
DE TIJD IS RIJP
In 2019 lanceerde de organisatie Broeders van Liefde haar 
nieuw logo. 
De e-mailadressen kregen ook een herkenbaar staartje 
namelijk @ebergiste.broedersvanliefde.be. 
Dat vormde de aanleiding om ons logo en naam te  
herdenken. Want ons logo verwees immers nog naar het 
oude logo van Broeders van Liefde. 
Uit een bevraging in 2019 waren de betrokken  
medewerkers unaniem voorstander van een nieuwe  
of een vereenvoudigde naam.

ONZE NAAM
Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste, is een tong-
breker van een naam. Met als gevolg dat we automatisch 
gaan afkorten. De afkorting “O.C.” stuit echter op ver-
warring, want dit kan eveneens verwijzen naar ontmoe-
tingscentrum, observatiecentrum, opvangcentrum, ... 
De vermelding van “Broeder” wekt de illusie dat wij een 
kloostergemeenschap zijn. Medewerkers zelf korten (voor 
het gemak) de naam af tot Ebergiste of gebruiken de  
campusnaam waar ze werken. Broeder Ebergiste klinkt 
oud en geschiedkundig, dit is in strijd met onze strategi-
sche doelstellingen waar we nadrukkelijk willen inzetten 
op een toekomstgerichte en innoverende organisatie. En 
toch, een sterk merk, laat je niet zomaar los. Ook onze 
christelijke roots willen we niet overboord gooien. Welke 
naam is uniek, leesbaar en herkenbaar? Het antwoord ligt 
voor onze neus, kort en krachtig: Ebergiste.

BASELINE
We willen onze identiteit in de verf zetten met een  
krachtige baseline. De cliënt staat centraal en onze zorg 
kenmerkt zich door ‘gewoon als het kan en zo bijzonder als 
het nodig is’. Dat is de kern van onze werking. Onze kracht 
zit in de verbinding want met velen staan we, met hoofd, 
handen en hart, achter hetzelfde doel. De cirkel is rond.

KLEUREN 
De kleuren van ons hoofdlogo behoren tot hetzelfde kleurenpa-

let als dat van de Broeders van Liefde. Ebergiste is de  
organisatienaam en overkoepelt de deelwerkingen en  

campussen op verschillende locaties. 
We willen de identiteit van onze deelwerkingen versterken, 

daarom krijgen zij een kleurvariant van het hoofdlogo. 
Grijs en fris groen vormen de twee secundaire kleuren met de 

vermelding van de eigen campusnaam. 
Zo zorgen we voor een uniforme en herkenbare stijl en is er een 

logo op maat van elke campus.

VRAGEN?
Help je mee onze nieuwe naam en logo te verspreiden?

Wil je ons logo gebruiken, dan kan je dat downloaden 
op onze website www.ebergiste.be

Heb je nog vragen rond ons logo of huisstijl,  
contacteer onze stafmedewerker communicatie:

stephanie.lucidarme@ebergiste.broedersvanliefde.be

Een sterk merk laten we niet los, 
maar we gaan voor korter en krachtiger.

De kleuren verbinden ons met de  
vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Uniek, leesbaar en herkenbaar.

Ebergiste samengevat. 
Samen gewoon, samen bijzonder... 

want daar staan wij voor. 

      MET SYMBOLIEK
In onze nieuwe naam, zit meer betekenis dan je denkt. Het 
oranje bolletje bevat ons eigen accent.
Op de i, herken je duidelijk de symboliek van een mens. 
Het is tevens een knipoog naar het nieuwe logo van Broe-
ders van Liefde waar drie bolletjes staan voor verbinding 
met mensen. Ook dit is de kern in onze werking waar de 
cliënt centraal staat.
Het bolletje is transparant en verwijst naar de open en 
permanente dialoog die we nastreven. Een open dialoog 
met elkaar, met cliënten (op hun maat), met het netwerk 
(als partner in de zorg) en met onze omgeving.
In onze identiteitsverklaring staat letterlijk ‘elke dag op-
nieuw’ en dit herkennen we in de symboliek van de cirkel: 
de levensloop van onze cliënt als de continuïteit van onze 
ondersteuning 7 dagen op 7. 
Een extra betekenis van het bolletje geven we met de 
interpretatie ‘met stip’. Dit vertalen we door de drie fun-
damenten in onze identiteitsverklaring namelijk respect, 
deskundigheid en verantwoordelijkheid.

i = mens, 
de cliënt centraal,

transparant en verwijst naar  
open en permanente dialoog,

levensproject van de cliënt, 
onze ondersteuning 7 dagen op 7,

met stip verwijzend naar 
respect, deskundigheid en 

verantwoordelijkheid 

/ BORGWAL /


