NEW.zip
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Algemeen

een voorbeeld hiervan
volgt zodra we weer

met een slogan werken

human logo +  hoofdslogan

human logo screenbug
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Algemeen

Schrijfwijze Human
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Algemeen

Hoofdkleur
De nieuwe (campagne)huisstijl is veelkleurig. Er zijn zes hoofdkleuren en acht subkleuren. Van de zes 
hoofdkleuren zijn oranje, de kleur van het humanisme, en blauwgroen, het meest dominant. 

Kleurgebruik

Overige kleuren
De steunkleur die gebruikt wordt is blauwgroen. Dit is de complementaire kleur van oranje. 
We gebruiken deze kleur bij voorkeur met oranje en wit, dit zorgt voor een sterke, frisse combinatie.
Er zijn nog een aantal kleuren die gecombineerd mogen worden bij de ‘hoofdkleuren’ zie overzicht hieronder. 
Tevens is er ook een heel ‘sub’ kleurenpalet die gebruikt mogen worden in combinatie met de ‘hoofd’ kleuren.

Het uitgangspunt bij de Human-huisstijl is helderheid. We willen dat Human een frisse uitstraling heeft. 
Het is daarom belangrijk dat we heldere kleuren gebruiken en geen verloop (gradiënt) toevoegen.

Logo (hoofd)kleuren  -  CMYK & RGB

CMYK: 62/0/18/6
RGB:  0/176/191
PMS:  631

CMYK: 0/0/0/100
RGB:  0/0/0

CMYK: 0/100/100/100
RGB:  255/0/0

CMYK: 0/20/100/0
RGB:  255/199/0

CMYK: 0/0/45/0
RGB:  255/145/255

CMYK:  0/70/90/0

RGB:  255/110/41

PMS:  PANTONE ORANGE 021

Logo (sub)kleuren  -  CMYK & RGB

CMYK: 40/90/80/65
RGB:  76/18/19

CMYK: 50/80/0/0
RGB:  143/83/161

CMYK: 20/60/100/10
RGB:  187/112/39

CMYK: 100/40/0/0
RGB:  0/125/197

CMYK: 40/65/100/40
RGB:  110/71/27

CMYK: 100/0/100/0
RGB:  0/166/81

CMYK:  5/100//0

RGB:  255/5/140

CMYK:  15/100/100/10

RGB:  190/31/36
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Algemeen

Gebruik gekleurde balk
Bij het gebruik van een smalle kleurbalk geen wit 
links, maar aflopend gebruiken.
Breedte van de balk dan twee keer zo groot als 
de marges link en rechts van het tekst blok rechts 
ervan.

Bij gebruik: human.nl/wordvriend 
Rechts uitlijnen, ook hier een rode streep onder 
als afsluiter.

Bij het gebruik van een brede kleurbalk 
wel wit links, niet aflopend gebruiken.
Breedte van de marge is gelijk aan de 
marges van tekstblok tot aan de kleurbalk, 
links en rechts.

Kleuren mogen wisselen 
volgens kleurpalet. Maar er 

moet altijd Oranje en 
turquiose in zitten.

Word vriend van  
Human en voorkom 
dat programma’s 
zoals Schuldig, Het 
Filosofisch Kwintet en 
De Vloer Op verdwijnen.

Met 50 duizend vrienden 
blijft Human als publieke 
omroep bestaan. 

human.nl/wordvriend

marges gelijk

2 x de 
marge

1 x de marge

human.nl/wordvriend
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Algemeen

Het lettertype van Human is Bureau Grot Book en Light. Het wordt gebruikt op twee manieren. 

1. Bureau Grot Book 

>   We gebruiken dit lettertype voor namen, koppen, programmatitels en korte teksten, 
ondertitels in artikelen en persberichten, hashtags en urls (nooit langer dan 140 tekens). 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.!@#$%^&*()_+~1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.!@#$%^&*()_+~ 1234567890

2. Bureau Grot Light

>   Deze letter is iets dunner en wordt vooral gebruikt voor lopende teksten.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.!@#$%^&*()_+~1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.!@#$%^&*()_+~ 1234567890

Shadows, softe borders, onnodige tierelantijnen, transparanten of 3d-elementen zijn niet toegestaan. 
We gebruiken heldere kleuren, er wordt geen verloop (gradiënt) toegepast.  

Bij hoge uitzondering KAPITALEN gebruiken.

Lettertypes

Lettertypes
Lettertypes

Let op:
Nieuwe benamingen fontstyles 
Bureau Grot. Graag opnieuw 

downloaden en eventueel oude 
lettertypes van computer 

verwijderen. Bureau Grot Book 
(voor koppen) Bureau Grot Light 

(voor lopende tekst)

√
√

Download 
de fonts

https://www.human.nl/dam/jcr:2066ff3d-6ab3-40f2-bee8-a12160c63b7b/Human-lettertypes-2019.zip
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Programma-vormgeving

Idents
>   Elk Human-programma wordt voorafgegaan en afgesloten door een pre-ident van 3 seconden.  

 Hierin staat op dit moment geen slogan. 
De ident is onderdeel van de aftiteling die maximaal 30 seconden duurt.

Samenwerking met VPRO
Bij programma’s in samenwerking met VPRO worden speciale Human/VPRO-idents ingezet. Deze zijn te 
vinden op human.nl/huisstijl. 

human ident 
3 sec

human ident 
5 sec

(drie seconden)

(maximaal vijf seconden)

Download 
de idents

http://human.nl/huisstijl
https://www.human.nl/dam/jcr:09db38e0-0e3b-4240-8049-5a127e0daed3/Ident-met-audiologo--uitzendkwaliteit.zip
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Programma-vormgeving

Leaders
>   In de leader worden altijd huisstijlelementen van Human gebruikt. 
>   De titel wordt in de leader altijd in Bureau Grot Book geschreven.
>   Zorg ervoor dat de leader aansluit bij de pre-ident. 
>   De leader kan direct volgen op de pre-ident, maar er kan ook met een scène/cold open begonnen worden. 

Dan heeft het de voorkeur om een titelkaart na de pre-ident te plaatsen.
>   Plaats de titel niet te laat in beeld.
>   Een leader duurt maximaal 15 seconden, bij voorkeur korter. 
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Programma-vormgeving

Titelkaart
Begint de leader met een scène of cold open, plaats dan een kaart met de titel van het programma  
na de pre-ident. 

>   Lettertype:  
- Programma: Bureau Grot Book 125-145 px. 
- Aflevering: Bureau Grot Book 65-85 px.

>  De titelkaart sluit aan op de pre-ident. 

Download 
de 

titelkaarten

https://download.omroep.nl/human/huisstijl/titel.mov.zip
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Programma-vormgeving

We werken met een grid waarbinnen informatie valt zoals titels, hashtags, bronnen en urls in verband met 
logo’s en ondertiteling.

>   Lettertype:  
- Naam: Bureau Grot Book 65-85 px. 
- Titel: Bureau Grot Book 35-45 px.

>  De titelkaart sluit aan op de pre-ident. 
>  Kan links als rechts gebruikt worden [kijkrichting persoon]

Naamtitel

Download 
de naamtitel

https://download.omroep.nl/human/huisstijl/naamtitel.zip
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Programma-vormgeving

Url’s, #hastags en plaatsbepalingen worden hetzelfde als een naamtitel weergegeven. 
Zie specificaties hieronder.

>   Lettertype:  
- Naam: Bureau Grot Book 65-85 px. 
- Titel: Bureau Grot Book 35-45 px.

>  De titelkaart sluit aan op de pre-ident. 
>  Kan links als rechts gebruikt worden [kijkrichting persoon]

Naamtitel

Download 
de naamtitel

https://download.omroep.nl/human/huisstijl/naamtitel.zip
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Programma-vormgeving

Aftiteling
>   De aftiteling inclusief ident mag niet langer duren dan 30 seconden en wordt altijd getoond naast 

actief beeld.
>   De aftiteling bestaat uit een vlak aan de rechterkant, waarin de tekst rechts wordt uitgelijnd. 
>   Tijdens de aftiteling staat de url altijd in beeld, behalve als er vooruitgeblikt wordt naar een volgende 

aflevering.

Lettertypes:
>   Lettertype:  

- Functie: Bureau Grot Book 46-65 px. 
- Naam en Achternaam: Bureau Grot Book 35-555 px.

>  De titelkaart sluit aan op de pre-ident. 

Download 
de aftiteling

https://download.omroep.nl/human/huisstijl/aftiteling.mov.zip
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Programma-vormgeving

Afsluiting
>   Na de aftiteling komt de ident van het logo, voorlopig zonder slogan.  

Dit is dus dezelfde ident als de begin-ident.  

Download 
de idents

https://download.omroep.nl/human/huisstijl/aftiteling.mov.zip
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Programma-vormgeving

Stijlgids
Het is belangrijk dat we een consequente schrijfwijze handhaven in alle uitingen op onze website, 
social media, in nieuwsbrieven, persberichten en in print. 

In de stijlgids staan alle afspraken op een rijtje. Over leestekens, accenten, afkortingen, bronvermelding 
en alles wat je verder moet weten.

Download 
de stijlgids

https://www.human.nl/huisstijl/human-huisstijl.html
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Online

Social media

voor stilstaand beeld voor videoDiap logo met kleuren lijnen voor 
stilstaand beeld

Transparant logo voor bewegend beeld

IG post

IG story

https://twitter.com/omroephuman
https://www.facebook.com/omroephuman
https://www.instagram.com/omroephuman/
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Online

Nieuwsbrief

Header persbericht
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Online

Mailsignature
>  Lettertype: Arial 10 pt, bold en regular

>   Alle externe mails worden voorzien van logo, slogan en links. 

>   Iedere medewerker moet zijn eigen gegevens invullen volgens onderstaand voorbeeld:
 
 Hartelijke groet,
 Marjolijn Hoogendoorn << Naam en achternaam
 Online Producer << Functie

 T 088 2058 036 | M 06 319 36 291 << Telefoonnummers
 afwezig op woensdag en vrijdag << Aanwezigheid

de rest van de digitale handtekening is geautomatiseerd

human.nl | Human nieuwsbrief | Facebook | Twitter | Instagram
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Print

Flyer

postzegel 
niet nodig met 

50.000 
vrienden 
blijft 
Human 
bestaan Schuldig 

De vloer op

De publieke tribune

Dus ik ben

Brainwash talks

In De Leeuwenhoek

Het filosofisch kwintet

Deze kaart kan zo op de bus. Of je verstuurt het in een ongefrankeerde envelop naar bovenstaand adres.

code: H
19D

M
L0002

steun ons
word vriend 

Human
Antwoordnummer 1038
1200 VB Hilversum

Al vriend? 

Geef deze 
folder door

Hoe? Met een gezonde dosis blikverruiming. Hersenvoer voor 
doendenkers. Mensen die eerst vragen stellen vóór ze iets vinden, 
verantwoordelijkheid nemen en vervolgens ook echt iets doen 
voor de wereld. Doe je mee? 

Met onze programma’s en evenementen mikken we op hoofd 
en hart. Altijd vanuit dezelfde wens: persoonlijke levensvragen 
onderzoeken, actuele thema’s agenderen en een beweging op 
gang brengen die uitmondt in positieve verandering. Ambitieus? 
Absoluut. Mogelijk? Jazeker.

Samen met jou én 49.999 anderen. Want met 50 duizend vrienden 
(formeel: leden) blijft Human als publieke omroep bestaan.

Ik word vriend en help Human 
voortbestaan 

Naam   M/V/O

E-mail  

Geboortedatum   Telefoon  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Ik doe mee en ga akkoord met betaling van 

 € 7,50 per jaar

 € 12,50 per jaar

  € 12,50 per jaar + eenmalig iets extra,  

namelijk   € 10,-   € 25,-   € 50,-   € 100,-   € 250,- 

Hiermee ben ik tot wederopzegging vriend van Human.

Ik betaal

 via acceptgiro (+ € 1,50)

  via automatische afschrijving van mijn IBAN- nummer 

LN  

Ik blijf graag op de hoogte en ontvang de

 Human nieuwsbrief

 campagnenieuwsbrief

human.nl Volgens de Mediawet zijn bovenstaande gegevens, zoals geboortedatum en adres, verplicht. Anders is je 
vriendschap (formeel: lidmaatschap) ongeldig. Vrienden van wie de gegevens incompleet zijn tellen niet mee.

De wereld heeft mensen nodig. 
Word vriend van Human. 
Kies de vriendschap die bij jou past:

*Tijdelijk actietarief. Bevalt de vriendschap? Dan betaal je vanaf het 2e jaar € 12,50 per jaar.

Alle drie de vriendschappen gelden tot wederopzegging.

Weet je niet zeker of al je vriend bent? Meld je gerust aan. 
Onze administratie pikt dubbele aanmeldingen eruit.

stap in 
voor € 7,50* 

per jaar 

word 
vaste vriend 
voor € 12,50 

per jaar

word 
beste vriend 

voor € 12,50 per 
jaar + eenmalig 

iets extra

Je kan je ook 
online aanmelden: 

human.nl/
wordvriend

Human helpt mens en 
wereld graag vooruit
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Print

Advertenties

Word vriend van Human en voorkom 
dat programma’s zoals Schuldig, 
Het Filosofisch Kwintet en De Vloer Op 
verdwijnen.

Met 50 duizend vrienden blijft Human 
als publieke omroep bestaan. 

human.nl/wordvriend

zuurstof voor ruimdenkers

Word vriend van  
Human en voorkom 
dat programma’s 
zoals Schuldig, Het 
Filosofisch Kwintet en 
De Vloer Op verdwijnen.

Met 50 duizend vrienden 
blijft Human als publieke 
omroep bestaan. 

human.nl/wordvriend

zuurstof voor ruimdenkers

Wat gebeurt er 
als het stof is 
neergedaald en 
de camera’s zijn 
verdwenen? 

Bekijk het op 
human.nl/docs

Wat gebeurt er 
als het stof is 
neergedaald en 
de camera’s zijn 
verdwenen? 

Bekijk het op 
human.nl/docs

Hoe geeft het 
alledaagse leven 
inzicht in de grote 
vragen van 
onze tijd? 

Bekijk het op 
human.nl/docs

zuurstof voor ruimdenkers
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Print

Posters

Onderstromen
Een odyssee langs Nederlandse kustplaatsen, met filosoof Ad Verbrugge.

Vanaf 6 november, elke dinsdag om 22.55 uur op 

Vrij land
Alledaagse levens en universele rechten in vijf portretten

10 t/m 14 december om 22.45 uur op 

Fotografie ©
 A

nna van Kooij

Maalstroom
Zoektocht naar het verloren paradijs

Woensdag 12 december om 23.00 uur op 

YES ik ben!
Filosofisch reisprogramma van Stine Jensen 

over de kracht en keerzijde van positief denken.

Vier afleveringen vanaf zondag 9 juni om 19.25 uur op 

Medialogica
De beeldenstorm rond abortus

Zondag 8 december om 21.15 uur op 

 Ik kóm niet uit Sri Lanka
Vanaf 2 september wekelijks een aflevering  

op het YouTube kanaal van 

De publieke tribune
Burgers en bestuurders in gesprek over maatschappelijke vraagstukken

Vanaf 12 januari elke zondag om 22.55 uur op  

Kom uit de kast met jouw psychische klacht. 
Deel je verhaal van 9 tot 15 maart met #openup

Medialogica
Rawagede: Beeldvorming rond een massamoord

Zondag 17 november om 21.15 uur op 
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Print

Rolbanieren

steun ons
word vriend

human.nl/wordvriend

welkom 
bij Human

human.nlhuman.nl/wordvriend
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