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Is iets vaker een vrouw dan een man. De verbinder is empatisch, analytisch, 
charismatisch, sociaal en een netwerker. Verbinders zijn over het algemeen 
mensen om een prettig gesprek mee aan te gaan, zijn uiterst bedreven in het 
vak, zonder dat het een geleerd kunstje is. Ze luisteren echt en weten intuïtief 
hoe ze een grote gedifferentieerde groep aan zich kunnen binden.

Verbinders zijn in staat op verschillende ‘niveaus’ te communiceren. 
Ze luisteren goed, vatten kort en bondig de kernpunten samen en zijn in staat 
tijdens een proces de overeenkomsten te vinden met de andere partij. 
Ze kunnen snel en professioneel schakelen, op een weinig dwingende manier.

verbinder bij zorg thuis

Pay-off

Concept l ontwerp l communicatie
Ontwikkeling (visuele) identiteit voor Mekander - thuis in zorgbemiddeling
i.s.m. Evelien Slim - communicatie, marketing en website en Emmely van Mierlo - fotografie
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Wij zijn de verbinding tussen zelfstandige thuiszorgprofessionals en
thuiszorgvragers in Zuidoost Brabant. Wij gaan voor menselijke zorg 
van de hoogste kwaliteit, in de vertrouwde omgeving van thuis.
Door goed voor onze zelfstandige thuiszorgprofessionals te zorgen, 
kunnen zij goed voor hun cliënten zorgen.

Positionering

Zorgzuster Zuidoost-Brabant is per januari 2019 verder gegaan als 
zelfstandige onderneming onder de naam Mekander. Wij - Vitamine Mix en 
Evelien Slim - zijn gevraagd om de (visuele) identiteit te ontwikkelen.

Startend met een grondige analyse zijn we op zoek gegaan naar de 
essentie en onderscheidende kracht van de organisatie. In een merk- 
document hebben we de persoonlijkheid en de tone of voice van het 
nieuwe merk uitgewerkt. We ontwikkelden de naam, de pay-off, 
het communicatieconcept en de huisstijl.

Daarna volgde de implementatiefase. We maakten een beknopt 
communicatieplan voor de lancering en werkten de nieuwe identiteit uit 
in de basis huisstijldragers, waaronder ook verscheidene folders en een 
nieuwe website (waarbij de organisatie in een eerder stadium al had 
gekozen voor een template van Otys). De fotografie is verzorgd door 
Emmely van Mierlo.
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•  Betrouwbaar, warm, zorgzaam, serieus. Tekstuele benadering: warm
en persoonlijk; geen overdreven emotionele uitingen (bijv. veel uitroeptekens).

•   Informeel, laagdrempelig maar wel professioneel en respectvol. Geen vakjargon.
• Optimistisch.

Tone of voice
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De verbinder. Prettig in het contact. Je voelt je snel bij haar op je 
gemak. Wel serieus en professioneel. Humor. Behulpzaam. Denkt mee. 
Oplossingsgericht. Optimistisch. Enthousiast. Gedreven. Dichtbij.
Geeft vertrouwen. Voelt alsof zij er écht voor je is. Je voelt je gehoord. 
Iemand die echt meedenkt. Die haar vak verstaat. 

Persoonlijkheid

Merkdokument I naam en pay-offVitamine mix concept+creatie+communicatie I14

Deze gevoelswaarden hebben we vertaald naar de naam.

Gevoels
waarden

warmte

van mens tot mens

persoonlijk

trots

flexibel

passie

bezieling

rust

zekerheid

gesteund

sparren

gemak

vertrouwd

kwaliteit

dichtbij

met elkaar/samen
vrijheid

gehoord worden

gedreven

familiegevoel

koestering mekander

wdk. vrnw. 1. elk (aan, met, van) de ander (…) 2. ter 
aanduiding van een onderlinge nauwe aaneensluiting (…)

Informeel

Persoonlijk

Samen > samen sterk(er)

We zijn er met elkaar, voor elkaar

Grammaticaal gezien zijn elkaar en mekaar volkomen gelijk. 
Ook wat betekenis betreft is er geen verschil tussen de twee. 
Mekaar is beperkt tot het informele Nederlands. 

Wederkerig/wederzijds > het komt van beide kanten

mekander
uitspraak mukander

+
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Voorbeeld headline

Typografie
gebruikte lettertypen

Neuzeit

Avenir Next

Voorbeeld headline

Bodytekst Avenir Next Regular. Maecenas ac consectetur 
dolor, in semper odio. Praesent vitae urna tincidunt, convallis 
mi at, congue lectus. Integer eget auctor tellus. Ut porttitor 
id enim sed malesuada. Quisque tempus leo a nisl ultricies 
euismod. Curabitur sit amet quam magna. Proin eget rutrum 
nunc. Ut vehicula mauris eget porttitor vehicula. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Nullam vitae fermentum ligula, nec placerat 
risus. Sed lobortis augue sapien, non ornare justo malesuada 
sed. Aliquam eget nulla a magna ullamcorper faucibus in non 
nisl. Proin eget rutrum nunc. Ut vehicula mauris eget porttitor 
vehicula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus 
et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam vitae fermentum li-
gula, nec placerat risus. Sed lobortis augue sapien, non ornare 
justo malesuada sed. Aliquam eget nulla a magna faucibus in 
non nisl. Voor elkaar.

Tussenkop
Bodytekst Avenir Next Medium. Faucibus orci luctus et ultri-
ces posuere cubilia Curae; Nullam vitae fermentum ligula, nec 
placerat risus. Sed lobortis augue sapien, non ornare justo 
malesuada sed. Aliquam eget nulla a magna ullamcorper 
faucibus in non nisl. Proin eget rutrum nunc. Ut vehicula mau-
ris eget porttitor vehicula. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam 
vitae fermentum ligula, nec placerat risus. Sed lobortis augue 
sapien, non ornare justo malesuada sed. Aliquam eget nulla a 
magna faucibus in non nisl. Voor elkaar.

Tussenkop
Bodytekst Avenir Next Regular. - Maecenas ac consecte-
tur dolor, in semper odio. Praesent vitae urna tincidunt, 
convallis mi at, congue lectus. Integer eget auctor tellus. 
Ut porttitor id enim sed malesuada. Quisque tempus leo 
a nisl ultricies euismod. Curabitur sit amet quam magna. 
Proin eget rutrum nunc. Ut vehicula mauris eget port-
titor vehicula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam 
vitae fermentum ligula, nec placerat risus. Sed lobortis 
augue sapien, non ornare justo malesuada sed. Aliquam 
eget nulla a magna ullamcorper faucibus in non nisl. 
Proin eget rutrum nunc. Ut vehicula mauris eget port-
titor vehicula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam 
vitae fermentum ligula, nec placerat risus. Sed lobortis 
augue sapien, non ornare justo malesuada sed. Aliquam 
eget nulla a magna faucibus in non nisl. Voor elkaar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!,”@#%&

Headline lettertype

Het basis lettertype voor de mekander identiteit is 

Neuzeit. Dit lettertype wordt gebruikt op alle covers 

en titels van communicatie uitingen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!,”@#%&

Secundaire lettertype
Voor de platte tekst en tussenkoppen wordt
gebruik gemaakt van Avenir Next.

Concept l ontwerp l communicatie
Ontwikkeling (visuele) identiteit voor Mekander - thuis in zorgbemiddeling
i.s.m. Evelien Slim - communicatie, marketing en website en Emmely van Mierlo - fotografie

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Werken met Mekander betekent een vast, hecht team van 
professionals met hart voor de zorg. We zijn de stabiele en 
betrouwbare partner die steeds opnieuw uitkomst biedt bij 
(tijdelijke) capaciteitsproblemen. Heeft u een flexibele zorgverlener 
nodig? Of wilt u eens kennis maken? We horen graag van u.

Onze zzp’ers zijn actief in:
• Thuiszorg
• Verpleeg- en verzorgingshuizen
• Kleinschalige woonvormen
• Palliatieve zorg aan huis
• Ziekenhuizen
• GGZ
• Zorg voor mensen met een beperking
• PGB-cliënten

Roessel 3, 5761 RP Bakel
+31 (0)6 835 956 00
info@zorgvoormekander.nl
www.zorgvoormekander.nl

Flexibele en 
snel inzetbare 
zorgverlenersWij zijn een klein team 

dat snel schakelt en
persoonlijk is in contact. 

Mekander
voor elkaar

De juiste
zorgverlener
op het juiste
moment
Voor uw zorgorganisatie wilt u op het juiste moment over de juiste zorg-
verleners beschikken. Heeft u bijvoorbeeld veel zieke werknemers, dan 
is snel invalhulp gewenst. In de huidige tijd kan dat soms een uitdaging 
zijn. In dat geval zijn zelfstandige zorgverleners de uitkomst.

Makkelijk geregeld!
Zzp’ers in de zorg werken flexibel en zijn snel beschikbaar. Ze zijn gewend 
aan wisselende opdrachten en vinden gauw hun weg in nieuwe situaties. 
Als autonome werkers regelen zij zelf vervanging bij ziekte of verlof. 
U betaalt alleen voor de ingezette uren.

Zorgprofessionals van alle niveaus
Wanneer u behoefte heeft aan flexibele zorgverleners, staat Mekander 
voor u klaar. Dagelijks bemiddelen wij tussen zorgorganisaties in 
Zuidoost-Brabant en zelfstandige zorgverleners. Het bestand van 
zorgverleners waarmee we samenwerken vertegenwoordigt alle zorg- 
niveaus. Met onze vaste pool van verpleegkundigen, verzorgenden (IG), 
helpenden en begeleiders kunnen wij een flexibele schil rondom uw 
organisatie vormen.

Kwaliteit staat voorop
Al onze zorgverleners beschikken over de benodigde diploma’s en 
certificaten en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Via regelmatige 
deskundigheidsbevordering houden zij hun expertise up-to-date. U bent 
verzekerd van de hoogste kwaliteit zorg.

Goed voor elkaar
Naast bemiddelen ondersteunt Mekander haar zzp’ers bij de financiën, 
administratie en (bij)scholing. Wij zorgen voor een correcte administratieve 
afhandeling tussen u en uw tijdelijke zorgverlener. Daarvoor werken we 
met een professioneel online systeem, dat prettig werkt voor iedereen. U 
ontvangt maandelijks een factuur op briefpapier van de zzp’er.

Persoonlijk en doortastend
Wij zijn een klein team dat snel schakelt en persoonlijk is in contact. Wij 
kennen onze zzp’ers en zorgorganisaties goed en onze communicatielijnen 
zijn kort. Zo kunnen we meteen handelen als extra capaciteit op zeer korte 
termijn nodig is.

• Tijdelijke (ad hoc) zorgverleners
• Langdurige inzet van zorgprofessionals
• Interim of advieswerk

Mekander kan 
invulling bieden bij:

Mekander
voor elkaar

Wanneer u behoefte heeft 
aan flexibele zorgverleners, 
staat Mekander voor u klaar

• Korte lijnen, snel schakelen
• Flexibel, snel én tijdelijk inzetbaar
• Gunstige uurtarieven
• Deskundige en betrokken zorgverleners

Waarom
Mekander:
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Er liggen nu een tweetal kleurvoorstellen. Deze corporate 
kleuren zijn daarmee de primaire kleuren van het logo. Beide 
kleurencombinaties geven mekander karakter.

Toelichting kleuren
Blauw is de kleur die een gevoel oproept van loyaliteit 
betrouwbaarheid, succes, veiligheid, kracht en efficiëntie. 
Het is wereldwijd de populairste kleur als het gaat om 
favoriete kleuren. 

Groen is de kleur die sterk geassocieerd wordt met stabiliteit 
en duurzaamheid. Groen roept gevoelens op zoals geborgen-
heid, harmonie, groei, veiligheid en welzijn. Groen staat daar-
naast ook voor vernieuwing en positiviteit. De kleur geeft ons 
een gevoel van rust en veiligheid. 

Rood is een warme kleur die aandacht trekt en geassocieerd 
wordt met het lichaam. De kleur van bloed is de kleur van 
leven, vitaliteit, energie, kracht en passie. De biologische 
effecten van rood zijn stimulerend en activerend. 

Kleuren 

Corporate kleuren
primaire kleuren van het logo

Secundaire kleuren
Deze kleuren zijn te combineren met het corporate kleurenpalet. 
Ze worden aanvullend gebruikt en zijn niet bedoeld om te gebruiken 
in tekst of voor het logo. Daarvoor worden de corporate kleuren 
ingezet. 
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kleurrijk - focus op mensen - verhalend 
- sprankeling - contrast (in beeld) - con-
tact - positief - Brabants tintje/accent 
- enthousiast - helder/fris - persoonlijk - 
herkenbaar - dichtbij

Beeldtaal 
look en feel (sfeer)

© Emmely van Mierlo

© Emmely van Mierlo
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Huisstijl
voorbeelden diverse middelen

Briefpapier voor- en achterzijde

Beste mevrouw Ipsum,

Lorem dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus id tincidunt quam. Vestibulum quis 
purus nec eros ullamcorper cursus. Cras accumsan libero lacus, et lobortis lacus lacinia et. Quisque 
cursus lobortis nulla sit amet rutrum. Praesent aliquam, nisi in pretium viverra, justo nibh sodales 
mi, quis malesuada quam dui in neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere. Aliquam porttitor lacus enim, sed maximus sem euismod non. Praesent a sapien 
nisi. Phasellus at lectus at velit sollicitudin feugiat a vel magna. 

Quisque ut erat a dolor rhoncus efficitur. Maecenas placerat ex ut dui porta tempor. Fusce imper-
diet mi et quam consectetur condimentum. Nullam sit amet efficitur tellus. Integer euismod ipsum 
non finibus volutpat. Suspendisse tincidunt enim velit, ut tempor turpis hendrerit vitae.

In vulputate lacus id neque faucibus, ut dignissim risus ultrices. Proin eget neque posuere, finibus 
augue id, cursus lectus. Morbi suscipit nunc nec tempor bibendum. Morbi at mi vel dui pretium 
consequat vel ut arcu. Suspendisse id neque non ex pellentesque feugiat non in nulla. Ut a lacus ut 
justo viverra dignissim eget a ante. Donec id nulla eu turpis varius ornare eget a felis. In vestibulum 
neque nulla, quis suscipit lorem varius id.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Verschuuren

Helmond Referentie hanneke@zorgvoormekander.nl
2 juli 2018 Praesent sapien 0492 12 34 56

Zorginstelling Phasellus
Mevr. L. Ipsum
Ipsumstraat 34
5456 KJ Helmond

Postbus 16, 5760 AA Bakel  I  T +31 (0)35 888 50 47  I  www.zorgvoormekander.nl 
NL00 INGB 0000 0000 00  I  K.v.K. 00000000  I  Btw nr. NL000000000B01 

Envelop

Postbus 12, 0000 AA Helmond

Man en vrouw

Transparantie

Verbindend

Professioneel

Samen

Flexibel

Door de drie losse elementen met elkaar te verbinden ontstaat de letter m. 
Deze staat symbool voor verbinding, samen, transparantie (duidelijkheid), is 
rond (zacht/persoonlijk) en tegelijk stevig (professioneel) maar ook flexibel. 
Je ziet tevens de V van vrouw en M van man terug.

Logo l beeldmerk

Logo compleet

Folders - eigen versie per doelgroep

‘Je thuis voelen’ Duidelijk

Professioneel: thuis in het vak Wat we doen

Huiselijkheid

Pay-off
Zorgbemiddeling is een algemeen gangbare term. Geeft precies aan wat 
Mekander doet. Thuis roept de associatie op met ‘je thuis voelen’ / huiselijkheid. 
Benadrukt daarnaast de professionaliteit.: thuis zijn in het vak, weten wat er 
speelt. En is een kleine verwijzing naar thuiszorg.

mekander
visuele identiteit




