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Erasmus Universiteit Rotterdam 
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VERTREKPUNT 
Brand identity wheel & designstrategie 
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DESIGNSTRATEGIE 
· Het merk manifest  

· Ambitieuze denkers én doeners 

· Binnenste buiten 

· Meer attitude 

· Meer samenhang tussen merken 
· Een visueel elastiek 

· Eenheid in verscheidenheid 

· Zuinig zijn op dat wat krachtig en goed is 

· Toepasbaarheid 
· Verbeteren gebruiksgemak van huisstijl 

· Met name voor online toepassingen 
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MERKELEMENTEN 
De bouwstenen van de identiteit 
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CORPORATE BEELDMERK 
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CORPORATE LOGO 
En payoff 
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WOORD- EN BEELDMERK LOS 
· Engelstalig logo 

· Bij ‘lading’ gebruiken we de corporate pay off 

· Meer rust en minder ‘geprop’ 

· Meer balans 
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SUBMERKEN 
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MERKPORTFOLIO 
Het merkenmodel van Erasmus Universiteit 
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MERKENMODEL 

Categorie 1: hoofdmerk Categorie 2: submerk Categorie 3: gekoppeld merk Categorie 4: endorsement 
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TYPOGRAFIE 
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TYPOGRAFIE 
· Meer ‘eigenheid’ dan Frutiger 

· Universiteitbrede uitrol 

· Sluit qua vorm goed aan bij het visuele concept 
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KLEUR 
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AANPASSING KLEURPALET 
· De faculteiten kleuren de universiteit 

· Corporate groen naar zeer donkergroen om beter te 
kunnen combineren en contrasteren met facultaire 
kleuren 

· Corporate oranje vervangen door warm grijs, 
daardoor minder jaren ‘60 associaties 

· Minder ‘ouderwets’ en meer kracht/impact 

· Facultaire kleuren zijn opgefrist en praktischer 
toepasbaar gemaakt 
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VORMENTAAL 
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DE HAND VAN ERASMUS 

De handtekening en ons logo is het uitgangspunt voor een extraordinary 

vormentaal. We zoomen in op de handtekening, alsof we hem willen 

onderzoeken, heel close, en volgen de lijn van de hand van een 

extraordinary man, onze naamgever. Het levert een fascinerende wereld 

op, die ieder op zijn eigen manier kan gebruiken. Het daagt je uit. Het 

spreek tot de verbeelding. Je wilt weten wat het is én hoe het zit. Daarmee 

raakt het in wezen de wetenschap. Iedereen kan inzoomen op dat deel 

van de handtekening dat hij wil gebruiken. Zo is geen uiting hetzelfde maar 

is alles van de Erasmus Universiteit Rotterdam met elkaar verbonden. 
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VORMENTAAL 
· De vormen zijn uniek, niemand anders kan het 
claimen. Ze zijn van Erasmus. 

· Sluit mooi aan bij de vorm van de handtekening 

· De vormentaal draagt bij aan de 
merkpersoonlijkheid uit het brand identity wheel: 
opgewekt, origineel, expressief 
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DOEL 
· Herkenbaarheid (onderdeel van het geheel, visueel elastiek zoals benoemd in de designstrategie) 

· Diversiteit 

· Eigenheid en vrijheid 
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GEBRUIK 
· Wie past de vormentaal toe? 

· Iedereen die onderdeel is van Erasmus Univeristeit Rotterdam én de huisstijl 
mag gebruiken, past de vormentaal toe. 

· Kleurgebruik 
· Veel faculteiten, schools en instituten hebben een eigen kleur. Zij kleuren de 

universiteit. De combinatie met het Erasmus Groen maakt vaak de verbinding 
met de organisatie als geheel. 

· Unieke vormensets  
· Er is een uitgebreide corporate vormenset. Daarnaast heeft elke entiteit die de 

huisstijl voert een eigen unieke vormenset. Ook kunnen zij gebruik maken van 
de corporate vormenset, mits deze omgekleurd is. Deze vormen zijn klaar 
voor gebruik! 

· ‘Custommade’ vormen  
· Bij uitzondering is het mogelijk om nieuwe vormen te laten maken als het 

formaat of de boodschap daarom vraagt. Fabrique of een van de preffered 
suppliers (PS) maken deze vormen. Deze vormen worden altijd ter 
goedkeuring voorgelegd aan het brand committee. 

46 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM 



CORPORATE 



SUBMERKEN 



FLEXIBELE VORMENTAAL 
· Vormen mogen horizontaal en verticaal gespiegeld 
worden 

· Vormen mogen afgesneden worden 

· Kleuren kunnen (binnen het systeem) omgewisseld 
worden 

49 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM 



TOEPASSINGSVORMEN 
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TONE-OF-VOICE 
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FOTOGRAFIE 
Portret-, reportage en close-ups 
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PORTRETTEN 
· We portretteren mensen met een zekere attitude. 
Portretten van echte en zelfverzekerde mensen die 
ambitie tonen en sterk gemotiveerd zijn. 
Tegelijkertijd zijn ze nuchter en nooit arrogant. 
Oprechtheid is belangrijk.  

 

· Direct in de camera kijken 

· Een zelfverzekerde blik en houding (nooit arrogant) 

· Altijd in een relevante / echte context 

· Het gezicht is scherp en herkenbaar 
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REPORTAGE 
· Op een realistische en levendige manier tonen we 
de universiteit en maatschappelijk relevante 
onderwerpen.  

 

· Echte mensen, echte situaties 

· Actieve houding 

· Ongekunsteld 

· Levendig en dynamisch 
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CLOSE-UP FOTOGRAFIE 
Net zoals we inzoomen op de handtekening van 
Erasmus zoomen we bij dit type fotografie in op 
relevante beelden. Alsof we onderzoek plegen zitten 
we heel dicht op de huid van het onderwerp. Dit type 
fotografie kan gebuikt worden op covers, 
tussenbladen en voor inspirationele of informatieve 
doeleinden. 
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VOORBEELDEN 
Van diverse dragers 
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RESUMÉ 
· De merkpersoonlijkheid is zeer belangrijk voor de 
visuele stijl: 

· Oprecht (duidelijk, helder en niet te veel franje) 

· Echt en origineel (handtekening doorvertaald, eigen vormen) 

· Nuchter (robuustheid) 

· Opgewekt, gevoelvol en vriendelijk (kleuren verfrist, organische vormen) 

· De merkbelofte zie je terug in communicatie: 
· Tone-of-voice (Maartje haalt roken uit de mens) 

· De merkessentie spreek je letterlijk uit in de payoff 
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DE HUISSTIJL IN 4 PRINCIPES 
· 1. Duidelijk 

· We maken krachtige keuzes in dat wat we vertellen en laten zien. Een 
Rotterdamse universiteit is helder, zonder veel aanvullende toeters en bellen. 
We communiceren een heldere boodschap en vertellen niet teveel tegelijk. 

· 2. Trots 
· We durven onszelf te laten zien. We stoppen de Erasmus University 

Rotterdam niet weg. We laten zien hoe mooi we zijn, wat we doen én wat we 
denken op het gebied van onderwijs en onderzoek.   

· 3. Contrastrijk 
· Organisch en recht. Donker en licht. Dik en dun. Klein en groot. Denken en 

doen. De huisstijl kent vele contrasten. Een eeuwenoud visueel principe dat 
uitingen sterk maakt en een attitude meegeeft aan de tone-of-voice en de 
visuele stijl.  

· 4. Eenvoudig 
· Huisstijlelementen worden bij voorkeur zo 'puur' mogelijk gebruikt, zonder veel 

opsmuk. Minder is meer. De uitstraling is krachtig en herkenbaar door het 
gebruik van sterke foto’s in combinatie met de stijlelementen. 

 

 

 
 



IMPLEMENTATIE 
 

Juni - juli  

 

Vanaf sept 
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Ontwikkeling brandtoolbox 

 

Soft launch en EUR-brede invoering 

 



KORTE DEMO BRANDTOOLBOX 
· http://eur.brandgui.de/ 
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