
Visuele Richtlijnen — 03.2017 



Inhoudsopgave

Introductie       3

Hoe onstaat een Bright minds 
better future (BMBF-)verhaal?   4

“Het UU-Universum”     5

Typografie       6

Het woordmerk      7
 Kleur       8
 Verhouding t.o.v. UU logo   9
 Plaatsing t.o.v. UU logo     10

Berichtelementen    
 Gehele bericht 11 
 Baken     12

Voorbeelden
 Binnen de universiteit     13
 Buiten de universiteit    14
 Producten      15

2 / 15



Introductie

De wereld om ons heen verandert in  
een hoog tempo. De samenleving wordt 
competitiever en kritische vragen worden 
gesteld over belang, effect en financiering 
van organisaties en instituties.

De Universiteit werkt sinds 1636 aan  
een betere wereld. Dat doen we over en 
aan de grenzen van wetenschappelijke 
disciplines.

Bright minds, better future is de rode 
draad in het consistent en toekomst-
bestendig bouwen aan onze reputatie. 
Wij moeten laten zien waar wij voor 
staan en wat ons onderscheidt.
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Hoe onstaat een BMBF-verhaal? 4 / 15
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LIFE SCIENCES

“Ik denk dat ik met  

mijn onderzoek miljoenen 

levens kan redden.”

Sjon Hartman, Promovendus  
Ecofysiologie van Planten

LIFE SCIENCES

“Ik merk dat  

bedrijven erg open  

staan voor nieuwe ideeën  

voor ziekteresistentie.”

Guido van den Ackerveken, Hoogleraar  
Translational Plant & Microbial Biology

“2 miljard meer mensen  

aan tafel. Hoe gaan we  

de groeiende wereld -

bevolking voeden?”

Corné Pieterse, Hoogleraar  
Plant-Microbe Interacties

utrechtuniversity “Two billion more people at the table. 

How are we going to feed our growing population?” Worldwide, 

more than a quarter of what is harvested is lost due to pests 

and diseases. The Plant-Microbe interactions group researches 

solution for important social issues such as food security and 

sustainable agriculture.

#brightmindsbetterfuture #universityutrecht #lifesciences 

#sustainability #plants #foodsecurity #cornépieterse

LIfE SCIEnCES

“Biology is the 

science of the 21st 

century.”

Corné Pieterse, Professor 
Plant-Microbe Interactions

“Biology is the 

science of the 

21st century.”

Corné Pieterse, Professor 
Plant-Microbe Interactions
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 Ambassadeurs

 Focusgebieden

 Strategische Thema’s

 BMBF-Baken

 1    Selecteer een opvallend verhaal, één 
dat vraagt om doorverteld te worden. 
(bijv. op uu.nl)

 5    Kies een medium en plaats het 
verhaal in een relevante context.

 4    Verbind/ga op zoek naar andere 
verhalen, zodat ze elkaar kunnen 
versterken. 

 2    Ga op zoek naar een Thema Tag,  
een citaat, een korte beschrijvende 
tekst en een verwijzing naar uu.nl. 

 6    Verspreid het verhaal via diverse 
mediakanalen. 

 3    Verbind je bevindingen aan een 
persoon (Ambassadeur), en een 
Strategisch Thema/Focusgebied  
dat voortkomt uit het UU-DNA.  

LIFE SCIENCES

“2 miljard meer mensen  

aan tafel. Hoe gaan we  

de groeiende wereld -

bevolking voeden?”

Corné Pieterse, Hoogleraar  
Plant-Microbe Interacties

De komende dertig jaar gaat de wereldbevolking groeien van 7 naar 

9 miljard mensen. Hoe gaan we deze groeiende wereldbevolking 

voeden? Bovendien gaat wereldwijd 25% van de oogsten verloren 

aan ziekten en plagen. Hoe kunnen we dit cijfer omlaag brengen? De 

leerstoelgroep Plant-Microbe Interacties bestudeert het functioneren 

van het imuunstysteem van de plant. Planten bezitten een ingenieus 

immuunsysteem dat hen in staat stelt zich te verdedigen tegen de 

ziekten en plagen. Ze krijgen daarbij hulp van goedaardige micro-

organismen in de bodem. De leerstoelgroep past haar kennis toe in de 

ontwikkeling van nieuwe concepten voor duurzame gewasbescherming.

uu.nl/environmental-biology 
uu.nl/Plant-Microbe-Interacties 
uu.nl/life-sciences
uu.nl/duurzaamheid
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Het UU-Universum

Ieder BMBF-verhaal hoort voort te komen uit het bovenstaande 
Universum. Het is een visueel hulpmiddel om te toetsen of het 
BMBF-verhaal genoeg inhoudelijke waarde heeft om doorverteld te 
worden. In het Universum bevinden zich de Strategische Thema’s, 
Focusgebieden, Kernwaarden en Ambassadeurs. 
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 Ambassadeurs

 Focusgebieden

 Strategische Thema’s

 BMBF-Baken



Typografie

Merriweather Regular

Merriweather Italic
Open Sans Regular

Open Sans Semibold
Open Sans Bold

Voor Bright minds, better future uitingen worden  
deze lettertypen gebruikt. 
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Het woordmerk

Het woordmerk fungeert als een keurmerk. Het woordmerk wordt 
alleen geplaatst op uitingen met een inhoudelijk verhaal. Rondom 
het woordmerk bevindt zich een denkbeeldig kader. 

Kader

Woordmerk
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 A    Kader hoogte: hoogte woordmerk (inclusief kapitalen, stokken en staarten) × 3
 B    Kader breedte: breedte woordmerk + 2 × hoogte woordmerk

 A

 B



Het woordmerk: kleur

Het woordmerk is beschikbaar in zwart en diapositief.  
Het woordmerk mag niet vertaald worden naar een andere kleur. 

Diapositief

Zwart
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Het woordmerk: verhouding t.o.v. UU-logo

De verhouding tussen het UU-logo en het BMBF woordmerk is 2 : 1.
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 1a    UU-logo origineel (H × B): 45 × 114mm (100%)
 1b    BMBF-woordmerk (H × B): 22,5 × 105mm (50%)
 2a    UU-logo op z’n kleinst (H × B): 22,5 × 57mm (50%)
 2b    BMBF-woordmerk (H × B): 11,25 × 52,5mm (25%)

 1a

 1b

 2b

 2a

Universiteit Utrecht logo Bright minds, better future woordmerk



Het woordmerk: plaatsing t.o.v. UU-logo

 2a

 2b

A4 staand

 1a

 1b

A6 liggend
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 1a    UU-logo: 50%, linksboven
 1b    BMBF-woordmerk: 25%, rechtsonder
 2a    UU-logo: 100%, linksboven
 2b    BMBF-woordmerk: 50%, rechtsonder



De komende dertig jaar gaat de wereldbevolking groeien van 7 naar 9 miljard 

mensen. Hoe gaan we deze groeiende wereld bevolking voeden? Bovendien gaat 

wereldwijd 25% van de oogsten verloren aan ziekten en plagen. Hoe kunnen we 

dit cijfer omlaag brengen? De leer stoelgroep Plant-Microbe Inter acties bestudeert 

het functioneren van het imuun stysteem van de plant. Planten bezitten een 

ingenieus immuunsysteem dat hen in staat stelt zich te verdedigen tegen  

de ziekten en plagen.

uu.nl/life-sciences
uu.nl/duurzaamheid
#brightmindsbetterfuture
#universityutrecht
#lifesciences

LIFE SCIENCES

“2 miljard meer mensen 

aan tafel. Hoe gaan we 

de groeiende wereld -

bevolking voeden?”

Corné Pieterse, Hoogleraar  
Plant-Microbe Interacties

Met hun onderzoek draagt  
de Plant-Microbe Interacties  
groep bij aan oplossingen voor 
belangrijke maatschap pe lijke 
vraagstukken zoals voedsel zeker-
heid en duur zame landbouw.

Berichtelementen: gehele bericht 11 / 15
 1    Logo Universiteit Utrecht  

Positie: linksboven 
Maat: <50% van originele grootte

 2    Afbeelding van de Ambassadeur in een relevante 
context 
Kleur: alleen kleurenbeelden, zwart-witbeelden 
alleen voor historisch beeld

 3    Baken (zie p.12) 
Positie: vrij, zolang er een overlap is op beeld

 4    Korte tekst over onderwerp: 50 à 75 woorden 
Lettertype: Merriweather Regular 
Kerning: metrisch 
Corpsgrootte/regelafstand: 10,5/12,6 pt* 
[dezelfde corpsgrootte als  3.2  (Thema Tag)] 
Kleur: zwart

 5    Optioneel: informatie over belang van het onderwerp 
en/of vernoeming van andere evenementen Utrecht 
Lettertype: Open Sans Regular 
Corpsgrootte/regelafstand: 10,5/12,6 pt* 
[80% corpsgrootte van  7  (URL)] 
Kerning: metrisch  
Kleur: zwart

 6    Lijn die 4  (Korte tekst) en  7  (URL) onderscheidt  
Lijndikte: 0,7 pt* [1/10 van dikte van  3.2  (Thema Tag)] 
Kleur: UU-Rood (C0, M100, Y80, K0)

 7    Altijd doorverwijzen naar het online verhaal  
met URL (uu.nl) of # (social media) 
Lettertype: Open Sans Semibold 
Corpsgrootte/regelafstand: 10,5/12,6 pt 
[dezelfde corpsgrootte als   3.2  (Thema Tag)] 
Kerning: metrisch 
Kleur: UU-Rood (C0, M100, Y80, K0)

 8    Bright minds, better future woordmerk

*  Deze waarden zijn voor een A5 formaat. Schalen is mogelijk,  
zolang de verhoudingen overeind blijven.



De komende dertig jaar gaat de wereldbevolking groeien van 7 naar 9 miljard 
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LIFE SCIENCES

“2 miljard meer mensen 

aan tafel. Hoe gaan we 

de groeiende wereld -
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Corné Pieterse, Hoogleraar  
Plant-Microbe Interacties

Met hun onderzoek draagt  
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groep bij aan oplossingen voor 
belangrijke maatschap pe lijke 
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heid en duur zame landbouw.

  A

  A

  B

  A

LIFE SCIENCES
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Berichtelementen: baken 12 / 15
  3.1    “Thema Tag”: onderwerp  

(b.v. Strategisch Thema, Focusgebied) 
Lettertype: Open Sans Semibold 
Case: kapitalen 
Uitlijnen: gecentreerd 
Kerning: optisch 
Tracking: +50 
Corpsgrootte/regelafstand: 7/8,4 pt 
Kleur: witte typografie in UU-Rood vlak

  3.2    Citaat: 10 à 15 woorden 
Lettertype: Merriweather Regular 
Kerning: optisch 
Uitlijnen: gecentreerd  
Corpsgrootte/regelafstand: 22/24 pt  
Woordspatiëring: 90%, 90%, 90% 
Letterspatiëring: -10%, -10%, -10% 
Kleur: zwart 

  3.3     Ambassadeur: Naam, functie, afdeling 
Lettertype: Open Sans Semibold 
Kerning: optisch 
Corpsgrootte/regelafstand: 10,5/12,6 pt  
[1.5 × corpsgrootte van   3.1  (Thema Tag)]  
Uitlijnen: gecentreerd 
Kleur: UU-Rood (C0, M100, Y80, K0)

  3.4     Vlak voor contrast van typografie op beeld 
Transparantie: 75% 
Maat: ± 110% grootte van tekstkader

  3.5      Hoek die het baken deels omkadert 
Lijndikte: 1,4 pt [1/5 van dikte van  3.1  (Thema Tag)] 
Kleur: UU-Geel (C0, M15, Y100, K0) 
Positie: direct achter tekstkader

  A   Hoogte: helft van regelafstand   3.2  

  B      Hoogte: dezelfde als regelafstand   3.2  

  A

*  Deze waarden zijn voor een A5 formaat. Schalen is mogelijk,  
zolang de verhoudingen overeind blijven.



13 / 15Voorbeelden: binnen de universiteit

Ruimtelijke ingrepen

Laboratoria en lokalen

Schermen



14 / 15Voorbeelden: buiten de universiteit

utrechtuniversity “Two billion more people at the table. 

How are we going to feed our growing population?” Worldwide, 

more than a quarter of what is harvested is lost due to pests 

and diseases. The Plant-Microbe interactions group researches 

solution for important social issues such as food security and 

sustainable agriculture.

#brightmindsbetterfuture #universityutrecht #lifesciences 

#sustainability #plants #foodsecurity #cornépieterse

LIfE SCIEnCES

“Biology is the 

science of the 21st 

century.”

Corné Pieterse, Professor 
Plant-Microbe Interactions

“Biology is the 

science of the 

21st century.”

Corné Pieterse, Professor 
Plant-Microbe Interactions

Tentoonstelling

Instagram

Jaarbeeld



15 / 15Voorbeelden: producten

Elvis

uu.nl/elvis-is-alive

LIfE SCIEnCES

“Elvis is  

 alive!” 
Albert Heck, Hoogleraar  

Proteomics en Biomoleculaire  
Massaspectrometrie

Mok

Tas

T-shirt


