
Onderzoek 
Atelier Blikk



Wat is Atelier Blikk

Atelier Blikk is een non-profit bedrijf dat schoon huishoudelijk- en industrieel afval opnieuw gebruikt bij creatieve 
workshops en cursussen.

Er worden verschillende soorten materialen verzameld zoals plastic slangen, petflessen, stofstalen, verpakkingen, 
onderdelen van machines of huishoudelijke apparaten. Allemaal vanwege de uitstraling, vorm of constructie.
Deze spullen worden allemaal verwerkt tot dingen waar ze origineel niet voor bedoeld waren. Wat eens een 
onderdeel was van een verpakking of product, wordt bij Atelier Blikk onderdeel van bijvoorbeeld een nieuw 
modeaccessoire of kunstwerk. 
Wanneer je iets nieuws maakt van weggegooid materiaal, heb je al snel door de ongebruikelijke toepassing ervan een 
speels en bijzonder resultaat. Iets wat mooi is en waar je trots op kunt zijn. Marijn noemt deze manier van recyclen 
ook wel ‘upcyclen’.

De doelstellingen van Atelier Blikk zijn; mensen bewuster en verantwoordelijker om laten gaan met het milieu en de 
omgeving en mensen te stimuleren om meer met hun beeldende en creatieve talenten te doen. 

Om dat te bereiken zijn er workshops en cursussen waarbij mensen aan de slag gaan met creatief recyclen. Ze leren 
werken met bepaalde materialen en technieken om een gebruiksvoorwerp of een vrij beeldend werk te maken. Denk 
hierbij aan kunstzinnige portretten, maskers, fantasiedieren, tassen, lampen etc.

Verder organiseert het atelier ook kinderpartijtjes, bedrijfsuitjes, open-atelieruren en lezingen over creatief recyclen.



Onderscheidende en sterke 
kwaliteiten
Atelier Blikk is anders dan de gewone Atelier. Vaak word er bij een Atelier bijvoorbeeld alleen geschilderd of met 
nieuwe materialen gewerkt en bij Atelier Blikk is het puur alleen recycling. Ook is het heel erg breed, kunst is 
in het algemeen heel breed natuurlijk maar er kan vanalles met de spullen gedaan worden. Van 2D objecten tot 
standbeelden.
Het is ook niet alleen een Atelier voor een kunstenaar. Bij Atelier Blikk worden er creatieve workshops en cursussen 
gegeven. Bij die workshops en cursussen kunnen mensen aan de slag met gerecycled materiaal op een creatieve 
manier. Ze leren werken met bepaalde materialen en technieken om een gebruiksvoorwerp of een vrij beeldend werk 
te maken. Denk aan kunstzinnige portretten, maskers, fantasiedieren, tassen, lampen, enzovoort.

Naast alleen de workshops en cursussen organiseert het atelier kinderpartijtjes, bedrijfsuitjes, open atelieruren en 
lezingen over creatief.

Atelier Blikk doet dit allemaal met een bepaalde doelstelling wat hun onderscheidt van andere Ateliers. De eerste 
doelstelling is om mensen bewuster te maken en verantwoordelijker om te laten gaan met het milieu en hun 
omgeving. De tweede doelstelling is om mensen te stimuleren om meer met hun beeldende en creatieve talenten te 
doen.

Dat leren ze dus door de workshops en cursussen. Mensen worden creatief bezig gezet en leren mensen ook nog 
eens wat. Dit komt verder ook terug in hun kernwaarden:
• creëren & handgemaakt;
• verantwoordelijk & duurzaam;
• relaxed & plezier.

Doelgroep & wat spreekt ze aan

Atelier Blikk richt zich op meerdere doelgroepen. Dit zijn onder andere:
• volwassenen en kinderen die cultureel actief of geïnteresseerd zijn en op een creatieve manier aan de slag willen.
• Buitenschoolse opvang en scholen die een leerzaam uitje of een originele invullen voor het vak Culturele 
Kunstzinnige Vorming (CKV) zoeken.
• Bedrijven uit de creatieve industrie die een passend maar ook verassend bedrijfsuitje willen.

De doelgroep is dus vaak of wil op een creatieve manier bezig. Studio Blikk biedt een orginele manier om mensen 
creatief aan de slag te kunnen zetten. Voor bijvoorbeeld buitenschoolse opvang en scholen is het ook perfect om de 
kinderen wat te leren over het milieu en het omgaan met spullen. Ze worden hier dan bewuster van en kunnen er 
vaker creatief mee bezig zijn. 

Voor bedrijven uit de creatieve industrie is het ook handig om ze bewust te maken. Dit kunnen zij toepassen in hun 
baan en dit op een leuke manier doen.





Concurrenten



Werk aan de winkel
Op 4 augustus 2006 opende Werk aan de Winkel haar deuren in de Minderbroedersstraat in Den Bosch. Al snel 
kwam er een extra workshopruimte bij, om de hoek in de Dode Nieuwstraat.
Sinds 1 augustus 2012 is ook de Winkel verhuisd naar de Dode Nieuwstraat en is er een gezellige lifestyle- en doe-
winkel ontstaan waar je heerlijk kunt snuffelen maar je ook creatief aan de slag kunt.
 
Hou je van kleurrijk, een vleugje nostalgie en producten met mooie afwerking waaraan je kunt zien dat ze met liefde 
gemaakt zijn? Dan ben je bij Werk aan de Winkel aan het juiste adres.
Het assortiment bestaat uit (woon)accessoires, cadeaus, boeken, tassen, stationary, doe-het-zelf pakketten, 
wenskaarten, kant & lint en kraamcadeautjes.

De winkel
de Winkel is een kleurrijke lifestylewinkel met meubeltjes, woonaccessoires en kleding voor kinderen. Wat de winkel 
uniek maakt is dat je er onder meer handgemaakte kleding en accessoires kunt kopen. De meubels zijn allemaal zelf 
gedecoreerd of opgeknapt.

De workshop

Werk aan de Winkel is een creatief bedrijf in hartje Den Bosch waar je letterlijk zelf aan het werk kunt tijdens een 
van de vele workshops. Ook voor accessoires ben je er aan het juiste adres. Ze worden handgemaakt en dus zijn ze 
stuk voor stuk uniek. 
Het is ook mogelijk om accessoires als lampen en kleine meubels in opdracht te laten maken.
 
Creatieve workshops
Werk aan de Winkel verzorgt een keur aan creatieve workshops als parfum maken, mozaïeken, sieraden maken, 
servies schilderen, beeldhouwen en bier maken. Alle workshops worden in eigen beheer gegeven en alle 
medewerkers zijn ook echt in dienst. Dit geeft hun de gelegenheid om de medewerkers intern op te leiden en hen 
juist die workshops te laten geven die ook echt bij hen passen.

Werk aan de Winkel heeft een grote klantenkring. Je kunt namelijk voor alle soorten uitjes bij hun terecht. Ze 
organiseren teamuitjes voor bedrijven, vrijgezellenfeestjes voor aanstaande bruidsparen, kinderfeestjes, babyfeestjes 
voor een zwangere vriendin, familiedagen en alles daar tussen in.

Het is dus een beetje dezelfde doelgroep als Studio Blikk. Ook in dezelfde omgeving. Het is allemaal creatief en 
handgemaakt. Het is alleen niet altijd met gerecycled materiaal. Ook kan je er met een relaxte sfeer wat gaan drinken  
bij hun thee cafe.

Look & Feel van werk aan de winkel

Werk aan de winkel komt een beetje kitscherig over. Het heeft allemaal aan heel vrolijke sfeer met veel kleur. De 
logo’s hebben ook verschillende kleuren met een toepassend beeldmerk dat past bij de verschillende versies. Er 
worden ook verschillende lettertypes in de logo’s gebruikt en lijkt deels ook met de hand getekend wat bijdraagt aan 
het ‘doe het zelf ’ materiaal en spullen die ze verkopen.
Op de website wordt er gebruik gemaakt van schreef en schreefloze lettertypes en zijn de verschillende onderdelen 
zoals nieuws en openingstijden in vakjes verdeeld met een wit vlak. Op deze manier is het leesbaar op de drukke 
achtergrond. Op de individuele pagina’s is dit gewoon is dit gewoon 1 vlak omdat het over maar 1 onderwerp gaat.

De kleuren van de kopjes hebben dezelfde kleuren als de logo’s en alles komt dus steeds terug. De gewone 
broodtekst zelf is gewoon zwart zodat het leesbaar is.

Wat opvalt is dat hun instagram en facebook pagina een 
stuk minder kleurrijk is. Of nouja felle kleuren komen 
minder terug. Het geeft een rustigere sfeer.
Op deze pagina’s laten ze vooral hun producten zien 
maar ook foto’s van de workshops en feestjes.



I love recycling

Het project I love recycling helpt bij het verzamelen en het creatief hergebruiken van recycle producten.
Het project bestaat uit de I love recycling kast om verschillende soorten recycle producten in te verzamelen, en I 
love recycling workshops om te leren recycle producten op een creatieve manier te hergebruiken. Het project is 
bedoeld voor basisscholen, kinderopvang en naschoolse opvang.

Dit project heeft dus een iets minder brede doelgroep dan Atelier Blikk, wel gebruikt het zoals Atelier Blik grecycled 
materiaal en heeft het overeenkomende doelstellingen.

Met I love recycling willen ze mensen:

• Milieubewust maken door hen spelenderwijs te stimuleren recycle producten te verzamelen;
• Onderwijzen hoe zij deze recycle producten kunnen hergebruiken;
• Bijbrengen hoe zij zelf met recycle producten nieuw speelgoed, sieraden en kunst kunnen maken; 
• Bewust maken dat nieuwe producten kopen duur is en het hergebruik van materialen vrijwel gratis;
• Leren dat het productieproces van nieuwe producten en het vervoer ervan erg belastend kan zijn voor het milieu;
• Leren dat onze nieuwe producten vaak in ontwikkelingslanden gemaakt worden door kinderen in een onveilige en 
ongezonde omgeving;
• Kennis bijbrengen van veelgebruikte grondstoffen en materialen in onze samenleving; 
• Leren innovatief, creatief en technisch om te gaan met recycle producten.

Look & Feel van I love recycling

Bij I love recycling lijkt het alsof het alsof de website zelf van gerecycled materiaal is gemaakt! De linkjes naar Twitter, 
Youtube en Facebook lijken bijvoorbeeld oude papiertjes en het ‘monster’ gemaakt van oude spullen pakt meteen je 
aandacht.

Het logo is niet met een vast lettertype gemaakt maar geschilderd en vervolgens digitaal overgetrokken met 
illustrator waardoor het uniek is. Verder zijn de subpagina’s/linkjes eruit alsof ze zijn gemaakt met een labelmaker met 
ernaast verschillende soorten flessendopjes. Naast dit komt de website misschien een beetje saai over. Het is allemaal 
erg wit en zijn het een beetje sombere donkere kleuren.
Het lettertype op de pagina’s zelf is verder goed te lezen en is duidelijk. Er wordt niet heel veel mee gespeeld. De 
layout blijft ook altijd hetzelfde.

Op de facebookpagina worden vooral andere 
kunstwerken gedeeld  van gerycled materiaal maar ook 
objecten die gemaakt zijn tijdens workshops of door de 
bedenker zelf! Er staat ook een gallerie  op de website 
met dezelfde afbeeldingen voor een overzicht. Verder 
hebben ze niet echt iets van promotiemateriaal.



Creative Recycle Centrum

In het Creatief Recycle Centrum van het Welzijn College van ROC Midden Nederland worden schone industriële 
afvalmaterialen verzameld en gepresenteerd. Maar ook gewone restmaterialen die in elk huishouden te vinden zijn.

Workshops – Met deze materialen ontwikkelen en organiseren wij workshops voor professionals zoals leerkrachten 
basisonderwijs en pedagogisch medewerkers, en voor studenten in de sector Welzijn. (Alle drie de opleidingen namen 
inmiddels onze workshops op in hun lesprogram.)

Pedagogisch – De studenten ervaren in de workshops hoe zij met ‘gratis te vergaren materiaal’ kunnen werken, én 
hoe ze dat kunnen doen met de kinderen op hun basisschool of BSO. Dit is de pedagogische doelstelling.

Ecologisch – De workshops benadrukken het hergebruik van materiaal. Zo dragen we de noodzaak van 
duurzaamheid over op de studenten. Op hun beurt geven zij dit besef door aan de kinderen van de basisschool of 
BSO waar ze stage lopen. Dit is de ecologische doelstelling.

Kunstzinnig – Elke workshop belicht een ander aspect van beeldend werken: kleur, vorm, lijn, compositie… Door de 
materiaalkeuze te beperken, verleiden we studenten tot verrassende prestaties. Zo willen wij de kwaliteit versterken 
van het beeldend onderwijs op basisscholen en in de kinderopvang. Dit is de kunstzinnige doelstelling.

Look & Feel van Creatief Recycle Centrum

De website van het Creatief Recycle Centrum heeft een beetje hetzelfde idee als ‘I love Recycling’ en is in het eerste 
opzicht misschien een beetje vaag. De website is eigenlijk zelf een soort tour door het atelier.
De verschillende ‘letters’ op de startpagina openen verschillende pagina’s. Als je je met je muis eroverheen gaat kan 
je zien waar het over gaat. Naast dat staan links nog linkjes naar pagina’s die eruit zien als labels met een monospace 
lettertype. Dit lettertype heeft tekens waardoor het lijkt of het met een typmachine is getypt.

Elke pagina is op een creatieve manier gemaakt. Er staat dus niet alleen tekst op. Op de workshops pagina heb je 
bijvoorbeeld allemaal kluisjes. De kluisjes die donker gekleurd zijn geven informatie over een bepaalde workshop/
cursus als je erop klikt met een bijpassende afbeelding die een idee geeft over wat je dan gaat doen. Ook is erg leuk 
dat als de pagina laadt je het herkenbare recycle icoontje als laad icoontje ziet. Op de Atelier pagina scroll je door het 
Atelier heen als een soort grote panorama.

Het draait overduidelijk allemaal dus om recyclen. Met 
slimme terugkomende beeldelementen wordt dit op 
een creatieve manier weergegeven. Net zoals Studio 
Blikk geven ze workshops met dezelfde doelstellingen en 
worden mensen creatief aan het werk gezet met ‘oud’ 
materiaal.



Brochures
Atelier

De stijl van ‘Atelier’ is een beetje all over the place.  De 
indelingen van de pagina’s zijn vaak bij elk stuk weer 
anders.  Het blad laat dan ook veel verschillende werken 
zien.  Op sommige pagina’s zijn de koppen schreefloos 
en op andere pagina’s weer niet.  Ookal is het overal zo 
verschillend komt het niet persee rommelig over. Het 
gaat veel over Mixed media en verschillende stijlen wat 
toepasselijk is. De paginaindeling en lettertypes sluiten 
aan bij het onderwerp..

Artihove

Artihove is een eigenlijk het tegenovergestelde van 
Atelier qua vormgeving. Er zit een strakke indeling in 
met 2 kollomen. De teksten en afbeeldingen zijn er 
netjes over verdeeld. Verder is het ook erg wit en komt 
het schoon over. Dit is ook weer terug te zien in het 
logo van een dun lettertype heeft. Ditzelfde lettertype 
zie je ook terug in de kopjes van de brochure, het enige 
verschil is dat het logo alleen in hoofdletters is.  Soms 
worden de kleuren van bepaalde stukken tekst aangepast 
aan de kleur dat gerelateerd is aan het onderwerp waar 
het stuk over gaat. Bij een stuk over Delfts Blauw is het 
Delfts Blauw zelf ook in het blauw.



De GractenAtelier heeft een liggende in plaats van 
een staande layout. De pagina’s lijken zo verdeeld in 2 
kollomen terwijl het er meer zijn, dit komt juist zo over 
door de liggende pagina’s waardoor ze extra breed zijn. 
De tekst is niet altijd hetzelfde verdeeld. Soms loopt de 
tekst door over de helft van de pagina en soms maar 
tot 1/4e deel. Door deze brede layout hebben ze veel 
vrijheid met tot hoeveel ze tekst en foto’s plaatsen. 

Verder zijn de teksten vooral schreefloos. Alleen voor 
kleine quotes/stempels is het schreef. Alsof het dus een 
beetje geschreven is. Dit brengen ze ook terug met 
kleine tekeningetjes die soms terug te vinden te zijn in de 
brochure. Die sluiten zich daarbij aan. 

Eigenlijk past de voorkant er het minst erbij. Die lijkt 
staand waardoor ik niet zeker weet of dat zo hoord of 
dat misschien de voorkant gedraaid is. Er komt ook niks 
terug van het ‘handgemaakte’. Wel wordt het letterype 
van het logo terug gebracht in de kopjes.

GrachteAtelier



Wat kan er gebruikt worden 
in de huisstijl

Ik heb hierboven nog eens een mindmap gemaakt om 
het woord ‘Upcycling’.  Ik kwam soms bij veel dezelfde 
woorden uit als bij de eerdere mindmaps en heb ik 
geprobeerd zoveel mogelijk door te denken. Met deze 
accociaties zou ik verder kunnen werken aan mijn logo 
en stijl.

Kleuren en objecten

Hierboven zijn de google zoekopdrachten naar recycling 
kunst en upcycling te zien. Daarvan heb ik de meest 
voorkomende kleuren gecolorpicked. Er is wel een 
goed verschil te zien tussen de zoekopdrachten. Bij 
kunst vind je meer dingen zoals dieren en objecten 

die niet echt bruikbaar zijn en bij het upcycling zijn het 
echt gebruikersvoorwerpen.  Zoals een kapstok en een 
kaarsenhouder. De kleuren bij het upcycling zijn ook 
meer aardekleuren, waarbij in de ‘kunstobjecten’ veel 
meer verschillende kleuren worden gebruikt.



Tinten in PMS kleuren Lettertypes

Atelier Blikk
Stencil Army

Atelier Blikk
Bebas neue

Atelier Blikk
American typewriter

Atelier Blikk
Courier

Atelier Blikk
ITC Symbol Std

Atelier Blikk
Generica

Atelier Blikk
Generica Bold

Atelier Blikk
Helvetica bold

Atelier Blikk
TrashHand

Atelier Blikk
Brain Flower

Atelier Blikk
Eurostile

Atelier Blikk
Timeless

Atelier Blikk
Univers LT Std

Atelier Blikk
Bradley hand

Atelier Blikk
Yacarena Ultra

Atelier Blikk
Gill sans bold



Beeld en moodboard





Conclusie

Er zijn genoeg Ateliers en scholen die mensen creatief aan de gang kunnen zetten. Atelier Blikk kan zich 
onderscheiden door hun thema. Natuurlijk zijn er meerdere ondernemingen die zich bezig houden met recyclen 
maar lijken niet altijd evenveel constant. Sommige zijn bijvoorbeeld alleen maar tijdelijke projecten of richten zich op 
een kleinere doelgroep.

De concurrenten hebben hebben allemaal een verschillend uitziende huisstijl, dit is omdat het een breed onderwerp 
is. Ik hoop voor Atelier Blikk ook een nieuw ontwerp op de markt te brengen met een duidelijk gevoel voor hun 
kernwaarden. Doormiddel van dit onderzoek heeft het een goed beeld gegeven van soorten stijlen en dingen die ik 
erin kan verwerken.

Bronnen

http://www.gadenbosch.nl/home.php
http://www.werkaandewinkel.eu/
http://www.creatiefrecyclecentrum.nl/
https://issuu.com/nr.58/docs/atelier_174_-_pageflip
http://artihove.nl/_brochures/Artihove_Workshops_
Arrangementen_2014/index.html#2
https://issuu.com/grachtenatelier/docs/digitaal_magazine
Google images



Logo’s
Schetsen



Voor het eerste uitgewerkte logo wou ik het een gevoel 
geven dat het met de hand een beetje geschreven/
gemaakt was. Veel handgeschreven achtige lettertypes zijn 
vaak een beetje dun maar ik heb er eentje kunnen vinden 
met een wat duidelijkere look.

In mijn originele schets en ook in het eerste uitgetypte 
voorbeeld had ik het woord ‘Blikk’ veel groter. Deze 
heb ik dus wat kleiner gemaakt zodat het niet teveel 
‘schreeuwd’ 

Recyclen is het hergebruiken van materiaal maar 
Marijn noemt er iets nieuws en iets moois van maken 
‘Upcyclen’. Dit woord wordt natuurlijk vaker gebruikt en 
geeft ook andere resultaten als je ernaar zoekt. De pijl 
gaat omhoog ipv rond. En omdat ze dit upcyclen doen bij 
Atelier Blikk heb ik dit verwerkt in het logo.
Deze pijl is ook weer met de hand getekend zodat het 
past bij het lettertype en het handgemaakte. Het komt 
ook een beetje relaxed over omdat het uit de losse pols 
komt. Vervolgens heb ik er wat zachtere kleuren aan 
gegeven om dit te versterken en de slagzin toegevoegd.

Uitwerking logo Kleurvarianten



Voor mijn tweede logo uitwerking heb ik een strakker 
lettertype gekozen en heb ik laten we zeggen het woord 
Atelier een beetje ‘kapotgemaakt’. Dit is om het recycle 
proces weer te geven van afval naar iets dat nieuw is.

Vervolgens heb ik de letters door laten lopen om er een 
naambeeld van te maken. Dit is uiteindelijk een kwas 
geworden omdat ik bij mijn mindmaps het woord creatie 
toch veel relateerde aan schilderen. De kwast staat dus 
voor het creeren.

Uiteindelijk is de slagzin toegevoegd en de kleuren. Ik heb 
voor wat zachtere kleuren gekozen omdat dat het toch 
weer een wat rustiger sfeertje geeft.

Uitwerking logo Kleurvarianten



Logo’s in sfeer


