
De nieuwe huisstijl uitgelegd.
Careaz is een krachtige organisatie. Wij doen de dingen waar we goed in zijn, die bij ons
passen en waar we in geloven. Daar hoort een passende huisstijl bij, en een passend
logo. Een logo dat uiting geeft aan waar wij voor staan. Zodat wij niet alleen vertellen
wie we zijn en wat we doen, maar het ook laten zien en uitstralen in beeld en kleur!

Golfbeweging 
De golfbeweging in de letters en in
andere onderdelen van de huisstijl
staat voor het levenspad. Het leven, je
levenswijze en je ambities veranderen 
continu. En het leven gaat verder.
Ook als je zorg nodig hebt.

Verbinding 
De naam Careaz staat voor zorg,
ofwel ‘care’, van a tot z.
De koppeling van de ‘e’ aan de ‘a’ 
illustreert de verbinding tussen de 
zorg die we bieden en alles wat
daarbij komt om de ander écht te 
zien en te horen. 

Vriendelijke,
ronde vormen 
Ronde lettervormen geven het logo 
een vriendelijke uitstraling.
De dikke letters zijn stevig en 
duidelijk. Het robuuste woordbeeld 
geeft een signaal dat we staan voor 
wat we leveren.

Iedereen is uniek
De diverse kleuren in het logo staan voor 
de veelheid aan mensen die betrokken 
zijn bij Careaz zoals medewerkers,
cliënten, familie en vrijwilligers.
Iedereen kan zichzelf zijn en heeft op z’n 
eigen manier aandacht nodig. Bij Careaz 
hebben we hier ruimte en oog voor. 

Kleurbetekenis 
 De signaalkleur fuchsia is een krachtige kleur die staat voor passie, dat past bij onze organisatie.
 Met passie spannen wij ons in om een ieder de aandacht te geven waar hij of zij behoefte aan heeft.

 Het warme rood is gebaseerd op het rood uit de oude huisstijl van Careaz. Het is een kleur die past
 bij ‘aandacht’, het straalt warmte uit en het activeert.

 De kleur blauw is gebaseerd op het blauw uit het oude logo van Careaz. Dat geeft herkenning.
 Het veilige blauw wordt geassocieerd met betrouwbaarheid, harmonie en vertrouwen. Het past bij
 de veilige en vertrouwde omgeving die wij willen bieden.


