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Bureau Bevlogen
Huisstijl en website

BUREAU

BEVLOGEN

Ontwikkeling van leiderschap en talent

Monique van Bokhorst
T +31 (0)6 54 94 76 77
E monique@bureaubevlogen.nl
www.bureaubevlogen.nl
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Bureau Bevlogen
Dit bureau coacht werkgevers en werknemers o.a. door de
mensen mee naar buiten ‘in de elementen’ te nemen en
streeft naar meer bevlogenheid op de werkvloer.
Huisstijl en website
Naast het helpen verzinnen van de bedrijfsnaam, heb ik ook
het motto ‘Werken in je element’ bedacht.
De huisstijl heb ik uitgewerkt met een vrolijk logo en patroon
van B’s. In de visitekaartjes en de responsive website komen het
motto en de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur) terug
met elk een eigen kleurstelling.
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Van Vliet Janischka Advocaten
Huisstijl en website
Van Vliet Janischka Advocaten
Een advocatenkantoor op het gebied van het arbeids-,
ambtenaren-, onderwijs- en medisch tuchtrecht in de regio
Utrecht, opgericht door Lianne van Vliet en Remy Janischka.
Huisstijl en website
De klant vroeg om een huisstijl met klassieke uitstraling en had
een voorkeur voor de kleur blauw. Voor het logo en de huisstijl
heb ik een moderne, maar klassiek ogende letter gebruikt.
De huisstijl is simpel gehouden met een frisblauwe kleur, heldere typografie en strakke vormen. De responsive website biedt
veel ruimte voor tekst; beeld speelt hier een ondergeschikte rol.

Van Vliet · Janischka

advocaten

R.J.M.C.I (Remy) Janischka
Advocaat

T 030 · 75 393 75 advocaten
Van Vliet · Janischka
M 06 · 83 239 323
F 030 · 75 393 78

rjmjanischka@vvj-advocaten.nl
A.C.M. (Lianne)Evan
Vliet
Advocaat

T 030 · 75 393 75
M 06 · 51 103 786
F 030 · 75 393 78
E acmvanvliet@vvj-advocaten.nl

Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist
info@vvj-advocaten.nl
www.vvj-advocaten.nl

Datum:

1 juni 2015

Onze ref.:

Abcdefghijklm

Ovid ut qui consend aerestiae dios nis et vellor andipienti omnis ecumquam, culliqu unteceptiis
exeriasperi conemoles nissuntium des diae min nimo in peribus susdae rero mollaborita sequam
eaqui vollaut esequat ionsed magnia acessitaest, ommolen denimi.
Aque essunt et repre, is earupta spiendi oremporro quibus, sumque pre optat aut voles et que
consequi untumquis eum quis pratus quat est, nobitatiosto temolorita inum quosanda vent accum-

Van Vliet · Janischka

ADVOCATEN

Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist

info@vvj-advocaten.nllorerum fugiatium fuga. Ent modio eosam que labo. Libus, endi acienimos moluptaturit ex et hiciis
www.vvj-advocaten.nldolo coreprepro quia volorum delectur simet quuntiam quat quatem iuntur?

quod qui voluptaquaes nus dolupti uscium que expliqui doluptae. Ommolupta sim quae nullam vel
exeremporro te ommo tem que et voluptaque qui a eaquoss itatur?
Nam utatet et essi quia nosam eatet omnimpo rerores ecerum rersper natemquas expersp eroremo

T 030 · 75 393 75
F 030 · 75 393 78

Sequo et aut aut harunditati blaborroria audam et alissunt, quidem facit molent et vel magnat.
Temporiorrum qui blanis qui cus volorun tumqui cusanditat.

Bedrijfsnaam
T.a.v. C.J.H. van Buren
Lindenlaan 84

Hoogachtend, / Met vriendelijke groet,

4862 EH Werkendam
Nederland

A.C.M. van Vliet
Onze ref.:

Abcdefghijklm

A.C.M. (Lianne) van Vliet, advocaat

Uw ref.:

Nopqrstuvw

06 · 51 103 786

Inzake:

Voortgang proces

acmvanvliet@vvj-advocaten.nl

Zeist, 1 juni 2015
Geachte heer Van Buren,
Ovid ut qui consend aerestiae dios nis et vellor andipienti omnis ecumquam, culliqu unteceptiis
exeriasperi conemoles nissuntium des diae min nimo in peribus susdae rero mollaborita sequam
eaqui vollaut esequat ionsed magnia acessitaest, ommolen denimi.
Aque essunt et repre, is earupta spiendi oremporro quibus, sumque pre optat aut voles et que
consequi untumquis eum quis pratus quat est, nobitatiosto temolorita inum quosanda vent accumquod qui voluptaquaes nus dolupti uscium que expliqui doluptae. Ommolupta sim quae nullam vel
exeremporro te ommo tem que et voluptaque qui a eaquoss itatur?
Nam utatet et essi quia nosam eatet omnimpo rerores ecerum rersper natemquas expersp eroremo
lorerum fugiatium fuga. Ent modio eosam que labo. Libus, endi acienimos moluptaturit ex et hiciis
dolo coreprepro quia volorum delectur simet quuntiam quat quatem iuntur?
Sequo et aut aut harunditati blaborroria audam et alissunt, quidem facit molent et vel magnat.
Temporiorrum qui blanis qui cus volorun tumqui cusanditat.

Hoogachtend, / Met vriendelijke groet,

2/2

A.C.M. van Vliet

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de maatschap Van Vliet Janischka Advocaten, gevestigd in Zeist
en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 62351478. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Van Vliet Janischka Advocaten van
toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland onder nr. 100/2015. In deze voorwaarden is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.vvj-advocaten.nl en worden op eerste verzoek toegezonden.
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Gemeente Zeist

Wat moet er gebeuren met

Advertenties en flyer Slot Zeist

Slot Zeist?

Wat moet er gebeuren met

Slot Zeist?

Sleutel mee aan de toekomst van Slot Zeist!
Wat moet er gebeuren met

Slot Zeist?

IDEEËN WELKOM!

IDEEËN WELKOM!

Als ik de baas was van Slot Zeist, dan…

Wat moet er gebeuren met

Slot Zeist?

Denk mee over Slot Zeist
Op
en op
uit Zeist meedenken over de toekomst van Slot Zeist.
Kinderen gaan op woensdagmiddag in het Slottuintheater

Zou jij ook wel eens de baas van dat grote kasteel willen zijn?
En wat zou daar dan de hele dag gebeuren? Kom het ons

ruimte voor volwassenen om hun suggesties en ideeën te delen.
En wat zit er toch in die zwarte doos…?

geheimzinnige zwarte doos bij het Slot, wie zit daarin?

Kom ook langs op Slot Zeist
Kijk voor meer info op:
www.zeist.nl/slotzeist

op Slot Zeist
Kijk voor meer info op:
www.zeist.nl/slotzeist

IDEEËN WELKOM!

Op Slot Zeist wil ik…
Slot Zeist in de toekomst! Wat gaat er gebeuren?
Dit is hét moment om uw ideeën over het Slot kwijt te kunnen.
de toekomstige invulling van Slot Zeist. De zwarte doos
biedt een kijkje in verleden, heden en toekomst van het Slot.

Gemeente Zeist en Slot Zeist
De gemeente Zeist wil de inwoners betrekken bij de toekomstige
bestemming van Slot Zeist. In o.a. advertenties en flyers werd
om ideeën gevraagd daarvoor.

We zijn benieuwd naar uw ideeën!

op Slot Zeist
Kijk voor meer info op:
www.zeist.nl/slotzeist

Advertenties en flyer
De advertenties en flyer zijn opgemaakt in het huisstijlkleurenpalet van de gemeente Zeist. Omdat tijdens de ideeëndagen op
het kasteelplein een grote kijkdoos stond, zijn ze opgemaakt in
een gelaagde, kijkdoosachtige stijl.

←

4

→

Ronald van Spanjen | Grafisch Ontwerp

PORTFOLIO

Folder

Handouts
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Ster van Samenwerking
Better Be

www.betterbefrank.nl

INV
L

GEPASTE ZORG

maaktverbinding

RED
D

ER

TEIT
ALI
KW

Maria’s Kerst-In
Elk jaar wordt door vrijwilligers in Utrecht
Maria’s Kerst-In georganiseerd, een gezellige kerstmiddag voor dak- en thuislozen.

FRANK VAN WIJK

T
ACH

OED

ALM

AANKLAGER

Folder
De folder heb ik opgemaakt in een kleurige
mozaïekstijl met driehoekige vormen.
De buitenkant heeft koele kleuren en
de binnenzijde is warm en gezellig.
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Professor Nagy’s contextuele model
van de vier dimensies

Grondwet van Samenwerking
De dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.deslingerutrecht.nl

www.emmaus-utrecht.nl

www.hanswijkmarktkramen.nl

www.kargadoor.nl

www.drukkerij-pascal.nl

15
JAAR

1. VERANTWOORDELIJKHEID

Maria’s
Kerst-In

De ervaren rechtvaardigheid in wat je geeft en ontvangt, kan in gesprekken worden beïnvloed.
Zo kunnen mensen op een nieuwe manier zichtbaar worden en van betekenis zijn voor elkaar.

2. IDENTITEIT

Je mag zeggen wat je zegt, voelen wat je voelt en vinden wat je vindt. Dat staat niet los van je eigen verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid nemen voor samenwerking wil zeggen dat je wilt meebuigen om samen tot oplossingen te komen.

3. RESPECT
Je toont respect voor de verschillen. Je bestrijdt ze niet, omdat je er niet mee om kunt gaan.
Je benut ze, want juist in de verschillen liggen mooie kansen voor samenwerking.

FRANK VAN WIJK

Better Be

www.betterbefrank.nl

Dak- en thuislozen welkom op Maria’s Kerst-In op 2e kerstdag om 14.00 uur

“Bij de contextuele benadering houd je rekening met de invloed van alle vier de dimensies”

Net als iedereen heb je recht op je eigen verantwoordelijkheid. Door verantwoordelijkheid te dragen tel je mee en word
je bevestigd in je volwassen-zijn. Als volwassene neem je verantwoordelijkheid voor de consequenties van je gedrag.

maaktverbinding

www.go-pinq.nl
GRAFISCH ONTWERP

1

2

DE DIMENSIE VAN DE FEITEN

DE DIMENSIE VAN DE INDIVIDUELE PSYCHOLOGIE

Je kunt hier denken aan: Waar ben ik geboren? Hoe
oud ben ik? Lichaamslengte, samenstelling van je
team/bedrijf. Maar ook aan: helderheid van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wie levert
wat aan wie wanneer?

Je kunt hier denken aan: Hoe is de psychologische
motor onder de moterkap? Hoe ben je psychologisch
ontwikkeld? Het vermogen om samen te werken, te
vertrouwen.

Voorbeelden

• Rationeel Emotieve Therapie (RET)
• Theorieën over overlevingsstrategie
• Behoeftetheorieën

• Geschiedenis en aanleg karakter
• Organisatiestructuur
• Helderheid van afspraken

Voorbeelden

www.stichtingsticht.nl

11-12-14 11:01
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www.tussenvoorziening.nl
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Maria’s Kerst-In is nu ook te vinden op Facebook.
En op: www.mariaskerstin.nl

Maria’s Kerst-In

14-6831_FlyerKerstin2014_03rvs.indd 4-1

Op tweede kerstdag kunnen jullie terecht op de werf aan de Oudegracht
32-36, onder de Kargadoor in Utrecht.

Dak- en thuislozen welkom op Maria’s Kerst-In op 2e kerstdag om 14.00 uur

11-12-14 11:01

Handouts
De ster is een geheugensteuntje bij hoe
persoonskenmerken positief of negatief
kunnen uitvallen en kan los als handout
worden uitgedeeld. Op de kaart staan
nog enkele theoretische aanvullingen.
De vormgeving sluit aan bij de bestaande
huisstijl van Better Be Frank.

De gezamenlijke inspanningen van een grote groep vrijwilligers en de
diverse organisaties betekenen dat jullie op vrijdag 26 december 2014
weer welkom zijn voor de gratis verstrekking van warme kleding,
hapjes, een drankje en livemuziek.
Het belooft een warm samenzijn te worden bij de gloed van vuurkorven. We proberen het derde lustrum van Maria’s Kerst-In
een extra feestelijk tintje te geven.
De vrijwilligers en organisaties nodigen jullie dan ook van harte uit.
Op tweede kerstdag zijn jullie vanaf 14.00 uur welkom.
Einde om 17.30 uur. De dag gaat altijd door, hoe slecht de
weersomstandigheden ook zijn.
De Kerst-In, tot en met 2009 voor dak- en thuislozen georganiseerd
door Maria Hendriks, werd in 2010, na haar overlijden eerder dat
jaar, opgepakt door oude en heel veel nieuwe vrijwilligers.
Het voornaamste doel blijft om jullie een prettige tweede kerstdag
te bezorgen in een ‘warme’ omgeving.
De bijeenkomst heet sindsdien anders: Maria’s Kerst-In. Zo blijft
de naam van de onvermoeibare initiatiefneemster voortbestaan.

14-6831_FlyerKerstin2014_03rvs.indd 2-3

Better Be Frank
Frank van Wijk van Better Be Frank
adviseert binnen groepen die samenwerken, met als doel meer verbinding
en optimale samenwerking.

11-12-14 11:01

4

DE DIMENSIE VAN DE COMMUNICATIEPATRONEN

DE DIMENSIE VAN DE RELATIONELE ETHIEK

Je kunt hierbij denken aan hoe mensen zich tot elkaar
verhouden. Gedrag van de ene persoon roept gedrag
op van de andere en vice versa. Voorbeelden zijn de
Drama-driehoek, of termen als Duivelse dialogen.

De eerste drie dimensies zorgen ervoor dat je mensen
en hun gedrag begrijpt. Benadering vanuit de vierde
dimensie maakt duidelijk hoe werkelijke verandering
kan plaatsvinden.
Ieder mens heeft een basiskompas ontwikkeld in de
onderlinge balans van het rechtvaardig of onrechtvaardig geven en ontvangen. Je komt in beweging
door de werking van dit kompas, in wat je wel of niet
rechtvaardig vindt. Je wordt dus wel of niet in je kracht
gezet. Je geeft en ontvangt erkenning voor gedane
investeringen door deze zichtbaar te maken.

Voorbeelden

• Systeemtheorie
• Familie- en organisatieopstellingen
• Transactionele Analyse (TA)

Voorbeelden

• Recht en onrecht in geven en ontvangen
• Loyaliteiten als drijfveer
• Roulerende rekening en transgenerationele rekeningen

•zelfkennis

•samenwerking

•leiderschap
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PNM Change Management
Huisstijl

Ton Leeggangers
Wilhelminalaan 5
5261 as Vught
Nederland
t +31 (0)73 684 35 32
f +31 (0)73 684 35 33
m +31 (0)6 239 339 39
ton.leeggangers@pnm-cm.nl
www.pnm-cm.nl

Ton Leeggangers
Wilhelminalaan 5
5261 as Vught
Nederland
t +31 (0)73 684 35 32
f +31 (0)73 684 35 33
m +31 (0)6 239 339 39
ton.leeggangers@pnm-cm.nl
www.pnm-cm.nl

Wilhelminalaan 5 · 5261 as Vught · Nederland

Ton Leeggangers

Wilhelminalaan 5 · 5261 as Vught · Nederland

Wilhelminalaan 5
5261 as Vught
Nederland
t +31 (0)73 684 35 32
f +31 (0)73 684 35 33
m +31 (0)6 239 339 39
ton.leeggangers@pnm-cm.nl
www.pnm-cm.nl

Wilhelminalaan 5 · 5261 as Vught · Nederland

PNM Change Management
PNM Change Management is een eenmanszaak
van Ton Leeggangers voor (interim) verandermanagement bij bedrijven.

Wilhelminalaan 5
5261 as Vught
Nederland
t +31 (0)73 684 35 32
f +31 (0)73 684 35 33

Huisstijl
In het logo wordt het veranderproces verbeeld
door twee kleurverlopen in de letters pnm die
in een romein- en oblique versie over elkaar
zijn gezet. De kleurmengingen en vormen die
hierdoor ontstaan, zijn uitgangspunt voor het
plaatsen van verschillende varianten van details
uit het logo in de overige huisstijluitingen.

info@pnm-cm.nl
www.pnm-cm.nl
Rabobank 120257491
kvk Oost-Brabant 17211883
btw-nr. nl 8184.88.554.b.o1

Wilhelminalaan 5
5261 as Vught
Nederland
t +31 (0)73 684 35 32
f +31 (0)73 684 35 33

info@pnm-cm.nl
www.pnm-cm.nl
Rabobank 120257491
kvk Oost-Brabant 17211883
btw-nr. nl 8184.88.554.b.o1

Wilhelminalaan 5
5261 as Vught
Nederland
t +31 (0)73 684 35 32
f +31 (0)73 684 35 33

info@pnm-cm.nl
www.pnm-cm.nl
Rabobank 120257491
kvk Oost-Brabant 17211883
btw-nr. nl 8184.88.554.b.o1
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Design Business Netwerk
Websites en huisstijl

designbusiness
Design Business Netwerk
Bankaplein 3
2585 EV Den Haag
T 070 416 16 64
M 06 51 44 51 07
F 070 416 16 26
www.deb-denhaag.nl
info@deb-denhaag.nl

ir. drs. Hans Kamphuis
Directeur

designbusiness

Open Design Project
Samen innoveren

Wat kost deelname?
Het eerste bezoek aan een bijeenkomst
van het Open Design Project is gratis;
daarna zijn de kosten per bijeenkomst
€ 150,–.
Organisaties die volledig deelnemen
aan het Open Design Project investeren
€ 1.000,– per jaar en ontvangen daarvoor:
toegang tot 6 Open Design Meetings;
toegang tot 6 Open Design Workshops;
onbeperkt aantal concepten, vragen of
diensten plaatsen op de website;
begeleiding van het ontwikkelproces
door de Haagse Hogeschool;
diverse kortingen, zie elders in deze
brochure.
Design Business Netwerk DEB
DEB Nieuwsflits 8
14 oktober 2009
mail@dgo.nl

Nieuwsflits

designbusiness

DEB Nieuwsflits 8 / 14 oktober 2009
Zoekt u hulp en/of partners om uw productconcept verder te ontwikkelen
en op de markt te brengen? Mail uw verzoek, vraag of idee naar
info@deb-denhaag.nl en wij nemen direct contact met u op.
25 Bedrijven/ontwerpers zijn u al voorgegaan!
Succesvol samen innoveren in de MKB-maakindustrie
Op 29 oktober a.s. organiseert de Metaalunie in samenwerking met het
Octrooicentrum Nederland een bijeenkomst waar u kennis kunt maken met
organisaties die hulp kunnen bieden bij uw innovatie. De organisaties: Syntens,
SenterNovem, Octrooicentrum Nederland en DEB presenteren hun dienstverlening
en worden daarbij ondersteund door ondernemers die hiervan reeds gebruik
hebben gemaakt:
• Syntens met Industrieslijperij van Frankenhuyzen
• SenterNovem met Airborne development
• Octrooicentrum Nederland met Innospense
• DEB met Life Safety Products
Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
U kunt zich opgeven bij: info@deb-denhaag.nl.
Hoe moet ik Open Innoveren?
Om deze vraag te beantwoorden heeft Rob Veldt, van Ideavents, in overleg met
DEB de leergang “Open Innoveren in de Praktijk” opgezet. De Leergang bestaat uit
4 middagen waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:
Sessie 1 Theorie: Masterclass Open Innovatie (Info/Tell)
Sessie 2 Praktijk: “Hoe voelt dat dan?” (Try/Sell)
Sessie 3 Toepassen van theorie op praktijk: “First Steps!” (Use/Participate)
Sessie 4 Kijk, met losse handen! (Be/Delegate)
De eerste bijeenkomst is op 12 november a.s. daarna: 19, 26 november en 3
december.
Bent u geïnteresseerd? Vraag dan het hele programma aan
via info@deb-denhaag.nl.
Industrieel Eigendom bij Open Innoveren
Hoe worden de eigendomsrechten geregeld als ik mijn ideeën via het Open Design
Project openbaar maak? En wat zijn de spelregels als er meerdere bedrijven
aan hetzelfde product gaan werken? Deze en nog vele andere vragen worden
beantwoord in de workshop die advocatenkantoor DeClercq in Leiden op 20
november a.s. verzorgt voor de deelnemers aan het Open Design Project en
andere belangstellenden. Meld u snel aan, er is slechts een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar: info@deb-denhaag.nl.
Open Design Meeting 4 tijdens het Kennisfestival Zuid-Holland
De 4e Open Design Meeting wordt georganiseerd in de ochtend van 23 november,
voorafgaand aan de opening van het Kennisfestival Zuid-Holland. Beide activiteiten
kunt u gratis bezoeken. Voor de lunch wordt een kleine vergoeding van € 20,–
gevraagd, ter plaatse te voldoen.

Sommige deelnemers betalen niets:
De Gemeente Zoetermeer betaalt voor
maximaal 25 bedrijven uit Zoetermeer
éénmalig de jaarlijkse bijdrage;
De Kamer van Koophandel Den Haag
betaalt voor 7 bedrijven uit haar regio
éénmalig de jaarlijkse bijdrage;
De Gemeente Den Haag betaalt voor
alle ontwerpbureaus uit Den Haag éénmalig 50% van de jaarlijkse bijdrage.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt
over het Open Design Project
Clusters, dan kunt u contact
opnemen met Hans Kamphuis, directeur van Design
Business Netwerk, via
telefoonnummer:
(070) 416 16 64
of via e-mail:
info@deb-denhaag.nl

Het presenteren van een product in de
Open Design Shop kost niets, bij verkoop
wordt 30% commissie in rekening gebracht.

Wat zijn de ‘spelregels’?
Deelnemers aan het Open Design Project
dienen de volgende regels in acht te
nemen:
Indien een bedrijf wenst deel te nemen
aan het Open Design Project en gebruik
wenst te maken van de in deze folder
omschreven voordelen, dan is dit bedrijf
een vergoeding aan DEB verschuldigd van
€ 1.000,– (excl. BTW) per 12 maanden.
Alle diensten die in het kader van het
Open Design Project worden aangeboden,
dienen via de bemiddeling van DEB te
worden afgenomen.
DEB is niet aansprakelijk voor de uitkomsten c.q. resultaten van de clusterprojecten en/of de aangeboden diensten
van derden.

Het Open Design Project
wordt georganiseerd door
Winkelman en Van Hessen en
Consult in nauwe samenwerking met:
Metaalunie
FMECWM
Haagse Hogeschool IPO
TU Delft Faculteit IO
Syntens

Het Open Design Project
wordt mede mogelijk gemaakt
door:
Creatieve Stad Den Haag
Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling
Kamer van Koophandel
Den Haag
Gemeente Zoetermeer/KIZ
Rabobank Zoetermeer

Designbusiness Netwerk
Bankaplein 3
2585 EV Den Haag
T 070 416 16 64
F 070 416 16 26
www.deb-denhaag.nl
info@deb-denhaag.nl

Design Business Netwerk
Design Business Netwerk wil ontwerpers en het bedrijfsleven in Nederland met elkaar in contact brengen om o.a. innovatie te stimuleren. Speciale Open Design Projecten zijn een
middel daarbij.
Huisstijl en website
Voor de huisstijl heb ik het bestaande logo gerestyled, uitgangspunt daarbij was de vervlechting van kleurbanen en beelden
die het samengaan van design en het zakenleven verbeelden.
Dit komt ook terug in de header van de website.
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North Sea Pearls
Huisstijl, certificaten en kaartenmapje

North Sea
Pearl
profit by design

2008
toekenning north sea pearl 2008
Door de vakjury van
North Sea Pearls 2008
is aan het product

PluS SySTem
van

North Sea
Pearl

hamax aS
ontworpen door

profit by design

npk industrial design
een north Sea Pearl
toegekend, omdat dit
product zich onderscheidt
in ontwerp en uitvoering
én succesvol in de markt
is geplaatst.

2008
toekenning north sea pearl 2008
Door de vakjury van
North Sea Pearls 2008
is aan het product

Datum

Formi relax FauTeuil

namens de vakjury,

van

Studio Schrofer
voor leolux

Prof. dr. C.J.P.M. de Bont

ontworpen door

North Sea
Pearl
profit by design

Frans Schrofer
een north Sea Pearl
toegekend, omdat dit
product zich onderscheidt
in ontwerp en uitvoering
én succesvol in de markt
is geplaatst.

2008
toekenning north sea pearl 2008

Datum

Door de vakjury van
North Sea Pearls 2008
is aan het product

namens de vakjury,

Serving Tray
van

royal vKB

Prof. dr. C.J.P.M. de Bont

ontworpen door

gijs Bakker
een north Sea Pearl
toegekend, omdat dit
product zich onderscheidt
in ontwerp en uitvoering
én succesvol in de markt
is geplaatst.

North Sea
Pearl
profit by design

2008

North Sea
Pearl
profit by design

Datum

2008

namens de vakjury,

Prof. dr. C.J.P.M. de Bont

North Sea Pearls
Een onderscheiding die wordt uitgereikt voor
producten die succesvol in de markt zijn geïntroduceerd en zich qua design onderscheiden.
De North Sea Pearls zijn een initiatief van
de gemeente Den Haag en Design Business
Netwerk.

toekenning north sea pearl 2008
garlic cruSher
Bedrijf: royal vKB / Ontwerp: ineke hans
Makkelijk te reinigen, metalen knoflookpers. Door de eenvoudige handeling blijft de smaak van knoflook beter behouden
en door de rollende beweging vergt de knoflookpers minder
kracht.
www.northseapearls.nl

North Sea
Pearls
profit by design

2008

North Sea
Pearl
profit by design

De north Sea Pearls worden jaarlijks toegekend aan producten, die zich
onderscheiden in ontwerp, én succesvol zijn geïntroduceerd op de markt.
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Huisstijl, certificaten en kaartenmapje
Voor de huisstijl heb ik gekozen voor een
frisblauwe kleur en – hoe kan het anders –
een parel in een schelp als logo.
Bij het kaartenmapje is de schelpvorm van
het logo uitgestanst. De kaarten en certificaten
die zijn uitgereikt bevatten foto’s van de
onderscheiden producten.
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ProtoSpace/FabLab Utrecht
Huisstijl en advertenties

Make your vision
come to life

ProtoSpace

ProtoSpace/Fablab Utrecht
ProtoSpace is een ontmoetingsplek voor
innovatie en biedt maatwerkevenementen
en werkplekken voor digitale productie aan.
FabLab is zo’n werkplek waar ideeën kunnen
worden omgezet in concrete producten.

ProtoSpace

Huisstijl en advertenties
Binnen de huisstijl en de advertenties figureren
zeshoeken als terugkerend element.
Deze kunnen als plat vlak worden gebruikt,
maar ook de suggestie van een driedimensionale kubus hebben.

FabLab Utrecht

Wouter Pijzel
Directeur
Stichting ProtoSpace
Nijverheidsweg 16

ProtoSpace

3534 AM Utrecht
Nederland

Nijverheidsweg 16
3534 AM Utrecht

T +31 (0)30 223 08 75
F +31 (0)30 244 02 61

Wij beschikken
over lasersnijders,
CNC-frezen, (full
color) 3D-printers
en stickersnijders.

E wouter@protospace.nl
I www.protospace.nl

ProtoSpace

Make your vision come to life

·

Stichting ProtoSpace

T +31 (0)30 223 08 75

Nijverheidsweg 16

F +31 (0)30 244 02 61

3534 AM Utrecht

E info@protospace.nl

Nederland

I www.protospace.nl

PTS_Visites.indd
Make your vision
come to1life

PTS_Visites.indd 4

FabLab Utrecht
Voor iedereen toegankelijk!

Maak je eigen ideeën tastbaar

17-06-2008 14:37:09

Stichting ProtoSpace

T +31 (0)30 223 08 75

Nijverheidsweg 16

F +31 (0)30 244 02 61

3534 AM Utrecht

E info@protospace.nl

Nederland

I www.protospace.nl

vatie Regio Utrecht en Stichting
FabLab.nl.

With compliments

1. Idee
3. Product

Utrecht, 25 juni 2008
Locatie: Nijverheidsweg 16,
3534 AM Utrecht
16.00 uur
• Start informele ontvangst bij ProtoSpace
• Doorlopend demonstraties van het hightech
machinepark in het nieuwe lab
• Kennismaking met de labmanagers

17.00 uur
• Officiële opening van ProtoSpace door
Jan Ekkers, gedeputeerde Economische
Zaken en Mobiliteit provincie Utrecht

PTS_A5Compl.kaart.indd 1

17-06-2008 14:34:57

17.15 uur
• Afsluiting met borrel
• Videovertoning van de vele mogelijkheden
van ProtoSpace
18.00 uur
• Einde ontvangst

ProtoSpace
ProtoSpace is een gezamenlijk initiatief van Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht,
Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU),
Startimpuls Utrecht, CUBE, Technocentrum Utrecht (TCU), Syntens, Taskforce Innovatie
Regio Utrecht en Stichting FabLab.nl.

KvK Utrecht 30238159
Rabobank 1142.16.967
BTW-nr. NL8191.73.344.B01

PTS_BriefVolg.indd 1

17-06-2008 14:32:23

Prototypes in 3D
Startende ondernemers, kunstenaars,
uitvinders en studenten kunnen in
ons Lab zelf hun ideeën tastbaar
maken. Onze digitaal aangestuurde
machines vertalen een ontwerp van
een computerbestand naar een
3D-model in één of meerdere kleuren.
Kom langs voor een snelle uitdraai
van je ontwerp of de ontwikkeling en
verfijning van je prototype, zonodig
in alle beslotenheid.
Innovatie en ideeënuitwisseling
Onze Lounge biedt ruimte voor innovatieve processen en ideeënuitwisseling.
Iedereen is hier welkom om in een open
sfeer over vernieuwende ideeën van
gedachten te wisselen.
Regelmatig vinden er workshops en
lunchlezingen plaats op het gebied
van innovatie. Ook kunnen maatwerkevenementen worden georganiseerd.
Bezoek deze creatieve hotspot en laat
je inspireren.

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Programma opening ProtoSpace

16.45 uur
• Welkomstwoord door Wouter Pijzel,
directeur ProtoSpace
ProtoSpace is een gezamenlijk initiatief van Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht,
Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU),
Startimpuls Utrecht, CUBE, Technocentrum Utrecht (TCU), Syntens, Taskforce Innovatie
Regio Utrecht en Stichting FabLab.nl.

2. Tekening

www.protospace.nl

ProtoSpace is een gezamenlijk
initiatief van 11 organisaties.
Aan de wieg van dit bijzondere
centrum voor prototyping staan
de volgende stakeholders:
Provincie Utrecht, Gemeente
Utrecht, Universiteit Utrecht,
Hogeschool Utrecht, Nederlandse Orde van Uitvinders
(NOVU), Startimpuls Utrecht,
CUBE, Technocentrum Utrecht
(TCU), Syntens, Taskforce Inno-

4. Markt

Werk zélf met 3D-printers
en lasersnijders
Volg onze workshops:
van 3D-tekenen tot rapid prototyping

ProtoSpace

PTS_EnvC5.indd 1

·

Personal fabrication

17-06-2008 14:39:06

ProtoSpace

Make your vision come to life

17-06-2008 14:39:05

ProtoSpace

ProtoSpace
FabLab Utrecht

Het Lab
Maak prototypes van
je ideeën en concepten
Het Lab van ProtoSpace is een werkplaats waar startende ondernemers,
kunstenaars, uitvinders en studenten
zelf hun ideeën of concepten tastbaar
kunnen maken. Onze moderne, digitaal aangestuurde machines vertalen
een ontwerp van computerbestand
naar een 2D- of 3D-model in één of
meerdere kleuren.
In ons Lab kun je terecht voor een
snelle ‘uitdraai’ van je ontwerp, maar
ook voor de ontwikkeling en verﬁjning
van je prototype, zonodig in alle beslotenheid. Op onze website vind je meer
informatie over alle mogelijkheden
van Het Lab.

ProtoSpace
beschikt o.a. over
een lasersnijder,
een CNC-frees en een
3D-kleurenprinter voor
het vervaardigen van
3D-objecten in
full colour.

Je eigen ideeën of
concepten tastbaar
maken
De Lounge
Ruimte voor innovatie
en ideeënuitwisseling
De Lounge van ProtoSpace biedt
ruimte voor innovatieve processen en
ideeënuitwisseling. Iedereen is hier welkom. In een open sfeer wordt hier over
vernieuwende concepten van
gedachten gewisseld en worden brainstormsessies gehouden. Er vinden
regelmatig (gast)colleges en workshops
plaats op het gebied van innovatie.
Daarnaast kunnen ook maatwerkevenementen worden georganiseerd over
innovatie en daaraan gerelateerde
onderwerpen. De Lounge vormt zo een
‘hotspot’ voor creatieve ideeën. Kom
langs en laat je inspireren. Kijk op de
website voor onze lounge-activiteiten.

Make your vision come to life

ProtoSpace opent in Utrecht!
Diverse workshops, 25 juni 2008
van rapid prototyping
Zelf werken met digitaal
aangestuurde machines

tot robots bouwen

ProtoSpace is een laagdrempelige
werkplaats waar startende ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, uitvinders en studenten zelf hun ideeën
of concepten letterlijk tastbaar kunnen
maken.

Maak kennis met innovatieve prototypes in 3D

Voor iedereen toegankelijk
ProtoSpace
beschikt o.a. over
een lasersnijder,
een CNC-frees en een
3D-kleurenprinter voor
het vervaardigen van
3D-objecten in
full colour.

Maak prototypes van je ideeën en concepten bij ProtoSpace

Nijverheidsweg 16, 3534 AM Utrecht
www.protospace.nl

Wij beschikken over moderne, digitaal
aangestuurde machines, waarmee een
ontwerp wordt vertaald van computer-

bestand naar een 2D- of 3D-model
in één of in meerdere kleuren.
Je kunt bij ons terecht voor zowel een
snelle ‘uitdraai’ van je model, als voor
de ontwikkeling en verfijning van je
prototype in alle beslotenheid.
Kijk op onze website voor meer
informatie en onze mogelijkheden.

Make your vision come to life
ProtoSpace is een gezamenlijk initiatief van Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht,
Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU),
Startimpuls Utrecht, CUBE, Technocentrum Utrecht (TCU), Syntens, Taskforce Innovatie
Regio Utrecht en Stichting FabLab.nl.

Dit project is mede gefinancierd door een EFRO-bijdrage.

www.protospace.nl

www.protospace.nl
ProtoSpace is een gezamenlijk initiatief van Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht,
Hogeschool Utrecht, Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU), Technocentrum Utrecht (TCU), Syntens,
Taskforce Innovatie Regio Utrecht, UtrechtInc. en Stichting FabLab.nl.
Dit project is mede geﬁnancierd
door een EFRO-bijdrage.
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Kennisnet
Drie huisstijlen in één

Ke n n is n et
Ict op school

www.kennisnet.nl

www.ictopschool.net
Postbus 778, 2700 AT Zoetermeer

Ke nnisnet
Ict op school

Stichting Kennisnet Ict op school

PAGINA

ICT/A/2001/28089

2/2

Ke n n is n et
Ict op school

Aquae Sulis plane fortiter suffragarit parsimonia catelli. Adfabilis saburre divinus imputat aegre
lascivius ossifragi. Umbraculi deciperet chirographi. Parsimonia oratori iocari perspicax matrimonii, ut gulosus oratori fortiter deciperet apparatus bellis, iam Medusa lucide vociﬁcat incredibiliter lascivius zothecas, et quadrupei amputat pessimus gulosus oratori, quamquam quadrupei neglegenter vociﬁcat adfabilis ossifragi, etiam oratori satis lucide adquireret pessimus
pretosius zothecas.

Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer

CONTACTPERSOON

POSTADRES

Verecundus
umbraculi circumgrediet apparatus bellis. Lascivius cathedras insectat perspicax
BEZOEKADRES

Merel Eilander

Postbus 778

T (079) 323 58 28

2700 AT Zoetermeer

Paletsingel Rures
32
matrimonii.
deciperet verecundus saburre, et matrimonii vociﬁcat syrtes. Umbraculi suf-

F (079) 321 23 22

Postbus 778
2700 AT Zoetermeer

2718 NT Zoetermeer

Ke n n is n et
Ict op school

fragarit adfabilis catelli, etiam ﬁducia suis conubium santet tremulus chirographi. Concubine
senesceret Augustus.

E m.eilander@kenict.org

Saetosus agricolae satis divinus fermentet pretosius apparatus bellis. Quadrupei fortiter insectat saetosus zothecas, et umbraculi optimus divinus iocari matrimonii. Vix tremulus ossifragi

T 079 XXX XX XX

Voornaam Achternaam
Functieomschrijving

ONZE REFERENTIE

Openbare Basisschool De Koekoek

plane lucide insectat lascivius catelli. Chirographi vociﬁcat parsimonia concubine. Quinquennalis

F 079 XXX XX XX

Afdeling 3B

ﬁducia suis optimus spinosus fermentet pretosius agricolae, etiam Aquae Sulis incredibiliter

M 06 XX XX XX XX

Projectteam ‘DigiTaal’

frugaliter imputat quinquennalis umbraculi, quamquam oratori corrumperet tremulus agricolae.

T.a.v. Mw. H.G. van Bladeren
Koekoeksplein 2A

E x.achternaam@kenict.org

Met vriendelijke groet,

3514 TT Utrecht
Nederland

ZOETERMEER

UW KENMERK

1 januari 2007

HM/01-23

ONZE REFERENTIE

ICT/A/2001/28089

Merel Eilander
Communicatieadviseur

ONDERWERP

Mededelingen omtrent de invoering van de nieuwe huisstijl stichting KennisNet ICT op school vanaf januari 2007

Bijlage: Algemene inkoopvoorwaarden
Geachte mevrouw Van Bladeren,

Kopie aan: Gea Peek

Aquae Sulis plane fortiter suffragarit parsimonia catelli. Adfabilis saburre divinus imputat aegre
lascivius ossifragi. Umbraculi deciperet chirographi. Parsimonia oratori iocari perspicax matrimonii, ut gulosus oratori fortiter deciperet apparatus bellis, iam Medusa lucide vociﬁcat incredibiliter lascivius zothecas, et quadrupei amputat pessimus gulosus oratori, quamquam quadrupei neglegenter vociﬁcat adfabilis ossifragi, etiam oratori satis lucide adquireret pessimus
pretosius zothecas.
Verecundus umbraculi circumgrediet apparatus bellis. Lascivius cathedras insectat perspicax
matrimonii. Rures deciperet verecundus saburre, et matrimonii vociﬁcat syrtes. Umbraculi suffragarit adfabilis catelli, etiam ﬁducia suis conubium santet tremulus chirographi. Concubine
senesceret Augustus.
Saetosus agricolae satis divinus fermentet pretosius apparatus bellis. Quadrupei fortiter insectat saetosus zothecas, et umbraculi optimus divinus iocari matrimonii. Vix tremulus ossifragi
plane lucide insectat lascivius catelli. Chirographi vociﬁcat parsimonia concubine. Quinquennalis
ﬁducia suis optimus spinosus fermentet pretosius agricolae, etiam Aquae Sulis incredibiliter
frugaliter imputat quinquennalis umbraculi, quamquam oratori corrumperet tremulus agricolae.

Met vriendelijke groet,

Merel Eilander
Communicatieadviseur

Bijlage: Algemene inkoopvoorwaarden
CC: Gea Peek
ING BANK 65 91 39 987
STATUTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KENNISNET ICT OP SCHOOL KVK ZOETERMEER 27 24 48 34

www.kennisnet.nl

www.ictopschool.net

ICT op school:
Samen slim bekeken

ICT inzetten in uw school kost veel tijd en energie. Slim omgaan met ICT is dus uiterst
belangrijk; goed en onafhankelijk geïnformeerd zijn voorkomt veel ellende. ICT op School
is een onafhankelijke organisatie voor samenwerking en kennisuitwisseling op ICT-gebied
in de onderwijssector. We zijn uw partner op het gebied van o.a.: het goed beveiligen van
uw school; ICT slim kiezen en gebruiken; gezond werken voor leerlingen en het kiezen van
een schooladministratiepakket. Ook organiseren wij workshops en congressen. U kunt zich
abonneren op ons e-Zine voor al ons nieuws. Meer weten? Kijk op onze website.

Ict op school

Op deze plek komt de pay-off

Kennisnet

www.internetadres.nl

‘Nu hebben we eindelijk
onze eigen website’
KennisNet is de publieke internetorganisatie
voor en door het onderwijs. Samen met haar
partners werkt KennisNet aan een ruim aanbod
van educatieve content en internettoepassingen voor het primair, voortgezet en be-

Op deze plek komt de pay-off
www.internetadres.nl

roepsonderwijs. Onze portal www.kennisnet.nl
biedt praktijkgerichte content voor docenten,
leerlingen, ICT-coördinatoren, schoolmanagers
en ouders. Ons doel: ICT-gebruik in het onderwijs. Meer weten? Kijk op onze website.

Kennisnet en ICT op School
Door samen te werken willen deze twee stichtingen het gebruik
van en het leren via digitale middelen in het onderwijs stimuleren. Kennisnet belicht vooral de creatieve kant en ICT op School
houdt zich bezig met de technische en rationele kant daarvan.
Huisstijl
De opdracht was om voor beide stichtingen apart een huisstijl
te maken, maar ook een gezamenlijke, overkoepelende huisstijl.
De huisstijl is uitgewerkt met gezichten van leerlingen van verschillende leeftijden en ‘breinbubbels’ aan de creatieve en aan
de rationele kant van het brein, die het leerproces verbeelden.
Alle elementen kunnen los of gecombineerd worden gebruikt.
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PINC Conferences
Huisstijl en diverse eventuitingen

If we could shrink the earth’s population to a village
of precisely 100 people, with all the existing human
ratios remaining the same, it would look something
like the following.

If we could shrink the earth
PINC

PINC Conferences
PINC staat voor: People Ideas Nature Creativity.
Het is een jaarlijkse conferentie met presentaties en performances die de bezoekers wil
verwonderen, verbazen en inspireren.

There would be:
57 Asians
21 Europeans
14 from the Western Hemisphere, both north and south
8 Africans
52 would be female
48 would be male
70 would be non-white
30 would be white
80 would live in substandard housing
70 would be unable to read
50 would suffer from malnutrition
1 would be near death
1 would be near birth
1 (yes, only 1) would have a college education
1 would own a computer
When one considers our world from such a compressed
perspective, the need for acceptance, understanding
and education becomes glaringly apparent.
Source: Internet

Huisstijl
De opdracht was om een huisstijl te maken die
er niet te ontworpen uit mocht zien en niet de
kleur roze (pink) mocht bevatten. Ik heb een
huisstijl ontworpen die in zijn simpelheid toch
herkenbaar blijft. Daarvoor zorgt een heldere
typografie, strakke kleurvlakken en naast het
gebruik van zwart en wit een kleur groen die
exact het tegenovergestelde is van de kleur roze.

T
IM
E
C
A
P
S
U
L
E
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Diversen
Variëteit aan middelen

Antwoordnummer 2842

3500 VL Utrecht

1

Sector Techniek
Sector Economie
Sector Zorg & Welzijn
Sector Landbouw

Nu nog

Snowboarder, straks

Sportbegeleider!
Anders, nl.: >

MBO

Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij

HAVO/VWO > Proﬁel

> Sector
> Leerweg
VMBO

Soort onderwijs

3

4

Basisberoepsgerichte Leerweg
Kaderberoepsgerichte Leerweg
Gemengde Leerweg
Theoretische Leerweg

Informatiecentrum ROC Midden Nederland

2

DÉ SCHOOL VAN (MIDDEN) NEDERLAND

5

6

Diverse klanten en middelen
Bij DGO heb ik in de loop der jaren een
grote variëteit aan middelen ontworpen
voor een breed scala aan klanten.
1. ROC Midden Nederland, o.a.
campagnes en jaarverslagen;
2. Stadsgewest Haaglanden,
huisstijl project Groene Ringen;
3. KLM Technische Dienst, boek
‘The Magic of Power’;
4. Logoserie voor een cluster van
creatieve vakopleidingen;
5. UEFA Euro 2000, logo en huisstijl;
6. Europese Commissie, boekenserie
‘Biodiversity in Development’;
7. VLSP, in opdracht van 12 landelijke
organisaties, Boek ‘Nederland
Natúúrlijk!’;
8. Winkelman & Van Hessen,
verpakkingsontwerp kaaswielen
zuivelproduct Kees;
9. VLSP,alternatief jaarverslag
voor Deloitte Touche Tohmatsu.

9

7
8
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Diversen
Opmaak en teksten
2

Airmail
Augustus 2007 • Nieuwsbrief voor medewerkers van BLR-Bimon

UPDATE

••••••••••••••••••••••••••••••
De tweede Airmail van BLR-Bimon.
BLR-Bimon midden in het hoogseizoen, dat betekent maximale drukte
en veel mensen met vakantie. Een
organisatorisch lastige periode waarbij
we allemaal een stapje harder moeten lopen, andermans werk moeten
overnemen of een extra storing hebben op te lossen. Dit is tot nu toe goed
verlopen en daar wil ik je hartelijk voor
bedanken! Hou dit nog even vol want
we zitten in het laatste staartje van de
zomervakantie.
Na alle vakantiehectiek zullen we
hard gaan werken aan onze kwaliteit
en vaardigheden, er staan o.a. een
CV/Lucht- en VCA-cursus en gepland.
Jochem zal meer op de projecten
langskomen. Jochem zal samen met
jou het project doorlopen om te bekijken hoe je het hebt aangepakt en waar
je leerpunten zitten. Daarnaast kan
je op dat moment overleggen en kan
Jochem je van handige tips voorzien.
Op 21 september is er de terug-vanvakantie-BBQ, dan kunnen we gezellig
even bijpraten over de vakantie en
elkaars vakantiefoto’s bekijken.
Wederom veel leesplezier!
Jan Paul Birkhoff

02

Nieuwe markten BLR-Bimon:
de fitnessbranche

1

BLR-Bimon richt zich meer en meer op nieuwe markten. Sinds anderhalf jaar
mailen we de fitnessbranche. Dit betekent dat elk jaar 2000 fitnesscentra een
mailing van ons ontvangen. Het grootste deel van de reacties hierop wordt
bezocht door Wim Birkhoff.
Eind 2006 kwamen we via de fitnessmailing in contact met Mahorokan
Sports Club in Maassluis, na een commercieel traject van 7 maanden kregen
we in juni opdracht voor het installeren
van een klimaatinstallatie in de cardioen aerobic/spinningzaal.
Netjes afwerken
Een divers project met airsocks, passtukken op de kanaalunits en een
reveling. Een groot deel van het werk
zat in het zicht, waardoor netjes afwerken in dit project erg belangrijk was.
Daarnaast was er flink wat pas- en
meetwerk nodig om de binnendelen
op een nette wijze in het betongaas te
verwerken.

Kom op vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2013 over de (hef)brug.

Open Dagen bij Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn.

Goed geregeld
Robbert-Jan was de projectleider van
dit project, het hele project is in één
week tijd gemonteerd onder leiding
van Gerard Weerensteijn, met hulp
van René Severs, Léon van de Yssel
en Hendrik Kooij. De goede samenwerking tussen Gerard, Johan Tuls
(Elektra), firma Ouwedijk (aannemer)
en Riwal heeft geresulteerd in een zeer
tevreden klant. In overleg met de klant
gaan we deze installatie als promotieproject gebruiken en zal als zodanig
terugkomen in onze folders en op de
website.
Goed geregeld, goede onderlinge communicatie, in 1 week gemonteerd, zeer
tevreden klant, petje af!

Introductie CLA- en E-Klasse.

Trucks en bestelwagens.

Kijkje in de werkplaats.

Onze Open Dagen staan bol van interessante activiteiten, aanbiedingen en
presentaties. Naast de introductie van de nieuwste Mercedes-Benz-modellen,
zoals de nieuwe CLA-Klasse en de vernieuwde E-klasse, presenteren wij u diverse
bestelwagens en trucks, zoals de nieuwe Citan, de Vito, Sprinter en Actros.
Via een ‘Kijkje in de werkplaats’ laten onze ervaren vakmensen u met gratis
workshops en demonstraties zien wat er mogelijk is met uw Mercedes-Benz.
De Mercedes-Benz Driving Academy presenteert zich met o.a. mini-proefrijlesjes.
De marktkraam met accessoireaanbiedingen, de diverse kinderactiviteiten en de

De airsock in Mahorokan Sports Club
in Maassluis en rechts de voorzijde
van de fitnessmailing.

Opleidingen
l De cursus VCA is 5 en 25 september. Binnenkort ontvang je thuis
een brief met meer informatie.
l Richard Westland en Sytze van
de Wal zijn geslaagd voor de opleiding Monteur Airconditioning.
Heren een goede prestatie,
gefeliciteerd!
l De BLR-Bimon CV/Lucht-cursus
zal in oktober plaatsvinden.

Gratis workshops.

Diverse kinderactiviteiten.

U bent van harte welkom tijdens de Open Dagen bij Mercedes-Benz
Alphen a/d Rijn aan De Schans 25.
• Vrijdag 12 april 2013:
van 15.00 – 21.00 uur
• Zaterdag 13 april 2013:
van 10.00 – 17.00 uur
Kijk voor meer info op: www.mbdb.nl/kijkjeindewerkplaats

Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn
De Schans 25
2405 XX Alphen a/d Rijn

9
+

Kijk voor meer activiteiten en aanbiedingen op:
www.mbdb.nl/kijkjeindewerkplaats of mail naar info@mbdb.nl
U kunt ook bellen met 0172 - 47 51 55.

Marcommiddelenmatrix
1

De middelenmatrix geeft een overzicht van de marketingcommunicatiemiddelen (marcommiddelen) uit
hoofdstuk 8 die we gaan inzetten om te communiceren met de externe doelgroepen, zoals die zijn
gedefinieerd in hoofdstuk 6:
• Zakelijke klanten
• Klanten die komen voor trouwerijen
• Klanten die komen voor andere feesten en partijen
• Gasten van het à la carte-restaurant

5
+

Per doelgroep kan eventueel aangegeven worden welke middelen we gaan daarvoor gaan inzetten.
De marcommiddelen die voor Kasteel Montfoort worden ingezet, zijn eigenlijk gericht op alle externe
doelgroepen.

Positionering

Marcommiddelenmatrix Kasteel Montfoort

3

2
+

Gebr. Huybregts
welcomes Atys-Group

• Introduction
• History
• Key ﬁgures
• Organization & Activities

In de loop der eeuwen is het kasteel en de omgeving regelmatig het strijdtoneel geweest van veldslagen en
Voor
Kasteel
zou een
aspecten
klantenaanbod
daarin kunnen worden opgenomen,
plunderingen. In 1672 werd het kasteel
bezet
door Montfoort
Franse troepen
vanaantal
Lodewijk
XIV, dievan
korthet
daarop
weer
zoals:
werden verjaagd door soldaten van Stadhouder
Willem III. Voordat de Fransen het kasteel verlieten, bliezen
Kasteel
Montfoort
(naam
onderneming)
– Horeca
(type onderneming)
zij het echter grotendeels op. Slechts een
gedeelte
van het
kasteel,
de ‘Voorburcht’
bestaande
uit het poort- – Eten en drinken – À la carte-restaurant – Locaties,
verhuur
van oorspronkelijke
zalen/ruimten –kasteel
Trouwerijen,
of bedrijfsfeesten en -bijeenkomsten –
gebouw en een achtkantige toren, resteerde.
Dit gedeelte
van het
is wat familiemen tegenwoordig ‘Kasteel Montfoort’ noemt. Individuele gasten, gezelschappen, groepen – Extra serviceverlening – Wensen van de klant centraal –
Sfeervolle
ambiance
/
kasteelomgeving
–
Veel
is
mogelijk,
voor
elk
budget
– Zorg uit handen nemen.
Ook van de oorspronkelijke stadswallen is nog een slechts een deel bij het kasteel over.

• Quality Assurance

75% breedtemaat van het beeldmerk (= maximum breedtemaat van het logo)

Centreeras

100% breedtemaat van het beeldmerk

23 augustus 2007

6

2
History

In de 19e eeuw werd het kasteel verkocht aan het Rijk en heeft tot 1968 o.a. gediend als gevangenis en
Om
propositievan
zo kernachtig
mogelijk
te houden,
niet
al deze aspecten worden opgenomen in de
tuchtschool voor meisjes. In 1974 werd
hetdeeigendom
de gemeente
Montfoort
die het kunnen
inKasteel
gebruik
nam.
Communicatieplan
Montfoort
propositie.
Sommige horen
ook
thuiswerd
bij de
de missie.
In de jaren tachtig is het kasteel twee jaar
lang gerenoveerd,
waarna
hetmeer
in 1985
hetomschrijving
heropend alsvan
horecagelegenheid en zalencomplex voor feesten en evenementen. Sinds [ jaartal?] wordt het als zodanig beheerd
en geëxploiteerd door Geke Ekelschot. Voorstel propositie:
Kasteel Montfoort is een horecaonderneming die – naast het voeren van een à la carte-restaurant voor
individuele gasten en kleine gezelschappen – ruimten verhuurt voor het houden van trouwerijen, feesten
De Commanderije
e.d. invan
bijvoorbeeld
of zakelijke
sfeer. De culinaire verzorging hiervan en aanHet gebouw ‘De Commanderije’ ligt open2 bijeenkomsten
minuten loopafstand
het kasteelfamilieaan de Hofstraat
in Montfoort.
vullende,
aanverwante
op ridderorde,
maat is daarvan
onderdeel.
Het is een voormalige kapel die in 1544
is gesticht
door leden dienstverlening
van de Johannieter
de ‘Ridders
van

Warehousing activities

• Founded in 1925
• Foundation of Chilled division 1968
• First warehousing activities in 1968
• New ‘chilled’ warehouse, 8000 m2, in operation 1994,

extended 2000
• 2005: 2 dedicated outside warehouses in operation
(resp 2500 m2 and 5000 m2 )

Huybregts Groep • History

Versie 3.0, © DGO, augustus 2013

Digitale middelen

28

Communicatieplan
Kasteel Montfoort

extended 2006 with 2000 m2
• New ‘dry-goods’ warehouse, 11.000 m2 in 1996;

Huybregts Groep bv Handboek Huisstijl

22

Sint-Jan’. Gebieden waarin deze orde aanwezig was, werden onderverdeeld in zogenaamde ‘balijen’, die weer
onderverdeeld waren in kleinere deelgebieden: ‘commanderijen’. De commanderije van Montfoort was een
deelgebied van de balije van Utrecht. Op de commanderijen werden eerst vanuit de balije Utrecht en later
vanuit de Staten van Utrecht ‘commandeurs’ als beheerder aangesteld. Het gebouw bestond uit een kapel,
een kloostergang en een commandeurswoning.
In de loop der eeuwen verloor het gebouw geleidelijk aan zijn geestelijke functie. In de zeventiende eeuw
deden de Staten van Utrecht ‘De Commanderij’ van de hand, die daarna onder andere dienst heeft gedaan als
grutterij, pakhuis en maalderij. Het gebouw
raakte in de eeuwen die volgden steeds meer in verval.
Communicatieplan Kasteel Montfoort
In de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw hebben restauraties plaatsgevonden. De commandeurswoning
is begin jaren zeventig gesloopt. In 2005 heeft het gebouw een grootscheepse renovatie ondergaan en wordt
sindsdien onder beheer van Geke Ekelschot gebruikt als raadszaal en trouwzaal en locatie voor kleinschalige
evenementen en bijeenkomsten, eventueel in combinatie met één van de andere entiteiten die onder het
beheer van Geke Ekelschot vallen.

Communicatieplan Kasteel Montfoort
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Aanmelding

1

Openbare aanbesteding VD 2007:
Raad voor de Rechtspraak
Perceel 1, Vormgeving

Inschrijving WDA
Aanbesteding Voor
Communicatie
SEWEEX
ieder gezin een geschikte auto
Mercedes-Benz: de beste ‘familie’ van gezinsauto’s

Gemeente Arnhem
A-Klasse

B-Klasse

C-Klasse Estate

GLK-Klasse

E-Klasse Estate

M-Klasse

R-Klasse

A 160 BlueEFFICIENCY
C
Energielabel
Gem. verbruik
16,7 km/l
6 l/100 km
139 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
435-1370 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 495 kg
Aanhang geremd 1000 kg
Lease p.m. vanaf € 579,–*

B 160 BlueEFFICIENCY
B
Energielabel
Gem. verbruik
15,6 km/l
6,4 l/100 km
149 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
458-1530 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 515 kg
Aanhang geremd 1000 kg
Lease p.m. vanaf € 479,–*

C 180 CGI BlueEFFICIENCY
C
Energielabel
Gem. verbruik
14,3 km/l
7 l/100 km
164 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
485-1500 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 540 kg
Aanhang geremd 1800 kg
Lease p.m. vanaf € 699,–*

GLK 200 CDI BlueEFF. diesel
C
Energielabel
Gem. verbruik
17,2 km/l
5,8 l/100 km
153 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
450-1550 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 650 kg
Aanhang geremd 2000 kg
Lease p.m. vanaf € 985,–*

E 200 CGI BlueEFFICIENCY
B
Energielabel
Gem. verbruik
13,2 km/l
7,9 l/100 km
179 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
695-1950 l
Zitplaatsen
5-7
Laadvermogen 575 kg
Aanhang geremd 2100 kg
Lease p.m. vanaf € 995,–*

ML 300 CDI BlueEFF. 4Matic diesel
F
Energielabel
Gem. verbruik
11,9 km/l
8,4 l/100 km
224 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
551-2050 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 695 kg
Aanhang geremd 3500 kg
Lease p.m. vanaf € 839,– NFL**

R 300 CDI BlueEFFICIENCY diesel
D
Energielabel
Gem. verbruik
13,2 km/l
7,6 l/100 km
199 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
2436 l
Zitplaatsen
5, 6, 7
Laadvermogen 560 kg
Aanhang geremd 2100 kg
Lease p.m. vanaf € 859,– NFL**

Vanaf

€ 19.990,–

Vanaf

€ 24.490,–

Vanaf

€ 37.950,–

Vanaf

€ 41.949,–

Vanaf

€ 49.362,–

Vanaf

€ 67.900,–

Vanaf

Opmaak en teksten
Als extra boven mijn ontwerp- en opmaakwerk schrijf en/of redigeer ik ook
teksten voor opdrachtgevers.

€ 69.900,–

* Op basis van Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden, benzine 20.000 km per jaar, diesel 30.000 km per jaar.
** Leasetarieven zijn gebaseerd op Netto Financiële Lease, looptijd 48 maanden, aanbetaling: BTW + 25% van consumentenprijs excl. BTW, slottermijn: 25% van de consumentenprijs excl. BTW.

Uw hele gezin is welkom bij Mercedes-Benz Den Haag op 25 september 2010:
introductie R-Klasse, Gran Turismo 5-competitie en vele andere feestelijke familieactiviteiten

Mercedes-Benz:
de beste ‘familie’
van gezinsauto’s
Mercedes-Benz
Familiedagen
Voor ieder gezin een geschikte auto

A-Klasse

B-Klasse

C-Klasse Estate

GLK-Klasse

E-Klasse Estate

M-Klasse

R-Klasse

A 160 BlueEFFICIENCY
C
Energielabel
Gem. verbruik
16,7 km/l
6 l/100 km
139 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
435-1370 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 495 kg
Aanhang geremd 1000 kg
Lease p.m. vanaf € 579,–*

B 160 BlueEFFICIENCY
B
Energielabel
Gem. verbruik
15,6 km/l
6,4 l/100 km
149 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
458-1530 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 515 kg
Aanhang geremd 1000 kg
Lease p.m. vanaf € 479,–*

C 180 CGI BlueEFFICIENCY
C
Energielabel
Gem. verbruik
14,3 km/l
7 l/100 km
164 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
485-1500 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 540 kg
Aanhang geremd 1800 kg
Lease p.m. vanaf € 699,–*

GLK 200 CDI BlueEFF. diesel
C
Energielabel
Gem. verbruik
17,2 km/l
5,8 l/100 km
153 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
450-1550 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 650 kg
Aanhang geremd 2000 kg
Lease p.m. vanaf € 985,–*

E 200 CGI BlueEFFICIENCY
B
Energielabel
Gem. verbruik
13,2 km/l
7,9 l/100 km
179 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
695-1950 l
Zitplaatsen
5-7
Laadvermogen 575 kg
Aanhang geremd 2100 kg
Lease p.m. vanaf € 995,–*

ML 300 CDI BlueEFF. 4Matic diesel
F
Energielabel
Gem. verbruik
11,9 km/l
8,4 l/100 km
224 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
551-2050 l
Zitplaatsen
5
Laadvermogen 695 kg
Aanhang geremd 3500 kg
Lease p.m. vanaf € 839,– NFL**

R 300 CDI BlueEFFICIENCY diesel
D
Energielabel
Gem. verbruik
13,2 km/l
7,6 l/100 km
199 gr/km
C02-uitstoot
Bagageruimte
2436 l
Zitplaatsen
5, 6, 7
Laadvermogen 560 kg
Aanhang geremd 2100 kg
Lease p.m. vanaf € 859,– NFL**

Vanaf

€ 19.990,–

Vanaf

€ 24.490,–

Vanaf

€ 37.950,–

Vanaf

€ 41.949,–

Vanaf

€ 49.362,–

Vanaf

€ 67.900,–

Vanaf

€ 69.900,–

* Op basis van Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden, benzine 20.000 km per jaar, diesel 30.000 km per jaar.
** Leasetarieven zijn gebaseerd op Netto Financiële Lease, looptijd 48 maanden, aanbetaling: BTW + 25% van consumentenprijs excl. BTW, slottermijn: 25% van de consumentenprijs excl. BTW.
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Uw hele gezin is welkom bij Mercedes-Benz Den Haag op 25 september 2010:
introductie R-Klasse, Gran Turismo 5-competitie en vele andere feestelijke familieactiviteiten
Kijk voor meer activiteiten en aanbiedingen op:
www.mbdb.nl of mail naar info@mbdb.nl
U kunt ook bellen met 070 - 3400 300

25% breedtemaat van het beeldmerk (= minimum breedtemaat van het logo)

Het beeldmerk wordt altijd
met de onderkant op een
grensvlak geplaatst, bijvoorbeeld op de rand van
een pagina of tegen een
kleurvlak.

• Strategy
• References

Mercedes-Benz Den Haag
Donau 42
2491 BA Den Haag

De minimale witruimte die rond
het logo is voorgeschreven (zie
pagina 5) bepaalt de minimale,
verticale afstand tussen logo en
beeldmerk.

■ Een logo wordt in de regel altijd gecombineerd met een beeldmerk. Dat kan
een basisversie of een fotoversie van het
beeldmerk zijn. De combinatie van een
logo met een van de beeldmerken is aan
strikte regels gebonden.
■ Het logo staat altijd boven het beeldmerk. Logo en beeldmerk staan in vrijwel
alle gevallen horizontaal gecentreerd ten
opzichte van elkaar.
■ Een beeldmerk staat altijd met de onderkant op een grensvlak, bijvoorbeeld op de
rand van een pagina of op de grens van
een kleurvlak.
Als het echt niet anders kan, mag ook een
horizontale lijn gebruikt worden als graﬁsch element waar het beeldmerk op rust.
Zie ook ‘Algemene huisstijlrichtlijnen –
Positie van logo en beeldmerk in een
ontwerp’ (pagina 19) voor meer infomatie
over plaatsing van logo en beeldmerk.
■ In de documenten van het beeldmerk zitten hulplijnen die helpen bij het plaatsen
van het beeldmerk op een grensvlak en
een centreeras die helpt bij het gecentreerd plaatsen van het logo boven het
beeldmerk. De hulplijnen vallen buiten het
beeldkader waarin het beeldmerk wordt
geplaatst.
■ De verticale afstand tussen het logo en
het beeldmerk is variabel. De minimale
witruimte rond het logo dient als absoluut
minimum te worden aangehouden. Zie ook
‘Algemene huisstijlrichtlijnen – Positie
van logo en beeldmerk in een ontwerp’
(pagina 19) voor meer infomatie hierover.
■ Het logo mag nooit breder afgebeeld
worden dan het beeldmerk.
Het logo mag in breedte variëren
tussen 25% en 75% van de breedtemaat
van de uiterste breinbubbels (uitgaande
van de volledige versie van het beeldmerk
met alle breinbubbels).
■ Kan het logo (bijvoorbeeld om druktechnische redenen) echt niet worden
gecombineerd met een beeldmerk, dan
wordt een ‘bubbeldessin’ gebruikt (zie
pagina 14).

Kijk voor meer activiteiten en aanbiedingen op:
www.mbdb.nl of mail naar info@mbdb.nl
U kunt ook bellen met 070 - 3400 300

De breedte van het logo varieert
tussen 25% en 75% van de totale
breedtemaat van het beeldmerk
(volledige versie met alle breinbubbels).

X
X
X
X
X
X
X

Inzet van middelen

Logo + beeldmerk samen

Het logo staat altijd horizontaal
gecentreerd boven het beeldmerk.

À la carte

X
X
X
X
X
X
X

Hettotbovenstaande
overzicht
Vanuit deze begrippen zullen we komen
een definiëring
van: is nog vrij algemeen. Om te bepalen welke middelen wanneer worden ingezet,
zal een nadere uitwerking moeten worden gemaakt. Het inzetten van verschillende marcommiddelen naast
• De kernwaarden
elkaar binnen een communicatieplan geeft vaak een goed resultaat, omdat ze elkaar versterken.
Kasteel Montfoort
Uit deze middelen zal een afgewogen pakket moeten worden samengesteld om te communiceren met de
De propositie
Kasteel Montfoort werd in 1163 door bisschop
Godefried van Rhenen op een kleine heuvel langs de
doelgroepen.
De juiste middelen/media
moetenvan
worden
ingezet op het juiste moment. De communicaDeUtrecht
propositie
vormtter
hetverdediging
bestaansrecht
onderneming.
is een korte zullen
omschrijving
wat een
Hollandse IJssel in de huidige provincie
gebouwd
van van
Het een
Sticht,
oftewel hetHet
Bisdom
tie
zal
inhoudelijk
effectief
moeten
zijn (wordt het doel bereikt?) en ook efficiënt (gebeurt dit met de meest
onderneming
in essentie
te bieden
Het vormt
basis
Utrecht, tegen aanvallen van het graafschap
Holland.klanten
De plaats
werd ‘Mont
Fortis’heeft.
genoemd:
‘sterkedeberg’.
Ervan alles wat er in de onderneming
gunstigehet
investering
vanproducten/diensten
tijd en geld t.o.v. hetdat
effect/doel?).
Uiteraard
gebeurtaangesteld.
en is de leidraad
bijburcht
het bepalen
assortiment
de onderneming
biedtspelen de kernwaarden, brand promise
werd door het Bisdom Utrecht een burggraaf
Rond de
groeidevan
een markt
van kooplieden
in alle
ook een rol.voor de bedrijfsstrategie op
concept, identiteit & communicatie
en de manier van communiceren naaren
deboodschap
doelgroepen.
Het uitingen
is een uitgangspunt
die zich er ook vestigden.
dusonderdeel
ook op gebied
vantoen
communicatie.
In 1329 kreeg Montfoort stadsrechten.alle
Hetgebieden,
kasteel was
van het
volledig ommuurde stadje.

Introduction

An introduction to our company

Basiselementen van de huisstijl

Feesten/Partijen

• De propositie
• De missie
En zeggen we kort nog iets over visie en strategie.

De Powerpoint-presentatie is een algemene presentatie in het engels die
gebruikt dient te worden als standaard
sjabloon voor alle presentaties.
De presentatie bevat een welkomsscherm,
fotopagina’s en informatieve pagina’s.

Trouwerijen
Doel van dit communicatieplan is om Marcommiddelen
te kijken hoe we Kasteel MontfoortZakelijk
(inclusief De Commanderije)
op een vernieuwde manier in de markt kunnen gaan zetten, het herdefiniëren van de positionering.
• Folder/brochure
X Op basis daarvanX volgen
Hoe willen we dat Kasteel Montfoort door
klanten/gasten wordt gepercipieerd?
• Mailing
X
X
adviezen voor de marketingcommunicatiestrategie
naar de (externe) doelgroepen.
• Advertenties
X
X de conDaarbij gaan we uit van de beschrijving
van het bedrijf in hoofdstuk 3 en houden
we rekening met
Internetbanners
X
X
clusies die we getrokken hebben naar •aanleiding
van het voortraject in hoofdstuk
4.
• Digitale nieuwsbrief
X
X
• FaceBook
X
Om de positionering te herdefiniëren zullen
we eerst de volgende positioneringsonderdelen
van XKasteel
• Joint promotions
X
X
Montfoort gaan uitwerken:

Kort historisch perspectief

Powerpoint-presentatie

Mercedes-Benz Den Haag
Donau 42
2491 BA Den Haag

Airmail 02 • Augustus 2007

Driving Academy.

lekkernijen, zoals suikerspinnen, poffertjes en broodjes beenham maken de
Open Dagen compleet. Wij nodigen u dan ook graag uit om langs te komen.

Mercedes-Benz Familiedagen

FSC GAAT
OM MENSEN
KIES FSC-HOUT EN -PAPIER

www.fsc.nl

LeasePlan Online
Accelerating your business
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1. BLR-Bimon klimaatbeheersing, o.a. redigeren van teksten voor website en
personeelsnieuwsbrief, artikelen en opmaak Comfort & Energie infokrant;
2. Mercedes-Benz, teksten en opmaak, diverse campagnes, direct mails en
advertenties voor het hoofdkantoor en landelijke dealers;
3. Huisstijlmanuals voor o.a. Hybregts Transport, Kennisnet, Telengy,
Trias Politica, Compendium, Gebr. Nefkens BV;
4. Kasteel Montfoort, communicatierapport bij introductie nieuwe huisstijl
en website;
5. DGO, diverse aanbestedingsrapporten, teksten voor presentaties,
nieuwsberichten en toelichtingen bij de bedrijfswebsite.
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