
pagina 1Merkgids



2 Van Gogh Drenthe  Merkgids pagina 3

Inhoud 
Merkgids Van Gogh Drenthe 5

1. Inleiding 6

2. Merkwaarden 8 

3. Positionering 10  

4. Merkverhaal 11

5. Belofte 13

6. Labelgebruik beeldmerk 14

Gebruik label  13

Toepassing offline 16

Toepassing online 18

7. Contact  19

Inhoud 



4 Van Gogh Drenthe  Merkgids pagina 5

Merkgids Van Gogh Drenthe
Vincent van Gogh is wereldberoemd, maar zijn verblijf van drie maanden in Drenthe 

is relatief onbekend. Met Van Gogh als gids willen provincie Drenthe, gemeenten 

Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Drents Museum, Recreatieschap Drenthe en Marketing 

Drenthe samen met lokale partners o.a. het Van Gogh Huis Veenoord/ 

Nieuw Amsterdam, Kunstenaarsdorp Zweeloo en regionale marketingorganisaties, 

bewoners en bezoekers raken met het verhaal van Van Gogh.  

 

Vanaf 2023 wordt het verhaal van Van Gogh zichtbaar en beleefbaar gemaakt met onder 

andere een upgrade van het Van Gogh Huis, een grote tentoonstelling over Van Goghs 

Drentse periode, een muziektheaterstuk, film, fietsroute en tal van lokale initiatieven. Onkruid verbrandende boer (1883, Van Gogh Museum, 
Amsterdam / Drents Museum, Assen) 
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1. Inleiding
Hoe zorgen we dat al deze verhalen bij elkaar optellen en 
ook het verblijf van Van Gogh in Drenthe wereldberoemd 
wordt? In dit document beschrijven we hoe we het 
verhaal Van Gogh in Drenthe samen op een consistente 
manier willen vertellen en zo bouwen aan een sterk 
merk. Dat doen we door  allereerst de merkwaarden 
voor Van Gogh Drenthe te omschrijven om van daar uit 
ook de positionering, het uitgebreidere merkverhaal en 
de belofte neer te zetten. Voor marketingdoeleinden 
is er een huisstijl ontwikkeld voor Van Gogh Drenthe. 
Het gebruik en de toepassing hiervan worden in deze 
merkgids beschreven.

De merkgids geeft inspiratie aan ondernemers, 
marketeers, communicatieadviseurs en beleidsmakers. 
De gids is opgesteld samen met onze partners in 
gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, 
provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Drents 
Museum, Van Gogh Huis Veenoord/Nieuw Amsterdam, 
Kunstenaarsdorp Zweeloo, Stichting ToReCo, 
Gebiedspromotie Zuid West Drenthe en Marketing 
Drenthe. 

De turfschuit (1883, Drents Museum, Assen)
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2. Merkwaarden
Met de merkwaarden Van Gogh Drenthe laten we ons DNA zien, we geven hiermee karakter en kleur aan ons verhaal. Deze 
waarden komen terug in onze verhalen en zijn leidend voor de verdere ontwikkeling van ons merk. Ze zijn voelbaar en 
zichtbaar in de wijze waarop we de toekomst van Van Gogh Drenthe vormgeven. De vijf merkwaarden die het DNA vormen 
voor Van Gogh Drenthe, geven we hieronder weer. 

• Inspiratie
Vincent kwam naar Drenthe om inspiratie op te doen. Het Drenthe van Van Gogh is nog steeds voelbaar en tastbaar. Het 
Drentse landschap biedt inspiratie en de mogelijkheid tot rust te komen, nieuwe inzichten op te doen en je te ontwikkelen.  

• Oorspronkelijk
Het oorspronkelijke pure karakter van Drenthe, daar werd Van Gogh verliefd op. In Drenthe bieden wij echte belevingen, het 
gevoel van oorsprong zie, voel, hoor en ruik je in onze producten en onze verhalen.

• Ont-wikkeling
Vincent had Drenthe nodig om zich los te maken (ont-wikkelen) en een nieuwe stap te kunnen maken (ontwikkelen). 
Bezoekers mogen zich bij ons op hun eigen manier ont-wikkelen. 

• Afzondering 
Vincent van Gogh kwam alleen, zonder vangnet, naar Drenthe. Een periode van rust en retraite die hij gebruikte om tot zich 
zelf te komen en zich te ontwikkelen. In Drenthe kan je tot rust komen.

• Ruimte
Vincent vond in Drenthe letterlijk en figuurlijk de ruimte voor zijn kunst. Door de letterlijke ruimte van het landschap krijg jij 
makkelijker ruimte in je hoofd. 
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3. Positionering
De positionering geeft aan waarmee we ons profileren 

ten opzichte van andere bestemmingen, waarin we 

anders zijn. In Drenthe kiezen we ervoor om met name 

de inspiratie die Vincent van Gogh opdeed in het Drentse 

landschap uit te lichten. In Brabant wordt de focus meer 

gelegd op hoe Van Gogh als Brabander zich ontwikkelde 

tot kunstenaar. De Borinage zet in op de keuze van Van 

Gogh om kunstenaar te worden. In Frankrijk wordt de 

nadruk gelegd op zijn periode als ‘volwassen’ kunstenaar. 

Het oorspronkelijke Drentse landschap inspireerde 

Vincent van Gogh om in alle rust zijn passie voor 

de kunst te ontwikkelen.  Datzelfde landschap 

geeft jou ruimte om weer op te laden. Als tastbaar 

erfgoed is in Drenthe het Van Gogh Huis als woon- 

en werkplek van Van Gogh te bezoeken.

1  https://vangoghletters.org/vg/letters/let405/letter.html
2  https://vangoghletters.org/vg/letters/let396/letter.html

‘Drenthe is zoo mooi, het is 
onbeschrijflijk schoon’ 1

‘Alles roept U toe:  
schilder! Zóó echt en  

zoo gevarieerd.’2

4. Merkverhaal
Het merkverhaal is de gemeenschappelijke rode draad 

van Van Gogh Drenthe waarin we iets uitgebreider dan 

in de positionering aangeven wat ons collectieve verhaal 

is. We kunnen de tekst als inspiratie benutten voor onze 

eigen teksten en communicatie.

Drie maanden van het jaar 1883 verbleef Vincent 

van Gogh in Drenthe. Een korte, maar belangrijke 

periode in zijn leven.  Zijn verblijf- en werkplaats, 

het huidige Van Gogh Huis in Veenoord/ Nieuw 

Amsterdam, is toegankelijk voor publiek. Op advies 

van bevriende kunstenaars kwam Van Gogh naar 

Drenthe om zich door het oerlandschap en de 

Drentse veenarbeiders te laten inspireren. 

‘Het land is superbe, superbe, alles roept U toe: 

schilder! Zóó echt en zoo gevarieerd.’ 2 



12 Van Gogh Drenthe  Merkgids pagina 13

 ‘Ik ben in een prachtig land’ 5 
‘Plant U in den grond van 

Drenthe – gij zult er kiemen.’ 4

Van Gogh vond rust en oorsprong in Drenthe ‘Het is 

hier zoo gansch & al dat wat ik mooi vind. Dat wil 

zeggen, ’t is hier vrede.’3  Even op zichzelf, zonder 

vangnet, kon Van Gogh in alle rust zijn passie voor 

de kunst ontwikkelen. Hij experimenteerde met stijl, 

techniek en thema’s, die je terugvindt in zijn latere 

werken. Dat oorspronkelijke leven en landschap is er 

nog steeds in Drenthe! Je kunt er net als Vincent nog 

altijd de ruimte vinden om weer op te laden. ‘Dus zeg 

ik tot U, plant U in den grond van Drenthe – gij zult er 

kiemen.’ 4

5. Belofte
Wat beloven we onze gasten? Welke ervaring willen we 

ze meegeven? Dat vertellen we in onze belofte. 

Sta op dezelfde plek waar Van Gogh stond en 

vind net als Van Gogh inspiratie in het Drentse 

landschap.

3  https://vangoghletters.org/vg/letters/let393/letter.html
4  https://vangoghletters.org/vg/letters/let400/letter.html
5  https://vangoghletters.org/vg/letters/let390/letter.html
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6. Labelgebruik beeldmerk
VAN GOGH DRENTHE maken we samen.  Een goede en eenduidige zichtbaarheid vinden we heel belangrijk. Om te zorgen 

dat het label van het beeldmerk Van Gogh Drenthe op een goede wijze wordt ingezet, hebben we een aantal richtlijnen 

geformuleerd. Deze zijn hieronder weergegeven:

- Het label wordt altijd met één zijde aflopend toegepast.

-  We gebruiken het label VAN GOGH DRENTHE voor uitingen en producten die een band hebben met VAN GOGH DRENTHE;

-  Het label kan worden gebruikt voor niet-commerciële activiteiten van ondernemers en instellingen;

-  Commerciële activiteiten die een link hebben met VAN GOGH DRENTHE (bv. door ontwikkelde arrangementen, routes, 

producten, merchandise) kunnen na goedkeuring het label ook gebruiken;

-  Het logo kan door derden (ondernemers, verenigingen, etc.) alleen als label naast hun eigen logo worden gebruikt, de 

huisstijl VAN GOGH DRENTHE kan niet als eigen hoofdhuisstijl worden gevoerd. Dit om verwarring over de afzender van het 

product te voorkomen;

- Het label mag niet gewijzigd worden toegepast.

De ruimte om het logo klopt hier 
niet. Altijd het geleverde label logo 
gebruiken

De labels in wit, rood en donkergrijs.

De labels voor zwart-wit gebruik.
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Toepassingen label ondernemers/instellingen in print.

Toepassingen label offline

In offline en online uitingen/websites kan het label worden toegepast. Er zijn standaard 

labels beschikbaar als .jpg of .png. Deze kunnen opgevraagd worden via 

info@marketingdrenthe.nl.

Op pagina 16 en 18 zijn voorbeelden gegeven hoe het label aan de eigen huisstijl 

kan worden toegevoegd, zowel offline als online. 

GRATIS naar het Drents Museum 
en 125 andere topmusea

Deelnemers van de VriendenLoterij maken iedere maand kans op prijzen tot wel € 1 MILJOEN. Dagelijks maken we een 
winnaar bekend. Daarnaast ontvangen deelnemers de VriendenLoterij VIP-KAART, die gratis toegang biedt tot ruim 125 topmusea, 

waaronder het Drents Museum. Ook geeft de VIP-KAART tot 50% korting op tickets voor theater, musicals, festivals, 
bioscopen en overnachtingen. Ga naar vriendenloterij.nl, speel mee en ontvang uw eigen VIP-KAART.

WIN MEER, BELEEF MEER

© Corbis/HH, R.Beusker, D.Scargliola/S.Brakkee
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De plaatsing van het label klopt 
hier niet. Het label is altijd aan één 
kant aflopend geplaatst, niet aan 
twee kanten.
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De plaatsing van het label klopt 
hier niet. Het label is altijd aan één 
kant aflopend geplaatst, hier is het 
label los geplaatst.
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Deze merkgids geeft een overzicht van de belangrijkste dragers 
voor het merk van VAN GOGH DRENTHE en is gemaakt in 
opdracht van de partners van VAN GOGH DRENTHE.  Alle 
informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Informatie & vragen
Bij algemene vragen over dit huisstijlhandboek verzoeken  
wij u om contact op te nemen met Marketing Drenthe  
(info@marketingdrenthe.nl).

Colofon

ontwerp: Baaz & Co. 

© 11/2022

7. Contact

Van Gogh 
Drenthe

Toepassing label ondernemers/instellingen online.

Toepassing label online
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