
  

 

Checklist logo design 
 

Een logo is een onderdeel van uw huisstijl, dat wel vaak het meest in het oog springt. 

Iets om goed over na te denken bij het ontwerp ervan. En het tegelijkertijd in een 

breder verband te zien. Een los logo ontwerpen zonder link met uw huisstijl komt in 

feite neer op het bedenken van een stempeltje. Daarmee gebruikt u maar een klein 

onderdeel van uw visuele uitdrukkingsmogelijkheden.  

 

 

 Weerspiegelt dit logo ontwerp 'wie we zijn, wat we doen/bieden en hoe we het 

doen? 

Anders gezegd, krijg ik hierdoor een idee van waar het bij deze organisatie om gaat 

en wat ik er zelf aan kan hebben? 

 

 Past het logo bij onze doelgroepen?  

Dus geen flitsend logo voor senioren of een ouderwets-degelijk logo voor 

scholieren. Houd ook rekening met specifieke doelgroep-eigenschappen: kunnen 

slechtzienden dit lettertype in deze grootte goed lezen, hoe komt het logo over 

voor mensen die gedeeltelijk kleurenblind zijn? 

Roept het een clubgevoel op, straalt het integriteit uit, toont het ons 

milieuvriendelijk karakter, straalt het professionaliteit uit, etc.? 

 

 Onderscheidt dit logo ontwerp ons voldoende van andere organisaties uit 

dezelfde branche? 

 

 Straalt dit logo onze boodschap uit? 

 

 Past het logo in onze communicatiestrategie: toont het zelfironie, overtuigt het 

door creativiteit, toont het onze overeenkomst met onze relatiegroepen, etc.? 

 

 Valt dit logo ontwerp voldoende op te midden van een reeks van andere 

communicatiedragers? 

Springt bijvoorbeeld onze advertentie eruit tussen al die andere advertenties op 

een krantenpagina?  

 

 Intrigeert het? 

Is het gebruikte beeld sterk genoeg of moeten we het straks keer op keer 

uitleggen?  
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 Laat het zich goed herinneren, is het herkenbaar genoeg? 

 

 Is het eenvoudig?  

Hoe eenvoudiger, hoe meer zeggingskracht. Sterke logo's zijn vrijwel altijd tot op 

het bot uitgekleed, dus vraag je af: kan er nog niets weg? Kan er een kleur af, kan 

de vorm simpeler, is dat verloopraster nodig, etc.? 

 

 Is het eenduidig: geeft dit logo ontwerp alleen de vooraf gedefinieerde 

boodschap af? 

Geeft het meerdere boodschappen af, dan is het waarschijnlijk warrig en dus 

minder krachtig. 

 

 Oogt het professioneel? 

 

 Sluit het negatieve associaties uit?  

Denk daarbij aan kleurgebruik, abstractere vormen, nogal afwijkende lettertypes 

e.d. 

 

 Is het een tijdgebonden logo design? 

Werkt het logo over tien tot vijftien jaar nog steeds of is die fraaie trendy vorm 

van nú tegen die tijd hopeloos ouderwets? 

 

 


