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‘Alleen een idee heeft de kracht zich zo ver te verspreiden’
Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969)
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Inleiding

Huisstijl (m.), de aard en het geheel van de
visuele presentatie van een onderneming, zoals
naamcode, bedrijfssymbool, opmaak, lettersoort
en eventueel kleur van het verspreide drukwerk
en van opschriften enz.
Was huisstijl tot de jaren tachtig van
de vorige eeuw een verschijnsel waar
slechts weinigen van gehoord hadden,
tegenwoordig is het begrip volledig
ingeburgerd. Vrijwel iedere organisatie
beschikt over een huisstijl. Althans,
naar eigen zeggen. En op grond van
de bovenstaande omschrijving van het
begrip huisstijl in het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal klopt dat nog ook.
Het probleem met deze omschrijving is
dat zij nogal summier is. Het woordenboek
gaat wel in op de verschijningsvorm van
huisstijl, maar niet op de achterliggende
visie. In dit boekje wordt aangetoond
dat deze visie een essentieel onderdeel is
van huisstijl en dat bij het ontbreken van
deze visie er geen sprake is van een echte
huisstijl. Huisstijl gaat verder dan het even
plaatsen van een woordmerk (naamcode)
en een beeldmerk (bedrijfssymbool) op
het briefpapier en de gevel. Huisstijl
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probeert een organisatie als geheel te
visualiseren. Om dat te kunnen, moet
een huisstijl in staat zijn het wezenlijke
van een organisatie tot uitdrukking
te brengen, de identiteit. Wanneer de
identiteit eenmaal in de huisstijl zichtbaar
is gemaakt, vormt deze de basis voor een
consistente vorm van communicatie. Voor
de externe én de interne communicatie,
want een organisatie heeft niet alleen
met het publiek te maken; ook de eigen
medewerkers kijken met bepaalde ogen
naar hun werkgever.
Functies van huisstijl
Visualisering van de identiteit van een
organisatie is niet de enige functie
van huisstijl. Huisstijl zorgt ook voor
herkenbaarheid en het verbeteren van de
efﬁciëntie.
Organisaties kunnen om tal van
redenen onherkenbaar zijn voor het
publiek. Soms hoeft dat geen probleem te
zijn, zolang de producten maar herkend
worden. Maar meestal is het lastig
wanneer een organisatie onherkenbaar
is: wanneer zij onherkenbaar is, raakt zij
onvoldoende bekend en onbekend maakt

Iedere Nederlander
kent het beeldmerk
van de Nederlandse
Spoorwegen. In stevige
lijnen geeft het aan
waar ns voor staat:
beweging en dynamiek.
Na ruim 35 jaar heeft
dit beeldmerk nog altijd
een enorme impact.

onbemind. Omdat herkenning nu eenmaal
in de eerste plaats optreedt door datgene
wat zichtbaar is, wordt de herkenbaarheid
van een organisatie vergroot door vormen
van visuele communicatie, zoals huisstijl.
En omdat mensen op grond van visuele
prikkels niet alleen herkennen maar
ook oordelen, moet de huisstijl in staat
zijn mensen te helpen bij een goede
oordeelsvorming ten aanzien van de
organisatie. Daarom is het belangrijk dat
de identiteit van een organisatie zichtbaar
wordt in de huisstijl.
Een vaak onderbelicht aspect van
huisstijl is efﬁciëntieverbetering. De
standaardisatie die inherent is aan een
huisstijlproject – het laten aanmeten van
een huisstijl – zorgt ervoor dat middelen
en processen optimaal op elkaar worden
afgestemd en dat levert besparingen
op. Soms zelfs zoveel dat de investering
ruimschoots wordt terugverdiend. Zo
bespaarde de Belastingdienst een half
miljoen euro per jaar aan portokosten
dankzij een nieuw aangiftebiljet
voor de inkomstenbelasting; de
verwerkingskosten daalden met een
veelvoud. Het is ook mogelijk om geld
te verdienen: de bewegwijzering van de
Deense spoorwegmaatschappij dsb, die
onderdeel uitmaakt van de huisstijl, is zo
goed dat zij door de verkoop van licenties
meer heeft opgebracht dan zij gekost heeft.
Maar dit zijn uitzonderingen. Wat betreft
de efﬁciëntie zijn er objectieve criteria om
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naar een huisstijl te kijken. Besparingen of
verdiensten zijn vrij goed meetbaar en ook
de mate waarin een huisstijl efﬁciëntie met
zich meebrengt, is redelijk eenvoudig na te
gaan. De zichtbaarheid van de organisatie
is ook meetbaar. Als de huisstijl ruim en
consequent wordt toegepast, zal het met
de zichtbaarheid meestal wel in orde zijn.
Maar het is heel moeilijk vast te stellen
of de huisstijl begrepen wordt in die
zin, dat de identiteit van de organisatie
naar voren komt. Het gaat daarbij om
opvattingen van esthetische aard, het
kennen en interpreteren van symbolen
en het leggen van associaties. Het kan
heel lastig zijn de betekenis achter een
beeldmerk te achterhalen en wanneer de
makers hun verklaring geven, kan soms de
indruk worden gewekt dat de uitleg pas
achteraf is ontstaan.
Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt
betracht bij huisstijlprojecten, moet er
rekening mee worden gehouden dat de
huisstijl zowel intern als extern niet alleen
enthousiasme en lof zal ontmoeten, maar
ook onverschilligheid, onbegrip, kritiek
en spot. Intern is dit op te lossen door een
goede motivatie van de medewerkers,
maar extern blijft het afwachten.
Redenen voor huisstijlprojecten
We hebben hiervoor gezien wat de functies
van huisstijl zijn: het herkenbaar maken
van de organisatie, het verbeteren van
de communicatie en het verbeteren van

Het beeldmerk van de
Vrije Universiteit in
Amsterdam. De grifﬁoen
met zijn dubbele natuur
is een zinnebeeld van
Jezus Christus, die zowel
God als Mens is. De
vleugels symboliseren
de vrijheid van de
universiteit en zijn
daarom ook op een vrije
manier weergegeven.

de efﬁciëntie. Typische momenten voor
het opstarten van een huisstijlproject
zijn daarom de oprichting van een
nieuwe organisatie, fusies en dergelijke,
uitbreiding van de activiteiten en
veroudering of verwatering van de huidige
huisstijl. Ook wanneer er een achterhaalde
of verkeerde identiteit uit de bestaande
huisstijl spreekt, is het tijd voor een
nieuwe huisstijl.
Overigens moet worden gezegd
dat huisstijl niet exclusief aan grotere
organisaties is voorbehouden. Het is wel
zo dat alleen zij zich exorbitant grote
bedragen aan huisstijlprojecten kunnen
veroorloven, maar voor relatief weinig
geld kan ook een kleinere organisatie zich
9

een huisstijl laten aanmeten. Dat in dit
boekje vrijwel alleen grotere organisaties
als voorbeeld dienen, is alleen omdat zij
door hun bekendheid niet meer bij de
lezer geïntroduceerd hoeven te worden.
Dit boekje
Dit boekje bestaat uit twee delen, al
zijn deze niet als zodanig aangegeven.
Het eerste gedeelte bevat een beknopt
overzicht van de evolutie van
handelsmerken naar huisstijl, een
beschouwing van de plaats van huisstijl
binnen de communicatietheorie en een
hoofdstuk over de theorieën rond huisstijl.
Het tweede gedeelte is meer praktisch
van aard: het gaat in op de vormgeving

van huisstijl en op de betrokkenen
bij huisstijlprojecten. In het laatste
hoofdstuk wordt een beknopt plan van
aanpak gegeven voor de organisatie van
huisstijlprojecten: wat komt eerst en wat
daarna.
Het doel van dit boekje is de lezer nader
kennis te laten maken met het begrip
huisstijl en de achtergronden van visuele
communicatie, huisstijl en identiteit.
De informatie in deze publicatie is
beschrijvend van aard, het bevat algemene
informatie op basis waarvan besloten
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kan worden of een huisstijl zinvol is
voor een bepaalde organisatie of niet.
Daarnaast geeft het een indruk van hoe
een huisstijloperatie er in de praktijk
uitziet. Het is beslist geen uitgewerkte
handleiding voor het realiseren van een
huisstijl, het geeft alleen de hoofdlijnen
aan.
Voor wie zich na het lezen verder wil
verdiepen in het onderwerp is er meer
gedetailleerde informatie te vinden in
de boeken die staan opgesomd in de
bibliograﬁe.

Geschiedenis van de visuele communicatie

Het begrip huisstijl dateert eigenlijk pas
van na de Tweede Wereldoorlog. Toen
de eerste bedrijven rond 1960 begonnen
met het stelselmatig uitdragen van een
identiteit door visuele communicatie, was
dit evenwel niet nieuw. Men hanteerde
daarvoor nog niet de begrippen waarvan
men zich tegenwoordig bedient, maar het
idee van het uitdragen van identiteit door
visuele communicatie was wel degelijk
aanwezig.
Aan de hand van een chronologisch
overzicht wordt hierna een beeld
geschetst van de ontwikkelingen in de
visuele communicatie in de loop van de
geschiedenis.
De Oudheid
De basis voor wat de aanzetten zijn tot
huisstijl dateren al van ver voor onze
jaartelling. Reeds in de Oudheid brachten
sommige handwerkslieden een soort
eigendomsmerk aan op hun producten.
In Mesopotamië (3300–1700 voor Chr.)
waren hiervoor onder andere rolzegels in
gebruik, kleine cilinders van steen met
daarin een voorstelling gegraveerd, die
als hangers aan een ketting om de nek
11

gedragen werden. Elk zegel was uniek:
ieder mens had zijn eigen afbeelding.
Deze afbeelding was niet overdraagbaar
en kopiëren was verboden. Een afdruk
van een zegel op een product maakte
duidelijk wie de maker was en fungeerde
als garantiebewijs. Hierna werden in alle
beschavingen in de Oudheid soortgelijke
eigendomsmerken van producenten
aangetroffen.
In het oude Griekenland (1200–31 voor
Chr.) werd voor het eerst – voor zover
bekend – reclame gemaakt. Dit gebeurde
door middel van houten platen met
inscripties die in openbare gelegenheden
werden opgehangen.
Ook waren symbolische beeldmerken
al heel vroeg bekend en sommige
bestaan nog steeds. De christenen in
Rome bijvoorbeeld gebruikten sinds
de tweede eeuw de afbeelding van een
vis als aanduiding voor hun kerk, naar
het Griekse Ichthus, dat niet alleen ‘vis’
betekent, maar ook de afkorting is van
Iêsous Christòs, Theou Huiós, Sotér – Jezus
Christus, Zoon van God, Redder. Vanaf
de derde eeuw kwam het kruisteken op,
dat rond het jaar 1200 uitgroeide tot het

Wapenschilden gaan erg
lang mee als beeldmerk.
In de huisstijlen van de
gemeenten Leeuwarden
(boven) en Haarlem
(beneden) komen,
weliswaar ontdaan
van het schild zelf en
nieuw vormgegeven,
de middeleeuwse
gemeentewapens nog
steeds voor.

gevestigde symbool van de christelijke
kerk. Het gebruik van de vis nam in die
negen eeuwen evenredig af, maar het
symbool is zeker nog niet in onbruik
geraakt.
De Middeleeuwen
In de vroege Middeleeuwen werd het
idee van visuele communicatie sterker
uitgewerkt. Rond 1150 waren stadszegels
veelvuldig in gebruik en beschikten de
legers over wapenschilden, die niet alleen
als bescherming functioneerden, maar ook
als teken van herkenning.
In de twaalfde eeuw kwamen de gilden
tot bloei, als een bescherming tegen
onderlinge concurrentie en als waarborg
van kwaliteitsnormen. Individueel
adverteren werd beschouwd als oneerlijke
concurrentie en was daarom verboden. Wel
beschikten veel winkeliers, herbergiers,
apothekers en handelsmensen over een
uithangbord. In Engeland waren zij sinds
1363 zelfs wettelijk verplicht een schild of
uithangbord aan hun huis te bevestigen.
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Het opschrift moest op zo’n manier zijn
uitgevoerd, dat ook een analfabeet er wijs
uit zou kunnen worden.
In het begin van de twaalfde eeuw werd
het gebruik van herkenningstekens voor
het eerst gereguleerd. Toen bijvoorbeeld
de bouwgilden of ‘Bauhütten’ ﬂoreerden
waren zulke tekens onder steenhouwers
algemeen in gebruik. Niemand mocht
een ander herkenningsteken gebruiken
dan het teken dat hem door de Bauhütte
was toegekend. Het eerste teken stamt
overigens al uit 1089. In het begin van
de achttiende eeuw raakten zij buiten
gebruik omdat de Bauhütten en andere
gilden werden ontbonden.
De Nieuwe Tijd
Vormden in de Middeleeuwen de stad
en het omliggende gebied nog een
economische eenheid, aan het einde van
de zestiende eeuw werd de markt veel
groter. Producten werden niet meer
noodzakelijkerwijs gemaakt voor de
consument om de hoek, maar waren

Het monogram van de
Verenigde Oostindische
Compagnie uit
1602 is het oudste
bedrijfslogo ter wereld.
Hieronder twee Duitse
handelsmerken voor
porselein en keramiek
uit 1720.

bestemd om verkocht te worden op een
onbepaald moment in de toekomst,
aan onbekende personen in onbekende
streken.
Met het verdwijnen van de gilden
en de opkomst van het economisch
individualisme – later kapitalisme
genoemd – bestond er voor de vroegere
gildeleden een grotere noodzaak om zich
van hun concurrenten te onderscheiden,
onder andere door visuele communicatie.
Tijdens de vijftiende eeuw kwam daarom
in verschillende Europese handelssteden
een soort handelsmerken in gebruik,
gebaseerd op de monogrammen, zegels,
gildetekens en emblemen die er tot dan
toe waren. Voorbeelden hiervan zijn
de emblemen, al dan niet voorzien van
een naam of een spreuk, die drukkers in
hun boeken afdrukten. In 1575 werd het
eerste geregistreerde handelsmerk door
de Duitse keizer toegekend. Vanaf dat
moment werden de verpakkingen van alle
producten voorzien van het handelsmerk
van de fabrikant of de importeur.
In 1602 werd de Verenigde Oostindische
Compagnie (voc) opgericht. Deze
onderneming, een bundeling van
handelsorganisaties uit enkele Hollandse
en Zeeuwse steden, voerde zowel handel in
Azië als tussen Azië en Europa. Het bedrijf
ontwikkelde zich tot de grootste handelsen transportonderneming ter wereld. Het
monogram van de voc geldt als het eerste
bedrijfslogo ter wereld.
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Tegen het einde van de zestiende eeuw
was het gebruik van reclameposters en
advertenties wijd verbreid. Aan het einde
van de achttiende eeuw ontstonden de
eerste ﬁrma’s voor de vormgeving van
reclamedrukwerk.
Na de industriële revolutie
Rond 1850 begonnen de eerste
ondernemingen een programma op
te zetten voor het uitdragen van hun
identiteit door visuele communicatie.
De spoorwegmaatschappijen in
Engeland zijn hiervan een voorbeeld.
Deze ondernemingen trachtten de
gunsten van het publiek te verwerven
door grote aandacht te besteden aan
hun stationsgebouwen, het comfort
van hun treinen en een eenduidige
visuele stijl. Hieraan lagen uitgebreide
standaardisatieprogramma’s ten
grondslag, die zorgvuldig en consequent
werden nageleefd. Voor het eerst in de
geschiedenis werd er bewust gewerkt aan
het uitdragen van een identiteit op basis
van visuele communicatie.
De eerste helft van de twintigste eeuw
kenmerkte zich door een verbetering
van de druktechnieken, maar eveneens
door een verslechtering van het graﬁsch
bewustzijn. De verbeterde machines
werden in de regel bediend door
mensen met weinig vakmanschap, wat
resulteerde in slecht verzorgd drukwerk
en daarmee een slecht verzorgde visuele

Het logo van aeg is
sinds het ontwerp in
1914 bijna constant en
nagenoeg ongewijzigd in
gebruik gebleven.

communicatie. Ook andere machinaal
vervaardigde producten leden in veel
gevallen aan een gebrek aan goede
vormgeving.
Een uitzondering hierop vormde het
werk van de architect en ontwerper Peter
Behrens, in 1907 één van de oprichters van
de Deutsche Werkbund, de succesvolste
en belangrijkste Duitse organisatie voor
kunst en bedrijfsleven voor de Eerste
Wereldoorlog. Eveneens in 1907 werd
Behrens ‘artistiek adviseur’ van het
Allgemeine Elektrizitätsgeselschaft (aeg)
in Berlijn. Hij had een getalenteerd team,
waar onder anderen Walter Gropius
en Ludwig Mies van der Rohe – beiden
later directeur van het Bauhaus – deel
van uitmaakten en dat in enkele jaren
tot een overvloedige productie kwam.
Over en weer beïnvloedden zij vrijwel
elk aspect van de visuele communicatie
van het bedrijf. Dit betrof niet alleen
verbruiksartikelen, maar bijvoorbeeld
ook arbeidershuizen en fabrieken,
waaronder de beroemde ‘Turbinenfabrik’
in Berlijn, een schoolvoorbeeld van
moderne fabrieksbouw. Daarnaast
ontwierpen zij briefhoofden, catalogi
en tentoonstellingen. De oprichters van
aeg, Emil Rathenau en zijn zoon Walter,
hechtten veel waarde aan het gevoel een
boodschap te hebben. Niet zomaar een
commerciële boodschap: zij geloofden
dat ‘sociaal gerichte kunst’ het leven
van de mensen aangenamer kon maken.
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Verder waren zij van mening dat een goed
ontwerp een beter product zou opleveren
en de verkoop zou bevorderen. Met het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
ging het huisstijlprogramma van aeg
ten onder. Algemeen is men het erover
eens dat aeg de eerste onderneming was
met een echte huisstijl, waarbij de visuele
communicatie van de onderneming
duidelijk veel omvangrijker was dan alleen
het gebruik van een handelsmerk.
De twintigste eeuw
Was bij aeg de huisstijl gebaseerd op
vormgeving, bij Olivetti ging men
uit van de sociale ontwikkelingen. De
stichter, Camillo Olivetti, legde in 1908 de
grondslag voor een sociaal geleid bedrijf,
terwijl zijn zoon Adriano de onderneming
uitbouwde op basis van het geloof dat voor
een industriële organisatie de mensen
die samen de organisatie vormen, het
belangrijkst zijn. Op grond van deze
uitgangspunten verzamelde Adriano
Olivetti een groep jonge architecten,
stedenbouwkundigen en ontwerpers om
zich heen, om daarmee de uitbouw van
de onderneming, ook in creatieve zin,
ter hand te nemen. Geen onderneming
heeft zo intensief en langdurig culturele,
creatieve en commerciële uitgangspunten
weten te combineren en tot uiting laten
komen in haar huisstijl.
Een ander voorbeeld van een motivatie
voor het creëren van een huisstijl is bij

De roundel van de
London Underground
(1913) met zijn rode
cirkel en blauwe balk is,
samen met de beroemde
plattegrond van het
metronetwerk (1933),
een icoon geworden
van twintigste-eeuws
design.

de London Underground te vinden.
Frank Pick, de man die vanaf 1909
verantwoordelijk was voor het opzetten
van de huisstijl, opereerde niet op basis
van een cultureel of sociaal idealisme
of esthetisch gevoel. Pick wilde dat het
onzichtbare netwerk van de ondergrondse
steeds meer zichtbaar zou worden door
duidelijke visuele communicatie. Het
meest nadrukkelijk manifesteerde deze
gedachte zich in de architectuur van de
stations, die in opdracht van Pick waren
ontworpen om ‘open, licht en dynamisch’
te zijn, en in de belettering van stations,
rollend materieel en drukwerk. Hiertoe
leverde de typograaf Edward Johnston
in 1916 een eigen lettertype voor de
London Underground, gebaseerd op de
ideeën van de Deutsche Werkbund, die
zich sterk maakte voor de combinatie
van schoonheid en functionaliteit in
industriële ontwerpen.
In Nederland timmerde sinds 1923 de
ontwerper Piet Zwart aan de weg door zijn
experimenten met een beperkte huisstijl
en advertenties voor de Nederlandse
Kabelfabriek (nkf). Bij Philips kwam
in 1925 de eerste vaste ontwerper die
verantwoordelijk was voor de uitvoering
van de visuele communicatie van de
gloeilampenfabriek in dienst.
In 1933 kwamen in Duitsland de nazi’s
aan de macht. Zij kenden als geen ander
de macht van goed geregisseerde visuele
communicatie. Het hakenkruis werd
15

tot het belangrijkste herkenningsteken
verheven en omgeven met de kleuren
rood en zwart. Honderden banieren,
duizenden gelijke uniformen en een even
groot aantal opgeheven armen hadden een
overdonderend effect waarvan de gevolgen
niet uitbleven.
Na de Tweede Wereldoorlog
Het materiële herstel van de gevolgen van
de Tweede Wereldoorlog was omstreeks
1960 voltooid. De nieuwe welvaart en
de zich in hoog tempo ontwikkelende
techniek luidden een ander tijdperk in en
het beeld van de westerse maatschappij
veranderde snel. Door hun enorme groei
kwamen veel bedrijven onpersoonlijker
over dan ooit. Deze breuk in de relatie
tussen de producent en het publiek deed
de behoefte aan herkenbaarheid van de
nieuwe ‘grote onbekenden’ stijgen en
visuele communicatie werd het middel bij
uitstek om de kloof te overbruggen. Het
was een middel dat niet uit de lucht kwam
vallen, maar dat zijn waarde in engere zin
reeds langdurig had bewezen.
Twee organisaties die zich na de Tweede
Wereldoorlog hebben onderscheiden door
het voeren van een consequente huisstijl
zijn Braun en ibm. De eerste beschikt over
een zeer succesvolle huisstijl en de laatste
had te veel succes.
In navolging van de opvattingen rond
visuele communicatie die eerder bij aeg
leefden, houdt Braun er een huisstijl op

Het logo van Braun is,
net als veel producten
van de onderneming,
uit geometrische
elementen gevormd.

na die haar gelijke in de wereld niet kent.
De centrale bedrijfsontwerpafdeling
– gebaseerd op de ideeën van de
Hochschule für Gestaltung in Ulm, een
navolger van het Bauhaus – heeft de
vormgeving van alle producten en andere
uitingen van visuele communicatie met
elkaar in overeenstemming gebracht.
Alles bij Braun, van de wekkers en de
kofﬁezetapparaten tot het logo, bestaat uit
rechte lijnen en vlakken, afgeronde hoeken
en cirkels. Zelfs al zou het logo niet op de
producten staan, dan nog zou iedereen
kunnen zien dat het gaat om een product
van Braun.
ibm slaagde erin om in een wereld
waarin voorheen rekenmachines en
kantooruitrustingen ongeacht het
merk werden verkocht, een stempel
te zetten op de eigen producten en
uiteindelijk op de gehele markt. Evenals
aeg maakte ibm gebruik van de beste
ontwerpers en architecten om door
middel van een visuele stijl een reeks
boodschappen over zichzelf samen
te stellen die vrijwel onveranderlijk
neerkwamen op de bevestiging van de
eigen superioriteit. Dit lukte zo goed dat
andere computerbedrijven niet eens meer
overwogen om een eigen stijl tegenover
die van ibm te zetten. De visuele stijl
van ibm – sober, modern en ingehouden
– zag er voortreffelijk uit toen ibm ermee

16

begon, maar werd naamloos en vervelend
toen hij ondoordacht en goedkoop door
de concurrentie werd nagevolgd in haar
streven om ibm compatible te zijn.
Tot besluit
Sinds het begin van de twintigste eeuw
hebben verschillende mensen met
verschillende visies op en beweegredenen
voor het realiseren van een huisstijl
gewerkt aan de visuele communicatie van
organisaties. Vanuit kunstzinnige, sociale
en economische idealen hebben zij niet
alleen de speciﬁeke huisstijl van de eigen
organisatie ontwikkeld, maar ook het
algemene concept dat aan een huisstijl ten
grondslag ligt uitgewerkt.
Uit de sinds de Oudheid bestaande
handelsmerken, die golden als
kwaliteitsmerk voor het desbetreffende
product, zijn de huisstijlen gegroeid, die
gelden als kwaliteitsmerk voor complete
organisaties. Tegenwoordig is het
daarom onder bedrijven, instellingen en
overheden gemeengoed geworden om over
een huisstijl te beschikken.
Omdat huisstijlen een zo prominente
plaats in de samenleving verworven
hebben, zijn rond het begrip huisstijl
gefundeerde theorieën ontstaan
aangaande de beeldvorming van
organisaties en de werking van huisstijl.
Hierover gaan de volgende hoofdstukken.

Imago, huisstijl, identiteit

Over het begrip huisstijl bestaat nogal
wat verwarring. De opvattingen over
de juiste interpretatie van dit begrip
variëren vrij sterk en dat leidt al snel tot
onbegrip. Zo zijn er mensen die menen
dat er sprake is van een huisstijl zodra het
briefpapier van een organisatie al jaren
in een bepaalde kleur en een willekeurig
lettertype gedrukt is; aan de andere kant
heeft de opvatting post gevat dat huisstijl
moet worden gelezen als ‘de stijl van het
huis’, waarmee dan de gehele manier
van communiceren van een organisatie
naar binnen en naar buiten toe wordt
aangeduid.
Tussen de hierboven aangehaalde
opvattingen bestaat een breed spectrum
van meningen over wat huisstijl wel en
niet is. Nu is het ook niet zo eenvoudig
om het begrip huisstijl kernachtig en
nauwkeurig te omschrijven. Vandaar dat
er in het navolgende wel een uitleg is
te vinden over wat huisstijl is, maar dat
er geen exacte deﬁnitie van het begrip
huisstijl gegeven wordt.
In dit hoofdstuk wordt huisstijl als
verschijnsel in een breder kader gezet en
vervolgens begrensd, zodat het duidelijk
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is waar het over gaat wanneer in dit boekje
over huisstijl gesproken wordt.
Imago en identiteit
Een van de aspecten voor oordeelsvorming
over mensen, voorwerpen en organisaties
is visuele waarneming. Mensen met
een minder voordelig uiterlijk worden
beduidend minder positief bejegend dan
aardig ogende mensen. Boeken met een
goede typograﬁe, gedrukt op mooi papier
en voorzien van een fraaie band worden
hoger gewaardeerd dan onverzorgde
publicaties en ook organisaties die een
positief beeld weten op te roepen bij het
publiek zullen meer sympathie ontvangen
dan organisaties waarvan het publiek
een slecht beeld heeft. Want hoezeer de
mens ook weet dat hij eigenlijk niet op het
uiterlijk mag afgaan, hij doet het toch.
Het beeld dat het publiek heeft van
iemand of – en vanaf nu gaat het in
dit boekje alleen nog daarover – van
een organisatie, heet imago. Het imago
wordt bepaald door tal van zichtbare
en onzichtbare factoren, maar in eerste
instantie en daarom ook voornamelijk
door de zichtbare factoren. Voorbeelden

daarvan zijn de vorm en de kwaliteit
van de producten, het uiterlijk van
de verpakking, de architectuur en de
inrichting van de gebouwen van de
organisatie, de manier waarop men met
het publiek omgaat, kortom: ‘de stijl van
het huis’. Het is voor elke organisatie van
belang dat haar imago bij het publiek zo
positief mogelijk is.
Staat imago voor de manier waarop het
publiek de uitstraling van een organisatie
interpreteert, identiteit bepaalt hoe en
wat de organisatie werkelijk is en vormt
dus de basis van de uitstraling van de
organisatie. Zo’n identiteit kan bewust
of onbewust ontstaan zijn, maar het is
belangrijk dat een organisatie zich altijd
van haar identiteit bewust is. Daarbij moet
de identiteit in overeenstemming zijn met
de persoonlijkheid van een organisatie, die
wordt gevormd door de mensen die deel
uitmaken van de organisatie en de cultuur
die zij samen in stand houden.
Een gedeelte van de identiteit van
een organisatie wordt gevormd door de
visuele identiteit. De visuele identiteit is
– naast reclame – dat gedeelte van de
totale identiteit dat is vormgegeven door
graﬁsche ontwerpers, productvormgevers
en eventueel ook door architecten.
Wanneer deze mensen bewust hebben
nagedacht over de totale identiteit van een
organisatie en op basis daarvan een visuele
identiteit hebben gecreëerd, dan heet het
resultaat van dat denken huisstijl.
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Huisstijl en identiteit
Huisstijl is gebaseerd op de totale
identiteit van een organisatie en maakt die
– idealiter – zichtbaar. Dat wat zichtbaar
wordt, maakt deel uit van de visuele
identiteit. Huisstijl op zijn beurt bepaalt
de visuele identiteit en daarmee mede de
totale identiteit. Deze identiteit, die weer
bepalend is voor de huisstijl, wordt dus
onder andere gevormd door de huisstijl
zelf. Concluderend mag worden gesteld
dat een goede huisstijl niet alleen een
vertolker, maar ook een versterker is voor
de identiteit van een organisatie.
Nu duidelijk is wat huisstijl is, kan ook
worden bepaald wat hij niet is. Huisstijl
is niet gelijk aan identiteit, omdat hij
nu eenmaal niet ‘de stijl van het huis’
is. In tegenstelling tot vroeger beseft
men tegenwoordig dat identiteit veel
complexer is dan huisstijl alleen. Huisstijl
is niets meer dan een afspiegeling en
versterking van de bestaande identiteit,
maar ook niets minder. Een bepaalde
kleur en een willekeurig lettertype zijn
dus geen huisstijl omdat er geen sprake is
van een afgeleide van of een bijdrage aan
de identiteit. Er bestaat overigens wel een
term voor ‘de stijl van het huis’: bedrijfsstijl.
In de praktijk blijkt overigens dat
zich momenten in het bestaan van een
organisatie voordoen, waarop huisstijl
en identiteit inwisselbare begrippen
lijken te zijn. Wanneer de identiteit
van een organisatie niet blijkt te

Alle logo’s van
(bedrijfsonderdelen
van) de voormalige
Koninklijke ptt
Nederland (kpn) sinds
1989. ptt Telecom is via
kpn Telecom opgegaan
in moederbedrijf kpn;
ptt Post is tpg Post
geworden en zal in
2006 opgaan in het
nieuwe moederbedrijf
tnt, voorheen tnt
Post Groep (tpg). De
verwarring over de
eigen identiteit is goed
zichtbaar geworden door
de ontwikkeling van de
huisstijl.

voldoen, bijvoorbeeld omdat zij niet in
overeenstemming met de persoonlijkheid
is of omdat zij sociaal onacceptabel is,
moet er worden gezocht naar een nieuwe
identiteit. Zodra deze is omschreven, is
er sprake van een gewenste identiteit en op
basis daarvan kan een nieuwe huisstijl
ontwikkeld worden. Zo’n huisstijl komt
dan tot stand tijdens een identiteitscrisis
– de gewenste identiteit is wel bekend,
maar nog niet gerealiseerd – en op dat
moment is de huisstijl de enige uiting
van de nieuwe identiteit, terwijl de oude
identiteit al is afgedankt. Door zijn
identiteitsversterkende karakter draagt
de huisstijl bij tot een snelle realisatie van
de gewenste identiteit en als alles goed
gaat zal hij al snel niet de enige bepalende
factor meer zijn voor de nieuwe identiteit.
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Huisstijl en imago
Een geslaagde huisstijl geeft de identiteit
op een juiste manier weer en versterkt
haar. Omdat huisstijl deel uitmaakt van de
visuele identiteit en dus zichtbaar is voor
het publiek, is huisstijl mede bepalend
voor het imago van een organisatie.
Iedere organisatie streeft ernaar het
imago zoveel mogelijk met de identiteit
in overeenstemming te brengen; het is
van groot belang dat het publiek een juist
beeld van de organisatie heeft. Wanneer
dit niet het geval is, is er sprake van een
ongewenste situatie. Ook wanneer een
organisatie een imago heeft dat beter is
dan op grond van de identiteit verwacht
mag worden, moet daar iets aan gedaan
worden. De organisatie zal uiteindelijk
niet aan de verwachtingen van het publiek

kunnen voldoen en het positieve beeld
dat het publiek van de organisatie heeft,
zal omslaan in een negatief beeld. Om dit
voor te zijn zal de identiteit op tijd aan het
imago moeten worden aangepast.
Het imago wordt gevormd door
een groot aantal factoren, maar in het
bijzonder door datgene wat zichtbaar is
voor het publiek. Huisstijl is zo’n factor en
daarom is het belangrijk dat de huisstijl
een goed beeld geeft van de identiteit van
een organisatie, teneinde een imago dat
daarbij aansluit te bewerkstelligen en te
ondersteunen. Hoe positiever het imago is,
des te meer sympathie zal een organisatie
ontvangen.
Huisstijl en reclame
Ook reclame behoort tot de visuele
identiteit. Toch hebben huisstijl en
reclame totaal verschillende functies.
Huisstijl tracht de identiteit van de
organisatie te verbeelden en is er primair
op gericht het contact met het publiek te
bewerkstelligen. Hij zou daarbij een zo
groot mogelijke sympathie moeten weten
te winnen en behouden. Huisstijl heeft dus
een sociale functie. Reclame daarentegen
is gericht op een zo groot mogelijk
marktaandeel en heeft daarom een
marktfunctie. Er zijn evenwel organisaties
die proberen reclame onderdeel van de
huisstijl te maken. Dat dit niet altijd
even goed lukt, komt doordat reclame en

20

huisstijl verschillende doelen dienen.
Een bepaalde variant van reclame die
corporate advertising heet, is gericht op het
uitdragen van de identiteit en daarom
zou het voor de hand liggen om te denken
dat deze vorm ook een sociale functie
heeft, net als huisstijl. Toch is corporate
advertising bedoeld om te verkopen: het
bestaan van de organisatie wordt onder de
aandacht van het publiek gebracht, met
als doel producten en diensten af te zetten.
Uiteindelijk is dus ook hier sprake van een
marktfunctie. Overigens hebben sommige
uitingen van huisstijl in tweede instantie
ook een commercieel doel: het gaat hierbij
dan vooral om productvormgeving als
onderdeel van huisstijl, zoals bij aeg en
Braun het geval is. Een goed vormgegeven
product verkoopt nu eenmaal beter dan
iets wat er slecht uitziet.
Ten slotte moet worden opgemerkt
dat bepaalde vormen van adverteren wel
degelijk onder de huisstijl kunnen vallen.
Advertenties met een neutrale boodschap,
zoals gewijzigde openingstijden of
adresgegevens, en personeelsadvertenties
kunnen heel goed onder de huisstijl
vallen. Sterker nog, het is zelfs van groot
belang dat zij in de huisstijl uitgevoerd
zijn. Want juist bij die boodschappen
heeft de organisatie veel baat bij een grote
herkenbaarheid en, zeker in het geval
van de personeelsadvertentie, bij het
verwerven van sympathie of status.

Huisstijl in theorie

Het willen uitdragen van de identiteit ligt
aan de basis van elk huisstijlprogramma.
De identiteit van een organisatie is terug
te vinden in de naam en handelwijze
enerzijds en in visuele aspecten zoals
logo’s, kleuren en lettertypen anderzijds.
Door deze identiteit onderscheidt
een organisatie zichzelf van andere
organisaties.
Het publiek leert zo de organisatie
kennen; het leert haar te aanvaarden, te
begrijpen en te waarderen. De huisstijl
zorgt voor een consistent beeld naar alle
doelgroepen en garandeert als het ware
kwaliteitsnormen. Zo draagt hij bij aan de
loyaliteit van het publiek.
Intern kapselt de huisstijl de collectieve
gevoelens en het gevoel erbij te horen
in en maakt beide zichtbaar. Maar ook
in breder opzicht kan een huisstijl een
interne functie hebben. Een gevoel van
trots op de eigen organisatie en de huisstijl
van de organisatie lopen in elkaar over en
versterken elkaar.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
drie verschillende soorten huisstijlen voor
wat betreft de vertaling van de identiteit
naar een huisstijl en op de mate waarin
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huisstijl ook daadwerkelijk de identiteit
vertolkt.
Identiteitsstructuren
Huisstijlen komen voor in veel
verschillende soorten. Om hierin
onderscheid te maken, is een
indeling ontwikkeld op basis van de
identiteitsstructuur van de organisatie.
In het algemeen onderscheidt men een
drietal identiteitsstructuren, die aangeven
hoe de identiteit van een organisatie
is opgebouwd. Of zij gecentraliseerd
dan wel gedecentraliseerd is en zo ja,
in welke mate. Er blijkt bovendien
uit of een organisatie divisies heeft,
dochterondernemingen of afzonderlijke
merken en hoe die zich verhouden tot
het geheel. Wanneer bijvoorbeeld de
visuele communicatie van een organisatie
met vier divisies bestaat uit het gebruik
van één naam, één logo en één kleur,
dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake
van een centraal geleid geheel. Wanneer
elke divisie of dochteronderneming een
eigen kleur gebruikt, is er al iets meer
zelfstandigheid te bespeuren. En wanneer
elke divisie of dochteronderneming er een

geheel eigen stijl op na houdt, is er een
nog grotere vrijheid ten opzichte van de
overkoepelende organisatie.
Ruwweg zijn er drie
identiteitsstructuren te onderscheiden: de
monolithische identiteit, de endossementidentiteit en de merken-identiteit.

Het logo van Shell wordt
op alle uitingen van de
onderneming afgebeeld.

Monolithische identiteit
Bij het gebruik van de monolithische
identiteit – ook wel aangeduid met de
Engelse term monolithic identity – gebruikt
een organisatie één naam en visuele
stijl, die voor alle geledingen van de
organisatie geldt. Bekende voorbeelden
van organisaties met een monolithische
identiteit zijn Shell en Akzo Nobel.
Shell is een bedrijf dat in de loop
der tijd steeds verder is gegroeid en
bij nieuwe bedrijfsactiviteiten daar
steeds de naam Shell aan verbond. In
de activiteiten die betrekking hebben
op de winning, rafﬁnering en verkoop
van olie en olieproducten dragen alle
bedrijfsonderdelen de naam en de visuele
stijl van Shell. Hierdoor komt Shell
op het publiek over als een machtige,
wereldomvattende ﬁrma.
Akzo Nobel is ook zo’n onderneming,
maar zij is van oorsprong samengesteld
uit een aantal afzonderlijke ﬁrma’s die
ieder over een eigen identiteit beschikten.
Als gevolg daarvan wisten slechts weinig
mensen dat de onderneming in feite
een groot concern was. In 1988, toen de
22

ﬁrma nog door het leven ging onder de
naam Akzo, wilde men daar een einde
aan maken door een monolithische
identiteit te kiezen. Vroegere ﬁrma’s
werden ineens zichtbaar als onderdeel
van Akzo en een bedrijfsnaam zoals
Sikkens werd een merknaam van Akzo
Coatings. Deze argumentatie om over te
gaan naar een monolithische identiteit
– men wilde de organisatie visualiseren
voor de buitenwereld, zoals eertijds ook
Frank Pick de London Underground
zichtbaar wilde maken – wordt ook
nogal eens gehoord bij organisaties
waar de verschillende onderdelen voor
wat betreft de visuele communicatie
allemaal hun eigen weg zijn gegaan.
Vooral bij landelijke en gemeentelijke
overheidsdiensten wil dit nog wel eens het
geval zijn.
De monolithische identiteit heeft als
voordeel dat zij de organisatie duidelijk als
een eenheid presenteert; er is nauwelijks
ruimte voor verwarring. Een nadeel is dat
het publiek het idee zou kunnen krijgen
met een logge, bureaucratische organisatie
te maken te hebben.
Endossement-identiteit
Bij een endossement-identiteit – ook
bekend als afzender-identiteit of endorsed
identity – brengt een organisatie een
aantal activiteiten onder haar naam naar
buiten en staat ook afzonderlijke divisies
of dochterondernemingen toe onder die

Drie andreaskruisen
vormen het centrale
beeldelement in
de huisstijl van de
gemeente Amsterdam.
Diensten, stadsdelen
en projecten kunnen
eventueel nog een eigen
merkteken toevoegen.

naam te opereren. Of onder een andere
naam, maar met een gelijke visuele stijl.
Het kenmerk van de overkoepelende
organisatie blijft zichtbaar, maar de
identiteit van de verschillende activiteiten
staat voorop. Een voorbeeld hiervan is de
gemeente Amsterdam.
De gemeente Amsterdam heeft
onderdelen die zich in verschillende
mate van de overkoepelende organisatie
onderscheiden: de stadsdelen bijvoorbeeld
staan wat betreft de visuele stijl dichter
bij de overkoepelende organisatie dan
de concernoverstijgende projecten.
De gemeente Amsterdam heeft een
geslaagde endossement-identiteit weten
te realiseren, waarbij de vertrouwde
andreaskruisen uit het dertiende-eeuwse
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stadswapen de gemeente een positieve
identiteit heeft weten mee te geven.
Een endossement-identiteit is heel
geschikt voor een organisatie die eenheid
in verscheidenheid wil aanbrengen. Het is
dan wel van belang dat de verscheidenheid
de eenheid niet al te zeer gaat overheersen.
Merken-identiteit
Wanneer er sprake is van een merkenidentiteit – ook wel branded identity
genoemd – werkt een organisatie met een
aantal merken die in visueel opzicht en
wat betreft de naamgeving geen enkele
relatie tot elkaar of tot de overkoepelende
organisatie vertonen. Unilever is hiervan
een voorbeeld: deze onderneming maakt
producten die in de praktijk niets met

Veel kopers van
Unilever-merken
kennen de ﬁrma zelf
niet, maar alleen de
producten.

elkaar te maken hebben, maar waarvan
het netto resultaat uiteindelijk bij de
overkoepelende organisatie terecht komt.
Overigens plaatst Unilever haar logo
sinds 2004 wél op de verpakking van haar
producten.
Het opmerkelijkste voorbeeld van
de onafhankelijkheid van een merk is
Persil. Dit zeepproduct wordt overal ter
wereld geproduceerd door de Duitse
ﬁrma Henkel, maar in Engeland en
Frankrijk door haar concurrent Lever, een
onderdeel van Unilever. Henkel was de
oorspronkelijke producent, maar na de
Eerste Wereldoorlog werd de merknaam
Persil door Lever overgenomen als
herstelbetaling voor de oorlogsschade die
aan haar bedrijven was toegebracht.
De merken-identiteit is goed toepasbaar
bij bedrijven waar de kopers van de
producten niets met de overkoepelende
organisatie te maken hebben. De meeste
organisaties met een merken-identiteit
zijn in de loop der tijd gegroeid en hebben
daardoor ongemerkt een dergelijke
identiteit gekregen.
De beschrijving van de voorgaande
identiteitsstructuren is globaal van aard.
In de praktijk blijkt dat de verschillende
identiteitsstructuren niet zo duidelijk
gescheiden zijn; het is soms moeilijk
te bepalen waar de ene in de andere
overgaat. En zonder dat ze het beseffen,
gaan organisaties soms over van de
ene structuur naar de andere. Ook
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kunnen meerdere structuren tegelijk
voorkomen binnen een organisatie.
Zo is Shell overwegend monolithisch
georiënteerd, maar bepaalde divisies
en dochterondernemingen hebben een
merken-identiteit, die dus los staat van de
naam en visuele stijl van de onderneming.
Ten slotte moet over de verschillende
identiteitsstructuren worden opgemerkt
dat de ene niet noodzakelijkerwijs beter of
slechter is dan de andere. In zichzelf zijn
ze volledig gelijkwaardig en het maakt
weinig uit welke een organisatie kiest,
zolang hij maar in overeenstemming is
met de totale identiteit van de organisatie.
De werking van huisstijl
In het hoofdstuk over imago, huisstijl en
identiteit werd vastgesteld dat huisstijl
het tastbare resultaat is van het bewust
nadenken over de totale identiteit
van een organisatie door ontwerpers
van verschillende disciplines: graﬁsch
ontwerpers, productvormgevers en
architecten.
Een van de aspecten van de totale
identiteit is de identiteitsstructuur
van de organisatie, waaraan eerder
in dit hoofdstuk aandacht is besteed.
Een ander aspect is de mate waarin de
huisstijl communiceert. Niet iedere
huisstijl geeft de identiteit in dezelfde
mate weer. Bepaalde huisstijlen geven
alleen aan welke producten of diensten
een organisatie levert, andere huisstijlen

De kern van het logo
van de Technische
Universiteit Delft
is de vlam van
Prometheus, een
ﬁguur uit de Griekse
mythologie. Wie
Prometheus niet kent,
zal ook die associatie
met het beeldmerk
niet hebben. Wat dat
betreft is de gasvlam
van de Gasunie veel
beter te begrijpen.

geven in kort bestek de hele visie van de
organisatie weer.
Huisstijl kan communiceren op vijf
verschillende niveaus. Deze niveaus zijn
cumulatief: een bepaald niveau kan niet
bereikt worden wanneer de huisstijl niet
eerst het lagere niveau omvat. Verder
dient iedere huisstijl, op welk niveau
hij zich ook bevindt, consequent te zijn
doorgevoerd. Huisstijl werkt bij de
gratie van de herhaling en wanneer die
ontbreekt, is er eenvoudig geen sprake van
een huisstijl. Ten slotte is het van belang
om te beseffen dat huisstijl als versterker
van de identiteit alleen werkt wanneer de
identiteit duidelijk is. Wanneer dat niet
het geval is, valt er ook niets te versterken.
De vijf huisstijlniveaus
Het eerste niveau is het niveau van
presentatie. De huisstijl maakt de
organisatie zichtbaar en daardoor tot op
zekere hoogte herkenbaar; het publiek
kan hieruit opmaken dat de organisatie
bestaat. De identiteit wordt niet zichtbaar.
Het volgende niveau is dat van de
acceptatie. De huisstijl creëert de bereidheid
voor aanvaarding van de organisatie.
Ook op dit niveau wordt de identiteit
niet zichtbaar, maar een huisstijl op dit
niveau is toch aanwijsbaar beter dan een
huisstijl die alleen op het vorige niveau
functioneert.
Het derde niveau behelst de substantie,
het stadium waarin het publiek ook
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daadwerkelijk overgaat tot aanvaarding
en waardering van de organisatie. De
huisstijl geeft aan dat de organisatie
een wezenlijke, tastbare kwaliteit bezit,
zodat het publiek bereid is zich bezig te
houden met de organisatie. De identiteit
wordt zichtbaar, maar komt nog niet
nadrukkelijk aan het licht.
Pregnantie is het vierde niveau waarop
een huisstijl communiceert. In dit
stadium wordt de visie van de organisatie
eenvoudig en helder gevisualiseerd en is
er sprake van een volwaardige huisstijl
die de identiteit van de organisatie in
beknopte vorm en scherp geformuleerd tot
uitdrukking brengt.
Het hoogste niveau waarop een
huisstijl zich kan bevinden is dat van de
competentie. De organisatie geeft dan aan
dat zij geloofwaardig en betrouwbaar is,
met andere woorden: competent in haar
handelen. In dit geval is er sprake van een
werkelijk geslaagde huisstijl.
Het is duidelijk dat het niveau waarop
de visuele communicatie zich afspeelt,
bepalend is voor de mate waarin de
huisstijl communiceert. De niveaus zijn
oplopend gerangschikt in de mate waarin
de huisstijl doeltreffend is. Een huisstijl
op niveau vijf is beduidend beter dan een
huisstijl op het eerste niveau. Een huisstijl
op het eerste niveau is in feite weinig meer
dan briefpapier in een bepaalde kleur en
een willekeurig lettertype. Aangezien
elke organisatie streeft naar het beste,

Het beeldmerk van Akzo
Nobel straalt een visie
uit die onmiddellijk
wordt begrepen, ook door
wie de onderneming niet
kent.

zal elke organisatie willen beschikken
over een huisstijl op het vijfde niveau.
Een probleem is dat het niveau waarop
een huisstijl zal communiceren niet
vooraf vast te stellen is. Het niveau hangt
namelijk af van de mate waarin het denken
over de identiteit van de organisatie en
de visuele uitwerking daarvan slaagt.
Een geslaagde huisstijl is daarom in hoge
mate afhankelijk van de deskundigheid en
creativiteit van de communicatieadviseurs
en ontwerpers.
Het onderzoek naar de mate waarin
een huisstijl geslaagd is, wordt lastiger
naarmate het niveau waarop men de
huisstijl wil onderzoeken hoger wordt.
Dat betekent dat het vrij eenvoudig is om
te bepalen of een huisstijl herkenbaar is,
maar dat er veel meer moeite moet worden
gedaan om na te gaan of de huisstijl
daadwerkelijk competentie uitdraagt.
De huisstijl begrijpen
Het is vrij moeilijk om de theoretische
beschouwing in dit en het voorgaande
hoofdstuk te vertalen naar de praktijk.
Het is niet zo eenvoudig vast te stellen
of een huisstijl een bepaalde identiteit
uitdraagt. Ook is het moeilijk meetbaar
of het publiek haar indruk van een
organisatie aan de kapstok van de huisstijl
ophangt. Mensen hebben bepaalde ideeën
bij bepaalde organisaties en daardoor
bij de huisstijlen van die organisaties.
Deze ideeën kunnen zijn bepaald door of
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gerelateerd aan de huisstijl, maar dat hoeft
niet noodzakelijkerwijs zo te zijn.
Een goede huisstijl laat zich kenmerken
door de visie die hij uitdraagt, ook
wanneer de associatie met de organisatie
vervalt. Dat kan een visie zijn op de
producten van de organisatie; Braun is
hiervan een voorbeeld. Dat kan ook een
visie zijn op de organisatie als geheel,
zoals bijvoorbeeld sterk naar voren komt
in het logo van Akzo Nobel. Dit logo,
dat een krachtige, allesomvattende en
toekomstgerichte identiteit weergeeft,
straalt zoveel uit dat het een goed imago
met klem bekrachtigt en zelfs een verkeerd
imago op z’n minst aan het wankelen
brengt. Het is dus zaak er bij de realisatie
van een huisstijl op te letten dat hij niet
alleen de juiste, maar ook een begrijpelijke
uitstraling heeft.
Graﬁsche vormgevers,
productontwerpers en architecten
proberen de identiteit te vangen in een
ontwerp. Of zo’n ontwerp slaagt, hangt in
de eerste plaats af van de manier waarop
de identiteit is omschreven en vervolgens
van de mate waarin het ontwerp zelf
geslaagd is. De totstandkoming van een
ontwerp is een creatief proces; daarom is
het niet mogelijk een constante kwaliteit
te garanderen. De ene dag gaat het maken
van een ontwerp nu eenmaal beter dan
de andere. Een goed geslaagd ontwerp
is daarom in zekere zin ook een beetje
afhankelijk van geluk.

Vormgeving van de huisstijl

Een geslaagde huisstijl laat zich
kenmerken doordat de vertaling van
identiteit naar ontwerp goed naar voren
komt. Zo’n huisstijl draagt bij aan een
versterking van de identiteit en zorgt voor
een duidelijk beeld voor alle doelgroepen
van de organisatie.
Daarnaast is het zinvol dat een huisstijl
een efﬁciënt gebruik van bijvoorbeeld
briefpapier en formulieren met zich
meebrengt. Op deze manier kan een
huisstijl kostenbesparend werken en
bijvoorbeeld administratieve of creatieve
werkzaamheden vereenvoudigen.
Om een consistent beeld te kunnen
vormen, is het nodig dat bepaalde
principes aan het ontwerp ten grondslag
liggen en dat de huisstijl is opgebouwd
uit een aantal basiselementen. In dit
hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan.
Ten slotte wordt de levensduur van een
ontwerp toegelicht.
Het gewone en het ongewone
Bij het ontwerp van een huisstijl zijn twee
ogenschijnlijk tegengestelde principes
van belang. Het eerste principe is dat van
het gebruik van het gewone. Om een huisstijl
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efﬁciënt te maken, moet er zoveel mogelijk
worden gestandaardiseerd. Alleen dan
levert een huisstijl ﬁnanciële voordelen
en efﬁciëntie op. Voorbeelden van
gestandaardiseerde huisstijldragers zijn
briefpapier, memo’s en rapporten.
Voor wat betreft het gebruik van het
gewone wordt er bij het ontwerpen van
een huisstijl steeds meer op gelet dat hij
geschikt moet zijn voor geautomatiseerd
gebruik. Niet zelden maakt daarom
kantoorautomatisering deel uit van een
huisstijlproject: door middel van macro’s
worden tekstverwerkers gereed gemaakt
om met de huisstijl te kunnen werken.
Werknemers die met de huisstijl werken
hoeven zelf niet meer uit te zoeken waar
en in welk lettertype bepaalde soorten
tekst op het papier moeten komen en dat
spaart niet alleen tijd, maar ook ergernis.
Naast het gebruik van het gewone
staat het gebruik van het ongewone. Door
het ongewone en daardoor opvallende
te gebruiken, vestigt de huisstijl de
aandacht op zichzelf en draagt op die
manier meer uit. Het gebruik van het
ongewone is alleen gerechtvaardigd bij
huisstijldragers die in hun ongewone

Bouwbedrijven Dura
Vermeer en bam maken
beide gebruik van een
stevige letter voor hun
logo.

vorm niet voor dagelijks gebruik
bedoeld zijn. Huisstijldragers die niet
tot de standaard kantoorbenodigdheden
behoren of een eenmalig karakter hebben,
lenen zich bij uitstek voor het gebruik
van het ongewone. Gevelbelettering en
uitnodigingen voor speciale gelegenheden
bijvoorbeeld: deze kunnen een ongewone
vorm hebben of worden toegepast op
onverwacht materiaal.
De vijf basisstijlelementen
Iedere huisstijl bestaat uit een combinatie
van een aantal basiselementen. Door hun
vorm, onderlinge afstemming en steeds
herhaald gebruik maken zij de organisatie
in visueel opzicht tot een geheel. Deze
basiselementen kunnen breed worden
toegepast, omdat ze zijn ontworpen
voor algemeen gebruik. De vijf meest
voorkomende zijn het woordmerk en het
beeldmerk, de kleuren, de typograﬁe en
het zogenaamde ‘vijfde basiselement’.
Sommige organisaties gebruiken al
deze basiselementen; andere passen alleen
een selectie toe. De ene keuze is niet beter
of slechter dan de andere. Wel is het van
belang dat de verschillende elementen
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onderling goed op elkaar zijn afgestemd.
Een gebruikelijke naam voor het
samenstel van een woordmerk en een
beeldmerk is het woord ‘logo’. Ook
wanneer een organisatie alleen een
woordmerk voert, geldt dit in de vaktaal
als logo.
Het woordmerk
Het woordmerk is een al dan niet
verkorte weergave van de naam van
een organisatie of een product, op
een dusdanige manier ontworpen dat
het zich in principe onderscheidt van
conventionele schrijfwijzen van dezelfde
naam. Naast de naam van de organisatie
kan een woordmerk ook wat zeggen over
de aard van de organisatie en dus over haar
identiteit. Een moddervet woordmerk
is geschikter voor een baggerbedrijf dan
voor een exclusieve modezaak en een
specialiteitenrestaurant kan zich heel goed
tooien met een fraai cursief woordmerk
met sierlijke halen, iets wat een aannemer
of een chemische fabriek beslist niet moet
proberen.
Veel woordmerken worden gebaseerd
op een bestaand lettertype, maar door

Het Ministerie van
Justitie heeft Vrouwe
Justitia als beeldmerk,
die als icoon voor de
organisatie fungeert.

een ingreep in bepaalde aspecten van het
lettertype of het woordbeeld wordt een
unieke combinatie verkregen. Daarnaast
is het mogelijk een speciaal lettertype te
ontwerpen voor een woordmerk.
Wat betreft de naamgeving van de
organisatie is het overigens van belang om
te weten dat niet alle namen even geschikt
zijn. In het algemeen kan worden gesteld
dat namen die een betekenis hebben het
best worden onthouden. Iets minder
makkelijk, maar nog altijd heel goed,
worden persoonsnamen of namen zonder
betekenis onthouden. Het moeilijkst
worden afkortingen onthouden. Concreet
betekent dit dat een onderneming zoals
ibm veel meer geld en moeite zal moeten
investeren in haar naamsbekendheid
dan haar concurrent Apple. Wanneer een
organisatie ervoor kiest een populaire
naam in te voeren, is dat juist als onderdeel
van een huisstijlproject een minder
moeilijke opgave. Het blijft overigens
oppassen met deze materie. Toen de
Raiffeisenbank en de Boerenleenbank
fuseerden tot de Rabobank, bleek achteraf
dat het woord rabo in het Servo-Kroatisch
‘rover’ betekent.
Het beeldmerk
Veel organisaties voeren naast het
woordmerk ook nog een beeldmerk. Het
beeldmerk is dat element van een huisstijl,
waarin de identiteit het sterkst naar voren
komt. Wat dat betreft zijn er drie soorten
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beeldmerken: het icoon, de index en het
symbool.
Een icoon is in zijn oorspronkelijke
betekenis een gestileerde vlakke
voorstelling van Christus of een van de
heiligen in de Byzantijnse kerkelijke
kunst. Als beeldmerk is de icoon een
afbeelding die sterk lijkt op het object
waarnaar zij verwijst. Een voorbeeld is het
Ministerie van Justitie, dat Vrouwe Justitia
als beeldmerk voert.
De index – Latijn voor ‘wijsvinger’ –
verwijst naar de activiteiten of andere
aspecten van de organisatie. Zo toont
Fortis in zijn beeldmerk een plattegrond
van een dorp of kleine stadskern, compleet
met twee kruisende wegen, bebouwing,
bomen en waterpartijen. Fortis verwijst
aldus naar de gemeenschap waar zij deel
van uitmaakt en middenin staat.
Het symbool als beeldmerk is het
meest abstracte; er is hier sprake van
een verdichting of een samenstel van
een aantal begrippen in een enkele
voorstelling. In een symbolisch beeldmerk
kan de visie van de organisatie eenvoudig
en helder worden gevisualiseerd. Het
is van belang dat de betekenis van
het symbool duidelijk en niet voor
meerdere interpretaties vatbaar is. Het is
overigens ook mogelijk dat een symbool
niet duidelijk is en voor geen enkele
interpretatie vatbaar; het bevat in zichzelf
geen boodschap, maar fungeert als kapstok
voor een visie. Een voorbeeld hiervan is

De dorpsplattegrond
in het logo van
Fortis verwijst naar
de gemeenschap
waar Fortis deel
van uitmaakt. Het
beeldmerk van
Randstad heeft geen
betekenis, maar fungeert
als kapstok voor alle
andere boodschappen die
Randstad uitzendt.

het beeldmerk van Randstad. Het duurt
aanvankelijk wat langer voordat zo’n
huisstijl gaat werken, maar daarna kan hij
een enorme impact krijgen.
De grenzen tussen icoon, index en
symbool zijn overigens niet altijd even
duidelijk te trekken.
Kleur
Rondom het verschijnsel kleur bestaan tal
van geschreven en ongeschreven wetten.
Kleuren roepen bepaalde associaties op en
die associaties kunnen van land tot land
verschillend zijn. In België staat men veel
wantrouwiger tegenover de kleur rood dan
in Denemarken. Daar is rood een nationale
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aangelegenheid, zoals oranje in Nederland
zijn eigen lading heeft.
Daarbij hebben verschillende kleuren
ook een verschillende attentiewaarde:
Shell voert haar tankstations niet voor
niets uit in helder rood en hard geel, dat
valt lekker op in een groen landschap. En
klm gebruikt een lichtblauwe kleur die
sterk lijkt op een strakblauwe lucht.
Het menselijk oog kan tientallen
miljoenen verschillende kleuren
onderscheiden; in de graﬁsche wereld
kunnen daarvan ruim zestien miljoen
worden gedrukt. Er zijn behoorlijk wat
kleuren die nog nooit in een huisstijl
gebruikt zijn. Wanneer een organisatie

De huislettertypen van
kpn en Silicon Graphics
(sgi) zijn speciaal
voor hen ontworpen en
voor niemand anders
beschikbaar.
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een minder bekende kleur als huiskleur
kiest en die consequent doorvoert, dan
bestaat er zelfs een kans dat mensen alleen
al bij het zien van die kleur aan de bewuste
organisatie denken. Zoiets overkwam
kpn, toen zij een opvallende kleur groen
als huiskleur introduceerde. Bij tijd en
wijle verkoopt kpn haar afgedankte
bedrijfsauto’s, die eerst zijn ontdaan
van alle huisstijlelementen, zodat alleen
nog de kleur als kenmerkend element
overblijft. Het blijkt dat inbrekers met
zo’n auto ongestoord gestolen goederen
kunnen inladen, want in de beleving van
het publiek blijft het een bedrijfsauto van
kpn en dus zal het wel in orde zijn.

Typograﬁe
De typograﬁe als basiselement van een
huisstijl is iets fundamenteel anders dan
het woordmerk. Het woordmerk behelst
alleen de vaste schrijfwijze van de naam of
de populaire naam van de organisatie; de
typograﬁe omvat alle andere vormen van
geschreven tekst.
Als onderdeel van een huisstijl
zijn er twee vormen van typograﬁe te
onderscheiden: voor belettering en voor
het verzorgen van tekst. Wanneer het
gaat om de belettering van bijvoorbeeld
gebouwen of bewegwijzering, dan kan
zich daarvoor een opvallend lettertype
lenen. Zo’n lettertype kan zelfs speciaal
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In het ofﬁciële wapen
van de gemeente Den
Haag staat al eeuwen
een ooievaar op één poot.
In de huisstijl vliegt hij.
Het bijzondere van het
beeldmerk is dat het uit
twee delen bestaat: de
ooievaar hierboven en de
afsluiting onderaan, die
de kustlijn symboliseert.

voor dit doel ontworpen zijn. Wanneer
er tekst moet worden verzorgd is het van
belang dat er een onopvallend lettertype
wordt gebruikt. Deze vorm van typograﬁe
heeft een dienende taak; het gaat erom dat
het geschrevene opvalt en niet de manier
waarop het geschrevene is vormgegeven.
Toch draagt ook de typograﬁe bij aan de
identiteit van de organisatie; een verzorgd
uiterlijk van teksten draagt bij aan een
heldere uitstraling van de organisatie.
Wat betreft typograﬁe als
huisstijlelement is de afgelopen jaren
heel wat veranderd. Vroeger was het
letteraanbod van menige drukkerij
beperkt en wilde een huisstijl algemeen
toepasbaar zijn, dan was de ontwerper
van de huisstijl meestal aangewezen op
het gebruik van een beperkt aantal zeer
gangbare lettertypen. Tegenwoordig
maakt elektronisch zetten het mogelijk
te beschikken over een grote hoeveelheid
verschillende gedigitaliseerde lettertypen,
die vele malen goedkoper in aanschaf
zijn dan de lettertypen in de oude
systemen. Hierdoor worden steeds vaker
de van oorsprong wat minder courante
lettertypen gebruikt en is het zelfs
mogelijk geworden om tegen betrekkelijk
geringe kosten een eigen lettertype te laten
ontwerpen en toe te passen.
Het vijfde basiselement
De meeste organisaties hebben een
huisstijl waar het logo, de kleuren en
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de typograﬁe samen en in een bepaalde
rangschikking zorg dragen voor de visuele
communicatie. Sommige organisaties
echter benutten ook nog een vijfde
basiselement.
Het is niet mogelijk om dit begrip
nauwkeurig, kort en bondig te deﬁniëren.
Door een aantal voorbeelden te geven,
wordt echter wel duidelijk wat er bedoeld
wordt. Vaak neemt het vijfde basiselement
een bepaalde vorm aan, die karakteristiek
is voor een huisstijl. Bekende voorbeelden
zijn de curve onder de naam Coca-Cola
en de drie schuine lichtblauwe strepen
op de ﬂanken van de stoptreinen van de
Nederlandse Spoorwegen. Soms is het
vijfde element heel ver doorgevoerd in een
organisatie. Het hoofdkantoor van ing,
gebouwd volgens de organische stroming
in de architectuur, bevat tal van hoeken
die deel zouden kunnen uitmaken van
drie-, vijf- of zevenhoeken; dat zien we
weer terug in het drukwerk, dat altijd een
element met zo’n hoek erin bevat.
Het vijfde basiselement kan een heel
sterk element van een huisstijl zijn.
Coca-Cola wordt overal ter wereld als
zodanig herkend, ook al staat de naam in
het Cyrillisch of een ander niet-Romeins
schrift. Dat is deels het gevolg van het
kleurgebruik, maar ook wanneer het
karakteristieke rood wegvalt, blijft CocaCola wie zij is en wel dankzij de curve
onder de naam, die vrijwel overal ter
wereld bekend is. Het publiek moet al

De gemeente Groningen
heeft een van de eerste
Nederlandse logo’s die
met de computer werden
vormgegeven. Eerder
was het erg moeilijk
om een mooie ovaal
te maken. Nadien
verschenen er veel
meer beeldmerken met
dergelijke accenten.

aardig vertrouwd zijn met een huisstijl,
wil het een organisatie zuiver op het vijfde
basiselement herkennen. Zodra dat het
geval is, biedt de toepassing van het vijfde
basiselement ruime mogelijkheden om de
organisatie subtiel onder de aandacht te
brengen.
Wat betreft de vijf basiselementen
moet worden gezegd, dat deze op geen
enkele wijze een directe relatie hebben
met de vijf niveaus waarop huisstijl kan
communiceren uit het vorige hoofdstuk.
Het is beslist niet zo dat een huisstijl
met of juist zonder vijfde basiselement
noodzakelijkerwijs op een bepaald niveau
zou communiceren.
Het niveau waarop een huisstijl
communiceert is afhankelijk van de
associaties die het publiek heeft bij het
zien van de huisstijl als geheel, waarbij
het beeldmerk – omdat een afbeelding nu
eenmaal meer zegt dan tekst of kleur – een
sterke rol speelt wanneer het gaat om het
uitdragen van een visie.
Het huisstijlhandboek
Wanneer de huisstijl eenmaal gereed
is, wordt hij in het huisstijlhandboek
vastgelegd. Dit handboek bevat enerzijds
voorschriften over de vormgeving
van de verschillende basiselementen
en anderzijds voorschriften over de
toepassing daarvan.
Soms zijn deze handboeken bijzonder
aantrekkelijke publicaties, fraaie staaltjes
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van de brede toepassingsmogelijkheden
van de huisstijl. Hierdoor wordt gelijk
getoond dat uitingen van de huisstijl er
in esthetisch opzicht goed uit kunnen
zien. Daar is op zich niets mis mee, zolang
het handboek daarnaast ook uitgebreide
en nauwkeurige informatie geeft hoe de
huisstijl toegepast moet worden. En daar
ontbreekt het nog wel eens aan: nogal
wat handboeken zijn tamelijk summier
wanneer het gaat om nauwkeurige
technische speciﬁcaties. De gebruikers
van deze handboeken zijn meestal meer
geïnteresseerd in de toepassing dan in het
ontwerp; zij beschouwen het handboek
meer als handleiding en het is daarom
van belang, dat het handboek ook als
zodanig wordt opgesteld, bij voorkeur met
voorbeelden van alle huisstijldragers.
Vroeger waren huisstijlhandboeken
echte boeken, vaak losbladig uitgevoerd.
Tegenwoordig worden ze vooral
digitaal gepubliceerd op het intranet
van de organisatie of, als er veel externe
vormgevers met de huisstijl in de weer
zijn, op het internet. Op deze manier kan
iedereen kennis nemen van de afspraken
aangaande de huisstijl en de benodigde
bestanden downloaden.
Levensduur van het ontwerp
Net als alles wat door de handen van
graﬁsche ontwerpers, productvormgevers
en architecten gaat, is ook huisstijl
onderhevig aan trends. Hoezeer een

Het logo van klm
stamt duidelijk uit de
tijd van voor de komst
van de computer: het
bestaat uit strakke,
geometrische vormen
die op basis van een
werktekening eenvoudig
opnieuw te tekenen zijn.

huisstijl daar ook onafhankelijk van moet
zijn, vrijwel iedere huisstijl behoort toch
tot een bepaald genre.
In de jaren zestig en zeventig was het
gemeengoed om een huisstijl te laten
beschikken over een strakke, geometrische
uitstraling. Daarvoor bestond ook een
technische reden: eenmaal ontworpen
moesten er steeds weer nieuwe ‘originelen’
van het logo kunnen worden gemaakt. De
beeldmerken van klm en Randstad zijn
hiervan voorbeelden. Als reactie hierop
maar vooral als gevolg van de komst van de
Aestedes-ontwerpcomputer en de Apple
Macintosh, halverwege de jaren tachtig,
volgden tal van huisstijlen waarin zachte,
vloeiende lijnen een hoofdrol speelden.
Het feit dat een huisstijl tot een bepaald
genre behoort, hoeft niet te betekenen
dat de huisstijl verouderd is zodra er geen
nieuwe huisstijlen in hetzelfde genre meer
worden ontworpen. Goede voorbeelden
hiervan zijn de huisstijlen van de London
Underground en Esso, die sinds hun
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ontstaan in respectievelijk 1913 en 1923
met vrijwel hetzelfde logo een huisstijl in
stand houden, zonder dat hij verouderd
lijkt. Het belangrijkste herkenningspunt,
het beeldmerk, is gelijk of vrijwel gelijk
gebleven; de rest van de stijl is onopvallend
met de smaak van de samenleving mee
veranderd. Andere huisstijlen zijn echter
wel gedoemd te verdwijnen. Een aantal
Nederlandse gemeenten kreeg in de jaren
zeventig de beschikking over een met
veel rechte hoeken gestileerde versie van
het stadswapen. Veel van die ontwerpen
voldeden niet meer aan de geldende smaak
en werden een voor een vervangen door
iets anders.
De levensduur van een huisstijl is mede
afhankelijk van de stroming waartoe
hij behoort, maar veel meer van de mate
waarin hij communiceert. Een oudere
huisstijl die een boodschap weet uit te
dragen zal veel langer meegaan dan een
nieuwer ontwerp dat weinig of niets
uitdraagt.

Betrokkenen bij huisstijlprojecten

De realisatie van een nieuwe huisstijl is een
bijzonder complex en langdurig proces.
Complex omdat het aanzien van de hele
organisatie gewijzigd wordt en langdurig
omdat er veel voorbereiding nodig is om
een huisstijl in een zo kort mogelijke tijd
te implementeren. Daarnaast is het een
langdurig proces omdat het onderhouden
van de huisstijl voortduurt tot de volgende
huisstijl zich aandient.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht
van de mogelijke betrokkenen bij
huisstijlprojecten. Het is niet onverstandig
om, behalve de interne betrokkenen,
ook externe deskundigen in de arm te
nemen. Want het lijkt erg leuk om alles
zelf te doen, maar de kans dat het door
onkunde en onervarenheid allemaal mis
gaat, is vrij groot. Uiteindelijk is het dan
waarschijnlijk goedkoper om de kennis
van externe deskundigen in te kopen.
De projectgroep huisstijl
Omdat de realisatie van een nieuwe
huisstijl zo’n omvangrijk proces is en
eenmalig van aard, kan de organisatie
daarvan op projectbasis gestalte krijgen.
Enkele medewerkers krijgen de taak
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een dergelijke opdracht op tijdelijke
basis uit te voeren, naast of in plaats van
hun gewone werkzaamheden. Door een
projectgroep in het leven te roepen en
die verantwoordelijk te stellen voor het
ontwerp en de implementatie van de
huisstijl blijft het geheel overzichtelijk,
waardoor het veranderingsproces goed
beheerst kan worden.
Bij kleinere organisaties kan een kleine
projectgroep het werk doen. Bij grotere
organisaties met een uitgebreide huisstijl
kunnen aparte werkgroepen voor speciale
onderdelen van de huisstijl in het leven
geroepen worden, die onder toezicht van
een stuurgroep staan.
Het belang van de projectgroep kan
niet genoeg benadrukt worden. Zij heeft
de eindverantwoordelijkheid en neemt
dus alle besluiten. Het is daarom goed
dat ook de directie van de organisatie in
de stuurgroep vertegenwoordigd is. En
niet alleen daarom: doordat de directie
deel uitmaakt van de projectgroep en zich
er dus direct mee bemoeit, worden alle
medewerkers zich bewust van het belang
van de huisstijl in het algemeen en het
huisstijlproject in het bijzonder.

De huisstijlbeheerder
Zelfs wanneer er duidelijke
werkspeciﬁcaties zijn opgesteld, kunnen
zich bij de implementatie van een huisstijl
altijd nog tal van onvoorziene gevallen
voordoen. Dit komt bijvoorbeeld doordat
er voor bepaalde huisstijldragers geen
ontwerp is gemaakt, of doordat het
ontwerp niet nauwkeurig genoeg is: in
de meeste huisstijlhandboeken staat een
ontwerp voor de belettering van een of
hooguit twee automodellen, terwijl de
meeste organisaties beschikken over een
wagenpark met een grotere diversiteit.
Het gebeurt regelmatig dat
huisstijlprojecten mislukken omdat
de implementatie van de huisstijl
onzorgvuldig plaatsvindt. Dit kan het
gevolg zijn van een onoordeelkundige
toepassing van het gemaakte ontwerp.
Ook kan het zijn dat degenen die
verantwoordelijk zijn voor de
implementatie het te druk hebben met
hun normale werkzaamheden om de
implementatie voldoende aandacht te
geven. In wat grotere organisaties is
het daarom al snel nodig daarvoor een
aparte functie te creëren, namelijk die
van huisstijlbeheerder. Zo’n beheerder, ook
wel ‘design manager’ genoemd, moet
affectie hebben met vormgeving, maar
hij hoeft zelf geen vormgever te zijn. In
kleinere organisaties kan de functie van
huisstijlbeheerder gecombineerd worden
met een andere functie.
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Externe deskundigen
Om de realisatie van een huisstijl te laten
slagen, kunnen er drie soorten externe
deskundigen worden geraadpleegd:
communicatieadviseurs, ontwerpers
en implementatiedeskundigen. Zij zijn
overigens niet allemaal even hard nodig.
In sommige gevallen zal het zinvol
te zijn een communicatieadviseur te
raadplegen, nog voordat wordt bepaald
wat de identiteit van de organisatie is.
Zo’n adviseur kan behulpzaam zijn bij het
benoemen van de huidige en de gewenste
identiteit en hij kan vertellen hoe een
bepaalde boodschap overgebracht moet
worden om een zo groot mogelijk effect te
behalen. Als er een communicatieadviseur
wordt geraadpleegd, dan kunnen
ontwerpers en implementatiedeskundigen
pas aan de slag zodra hij klaar is. Van
de drie externe deskundigen is de
communicatieadviseur overigens wel de
minst belangrijke; grotere organisaties
hebben voor dit doel namelijk meestal een
eigen afdeling communicatie en in kleine
organisaties liggen de zaken rondom de
identiteit vaak wat eenvoudiger, zodat
de hulp van een adviseur niet echt nodig
is. Voor middelgrote organisaties kan
het echter wel zinvol zijn een adviseur
te raadplegen. Het is in ieder geval van
groot belang dat de identiteit wordt
benoemd, of dat nu wel of niet door een
communicatieadviseur gebeurt.
De belangrijkste externe deskundige is

de ontwerper. Een huisstijl kan niet worden
gerealiseerd zonder een goede ontwerper.
Hij is degene die de identiteit die door
de huisstijl uitgedragen moet worden
vertaalt naar een concreet ontwerp. Het
werk van de ontwerper is een creatief
proces; een bepaalde identiteit leidt niet
noodzakelijkerwijs tot een bepaalde
huisstijl. Sommige organisaties zullen
daarom in het begin van de ontwerpfase
meerdere ontwerpbureaus willen
uitnodigen om over vergelijkend materiaal
te beschikken. Het bureau dat de meest
aansprekende en toepasbare schetsen
presenteert, kan vervolgens worden
gecontracteerd, waarna het de voorstellen
verder kan uitwerken.
Een betrekkelijk nieuw fenomeen
bij de realisatie van huisstijl is het
implementatiebureau. Zo’n bureau houdt
zich bezig met de daadwerkelijke
invoering van de huisstijl. Daar waar
een ontwerper ontwerpt, ontwikkelt
en controleert, daar houdt een
implementatiebureau zich bezig met
het vertalen van het ontwerp naar de
werkelijkheid, de ontwikkeling van
de huisstijldragers en het uitvoeren
van de implementatie zelf. Het werkt
conform bekende beheerstechnieken
en is objectief en onafhankelijk in de
uitvoering van zijn taak. Het uitbesteden
van de implementatie kan verstandig
zijn omdat tijd, kennis en ervaring intern
vaak ontbreken. Vooral het gebrek aan
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ervaring kan leiden tot een onjuiste
inschatting van de operatie. Daarnaast
gaat de invoering van een nieuwe huisstijl
gepaard met emoties en weerstand
binnen een organisatie en dan is het
beter dat een extern bureau daarvoor
verantwoordelijk is. Ook zijn de kosten
goed te overzien. Wanneer er gebruik
gemaakt wordt van de diensten van een
implementatiebureau, dan moet er een
goede afstemming plaatsvinden tussen
de organisatie, het ontwerpbureau en het
implementatiebureau. Dit is mogelijk
door vooraf goede afspraken te maken over
de taakverdeling.
Onderhoudstaken
Wanneer de realisatie van de huisstijl
eenmaal voltooid is, volgt het onderhoud.
Onderhoud is nodig, want zonder
onderhoud ontstaat er wildgroei en dat
doet afbreuk aan de consistentie van de
visuele communicatie en daarmee aan
de identiteit van de organisatie. Het
onderhoud van de huisstijl is daarom een
belangrijk aspect van het hebben van een
huisstijl. En misschien is het onderhoud
uiteindelijk nog wel een intensiever
gebeuren dan het huisstijlproject zelf.
Het onderhoud mag niet
veronachtzaamd worden. Er kan daarom
een huisstijlcommissie in het leven
geroepen worden, die regelmatig de
toepasbaarheid controleert. Mochten
er aanpassingen nodig zijn omdat er

nieuwe huisstijldragers bij komen of oude
gewijzigd worden, dan kan de commissie
hiertoe opdracht geven. Daarnaast
blijft er een belangrijke taak weggelegd
voor de huisstijlbeheerder: hij blijft het
aanspreekpunt voor alle medewerkers,
die vragen of opmerkingen hebben over
de huisstijl. Bovendien is hij degene, die
opdracht geeft voor het vervaardigen
van reeds vastgestelde huisstijldragers.
Ook is hij de verantwoordelijke om de
staat van onderhoud van de bestaande
huisstijldragers regelmatig te controleren.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat
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iedere huisstijl op een gegeven moment
verouderd is. Zowel de commissie en
de beheerder als de directie zijn er
verantwoordelijk voor dit te signaleren
en bij gebleken veroudering actie te
ondernemen. De bestaande huisstijl
kan dan opnieuw worden vormgegeven
of er kan een nieuwe huisstijl worden
gerealiseerd.
Maar voordat de tijd van de
onderhoudstaken daar is, zal de nieuwe
huisstijl eerst moeten worden gerealiseerd.
Daarvoor wordt in het volgende hoofdstuk
een beknopt plan van aanpak gegeven.

Organisatie van huisstijlprojecten

Bij huisstijlprojecten zijn grofweg twee
soorten activiteiten te onderscheiden:
het maken van een ontwerp en de
implementatie daarvan in de organisatie.
Hoewel het twee duidelijk gescheiden
activiteiten zijn, kunnen ze zeer wel
gelijktijdig plaatsvinden. Dit bevordert de
snelheid waarmee een huisstijlproject kan
plaatsvinden en dus ook weer voorbij is;
iets wat zeker bij fusies of bij opsplitsing
van een organisatie van belang kan zijn.
In dit hoofdstuk wordt een plan
van aanpak gegeven om ontwerp en
implementatie optimaal op elkaar af te
stemmen. De verschillende onderdelen van
zowel ontwerp als implementatie worden
hierin uiteengezet in te onderscheiden
fasen.
Vooraf moet worden opgemerkt
dat niet alle fasen even lang duren
en ook niet allemaal even intensief
zijn. Het aanvragen van offertes is een
minder langdurige bezigheid dan het
samenstellen van een lijst van potentiële
huisstijldragers, hetgeen op zijn beurt
weer minder intensief is dan het creatieve
proces dat aan de totstandkoming van de
huisstijl zelf ten grondslag ligt.
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Fase 1
Een huisstijlproject kan niet plaatsvinden
voordat is vastgesteld welke identiteit – of
eventueel gewenste identiteit – de huisstijl
moet gaan uitdragen. Zoals ook al in het
vorige hoofdstuk werd benadrukt, is het
van groot belang dat het vaststellen van de
identiteit nauwkeurig gebeurt. Wanneer
dit niet het geval is, zou de nieuwe huisstijl
wel eens binnen een niet al te lange tijd
moeten worden afgeschreven.
Dit is de fase waarin eventueel gebruik
kan worden gemaakt van de diensten van
een communicatieadviseur.
Fase 2
In deze fase wordt geïnventariseerd hoe
de huisstijl zal worden toegepast. Dat kan
op talloze manieren: hij kan zich beperken
tot briefpapier, gevelbelettering en
websites, maar een huisstijl kan ook verder
in een organisatie worden doorgevoerd
en bijvoorbeeld rollend materieel,
dienstkleding en bewegwijzering
omvatten.
Deze inventarisatie mag niet alleen
aan de vergadertafel plaatsvinden; er
moet ook daadwerkelijk een rondgang

Huisstijldragers
Advertenties
Afﬁches
Bedrijfskleding
Bewegwijzering
Borden
Briefpapier
Brochures
Catalogi
Complimentkaartjes
Enveloppen
Facturen
Faxpapier
Folders
Formulieren
Gebouwen
Handleidingen
Mappen
Memo’s
Personeelsblad
Relatiegeschenken
Schrijfblokken
Serviesgoed
Sponsormateriaal
Verpakkingen
Visitekaartjes
Vlaggen
Voertuigen
Websites

door de organisatie gemaakt worden om
te zien welke elementen als toekomstige
huisstijldragers zouden kunnen
worden aangemerkt. Tijdens deze
rondgang kunnen gelijk de eventuele
huisstijldragers worden geïnspecteerd
op de staat van onderhoud waarin zij
verkeren en kunnen zij bij gebleken
mankementen hersteld of vervangen
worden.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van
de diensten van een implementatiebureau,
dan is dit de eerste fase waarin zij bij het
huisstijlproject betrokken wordt. Ook kan
het wenselijk zijn dat het ontwerpbureau
meedoet aan de inventarisatie van
huisstijldragers, omdat dit bureau in de
volgende fase medeverantwoordelijk is
voor het programma van eisen.
Fase 3
Op basis van de inventarisatie wordt aan
de implementatiekant een programma van
eisen opgesteld, waarin wordt omschreven
wat de bedoeling van de huisstijl is: wat
zijn de eisen die aan het uiterlijk van de
huisstijl gesteld worden en waarop moet
hij worden toegepast? In dit programma
wordt werkelijk alles vastgelegd, tot
en met het niveau van naambordjes en
manchetknopen.
Het programma van eisen bevat
aspecten voor wat betreft het ontwerp
en – voor zover bekend – technische
speciﬁcaties.
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Fase 4
Het ontwerpbureau – of verschillende
ontwerpbureaus – en de organisatie
maken in overleg met elkaar afspraken
over de aspecten van de identiteit die naar
een concreet ontwerp moeten worden
vertaald. Op basis van deze afspraken
en het programma van eisen gaat het
ontwerpbureau aan de slag met het maken
van voorstellen voor de huisstijl.
Eveneens aan de hand van het
programma van eisen wordt vastgesteld
welke leveranciers in staat zijn de
benodigde huisstijldragers te leveren.
Wanneer een leverancier niet aan
bepaalde eisen kan voldoen, mogen er
geen concessies worden gedaan. Het mag
niet zo zijn dat de huisstijl al tijdens de
realisatie niet meer voldoet aan de eisen. Er
moet dan een andere leverancier gezocht
worden; mocht deze niet gevonden
kunnen worden, dan moet het programma
van eisen – in overleg met alle betrokkenen
– worden gewijzigd.
Zodra alle leveranciers geselecteerd zijn,
kunnen er offertes worden aangevraagd.
Op basis van de offertes wordt vastgesteld
welke leveranciers gecontracteerd kunnen
worden. Mocht blijken dat een bepaalde
huisstijldrager altijd te duur wordt, dan
moet het programma van eisen aangepast
worden. Nu bekend is welke leveranciers
worden gecontracteerd, is het mogelijk
een kostenbegroting op te stellen en een
logistiek plan. In dit plan wordt vastgelegd

Ontwerp

Implementatie

Initiatie

Fase 1

Identiteit vaststellen

Fase 2

Inventarisatie van huisstijldragers

Fase 3

Programma van eisen

Fase 4

Opdracht aan ontwerpbureau

Fase 5

Ontwerpproces

Fase 6

Presentatie deﬁnitieve huisstijl

Fase 7
Fase 8

Selectie leveranciers en aanvragen offertes
Opstellen logistiek plan en begroting

Presentatie logistiek plan en begroting
Motivatie van personeel

Ontwikkeling huisstijlhandboek

Invoering

Evaluatie en onderhoud
Plan van aanpak voor
de organisatie van
huisstijlprojecten
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volgens welke trajecten de huisstijl zal
worden ingevoerd.

Een huisstijl kan tot
in de kleinste details
worden doorgevoerd.
Links de binnendruk
van de enveloppen van
de politie.

Fase 5
In deze fase komt het ontwerpbureau
met verschillende voorstellen voor een
ontwerp; eventueel gebeurt dat door
meerdere bureaus. Het beste voorstel
wordt gekozen en op basis daarvan werkt
het ontwerpbureau de schetsen nader
uit tot een volwaardige huisstijl. Deze
huisstijl is al wel in zoverre beschreven
dat op basis van die beschrijving de
implementatie kan plaatsvinden; het
huisstijlhandboek wordt in een later
stadium gemaakt.
Fase 6
Zowel aan de ontwerp- als
implementatiekant vindt de presentatie
plaats. Het ontwerpbureau presenteert
het uitgewerkte ontwerp. In principe is de
huisstijl nu gereed. Mocht achteraf blijken
dat er ontwerpen moeten worden gemaakt
voor niet voorziene huisstijldragers, dan
wordt het bureau nader geraadpleegd.
Aan de implementatiekant wordt de
kostenbegroting voor de daadwerkelijke
invoering van de huisstijl gepresenteerd.
Aan de hand van deze begroting kan
worden vastgesteld in hoeverre de huisstijl
ingevoerd gaat worden. Wanneer blijkt dat
de kosten te hoog zijn, dan kan namelijk
besloten worden een deel van het plan
pas later uit te voeren of zelfs te laten
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vervallen. Het is van belang om daarbij te
beseffen dat het niet verstandig is delen
van de huisstijl te laten liggen. Er is in een
eerder stadium niet voor niets besloten
dat alle onderdelen in het programma
van eisen gerealiseerd zouden moeten
worden. Bovendien betekent het gefaseerd
of niet invoeren van bepaalde delen van
een huisstijl dat er afbreuk gedaan wordt
aan de visuele communicatie van de
organisatie als geheel. Eventueel kunnen
wel die huisstijldragers vervallen of
worden uitgesteld, die nog niet eerder deel
uitmaakten van de visuele communicatie
van een organisatie.
Fase 7
Zodra duidelijk is hoe en in welke mate de
huisstijl ingevoerd gaat worden, kunnen
er contracten met leveranciers worden
afgesloten en werkspeciﬁcaties worden
opgesteld, waarna de daadwerkelijke
invoering van de huisstijl in principe kan
beginnen.
Maar eerst moeten de werknemers
uitgebreid worden ingelicht over de
nieuwe huisstijl. De implementatie
kan niet plaatsvinden voordat het hele
personeel is doordrongen van de noodzaak
van de huisstijl; er moet rekening mee
gehouden worden dat dit enige tijd vergt.
Werknemers moeten op de hoogte zijn van
de visie achter en het doel van de nieuwe
huisstijl en dienen hierover te worden
ingelicht door de directie, omdat uit haar

betrokkenheid blijkt hoe belangrijk de
huisstijl is.
Het moet overigens niet zo zijn dat
werknemers in deze fase voor het eerst te
horen krijgen over de nieuwe huisstijl,
ook tijdens alle vorige fasen moeten zij
op de hoogte gehouden worden. Het
verschil tussen de vorige fasen en deze
is dat de verstrekte informatie nu niet
meer voorlichtend, maar motiverend van
aard is. Er moet voor gezorgd worden dat
werknemers warm lopen voor de nieuwe
huisstijl en hem op een correcte manier
gaan gebruiken.
Fase 8
De wijsheid dat een goed begin het halve
werk is, geldt zeker voor de invoering van
een huisstijl. Wanneer er gewerkt wordt
volgens het eerder opgestelde logistieke
plan en de hand wordt gehouden aan
de werkspeciﬁcaties, kan er eigenlijk
weinig meer mis gaan. Dit vereist wel
dat alle procedures en speciﬁcaties goed
zijn opgesteld; dit is het werk van het
implementatiebureau.
Toch kan blijken dat bij de
voorbereiding huisstijldragers over het
hoofd gezien zijn en waarvan het gemis
pas tijdens of na de invoeringsfase blijkt.
Het is dan van belang dat deze lacunes
ook op een professionele wijze worden
opgelost: het probleem wordt voorgelegd
aan het ontwerpbureau, dat een ontwerp
voor de ontbrekende huisstijldrager
44

vervaardigt. Hierna kan de huisstijldrager
alsnog worden gemaakt.
Terwijl de invoering plaatsvindt,
werkt het ontwerpbureau aan het
huisstijlhandboek. Hierin staat beschreven
volgens welke conventies de huisstijl
op verschillende huisstijldragers moet
worden toegepast. Het handboek is niet
zozeer voor de invoeringsfase bedoeld,
maar voor het onderhoud daarna.
De invoering van een nieuwe huisstijl
moet zo snel mogelijk voltooid zijn. Want
op het moment dat er twee huisstijlen – de
oude en de nieuwe – in omloop zijn, heeft
de organisatie twee gezichten die afbreuk
aan elkaar doen.
Met de invoering van de nieuwe
huisstijl is de operatie afgelopen. Het is
echter niet juist om te denken dat er dan
ook niets meer aan de huisstijl gedaan
hoeft te worden. Zodra alles achter
de rug is, dient de operatie te worden
geëvalueerd. Wanneer er is gewerkt met
deelprojecten, moeten die afzonderlijk
worden besproken. Uit de evaluatie blijkt
wat goed en verkeerd is gegaan en op
welke zaken gelet moet worden bij het
onderhoud van de huisstijl.
Het onderhoud mag beslist niet
veronachtzaamd worden. Wanneer een
huisstijl niet nauwgezet onderhouden
wordt, verwatert hij en daarmee de visuele
communicatie en de identiteit van de
organisatie. Dan is het hele huisstijlproject
voor niets geweest.
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Register

In dit register hebben de cursieve
paginanummers betrekking op
afbeeldingen en bijschriften. Wanneer
er achter een trefwoord meerdere
paginaverwijzingen staan, dan geeft een
vetgedrukt paginanummer aan waar
de belangrijkste informatie over het
betreffende onderwerp is te vinden. Is een
vet paginanummer achterwege gelaten,
dan zijn alle aanduidingen gelijkwaardig.
Wanneer in dit register genoemde
organisaties bekender zijn onder de
afkorting van hun naam dan onder hun
volledige naam, geniet de afkorting van de
naam de voorkeur.
Acceptatie 25
Advertenties 13, 15, 20
— Corporate advertising 20
— Personeelsadvertenties 20
aeg 14, 14, 15, 16, 20
Akzo Coatings 22
Akzo Nobel 22, 26, 26
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft,
zie aeg
Amsterdam, zie Gemeente Amsterdam
Apple 29, 34
Automatisering 27
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bam 28
Basiselementen 28
— Beeldmerk 7, 29
— Kleur 30
— Typograﬁe 31
— Vijfde basiselement 32
— Woordmerk 7, 28
Bauhaus 14, 16
Bauhütten 12
Bedrijfsstijl 18
Beeldmerk 7, 29
— Icoon 29
— Index 29
— Symbool 29
Behrens, Peter (1860–1940) 14
Belastingdienst 8
Boerenleenbank 29
Branded identity, zie Merken-identiteit
Braun 15, 16, 20, 26
Christus, zie Jezus Christus
Coca-Cola 32
Communicatieadviseurs 26, 36, 39
Competentie 25
Corporate advertising 20
Danske Statsbaner, zie dsb
Den Haag, zie Gemeente Den Haag
Derde Rijk 15
Design manager, zie Huisstijlbeheerder

Deutsche Werkbund 14, 15
dsb 8
Dura Vermeer 28
Endorsed identity, zie Endossement-identiteit
Endossement-identiteit 22
Esso 34
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