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Branding bestanden downloaden

logos, illustraties, iconen en overige beelden 
zijn te downloaden via deze link

https://www.dropbox.com/sh/1e51dt12whzun4f/AABX8ZByEJFl7b0ciaxsNjVCa?dl=0 
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Branding
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1. Kernwaarden

Energiek en Praktisch 

Benaderbaar en Vertrouwd

Professioneel en Eigenwijs

De aanpak van 
KetelhuisWG is.. 
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2. Logo
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Logo ontwikkeling

Het nieuwe beeldmerk van 
KetelhuisWG. 

Zonder schaduw en in een 
kleur die bruikbaar is is voor 
print en web. 
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Het beeldmerk kan ook in een 
diapositief getoond worden. 

Het blijft herkenbaar zonder 
de naam te gebruiken. 

Denk aan gebruik bij sociale 
media, favicon

Beeldmerk
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Logo gebruik

   Logo plaatsen op een  
witte of beige achtergrond 

   Logo geplaatst op een 
donkere achtergrond  
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Logo gebruik

   geen schaduw toepassen

   niet schalen    niet kantelen of draaien

    onleesbaar
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3. Kleuren

Voorstel voor de nieuwe 
hoofdkleuren van 
KetelhuisWG. 

De kleuren zijn warmer en 
hebben meer contrast



11KetelhuisWG Huisstijlhandboek

Hoofdkleuren

Donkergroen

CMYK   100 0 60 30 
RBG     #007866
Pantone 431 C
RAL      6016

Koraal

CMYK   0 60 70 0 
RBG     #F08050
Pantone 2024 C
RAL      2012

Beige

CMYK   8 6 12 0
RBG     #EEEBE2
Pantone Warm Gray 1 C
RAL      9002
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Steunkleuren

Roze

CMYK   0 25 20 0 
RBG      #F9CFC7
Pantone 4033 C

Geel

CMYK   0 20 65 0 
RBG      #FFCE6C
Pantone 134 C

Groen

CMYK   55 0 45 0
RBG      #7CC4A4
Pantone 2246 C

Blauw

CMYK   50 10 0 20
RBG      #5C98BE
Pantone 2170 C
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Extra kleuren

Paars

CMYK   20 60 0 20
RBG      #AF6F9A

Aqua

CMYK   50 0 25 0 
RBG      #87CBC9

Lichtgroen

CMYK   30 0 40 0
RBG     #C2DCAF
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4. Typografie

Samen lokale, 
duurzame en 
betaalbare energie 
realiseren

DM Sans 

DM Sans is gratis te gebruiken en hier te 
downloaden.

https://fonts.google.com/specimen/
DM+Sans

https://fonts.google.com/specimen/DM+Sans
https://fonts.google.com/specimen/DM+Sans
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5. Illustraties

De hoofdillustratie 
is gemaakt door  
Iris Frankhuizen.

De illustratie is 
altijd als eerste 
zichtbaar.
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Om de stijl te 
herhalen gebruiken 
we onderdelen van 
de hoofdillustratie 
op andere plekken.

De illustraties 
plaatsen we altijd 
deels over een vlak.  
Nooit IN of NAAST 
een vlak.

Mensen op de 
rug gezien niet 
gebruiken.

Strooigoed
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Iconen

Duurzaam Comfortabel Betaalbaar Overleg / samen Geen overlast



18KetelhuisWG Huisstijlhandboek

Het patroon 
wordt geplaatst 
over een groot 
of beeldvullend 
kleurvlak. 

Op de kleur beige 
wordt hij geplaatst 
met 30% opacity

Op elke andere 
kleur wordt hij 
geplaatst met 10% 
opacity

Patroon
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6. Fotografie

Als we op zoek gaan naar stockfotos moeten we letten op de volgende punten:

   Spontaan, open en/of actieve houding  

Fris en helder beeld 

Rustig beeld 

Lokatie lijkt op Amsterdam 

 

Download foto's van echtevrije foto websites: 
unsplash.com
pexels.com
pixabay.com

    Witte achtergrond  

Geen ruggen 

Niet afstandelijk 

Geen filters 

Geen witte achtergronden 

Niet te donker
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    witte achtergrond,  
voelt niet comfortabel aan

   Folie netjes aangebracht, met grappig dier of met iemand 
die inspecteert
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   Te onnatuurlijk, niet alledaags  Natuurlijk of allerdaags gebruik van water.



22KetelhuisWG Huisstijlhandboek

     zonnepanelen niet lokaal, 
massaal

   Zonnepanelen op daken, stadse achtergrond,  
efficient aangelegd
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    Onpersoonlijk,  
vuur zichtbaar. 

   Goed
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    koken op gas,  
studio fotografie

  Koken op inductie, warme sfeer, samen koken.
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    te geposeerd 
(Met uitzonderingen van kinderen uit de buurt)

   Diverse culturen, spontaan, komt overeen met de buurt,  
(regen)water is fun!
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Communicatie



27KetelhuisWG Huisstijlhandboek

1. Communicatiestijl

    In algemene communicatiemiddelen spreken we de lezer aan met ‘je’ 
Bijvoorbeeld: website, social media, nieuwsbrief 

   In persoonlijke communicatie spreken we de lezer aan met ‘u’ 
Bijvoorbeeld: persoonlijke brief of e-mail naar buurtbewoners 

   De schrijfstijl is actiegericht met actief taalgebruik  
(zie volgende slides voor tone of voice)

   Wissel korte en lange zinnen met elkaar af, gemiddeld 12 tot 15 woorden per zin 

   Houd teksten kort en laagdrempelig
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2. Tone of voice

Energiek 
Er zit actie in de tekst, en de tekst is concreet. 
Vermijd moeilijke woorden, afkortingen en 
passieve zinnen, en gebruik zo weinig mogelijk 
hulpwerkwoorden

    Hierbij willen we ons uitvoeringsplan voor een 
aardgasvrij en duurzaam WG-terrein in 2030 
presenteren.

   Lees hier het uitvoeringsplan voor een 
aardgasvrij en duurzaam WG-terrein in 2030.

Praktisch 
De tekst is helder. Communiceer zonder omwegen. 
De lezer begrijpt wat er gaat gebeuren, en wanneer. 

    Ketelhuis WG zal u dit binnenkort laten weten.

   Ketelhuis WG laat u dit uiterlijk 21 juli weten.
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Tone of voice

Benaderbaar 
Vermijd ambtelijke, formele, 
juridische en financieel-
technische taal. Gebruik alleen 
vaktermen als je zeker weet 
dat de lezer deze begrijpt. De 
teksten spreken de lezer direct 
aan en nodigen de lezer uit om 
te reageren, deel te nemen of 
een andere actie te ondernemen. 
De ‘persoon’ achter de teksten 
geven we een naam (en een foto).

 

Vertrouwd
Gebruik een consequent design 
en taalgebruik, zowel in offline 
als online communicatie. Alle 
medewerkers en vrijwilligers 
ondertekenen de e-mail op 
dezelfde manier. 

Professioneel  
De teksten bevatten een 
zorgvuldige en overtuigde 
woordkeuze. Werkwoorden als 
gaan, zullen en kunnen, maken 
teksten twijfelend en worden dus 
vermeden. 

    In de toekomst zal de 
behoefte aan elektriciteit 
voor wonen, werken en 
voertuigen toenemen

   In de toekomst neemt de 
behoefte aan elektriciteit 
voor wonen, werken en 
vervoer toe.
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3. Voorbeelden

  KetelhuisWG 

   Ketelhuis WG, we, wij

  WG-buurt *

    WG terrein, Wilhelmina 
Gasthuis-terrein, WG buurt, 
WG-buurt

  Buurt, buurtbewoners

   Wijk, wijkbewoners

  Beste mevrouw de Groot

    Geachte mevrouw  
J.M. de Groot

   Niet-formele taal, zoals 
hoewel, nooit, maar, ook etc.

    Formele taal, zoals ofschoon, 
nimmer, echter, tevens etc.

*Bij externe media eenmaal duidelijk maken dat WG-terrein voor Wilhelmina Gasthuis-terrein 
staat (om verwarring met Westergasterrein te voorkomen. Wellicht bij specificeren Wilhelmina 
Gasthuisterrein dan wel WG-terrein gebruiken.
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4. Email handtekening

Om de communicatie 
‘vertrouwd’ en ‘professioneel’ 
over te laten komen, 
krijgt iedereen die met 
externen communiceert 
(bijvoorbeeld buurtbewoners 
of gemeenteraadsleden) een 
eigen e-mailadres en stelt 
daarbij de onderstaande 
handtekening is. 

E-mail voorbeeld: 
voornaam@ketelhuiswg.nl

Vraag deze email handtekening op bij degene die 
de email adressen beheert. 
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Studio Janine Terlouw

Voor vragen graag mailen naar:
mail@janineterlouw.nl


