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Presentatie logo ergotherapie: Jan van Hoef 

Het logo moest energiek, fris en kleurrijk zijn. Het is gericht op de GGZ en is praktisch 

van uitstraling. 

Het heeft veel te maken met de directe kwaliteit van leven, het opheffen of hanteerbaar 

maken van dagelijkse beperkingen. 

Aan de hand van drie schetsen laat ik zien hoe het logo tot stand gekomen is. Vervolgens 

laat ik zien hoe het definitieve logo geworden is. Uiteraard waren er veel meer schetsen 

en opzetjes, deze drie zijn echter belangrijk en representatief voor hoe de 

totstandkoming van dit logo verliep. 

1) Dit plaatje stelt een mens voor. Hij heeft beentjes en armpjes, de pijl in het hoofd 
geeft de input weer die NTPNet aanbiedt. Het roept associaties op met het 

zwitsers zakmes. Trefwoorden zijn: verder kunnen, alle kanten op, ontplooing, de 

blik en tred vooruit. De persoon kan weer naar tevredenheid handelen en 

wandelen. 

2) Een wat vereenvoudigde weergave van de mens die met ondersteuning verder 
komt. Het poppetje krijgt steun in de rug, zowel fysiek (lichaam) als mentaal 

(hoofd). Het zwitsers zakmens lijkt nu meer op een waaier, wat weer de 

associatie met ontplooien oproept. 

3) Vanwege de eenvoud is het waaieridee nu uitgangspunt geworden. Daar hebben 
we gezamenlijk mee gestoeid. Waaier is ontplooing, frisse lucht. Binnen de waaier 

probeerden we wat tekst te plaatsen. Vanaf toen hebben we het ontwerp wat  

verder vereenvoudigd en kleuren die ons  opvallend en mooi leken gegeven aan 

de onderdelen van de waaier. Je zou in dit ontwerp ook een hand kunnen zien. De 

tekst  hebben we verdeeld over de drie ‘vingers’, met daaronder in het klein een 

zeer beknopte uitleg van de betekenis van ETPNet.    

   

Dan nu het EINDRESULTAAT: waaierend UITROEPTEKEN !!!  (zit er ook in)!!! 
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Presentatie logo ergotherapie: Richard Telgen 

Inleiding: 

Hallo ik ben Richard en ik kom hier nu mijn idee presenteren en de historie ervan. Ik zal 

hierbij uitleggen waar mijn idee vandaan komt en hoe het uiteindelijk is uitgewerkt. 

Historie: 

Tijdens de briefing met Dineke heb ik notities gemaakt die voor mij belangrijk waren. Ik 

heb deze thuis eens goed nagekeken en daarop gedacht wat ik belangrijk vindt om te 

laten zien in de logo.  

Ik heb hiervoor gekozen om vooral nadruk te leggen op het feit dat ergotherapie er is 

voor mensen die (tijdelijk) uit balans zijn weer rechtop te proberen te helpen. 

Voornamelijk omdat jullie mensen die hulp nodig hebben ondersteunen naar een betere 

toekomst. Vandaar dat ik balans heb gekozen. 

Hiervoor heb ik gekozen in eerste instantie voor een persoon die een ander persoon weer 

opvangt en terug op de benen probeert te helpen. (laat idee zien) Zoals u ziet heb ik in 

deze afbeelding gekozen om ETPnet ernaast te zetten en er onder te zetten ergotherpie 

ggz zodat het herkenbaarder is dat het een logo voor ergotherpie is en voor welk 

netwerk. 

Na mijn eerste idee uitgewerkt te hebben kwamen er veranderingen in 

langzamerhand.(rest van voorbeelden) De eerste verandering die werd gemaakt was 3 

poppetjes in plaats van 2 om te laten zien dat een client nu wankelt wordt opgevangen 

en uiteindelijk weer wordt teruggezet op het rechte been. Met in eerste instantie de 

hoofd van patient die wankelt en de begeleider als 1 omdat ze als 1 moeten functioneren 

om het persoon weer terug op de been te helpen.Hierbij kwam het idee om de patient die 

wankel is rood te maken. 

Na een aantal ideeën daarom heen gewerkt te hebben. Kwam het idee om gebruik te 

maken van de 3 personages om daar een N van te maken voor etpNet. Hierbij werd er et 

achter gezet etp in de eerste persoon + en ergotherapie in de ggz eronder om te laten 

zien waar het voor is. Zoals u ziet zijn al wel kleuren gebruikt met de bedoeling dat 

blauw is voor het stabiele persoon en de rood en groen hebben gebruikt van stoplicht 

voor patient verkeerd nu in status waar die niet in moet (rood) en moet gaan naar groen 

wat betekent dat de persoon is waar die moet zijn. 

De ontwerp werd nog meer verandert door eerste instantie de n te gebruiken voor net en 

etp ervoor of in de N. Hier zijn voorbeelden zoals dat geworden was. 

Eindontwerp: 

Uiteindelijk had ik 2 ontwerpen om uit te kiezen 1tje met de N voor etpnet en 1tje die 

teruggebracht werd naar een rondje in de vorm van 2 hoofden waarbij de 1 de ander 

ondersteund en erachter de naam van jullie netwerk met eronder waar etpnet voor staat. 

Dit idee komt nog steeds uit de ondersteuning waar jullie de patient weer terug helpen 

om zo goed mogelijk weer op de been te staan. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen deze 

aan jullie te presenteren als mijn logo (laat logo zien).Ik heb gekozen voor deze omdat 

die nog steeds uitbeeld wat ik voor idee had met jullie logo . 

Dit was mijn presentatie voor de logo. 
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Onze samenleving verdient een duurzame inzet van zoveel mogelijk verschillende mensen. 

Meedoen geeft kleur en glans. Het accepteren van verschillen is een sterke kracht die ons allen 

verder brengt. 

Het is de missie van geluk&co om mensen vanuit hun eigen kracht dromen te laten verwezenlijken 

en zodoende ontdekkingen te doen die bijdragen aan de ontwikkeling van het gewone leven. Ons 

idealisme brengt ons altijd een stap verder. Zo kunnen we ook langer meelopen, zelfs op minder 

begaanbare wegen. 

Een van de onderdelen van geluk&co is beeld&co. De werkzaamheden van beeld&co bestaan o.a. 

uit grafisch ontwerpen, opmaken, fotograferen, beeldbewerking, maken presentiemiddelen en 

filmpjes. Dit in opdracht van geluk&co en/of andere organisaties. Beeld&co werkt vanuit een eigen 

studio (i.o.) in Apeldoorn.  

Een vaste groep mee-werkers, vakinhoudelijke coach en persoonlijke coach voeren de 

voorkomende werkzaamheden uit. Binnen beeld&co zijn er verschillende functies beschikbaar. De 

mee-werker maakt bij de introductie de keuze die het beste past bij zijn/haar (te ontwikkelen) 

kwaliteiten en voorkeuren. Onderstaande schema geeft een overzicht van de functies die er 

beschikbaar zijn. 
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