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Maak voor jezelf helder wat jouw doelgroep
aanspreekt en wat jij wilt uitstralen. Het is de
bedoeling dat je publiek het juiste gevoel krijgt bij je
onderneming.

Probeer je logo niet al te hip te maken en van
trends af te laten hangen. Trends waaien weer
over en daarmee dus ook de hipheid van jouw
logo. Zorg er daarom voor dat jouw logo geen
houdbaarheidsdatum heeft. Een restyling is
absoluut geen probleem! 

Het logo moet overal te gebruiken zijn, de
identiteitsdrager binnen de huisstijl. Past het op auto's?
Pennen? Boeken? T-shirts? Zorg dat het logo schaalbaar is
en in verschillende varianten herkenbaar blijft, in
verschillende kleuren bijvoorbeeld.

Wees niet te enthousiast en houd het logo
simpel. Het is van belang dat de doelgroep
je snapt en onthoudt, en dat bereik je niet
met een onmogelijk logo. 

Stem je logo af op jouw doelgroep 

Zorg dat je logo tijdloos
is

Maak een veelzijdig logo

Houd je logo eenvoudig

GOED LOGO
Het logo is een uiterst belangrijk deel van je bedrijf! Het is het eerste dat opvalt bij de
kennismaking en komt vaak terug; in advertenties, op de website, op social media en

in andere reclame-uitingen. Jouw logo is hetgeen waaraan je klanten je bedrijf
herkennen en waaraan zij een gevoel gaan koppelen. Meer dan alleen een plaatje

dus! Goede reden om hier als startende ondernemer extra stil bij te staan. 

D E  5  S T A P P E N
N A A R  E E N

Een goed voorbeeld is Alzheimer Nederland,
waarvan het logo ideaal past bij de doelgroep;
mensen met alzheimer. De 'verdwijnpunten' in het
logo maken de effecten van dementie visueel
duidelijk, wat een emotionele connectie met de
doelgroep schept. 

Een goed voorbeeld is NS, de Nederlandse
Spoorwegen. Het logo van dit bedrijf is
geboren in 1968 en gaat dus inmiddels al
flink wat jaren mee.  

Een goed voorbeeld is Whatsapp, het herkenbare groene
logo. Wanneer dit logo in het zwart, geel, of wit
voorkomt,, blijft het hetzelfde herkenbare logo.

Een goed voorbeeld is FedEx. Een strak logo
met duidelijke huisstijlkleuren. Maar de
kleine verborgen boodschap maakt het logo
uniek, de pijl die tussen de E en X schuilt.
Snelheid, precisie en vooruitgang, de drie
kernwaarden voor het bedrijf worden
hiermee geïllustreerd. 

Wees opvallend en herkenbaar met je logo 

Een goed voorbeeld is NPO 3FM. Het bedrijf heeft 
 gekozen voor een restyling van het logo. De
doelgroep van 3FM is nogsteeds hetzelfde, maar
bepaalde dj's zijn vervangen door andere, jongere dj's.
Door deze vervanging werd het tijd voor een nieuw
logo. Wel is het logo nogsteeds herkenbaar. 
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