
Ontwikkeling nieuwe naam   

Bij de oprichting in 2012 was de naam van de stichting 'MHIVN': Mental Health Improvement 

Vietnam. In de loop 2022 is deze naam veranderd in Step the Gap. De reden hiervoor is dat MHIVN 

best een lastige naam was, niet altijd begrepen werd en soms verkeerde verwachtingen wekte. Ook 

dekte de naam de lading niet meer en vraagt ook de externe communicatie om een eenvoudiger 

naam. 

Team NL is (online) gaan brainstormen via woorden, associaties en beelden. Alle resultaten zijn ook 

besproken met Team Vietnam. Zij zorgden voor de toetsing aan de Vietnamese cultuur. Sommige 

kleuren of vormen bleken bijvoorbeeld geschikter dan andere. 

 

Hieronder een voorbeeld van een van onze digitale borden. 

 

 

De nieuwe naam: Step the Gap  
Lieke Bakker van Studio eLBee ontwierp (belangeloos) het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. Ze 

onderzocht o.a. vormen, kleuren en lettertypes. Daarbij vormde de cultuur van Vietnam de basis, 

samen met de betekenis van Step the Gap: de kloof overbruggen, een handje helpen, de weg naar 

ontwikkeling. De nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd in alle onze communicatie-uitingen.  

 

Hieronder het logo, met het kleurenpalet en enkele uitwerkingen naar communicatiemiddelen. 

 



 

  

 

 

Toelichting 

• Letter van de naam: strak, modern, duidelijk, krachtig 

• Letter van de ondertitel: bijna tegengesteld, inktachtig, persoonlijk, ook krachtig 

• De lettertypen weerspiegelen de contrasten tussen de beide landen. In ons werk en in het 

logo brengen we die samen. 

• Het kleurenpalet is zacht. De kleuren van de Vietnamese vlag zijn namelijk te hard om in 

de communicatie te gebruiken, het wordt er schreeuwerig van. Dit kleurenpalet is 

vriendelijker en laagdrempeliger. 

• Het logo verbeeldt het ín en het buiten de samenleving staan en de verbinding 

daartussen. 

• In de cirkel zien we de ronde vorm van het stempel terug dat we in de huidige huisstijl 

gebruiken. 

• De ronde vorm is eenvoudig en krachtig. 

• In de linkeruitwerking zien we dat het beeld 'afloopt'/geen kader heeft. Dit verbeeldt het 

doorgaan van het ontwikkelingsproces. 

• De stippellijn geeft dit ook aan: de weg naar verdere ontwikkeling 

• Tot slot zien we de ster uit de Vietnamese vlag ook terug. 

 

 


