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Nieuwe huisstijl Huis ter Leede



Debriefing

Met een nieuwe en moderne huisvesting in het vooruitzicht 
is Huis ter Leede toe aan een algehele frisse en moderne 
uitstraling. 

De huidige huisstijl heeft een zakelijke look met koele kleuren. 
Iets wat niet meer past bij het huidige Huis ter Leede. Een 
warme, veilige en huiselijke plek waar ouderen zich thuis 
kunnen voelen en waar op een betrokken manier voor hen 
wordt gezorgd. 

De wensen voor een nieuwe huisstijl zijn dan ook warme 
kleuren, passend bij de mooie natuurlijke omgeving en de 
ontworpen (binnen)architectuur voor het nieuwe gebouw.

Belangrijke punten zijn: zorg voor de gehele regio, warmte 
en huiselijkheid, protestants-christelijke normen en waarden, 
herkenbaarheid en eenheid.

Aan ons als PrintPro de taak om deze punten te vangen 
in een nieuwe huisstijl, met als startpunt het logo, een 
algemene advertentie, briefpapier en visitekaartjes passend 
bij missie, visie en de kernwaarden waardevol, betrokken en 
verantwoordelijk.



Logo



Logo

Het conceptvoorstel vloeit duidelijk voort uit het huidige logo. En 
toch geven ze een groot contrast naast elkaar. Waar het huidige logo 
donker en koel is, spreken de warme kleuren van het nieuwe con-
cept. Met kleuren als koper, oranje en groen wordt gerefereerd naar 
de omliggende natuur en omgeving. Ook lopen deze kleuren straks 
mooi over in de inrichting van het nieuwe pand.

Terug komt het huisje, welke open is aan één kant. Een dak boven je 
hoofd, geborgenheid. Maar tegelijk ook open voor iedereen, uitnodi-
gend en transparant. Om het huis bevindt zich de cirkel/ovaal, welke 
ook terug komt uit het huidige logo. Huis ter Leede biedt zorg aan de 
hele regio, in vele vormen en aan vele verschillende mensen.

Het logo bestaat uit 3 kleuren. In deze kleuren komen de 3 kernwaar-
den van Huis ter Leede terug: waardevol, betrokken, verantwoorde-
lijk. Ook is hier een mooie christelijke gedachte, “Samen zorgen”, in 

abstracte wijze weergegeven. De zorg voor de bewoners door familie, 
Huis ter Leede en door God. 

De 3 kernwaarden komen ook nog terug in de vormen. Zo is de ovaal-
vorm waardevol als een glanzende edelsteen. De cirkel geeft betrok-
kenheid weer, als bij een omhelzing. De kleuren staan met elkaar in 
verbinding en zijn op deze manier voor elkaar verantwoordelijk.

De typografie van de naam en de ondertitel oogt vriendelijk en 
toegankelijk met zijn ronde vormen, maar is ook duidelijk en prettig 
leesbaar voor iedereen van alle leeftijden.

Al met al is op deze manier het nieuwe conceptvoorstel een logische 
en vloeiende evolutie van het oude logo naar een nieuw warm, 
modern en herkenbaar beeld.

Een evolutie



Doorvoering

Waardevol, betrokken, verantwoordelijk

Huis ter Leede is een protestants-christelijke 

woonzorgorganisatie in Leerdam. 

Wij bieden verpleeghuiszorg en dagbesteding 

in Leerdam. Ook kunt u bij ons terecht 

voor wijkverpleging en huishoudelijke 

ondersteuning in de brede regio.

Wij zijn 
geregeld op 
zoek naar 
nieuwe 
medewerkers!
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Huis ter Leede
wonen en zorg

Algemene advertentieDoorvoering huisst i j l

De gehele stijl van het logo is doorgetrokken in de huisstijl. 
Warme, maar ook vrolijke kleuren zorgen voor een opvallend 
en aantrekkelijk beeld, met koper als hoofdkleur. 
Ronde vormen en schuine lijnen zorgen voor een zachte en 
toegankelijke sfeer.
Het huisje kan op verschillende speelse manieren terugkomen. 
De typografie is modern, duidelijk en prettig leesbaar. 

Visitekaartje voor/achter



Doorvoering

Logo in Diaposit ief



Doorvoering

Briefpapier en Enveloppen C5/C4
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