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Geestdrift, gedrevenheid, passie en vakkennis. Dit alles
stroomt rijkelijk in jouw organisatie. Heel fijn! Gelukkig
hebben je accountmanagers, backoffice-medewerkers,
vakspecialisten, leden van het managementteam nog meer
in hun mars. Ze zijn verrukkelijk creatief. Een groot goed dat
je graag koestert. Zij kunnen best even de bedrijfskleuren
aanpassen, het logo verkleinen, bijwerken of gewoon even
in stukken knippen, zodat het als paashaas kan figureren...
Leuk toch?
En dan sta je in het weekend op het sportveld en zie je jouw
bedrijf langskomen op de banners langs het veld. Hm, die
creatie ziet er wel erg apart uit…
Waar ligt dat aan? Het zorgvuldig ontworpen logo met kleuren en bijpassende typografie – ofwel je huisstijl – ligt verstopt onder een dikke laag persoonlijke creativiteit van jouw
trouwe collega’s.
Dit zie ik maar al te vaak gebeuren binnen bedrijven die hun
medewerkers op alle bedrijfsregels wijzen. “O ja, we staan
trouwens ook bekend om onze rode kleur en vette letter. Doe
daar óók maar iets mee.” Maar er zijn wel hónderd kleuren
rood en nog veel meer vette letters.
De identiteit van je bedrijf raakt bedolven onder al deze goede bedoelingen. Het logo mist zijn doel, die offerte kun je
toch beter iets anders aanpakken en de LinkedIn-berichtjes
raken ondergesneeuwd.
Hoe los je dit op? Met een opgeschoonde heldere huisstijl.
Alles moet kloppen: briefpapier, visitekaartjes, formulieren,
verpakkingen, grid voor communicatiemateriaal, mail-onderschrift en er moet zelfs een basisidentiteit zijn voor LinkedIn. Hiermee heb je een stevig fundament en ben je weer
goed zichtbaar.
Leg het vast in een huisstijlhandboek (kleine versie) en geef
het aan alle nieuwe medewerkers die maar al te graag creatief zijn. Dan zit iedereen weer op het juiste spoor.
O ja... heb je advies of hulp nodig? Je kunt mij altijd bellen.
Ik help je graag!
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