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OVER APOJO
Huize Eigen Haard was een begrip in de regio

mogelijk hulp op maat bieden conform de behoefte

Aarschot. De organisatie staat sinds 1971 in

van hun cliënten.

voor de opvang en begeleiding van mensen
met een beperking. Dat doet de organisatie

De organisatie werd opgesplitst in drie

dagdagelijks met meer dan 250 vrijwilligers

departementen: inwonen met intensieve

en vaste medewerkers. Zo begeleiden zij

ondersteuning, activiteiten in het dagcentrum en

400 cliënten, waarvan er 130 inwonen in het

ondersteuning bij mensen thuis. Het bewustzijn

centrum.

dat dienstverlening steeds meer op maat moet zijn
van de cliënt, werd in 2017 kracht bijgezet vanuit de
overheid. Sindsdien krijgen centra geen subsidies
meer, want mensen met een beperking krijgen
voortaan een persoonsgebonden budget. Dat wakkert

DE UITDAGING

de nood om op maat te werken nog verder aan.

Doorheen de jaren ging het dienstenaanbod van

Omwille van deze externe druk, maar vooral omdat

Huize Eigen Haard van ‘opvang’ naar ‘ondersteuning

Huize Eigen Haard besefte dat de naam de lading al

op alle vlakken’. Daarbij hield Huize Eigen Haard

lang niet meer dekte, was de tijd aangebroken voor

steeds een duidelijk doel voor ogen: zo gericht

een grondige koerswijziging van de organisatie.

DE OPLOSSING
In essentie
–– Strategisch advies
–– Nieuwe merknaam
–– Herpositionering van de organisatie
–– Rebranding
–– Website

Strategie
Huize Eigen Haard ging op zoek naar een bureau dat

Naast een nieuwe merknaam werd nagedacht over

hen kon begeleiden in het volledige omvormingstraject.

een klant-centrische structuur van de organisatie.

Dit traject was allesbehalve een sinecure. Waar in een

Waar Huize Eigen Haard voordien stond voor het

bedrijf vrij autonome beslissingen kunnen worden

departement inwonen met intensieve begeleiding, was

genomen door één of enkele personen, ligt dit binnen

Vestah de organisatie die instond voor het departement

een vzw als Huize Eigen Haard helemaal anders. De

begeleiding aan huis, terwijl de activiteiten in het

raad van bestuur vond het van meet af aan belangrijk

dagcentrum dan weer een samenraapsel waren van

dat de nieuwe koers de goedkeuring genoot uit alle

Dagcentrum Het Scholeke én een onderdeel van Huize

lagen van de organisatie. Aangezien de organisatie

Eigen Haard.

voor een groot deel afhankelijk is van externe giften
en de inzet van vrijwilligers, was het primordiaal
dat iedereen mee op de kar sprong. Het zeer sterke
historische verleden vormde daarbij absoluut een
uitdaging. De veranderingen die nodig waren, snijden
namelijk tot in het diepste van de huidige vorm van de
organisatie. Een hele organisatie een stukje afscheid
laten nemen van het bekende en een stukje historiek,
botst op weerstand en is niet evident. Daarom werd
een stuurgroep samengesteld van 13 personen die de
volmacht kreeg om deze merktransformatie in goede
banen te leiden. Samen met nmg, natuurlijk.
In de eerste plaats werd een duidelijk beeld geschetst
van de praktische situatie binnen de organisatie, de
doelgroep en de ambities. Deze inzichten zorgen voor
de fundering van het ganse traject.

Een nieuw merk

zie je namelijk de binaire code 000I0 staan. Dit was
een bewuste overweging, aangezien mensen met

–– Merknaam

analfabetisme een binaire vorm makkelijker kunnen
herkennen dan letters.

–– Logo
–– Huisstijl & identiteit

De drie departementen werden dus uiteindelijk

–– Brandbook

ondergebracht onder de gezamenlijke noemer Apojo.
In plaats van een aparte merknaam per departement
werd gekozen voor een aparte benaming die gekoppeld

In een zeer open communicatie werden binnen nmg
brainstormsessies georganiseerd om zo een finale
shortlist van nieuwe merknamen te bekomen. Deze
selectie werd meteen visueel uitgewerkt in enkele
stijlrichtingen en gepresenteerd aan de stuurgroep.
De keuze viel uiteindelijk op de naam APOJO. Het
is een vrije interpretatie van het Spaanse woord
“apoyo” wat zoveel betekent als ondersteuning. Op
die manier vat het de essentie samen van alles waar
Apojo voor staat. Langs de andere kant is het een
makkelijk uitspreekbaar woord voor mensen met een
mentale beperking. Heel wat mensen waarmee Apojo
in dialoog gaat, hebben nu eenmaal te kampen met
een spraakuitdaging. Dit was dan ook een belangrijk
aandachtspunt bij het bepalen van de nieuwe
merknaam. Daarnaast is het logo een afleiding
van een binaire vorm. Als je het aandachtig bekijkt,

wordt aan de centrale merknaam.

Deze werden uiteindelijk:
- APOJO actief
- APOJO aan huis
- APOJO wonen
Wanneer we vanuit de klant kijken, is er maar één
factor die telt en dat is dat Apojo ondersteuning
aanreikt die op maat van het individu een andere
invulling krijgt. In plaats van dus vanuit de diensten
te vertrekken, hebben we een consumer-centrische
strategie neergezet en vertrekken we volledig vanuit
de klant en zijn behoefte.
Naast het logo werd een volledige huisstijl uitgewerkt,
met bijhorend brandbook, die ervoor moet zorgen dat
alle communicatie vanuit de organisatie op een lijn
staat.

“De meetings met Apojo waren
steeds gevuld met de nodige dosis
humor. Dit maakte ze niet alleen
leerrijk, maar ook zeer aangenaam!”
Mike - Project manager nmg

Het verhaal
–– Copywriting
–– Fotoshoot
–– Brochure
–– Inbound marketing tools
–– Content marketing

Het verhaal van een organisatie als Apojo duidelijk in
beeld brengen, is een hele uitdaging. Het publiek is
enorm divers waardoor de communicatie begrijpelijk
moet zijn en de lezer snel tot bij de juiste antwoorden
gebracht moet worden.
Het was belangrijk om af te stappen van het
stereotype denkbeeld over het institutionele
opvangen van mensen met een beperking. Apojo is een
ondersteunende en helpende hand die samen met zijn
cliënten een weg wil bouwen naar een maximum aan
levenskwaliteit.
Een bijkomende uitdaging was dus om ook intern het
doelpubliek niet uit het oog te verliezen. De nuances
liggen namelijk zeer gevoelig. Iemand die bijvoorbeeld
kampt met een lichte beperking en nog perfect thuis
kan wonen met beperkte ondersteuning, wil doorgaans
niet geassocieerd worden met een merknaam die staat
voor institutionele opvang van mensen met een zware
beperking.
Deze context in acht houden zonder de duidelijkheid
in het verhaal te verliezen, was allesbehalve evident.
Daarom werd een uitgekiend inhoudelijk verhaal
geschreven voor alle communicatiedragers, van
brochure tot website. Een fotoshoot via onze
huisfotograaf en onder begeleiding van nmg moest
Apojo op een emotioneel betrokken manier in kaart
brengen.

“Nmg maakt Apojo mooi!”
Marc - Directeur algemeen beleid & beheer

Ook digitaal
–– Website met CMS
–– Online catalogus

Op digitaal vlak ging onze voorkeur uit naar een
gebruiksvriendelijke CMS-website. Eentje waarin de
organisatie en haar medewerkers zelf aanpassingen
kan aanbrengen. Informatie verandert immers snel en
moet op de voet gevolgd worden.
In het design van de website werd rekening gehouden
met heel wat functionele aspecten zoals duidelijke
kleurcontrasten en voldoende grote typografie. Zo
kunnen ook mensen met een visuele beperking de site

meteen zijn weg vindt. Naast heel wat inhoudelijke

vlotjes gebruiken.

informatie vind je er een online catalogus. In het
dagcentrum worden namelijk heel wat projecten

De website werd geoptimaliseerd voor

opgestart waarbij cliënten zaken (vb. kunstwerken)

zoekmachines, is responsief, en beschikt over een

maken en de organisatie vindt het dan ook belangrijk

uitgekiende informatiearchitectuur zodat de bezoeker

om deze creativiteit met de buitenwereld te delen.

Onze rol in de toekomst?
–– Advies
–– Marketingproductie

Nmg staat ook na de lancering van de website Apojo bij
met advies en neemt een bescheiden takenpakket in
handen bij de verdere uitbouw van het merk. Een
nauwe samenwerking met de mensen binnen Apojo
staat daarbij centraal, want ook wij zijn er om de
medewerkers van Apojo te “ondersteunen”.

