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Ze zeggen dat je succes niet kunt  plannen. 
Misschien is dat waar, maar wij geloven  
dat je met een goede  planning een heel 
eind komt.

Brand story.01



Een goede planning zorgt namelijk voor grip 
en controle. Een planning die problemen 
weet voor te zijn, nog voor het problemen 
worden. Een planning die zorgt voor ritme en 
structuur. Een planning die ons beter maakt.

Brand story.01



Brand story.01

Wij plannen volgens de regels maar ook  
tussen de regels door. Zo kunnen we meer 
bieden, sneller schakelen en plannen we  
verder dan vandaag. Ook wij plannen de 
toekomst en onze plannen zijn groots.



Brand story.01

Door slimme technologie, menselijke  
interactie, oneindige mogelijkheden,  
regels en uitzonderingen maken we  
dagelijks het verschil. 
 
Van verlofaanvraag tot spoedoverleg,  
onze planning zorgt voor helderheid.



Brand story.01

We zorgen voor grip en controle op het  
nu én morgen. Want ook dan staat de  
planning centraal. Wij geloven in een  
planningstool die zorgt. 
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Primaire logo variant
De primaire logo variant heeft de voorkeur in alle 
media. Mocht dit logo niet meer leesbaar zijn, dan kun je 
uitwijken naar het DIAP logo. Deze heeft niet de voorkeur. 
Verdere uitleg DIAP logo, zie pagina 12.

Logo.02

Logo zonder pay-off Logo met pay-off



Toepassing primaire logo variant
Het primaire logo bij voorkeur altijd op een witte 
achtergrond plaatsen. Bij uitzondering kan het ook zoals 
bovenstaand op een lichte frisse kleur geplaatst worden. 
Of op een afbeelding, mits het logo goed leesbaar blijft.

Logo.02

20% Matrickx kleuren30% Matrickx kleuren



Secundaire logo variant
Het secundaire logo is de DIAP variant van het Matrickx 
logo. Deze kan eventueel gekozen worden wanneer er 
sprake is van een donkere achtergrond.

Logo.02

Logo zonder pay-off Logo met pay-off



Toepassing secundaire logo variant
Het scecundaire logo wordt altijd op een donkere 
achtergrond geplaatst.

Logo.02



Witruimte rondom logo
Het Matrickx logo bij voorkeur linksonder of rechtsboven 
plaatsen met de aangegeven witruimte eromheen. Het 
logo mag, in overleg met Mariska en Baudewijn, ook 
ergens anders in de uiting geplaatst worden zolang alle  
randvoorwaarden worden gehandhaafd. Is dat niet 

het geval (door bijvoorbeeld een drukker achtergrond), 
plaats dan een witte balk die  bovenstaande afstanden 
respecteert rondom het logo. Zo creëer je rust in het 
beeld: Matrickx moet altijd frisheid en rust uitstralen.

Logo.02
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De Matrickx kleurenset (RGB versie)
Hierboven zie je alle kleuren per set. Er zijn vier primaire 
kleuren plus off-black en wit. Let op: de CMYK kleuren 
zullen afwijken van deze RGB kleuren.

Kleuren.03

CMYK
100 - 65 - 0 - 0

RGB
14 - 30 - 255 

#0f1eff

CMYK
50 - 0 - 24 - 0

RGB
110 - 243 - 222 

#6ef3de

CMYK
0 - 0 - 0 - 0

RGB
255 - 255 - 255 

CMYK
20 - 65 - 0 - 0

RGB
235 - 110 - 245

#eb6ef5 

CMYK
60 - 80 - 0 - 0

RGB
185 - 40 - 240

#b928f0 

CMYK
80 - 65 - 60 - 85

RGB
20 - 20 - 20

#141919 

Extra kleuren
Er zijn twee secundaire kleuren die worden toegepast ter 
ondersteuning van de verlopen.

CMYK
75 - 85 - 0 - 0

RGB
151 - 38 - 241

#9726f1

CMYK
72 - 44 - 0 - 0

RGB
63 - 137 - 238

#3f89ee



De Matrickx kleurencombinaties
Hierboven een aantal voorbeelden van kleuren die goed 
werken ten opzichte van elkaar. De stijl is opgezet om 
organisch te groeien qua kleurentoepassing; de kleuren  

in de grotere bollen hebben de voorkeur maar durf,  
de stijlregels in acht nemend, zelf te spelen met 
alternatieve combinaties. 

Kleuren.03



De Matrickx kleurverlopen
Hierboven zie je de gecombineerde kleuren om 
verlopen te creëeren. Onthoud bij het gebruiken van 
verlopen dat het altijd fris eruit blijft zien en dat de copy 
correspondeert met het verloop. Er zijn twee verloop 

kleuren bij gekomen: Light Blue en Cold Purple. Deze 
kleuren worden uitsluitend gebruikt in de verlopen om 
deze te ondersteunen.

100% 

Dark blue Warm purple

100% 

100% 

Dark blue Light blue

100% 

100% 

Light blue Warm purple

100% 

100% 

Warm purple Pink

100% 

100% 

Light blue Mint Green

100% 100% 

Cold purple Mint Green

100% Light blue 100%

100% 

Light blue Pink

100% Cold Purple 100%

Kleuren.03
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Spartan (familie)

04 Typografie.

Font
Het font dat gebruikt mag worden voor alle uitingen is 
de Spartan familie. Om wat diversiteit te bieden mag de 
gehele familie gebruikt worden bij zowel print als web.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg  
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz

Spartan (regular)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg  
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz

Spartan (bold)



Spartan (familie)

04 Typografie.

Toepassing font
De Bold in combinatie met Regular hebben de voorkeur, 
maar mocht het nodig zijn dan mag er gebruikt gemaakt 
worden van de rest van de font familie.

Van header tot long copy; 
de Spartan heeft varianten 
voor alle toepassingen.
Um et exceprovit autemodit aut doluptas  
aut aut as aciasp elli ta num volorep rerchit 
ibeaquo volecupta tus enda conesti con ped 
quam imolupt.

Van header tot long copy; 
de Spartan heeft varianten 
voor alle toepassingen.
Autemodit aut doluptas aut aut as aciasp elli 
ta num volorep rerchit ibeaquo volecupta tus 
enda conesti con ped quam imolupt*.

* Id que seditatios enit fugitate sunt aliquos.

Lopende tekst voorbeeld 2Lopende tekst voorbeeld 1
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05 Beeldtaal.

Voorbeelden van beeldtaal
Voorbeelden die de beoogde sfeer, emotie en stijl 
vangen; deze beelden niet uitsluitend gebruiken.

Zelfverzekerd  
rust 
vriendelijk

Zorg
Overzicht

Autoriteit
Volwassen

Grip
Plannen 
Dynamisch


