
VA school is in een
nieuw jasje gestoken.
We zijn ontzettend blij
met onze nieuwe
huisstijl. En daarom
hebben we ontwerper
Kristel van Klaveren
gevraagd of ze onze
lezers wil inspireren. Ze
zei meteen ja. 
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Zorg dat je bij jezelf blijft. Dit is
makkelijker gezegd dan
gedaan: er zijn zoveel leuke
stylen, lettertypes en kleuren,
maar welke past er nu het beste
bij jou en je bedrijf? Maak het
visueel door een moodboard te
maken van de stijlen, kleuren
en lettertypes. Ga knippen en
plakken of maak een digitaal
moodboard op Pinterest. Zoek
en vind de stijl die bij jou past.
Loop niet de kudde achterna,
maar volg je eigen pad. Wees
authentiek: je logo en je
huisstijl zijn een reflectie van
jou en je bedrijf.
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Blijf bij je eigen stijl

Strak & simpel. Ik houd ervan!
Een sterk logo is vaak een simpel
en vooral tijdloos ontwerp. Zoals
het logo van de NS. Het is
misschien niet 'hip & happening',
maar wel tijdloos en het dekt de
lading.

Houd het simpel

Creëer het juiste beeld
Een beeldmerk in een logo heeft
mijn persoonlijke voorkeur. Het is
belangrijk om niet teveel in
details te treden. Ga voor
eenvoud. Je hoeft niet alles te 

laten zien om de boodschap over
te brengen. De kunst van het
weglaten is ook een groot deel
van het traject tijdens ontwerpen.
Less is more. Het overbodige
wordt weggehaald zodat alleen
het beste beeld overblijft.

Kies je kleur
Voor de juiste stijl is een
combinatie aan kleuren
onmisbaar. Kleuren maken je
huisstijl visueel aantrekkelijk dus
zorg voor een goed kleurenpalet. 
 
De laatste jaren zijn kleuren
belangrijker geworden door
social media. In je feed op
Instragram kun je kleuren
gebruiken als een mooie
aanvulling. Door het gebruik van
verschillende passende kleuren +
de juiste en consequente
bewerking van foto’s krijg je
vanzelf een rustige en duidelijke
feed die laat zien wie je bent en
waar je voor staat. 
 
De kleuren kunnen natuurlijk ook
niet ontbreken in de styling van
drukwerk en je website. Vaak is
het mooi om een mix van warme
en koude tinten te gebruiken.
Ook de combinatie zachte en
donkere tinten werkt goed. 



Een passend lettertype is een
vak apart. Persoonlijk volg ik
altijd mijn gevoel. Er zijn zoveel
lettertypes en stijlen, maar
gelukkig zie je al snel genoeg
welke er vooral niet goed zijn en
zo vind je vanzelf de juiste!  De
lettertypes die in het logo en de
huisstijl gebruikt worden
moeten goed bij elkaar passen
en om juist dit te creëren,
moeten ze verschillend zijn.
Opposites attract. Combineer
strakke lettertypes met een
geschreven font. Kies je voor een
klassiek lettertype, dan kun je
hier juist een dun strak
lettertype als tegenhanger voor
gebruiken.
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Vind je eigen font

Zorg ervoor dat je ontwerp en de
huisstijl consequent worden
toegepast. Spring niet van de
hak op de tak door elk half jaar
een nieuwe kleur of lettertype te
kiezen. Ga niet mee in nieuwe
hippe kleuren, maar houd je
eigen stijl aan. Zorg dat het
ontwerp van je logo een ontwerp
voor de lange termijn is. Pas je
stijl toe in al je communicatie-
middelen om op deze manier
een 'brand awareness' te

Wees consequent

creëren. Je klanten of volgers
moeten in één oogopslag zien dat
het beeld bij jou hoort!

Kies het logo waar je blij van wordt
De laatste en misschien wel de
belangrijkste tip:  neem geen
overhaaste beslissingen, omdat je
staat te popelen om aan de slag
te gaan met je nieuwe bedrijf of
huisstijl. Een logo wat je 'mooi' of
nog erger... 'leuk' vindt, is echt
niet goed genoeg. Daar moet je
geen genoegen mee nemen. Je
moet er zo blij van worden dat je
midden in de nacht je bed uit wilt
om het nog eens te bekijken.
Daarom is het belangrijk om het
logo uit te printen en op te
hangen op de ijskast of een
andere plek waar je vaak
langsloopt. Kijk ernaar, laat het
op je inwerken, laat het sudderen,
geef het de tijd. Word je er echt
helemaal blij van? En voel je dat
dit jouw logo is? Dan ben je er! 
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Dit verhaal stond in de lente-
editie van VA magazine.

 
Wil je ook ieder seizoen een
kakelvers VA magazine voor

slechts € 14,95 per jaar? 
 

Ga naar www.vamagazine.nl

https://vamagazine.nl/
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