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Hoofdstuk 1:
Inleiding:
Ik ben Joost Lemm, 23 jaar oud en zit op de opleiding communication and multimediadesign
aan de Hogeschool Rotterdam. Voor het project experience hebben we in teamverband een
telecomprovider bedacht. Het team waarmee wij een telecomprovider hebben bedacht
bestond uit Talitha, Amy, Matthijs en mij. Ons team heet team Daan, de teamnaam kwam uit
de persona omdat ons persoon in de persona Daan was. De naam van onze telecomprovider
heet Ons. Ons is een provider waarbij gezellig samen centraal staat. De rol die ik heb vervuld
in het team zijn het bedenken, ontwerpen en maken van het logo en het maken van een
reclamespot voor Ons. De touchpoints die wij hadden bedacht was een verplaatsbaar glazen
cafe waar (nog niet) klanten samen kunnen komen. Hier kunnen zij spellen spelen en hiermee
een drankje winnen. Ook hadden wij bedacht dat een reclamespot die op straat, tv en youtube
veel klanten zou trekken naar Ons. Het laatste touchpoint was een applicatie waar je je
verbruik kon zien en het belangrijkste, hoeveel minuten je gratis kon beeldbellen met
vrienden. Deze gratis beeldbelminuten verdiende je door fysiek samen te zijn met een van je
vrienden. Hoe langer je samen bent hoe meer je gratis kan beeldbellen. De persoonlijke
leerdoelen die ik mijzelf had gesteld was om beter te worden met de Adobe programma’s. Ik
heb dit leerdoel goed kunnen vervullen omdat ik met het maken van de reclamespot gebruik
heb gemaakt van Adobe Premiere. Voor het maken van het logo heb ik veel gewerkt met
Photoshop en Illustrator hier heb ik ook veel van geleerd. Tijdens het kwaliteitenspel vertelde
Amy mij dat ik vaak kan dromen terwijl ik eigenlijk een doener ben. Hier kon ik mijzelf wel in
vinden want ik kan soms aardig wegdromen. Ze vertelde mij dat het beter was als ik daar wat
op zou letten hierdoor zou ik minder vaak achteraf vragen wat we nou eigenlijk moeten doen.
Ik kon mijzelf hier goed in vinden en vond dat zij hier zeker gelijk in had.
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Hoofdstuk 2:
Logo:
Ik was samen met Amy, Talitha en Matthijs op school aan het werk aan het project. Het was
de 5e week van het project en zaten met ze alle in de klas te overleggen. De waardes hadden
wij inmiddels bepaald hadden voor ons bedrijf waren gezellig en saamhorigheid. We gingen
overleggen wat we gingen doen met het logo. Het doel was hier om erachter te komen wat
we wilde uitstralen met het logo. De kleuren werden bepaald, wat voor soort beelden we
zouden gebruiken en wat voor soort vormen.
De taak die ik had was het ontwerpen van het logo daarom was het van mij van groot belang
dat ik goed wist hoe en wat ik erin zou verwerken. Van mij werd verwacht dat ik erin zou
verwerken wat er gesteld zou worden. Tijdens de vergadering heb ik vaak aangegeven wat we
precies zouden gaan doen. De eindverantwoordelijkheid van
het logo lag bij mij omdat ik het logo zou ontwerpen. Toen ik
deze opdracht aannam had ik verwacht deze goed in te vullen
en veel te leren van het maken van logo’s. Ik kreeg deze taak
omdat ik hier graag meer over wilde leren.
Na het bespreken van wat we
in het logo wilde en hoe wij
dachten ons merk het beste te
laten uitstralen ben ik
begonnen met het zoeken op
internet naar voorbeelden.
Ook ben ik een veelvoud aan
afbeeldingen gaan zoeken die
de waarden uitstralen. Na het
opzoeken van afbeeldingen
ben ik begonnen met
schetsen. Na het maken van
een veelvoud aan schetsen
hebben we besloten welke het beste paste en zou worden uitgewerkt. Hierna ben ik begonnen
aan het ontwerpen van het logo met photoshop en illustrator. En uiteindelijk bleek dit logo te
veel te lijken op een logo voor een zorgverzekering. Daarom hebben we het logo aangepast
tot een passender logo. Ik ben eigenlijk helemaal opnieuw begonnen om met de tips tot een
beter eindresultaat te komen. Hierna zijn nog een aantal kleine aanpassingen geweest om het
logo zo goed mogelijk over te laten komen.
Uiteindelijk was er een goed logo heel goed en werd er ook door andere groepen erg positief
gereageerd op ons logo. De rol die ik had gespeeld in het eindresultaat is het van begin tot
eind opbouwen van het logo. Ik vind zeker dat het eindresultaat succesvol is. Door het
toepassen van kill your darlings is het uiteindelijk toch tot een goed resultaat gekomen.
De andere reageerde hier goed op maar vonden het ook wel zonde van wat er al was gemaakt
en bedacht. Achteraf gezien denk ik dat er heel goed is gehandeld. Als het nog eens zou doen
zou ik toch meer controleren tussendoor. Zo waren we misschien al bij de onderzoeksfase van
het logo erachter gekomen dat het niet goed was. Ik ben heel trots op het eindresultaat. Van
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deze situatie heb ik geleerd dat het weggooien van een voltooid product niet erg is als er
uiteindelijk iets beters voor terug komt.

Reclamespot:
De situatie speelde zich af op de tweede verdieping van wijnhaven 99 ik zat daar aan de ronde
tafeltjes samen met mijn team. We hadden voor de les een uur eerder afgesproken om over
de reclamespot te praten. Ik wilde graag weten wat we allemaal in de video gingen verwerken
en wat de timeline hiervan zou worden.
De rol die ik had was was het maken van de reclamespot daarom wilde ik precies weten wat
ik moest doen en wat ik erin moest verwerken. De taak van mij was dat ik het draaiboek zou
maken de video zou schieten en hem zou bewerken tot een reclamespot. We kwamen
erachter dat dit te veel werk zou worden dus hebben we gezamenlijk het draaiboek gemaakt.
Door gezamenlijk het draaiboek te maken wist iedereen wat er in de video zou komen en kon
ook iedereen meebeslissen hoe het eruit zou komen te zien. De eindverantwoordelijkheid lag
bij mij. Toen ik deze taak op mij nam wilde ik veel leren van Première pro en het maken van
een videoclip. In de rolverdeling voelde ik me een klein beetje bedrukt omdat het
verschrikkelijk veel werk is om een reclamespot te maken. Maar ik heb het op mij genomen
omdat ik het erg leuk vond en er ook veel van kon leren.
De acties die ik heb genomen zijn het schieten van foto’s en video’s voor de videoclip. Dit heb
ik op deze manier aangepakt omdat ik eerst met personen aan de slag ben gegaan en dit
werkte niet. Doordat de vrienden die ik hiervoor had ingeschakeld nog nooit hadden
geacteerd zag het er erg onprofessioneel uit. Ik had mijn vrienden een avondje drinken om
mijn kosten aangeboden. Dit heb ik alsnog gedaan en al het werk wat gemaakt was in de
prullenbak gegooid. Ik vond het erg jammer en zonde van de tijd maar we hebben wel
gelachen en daarom kon ik goed omgaan
met de teleurstelling. Hierna heb ik
voorgesteld om het met Lego/Playmobil
poppetjes te doen. Dit viel niet direct in de
smaak maar werd toch wel gezien als een
betere oplossing. Ik heb duidelijk laten zien
dat het niet werkte met personen en dat het
professioneler overkwam als we het
beeldend lieten zien dmv poppetjes. De
stappen die ik toen heb genomen zijn het
weggooien van alles wat ik al had en weer
opnieuw begonnen met het draaiboek maar
nu met het schieten van foto’s.
Het resultaat hiervan was dat het duidelijk overkwam en dat mijn teamgenoten hier ook meer
over tevreden waren. Het uiteindelijke resultaat was ook veel succesvoller dan wat ik daarvoor
had gemaakt. Het resultaat van mijn handelen vind ik erg goed gelukt omdat als we hadden
vastgehouden aan een reclamespot met personen dit er erg onprofessioneel uit had gezien.
De andere hebben hier goed op gereageerd en vonden het achteraf ook veel beter gelukt dat
de eerste reclamespot met mensen. Als ik het over zou doen zou ik mijzelf eerst goed afvragen
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of het met mensen wel zou lukken. Ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden. Op het
eindresultaat ben ik zeker trots. Ik had alleen zelf wel liever de foto’s gemaakt in een
professionele studio. Dan zouden ze nog mooier zijn geworden. Ik heb geleerd dat ik dit ook
van te voren had kunnen bedenken dat mijn vrienden niet zo zouden kunnen acteren als echte
acteurs.
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Hoofdstuk 3:
Merknaam:
We zaten met het team op de eerste verdieping van wijnhaven 99. Het was tijdens de
projectles en het was na alle presentaties waarin we tijd hadden om voor onszelf te werken.
We zaten met ze 4e aan een grote zwarte tafel in het lokaal. Het doel van de bijeenkomst was
dat we naar een goede en passende naam gingen zoeken.
Omdat we veel verschillende namen hadden bedacht konden we zelf niet tot een goede naam
komen. Hiervoor had ik voorgesteld om een enquête te houden en deze te laten invullen door
de doelgroep. Er werd in deze situatie van mij verwacht dat ik de enquête zou maken,
uitwerken en in de gaten houden. De rolverdeling was dat ik dit zou doen en goed zou door
communiceren met mijn team zodat we hier verder op door konden gaan. Ik vond het een
leuke taak en vond het ook fijn om te zien dat we wel 100 respondenten hebben weten te
vinden. Toen ik de opdracht op mij nam had ik mijzelf voorgenomen om zoveel mogelijk
respondenten te vinden om zo tot een zo duidelijk mogelijke uitkomst te komen. Want ik
dacht als je maar 4 respondenten hebt is de uitkomst niet duidelijk genoeg. Ik droeg hierbij
ook de eindverantwoordelijkheid. Ik voelde me prettig in deze rolverdeling ik had veel vrijheid
maar moest toch goed communiceren met mij team. Dit vind ik erg fijn.
Ik ben begonnen met een vragenlijst te maken. Omdat we nog meer vragen hadden dan alleen
het bepalen van de naam heb ik deze vragen ook toegevoegd in de enquête. Deze aanpak heb
ik gekozen zodat er niet meerdere enquêtes moeten worden gemaakt en dat we alle
antwoorden duidelijk zouden hebben. Ik heb ervoor gekozen om de enquête op het internet
te maken om zo via Facebook en andere kanalen zoveel mogelijk mensen te bereiken. In het
begin werd de enquête niet ingevuld omdat we alleen onze doelgroep wilde bereiken. Toen
heb ik de enquête aangepast en gevraagd naar leeftijd. Daarna hebben we hem gedeeld op
sociale media. Dit had grote invloed op het aantal respondenten we gingen direct van 12 ->
100 respondenten. Hierdoor is de enquête veel betrouwbaarder geworden en konden wij een
beter beeld krijgen.
De resultaat was dat wij een goede en betrouwbare enquête hadden. De rol die ik hierin heb
gespeeld is het aanpassen van de enquête en deze verspreiden via verschillende kanalen. Ik
denk dat deze opdracht succesvol kan worden gezien omdat er door de aanpassingen die
gedaan zijn er een beter resultaat uit is gekomen. Door het aangeven dat we te weinig
respondenten hadden en het aanpassen hiervan is het dus toch goed gekomen.
De andere waren na het horen dat we 100 respondenten hadden zeer tevreden. Achteraf
gezien denk ik dat ik goed heb gehandeld. Als ik het over zou doen zou ik de leeftijd al direct
invullen en meer rekening houden met variabele. Ik heb hier een goed gevoel aan over
gehouden en kan hier zeker lering uit trekken. Op het resultaat ben ik semi trots. Het is een
enquête waar we veel uit kunnen halen maar ik zie het niet direct als een super prestatie om
een enquête te maken. Ik denk dat dit wel de beste manier was om tot antwoorden te komen
op de vragen die wij hadden. Uiteindelijk hebben we uit deze enquête veel antwoorden
gehaald die we hebben gebruikt in het opzetten van onze telecomprovider.
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Onderzoek andere bedrijven:

De situatie speelde zich af op de 1e verdieping van het wijnhaven 99. Het was na de project
les en we bleven nog wat langer in het lokaal om na te bespreken over nieuwe inzichten die
we hadden gekregen na de feedback. We hadden namelijk net de tussentijdse presentatie
gehad en hier was feedback uitgekomen. Ik was met Matthijs en Talitha. We hadden als
feedback gehoord dat ik het onderzoek goed had gedaan maar de conclusie niet duidelijk was.
Hierover gingen we praten hoe we dit beter naar buiten konden brengen.
Ik vervulde de rol van het onderzoek doen naar andere telecomproviders en als extra had ik
ook onderzoek gedaan naar bedrijven die dezelfde waarde als ons hadden. Er werd van mij
verwacht om onderzoek te doen naar deze bedrijven. Wat met deze informatie konden doen
was het perfectioneren en toepassen in ons bedrijf. De rolverdeling was dat ik het onderzoek
zou doen en dat de andere zich goed zouden inlezen. Ik heb hier een korte presentatie over
gegeven zodat het duidelijk was voor heel het team. Ik was blij met deze taak want ik vond
het leuk om te zien hoeveel vergelijkingen bedrijven met dezelfde waarde hebben. Dit is best
logisch omdat ze hetzelfde willen uitstralen maar ik was hier helemaal niet van bewust. Toen
ik de opdracht kreeg was ik van plan zoveel mogelijk bedrijven te doen. Toen ik bezig was
kwam ik erachter dat het beter was om een paar te doen en deze goed uit te werken. Kwaliteit
ipv kwantiteit. Ik kreeg deze taak omdat ik dit graag wilde doen. Het moest gedaan worden en
ik heb toen aangegeven tegen de groep dat ik het graag wilde doen. Ik was de enige die het
onderzoek deed en dat was wel handig zo kon ik alle uitwerkingen hetzelfde houden en was
het voor de rest van het team ook duidelijk waar er onderzoek naar gedaan was. Ik heb goed
gecommuniceerd met het team waarnaar ik onderzoek ging doen.
Ik ben eerst op zoek gegaan naar twee
grote telecomproviders en een kleine.
Dit werden KPN, Vodafone en
Hollandse Nieuwe. Bedrijven met
dezelfde waarde waren Coca-Cola en
Amstel bier. Dit heb ik besproken met
Kleuren:
het team en hier waren zij tevreden
Paars:
Zalm:
mee. Na het onderzoek en tijdens de
Website VS app
Rood:
De applicatie en de website
Wit:
zijn qua kleur, stijl en
presentatie kwamen we erachter dat
typografie precies hetzelfde.
Bij Hollands nieuwe hebben
het onderzoek erg goed was maar dat
ze duidelijk geprobeerd
eenheid te creëeren in alle
de conclusie niet duidelijk was
producten die bij Hollands
nieuwe horen.
geformuleerd. Dit was inderdaad het
geval, het onderzoek bestond uit veel
voorbeelden maar die moesten nog
kort worden samengevat. Mijn team wist precies wat ik had onderzocht omdat ik dit verteld
had maar voor mensen van buitenaf was het te veel informatie. Ik heb toen aangegeven dat
ik het handig zou vinden als het gehele onderzoek naar alle andere bedrijven op maximaal 1
A4 te verwerken. Zo was er goed overzicht over het totale onderzoek. Dit vond mijn team een
goed idee. Ik heb dit toen uitgewerkt en laten zien. Mijn team vond het ook een hele
verbetering.
Typografie:
Duidelijke tekst, dik gedrukt, schreefloos geschreven.
Stijl:
Speels met verschillende kleuren.

Waarde:
Bereikbaar zonder te betalen voor
dingen die je niet nodig hebt.

Het resultaat was dat andere teams beter konden zien wat we hadden onderzocht en waar
we waren achter waren gekomen. De rol die ik heb gespeeld in het eindresultaat is dat ik het
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heb gemaakt en ontworpen. Ik denk dat de opdracht als succesvol kan worden gezien. We
hebben uit dit onderzoek veel kunnen halen dat bruikbaar was voor het opzetten van onze
telecomprovider.
De andere reageerde goed op mijn handelen omdat het al wel duidelijk was maar het nu nog
overzichtelijker was voor mensen buiten het project
en ook voor ons. Als ik het over zou doen zou ik deze
stap niet vergeten omdat het eigenlijk de
belangrijkste stap is. Ik heb hier wel een goed gevoel
aan over gehouden omdat ik denk dat het goed is
opgelost op deze manier. De volgende keer zal ik het
niet meer vergeten dit resulteert in een beter
resultaat omdat het dan direct duidelijkheid geeft.
Kleuren:
Rood (D):
Wit (O):
Groen (A):

Typografie:
Duidelijke tekst, niet dikgedrukt waardoor de tekst
achterblijft, schreefloos geschreven. De merknaam
en tagline zijn wel in een schreve tekst geschreven.
Stijl:
Strak en duidelijk. De site bestaat vooral uit
afbeeldingen. Er wordt gebruik gemaakt van een
doorscroll site. In deze site staan af en toe stukjes
tekst.
Waarde:
De waarde die Coca Cola gebruikt is hetzelfde als
ONS. Ze willen gezelligheid en saamhorigheid
uitstralen.

Website VS app
De applicatie en de website zijn
in dezelde stijl gemaakt. Ook is
het kleurgebruik hetzelfde
waardoor er eenheid ontstaat
tussen de website en de app.
Op de app zijn veel acties te
vinden maar ook zijn er spellen
te spelen. Ook kan je op de app
vinden waar de dichtstbijzijnde
locatie is waar je Coca Cola kunt
kopen.

9

Hoofdstuk 4
Logo:
Ik was thuis achter mijn computer. Dit is op het Noordereiland in Rotterdam. Ik was op dit
moment alleen aan het bedenken hoe ik het beste het logo kon gaan uitwerken. Het was in
de 5e week van het project.
Ik ging het logo uitwerken. Het doel van het uitwerken van het logo was dat het goed gebruikt
kan worden voor alle touchpoints van de telecomprovider. Het logo wordt overal in verwerkt.
Zelfs de kleine producten zoals de armbandjes bij het spel. Het was dus vooral zaak dat het
logo goed en duidelijk werd afgebeeld zodat het door iedereen in het team gebruikt kon
worden in de touchpoints die zij gingen ontwerpen. Ik heb het logo gemaakt in kleur en zwart
wit. Het zwart witte was voor de bandjes en in kleur was voor in de applicatie, de reclamespot,
de posters enz. Tijdens dit proces heb ik veel overlegd met mijn team om zo hun feedback te
vragen of zij het eens waren met de stappen die ik nam. Door het maken van een duidelijk
logo wat voor zichzelf spreekt kan je een goede samenhang in het merk creëren. Als het logo
goed overkomt versterkt dit de merkbeleving enorm. Mijn taak was om dit zo goed mogelijk
te coördineren en creëren. Ik vond het fijn om deze rol in vervulling te brengen omdat dit veel
verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Want als het logo niet goed is en niet de juiste
waarde uitstraalt dan doet heel het merk dat niet.
Ik ben eerst begonnen met het ontwerp wat we hadden gekozen uit te werken met photoshop
en illustrator. Hierdoor kwam ik erachter wat er het beste uitzag. Ik heb ervoor gekozen om
de vormen, kleuren en lettertypes met illustrator te doen. Ik vond dat het met illustrator er
veel mooier uitzag. Mijn plan was om te beginnen met de tekst en hieromheen de mannetjes
te vormen. Omdat ik de armen erg gepunt naar elkaar wilde toe laten punten alsof ze de naam
vast zouden houden werden deze erg spits. Deze spitse vormen zouden als scherp kunnen
worden gezien en dit heb ik dus aangepast naar een rondere vorm. Door de nieuwe vormen
van het logo werd het als meer open gezien. Scherpe vormen worden niet als gezamenlijk en
gezellig gezien. Door deze aanpassing is het logo goed gelukt.
Het resultaat was dat dat het logo een
goede samenhang creëerde met het
merk en de merkwaarde erg verhoogde.
Door het logo overal toe te passen was
het direct duidelijk dat het van ons
bedrijf was. Ik denk dat deze opdracht
succesvol is afgrond. Het resultaat van
mij was dat ik denk dat ik het logo goed
heb uitgewerkt en ontworpen.
De andere waren zeer positief over het logo. Achteraf paste het logo goed bij onze
merkwaarde omdat het gezelligheid uitstraalt omdat de poppetjes naar elkaar toe gaan en
gezamenlijkheid omdat ze samen zijn. Ze houden als het ware de naam stevig vast.
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Reclamespot:

Ik had samen met mijn hele projectgroep afgesproken in de serre boven op de 5e verdieping.
We waren hier voor de les en hadden hier een uur voordat de les zou beginnen afgesproken.
We waren in de 6e week van het project. Het doel van deze bijeenkomst was het bespreken
van het de video. Omdat we nog niks wisten wat we wilde gaan laten zien in de reclamespot
gingen we eerst bedenken wat we wilde uitstralen.
Mijn taak was uiteindelijk het maken van
de reclamespot. Maar voordat ik hier mee
kon beginnen wilde we eerst hebben
bepaald wat we wilde uitstralen en hoe dit
het merk kon beïnvloeden. Ik heb hier
samen met mij team over nagedacht. Het
belangrijkste van de reclamespot was om
mensen over te halen bij onze provider te
komen. Deden we door onze merkwaarde
zo goed mogelijk naar buiten te brengen.
Dit is gezelligheid en saamhorigheid. Zo
kreeg ik de taak om hier de meeste
aandacht aan te besteden. Mijn
verantwoordelijkheid was om dit goed uit te beelden. De voornaamste taak in deze fase was
en duidelijk beeld krijgen van hoe wij ons merk wilde presenteren in de video.
De acties die ik heb ondernomen zijn het opzoeken hoe ik de waarde het beste kon laten
overkomen in de video. De waarde saamhorigheid kwam ik achter door te laten zien dat de
vrienden veel samen moeten zijn om dit zo goed uit te beelden. De waarde gezelligheid wilde
ik plekken laten zien waar je bent om gezelligheid te ervaren. Dit kan zijn een discotheek,
strand of openbare plek. Samen hebben we een veelvoud aan zulke plekken bedacht en heb
ik de beste eruit gepikt om deze verder te gaan verwerken.
Het resultaat was dat ik een duidelijk beeld had van wat ik wilde gaan verwerken in de video.
De rol die ik hierin speelde was het samenvoegen en het maken van het eindresultaat.
Doordat we deze punten duidelijk op een rij
hadden nu konden we makkelijk verder gaan
met het draaiboek. Dit gaf een betere
doorstroom naar het volgende onderwerp.
De andere waren fijn dat we deze stappen
hadden genomen omdat we zo sneller en
duidelijker richting het eindresultaat zouden
gaan. Ik ben blij dat we deze stappen hebben
genomen. Ik heb hiervan geleerd dat het beter
is om meer stappen te nemen om zo tot een
beter en duidelijk antwoord te komen.
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Experiment:
De situatie speelde zich af tijdens de les BSK. Van tevoren hadden wij drankjes geregeld om
zo onze waarden gezelligheid en saamhorigheid te testen. Ook wilde wij zien wat het geven
van drankjes zou doen met de mensen in de klas. Ik bevond me op dat moment tussen de
klasgenoten om zo goed te kunnen observeren en foto’s te maken. Talitha zat aan de andere
kant van de klas om vanaf die kant te kunnen observeren en foto’s te maken. Amy en Matthijs
deden een kleine speech om zo iedereen welkom te heette met een drankje namens Ons.
De rol die ik had was het observeren en foto’s maken. Hierna
moest ik deze observatie uitwerken. Er werd van mij
verwacht dat ik deze resultaten netjes zou uitwerken en deze
zo overleggen met de rest van het team. We werkte in dit
geval
samen
met
heel
het
team.
De
eindverantwoordelijkheid over dit experiment had Matthijs.
Ik heb de taak als observant aangenomen omdat me dit
interessant leek om te doen.
De acties die ik heb genomen zijn dat ik achterin de klas
ben gaan zitten aan de andere kant van waar Talitha zat.
Want Talitha had dezelfde taak als die ik had dus was het
niet verstandig om bij elkaar te gaan zitten. Ik heb mijn
telefoon gepakt voor foto’s en ik heb op mijn laptop getypt
wat ik zag gebeuren met de mensen in de klas. Na het
experiment hebben we een lijst door de klas laten gaan
waarop kon worden ingevuld wat mensen ervan vonden en
hoe zij dit ervaren hebben.
Het resultaat hiervan was dat we goed konden
zien wat mensen ervan vonden en dit konden
toevoegen aan het touchpoint “glazencafe”. Door
dit toe te voegen in het glazencafe konden we
hiermee de merkbeleving vergroten. Doordat
mensen door het krijgen van een drankje zich
meer verbonden voelde met het merk en de
waarden werd de merkbeleving extreem
vergroot.
Door dit experiment kwam ik erachter dat je door
deze manier er heel duidelijk achter kan komen
wat mensen precies willen in een merk. Dit kan je
doen d.m.v. aannames maar het echt testen is de
beste oplossing. Ik ben daardoor erg trots op het
resultaat. Ik heb hiervan geleerd dat je iets beter
fysiek kan testen dan het te vragen aan mensen.
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Hoofdstuk 5:
Vierdejaars CMD studenten:
De situatie speelde zich af tijdens de projectles. We waren als projectteam helemaal compleet.
Sanka had voor ons geregeld dat vierdejaars studenten bij ons kwamen kijken en dat wij
daarna bij hun projecten konden gaan kijken. Op dit moment waren we op de helft van ons
project en het was best schrikken omdat we nog niet zo ver waren en ook niet heel goed
wisten wat we moesten vertellen. Toen de vierdejaars er waren ging het uiteindelijk toch erg
goed.
De taak die ik had was het vertellen over wat we precies al hadden gedaan en wat we van plan
waren. De taak die ik had was het vertellen over het onderzoek dat ik toen had gedaan. De
rest vertelde ook wat zij tot nu toe hadden gedaan. Hierna gingen we verder op wat we nog
van plan waren en vooral waarom.
De vierdejaars vertelde ons vooral dat het belangrijkste was om een goede customer journey
te maken in dit stadium van ontwerpen. Zo konden we onze touchpoints goed verdelen en
konden we ook zien of het logisch was waarom we deze gebruikte. Wat ze ook vertelde dat
het heel belangrijk was om producten te schrappen als het geen zin had. Zij vertelde namelijk
zelf dat ze een paar weken voor niks hadden gewerkt omdat de klant het niks vond. Dit
betekende dat ze helemaal opnieuw moesten beginnen. Dit heeft mij ook geholpen om het
logo helemaal opnieuw te ontwerpen toen ik eraan dacht wat de vierdejaars ons vertelde. Ze
lieten ook veel dingen zien van hoe zij hun project aanpakte. Het was erg fijn om alle stappen
duidelijk te zien hangen aan de muur. Hierdoor kreeg je een goed overzicht en snapte je
precies waar ze mee bezig waren. Dit was voor mij ook het omslagpunt dat ik het heel handig
begon te vinden in plaats van vervelend.
Het resultaat was dat ik het makkelijker voor om kill your darlings toe te passen. Ook vond ik
het veel fijner om een overzicht op de muur te plakken. Hiervoor was ik er niet zo van bewust
dat het echt hielp omdat we nog niet zoveel hadden en ik het meeste nog wel in me hoofd
had zitten. Dit heeft voor het vervolg van het project erg geholpen omdat we meer en meer
producten kregen waarna ik het overzicht kwijt begon te raken.
Achteraf vind ik het erg fijn dat we langs de vierdejaars zijn gegaan om met hun te kijken waar
zijn nu precies mee bezig zijn.

Product presentatie:
In week 8 van het project hebben wij een productpresentatie gedaan met het team. Amy kon
hier helaas niet bijzijn maar wij hebben dit opgevangen. We moesten voor de klas presenteren
en hierbij was de klas aanwezig en twee leraren. Onze projectdocente Sanka Smeets en een
andere CMD docente Nikki Huisman. Het doel hiervan was het laten zien wat we tot nu toe
hadden. Hierop konden de klas en de leraressen dan feedback geven.
De rol die ik hierin vervulde was het vertellen over wat ik had gedaan en onderzocht ook nam
ik wat over van Amy. We werkte met heel het team samen om de presentatie te maken. Zo
wist iedereen wanneer wat kwam en konden we nog niet van tevoren oefenen. Ik was blij met
deze rolverdeling omdat als je voornamelijk je eigen gedeelte verteld je precies weet waar je
het over hebt.
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Ik het verteld over het onderzoek wat ik gedaan heb naar andere bedrijven. Ook ging ik
vertellen over het logo en hoe het tot stand was gekomen en de merkwijzer uitleggen met als
belangrijkste doel onze waarden. De verdeling was goed gemaakt iedereen nam iets over van
Amy en we waren goed ingelezen dus we wisten precies wat we moesten vertellen. Ik voelde
me erg goed in deze rolverdeling.
We hebben alles verteld wat we wilde vertellen over de onderwerpen die wij hadden en de
onderwerpen die wij nog gingen maken. Dit deden wij met een PowerPoint waar alles duidelijk
op te zien was. Door het gebruik van veel visuele aspecten was het voor de klas duidelijk waar
wij het over hadden. Aan het einde van de presentatie kregen wij feedback dat het Logo niet
goed genoeg was. Ook werd ons verteld dat ze dachten dat we verkeerd om hadden
ontworpen. Dit was niet het geval maar dat gevoel gaven we. De touchpoints hadden we ook
niet goed genoeg beschreven dat ze duidelijk over kwamen met de waarden.
Dit resulteerde erin dat we deze punten duidelijker moesten maken en het logo moesten
aanpassen. Achteraf gezien hadden we dit van tevoren moeten weten. Maar omdat we er zelf
zoveel mee bezig zijn geweest hebben we dit helemaal over het hoofd gezien om duidelijker
uit te leggen. Hier heb ik van geleerd dat je het altijd moet bekijken alsof je er zelf niks van
weet.
De andere reageerde er uiteindelijk wel positief op toen we meer hadden uitgelegd. Achteraf
gezien heb ik niet het gevoel dat we goed hebben gehandeld maar we hebben het wel goed
opgelost. De volgende keer zal ik dit zeker anders aanpakken. Ik zal de volgende keer dit niet
meer doen omdat ik nu weet dat als je teveel bezig bent met iets vergeet dat iemand anders
er nog niks van weet. Dit is een hele goede les voor mij geweest.
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Hoofdstuk 6:
Het hele project:
Het project is erg goed verlopen. Door de stappen die waren opgesteld die per les moesten
worden gedaan was het erg overzichtelijk en konden we een goede planning maken van wie
wat deed. Ik was ook zeer te spreken over mijn team, als we iets hadden afgesproken kwam
iedereen zijn afspraken altijd na. Dit was voor mij ook een stimulans om er ook hard voor te
gaan. Mijn leerdoel voor dit project was het beter worden in de programma’s van Adobe. Dit
is zeer goed gelukt want ik heb de kans gekregen om met drie Adobe programma’s te werken.
Dit waren Photoshop, Illustrator en Première pro. Photoshop en Illustrator heb ik gebruikt
voor het ontwerpen van het logo. Première pro, Illustrator en Photoshop heb ik gebruikt voor
het maken van de videoclip. Dit kwam omdat er veel afbeeldingen voor de videoclip moesten
worden aangepast. Voor het maken van het onderzoek naar bedrijven heb ik ook illustrator
gebruikt om het zo mooi te kunnen weergeven. Door het gebruiken van al deze Adobe
programma’s denk ik dat ik mijn leerdoel zeker heb behaald. Maar ik ben nog niet klaar want
wil er nog veel meer van leren. Vooral Première vind ik een erg leuk programma om mee te
werken. De taken die ik heb gekregen heb ik goed vervuld vind ik zelf. Als had ik voor de
reclamespot toch iets professioneler willen maken. Het heeft mij als ontwerper niet veel
veranderd maar wel meer gevormd. Ik denk dat ik als ontwerper beter ben geworden en dat
ik hierdoor ook zekerder ben van mij kunnen. Het gehele project vond ik ook erg leuk met als
klapper de expo. Van de expo heb ik erg genoten. Ik heb hier zo van genoten omdat alle
punten hier bij elkaar kwamen en ik had echt het gevoel dat we iets heel goeds hadden
neergezet. Onze uiteindelijke expo plek vond ik ook heel erg goed gelukt. Het leek echt net op
een glazencafe. Ook de bar en het spel vond ik erg leuk gelukt. We hadden erg op de details
gelet en dat vond ik zo leuk. De kleuren en het logo hebben we overal in toegepast. Voor mij
was dit een geslaagd project.
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