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Drentse bibliotheken herkenbaar met nieuwe huisstijl
Vanaf februari 2008 hebben de bibliotheken in Drenthe een nieuwe
gezamenlijke huisstijl. Dit is het eerste zichtbare resultaat van het
in september 2007 opgerichte Drents Netwerk Bibliotheken.
Met de nieuwe huisstijl willen de Drentse bibliotheken eenheid en
herkenbaarheid uitstralen.
Vlaggen

Uitgave
Biblionet Drenthe
Postbus 78
9400 AB Assen
Redactie:
Pam Miedema
Kees van Kuik

Ontwerp/vormgeving Staal&Duiker, Haren

Hiervoor hadden de bibliotheken in Assen, Emmen en
Hoogeveen een eigen huisstijl, de overige bibliotheken
en de PBc Drenthe hanteerden ‘hun eigen gezamenlijke
de huisstijl. Met de nieuwe huisstijl nemen we afscheid
van het jarenlang gevoerde landelijk logo (de twee lezende
poppetjes). Een gemeenschappelijke huisstijl benadrukt
de eenheid van het bibliotheeknetwerk en is efficiënter
dan het voeren van vier verschillende stijlen binnen één
provincie.

Druk VanLiereMedia, Emmen

Voor de financiering is een bijdrage uit de bibliotheekvernieuwingsgelden beschikbaar gesteld. Een belangrijke
voorwaarde hiervoor was dat álle Drentse bibliotheken
meedoen.

De nieuwe huisstijl is ontworpen door het bureau
Staal & Duiker uit Haren (www.staalduiker.com).
Koos Staal en Geja Duiker zijn o.a. betrokken geweest bij
de vormgeving van kranten zoals dagblad Sp!ts, het
gratis blad anwb-Auto, diverse regionale kranten en de
huisstijlen van bijvoorbeeld Dierenpark Emmen,
Hunebed Centrum Borger.
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Geor gia 11/14-95% Het Economisch Bur eau van bank-ver zeker aar ING signaleer t
dat de komende per iode het aantal beschikbar e ar beidskr achten in de bouw jaar lijks
met zevenhonder d per sonen afneemt. A ls de huidige pr oductiviteit van 0,91
ar beidsjaar per woning niet stijgt, blijft de nationale bouwcapaciteit steken op een
niveau van 68.000.
Economisch Bur eau van bank-ver zeker aar ING signaleer t dat de komende per iode
het aantal be-schikbar e ar beidskr achten in de bouw jaar lijks met zevenhonder d
per sonen afneemt. A ls de huidige pr oductiviteit van 0,91 ar beidsjaar per woning niet
stijgt, blijft de nationale bouwcapaciteit steken op een niveau van 68.000. Een
eenvoudig r ekensommetje wijst uit dat de aannemer s voor een pr oductie van 80.000
tot 100.000 huizen per jaar tegen een tekor t aan ar beidskr achten aanlopen van
11.000 tot 29.000. Uit het gister en in het Bouwhuis te Zoeter meer gepr esenteer de
ING-r appor t Woningbouw komt naar vor en dat de aannemer s nog heel wat steken
laten vallen. Het kr i-tische document kwam tot stand in nauw over leg met
br anchever eniging Bouwend Neder land.
is voor innovatie in de bouw is de nog steeds veel voor komende tr ad itionele
or ganisatievor m. In het tr aditionele pr oces bouwt de aannemer iets waar op hij bij het
ontwer p nauwelijks tot geen invloed heeft gehad. De ger inge inbr eng in het eigen
bouwpr oces belemmer t de intr oductie van efficiënter e wer k
methoden.” Samenwer king is volg ens het ING-r appor t niet de ster kste kant van de
bouwnijver heid. Een situatie wor dt geschetst van scher pe concur r entie op pr ijs.
Onder aannemer s en toelever ancier s wor den in de spir aal meegetr okken en zien
zich niet zelden gedwongen onder de kostpr ijs te wer ken.

Har ma van Dongen, r elatiemanager
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Van gevelbelettering tot kladbriefje
Een herkenbare huisstijl is een belangrijk element voor
het succes van een organisatie. Het is een onderdeel van
de identiteit en roept bewust associatie op met de
waarden en producten waar een organisatie voor staat.
In deze tijd met veel beeldtaal is visueel herkenbaar zijn
op uiterlijke kenmerken bijna van overlevingsbelang.
Een huisstijl vind je in al je alle uitingen van de bibliotheek terug: o.a. op de lenerspas, de website, het
drukwerk en op het gebouw. Kenmerkend voor de
huisstijl zijn het logo, het kleur- en beeldgebruik en het
lettertype. Alleen bij een consequente toepassing van
deze elementen gaat de huisstijl ook echt ‘werken’. Het is
daarom de bedoeling dat de huisstijl altijd wordt
gehanteerd. Voor het gebruik van de huisstijl wordt een
handboek gemaakt. Ook op intranet worden richtlijnen
voor het gebruik gepubliceerd.

Logo, basiskleuren en lettertype
Het logo is het woord ‘Bibliotheek’, samengesteld uit ca.
390 fotootjes.
De keuze voor dit logo is gemaakt vanwege de volgende
aspecten:
het begrip ‘Bibliotheek’ is een sterk merk, dat
op deze manier wordt benadrukt;
de honderden fotofragmenten verwijzen
willekeurig naar het grote aanbod van de bibliotheken.
Zo is het logo het ‘palet’ van de bibliotheek: divers en
voor elk wat wils;
de matrix- of pixelstructuur (vakjes) verwijst
naar de functie van de bibliotheek: verzamelen, beheren,
ordenen en presenteren;
soms wordt het logo aangevuld met afbeeldingen van zintuigen: het oog voor kijken, het oor voor
luisteren en de mond voor contact/ontmoeting.

PBc wordt Biblionet Drenthe
Tegelijk met de invoering van de nieuwe huisstijl
verandert de naam Provinciale Bibliotheekcentrale
Drenthe in Biblionet Drenthe (belangrijk is de toevoeging ‘Drenthe’, er is ook een Biblionet Groningen). Deze
naamsverandering is het gevolg van de gewijzigde rol van
de serviceorganisatie in het Drents Netwerk Bibliotheken. Meer over de achtergronden hiervan is te lezen in de
Nieuwsbrief Serviceorganisatie van september 2007.

Invoering
Het lukt natuurlijk niet om de nieuwe huisstijl van de
ene op de andere dag in te voeren. Daarom zullen we de
oude huisstijl nog wel enige tijd blijven tegenkomen. In
februari 2008 zijn in ieder geval een aantal in het oog
springende uitingen van de bibliotheken aangepast, zoals
de websites en actueel drukwerk. In de loop van 2008 zal
de huisstijl verder bij de bibliotheken en de serviceorganisatie worden doorgevoerd.

Niet ‘openbaar’ meer
Afgesproken is om het vervolg de toevoeging ‘openbare’
bij bibliotheek te laten vervallen. Enerzijds is dit omdat
het begrip bibliotheek al het openbare karakter in zich
draagt, anderzijds omdat er in Drenthe geen andere
bibliotheken dan openbare bibliotheken zijn en er dus
geen onderscheid gemaakt hoeft te worden.

Werkgroep huisstijl
Voor de begeleiding van het hele invoeringstraject is een
werkgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit Pam
Miedema (coördinator), Yoop Butter, Willem Knol,
Wemie de Lange, Jurjen ten Hoor en Ellie Rouwenhorst.
Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij een van hen
terecht.

Vier basiskleuren
Naast het logo worden vier basiskleuren gebruikt voor de
posters. Daarnaast is er een kleurengamma voor tinten
in/over de zintuigenfoto’s.

Ook de naam ‘bibliobus’ gaat verdwijnen van de
buitenkant van de bussen. De bus is immers niets anders
dan een rijdende bibliotheek, daarom komt er ‘bibliotheek’ op te staan.

Letter Georgia
Het nieuwe lettertype is de Georgia. Deze letter komt
standaard voor in Word. Alle drukwerk zal met deze
letter worden uitgevoerd, evenals op een later tijdstip de
websites.

