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Aan het ontwerp van het logo zijn een uitgebreide briefing en 
onderzoek voorafgegaan.

JTF is de afkorting van Just Transition Fund of Fonds voor 
rechtvaardige transitie. Dit programma draagt bij aan de overgang 
naar een Klimaatneutraal Europa. Het hoofddoel is om regio’s die 
sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele 
brandstoffen de mogelijkheid te bieden om een energietransitie in te 
gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische 
aspecten en de milieueffecten. 

Het nieuwe logo draagt bij aan de zichtbaarheid van het programma 
en faciliteert de begunstigden en programmabureau’s bij hun 
communicatieactiviteiten.

Totstandkoming logo



De energietransitie is in het logo uitgebeeld middels blokjes die de 
letters verlengen of verlaten, waardoor ze als het ware in beweging 
zijn gezet. Door de roze kleur door te zetten in de tekst ontstaat er een 
vooruitgaande beweging van links naar rechts. 

Logo basis

Het logo heeft een minimale witruimte rondom (de bounding box)



Logo kleuren

JTF blauw

PMS 281
CMYK 100/52/0/60
RGB 0/51/102
#003366

PMS Rhodamine red
CMYK 0/100/0/0
RGB 215/0/125
#CC0066

JTF roze



Het logo van JTF is afgeleid van het lettertype Museo Sans.
Het font heeft meerdere gewichten. Er is geen stijl ontworpen bij het 
logo, maar logischerwijs kan dit de huisstijlletter zijn.

Logo lettertype



Het JTF logo wordt gebruikt in kleur op een witte ondergrond. Bij 
uitzondering kan het logo in zwart of wit worden gebruikt.

Het logo kent ook een favicon voor gebruik op social media:

Dit mag niet:

Logo gebruik



Het JTF logo staat nooit alleen en wordt altijd geplaatst i.c.m. het 
horizontale logo van de Europese Unie. 

Combinatie met horizontaal EU logo

Logo toepassing



Het JTF logo combineert daarnaast ook met de drie 
programmabureau’s: Kansen voor West, SNN en Stimulus.

Combinatie 1 met programmabureau’s

Logo toepassing



Combinatie 2 met programmabureau’s

Logo toepassing


