


HUISSTIJLGIDS
“360° Scouting”, een groepsleidingscongres over de identiteit van onze jeugdbeweging. Wat 
volgde: een andere naam voor de vereniging, een verse missie en nu, hier, twee jaar later, 
het resultaat van een eerlijke, verwoede poging om onze hele organisatie een nieuw kleedje 
te passen. Verwoed, omdat het verdraaid niet simpel is om het ruisende bruisende leven van 
scouts en gidsen zoals ze zijn, te vatten in een huisstijl. Eerlijk, 100% scouting en dus in 
beweging, maar ook altijd onaf; want blijvend onderweg. 

Dat ging zo: een handjevol vrijwilligers - de PR-ploeg van het verbond - ging aan de slag met 
alle resultaten van het GRL-congres; twee aficionados, Jan Van Reusel, verantwoordelijke 
voor het communicatiebeleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en Jo Adriaens, ooit ook in de 
PR-ploeg en nu grafisch vormgever bij IDEAL, sloten elkaar weer in de armen. Dit bonte 
gezelschap broedde deze stijlgids uit. Een concept met een logo, vol van kleur en heel veel ruimte 
voor eigen fantasie van jullie, scouts en gidsen zelve. We hebben veel gedraaid en gekeerd, 
gebeiteld, getimmerd en geschrapt. Aan ieder van ons om verder te schaven en te vinden.

Wat volgt is geen strak designprogramma. Het is een open advies dat uitgaat van vijf basis-
kenmerken of kwaliteitspijlers in onze communicatie. De nationale leiding koos een “steenman” 
als figuur voor het logo waarin onze naam werd gestapeld. We hopen dat dit beeld en deze 
leidraad een inspiratie mogen zijn om elkaar spelenderwijs doorheen avonturen te gidsen en 
zo naar buiten te treden.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be 
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BLIJVEND ONDERWEG
De steenman:  een stapel stenen die een pad markeert in 
onherbergzaam gebied en, daar waar de uitgestippelde weg 
ophoudt, trekkers gidst van de ene stapel naar de volgende. 
De steenman biedt reizigers houvast in een avontuurlijk land-
schap. Het is een internationaal gebruik om dit signaal van 
natuurlijk materiaal te onderhouden door voorbijgangers die 
zelf stenen toevoegen. Elke steenman is anders maar telkens 
een baken in de verte. Divers zoals scouting zelf.



MERKWAARDIG
We zijn een club met vele rituelen en 
tradities; en voor alles een symbool. 
Tegelijk is ook soberheid ons handelsmerk. 

HET LOGO: naam 
van de beweging, 
gestapeld als een 
“steenman”, met daarin 
onze scouts- en gidsen-
kentekens verwerkt. 

DE BELOFTETEKENS: 
goudgele scouts- en gidsen-
kentekens op een grasgroen 
veld; deze klassieker blijft 
ook bestaan als vlag.

TAKKENTEKENS: een typische fi guur per tak, telkens in 
een eigen kleur; ook voor AKABE en leiding is er zo’n beeldje.

Voor ZEESCOUTING wordt samen met hen 
nog een styling ontwikkeld die aansluit bij de 
nieuwe look van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

INTERNATIONALE STANDAARDS:
world scouting & world guiding.

HOPPER: het nieuwe
label voor onze winkels 
en jeugdverblijven; 
met een logo dat past 
bij Scouts en Gidsen 
Vlaanderen.

Het woord- en beeldmerk van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn door een depot juridisch 
beschermd tegen misbruik. Gebruik is geheel vrij van rechten voor en door scouting. Voor alle 
andere doeleinden is uitdrukkelijk toestemming nodig vanwege Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, 
communicatiebeheer. Het logo mag niet worden gewijzigd zonder toelating van de auteur. Alle kentekens zijn als download te vinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be



SCHRIJFWIJZE
We schrijven steeds onze naam voluit.
Het & teken wordt enkel in het logo gebruikt. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen

SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Scouts & Gidsen Vlaanderen

SGV

SG&V



PMS BLACK

000  CYAAN
000  MAGENTA
000  YELLOW
100  BLACK

VEELKLEURIG
Je mag het logo zowel zwart (positief) als 
wit (negatief) gebruiken, daarnaast heb 
je nog de keuze uit deze vijf kleuren. 
Kies de kleur die je het best past!
Kan je moeilijk kiezen? Het olijfgroene 
PMS 7496 zit altijd snor!

PMS 7496

040  CYAAN
000  MAGENTA
100  YELLOW
038  BLACK

116R / 141G / 38B

VERF: RAL 6017

PMS 382

030  CYAAN
000  MAGENTA
100  YELLOW
000  BLACK

189R / 215G / 50B

PMS 032

000  CYAAN
100  MAGENTA
100  YELLOW
000  BLACK

237R / 28G / 35B

PMS 634

100  CYAAN
000  MAGENTA
010  YELLOW
040  BLACK

37R / 111G / 145B

PMS 021

000  CYAAN
060  MAGENTA
100  YELLOW
000  BLACK

245R / 130G / 31B

DOOR VERSCHIL IN SOFTWARE EN COMPUTERSCHERMEN KAN DE WEERGAVE VAN KLEUR IN RGB VARIËREN



STEENMAN XTRA!
Geheel binnen de stijl van het nieuwe 
logo kan je deze steenmanillustratie 
ook gebruiken als button, als water-
merk, ... (maar niet als logo).



OPENHEID
We hebben het logo zo ontworpen dat 
het best tot zijn rechtkomt zonder 
begrenzingen. Probeer ‘m dus niet 
teveel in een hokje of een vlakje te 
proppen. Het logo dankt u.



Voorts hier geen gezeur over opmaakprofielen. Ga je gang, 
zwerver. Jullie vinden vast in je groep, in het woud of in de stad 
iemand die met dit alles aan de slag kan voor een creatieve 
lay-out. Op het nationaal secretariaat van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen hanteren we eigen sjablonen, instructies voor 
het logo per produkt en het lettertype Aachen voor titels van 
projecten of publikaties.

LETTERTYPES
Voor gewone tekst, op computer of voor prints van 
documenten stellen we de letter VERDANA voor; 
gratis leverbaar bij software.
Voor verzorgd drukwerk kan je het lettertype 
FF DIN gebruiken in tekst; te koop via fontshops.

FF DIN REGULAR
FF DIN BOLD



IEDER Z’N LOGO!
Elke groep, ploeg of commissariaat kan het
logo voor zichzelf personaliseren. Onderaan
het logo is er plaats voor je eigen info.
Kies voor de naamvakjes één van de 6 opge-
geven kleuren, in combinatie met het scouts- 
en gidsenlogo in zwart of wit.

COMMISSARIAAT
KAPOENEN

GOUW LIMBURG 25 ST.-JORIS
ANTWERPEN

PLOEG
TECHNIEKEN

PMS 7496

040  CYAAN
000  MAGENTA
100  YELLOW
038  BLACK

PMS 382

030  CYAAN
000  MAGENTA
100  YELLOW
000  BLACK

PMS BLACK

000  CYAAN
000  MAGENTA
000  YELLOW
100  BLACK

PMS 032

000  CYAAN
100  MAGENTA
100  YELLOW
000  BLACK

PMS 634

100  CYAAN
000  MAGENTA
010  YELLOW
040  BLACK

PMS 021

000  CYAAN
060  MAGENTA
100  YELLOW
000  BLACK



IEDER Z’N LOGO!
Zo werkt je logo het krachtigst 
op een zwarte achtergrond.

COMMISSARIAAT
KAPOENEN

GOUW LIMBURGPLOEG
TECHNIEKEN

25 ST.-JORIS
ANTWERPEN



IEDER Z’N LOGO!
Als je wil, kan je ook gewoon 1 kleur 
voor je logo kiezen. Hier enkele voorbeelden.

COMMISSARIAAT
KAPOENEN

GOUW LIMBURG 25 ST.-JORIS
ANTWERPEN

PLOEG
TECHNIEKEN

COMMISSARIAAT
KAPOENEN

GOUW LIMBURGPLOEG
TECHNIEKEN

COMMISSARIAAT
KAPOENEN

PLOEG
TECHNIEKEN

25 ST.-JORIS
ANTWERPEN



DE DONT’S
Liever geen combinatie van kleuren.

COMMISSARIAAT
KAPOENEN

GOUW HEIDE 25 ST.-JORIS
ANTWERPEN

PLOEG
TECHNIEKEN





Hopper, het nieuwe speelse merk voor kinderen en jongeren op zoek naar kampeer-
materiaal en/of een kampplaats. Hopper is een kwaliteitslabel voor leden, leiding en 
groepen van alle jeugdbewegingen en voor Scouts en Gidsen in het bijzonder.



PMS 5763

016  CYAAN
000  MAGENTA
075  YELLOW
060  BLACK

106R / 111G / 52B

PMS 1807

000  CYAAN
100  MAGENTA
096  YELLOW
028  BLACK

147R / 32B

HOPPER
Het nieuwe logo voor onze 
winkels en jeugdverblijven.



KWALITEITSPIJLERS
VAN ONZE COMMUNICATIE
Welke dingen houden we in het achterhoofd, wanneer 
we in naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen communi-
ceren? De kwaliteitspijlers in onderstaand lijstje helpen 
je alvast op weg bij het beantwoorden van deze vraag. 
Of het nu gaat om je website, een poster of een nieuws-
brief van je groep: probeer je teksten, beelden en 
handelingen steeds af te stemmen op deze kenmerken.

CREATIEF
Creativiteit in onze communicatie beschouwen we niet als een vrijblij-
vende mogelijkheid, maar als een dagelijkse uitdaging. Een andere 
aanpak kan én mag. Niet alleen de inhoud vraagt om een creatieve 
benadering, ook de drager van je boodschap komt voor een eigenzinni-
ge verpakking in aanmerking. Problemen binnen je groep aankaarten 
door zelfgemaakte cartoons? Goed idee. Je maandprogramma bij je 
leden thuis komen zingen? Moet kunnen. Dit zijn maar enkele voor-
beelden; je vindt er vast nog veel meer.

OPEN
Je communiceert altijd omdat je een bepaalde groep mensen – hoe 
groot, klein, uniform of divers ook - wilt bereiken: je doelgroep. Let er 
dan ook op dat je bij het opstellen van je boodschap geen drempels 
creëert. Je taalgebruik, je beeldkeuze, je communicatiekanalen: alles 
moet helder, begrijpelijk en bereikbaar zijn voor je publiek. Alleen zo 
bereik je openheid in je communicatie.

MILIEUVRIENDELIJK
Respect voor het leefmilieu is een belangrijke waarde binnen Scouts 
en Gidsen Vlaanderen. Onze keuze om de kleur groen te gebruiken in 
het logo symboliseert deze ecologische gevoeligheid. Bij alles wat we 
op communicatievlak ondernemen, staat milieuvriendelijkheid dus ook 
voorop: de boodschap die we verkondigen, de inkt- en papierkeuze voor 
onze publicaties en zo meer. Maar het gebruik van duurzame, natuur-
lijke  materialen en energiezuinige oplossingen bij de bouw van een 
nieuw lokaal, kunnen bijvoorbeeld ook een communicatie-uiting zijn. 
Daardoor delen we immers mee dat we veel belang hechten aan het 
milieu.

BEWEGEND
Jeugdbeweging: de naam zegt het zelf. Bij Scouts en Gidsen Vlaande-
ren staan we allesbehalve stil en dat willen we in onze communicatie 
ook duidelijk maken. Zo hanteren we steeds een levendig taalgebruik 
door te schrijven zoals we spreken: op een vlotte, heldere maar ook 
correcte manier. Daarbij gebruiken we frisse beelden die de dynamiek 
van scouting als geen ander weergeven. En – last but not least – be-
weging is ook altijd terug te vinden in de foto’s en filmbeelden die we 
tonen. Ook daar draait alles om spel, expressie, actie,... en nog veel 
meer.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Scouts en Gidsen Vlaanderen is geen eiland, maar wil tegemoet komen 
aan zijn rol binnen de samenleving. Communicatie is daarbij een be-
langrijk instrument. Zo willen we steeds boodschappen uitdragen die 
onze waarden en onze opdracht vertegenwoordigen. Door onze doel-
groep bewust te maken over hoe het anders kan, willen we ons steentje 
bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. Maar onze maatschap-
pelijke boodschap schuilt ook in onze daden. We gaan bijvoorbeeld 
enkel in zee met organisaties en medewerkers die onze waarden delen 
en er zeker niet haaks op staan. Zo wordt onze communicatie maat-
schappelijk ‘waardenvol’.   



ZIEZO! Méér moet dat niet zijn. Jullie 
zijn nu aan zet. Ga met schuurpapier over 
deze richtlijnen en vind ze opnieuw uit, 
maak ze levend. Maak scouting hoorbaar, 
zichtbaar en voelbaar: in je groepsblad, op je 
webstek, aan het lokaal, bij het kampterrein. 
Volg het spoor van de steenman.




