GEEFT VORM AAN DE ZICHTBAARHEID VAN JOUW BEDRIJF

Voor mij is het verhaal achter jouw bedrijf, organisatie,
vereniging of evenement minstens zo belangrijk als het
ontwerp zelf. Het maakt dat het uiteindelijke beeld klopt.

EEN IMPRESSIE
VAN DE WERKWIJZE
EN RECENT WERK

Natuurlijk is het fijn als je ontwerp origineel en opvallend is,
maar het allerbelangrijkste is dat het jouw verhaal vertelt en
dat jij er gelukkig van wordt!

Wat is voor jou belangrijk?
Dat je zichtbaar bent met je bedrijf, organisatie,
evenment, zodat men je weet te vinden.
Een herkenbaar beeldmerk, een huisstijl die hier
op aansluit resulterend in het ontwerp voor een
visitekaartje | website | flyer | folder | magazine
| ansicht | tafelbanner | roll-banner | ...
Den Haag, 9 maart 2021
Anneke Zwolsman-Westing

JOUW VERHAAL IS VOOR MIJ DE KAPSTOK
WAAR IK HET ONTWERP AAN OP KAN HANGEN

06 20 31 28 99
az@zenzovoort.nl • www.zenzovoort.nl
KvK DEN HAAG 27321351

DE STICHTING HEEFT NU
EEN HERKENBAAR LOGO
DAT OOK VOOR ANDERE
DOELEINDEN GEBRUIKT
KAN WORDEN

Sunny Court
POSTER | FLYER MUZIEKFESTIVAL

Elk jaar wordt er in september een muziekfestival voor de buurt
georganiseerd in het park Sunny Court. Een oase verstopt achter de
Reinkenstraat in Den Haag. Elk festival was er iemand anders die als
bijdrage aan het gratis evenement een flyer ontwierp.

BIJ HET KIEZEN VAN DE KLEUREN MOEST IK VOORAL DENKEN
AAN DE WARME KLEUREN VAN DE AVONDZON, DE SCHADUWEN
EN HET VERVOLGENS INVALLEN VAN DE DUISTERNIS.

Ieder jaar een ander logo, lettertype en sfeer.

Toen ik gevraagd werd een poster te maken ben ik eerst gaan
nadenken over een logo, een duidelijk herkenbaar beeldmerk.
Boven de ingang van het park hangt een bord. Deze afbeelding zag
je ook terugkomen in eerdere posters. De volgende stap was daarop
snel gezet. Op zoek naar het lettertype van de naam Sunny Court
op het bord. Ik heb het niet kunnen vinden. Daarop ben ik de letters
over gaan trekken, hier en daar wat aangescherpt. Ik merkte dat de
letters met de hand geschreven waren. Niet alle letters hadden
dezelfde hoogte. Op zich niet erg, maar voor het logo wilde ik het
strak maken, alsof het een bestaand lettertype is.

De restvormen in de hoofdletters nodigden uit om mee te spelen.

PORTFOLIO ZENZOVOORT

LOGOTEST:
KLEIN AFGEBEELD
IN
ZWART/WIT NOG
GOED LEESBAAR
IN ÈÈN KLEUR KAN
HET OOK GEBRUIKT
WORDEN VOOR HET
BEDRUKKEN VAN
PENNEN, EEN
ZEEFDRUK OP KLEDING OF ANDERE
ARTIKELEN EN IN
EEN ZWART/WIT
ADVERTENTIE OF
VOOR EEN STEMPEL

S unny Court -

VERVOLG

FLYER

Voor het huis-aan-huis flyeren vroeg de organisatie een

19:30

liggend A5-ontwerp.

PARK OPEN

20:00

De poster op de vorige pagina diende als aankondiging en

WENDY ROOBOL
klassieke zang

behoefde daarom alleen de hoognoodzakelijke informatie te

21:15

bevatten. Voor het ontwerpen van de flyer kreeg ik een hele
lap tekst toegemaild. Dat heb ik gereduceerd tot de icoontjes
onderaan de flyer, omdat dat beter communiceert.

SIMONE PORMES
& band
jazzy | Brasil

07
SEPTEMBER
2019

www.sunnycourtfestival.nl

Sponsorbord :: van den Akker

VOORSTEL: A

SUNNY COURT FESTIVAL 2019 MOGELIJK GEMAAKT DOOR
EXPERTS IN
AANKOOP  VERKOOP  VERHUUR  TAXATIES

Reinkenstraat 72  2517 CX Den Haag Tel: 070 - 346 89 33

www.vandenakker-makelaardij.nl

Tegen inlevering
van deze flyer
het dessert gratis
bij een 3-gangenmenu

DE FOTO DIE IK GEBRUIKT HEB IS VAN EEN HEG IN
HET PARK - HET GEEFT DE BESLOTENHEID VAN EEN
BUURTGEBEUREN WEER - OVER DE HEG KIJKEN

PORTFOLIO ZENZOVOORT
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W’aarde Controlling
LOGO | HUISSTIJL | VISITEKAARTJE

W’aarde Controlling is het bedrijf van Saskia Michels.
Zij is controller en richt zich bij voorkeur op de biologischdynamische sector. Elementen van Rudof Steiner spelen hierin
een rol. Het getal drie is belangrijk.

GEKOZEN IS VOOR EEN RONDE ORGANISCHE
LETTERVORM, MET OOK RONDINGEN AAN DE
UITEINDEN VAN DE LETTERS

DE KLEUREN VAN
PLANTEN IN ALLE
SEIZOENEN EN VAN
DE AARDE DE ZON
EN DE MAAN

Saskia had snel een logo nodig, toen ze me sprak. Ze vertelde
dat ze zelf al een schets had gemaakt. We hebben
afgesproken om samen achter het beeldscherm te gaan
zitten. Al pratende over haar bedrijf, haar doelstellingen
kwamen de drie blaadjes tevoorschijn. Je kan ze ook zien als
schepjes, waarmee Saskia in de de cijfers, van een bedrijf
spit om de onderste steen boven te krijgen.

CONTROLLING

drs. Saskia Michels RA
interim controller
+31 6 40 70 69 66
michels@w-aardecontrolling.nl
www.w-aardecontrolling.nl

LOGOTEST:
KLEIN AFGEBEELD
IN
ZWART/WIT NOG
GOED LEESBAAR
IN ÈÈN KLEUR KAN
HET OOK GEBRUIKT
WORDEN VOOR HET
BEDRUKKEN VAN
PENNEN, EEN
ZEEFDRUK OP KLEDING OF ANDERE
ARTIKELEN EN IN
EEN ZWART/WIT
ADVERTENTIE OF
VOOR EEN STEMPEL

PORTFOLIO ZENZOVOORT

LAYOUT voor I-pad, laptop, desktop

W’aarde Controlling -

LAYOUT voor mobiele telefoon

VERVOLG
W’aarde Saskia Werkwijze Contact

WEBSITE, BRIEFPAPIER EN CV

Aan de website wordt nog gewerkt. Om in de tussentijd toch

Interim controller & accountant
financiële advisering
oog voor maatschappelijke context

bereikbaar te zijn heb ik een homepage met contactgegevens
gemaakt en een tekst die een link legt met haar activiteiten.
In de schets van de website zie je als ondergrond de

groei die bedrijven doormaken en de jaarverslagen die
Saskia aanlevert.

Om ook via recruitmentbureaus opdrachten te genereren
vroeg Saskia mij haar cv vorm te geven. De eerste indruk
moet impact hebben, daarom heb ik de opsomming van de
kernwoorden verpakt in een opvallende afbeelding. In eerste
instantie heb ik het cv in een grafisch opmaakprogramma
gemaakt, maar omdat Saskia het per cliënt zelf aan wilde
passen heb ik er een Word-document van gemaakt.

Een eenvoudig briefontwerp gemaakt.
En een pagina met in de achtergrond alleen het schepje. Dit
gebruikt zij voor de rapporten die ze opstelt en waar het logo
van de opdrachtgever prominent in komt te staan. Dit is haar
verhaal, een rapport opstellen waaruit blijkt dat alle financiële
handelingen van het bedrijf correct zijn uitgevoerd alle informatie doorgespit en helder uiteengezet.

PORTFOLIO ZENZOVOORT

W’aarde controlling kijkt ook naar het verhaal
achter de cijfers. Nog wat aanvullende informatie als leuke introductie tekst. En bedenk nog
maar wat teksten, zodat de ruimte zich ook
verder opvult. Ziet er mooier uit. De filosofie
achter W’aarde controlling.

< TOT HIER ONGEVEER ZICHTBAAR OP JE BEELDSCHERM

jaarringen van een boom, passend in het groene verhaal, de

W’aarde controlling kijkt ook naar het
verhaal achter de cijfers. Nog wat aanvullende informatie als leuke introductie
tekst. En bedenk nog maar wat teksten,
zodat de ruimte zich ook verder opvult.
Ziet er mooier uit. De filosofie achter
W’aarde controlling.

Interim controller & accountant
financiële advisering
oog voor maatschappelijke context

IN DE FOOTER?
W’aarde is gevestigd in Zoetermeer KvK nummer 72332395
drs. Saskia Michels RA - 06 40 70 69 66

Dubbellucht
JUBILEUMLOGO EN LEDENBLAD

Een LOGO voor het 20-jarig bestaan van de vereniging,
uitgaande van het bestaande logo. De leden ontmoeten elkaar
voor de gezelligheid en om technische kennis en onderdelen
uit te wisselen om de busjes -een cultureel erfgoed- rijdende
te houden.

Om het laagdrempelig en feestelijk te maken heb ik gekozen
voor 20 stippen - de vorm van confettie en van wielen.

Sinds december 2018 doe ik de redactie en vormgeving voor
het tijdschrift van de vereniging, de Uitlaatklep.
Voor de opmaak en ook de cover ben ik afhankelijk van de
door de leden ingezonden foto’s. Het is elke keer weer een
uitdaging om een foto te plaatsen die de activiteiten van de
vereniging weerspiegelen en waarin de leden zich herkennen.

Het eerste nummer met het meisje bij de gereedschapskist
vond ik wel heel treffend. Dit laat zien dat de toekomst
veiliggesteld wordt -jong geleerd, oud gedaan- en dat het niet
alleen de mannen zijn die de kampeerbussen opknappen
en repareren.

PORTFOLIO ZENZOVOORT

Dubbellucht -

INMIDDELS EEN VASTE RUBRIEK
‘JE BEDRIJF IN JE BUS’

VERVOLG

FOTOSTRIP IN PLAATS VAN EEN
UITGEBREID VERHAAL

HUMOR VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE
-EEN BAND MET DE TEKST ‘PAS OP GLASVEZELKABEL!ALS AFSCHEIDING VOOR DE RIJEN BUSSEN - 300 STUKS

UITNEEMBAAR TECHNIEKKATERN
VAN VIER PAGINA’S

VERVOLG

DUBBE

VACATURES EN NOG ENKELE PAGINA’S VAN HET LEDENBLAD

Vacatures

Dubbellucht -

Een opmaak voor de vacatures om ook extern te verspreiden.
Normaalgesproken kan je deze informatie alleen lezen als je

UCHT

Dubbellucht is een vereniging met 2.300 leden, waarvan
het bestuur maandelijks bijeenkomt. Tijdens het Dubbelluchtvoorjaarsweekend vindt de algemene ledenvergadering
(ALV) plaats. Dringende tussentijdse agendapunten, worden
waar mogelijk via telefonisch overleg en mailcontact afgehandeld; opslag en uitwisseling van informatie gaat via Google
Drive. Natuurlijk zijn de overige leden van het bestuur altijd
bereid om de nieuwe leden met raad en daad bij te staan en
te helpen waar nodig, om ze zo goed en vlot mogelijk in te
werken. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn lid
van het DB en zijn aansprakelijk voor het reilen en zeilen van
de vereniging.

Voorzitter

bent ingelogd op de website.

De voorzitter representeert de vereniging naar buiten
toe en geeft intern leiding aan de vereniging - leden,
werkgroepen en vrijwilligers. Hij of zij verstaat de
kunst de talenten van leden en vrijwilligers zo goed
mogelijk naar voren te halen.

TAKEN

• coördineren en afstemmen activiteiten
• delegeren en overdragen taken en stimulering
samenwerking
• verschillende partijen op één lijn brengen
• spreekbuis zijn van het bestuur naar de leden en
vrijwilligers van de vereniging
• de vergaderingen leiden en verantwoordelijkheid
nemen voor de besluitvorming

FUNCTIEPROFIEL
•
•
•
•
•
•

coördineren en leiding geven
inspireren
samenwerken en delegeren
bemiddelen
communiceren
representeren

Mercedes-Hanomag
Kampeerautoclub

20

jaar

Secretaris

De secretaris wordt wel genoemd het geheugen en het
geweten van de vereniging en is verantwoordelijk voor
het verzamelen, ordenen en op toegankelijke wijze
opbergen van informatie.

TAKEN

• bijhouden van het archief
• voorbereiden van vergaderingen in overleg met de
voorzitter
• verslaglegging doen en beantwoorden van de post;
notuleren van vergaderingen kan ook uitbesteed
worden, maar de secretaris blijft verantwoordelijk
• bewaken van de bestuurlijke regels
• aanleveren van bestuursinformatie voor intern en
extern gebruik website/werkplan/jaarverslag

FUNCTIEPROFIEL
•
•
•
•
•

hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
plezier hebben in schrijven
ordelijk zijn
contactuele vaardigheden
teamspeler

Het is verder belangrijk goed op de hoogte te zijn van
wat er onder de leden leeft. De secretaris krijgt desgewenst een laptop in bruikleen.

MAIL UW REACTIES EN VRAGEN NAAR

bestuur@dubbellucht.nl

Mercedes-Hanomag Kampeerautoclub Dubbellucht -opgericht op 17 september 1999heeft tot doel het in stand houden van de al dan niet tot camper omgebouwde bussen van
de merken Hanomag, Hanomag-Henschel en Mercedes-Benz.

WWW.DUBBELLUCHT.NL

EEN VROLIJKE
KINDERPAGINA

HET GEBRUIKTE
LETTERTYPE IS GILL
SANS, DAT IN HET
OFFICE-PAKKET ZIT
EN DAARDOOR NIET
APART NOG AANGESCHAFT
HOEFT TE WORDEN.

Sociale Fondsen Den Haag - SFDH
LOGO | HUISSTIJL | VISITEKAARTJE
Stichting Samenwerking Social Fondsen wijzigde in 2017 haar naam in
Sociale Fondsen Den Haag en verhuisde naar een nieuwe locatie.
Het moment voor een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Twee partijen spelen een belangrijke rol bij de functie van Sociale Fondsen
Den Haag (SFDH): de cliënten die een aanvraag indienen via

HET POSTBUSNUMMER WERD NIET LANGER GEBRUIKT. OM
DIT KENBAAR TE MAKEN HEB IK HET OP HET VISITEKAARTJE
GENOEMD BIJ HET BEZOEKADRES. OP DE ACHTERZIJDE DE
DOELSTELLING IN EEN NOTEDOP.

hulpverleners en de fondsen die de gelden beschikbaar stellen. Voor de
aanvraag moet een soort van vingerafdruk gemaakt worden voordat hij/
zij mogelijk een bedrag krijgt. Wat zijn de inkomsten en uitgaven, maar
ook wie en wat speelt er in de omgeving een rol en zou mogelijk ook een

BEZ OEK -/P OST A D RES

Koninginnegracht 15
2514 AB DEN HAAG

bijdrage kunnen leveren. Met het geldbedrag indirect verstrekt door de
fondsen -SFDH zorgt dat het op de goede plek komt- kan de cliënt weer
vooruit, hij/zij kan de goede richting inslaan. Oftewel door hulp te
vragen komt als een boomerang het geld naar hem of haar toe - mits de
aanvraag relevant is en wordt toegekend. De verticle lijnen van de ‘l’ en
‘d’ zijn met elkaar verbonden. Het sociale ‘leunt’ op de fondsen. Voor de

Scarlett Zwartkruis
directeur
070 711 39 06
06 12 34 56 78
fictiefadres@socialefondsendenhaag.nl
www.socialefondsendenhaag.nl

oplettende kijker, de boomerang uit de pijl is een deel van de ‘F’ uit het
woord Fondsen.
De drie stippen met de boomerang zou je als pictogram kunnen zien voor
de afkorting van de statutaire naam Stichting Samenwerking Sociale
Fondsen -SSSF.
Het frisse groen -zoals in de lente veel te zien is- staat voor het groeien
van de cliënt door de bijdragen van de fondsen. De paars/rose kleur geeft
een warme menselijk uitstraling aan het geheel.

PORTFOLIO ZENZOVOORT

voorheen SSSF - stelt zich ten doel het verlenen
van hulp aan Haagse ingezetenen, als deze
in een bijzondere noodsituatie verkeren.
De hulp wordt alleen verleend indien zij een
bijdrage kan vormen tot een zich beter zelfstandig handhaven in de maatschappij dan
wel ter voorkoming van een verder
afglijden op het maatschappelijk vlak.

LOGOTEST:
KLEIN AFGEBEELD
IN
ZWART/WIT NOG
GOED LEESBAAR
IN ÈÈN KLEUR KAN
HET OOK GEBRUIKT
WORDEN VOOR HET
BEDRUKKEN VAN
PENNEN, EEN
ZEEFDRUK OP KLEDING OF ANDERE
ARTIKELEN EN IN
EEN ZWART/WIT
ADVERTENTIE OF
VOOR EEN STEMPEL

SFDH -

VERVOLG

BRIEFPAPIER EN ENVELOPPEN

BEZOEK-/POSTADRES

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag

De patronen zijn in een zachte tint meegedrukt, zodat ze net
opvallen, maar de leesbaarheid niet verstoren - een soort
watermerk. Hier donkerder afgebeeld dan op het drukwerk,
omdat het anders bijna niet te zien is op een beeldscherm.

Koninginnegracht 15
2514 AB DEN HAAG

070 711 39 06 • info@socialefondsendenhaag.nl • www.socialefondsendenhaag.nl • IBAN NL02 INGB
0000 3499 60 • KvK Den Haag 41153983 Handelsnaam Stichting Samenwerking Sociale Fondsen - SSSF
• per 01.01.2008 aangemerkt als ANBI

Koninginnegracht 15
2514 AB DEN HAAG

DE GROOTSTE ENVELOP IS C4DIT FORMAAT WORDT MEESTAL
GEADRESSEERD MET STICKERS DIT LIJNT MOOI AAN DE PATRONEN
IN EEN ZACHTE TINT
DE KLEINERE ENVELOP IS EEN C5
PORTFOLIO ZENZOVOORT

SFDH -

VERVOLG

JAARVERSLAGEN

De jaarverslagen 2017 en 2018 zijn elk in de vorm van een
boekwerkje van twintig pagina’s gegoten.

In het eerste verslag was het zoeken naar de fotografie. Het
gaat om mensen die bij geen enkele instantie meer aan
kunnen kloppen voor geld wanneer ze dat dringend nodig
hebben. Mensen die letterlijk hun hand ophouden wilde ik
niet in beeld. Ik ben naar een metafoor gaan zoeken voor de
omslag, iets wat de doelgroep zelf zou kunnen aanschaffen en
wat tot vrolijkheid stemt; ik heb daar steeds een klein tekstje
bij gemaakt. In het binnenwerk foto’s van het straatbeeld van
Den Haag.

“de tillandsia,
het plantje hiernaast
leeft van de lucht
af en toe vraagt het
om een beetje water
dan groeit het
dankbaar verder
soms heb je wat extra’s nodig
voor uitzicht op perspectief”

PORTFOLIO ZENZOVOORT

SFDH -

VERVOLG

BEKNOPT JAARVERSLAG, WANDOBJECT EN WEBSITE

Het verslag 2019 wilde men in een handzame folder. Om alle
informatie kwijt te kunnen heb ik het terug kunnen brengen
tot zes pagina’s in een wikkelvouw.
Het formaat van de boekjes en de opgevouwen folder is
210 x 210 mm.

60 X 80 CM
EEN DEEL VAN HET LOGO
GEVILT DOOR DE BUREAULEDEN
ALS TEAMUITJE / TEAMBUILDING
VOOR AAN DE WAND
IN HET NIEUWE KANTOOR
www.viltflexplek.nl

HET FORMAT VOOR DE WEBSITE LAG AL VAST
IK HEB DE NIEUWE HUISSTIJL EROP LOSGELATEN

PORTFOLIO ZENZOVOORT

Blom Haptotherapie | Gelukkig Voelen
LOGO | HUISSTIJL

Voor Antje Blom heb ik het logo Blom Haptotherapie ontworpen.
Ze wilde iets met een bloem, opdat mensen zo makkelijk haar
bedrijfsnaam ‘Blom’ zouden onthouden.
Ik ben me gaan verdiepen in wat haptotherapie is.
Het belangrijkste zijn de handen en het voelen.
Met vijf handen -een pentagram- heb ik de vorm van een bloem gemaakt
en daartussendoor als voelsprieten de meeldraden.

EEN LETTER DIE STEVIG OP DE GROND STAAT
WANT DAT IS WAT ZE MET HAAR THERAPIE WIL BEREIKEN
BIJ HAAR CLIËNTEN

DE BLAUW\GROENE KLEUREN WAREN HAAR VOORKEUR
- HET ORANJE HEB IK ER BIJGEZOCHT OMDAT DAT HET
GEHEEL SPREKENDER MAAKT

LOGOTEST:
KLEIN AFGEBEELD
IN
ÈÈN KLEUR NOG
GOED LEESBAAR
IN ÈÈN KLEUR KAN
HET OOK GEBRUIKT
WORDEN VOOR HET
BEDRUKKEN VAN
PENNEN, EEN
ZEEFDRUK OP KLEDING OF ANDERE
ARTIKELEN EN IN
EEN ZWART/WIT
ADVERTENTIE OF
VOOR EEN STEMPEL
PORTFOLIO ZENZOVOORT

Blom Haptotherapie | Gelukkig Voelen -

VERVOLG

Voor de achterkant van het visitekaartje ben ik gaan spelen met
de handjes. En als vanzelf rolden de tekstjes eruit.
Het verhaal waar het over gaat.

Als flyer gekozen voor een ansicht met een zachte fluweellaag
aan de voorkant. Refererend aan de huid en aan het ‘zachte’

www.blomhaptotherapie.nl

VISITEKAARTJE | ANSICHT

Anita Blom
HAPTOTHERAPEUT
070 205 78 60
info@blomhaptotherapie.nl

werk dat Antje verricht bij de cliënt.
Een ansicht die je ook zo op je koelkastdeur kan plakken,

fijn
je
te
ontmoeten
DEZE TEKST BREEKT GELIJK HET IJS
BIJ EEN SPANNENDE ONTMOETING EN
GEEFT OOK DUIDELIJK WEER WAAR HET OM DRAAIT

PORTFOLIO ZENZOVOORT

de gevoelsmens in jou

zonder dat het er dramatisch therapeutisch uitziet.

Blom Haptotherapie | Gelukkig Voelen -

VERVOLG

WEBSITE
Een paar jaar later wilde Antje uitbreiden met
de bedrijfsnaam ‘Gelukkig Voelen’.
Dit heb ik geïntegreerd met de al bestaande huisstijlelementen in
de Blom Hapto-website.

Het ontwerp voor de website heb ik gemaakt;
de bouw is uitbesteed aan een contactpersoon van haar.

ANTJE HEEFT RELATIEF VEEL TEKST OP HAAR WEBSITE STAAN. OM HET GEHEEL WAT SPREKENDER TE MAKEN HEB IK DE AFBEELDINGEN ERBIJ ONTWORPEN - EEN COMBINATIE VAN FOTOGRAFISCH VASTGELEGDE HULPMIDDELEN IN HAAR PRAKTIJKRUIMTE EN GRAFISCHE ILLUSTRATIES
PORTFOLIO ZENZOVOORT

Blom Haptotherapie | Gelukkig Voelen -

VERVOLG

ANSICHT
Antje heeft in 2019 een opleiding zwangerschapsbegeleiding en
haptotherapie afgerond. Om cliënten hierover te informeren
heb ik deze ansicht ontworpen.

VOOR DE ACHTERKANT KREEG IK EEN LANGE LAP TEKST
AANGELEVERD. DAT HEB IK TERUGGEBRACHT TOT
DEZE ILLUSTRATIE MET DE TEKSTBALLONNETJES EN
DE ZORGENDE EN VOELENDE HANDEN

Is
bevallen
spannend
voor je?

Wil je
contact
leren maken
met je
kindje?

Durf je
niet zo goed
op je lijf te
vertrouwen?

Zie je op
tegen de
bevalling?

Je
zwangere
partner
ondersteunen
tijdens de
bevalling?
Was de
geboorte
van een vorig
kindje
spannend?

Wil je
een vorige
bevalling
verwerken?

Antje Blom Haptotherapeut helpt je om je (weer)
vertrouwd te maken met dat wat jouw lijf van nature kan:
een kind ter wereld brengen
www. g e l u k k i g v o e l e n . n l
Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak:
070 205 78 60 | info@gelukkigvoelen.nl

PORTFOLIO ZENZOVOORT

DE VOORKANT HEEL EENVOUDIG GEHOUDEN
MET DE BESTAANDE HUISSTIJLELEMENTEN EEN ZWANGERE
BUIK MET EEN ZORGENDE HAND EROP
EN DE BABY DIE TERUGPRAAT?

ViltKontaktGroep
LOGO | VISITEKAARTJE

De Nederlandse viltvereniging met bijna duizend leden vroeg om een

de Nederlandse viltvereniging

nieuwe huisstijl. Er werd uitdrukkelijk bij gezegd dat er geen enkel
schaap in het beeldmerk mocht komen.
Vervolgens ben ik gaan kijken wat vilt nu eigenlijk is. Het zijn
wolvezels kris kras doorelkaar en aan elkaar geklit, die zo samen
een hechte laag vormen: vilt genaamd.

de Nederlandse viltvereniging

www.viltkontaktgroep.nl

Ik heb de nieuwe huisstijl gepresenteerd voor een zaal met ruim
honderd vrouwen. Het mocht zeker hier niet gaan over mooi of lelijk,
of over smaak. Door het ontwerp was dat gelukkig eenvoudig.
Mijn uitleg: vilten gaat niet over kruissteekjes borduren, over de

VKG brengt viltliefhebbers samen

‘v’-tjes in een breisel, of de rechte lijnen in een geweven stof, maar

voorzitter@

Zo was ook hier het verhaal weer sluitend!

secretaris@
penningmeester@
pr@
regio@

viltkontaktgroep.nl

over vezels kris kras door elkaar.

VANWEGE REGELMATIGE BESTUURSWISSELINGEN EN DE VELE
FUNCTIES HEB IK DEZE OPLOSSING GEVONDEN
IEDER KAN ZIJN/HAAR FUNCTIE AANSTIPPEN EN OP DE
ONDERSTE TWEE REGELS NAAM EN TELEFOONNR SCHRIJVEN
PORTFOLIO ZENZOVOORT

ViltKontaktGroep -

VERVOLG

ANSICHT | BAGAGELABEL VOOR KUNSTPROJECT
Een ansicht om leden te werven. Binnen de viltwereld zijn er
diverse groepen die elk verschillende vilttechnieken toepassen en
uiteenlopende soorten wol gebruiken. Dit heb ik samengevat in de
drie foto’s, zodat iedereen zich aangesproken voelt.

Veel mensen associëren vilt met sloffen, tassen, hoeden
en andere gebruiksvoorwerpen. Niet verwonderlijk, want
vilt –de oudste vorm van textiel– kwam met name in
deze vormen voor. Hoe anders is dat nu! Er wordt steeds
meer gevilt voor toepassingen in duurzame, eigentijdse
interieurs, kunstobjecten en zeer extravagante kleding.
De VKG, de Nederlandse viltvereniging wil die veelzijdigheid tonen en een inspirerend platform zijn voor
iedereen met belangstelling voor vilt en het vilten van
dit prachtige materiaal. Zij organiseert activiteiten voor
zowel de beginnende vilter, voor de gevorderde
enthousiasteling, als voor de professional.

LID WORDEN?
Meld je aan via de website en je
hebt toegang tot de landelijke en regionale dagen
ontvangt twee keer per jaar het kleurrijke vaktijdschrift
kunt deelnemen aan exposities en workshops die de
VKG organiseert
krijgt korting op evenementen
én je bent onderdeel van een groot viltnetwerk!

de Nederlandse viltverenigin g

www.viltkontaktgroep.nl

www.viltkontaktgroep.nl
VKG brengt viltliefhebbers samen
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IIP SaaS
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Strategic Research Agenda

LOGO | WETENSCHAPPELIJK RAPPORT
Het ICT innovatieplatvorm gefaciliteerd door ICTRegie

for
Service
Engineering
and
Service
Software

IIP SaaS

-een regieorgaan /semi-overheid- schreef een lijfig

PLATFORM

wetenschappelijk rapport dat officeel overhandigd zou worden
tijdens een congres in de Jaarbeurs in Utrecht.
Ik heb gezocht naar een vorm om een sterk beeld neer te zetten en
C

het toegankelijker en uitnodigender te maken om te lezen.

M

Strategic
Research
Agenda

Y

CM

MY

CY

CMY

ICT Innovation Platform
Software as a Service
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www.iipsaas.nl

^ DRUKPROEF VAN DE OMSLAG

^ DIT WAS HET OORSPRONKELIJKE LOGO
DE OPDRACHTGEVER
WILDE DAAR EEN
RELATIEF LANGE TEKST
AAN TOEGEVOEGD ZIEN
DE BLAUW-GROEN-PAARSE VORM IN HET OORSPRONKELIJKE
LOGO IS MIJN UITGANGSPUNT GEWORDEN VOOR DE OMSLAG
MET OP DE ACHTERGROND EEN MAALSTROOM VAN
NULLEN EN ENEN

DE OPLOSSING
ZIE JE RECHTS >

PORTFOLIO ZENZOVOORT

IIP SaaS -

VERVOLG

DE UITSPARING IN DE BLAUWGROEN-PAARSE VORM IN HET
AANGELEVERD LOGO DEED MIJ
DENKEN AAN EEN WATERDRUPPEL - DIT INSPIREERDE MIJ OM
DE TEKST TE SCHRIJVEN OP DE
EERSTE PAGINA IN SPIEGELBEELD
AFGEDRUKT, ALSOF DAT DEEL
VAN DE PAGINA DOORZICHTIG IS
‘ALS WATER’ ZOALS OOK DE ICTSTROMEN NIET DIRECT ZICHTBAAR
ZIJN AAN DE OPPERVLAKTE

DE TEKST IS ZEER GELAAGD
OM DE LEESBAARHEID TE BEVORDEREN HEB IK EEN STRUCTUUR AANGEBRACHT
MET HERKENBARE KOPPEN, SUBKOPPEN OPGESPLITST IN NOG EEN LAAG
MET DAARIN EEN PUNTSGEWIJZE ONDERVERDELING

PORTFOLIO ZENZOVOORT

Viltflexplek
LOGO | WEBSITE
Viltflexplek is de naam van mijn tweede bedrijf waar ik kunst- en
designobjecten van wolvilt maak, exposeer en cursussen en
workshops vilten geef. Voor mij een ideale aanvulling op het vele
computerwerk gerelateerd aan het grafisch vormgeven.
In de naam wilde ik het woord ‘vilt’ terug laten komen voor de
directe link met mijn activiteiten en de vindbaarheid op internet.
In het logo heb ik het woord ‘plek’ benadrukt in de functie die het
heeft door er een open kader omheen te zetten. Dit laat zien dat
het om een flexibele plek gaat waar van alles gebeurt op viltgebied.
In mijn atelier, bij de kinderopvang, via Zoom, op een beurs, enzovoorts.

HET LOGO HEB IK ZO ONTWORPEN DAT ER EEN SJABLOON VAN GEMAAKT KAN WORDEN
^ HIER HET LOGO MET EEN WITTE KRIJTSPRAY OP HET RAAM GESPOTEN

WANNEER IK HET LOGO LOSSTAAND GEBRUIK LAAT IK HET ZIEN IN ROOD
EEN OPVALLENDE KLEUR DIE PAST BIJ HET VILTPROCES - HET IS EEN ENERGIEK
GEBEUREN - DE WOLVEZELS GAAN HUN EIGENWIJZE WEG EN HET IS AAN DE VILT(ST)ER
OM DAAR EEN RICHTING AAN TE GEVEN

PORTFOLIO ZENZOVOORT

EEN VARIANT OP HET LOGO ALS OPLAADSYMBOOL
EEN MARKETINGINSTRUMENT OM MIJN STANDPUNT
TOE TE LICHTEN

HET LOGO IN GRIJS AFGEBEELD IN
COMBINATIE MET KLEURIG VILTWERK
OM ER NIET MEE TE CONCURREREN EN
HET VILT ZO VOLLEDIG TOT Z’N RECHT
TE LATEN KOMEN BIJVOORBEELD OP
EEN FLYER EN OP DE WEBSITE

PORTFOLIO ZENZOVOORT

GEEFT VORM AAN DE ZICHTBAARHEID VAN JOUW BEDRIJF

Tot zover een deel van mijn werk.

Met dit porfolio heb ik een beeld geschetst van mijn manier van
werken en wat ik daarme neerzet. Benieuwd wat je ervan vindt.

Heb je vragen, wil je vrijblijvend eens sparren

BEL, APP OF MAIL ME

Kom eens langs voor een Haags bakje!

Anneke Zwolsman-Westing
Grafisch vormgever

MIJN VILTWERK VIND JE OP
WWW.VILTFLEXPLEK.NL

06 20 31 28 99
az@zenzovoort.nl • www.zenzovoort.nl
KvK DEN HAAG 27321351
PORTFOLIO ZENZOVOORT

