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Naar aanleiding van het gesprek met Frank en de overige  
input voor het ontwikkelen van een nieuw logo voor  
De Stek, zijn wij creatief aan de slag gegaan. 

Elementen van logo’s kunnen met elkaar gecombineerd  
worden en er kunnen nieuwe wegen bewandeld worden.  
Het is een proces van samen creëren om het logo te ontwer-
pen dat het beste aansluit bij de uitstraling van De Stek.
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Wij hebben meerdere voorstellen uitgewerkt die een verschil-
lende uitstraling weergeven. Op de volgende pagina’s komen 
deze aan bod met ieder hun eigen onderbouwing. 

We hebben gekeken naar een spectrum van een meer strakke 
uitstraling tot een meer persoonlijke uitstraling om te kijken 
wat het beste past bij De Stek in combinatie met de door jullie 
beschreven kernwoorden.

A Twist of Lemon. 
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Naar aanleiding van de Visiebox-sessie met Frank kwamen 
deze afbeeldingen met de kernwaarden en kernwoorden naar voren.

heden uitstraling

•  samenkomen van partijen om te komen tot de oplossingen/het bedrag en vanuit daar kunnen 
weer vele dingen worden bereikt.

• We zijn onderweg, op het parcour, met hindernissen
• Net begonnen, zwembandje nog om , doel om deze spoedig te verliezen

• De markt goed overzien, een begrip zijn, hoge kwaliteit
•  Een deur naar nieuwe mogelijkheden, nog onbekend wat er achter ligt en plezier in het spel, werken
• Ik wil dat iedereen er (positief) over praat, kwaliteit

• Wij zijn het hart van Velsenoord
• Alle handen samen(werken) maken de stek
• Geen eenheidsworst, kleurrijk 
 (een meer kleurenlogo zou zeker mogen)

toekom
st
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Schetsblad
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Opzet A  

Dit logo is ontstaan vanuit het blad van de boom 

de Plataan en een vingerafdruk.

De gekleurde lijnen staan voor de verschillende 

bevolkingsgroepen die welkom zijn in De Stek en 

daar samenkomen.  De Stek is een kleurrijk geheel 

en wil dit ook uitstralen,.

Een vingerafdruk onderstreept het persoonlijke 

karakter van de mensen.

De lijnen vormen ook paden in het blad en  

het woordmerk om aan te geven dat er meerdere 

wegen mogelijk zijn en zijpaden. De Stek is divers 

en er is veel mogelijk.

De gebruikte kernwoorden:

• kleurrijk

• persoonlijk

• verbinden

• veel mogelijk

• betrokkenheid
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Opzet B  

Dit logo is ontstaan vanuit een stek en een vinger-

afdruk.

De gekleurde lijnen staan voor de verschillende 

bevolkingsgroepen die welkom zijn in De Stek en 

daar samenkomen.  De Stek is een kleurrijk geheel 

en wil dit ook uitstralen,.

Een vingerafdruk onderstreept het persoonlijke 

karakter van de mensen.

De lijnen vormen ook paden in het blad om aan 

te geven dat er meerdere wegen mogelijk zijn en 

zijpaden. De Stek is divers en er is veel mogelijk.

De gebruikte kernwoorden:

• kleurrijk

• persoonlijk

• verbinden

• veel mogelijk

• betrokkenheid
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Opzet C  

Dit logo is ontstaan vanuit het idee dat er veel 

mogelijk is bij De Stek en er meerdere paden te be-

wandelen zijn.

De kleuren in het beeldmerk en woordmerk staan 

symbool voor de verschillende groepen binnen De 

Stek. Iedere groep kan zo een eigen kleur krijgen.

In de S werken meerdere kleuren en groepen sa-

men en zijn allemaal verbonden met elkaar door 

De Stek.

De gebruikte kernwoorden:

• kleurrijk

• divers

• veel mogelijk

• betrokkenheid

• verbinding
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Opzet D  

Dit logo is ontstaan vanuit het idee: alle handen 

samen(werken) maken De Stek. Om zo aan te ge-

ven hoe De Stek is opgebouwd. Verschillende men-

sen en groepen die samenwerken.

De handgeschreven onderzin onderstreept het 

persoonlijke karakter van De Stek.

De gebruikte kernwoorden:

• kleurrijk

• persoonlijk

• samenwerken

• betrokkenheid
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Opzet E  

Dit logo is ontstaan vanuit het blad van de boom 

de Plataan, een kleurrijke uitstraling en de vele 

mogelijkheden van De Stek.

De kleuren in het blad staan voor de verschillende 

bevolkingsgroepen die welkom zijn in De Stek en 

daar samenkomen.  De Stek is een kleurrijk geheel 

en wil dit ook uitstralen.

De nerven in het blad en het woordmerk zijn er 

om aan te geven dat er meerdere wegen zijn en 

zijpaden. De Stek is divers en er is veel mogelijk.

De gebruikte kernwoorden:

• kleurrijk

• verbinden

• veel mogelijk

• betrokkenheid
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Opzet F  

Deze logo’s zijn ontstaan vanuit het idee dat De 
Stek het hart van Velsenoord is.

Het is een combinatie van de boom en het per-
soonlijke karakter van De Stek.

De kleuren in het hart staan voor de verschillende 
bevolkingsgroepen die welkom zijn in De Stek en 
daar samenkomen.  De Stek is een kleurrijk geheel 
en wil dit ook uitstralen. 

De nerven in het blad en het woordmerk zijn er 
om aan te geven dat er meerdere wegen zijn en 
zijpaden. De Stek is divers en er is veel mogelijk.

De gekleurde lijnen staan voor de verschillende 
bevolkingsgroepen die welkom zijn in De Stek en 
daar samenkomen.  De Stek is een kleurrijk geheel 
en wil dit ook uitstralen.

Een vingerafdruk onderstreept het persoonlijke 
karakter van de mensen.

De lijnen vormen ook paden in het blad en  
het woordmerk om aan te geven dat er meerdere 
wegen mogelijk zijn en zijpaden. De Stek is divers 
en er is veel mogelijk.

De gebruikte kernwoorden:
• kleurrijk
• het hart
• verbinden
• veel mogelijk
• betrokkenheid
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