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Waarom
dit boek?

Veenendaal. Het tot stad
uitgegroeide dorp van een
kleine 67.500 inwoners in het
midden van het land, met de
wens om door te groeien naar
90.000.
Conservatief volgens de een.
Een centrale winkelstad volgens
de ander.

Maar wat voor plek is
Veenendaal eigenlijk écht?
Veenendaal Winkelstad. Veenendaal
Groenste Stad. Veenendaal Fietsstad.
Veenendaal ICT-stad.
Zomaar een paar labels die de afgelopen
jaren aan Veenendaal toegedicht zijn.
Maar wat zegt dit over wie wij zijn?
Wat zegt dit over onze daadwerkelijke
identiteit? Wat blijft er over als je de
stickers lostrekt en puur kijkt naar de
plaats die er overblijft?
Dit boek is bedoeld om het daadwerkelijke
verhaal van Veenendaal te vertellen.
Het DNA te ontrafelen.
Wie zijn wij en wat laten we zien. Wat is
dat wat ons uniek maakt en waar wij trots
op mogen zijn.

Kortom, wie of wat is
Veenendaal en wat hebben
wij te bieden?

2

3
brandbook veenendaal deel 2 | 2020

Branding
versus
marketing
Als we het hebben over de
branding van Veenendaal, dan
hebben we het over het verhaal
van Veenendaal. Dat wat je écht
hebt en dat wat je écht bent.

In tegenstelling tot marketing gaat
branding niet om het maken van promotie
of het voorschotelen van gelikte plaatjes.
Branding draait er juist om dat je etaleert
wat je daadwerkelijk in je magazijn hebt
liggen. Wie ben je en wat kies je uit om
aan anderen te laten zien? Dit kunnen geen
honderd dingen zijn, maar je selecteert dat
wat jou onderscheidt en bijzonder maakt.
Branding is weten wie je bent. Het is het
DNA dat ten grondslag ligt aan waaróm je
de dingen doet die je doet. Pas als je die
vraag kan beantwoorden, dan kun je aan de
slag met de marketing en de doorvertaling
van je verhaal.
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Ambitie
met de
branding
van
Veenendaal

Het verhaal van Veenendaal wordt gevormd
vanuit het DNA zoals gezegd. Hier moet
een stukje tekst komen over het belang van
een collectieve ambitie. Juist ook omdat
elk domein, zoals sport, cultuur, wonen,
ondernemen, etc. zelf het verhaal moet
uitdragen in hun eigen domein.
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Wie of wat is
Veenendaal?
Als je wilt weten wat het
verhaal van Veenendaal is,
dan begin je bij de mensen die
dit het beste kunnen vertellen:
de inwoners.
Als start van onze zoektocht
hebben we aan zoveel mogelijk
Veenendalers gevraagd:
Wat is volgens jou Veenendaal?
En, wat moet er volgens jou in
de etalage komen?

Hier kwamen zo’n 200 suggesties uit, maar

er was één probleem: de antwoorden gaven
geen eenduidig beeld, maar slechts een
suggestie van wat Veenendaal zou kúnnen
zijn. Een DNA als een Zwitsers zakmes,
waarvan de mogelijkheden eindeloos zijn.
Tijd om het onderzoek naar buiten te
trekken. Want, hoe kijkt de rest van
Nederland tegen Veenendaal aan?
Welk beeld hebben zij erbij? Wat vinden
ze ervan?
In totaal hebben we meer dan 700 mensen
van verschillende leeftijd en afkomst de
bovenstaande vragen gesteld en dat leverde
uiteindelijk twee groepen op:
Aan de ene kant waren er mensen die vooral
standaard en veelal negatieve connotaties
hadden (conservatief, christelijk, industrie,
winkelen).
Aan de andere kant was er een groep
mensen die überhaupt helemaal geen beeld
of associatie bij Veenendaal had. Een blanco
beeld, waar zeker een kans ligt, maar dat
dus nog wel met het juiste verhaal ingevuld
moet worden.
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Op zoek
naar het
juiste
beeld

Na fase 1 van het onderzoek,
bestond het DNA van
Veenendaal uit 3 beelden:
• Een versplinterd beeld met
veel verschillende (standaard)
dingen
• Een negatief beeld
• Een blanco beeld

Hierop besloten we terug te gaan naar de
bron en de vraag anders te stellen. Ditmaal
vroegen we inwoners niet om te beschrijven
wat voor plek Veenendaal is, maar wat er
volgens hen allemaal gebeurt.
Wat blijkt?
Er gebeurt hier ontzettend veel!
In plaats van de standaard antwoorden
met suggesties als wol, winkelen, sigaren
en kerken, kregen we nu écht te horen
wat Veenendaal volgens hen maakt. Van
koffietentjes tot sportevenementen en van
de prachtige natuur tot het stadsstrand.
Dít is waar mensen blij van worden. Dit is
wat Veenendalers trots maakt op hun stad.
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Nu we het beginnetje van het
DNA ontrafeld hadden, konden
we op basis daarvan verder aan
de slag.
Met de positieve suggesties die we van de
Veenendalers hadden gekregen, zijn we
op zoek gegaan om passende beelden bij
deze activiteiten te verzamelen. Met deze
beelden zijn we opnieuw buiten Veenendaal
de straat op gegaan en hebben we
wederom 700 mensen bevraagd.

Ditmaal met de vraag: ‘Als je deze beelden
ziet, word je daar blij van? En; zou je op
basis van deze beelden in deze woonplaats
willen wonen?’
Het eenduidige antwoord
dat hier uit voort kwam:

‘JA!’

En tóen hadden we het haakje gevonden!
Niet de standaard beelden maken
Veenendaal, maar de dingen die in
Veenendaal gebeuren zijn dat wat je hebt
en dat wat je bent.

Word je
hier blij
van?
12
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Komen
en gaan
Eindelijk hadden we een
aanknopingspunt. Maar
daarmee meteen ook een
volgend probleem. Want
positieve beelden zijn leuk,
maar maken nog niet direct
een eenduidig verhaal.
Om een stap verder in de zoektocht te
komen, zijn we ter inspiratie eens gaan
kijken naar andere steden in de regio.
Wat doet Amersfoort? Wat doet Zeist?
Wat doet Spakenburg?

Al snel viel ons op dat al deze steden zich
duidelijk met één of twee kenmerken
profileren. Amersfoort zet in op de
historische binnenstad en het moderne
stadsleven; Zeist profileert zich als slotstad
in een groene omgeving; en Spakenburg
toont haar museumhaven en pittoreske
decor.
Maar wat ons nog meer opviel: als je goed
naar deze plaatsen kijkt, dan blijkt dat ze
allemaal bezig zijn met een toeristische
insteek. Ze zijn allemaal bezig met hoe
mensen ze mensen voor een dagje (of twee)
naar hun stad kunnen trekken en kunnen
verleiden met datgene wat ze zo prominent
in de etalage hebben gezet.

Het draait om komen en gaan.
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Komen
en blijven
Maar wat als je niet één ding
hebt waarmee je jezelf kunt
profileren? Wat als je niet één
specifieke trekpleister hebt
waarmee je mensen kunt
verleiden om naar jouw stad te
komen?
Dan moet je het omdraaien.
Wij zijn geen plek van komen
en gaan, wij zijn een plek van
komen én blijven!

Juist het feit dat wij zo’n vol magazijn
hebben en dat we centraal in een regio
liggen die op toeristisch gebied zoveel te
bieden heeft, maakt dat wij een unieke
plek zijn om je te vestigen.
De regio is de reden om naar Veenendaal
te komen. En niet alleen om te komen,
maar vooral ook om te blijven. Iedereen is
welkom. Daar ligt onze kans en ons unique
selling point.
Kortom, wij zijn er niet voor de regio,
maar de regio is er voor ons!
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De etalage
van
veenendaal
Dat geldt zeker als je kijkt naar
de branding van Veenendaal.
In plaats van op zoek te gaan
naar één ding om je mee te
profileren, kun je er natuurlijk
ook voor kiezen om de krachten
die er liggen te bundelen en voor
je te laten werken.

De kernwoorden die hierbij meteen naar
voren kwamen, zijn:
• Comfortabel
• Verbindend
• Ondernemend

Veenendaal als verbindende schakel in de
regio, waarbij je de regio gebruikt om jezelf
te profileren.
De vraag is alleen: wat zet je zélf in de
etalage?

In het kort kan de branding van
Veenendaal uitgesplitst worden in
twee onderdelen:
• Wonen
• Ondernemen

Veenendaal is een compacte stad met
alle voorzieningen (ook in de regio) nabij.
Daarnaast is het een schakel tussen Utrecht
en FoodValley, en is het een knooppunt van
bedrijven en activiteiten.

Veenendaal is groen, het heeft goede
uitvalswegen, je kunt er comfortabel en
veilig wonen, er zijn goede knooppunten, je
hebt veel winkels, het is betaalbaar, heeft
een centrale ligging en er is genoeg te doen
in de plaats zelf én in de omgeving.
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The proof of the pudding
is in the eati ng.

Wij hebben nu een aantal suggesties neergezet voor kernwaarden van Veenendaal
binnen de 2 pijlers ‘wonen’ en ‘werken’. Welke kunt u er zelf aan toevoegen?
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Dat wat
je hebt
en dat
wat je
bent

En dan, als het verhaal rond
is, kun je dit verhaal verder
doorvertalen in de juiste
marketingstrategie.
Als je weet wie je bent, kun je je
marketing daarop aanpassen.
Van DNA naar Merkverhaal.

Op basis van dat wat we zijn en dat wat we
hebben, zijn we aan de slag gegaan met het
uitwerken van een passende huisstijl. Een
huisstijl die bovendien voor verschillende
groepen geladen kan worden.
Immers, Veenendaal is de plek waar
iedereen welkom is!
Zowel kleur als logo als slogan en de
verschillende uitingen zetten Veenendaal
op de kaart en maken het merk zichtbaar.
Maar, belangrijker nog, ze vertellen het
verháál van het merk Veenendaal. Ze laten
precies dat zien dat belangrijk is:
Dat wat je hebt en dat wat je bent.
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Wat zijn
onze kernwaarden?

Comfortabel
WEL

compacte stad met
alle voorzieningen
nabij. (ook in de
regio!)

NIET

luxe, exclusief,
bourgondisch

Verbindend
WEL

schakel tussen
Utrecht en Food
Valley & stad van
“communities”

NIET

One big happy
family, alleen
gelijkgestemden

Ondernemend
WEL

Knooppunt van
bedrijven &
activiteiten

NIET

Stadse drukte,
industrie, massaal
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Toepassing logo

Toepassing
beeldmerk en
uitingen

Gebruik van het logo in zelfstandige uitingen
Op witte achtergrond (rood)

Op gekleurde achtergrond (wit)

Gebruik van het logo op uitingen van derden
Op witte achtergrond (zwart)

Op gekleurde achtergrond (wit)

Zo mag het logo niet gebruikt worden
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Kader beeldtaal

Toepassing kantelen
Als herkenbaar kader voor
fotografie en grafische vlakken
wordt gebruik gemaakt van een
afgeleide vorm uit de originele
vlag van Veenendaal.
De kantelen uit de vlag komen terug in de
vlakken. Daarnaast mogen de kantelen als
lijn terugkomen als stijl element.
Deze kaders komen terug als herkenbaar
element voor kleurvlakken en fotokaders

De vlag van Veenendaal is op 8 mei 1980 door
de gemeenteraad van de Nederlandse gemeente
Veenendaal officieel vastgesteld. De vlag wordt als
volgt omschreven:
“Vijf horizontale banen in, van boven naar beneden,
de opeenvolgende kleuren zwart-geel-blauw-geelzwart, met een hoogteverhouding 1:3:3:3:1 en waarvan
de eerste en vijfde baan verbreed zwaluwstaartig
gekanteeld zijn.[1]”
In de vlag staan de kleuren en patronen symbool voor
zaken die de hedendaagse gemeente Veenendaal
gevormd hebben. De blauwe baan staat symbool voor
de Bisschop Davidsgrift. Daaromheen liggen de twee
voormalige dorpen Stichts en Gelders Veenendaal.
Deze twee banen staan ook symbool voor de welvaart
van de gemeente.[2] Deze kleuren komen eveneens
voor in het gemeentewapen.
De zwarte banen verwijzen naar de vroegere
turfstekervelden, het zwart symboliseert de veengrond
en komt uitsluitend in de vlag voor.
Bron: Wikipedia
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Voorbeelden kantelen

Kleurgebruik
We hanteren 3 vaste kleuren voor de branding van Veenendaal.
De combinatie rood en wit staat
voor de Provincie Utrecht kleuren.

Voorbeeld kantelen als kader voor grafische vlakken

Rood:

Voorbeeld kantelen als kader voor fotografie

CMYK: 0 /100/100/0
RGB: 255/0/0
WEB: #ff0000

Zwart als steunkleur voor
lijnen en tekst.

Zwart

CMYK: 0 /0/0/100
RGB: 0/0/0
WEB: #000000

LIchtblauw als frisse variant voor
achtergond elementen en kleurvlakken.
Voorbeeld kantelen als stijlelement op de website

Lichtblauw
30

CMYK: 30 /0/13/0
RGB: 191/232/232
WEB: #bfe8e8
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Stijlelementen grafische achtergronden

Gebruik grafische elementen

Naast het kader met
de kantelen gebruiken
we ook grafische
achtergronden om de
branding een herkenbare
stijl te geven.
We onderscheiden hierin drie
vormen welke staan voor de drie
thema’s van de branding van
Veenendaal, namenlijk:
• wonen
• ondernemen
• recreatie

Stijlelement wonen
Voorbeelden als volvlak of volledige achtergrond

Stijlelement wonen
De ‘vingerafdruk’. Basis element
wat symbool staat voor het
vestigen in Veenendaal.
Centraal gelegen in het land.

Stijlelement ondernemen
Stijgende lijnen die staan voor
ontwikkeling en groei.

Stijlelement recreatie
Golvende lijnen die staan voor
beweging en reuring. Er gebeurt
alrtijd wat in Veenendaal.

Stijlelement ondernemen

Voorbeelden in combinatie met foto. Halve achtergrond of kwart achtegrond.
Het element mag verplaatst worden naar de gewenste helft of de gewenste hoek.

Dat wat je
hebt en dat
wat je bent.
32

Dat wat je
hebt en dat
wat je bent.

Voorbeelden in combinatie met tekstvlakken.

Stijlelement recreatie
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Typografie

Fotografie / beeldtaal

Koppen en intro’s:

Bij het gebruik van fotografie in
combinatie met #ditisveenendaal
is het van belang dat we het juiste
overbrengen.

Bree Serif bold

Een lettertype met een eigen karakter. Stoer, maar ook vriendelijk en toegankelijk door de
combinatie van een strakke schreef met ronde vormden. En let ook op de lachende ‘e’ en ‘k’ :)

Platte tekst:

Het gaat niet om de locatie, maar
om de mensen. We willen mensen
zien die genieten van Veenendaal.

Do’s

Het is dus van belang dat er een database
wordt aangelegd van beelden die passen
bij de branding van Veenendaal. Hier wil je
wonen, ondernemen en recreëren.
Bij voorkeur close-up en gezichten in beeld
of juist de massa tijdens events.
Geen lege straten, mensen op de rug
gefotografeerd en geposeerde beelden.
Het moet echte en oprechte beleving zijn.

Dont’s

Circular Bold
Circular Book
Een lettertype dat makkelijk leest met een modern karakter. Strak en open.
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Juist gebruik van de branding

Onjuist gebruik van de branding

Checklist:

Checklist:

• Echte foto’s

• Lege straten

• Mensen

• Geen mensen

• Plezier

• Geen emotie

• Veenendaal

• Advertenties

• Emotie

• Geposeerd

• Massa
• Geen filters
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Voorbeeld middelen

Algemene banieren

Outdoor (vast beeld per thema)

Outdoor (vast beeld per thema)

Outdoor (vast beeld per thema)
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Vervolg voorbeeld middelen

Woonbrochure cover

Woonbrochure spread Cultuur

Woonbrochure spread Sport

Woonbrochure spread Ondernemen
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Hoe nu
verder?
Met dit brandbook hebben we
een eerste aanzet gegeven in
de ontwikkeling van het Merk
Veenendaal.

Vanaf hier is het zaak om het
verhaal en het DNA om te zetten
in concrete middelen, deze
toe te passen en zo het Merk
Veenendaal stap voor stap verder
te laden.

Colofon
Concept + strategie

Steets en Beeldenstorm Reclamebureau

Van realisatie naar organisatie, lancering en
toepassing.

Vormgeving brand

Uiteraard houden we jullie van dit verhaal
op de hoogte.
En hopen we dat jullie ons in dit proces ook
blijven volgen.

Vormgeving brandbook

Want,
In Veenendaal zien we je graag komen.
Maar we zien je vooral graag blijven!

Steets en Beeldenstorm Reclamebureau

Beeldenstorm Reclamebureau
Copy
Sanne Heymann (branding)
Jeroen Uitdenbogaard (styleguide)
Illustraties
Robèrt Guérain
Fotografie
Pg. 12 - Jason Sastro
De Tostikamer
Tuinstraat 14
detostikamer.nl
Met dank aan:
Marco Hoeks
Brand Manager Veenendaal

Dit brandbook is bedoeld voor intern gebruik.
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