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Alpina? Dat is even wennen. Alpina is één van de nieuwe, sterke merken van  
Alpina Group. Samen gaan we verder onder dezelfde naam en slaan we nieuwe 
wegen in. Samen op weg naar de top in de financiële wereld. Hoe we dat gaan  
doen vertellen we je in dit brandbook. Een boekje met een grote impact.  
Voor jou, onze klanten én de wereld om ons heen. 

Samen willen we van Alpina een sterk merk maken. Dat kan alleen als we allemaal 
hetzelfde verhaal vertellen over wie we zijn, wat we doen en wat ons zo uniek maakt. 
Daarover gaat dit brandbook. Je maakt kennis met ons verhaal, onze merkwaarden  
en onze ambities. Ga je met ons mee? Het belooft een inspirerende reis te worden! 

Bas van Twillert
CCO

Samen naar de top.
Een inspirerende reis
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Alpina is onderdeel van Alpina Group. Een fusie van twee sterke merken in  
de financiële wereld: Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep. Een logische stap 
vooruit, omdat beide bedrijven elkaar goed aanvullen en versterken. 

Heilbron Groep heeft van huis uit een geweldig netwerk voor alle soorten 
verzekeringen aangevuld met hypotheken, pensioenen, makelaardij en een eigen 
arbodienst. Voogd & Voogd Groep is sterk in het indirecte kanaal met zo’n 3.200  
externe adviseurs, heeft een krachtig IT-gedreven serviceplatform en is een 
ijzersterke volmachtpartij. Tel dat bij elkaar op en je krijgt Alpina Group. 

Voor ons is geen berg te hoog. 

Het vertrekpunt.
Op weg met een sterke groep
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GROEP

FINANCIEEL ADVIES SERVICE PROVIDING ARBO DIENSTVERLENING NICHES BUITENLAND

Alpina Group bestaat uit 
diverse sterke merken:
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Alpina Group profileert zich als een allround financieel dienstverlener. Alpina is 
een zelfstandig merk, gericht op zakelijke en particuliere klanten met een breed 
aanbod aan verzekeringen, hypotheken, pensioenen en makelaardij. Maar wat 
maakt ons nou tot wat we zijn? 

Alpina is een nieuwe organisatie. Maar we komen natuurlijk niet zomaar uit de 
lucht vallen. We zijn de optelsom van sterke lokale en regionale vestigingen. 
Prachtige organisaties, met gedreven medewerkers, gezonde ambities en specifieke 
karaktertrekken. Door die samen te voegen, ontstaat een nieuwe organisatie met een 
geheel eigen identiteit. Een merk, dat we laden door in alles wat we doen altijd onze 
kernwaarden en merkwaarden uit te dragen. Want die maken wie en wat we zijn. 

Alpina als onderdeel van Alpina Group.
Wat maakt ons wie we zijn?
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Missie
Wij zijn Alpina. Als onafhankelijk 
financieel dienstverlener helpen wij 
onze klanten op een innovatieve, 
persoonlijke en duurzame wijze 
hun risico’s beheersbaar te houden 
en financiële zekerheid te borgen. 
Altijd lokaal en dichtbij. Wij geloven 
in de kracht van samen! Onderweg 
naar dé persoonlijke en innovatieve 
adviseur van de toekomst.

Visie
Onze missie? In een wereld die steeds 
verder automatiseert staan wij dichtbij 
onze klant en bieden voor ieder risico 
de beste oplossing. Altijd sterk digitaal 
met een persoonlijke mix waar het 
kan en nodig is. We hebben de ambitie 
de meest toonaangevende financieel 
dienstverlener te zijn. 

Missie & Visie.
Wat we willen en hoe we dat doen
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De wereld van de financiële dienstverlening is volop in beweging. 
Er is veel concurrentie en bijna elke dag worden er nieuwe producten 
en diensten ontwikkeld die zakelijke en particuliere klanten nog 
meer financiële zekerheid geven. Maar wie zijn die klanten dan en 
hoe gaat Alpina met hen om? 

Simpel en eerlijk: ‘dé klant’ bestaat al lang niet meer. Meer dan 
ooit zijn mensen zelfstandige en zelfbewuste consumenten met 
hun eigen specifieke klantgedrag. De één wil graag persoonlijk 
advies, de ander regelt het liever zelf. Die keuzevrijheid biedt 
Alpina dan ook door zowel online als offline aanwezig te zijn.  
En daarbij heten we iedereen welkom. Jong, oud, man, vrouw, 
single, senior, ZZP’er, MKB’er of DGA… wat je leeftijd, gender, 
inkomen of toekomstwensen ook zijn. 

Dé klant bestaat niet.
Alpina is er voor iedereen 

7



Bij Alpina werken we met meer dan 1.000 mensen. We zijn allemaal 
verschillend en dat maakt ons uniek. We hebben allemaal onze eigen 
aardigheden en eigenaardigheden. Toch delen we ook veel met 
elkaar. Te beginnen met onze liefde voor het vak en onze klanten. 

Bij Alpina zijn we nieuwsgierig en leergierig en staan we open  
en klaar voor klanten en collega’s. We gaan graag in gesprek, 
durven door te vragen en denken mee, ook als het over complexe 
zaken gaat. We proberen elke dag opnieuw ons blikveld verder  
te verruimen zodat we niet alleen bijblijven, maar voorop kunnen 
lopen. Dit zijn allemaal zaken die wij met elkaar delen. Toch zijn het 
juist de verschillen die ons vooruit helpen. Door elkaar aan te vullen 
worden we als team nog sterker.  

De mensen die het doen.
Allemaal verschillend, samen uniek
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Als medewerker van Alpina ben je betrouwbaar, 
ondernemend, innovatief en betrokken.  
Je gelooft in de kracht van samen en gaat  
graag net even verder voor je klanten. Dát is  
de kern van onze cultuur, het zit in ons DNA.  
Het zegt iets over onze identiteit, onze houding 
en gedrag.

Betrouwbaar
Alpina komt afspraken 
na, is transparant en 
discreet. We zijn altijd 
bereikbaar en zeggen 
wat we doen en doen 

wat we zeggen.
Betrokken

Alpina gaat voor lange-  
termijnrelaties. We zijn 

toegankelijk, luisteren goed 
en vragen door als het moet. 
We kennen onze klanten en 

collega’s en hebben oog voor 
de maatschappij. 

Samenwerkend
Bij Alpina doen we het samen. 

Samen met onze collega’s, 
samen met onze klanten. 
We zoeken de verbinding, 

zijn flexibel en resultaatgericht. 
Met respect voor iedereen.

Innovatief
Alpina durft grenzen te 

verleggen. We zijn creatief 
en denken outside the box. 
Dat leidt vaak tot nieuwe 
producten en diensten die  

nog beter passen bij de 
wensen van onze klanten. 

Ondernemend
Alpina is besluitvaardig, 

oplossingsgericht positief 
kritisch en open minded. 

We verlaten graag de 
gebaande paden om onze 

klanten echt maatwerk
 te kunnen bieden.

Gedeelde kernwaarden.
Het zit al in ons DNA
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Van kernwaarden naar  
merkwaarden.

Voor elkaar, 
volledig, 
vooruit

De kernwaarden zeggen iets 
over wie we zijn en hoe we in 
het leven staan. Naar onze 
klanten toe vertellen we 
hetzelfde verhaal, maar dan 
verpakt in de merkwaarden. 
Die dragen we uit in al onze 
communicatie. 

Voor elkaar

Betrokken, 
betrouwbaar,  

samen

Volledig

Deskundig,  
alles onder één dak, 

uitgebreid  
dienstenpakket

Vooruit 

Innovatief, 
ondernemend

Wij kennen onze klanten.  
Maar ook onze collega’s. We zijn 
geïnteresseerd in de ander en
stellen ons hiervoor open. Wij zijn 
bereikbaar in de breedste zin van 
het woord: persoonlijk – ook online 
– en de deur staat altijd open.  
Door onze landelijke dekking zijn 
we altijd dichtbij.

We zijn gediplomeerde 
specialisten op uiteenlopende 
financiële vlakken. We weten waar 
we over praten, zoeken elkaar op 
voor kennisverbreding en hebben 
een wijde blik op de wereld om 
ons heen. Met een uitgebreid 
dienstenpakket kunnen we 
klanten echt maatwerk bieden. 

We kijken graag verder door 
elke dag proactief met de markt 
bezig te zijn. We halen er nog 
meer uit dan erin zit. We zorgen 
voor continuïteit; voor onze 
opdrachtgevers, onze collega’s 
en onze organisatie. Zo maken 
wij onszelf en onze omgeving 
toekomstbestendig.
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Financiële dienstverleners zijn er in heel veel soorten en maten. Ze lijken 
allemaal op elkaar, maar Alpina is anders. Wij onderscheiden ons namelijk op 
drie zeer belangrijke punten: onze mensen, onze diensten en de keuzevrijheid 
die we bieden. Vraagt iemand je wat ons zo bijzonder maakt? Nou, dit….

3x onderscheidend.
Wat Alpina bijzonder maakt 

Onze mensen 
Jij en je collega’s dus. 
Bij Alpina werken 1.000 
ervaren en deskundige 
professionals met ieder 
hun eigen specialisme. 
Jullie krijgen alle kans om 
je verder te ontwikkelen 
en van elkaar te leren 
zodat jullie onze klanten 
nog beter van dienst 
kunnen zijn.

Breed dienstenpakket
Juist omdat we zoveel specialisten 
in eigen huis hebben, kunnen we 
onze klanten nog meer dan ooit 
een totaalpakket aan financiële 
diensten onder één dak bieden.  
Van de meest uiteenlopende  
verzekeringen tot hypotheek  
en van pensioen tot makelaardij. 

Online en offline 
We willen onze klanten 
keuzevrijheid bieden, 
online en offline. Snel 
online je premie zien en 
eenvoudig afsluiten kan 
bij Alpina. Voor de wat 
 complexere diensten 
en producten blijven we 
natuurlijk ook offline 
bereikbaar met vestigingen 
in heel Nederland. 
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Het merk 
Alpina.
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Op de voorgaande pagina’s hebben we je wat 
uitgebreider kennis laten maken met Alpina: 
een zelfstandige organisatie met een eigen 
gezicht, eigen identiteit en een eigen verhaal.
Die bij elkaar opgeteld vormen de essentie 
van het merk Alpina in woord en beeld. 

Corporate story
Ons verhaal, ook wel de corporate story 
genoemd, vertelt in simpele woorden en 
zinnen wie we zijn, wat we doen en wat 
dat betekent voor onze klanten. Het is een 
verhaal dat je op je eigen manier zou kunnen 
vertellen aan iemand die je vraagt waar je 
werkt en wat je doet. 

Logo
Ons logo en de daarbijbehorende huisstijl 
geeft Alpina een gezicht naar buiten toe. 
Met herkenbare kleuren, vormen en uitingen. 
Het logo bestaat uit een beeldmerk, een 
tagline – dat zegt wat we doen – en een  
pay-off: een korte zin met daarin de belofte 
aan onze klanten. 

Alpina in woord en beeld.
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Iedereen wil onbezorgd wonen, ondernemen 
én leven. Bij Alpina helpen we onze 
particuliere en zakelijke klanten om dat te 
realiseren. Dat zit in ons DNA verankerd.  
We zijn er namelijk voor iedereen die op  
zoek is naar financiële zekerheid, met een 
compleet pakket aan daarbij behorende 
diensten en producten. Gewoon onder één 
dak, wel zo makkelijk.

Bij Alpina zijn we altijd dichtbij. Zowel online 
als offline bij een vestiging in de buurt. Lokaal 
geworteld, laagdrempelig en persoonlijk.  

We zijn vakspecialisten die onze klanten 
kennen en weten wat hen beweegt.  
Met oprechte betrokkenheid luisteren we 
goed, vragen we door en vinden we altijd  
een onafhankelijke oplossing die aansluit op 
de wensen van onze klanten. Op een manier 
die hen het beste past. Hoe, waar en wanneer 
zij dat maar willen.

Bij Alpina gaan we iedere dag opnieuw net weer 
even verder. Altijd op zoek naar innovaties die 
onze diensten en producten nog beter maken. 
Onze zorg voor een financieel zekere toekomst 
van onze klanten maakt ons als organisatie 
meer dan ooit relevant en toekomstbestendig.

Corporate story.
Ons verhaal

14



Alpina logo.
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Stylesheet.

Primaire kleur
C0 / M50 / Y100 / K0 

‘Berg’ in outline (accentkleur) ‘Tafelberg’ in volvlak

‘Tafelberg’ in outline‘Berg’ volvlak

Secundaire kleur
C95 / M70 / Y45 / K45 

Secundaire kleur
C0 / M0 / Y0 / K0 

Accentkleur + call-to-action
C0 / M100 / Y48 / K0 

Accentkleur
C60 / M0 / Y33 / K0 

Kleuren Vormen
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Ons verhaal vertelt wie we zijn en 
wat we doen. Ons nieuwe logo en de 
daarbijbehorende huisstijl versterkt dat 
verhaal in vorm- en kleurgebruik. Met als 
belangrijkste blikvanger onze berg. 
Samen naar de top! 

De bergen staan voor de uitdagingen die 
Alpina aangaat; geen berg is ons te hoog. 
Alpina heeft een eigen berg als logo gekregen. 
Duidelijk herkenbaar als onderdeel van Alpina 
Group, maar wel met een eigen kleurenpalet  
en een eigen tagline en een pay-off. 

Met de vormen van de berg kunnen we in  
onze visuele communicatie-uitingen een 
herkenbaar landschap van vlakken creëren. 
Voor nog meer herkenbaarheid passen we 
onze eigen huisstijlkleuren toe. De hoofdkleur 
is het frisse oranje dat wordt ondersteund  
met petrol, mintgroen en magenta.  
Logo en huisstijlkleuren vormen samen ons 
gezicht naar buiten toe. 

Geen berg is ons te hoog.
Het logo van Alpina
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Financiële zekerheid, wie wil dat nou niet? 
Het vormt de basis van de producten en 
diensten die Alpina aanbiedt. Financiële 
zekerheid voor nu en voor later. Van een 
eerste brommerverzekering tot persoonlijke 
financiële planning of de aankoop van een 
seniorenwoning op latere leeftijd. 

Financiële zekerheid is wat we onze 
particuliere en zakelijke klanten graag bieden. 
Daarom hebben we dat ook onder ons  
nieuwe logo gezet: financieel zeker. De tagline 
staat altijd onder ons logo. Logo, tagline en 
pay-off horen bij elkaar en versterken onze 
visuele identiteit. 

Financieel zeker.
De tagline van Alpina

woordmerk logo

tagline
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Alpina is er voor particuliere en zakelijke 
klanten die graag onbezorgd willen wonen, 
ondernemen en leven. Op een manier die  
bij hen past: thuis, online, op de zaak of  
bij één van onze vestigingen. Dát is het 
concept waarmee we de markt op gaan.

Tegenwoordig weten klanten veel beter wat 
ze zelf willen en hoe ze dat willen. Zij bepalen 
welke risico’s ze kunnen dragen en welke 
ze liever afdekken. Dat doen ze dus op hun 
manier. Wij helpen hen daarbij. Bij Alpina kies 
je precies die financiële producten en diensten 
die passen bij wie je bent en hoe je leeft. 

Pay-off.
Op jouw manier wonen, ondernemen en leven
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Op jouw manier? Het zal je opvallen dat  
we onze klanten aanspreken in de je-vorm.
Dat is een bewuste keuze. Onze dienst-
verlening is namelijk niet afstandelijk maar 
altijd dichtbij en persoonlijk. De adviseur 
en de klant doen het samen, op basis van 
gelijkwaardigheid. Dat lees je in onze 
teksten en dat zie je in onze uitingen.
Samen naar de top!

Op jouw manier…
Bij Alpina communiceren we duidelijk en
begrijpelijk. En gebruiken we actieve zinnen,
zonder hulpwerkwoorden. We willen je niet
helpen, we helpen je. En we zullen niet
binnen een aantal dagen reageren, we bellen
je vandaag nog terug. Door duidelijk te zijn
met woorden en onze klanten persoonlijk aan
te spreken, bouwen we aan langdurige en
prettige relaties. Bij Alpina zorgen we er 
samen voor dat je onbezorgd kunt wonen, 
ondernemen en leven… maar dan wel  
op jouw manier.

Alpina in woord en beeld.
Vormgeving en taalgebruik

Check onze  
schrijfwijzer  

voor de exacte  
richtlijnen.
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… samen met Alpina
‘Op jouw manier’ krijgt ook in onze visuele
uitingen een herkenbaar eigen gezicht.  
We zien hoe makkelijk het is om als klant je 
financiële zaken te regelen bij Alpina. 
Gewoon thuis op je tablet, onderweg of  
op je bedrijf. In elke situatie en op elke plek 
regel je het op jouw manier, samen met jouw 
persoonlijke adviseur van Alpina.

Thematisch zetten we de klant altijd voorop, 
terwijl de adviseur op de achtergrond 
steeds aanwezig is. Deze adviseur is ook 
daadwerkelijk werkzaam bij Alpina, letterlijk 
een eigen gezicht dus. 

Datzelfde geldt voor de ondernemer of 
particuliere klant van Alpina. Allemaal echte 
en eigen gezichten. Daarbij kijken we ook naar 
de diversiteit en inclusiviteit van de mensen. 
Op deze manier laten we visueel zien dat we 
niemand uitsluiten.    
 
In een campagne of een actiematige uiting 
maken we vaak gebruik van Alpina-oranje en 
ligt de nadruk op producten en diensten.   
Geen gebruik van stockbeeld, maar in eigen 
productie en bij voorkeur een echt en eigen 
gezicht. Op deze manier zetten we extra 
kracht bij het persoonlijke en het gevoel  
van dichtbij.   

 Check ons  
huisstijlhandboek  

voor de exacte  
richtlijnen van het  
beeldgebruik en de  

toepassing van  
de huisstijl. 
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Voorbeelden 
visuele  
doorvertaling.
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Direct je  
verzekering  
afsluiten?
Dat doe je bij ons  
op jouw manier

Call-to-action
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Een huis kopen?
Je hypotheek samen met de  
benodigde verzekeringen
overzichtelijk onder één dak

Zoek jouw  
lokale kantoor 

op alpina.nl
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Zowel mijn 
verzekeringen 
als mijn pensioen 
onder één dak.
Op jouw manier wonen,  
ondernemen en leven

Call-to-action
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Call-to-action

Goed voorbereid 
ondernemen. 
Bedrijfrisico’s naar  
jouw wens afstemmen  
met onze agent
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Adviseur
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Op jouw manier 
ondernemen 
samen met 
MKB-adviseur Sjoerd 



Adviseur
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Op jouw manier wonen, 
samen met makelaar Richard  
en hypotheekadviseur Saadet 



Exterieur en 
interieur.
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Onze vestigingen in de buurt zijn letterlijk de lokale uithangborden en een fysieke 
doorvertaling van ons merk. Dé plek waar onze klanten in gesprek gaan met zijn 
of haar persoonlijke adviseur. 

Aan de buitenkant is de pay-off ‘Op jouw manier wonen, ondernemen en leven’ 
duidelijk leesbaar. Daarnaast is er een prominente call-to-action zichtbaar in de 
vorm van een magenta button. En een campagne of actiematige uiting met de 
nadruk op producten en diensten. 

Het interieur kenmerkt zich door het kleurgebruik, een centrale balie en de 
thematische uitingen. Een typische of een grote lokale ondernemer samen met 
een lokale adviseur in beeld gebracht, zorgt voor een fijne herkenning en een 
bepaalde trots. Met een eigen gezicht en het gevoel van dichtbij.

Exterieur en interieur.
Kenmerken en voorbeelden
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In dit brandbook namen we je mee op reis; samen naar de top 
met Alpina. Daar zijn we natuurlijk nog niet. En uiteindelijk is die 
bestemming ook niet het allerbelangrijkste. De weg er naartoe is 
al inspirerend en uitdagend genoeg. Met elke dag weer nieuwe 
vergezichten, maar ook met kleine en grotere obstakels waar we onze 
weg omheen, doorheen of overheen moeten zoeken. Laat dat dan ook 
de belangrijkste tip zijn die we je graag meegeven: ‘er is geen weg die 
je gegarandeerd brengt naar waar je graag naartoe wilt. De weg maak 
je zelf, gewoon door te gaan!’

Hoe nu verder?
De weg maak je zelf

brandbook
huisstijl

handboek schrijfwijzer
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www.alpina.nlOp jouw manier wonen, ondernemen en leven.


