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INLEIDING. 
Dit merkpaspoort is gemaakt voor diegene die op welke manier dan 
ook te maken heeft met het merk O-gen. Gebiedscoöperatie O-gen 
is veel meer dan een gebied alleen. Het is een merk gekarakteriseerd 
door een diversiteit van mensen, onderwerpen en kleuren. 
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EEN STERK 
MERK STAAT VOOR 

EEN STERKE 
ORGANISATIE

WAAROM EEN MERKPASPOORT?

• de wereld beweegt en verandert in sneltreinvaart;
• het is noodzakelijk om onderscheidend te zijn;
• O-gen heeft een verhaal dat onderscheidend is en verteld 
 moet worden;
• communicatie, merkidentiteit en persoonlijk contact zijn 
 belangrijke middelen;
• leden en medewerkers gaan met het O-gen merkpaspoort 
 op zak op pad.

Om een sterk merk te worden en te blijven is het belangrijk dat  
iedereen O-gen op dezelfde manier uitdraagt. Dit merkpaspoort  
beschrijft het verhaal van O-gen en de kenmerken die samen het 
merk vormen.

Kortom; 
een eenduidig  
merkbeleid 
verbindt, maakt 
O-gen herkenbaar 
en zorgt voor  
een trots gevoel  
onder leden en  
medewerkers. 



In de regio Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek verbindt O-gen 
overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen,  
bedrijven, ondernemers en burgers. Dit zijn onze leden. Samen  
ontwikkelen we een krachtig en vitaal landelijk gebied door het  
aanjagen van innovaties, uitvoeren van projecten en behouden van 
resultaten.
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MISSIE
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OVER HET WERK. 

De leden van O-gen zijn de eigenaren, ambassadeurs en initiatief- 
nemers van het landelijk gebied. O-gen verbindt doelen, ideeën,  
enthousiasme en geldstromen op een slimme manier om plannen ook 
echt tot uitvoering te brengen. Het gaat over samenwerken en samen 
doen: samen maken we het gebied!
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SAMEN 

MAKEN WE 
HET GEBIED!

VISIE
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VERBINDEN
Door mensen en organisaties te verbinden 
wil O-gen het landelijk gebied ontwikkelen.

ONTWIKKELEN 
O-gen zoekt naar partners en financiering 
om goede plannen van de grond te krijgen. 

UITVOEREN
Met en voor leden voeren we projecten uit 
op verschillende thema’s.

BEHOUDEN
We bieden projecten continuïteit zodat 
iedereen ervan kan leren en profiteren.

KERNTAKEN
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ONZE AANPAK IS GEBASEERD OP EEN AANTAL UITGANGSPUNTEN: 4
HOE 
PAKT 

O-GEN 
HET AAN?

• O-gen werkt samen met alle belanghebbenden die een krachtige   
 en vitale leefomgeving nastreven. Individueel is dat moeilijk,    
 samen gaat dit lukken.

• O-gen is open naar haar leden en handelt vanuit een 
 onafhankelijke positie.

• O-gen is opbouwend kritisch en gaat confrontaties, bijvoorbeeld   
 richting de overheid, niet uit de weg als het belang van het gebied   
 daarmee gediend is.

• Korte en langlopende projecten bestaan naast elkaar. O-gen 
 financiert waar mogelijk de initiatieffase van een idee vanuit het   
 O-gen Fonds en streeft naar zelfstandigheid van het project onder   
 eigenaarschap van een lid.

• Het eigen belang van een lid (ik wil snel internet) en gezamenlijk   
 belang (internet draagt bij aan de leefbaarheid in mijn gemeente)   
 gaan hand in hand.
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STAKEHOLDERS

Initiatiefrijke particulieren, vooruitstrevende ondernemers, benader-
bare overheden, betrokken organisaties, verantwoordelijke bedrijven 
en toegewijde medewerkers zijn samen het kapitaal die het gebied 
maken. Het zijn deze mensen die legitimeren dat wij als gebieds- 
coöperatie bestaan en onderscheidend kunnen zijn.
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• O-gen is gevestigd in Renswoude en telt ongeveer 15 
 medewerkers.

• Op projectbasis wordt O-gen regelmatig versterkt door  
 provinciemedewerkers, stagiaires en externe adviseurs.

• De Gebiedsraad (ledenraad) bestaat uit 19 leden.

• Voorzitter is Jan Wolleswinkel.

• Directeur is Gerard van Santen. 

ORGANISATIE



1989: Oprichting van de Valleicommissie. Deze 
commissie is in 1989 geïnstalleerd door Rijk en  
provincies om het Plan van Aanpak Gelderse Vallei 
op te stellen. Eén van de 11 ROM-projecten in  
Nederland

1993: Vaststelling Plan van Aanpak, onder- 
tekening bestuursovereenkomst en oprichting 
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV).  
Het bestuur van SVGV kreeg voor de uitvoering  
van het Plan van Aanpak ondersteuning van een 
projectbureau.

2000: Verbreding van de opdracht van SVGV.  
Het bestuur van SVGV wordt ook geïnstalleerd  
als Reconstructiecommissie, een adviescommissie 
van de provincies Gelderland en Utrecht.

2003: 10-jarig jubileum van SVGV.

2004: Vaststelling van het Reconstructieplan door 
Provincies Gelderland en Utrecht.

2005: Officiële start op Reconstructiedag:
4 november 2005.

2006: Start van de campagne ‘Buiten gebeurt het’.

2007: SVGV werkt aan het uitvoeringsprogramma 
Agenda Vitaal Platteland Utrecht.

2008: Verandering werknaam van Stichting 
Vernieuwing Gelderse Vallei naar Projectbureau 
SVGV (Samen Vernieuwen in de Gelderse Vallei 
en Eemland) met als publiekscommunicatie: 
,want buiten gebeurt het!

2011: Start nieuwe organisatiestructuur met 
het werken vanuit vier programma’s: Grebbelinie, 
Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, 
Ruimte voor boeren en Parels van de Vallei. 
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2011: Vanwege grote overheids- 
bezuinigingen is de Utrechtse Heuvel-
rug aan het werkgebied toegevoegd  
en het programmabureau Heel de  
Heuvelrug opgeheven. 

2012: Ook de Kromme Rijnstreek  
sluit zich aan bij SVGV, nog wel met  
een apart bestuur.

2012 – 2013: Provinciale steun  
aan SVGV staat onder druk. Onder de 
werknaam Projectbureau Vallei en  
Heuvelrug wordt gezocht naar een 
nieuw verdienmodel.

2014: Op 1 januari wordt Gebieds- 
coöperatie O-gen officieel opgericht 
als rechtsopvolger van SVGV. 
De Gebiedsraad wordt geïnstalleerd als 
ledenraad.

2015: Grote ledenbijeenkomst 
en lijsttrekkersdebat in DierenPark 
Amersfoort in aanloop naar de 
Provinciale Staten- en Waterschaps- 
verkiezingen.

2017: Meerjarenvisie ‘Samen 
sterk ondernemen’ 2017 – 2020 
wordt vastgesteld door de 
Gebiedsraad. Verandering in 
visie van projectbureau naar 
coöperatie.

2017: In juli verhuist O-gen van 
Huize Scherpenzeel naar het 
nieuwe Grebbelinie Bezoekers- 
centrum op het Fort aan de 
Buursteeg in Renswoude.

2017: In november gaat het eerste 
O-gen Open Café van start.

OVER HET WERK. 

GESCHIEDENIS



O-GEN IS VAN EN 
DOOR LEDEN. DIT 

ZIJN ALLEMAAL MENSEN. 
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WWW.O-GEN.NL/PROJECTEN
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Het merk O-gen is inmiddels sterker en bekender aan het worden. 
Kennis en bekendheid over de inhoud van dit merk kan en moet nog 
groter worden. Het O-gen Open Café, het O-gen Open magazine, de 
nieuwe website en de nieuwe werklocatie dragen bij aan deze groei en 
bekendheid. Communicatie is het sleutelwoord voor een organisatie 
als O-gen; naast verbinden, vernieuwen, ontwikkelen en doen. Door te 
communiceren laten we zien wie we zijn, waar we voor staan, wat we 
doen en hoe iedereen mee kan doen.

Om ervoor te zorgen dat we herkend en erkend worden in het werk dat 
we doen, is het belangrijk dat wij als één club naar buiten treden. Met 
persoonlijke gezichten en een profiel dat onze merkpersoonlijkheid 
laat zien.

OVER HET MERK.

Alle afspraken die 
we maken over 
visuele uitingen, 
tone-of-voice en 
zichtbaarheid 
maakt dat men ons 
direct herkend en 
weet te waarderen.
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O-gen is de bemiddelaar die regionaal en resultaatgericht de samen-
werking zoekt om ontwikkelkansen te creëren en te verzilveren. Inno-
veren, stimuleren en waar mogelijk voorfinancieren om alle belang-
hebbenden bij te laten dragen aan een krachtige en vitale omgeving.

POSITIONERING
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 “O-gen maakt het mij mogelijk om samen invulling te geven aan de 
wens om mijn bedrijf te innoveren en sterker te maken. Dit draagt bij 
aan een duurzame werk- en woonomgeving voor iedereen, waar ook 
anderen van kunnen leren en profiteren.”

PROPOSITIE
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WAT MAAKT O-GEN UNIEK?

O-gen heeft de mogelijkheid en de capaciteit om leiderschap te ne-
men en voorop te lopen. Gesteund door 285 leden is O-gen de ver-
bindende factor tussen overheden, onderwijs en ken nisinstellingen, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers en bur gers.

Het zijn deze leden die O-gen het vertrouwen geven om op te treden 
en op te komen voor de belangen in de regio. O-gen kiest voor het ge-
sprek, de ontmoeting, de uitvoering en komt met oplossingen. 



O-gen werkt vanuit de samenleving en zoekt partners in alle lagen 
van de samenleving. Bijvoorbeeld de meewerkende overheid als op-
drachtgever of de maatschappelijke organisatie als projectpartner.

O-gen werkt voor en door haar leden. Overheden, onderwijs en ken-
nisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bur-
gers zijn vertegenwoordigd in het ledenbestand als: Publieke leden, 
Maatschappelijke leden en Gebiedsleden. Een heel divers palet aan 
mensen en belangen. O-gen kent het eigen belang van haar leden en 
zoekt naar het gezamenlijk belang. Onderstaande woorden typeren 
onze achterban:

ONDERNEMEND BEHOUDEND GELOOF DUURZAAM   
FAMILIEWAARDEN WANDELSCHOENEN KAMPEREN 
AD REGIONAAL DAGBLAD RAY-BAN JUMBO 
RENAULT   UNIVERSITEIT   EIGENZINNIG 

DOELGROEPEN EN ACHTERBAN
De merkwaarden van O-gen spreken 
een duidelijke taal. Ze zeggen iets over 
onze uitstraling en onze persoonlijk-
heid. O-gen is van mensen. Mensen 
mogen iets fout doen, om het daarna 
goed en mogelijk beter te doen. 

We tonen onze kwetsbaarheid als dat  
bijdraagt aan meer wederzijds ver-
trouwen. Daarin zijn we onderschei-
dend en hopen we de drempel weg te 
nemen die het mogelijk maakt om ook 
echt met elkaar vooruit te komen.

MERKWAARDEN
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• Samen

• Efficiënt

• Betrokken

• Energiek

• Hulpvaardig

• Nieuwsgierig

• Optimistisch

• Volhardend

• Open

• Sensitief

• Resultaatgericht

• Verbindend

• Origineel

• Innovatief
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COMMUNICATIEVE  RANDVOORWAARDEN Samenwerking biedt handelingsperspectief
Samenwerking wordt beloond omdat het leidt tot mooie resultaten. 
Resultaten die alleen niet, of op een zeer inefficiëntie en kostbare  
manier behaald kunnen worden. Het laten zien van successen biedt 
handelingsperspectief om op alle vlakken actief te zijn.

Mensen in communicatie
O-gen is van en door leden. Dit zijn allemaal mensen. Logisch dat in de 
communicatie-uitingen mensen een belangrijke rol hebben. Verhalen 
en beelden uit de praktijk maken zichtbaar dat het om mensen gaat, 
ook om jou. Dat is het gevoel dat we willen overbrengen.

Voorwaarden
• Plaats altijd mensen in een duidelijke context waarbij het landelijk  
 gebied dominant aanwezig is;
• het beeld dat O-gen schetst moet een spiegel zijn voor de herkenning;
• medewerkers van O-gen moeten zichtbaar en benaderbaar zijn;
• draag O-gen ook uit op kleding en aankleding.

HOE COMMUNICEERT O-GEN?
O-gen communiceert vanuit een openheid en optimisme. Ondanks 
de enorme hoeveelheid informatie en onrust die op ons afkomt hou-
den wij onze o-gen open voor kansen, zijn wij optimistisch over op-
lossingen en nemen wij het heft in handen als leden hierom vragen.

Vertrekpunt is de omgeving waarin wij leven en ondernemen
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij voelen voor onze 
omgeving die onze leden bindt en inspireert. Dit wordt zichtbaar in 
professionele beelden van ons werkgebied.

Bedreigingen in combinatie met oplossingen
De regio staat onder druk door diverse factoren. Het gaat om de oplos-
sing die het verschil kan maken tussen een kansarme of kansrijke ont-
wikkeling. O-gen signaleert bedreigingen maar handelt in oplossingen 
door kennis, draagvlak en middelen aan te dragen.
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Alles wat we doen 
gaat uit van het 
merk O-gen en is 
gebaseerd op onze 
merkwaarden;

De stijl van O-gen 
is uniek: we zien 
onszelf als leider en 
uitvinder op en in 
ons gebied.

O-gen staat voor  
samen en draagt 
een wij- en jij-
gevoel uit.
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Het gebruik van professionele beelden is enorm belangrijk. Dit geeft 
O-gen en het werkgebied een gezicht. 

Beelden tonen:
• wilde natuur, mensen in de natuur, bedrijvigheid in een landelijke  
 omgeving, duurzame uitingen, herkenbare thematiek en 
 recreatieve attractiviteit;
• landelijk gebied in relatie tot de mens;
• dieren zowel in de vrije natuur als productiedieren;
• eerder pracht dan problematiek en problematiek altijd met een 
 oplossing;
• kwaliteit moet 100% zijn, geen of gepaste tekst over beeld, 
 60-40 beeld tekst verhouding en 16:9 ratio;
• kleurrijk, hoogwaardig en herkenbare locaties.

FOTOGRAFIE



ONDERSTEUNENDE KLEURENBASISKLEUREN VAN HET LOGO

KLEUREN
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PMS  369
CMYK 70-15-90-0
RGB 90-160-70
Hex #5AA046 

PMS  021
CMYK 0-60-100-0
RGB 235-120-20
Hex #FF6E2D

PMS  3145
CMYK 85-38-40-25
RGB 63-118-138
Hex 3f768a

PMS  397
CMYK 42-20-100-20
RGB 165-169-0
Hex a4a902

PMS  356
CMYK 80-35-100-20
RGB 67-119-52
Hex 437734

PMS  Cool grey 10
CMYK 0-0-0-80
RGB 85-85-85
Hex #555
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NAAM EN LOGO

De naam O-gen is een samenvoeging van twee woorden: O staat voor 
zuurstof en leven; Gen staat zowel voor het verleden (genetisch be-
paald) als voor innovatief en technisch. Samen zijn we de ogen en 
oren van het gebied.

De naam O-gen is een merk en de werkwijze wordt duidelijk door de 
toevoeging van ‘gebiedscoöperatie’. Dit woord laat zien dat we uniek 
zijn. De naam Gebiedscoöperatie O-gen wordt altijd met hoofdletters 
geschreven.

Het logo staat symbool voor onze manier van werken. Ieder oog staat 
voor een lid die met andere leden en met medewerkers in verbinding 
staat. De één in de inner circle en de ander meer op afstand. O-gen ziet 
iedereen en verbindt de lijnen.

OVER HET MERK. 



O-GEN OPEN CAFÉ O-GEN FONDS
De algemene slogan die O-gen gebruikt is: ‘Samen maken we het gebied’
Per kerntaak gebruiken we een toevoeging op de naam die actief 
weergeeft welke rol O-gen inneemt:

 VERBINDEN:  ‘O-gen Open’

ONTWIKKELEN:  ‘O-gen Start’

UITVOEREN:  ‘O-gen Doet’

BEHOUDEN:  ‘Door O-gen’

SUBMERKENSLOGANS
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