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BEKEN KLEUR

HI!
E V E N  V O O R S T E L L E N

Eerst zal ik mij even voorstellen. Lijkt mij wel zo fijn als je 

ook

een beetje weet wie ik ben.

Ik ben Nancy Jaspers en een echte creatieveling. Ik ben 

graag bezig met het maken en ontwerpen van dingen.

Op mijn 12e kocht ik mijn allereerste camera en ik hoor 

mijn moeder nog zeggen: “Wat moet je daar nou mee?” 

Het was zo’n camera met een rolletje, oftewel die moest je 

laten ontwikkelen en foto’s waren - zeker voor een kind van 

12 - duur. Dus ik deed er heel zuinig mee.

Wat een verademing toen de digitale fotografie op kwam.

Maar goed, je wordt ouder en kiest een studierichting. Ik 

koos voor communicatie bij de Haagse Hogeschool. Mede 

door mijn priveleven op dat moment kwam ik daar niet 

goed tot mijn recht en ben ik na 2 jaar gestopt.
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Wat dan? Iets met mijn creativiteit moest het toch wel 

worden. Ik ben daarom de PABO gaan doen en ben in 

het onderwijs begonnen. 

Ik merkte dat ik mijn creativiteit daar niet echt meer 

kwijt kon en ben als fotograaf in 2015 voor mijzelf 

begonnen. 

De combi onderwijs en fotografie beviel in het begin 

heel erg goed.

Toch merkte ik dat ik meer wilde, meer doen met mijn 

creativiteit, mijn kennis en mijn interesses.

Daarom ben ik dit begonnen.

Focus On Your Brand!

Ik help bedrijven bij het maken van hun eigen stijl.

Een eigen stijl betekent zichtbaar, zichtbaar betekent 

herkenbaar en herkenbaar betekent binding.

Jouw bedrijf - jouw stijl - mijn werk

over kleurgebruik.

Hopelijk heb je iets aan dit e-book waarin ik je meer 

ga uitleggen over kleurgebruik.

Liefs,
Nancy



BEKEN KLEUR

Is het je weleens opgevallen 

dat het nieuws vaak een blauwe 

achtergrond heeft? En de apps 

ook vaak blauw zijn?

Is het je wel eens opgevallen dat 

apps voor winkels vaak rood of 

oranje zijn?

Daar hebben ze echt goed over 

nagedacht. Elke kleur heeft een 

betekenis.

Kleur roept ook emoties op bij 

mensen. Het menselijke brein is 

vatbaar voor kleur en heeft dus 

allerlei accosiaties (onbewust) 

opgeslagen bij een kleur.

Een hit op Netflix is momenteel 

The Home Edit. Zij werken met het 

regenboog systeem.

Dit is een systeem waarbij zij 

spullen op de kleuren van de 

regenboog sorteren.

De regenboog is iets natuurlijks 

waardoor het sorteren van spullen 

op die kleurvolgorde erg rustig en 

natuurlijk oogt.

Zie het voorbeeld hiernaast met 

kinderspullen.

De overgang van rood naar oranje 

etc oogt rustig

terwijl de kast toch best vol staat.

Een andere bekende opruim 

goeroe is Marie Kondo. 

“ E L K E  K L E U R 
H E E F T  E E N 
B E T E K E N I S 
E N  K A N 
E E N  E M O T I E 
O P R O E P E N . ”
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Zij sorteert spullen ook op kleur 

maar dan van licht naar donker.

Ook dit zorgt ervoor dat spullen 

er geordend en opgeruimd uitzien. 

Tip: ook zij heeft een show op 

Netflix.

Kleur kan dus al een hoop doen 

voor het oog en dat betekent dus 

ook voor jouw bedrijf.

Het is daarom belangrijk om je van 

te voren eens te verdiepen in de 

kleuren die bij jou en jouw bedrijf 

passen zodat je deze consequent 

kan inzetten.
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WELKE KLEUR



Ja, leuk... die mensen kunnen goed 

opruimen en sorteren en daarom 

ziet het er allemaal strak en netjes 

uit. Maar hoe kan je dit in de praktijk 

brengen voor jouw bedrijf?

Elke kleur heeft een positieve en 

een negatieve associatie. Dit is 

belangrijk om in je achterhoofd 

te houden bij het kiezen van een 

kleur. Ik zal vooral ingaan op de 

positieve associaties omdat die 

veel belangrijker zijn.

WIT

Wit is eigenlijk geen kleur. Toch wil 

ik hier graag mee beginnen. Wit 

staat voor nieuw, helder, netheid. 

Het is een rustige kleur die met 

alles gecombineerd kan worden. 

Dit is de kleur die ik vaak gebruik 

bij mijn ontwerpen en zul je ook 

vaak terug zien op bijvoorbeeld 

mijn instagram.

Negatief staat het voor; naïviteit, 

leeg en perfectionistisch.

ROOD

Rood is een hele aanwezige kleur. 

Veel sportclubs hebben rood in 

hun tenue en ik zal je uitleggen 

waarom.

Rood staat voor vuur, passie, 

kracht en romantiek. Het is een 

actieverende kleur en kan zelfs je

hartslag versnellen. Rood wordt 

ook vaak vergeleken met het 

lichaam. Van de kleur rood kun je 

zelfs meer trek krijgen.

Negatief staat het voor; pijn, 

agressie en macht.

EN DAN.. .
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ORANJE

Deze kleur wordt meestal gezien 

als een vrolijke kleur. Voor 

Nederland heeft de kleur oranje 

een extra betekenis omdat het 

onze nationale kleur is. Oranje 

staat voor creativiteit, beweging, 

plezier, kracht en beweging.

Negatief staat het voor; goedkoop 

en niet serieus.

GEEL

Deze kleur is erg opvallend. Het 

springt er echt uit. Het staat voor 

energie, voor de zon, lente en 

zomer. Het is een kleur die energie 

geeft. Geel staat voor creativiteit, 

gevoel voor geluk en fantasie.

Negatief staat het voor; ruzie, 

jaloezie en laf.

GROEN

Groen is een hele natuurlijke kleur. 

Het straalt rust uit en staat voor 

nieuw leven en vruchtbaarheid. 

Groen is een hele positieve kleur 

en wordt vaak geassocieerd met 

balans, veilig en harmonie. Het is 

een kleur die vaak bij sportscholen 

(met name yoga) wordt gebruikt. 

Ook laat het creativiteit zien en 

samenwerking.

Negatief staat het voor; jaloers 

(groen van jaloezie) en verveling.
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BLAUW

Deze kleur benoemde ik al eerder 

omdat je deze vaak ziet bij het 

nieuws. Blauw staat namelijk voor 

vertrouwen. Het is ook vaak de 

lievelings kleur van veel mensen. 

Blauw staat voor intelligentie en 

stabiliteit. Ook is het een natuurlijke 

kleur denk aan de lucht en water.

Negatief; blauw is een koude/kille 

kleur.

PAARS

Deze kleur staat voor luxe, rijkdom, 

daadkracht, rijkdom en stijl. Vaak 

wordt deze kleur gebruikt bij 

mensen met een hogere macht 

maar ook is het een hele spirituele 

kleur. Het is een vrolijke en 

creatieve kleur.

Negatief; kleur van rouw en dood.

ROZE

Deze kleur wordt als eerste 

geassocieerd met vrouwelijk. Het 

is een speelse en vrouwelijke kleur. 

Het is een kleur die staat voor 

zacht, zoet, liefde en passie.

Negatief; kinderlijk

ZWART

Duisternis, nacht, mysterie en 

kracht. Daar staat de kleur zwart 

allemaal voor. De kleur zwart is 

eigenlijk geen kleur maar straalt 

wel duidelijkheid, elegantie en stijl 

uit.

Negatief; dood en duisterenis
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Elke kleur heeft ook zijn eigen 

intensiteit welke je ook kunt 

bepalen. Denk hierbij aan licht 

roze tot aan rood of wit tot en met 

zwart. houd er rekening mee dat 

een lichtere kleur vaak vriendelijker 

overkomt maar ook de associatie 

bij de kleur ook afzwakt.

Dit zijn allemaal onderdelen waar 

je rekening mee kunt houden bij 

het hanteren van jou stijl binnen 

jouw bedrijf.

Kies voor jouw bedrijf kleuren die 

passen bij jouw stijl, waar jij en 

jouw bedrijf voor staan en wat een 

kleur is die jij mooi vindt en blij van 

wordt.

Vooral dit laatste is erg belangrijk. 

Tenslotte moet jij jouw bedrijf 

leiden en blij worden van jouw 

bedrijf.

Zo werd ik heel blij van de kleuren 

op bovenstaande foto. Mijn bedrijf 

probeer ik dan ook te bazeren op 

natuurlijke en lichte kleuren. Want 

dat is waar ik blij en rustig van 

wordt.

BEKEN KLEUR



Tot slot

Wil je samen met mij kleur bekennen? 

Of een vrijblijvend gesprek aangaan over wat ik kan betekenen 

voor jouw bedrijf?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op

W | www.focusonyourbrand.nl

E| nancy@focusonyourbrand.nl

INSTA | @focusonyourbrand

T | 0624538487
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VIND JE HET LASTIG OM EEN KLEUR TE KIEZEN? VIND JE HET LASTIG OM EEN KLEUR TE KIEZEN? 

IS JOUW HUISSTIJL NIET CONSEQUENT IS JOUW HUISSTIJL NIET CONSEQUENT 

GENOEG? GENOEG? 

HEB JE GEEN BIJPASSENDE FOTO’S VOOR JOUW HEB JE GEEN BIJPASSENDE FOTO’S VOOR JOUW 

BEDRIJF?BEDRIJF?

IK KAN JE DAAR ALLEMAAL MEE HELPEN.IK KAN JE DAAR ALLEMAAL MEE HELPEN.

IK BIED VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN AAN IK BIED VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN AAN 

OM JOU TE HELPEN ZICHTBAAR EN HERKENBAAR OM JOU TE HELPEN ZICHTBAAR EN HERKENBAAR 

TE ZIJN.TE ZIJN.

DE KEUZE IS VOLLEDIG AAN JOU EN IK GA DE KEUZE IS VOLLEDIG AAN JOU EN IK GA 

GRAAG MET JOU IN GESPREK.GRAAG MET JOU IN GESPREK.



WEBSITE | www.focusonyourbrand.nl
E-MAIL| nancy@focusonyourbrand.nl

INSTA | @focusonyourbrand
TEL | 0624538487


