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De voedingstrainer is een vernieuwde blik binnen de sportscene
met haviksogen op de dieet wereld. Een nieuw merk dat opgezet
dient te worden in de digitale wereld. Het beeldmerk en de kleuren
vertellen het verhaal van zowel de klant als de business. De focus
ligt op de klant.

Doelen
Een nieuw merk neerzetten in de markt is
lastig, helemaal in de wereld van “dieten”. Om
die reden is het belangrijk om op te vallen,
open te staan en vooral niet af te afschrikken.
Het gaat om persoonlijke en vaak gevoelige
onderwerpen. Deze moet je serieus nemen.

Doel 1

Doel 2

Doel 3

Toepasbaarheid op alle
digitale media. Flexibel
inzetbaar.

Benaderbaar. Mede
vanwege het gevoelige
onderwerp.

Houdbaarheid van
vorm, beeld, typografie.
Tijdloos.

Het Process
Een brand strategy sessie vertelde wie de
Voedingstrainer is, wat daar bij hoort en hoe dit
moet worden vertaald richting de buitenwereld in
één pakkende huisstijl. Schetsen, presenteren, finetunen en herhalen.

Het Resultaat
Belangrijk was voor zowel het beeld-,
woordmerk en de kleuren dat het op praktisch
elk formaat overeind blijft staan. Om dit te
toetsen zijn we constant op verschillende
proefaccounts online gegaan en voerden we
aanpassingen door waar nodig. Alles voor
het beste resultaat. De kleuren vangen de
diversiteit van zowel de mens als de natuur.
Een die open staat voor nieuwe ideeen. Het
beeldmerk bestaat uit voedingsmoleculen die
in het negatief cirkels vormen. De middelste
cirkel betreft de klant die naar de volgende
kamer(s) begeleid kan worden.

Services
•
•

Identiteit ontwikkeling
Digital design

Ugenda is al 20 jaar dé culturele uitgaansagenda van Nijmegen.
Met een bevlogen team houden zij je op de hoogte van wat
er allemaal speelt. Als uitagenda is het een startpunt bij het
zoeken naar uitjes, als website over cultuur vind je er inhoudelijke
recensies en columns. Waar het toen vernieuwend was liep het
nu achter in vorm, kleur en aantrekkingskracht. Door middel van
re-branding zetten we hier een streep doorheen en plaatsen we
Ugenda weer terug in de markt met een felle, frisse en vooral een
in het oog springende stijl waar je trots op mag zijn.

Missie
Een uitagenda moet pakken, uitnodigen en
trots op de stad en gemeete uitstralen. Het

spreekt een jong publiek aan en laat op die
manier de interesse in cultuur ontvlammen.

Missie 1

Missie 2

Missie 3

Vernieuwen van een
verouderd merk zonder
het verleden naar de
prullebak te verwijzen.

Jong en oud opnieuw
geinteresseerd krijgen in
cultuur en daarmee de
cijfers laten groeien.

Iconisch en tijdloos
maken voor opnieuw 20
jaar Ugenda. Inzetbaar
op elk front.

Het Process
Samen met een bestuurslid en vrijwilliger zijn we terug gegeaan naar de
roots van Ugenda: “Waarom is Ugenda opgericht en hoe vertaalt dat zich
naar de huidige manier van presenteren? Waarom nu en waarom zouden
we niet gewoon niets doen?”.
Brainstromen, schetsen en presenteren. Door dit grondig op te pakken zijn
we van idee naar concept naar uitwerking gegroeid. Een vorm die volledig
terug pakt naar de basis, vernieuwd en enorm flexibel is in inzetbaarheid.

Het Resultaat
Een frisse en nieuwe benadering van het bekende merk Ugenda. Het grijpt
terug naar de basis maar vernieuwt in zowel kleur als de manier van
communiceren. Heldere en vooral sprekende kleuren die terug referen
naar de stad Nijmegen, trots op de Nederlandse cultuur en het iconische
Ugenda Blauw. We plaatsen U weer terug in Ugenda en spreken daarmee de
bezoeker direct aan. De “bol/bollen” kregen een plek in de rand.

De evolutie van een merk
De blauwe bol was het begin, de hot-spot van het event op de kaart. De
revisie met de bollen waren iconisch en vertelde het verhaal van “het event”
met groot enthousiasme. Hier wilden wij een streep door zetten maar zeer
subtiel aan refereren. Zo was de ticket geboren. Een ticket is onlosmakend
verbonden aan cultuur, een beeld dat zowel jong als oud kent.
Hieronder het icoon, alternatief en het volledige logo.

Services
•
•
•

Concept ontwikkeling
Re-branding
Digital/graphic design

Bureau van Baar is een creatief schrijfster. Als copywriter transformeert
zij jouw verhaal van goed naar compleet eigen. Een verhaal met een
visie maar vooral met een eigen stem. Zowel haar stijl als persoonlijkheid
wilden we visueel vangen in kleur als vorm. Eén die danst, open staat voor
connecties maar vooral ook altijd vrolijk is. Want, het is allemaal al zo serieus
en plat in die wereld van tekst.

Missie 1

Missie 2

Persoonlijk, eigen en
flexibel merk lanceren.
Eén dat ademt.

Gevoel en manier van
schrijven vangen in
zowel kleur als vorm.

Het Process
In de zoektocht naar de juiste vormen en
kleuren zijn we in de persoon van Sanne
gedoken. Wat er werd gevonden is een
grote voorliefde voor cultuur, muziek, dans,
Suriname en vrijheid. Deze elementen zijn in
alle onderdelen doorvertaald om het verhaal
van Sanne te vertellen.

Het Resultaat
Een logo dat letterlijk een bureau visualiseert die op
zijn kant is gegooid. De tijpmachineletter van haar logo
verklapt niet alleen de business maar ook de kennis
en ervaring die ze heeft binnen in dit vakgebied. De
kleuren en de vormen vieren een feestje.

Services
•
•

Identiteit ontwikkeling
Digital/graphic design

Al 17 jaar bouwt Webstijl op basis van wens en budget websites
voor al haar klanten. Over de jaren heen begon er echter
een verschuiving plaats te vinden in de markt en eigen kring.
Marketing en design begonnen de boventoon te voeren. Zowel de
naam als de service sloten niet meer aan op het bedrijf en dus
werd het tijd om dit weer naar elkaar toe te brengen.

Missie
Het omgooien van de business is een delicate
kwestie, helemaal als je al 17 jaar met succes
een business draait en daar bekend om ben
gaan staan. Het is er één die in het geval van
Webstijl heel erg logisch was maar wel goed
uitgevoerd diende te worden. Om hierin de
juiste keuzes te maken hebben de eigenaar
en zijn bedrijfspartner in eerste instantie
gekozen voor een losse brand-strategy sessie.

Missie 1

Missie 2

Missie 3

Transformatie van
Webstijl naar Forward
begeleiden in vorm,
beeld en taalgebruik.

Oude relatie behouden
en opnieuwe verliefd
laten worden op
Forward.

Specifiek richten op
één doelgroep “de
marketing manager” en
daar op sturen.

Het Process
Terug naar de basis, om die reden zijn we
gestart met een brand-strategy sessie waarin
we samen kijken naar we nu staan maar ook
heen willen groeien.
Naar aanleinding van de sessie werd er een
samenvattende Stylescpae ontworpen om
zo de richting te bepalen voor de toekomst.
Dit zou als blauwdruk gaan dienen voor het
complete vervolg.
Schetsen, presenteren en aanscherpen van
zowel kleur, typografie, beeld, en graphics.
Hierbij is geschakeld met de verschillende
teams die met deze onderdelen aan de slag
moeten gaan.

Het Resultaat
Tranformatie van een merk. Eén die
elementen van het oude Webstijl leent maar
minder op safe speelt onder Foward. Forward
grijpt terug naar de werkethiek zoals die in de
haven en koppelt haar diensten op diezelfde
manier. Daarnaast maken we Forward
weer persoonlijk. Met een grote focus op de
medewerker want: mensen doen zaken met
mensen.
De kleuren zijn frisser en vooral opvallender
aangezet zodat je niet meer om het merk
heen kan. Zwaar en contrastvol beeld verteld
het verhaal van dit harde werken en geeft
impact aan de inhoud. Soms kunstzinnig, de
andere keer gekoppeld aan het onderwerp.
Duidelijke letters die er geen doekjes omheen
binden en opnieuw impact geven aan zowel
tekst als vorm. Het schreeuwt om je aandacht.

Services
•
•
•
•
•

Brand-Strategy
Re-branding
Styleguide
Digital/graphic design
Web-design (concept)

Steenbergen consultancy maakt een
transitie door naar Limestone. Een stap
die genomen wordt om groei te kunnen
faciliteren. De reden is simpel zodat hij
personeel kan binden aan zijn bedrijf.

Missie
Het veranderen van de naam en deze
professioneel in de markt zetten heeft maar
één doel; groei! Om deze reden is het extra
belangrijk om een merk neer te zetten wat
nog jaren mee kan op alle fronten, zowel
in print als in de digitale wereld. Het moet
opvallen, aantrekken, anders zijn dan de
concurrent maar niet vreemd aanvoelen in
de branche.

Missie 1

Missie 2

Missie 3

Transformatie van
éénmanzaak naar
bedrijf faciliteren.

Vernieuwen binnen de
branche. Het anders
doen dan de rest.

Houdbaarheid van
vorm, kleur en beeld.
Schaalbaar flexibel zijn.

Het Process
Zoom calls, meetings en brainstormen. Na het
maken van een mindmap zijn we aan de slag
gegaan om alle ideeën te bundelen/vangen in een
Pinterest bord. Eén laatste call en we kunnen uit de
startblokken. Schetsen, meerdere presentaties en
finetunen.

Het Resultaat
Een merk dat zeer flexibel valt in te zetten op zowel
social media als in print. In heel klein formaat
met alleen het beeldmerk tot aan volledig
uitgeschreven. Het beeldmerk en het beeld
vertellen het verhaal over de business en de
geschiedenis van Limestone. De drie bollen bouwen
samen het fundament van het merk en vormen
een driehoek model, iets dat vaak terug komt in de
consultancy brance. Vriendelijk ronde, maar toch
moderne letters die het merk minder zakelijk maken
maar toch strak en premium houden. Kleuren die
zowel de blauwe als de groene persoonlijkheid zal
aanspreken, aantrekt, waardeert en respecteert.
Het beeld zet een sfeer neer. Dan weer één vanuit
rust en overizicht dan weer vanuit een uitgestippeld
pad. Geen rechte lijnen want nieuwe ideeën die
groeien, worden getest en weer aangepast. Allen
wel met een helicopter view om aandacht en
overzicht te benadrukken.

Services
•
•
•
•

Identiteit ontwikkeling
Re-branding
Digital/graphic design
Web-design (concept)

Het Resultaat

Services

Mile Company had een krachtige vernieuwing
nodig van de zakelijke oude vormentaal.
Hierin is gekozen om het merk niet alleen
in beeld maar ook qua gevoel stoerder te
maken. Hiermee focussen we op de jongere
ondernemer in de sportbranche. De kleuren
gingen van wit/paars naar een nieuw paars
met zwart/grijze accenten. Graphics zoals die
van “POWER” vatten de business samen en
werden gekoppeld aan specifieke diensten.

•
•
•
•

Re-branding (inclusief styleguide)
Digital Design (social media - E-book)
Print Media (workshop materiaal)
Copywriting

Het Resultaat
Deliberate Coaching is een nieuw merk
binnen de personal coaching wereld van
Amsterdam. Eén die draait om balans in zowel
kracht als die van de geest. De vereisten
waren; simpel en krachtig, ook op die manier
dat het een merk zou kunnen zijn. Binnen het
beeldmerk breken we los van de schakels
en de oneindige cirkel die nu samen DC
vormen. De krachtige letters en icoon maakt
communiceren makkelijk en helder.

Services
•
•

Identiteit ontwikkeling
Visual design

Het Resultaat

Services

Van der Vliet administraties trok een nieuwe
partner aan waardoor de familienaam niet
meer aansloot op de zaak. De drie driehoeken
vormen de F en de A en vertegenwoordigen
de drie partners die samen aan tafel zitten.
Een vierde plek is gereserveerd voor de klant.
Het groen wat al werd gebruikt is gerecycled
naar een frissere kleur, één die staat voor
natuur, het Groene Hart, vertrouwen en groei.
Een moderne benadering in een zakelijke
branche met een licht chique touch. Hierdoor

•
•
•
•

doen we het net evens anders maar tonen we
wel klasse en vertrouwen.

Re-branding
Identiteit ontwikkeling
Digital Design
Print Media

Het Resultaat

Services

Logistic Intermodal Services wilde het
professioneler aanpakken. Van mond tot
mond naar een merk op de voorgrond. De
bestaande kleur zeiden we gedag en we
introduceerde een knallend oranje. Zoals
we de NS kennen van haar geel gaan we LIS
nu kennen van hun oranje. Grote, krachtige
letters zoals we die terugzien in de transport.
In één oogopslag duidelijk. De business wordt
gevangen in het beeldmerk: De trein die
een wagon voort trekt. In het negatief van
het beeld vormt een spreekwolk die over LIS
spreekt. Van geen design naar Dutch design
met de focus op de business in tekst waar
de concurrent juist alleen de vloot laat zien
in plaats van de oplossing. Dit draaiden wij
doelbewust om.

•
•
•
•
•

Re-branding
Digital Design
Web design
Copy writing
Wagon ontwerp

Het Resultaat

Services

Stichting 4 & 5 mei Woerden wilde een boek
laten vormgeven om 75 jaar vrijheid te vieren.
Belangrijk was het om de rauwheid van de
oorlog in zowel tekst, fontkeuze als beeld
te vangen. Zodat de geschiedenis en de

•
•
•

verhalen gerespecteerd worden.

Het boek is in 2020 voor het eerst uitgebracht
in een oplage van 1000 stuks. Begin 2021 heb
ik ook de tweede druk mogen verzorgen.

Graphic / Visual design
Print media
DTP

Het Resultaat

Services

Caviastal van Oosterlust gaat goed en wilde
net zoals haar fokprogramma ook visueel
professioneel voor de dag komen. Een
re-branding die sterk leunt op visual design.
Simpel en elegant in haar presentatie en
tegelijkertijd lekker uitnodigt. Met deze nieuwe
vorm laat EEF & CO de concurrentie ver achter
zich!

•
•
•

De oude foto werd in dit geval direct vertaald
in een leuke lijntekening die zowel vriendelijk,
modern als chique oogt. Aangevuld met wat
stickers om het eigen te maken.

Re-branding
Visual design
Print media

WO
ERD
EN
Het Resultaat

Services

Stichting 4&5 mei Woerden pakte in 2018 en
2019 groot uit met de nieuwe branding voor
de viering Bevrijdingsdag em kreeg een nieuw
logo. Tussen al het geweld van de plakposters
was het belangrijk om direct op te vallen. De
eenvoud in vorm en kleur draagt hier volledig
aan bij. Missen kan niet meer met deze
Bauhaus geinspireerde vormgeving.

•
•
•

Re-branding
Visual design
Print media
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