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PERSONAL
DNA
ABOUT ME

EXTRAVERT

INTROVERT

INTUÏTIEF

REALISTISCH

LOGICA

Mijn naam is Xander van Erven, student aan de HAN. Ik volg de opleiding Communicatie en Multimedia Design.
Voor het vak MMD heb ik dit mooie magazine ontworpen. Het gaat niet alleen over de prachtige natuur in The
USA maar ook over mijzelf als persoon. Ik leer mijzelf beter kennen en uitbeelden in dit magazine. Af en toe
is het tijd om eens goed naar jezelf te kijken. Hoe gaat het met mij, wat zijn mijn eigenschappen en hoe voel
ik me eigenlijk?

REFLECT

PRINCIPES

PLANNEND

ZOEKEND

ASSERTIEF

VOORZICHTIG

Om deze vragen te beantwoorden heb ik een online persoonlijkheidstest ingevuld. De resultaten van deze test
gaan we eens aandachtig bekijken.
Mijn persoonlijkheidstype is een “Logicus”. Betekend dit dat ik alles logisch wil vinden en
wil kunnen verklaren? Ja ik denk van wel, ik wil eigenlijk van alles wel weten hoe het werkt
of hoer het in elkaar zit. Eigenlijk wil ik dus alles op een logische manier kunnen verklaren.
Mijn geest is eigenlijk zowel introvert als extravert, ik denk dat dit goed zou kunnen kloppen. Het hangt
namelijk af van de omgeving waar ik me in bevind. Als ik me in de omgeving van bekenden begeef ben ik
veel meer open en zodra ik iemand niet ken laat ik eigenlijk weinig los. Dit is wel een herkenningspunt bij mij.

LOGICUS

Ik heb volgens de test net wat meer initiatief dan dat ik realistisch ben. Dit kan wel kloppen want ik heb wel
vaak creatieve ideeën maar die zijn misschien niet allemaal even realistisch. Ik denk dat het makkelijker
is om meer initiatief te hebben, daarna kan je altijd nog wel afwegen of het wel realistisch en haalbaar is.
Als je dat altijd van tevoren gaat bedenken word je daar heel oncreatief van en dat ben ik gelukkig niet.

Ik richt mij volgens de test meer op logica dan op principes.
Vandaar dat ik ook waarschijnlijk een logicus ben. Ik denk dat ik
meer op mijn eigen logica en verantwoording vertrouw dan dat
ik maar aanneem dat iets volgens een bepaald principe gebeurd.
Volgens de test ben ik ook niet echt een planner en hier kan ik
mij eerlijk gezegd wel in herkennen. Ik ben vaker op zoek naar
het huiswerk dan dat het netjes in mijn agenda staat. Ik probeer
wel steeds meer te letten op het plannen omdat ik heb ontdekt
dat een goede planning mij persoonlijk wel heel goed kan helpen.
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Ik ben ook inderdaad iemand die wel assertief is en die voor zichzelf kan
opkomen. Ik laat niet snel over mezelf heen lopen. Toch weet ik niet of
ik het wel eens ben met 93% assertief. Want voorzichtig ben ik namelijk
ook altijd. Ik denk goed na voordat ik een actie onderneem.
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HOW
TO
In deze video worden een aantal
handige dingen besproken die
je weer plezier kunnen geven
in je werk en baan. Zo word er
heel goed uitgelegd hoe jij je
als design bedrijf het beste kan
plaatsen in de markt. Ook laten
ze zien hoe jij geld verdienen,
plezier in je werk en je grenzen
het beste kan afstemmen. Als
je deze tips kan toepassen in je
eigen bedrijf zal je succesvoller
worden en meer klanten gaan
ontvangen.

POSITION
A BRAND

DEFINE WHAT YOU ARE
GOOD AT

Er is bijna altijd wel een klant
of bedrijf geïnteresseerd in
het werk dat jij leuk vind om te
Kijk goed naar waar jij als doen.
business het beste in bent, kies
uit die dingen een punt waar jij HOW TO GET
het beste in bent. Je moet ook CUSTOMERS?
iets kiezen wat je leuk vindt. Dit
is het ding waarmee jij je gaat Probeer te kijken naar de
onderscheiden van de andere proffesionals, hoe doen ze hun
bedrijven op de concurrerende werk en probeer ze te intresseren
markt.
in jouw werk. Ga eens naar een
vakbeurs en begeef je onder
gelijk denkenden. Hier kun je
nieuwe contacten en klanten
opdoen. Kijk ook eens dichter
bij je in de buurt, bij het KvK
kan je bijvoorbeeld inzien welke
mogelijke klanten en bedrijven
bij je in de buurt zijn gevestigd.

CONCLUSION
TOO MUCH AT THE
SAME TIME
Zorg er voor dat je niet iedereen
wil als klant en ook niet alles wil
doen. Kijk naar wat jij leuk vind
om te doen en ga dan kijken
welke klant hier bij past.
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Kies iets wat je leuk vind,
goed in bent en wat ook goed
verdiend. Op deze manier kan
je goed leven van je werk, word
het niet saai en is het leuk om te
doen. Dit is een #WIN voor jouw
brand. Scan de QR-code, bekijk
de video over brand-design en
verander zo jouw brand.
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MY INNNER
BRAND
THE FUTURE
Hoe ziet mijn toekomst eruit? Over vijf a tien jaar zou ik wel een baan willen hebben en misschien een partner
in het leven. Ik hoop dat ik bij een bedrijf werk waar ik het naar mijn zin heb en ik creatief te werk kan gaan.
Dit is een toekomstbeeld waar ik mij wel in zou kunnen vinden. Het zou me voldoening geven om een vaste
werkplek en financiële zekerheid te hebben.
Vertaal dit eens naar een kernachtige zin? Over vijf jaar heb ik een baan en een gezin waar ik blij mee ben. Wat
is je toekomstdroom? Ooit nog eens een grote rondreis maken door de verenigde staten. Wat is je missie en
je doel? Veel geld gaan sparen om de tickets en het verblijf te kunnen betalen.
Kun je vijf waarden die jouw waardevol maken noemen? Ik kan goed problemen oplossen. Ik kan goed
samenwerken. Ik blijf altijd rustig, kalm en raak nooit in paniek. Ik kan goed creatief denken. Ik ben altijd op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Kun je een aantal merken noemen waar jij je mee associeert? Apple, Microsoft, Samsung en Asus. Ik doe veel
met de computer, vandaar dat ik voor deze merken kies.
Waarom zijn mensen in mijn omgeving bevriend met mij of willen ze met mij samenwerken? Ik kan snel op
goede en creatieve ideeën komen. Ook ben ik flexibel in de samenwerking met anderen. Wat zouden anderen
over mij zeggen als ze mij in één zin moeten samenvatten? Een rustige jongen die best wat verstand heeft
van zaken.
Wat is jouw credo of belofte?
Help een ander, dat helpt jezelf ook!
Wat is je kernconcept?
Helpen helpt.
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PERSONAL
BRAND MODEL
Xander van Erven
C1H - 512309

Soms dingen op het laatst doen
Dingen vergeten
Snel afgeleid

Niet gevoelig voor stress
Behulpzaam
Samenwerker
Rustig

Eerlijk in de communicatie
Geef vaak suggesties
Correct taalgebruik

Lost problemen op
Donker blond
Websites maken
Ogen grijs/groen
Casual kleding

Nederlands
succesvolle ondernemer

Engels
Duits

Studie CMD afronden binnen
4 jaar

ABN
Zware stem

Zelfstandig, zelfverzekerd,
rustig

Vriendelijk

Apple, windows, Samsung, Nike, Jack & Jones
Puma en Volvo
Help een ander, dat helptjezelf ook!
Creatief
Grappig

Helpen helpt

Familie
Vrienden

Axe Black
Word geïnspireerd door
ontwerpen van anderen
en morderne websites

Kan goed omgaan met
anderen in groepsverband
maar kan het ook alleen af

X
X
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Een planning maken en je daar
ook aan gaan houden
Rustige werkomgeving
opzoeken zonder afleidingen
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GET INSPIRED
INSPIRE ME

9
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PORTFOLIO
TIMES THREE

NIGHTSHIFT
HTTP://WWW.NIGHTSHIFTPOST.COM/
Nightshift is een bedrijf dat zich
richt op het maken van reclame
spotjes voor de televisie. Als
je op de website terecht komt
word je meteen begroet door een
fullscreen reclamefilmpje. Je
ziet bijvoorbeeld mode, auto’s en
parfum langskomen. Hierdoor heb
je meteen al een idee waar het
bedrijf zich mee bezig houdt.

METHOD
HTTP://METHOD.DIGITAL/
Method is een web development
bedrijf dat de laatste technieken
toepast. Als je op de website
terecht komt kan je dit meteen
zien, alles beweegt mee met
de cursor en het design van de
website ziet er modern uit. Deze
portfolio website heeft indruk op
mij gemaakt omdat ik de stijl die ze
gebruiken erg mooi vind. Ook vind
ik webdesign een leuk onderwerp
en dat straalt dit portfolio echt
uit. Op de website willen ze vooral

Je kan goed zien dat Nightshift
erg goed is in de bewerking van
videomateriaal. Als je naar alle voorbeelden kijkt kan je een bepaalde stijl zien in de reclamefilmpjes. Ook
gebruiken ze de nieuwste technieken van videobewerking. Zo zie je ook een voorbeeld van een 360 graden
videoproject. Deze technieken spreken mij erg aan en vind ik interessant.

laten zien wat ze kunnen qua techniek en laten je voorbeelden zien van werk wat ze voor opdrachtgevers
gemaakt hebben. Je kunt zien dat alles wat ze maken van zeer goede kwaliteit is. Het bedrijf geeft mij een
hele professionele indruk en laat zien dat ze op alle vlakken van web development innoveren.

PROJECT SUNDAY
HTTP://PROJECTSUNDAY.NET/
Project Sunday spreekt mij
aan omdat het echt ouderwets
vakmanschap laat zien. Ook
vind ik het thema USA natuurlijk
goed passen bij mijn magazine.
De website heeft mooie bruine
tinten die echt een de sfeer van
houtbewerking geven. Op de
website is mooi beeldmateriaal
gebruikt, deze geven een indruk
van hoe het hout bewerken eraan
toe gaat. Ook zie je voorbeelden
van projecten die al geslaagd zijn.
Je kunt goed zien dat de eigenaar van de website de “authenticiteit” heel belangrijk vind en dit overal in naar
voren laat komen. Ik vind dat hij hier goed in geslaagd is, de website heeft een hele goede sfeer. Hij probeert
dus echt als doelgroep de liefhebber van echt vakmanschap aan te spreken.
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Ik gebruik mijn portemonnee bijna elke dag en toch is dit een van de dingen die helemaal
merkloos is. Met een portemonnee is mijn enigste vereiste dat hij simpel is en gewoon goed
werkt.

Mijn speakerset heb ik van het merk JBL gekocht. Dit merk staat goed aangeschreven wat
betreft de geluidskwaliteit. Daarom heb ik uiteindelijk mijn keuze laten vallen op het merk JBL.
De speakerset is dan ook van goede kwaliteit en gaat al jaren mee.

Ik heb bijna elke dag wel een flesje water mee, veel drinken is namelijk gezond voor je. Het
merk van het flesje is Lidl, deze keuze heb ik gemaakt omdat het gewoon water is. Het merk
water maakt mij dan niet zo veel uit, want volgens mij proef je het verschil toch niet echt.

Mijn Macbook Pro neem ik altijd mee naar school. De Macbook wordt gemaakt door het
bedrijf Apple. Het staat bekend om zijn kwalitatief goede producten en gebruiksgemak van de
software. Ik heb voor dit merk gekozen omdat het voor een vormgever nou eenmaal net wat
prettiger werkt op een Mac.

6
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PERSONAL BRANDS
WHAT IS IN MY BAG?
Wat heb ik allemaal in mijn tas zitten?
We bekijken de merken die ik gebruik
13

Mijn Samsung Gear 2 is een smartwatch die inmiddels al wat gedateerd is. Maar in de tijd
van lancering had ik hem gekocht omdat Samsung de enige was die deze specificaties kon
aanbieden. Zo heeft de Gear 2 als een van de weinige smartwatches een camera en microfoon
ingebouwd.
De pen die altijd in mijn tas zit is van de HAN. Deze heb ik ooit op de open dag gekregen en
deze gebruik ik ook op school om opdrachten mee te maken.

7
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De oordopjes zijn van het Chinese merk Xiaomi, ik heb deze gekocht omdat deze qua kwaliteit
goed uit de online testen kwam. Ik luister graag naar muziek op mijn mobiel en daarom heb ik
bij het kopen van dit product wat meer onderzoek gedaan.

De oplader kreeg ik bij de aankoop van de Macbook Pro. Deze neem ik altijd mee om mijn
laptop op de laden. Er zijn geen opladers van andere merken verkrijgbaar dus met dit product
zit je sowieso vast aan het merk Apple.

Mijn tas zelf is van het merk Eastpak, dit is een merk waar ik al langer mee bekend ben. Op de
middelbare school gebruikte ik al tassen van dit merk en ik was altijd tevreden met de kwaliteit.
Toen ik een nieuwe laptop tas nodig had kwam ik dus al gauw uit op een nieuwe Eastpak tas.
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SET YOUR MIND FREE
MINDMAP
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MOODBOARD
ANALOG
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MOODBOARD
DIGITAL
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TYPOGRAPHY
IN THE WILD

CAN YOU FIND
THE LETTERS?

21

22

ROBOTO GILROY Signpainter

TYPOGRAPHY
FONTS
ROBOTO

GILROY

SINGPAINTER

Roboto is een strak en schreefloos
lettertype, het is goed leesbaar
en word ook veel gebruikt op het
web. Het is één van de populairste
moderne lettertypes op dit
moment.

Gilroy is een uitstekend schreefloos
lettertype voor het gebruik in
titels en voor bijvoorbeeld op een
poster. Het is goed leesbaar als
titel, maar kan niet goed gebruikt
worden voor leesteksten.

Signpainter is een schreef
lettertype dat zeer sierlijk is. Het lijk
handgeschreven en er zitten veel
lussen in. Het kan worden gebruikt
om een authentieke uitstraling te
geven aan een bepaalde tekst.

Het lettertype lijkt sterk op
Helvetica maar is toch weer net
een iets andere stijl. Dit lettertype
kan zowel in kapitaal als normaal
gebruikt worden.

Er zitten heel veel rondingen in
het lettertype en daardoor is het
ongeschikt voor leesteksten. Het
lettertype is het beste te gebruiken
in kapitaal en kan eventueel ook
cursief worden gebruikt.

Het lettertype kan het beste
worden gebruikt in bijvoorbeeld
een ondertitel of bijvoorbeeld als
quote.

BEBAS NEUE
Bebas Neue is een lettertype dat
vaak gebruikt word voor posters.
Dit schreefloze lettertype is erg
handig voor het gebruikt in titels
met een grote korpsgrote.
Het lettertype is niet geschikt
voor leesteksten en kan eigenlijk
alleen voor titels en ondertitels
worden gebruikt. Het lettertype
is zeer geschikt om in kapitaal te
plaatsen, maar is minder mooi in
cursief.

P22 UNDERGROUND
P22 Underground is een lettertype
dat vrij modern en strak is. Het
is een schreefloos lettertype en
kan zowel in kapitaal als normaal
worden gebruikt. Voor leesteksten
is dit geen geschikt lettertype.

Coressi dit omnihit quamus pratio
volecto bea dolestiur?
Henias quatur, quiscimus.
Toriam aut mo corum ipis
explauda cusdae verum aut
omniendit quo maio omnimusanis
de reprerat iustest voluptam
doluptibusda doluptatur? Qui rate
ent es magnimo luptusani reped
quisquosam earionet dis a sitia
corem siti conseque ea dis explani
sciaerferum nimolorem facesci
num aces rercime ndustium asi
diam culpa corem idis excestio
ex enditat ionsequat lis doles
illupitae et ra et ulla voluptae
nonet ea dolupid ullatio eum labor
suntiuntus se num im et es rae. At
labo. Caessequibus a nulparum
voluptatusam il et latem expliqui
dolut ut et occus aut fuga. Et unt
apel ipsaperro exceatet laborios
ent, inus alis et mo minciatin pre
pore audae quibus atio. Nequident

Coressi dit omnihit quamus pratio volecto bea
dolestiur?
Henias quatur, quiscimus.
Toriam aut mo corum ipis explauda cusdae
verum aut omniendit quo maio omnimusanis
de reprerat iustest voluptam doluptibusda
doluptatur? Qui rate ent es magnimo
luptusani reped quisquosam earionet dis a
sitia corem siti conseque ea dis explani
sciaerferum nimolorem facesci num aces
rercime ndustium asi diam culpa corem idis
excestio ex enditat ionsequat lis doles illupitae

ea dis explani sciaerferum
nimolorem facesci num aces
rercime ndustium asi diam
culpa corem idis excestio ex
enditat ionsequat lis doles
illupitae et ra et ulla voluptae
nonet ea dolupid ullatio eum
labor suntiuntus se num im et
es rae. At labo. Caessequibus
a nulparum voluptatusam il

et ra et ulla voluptae nonet ea dolupid ullatio
eum labor suntiuntus se num im et es rae. At
labo. Caessequibus a nulparum voluptatusam
il et latem expliqui dolut ut et occus aut fuga.
Et unt apel ipsaperro exceatet laborios ent,
inus alis et mo minciatin pre pore audae
quibus atio. Nequident quunt eosseditisObitat
maiosaeped quatquam est ligentiur? Aborem
es dusanducidem is dicient voluptas et
laborero qui volores ent ut eum et eum num

Bebas Neue

P22 Underground

Coressi dit omnihit quamus pratio volecto
bea dolestiur?
Henias quatur, quiscimus.
Toriam aut mo corum ipis explauda cusdae
verum aut omniendit quo maio omnimusanis
de reprerat iustest voluptam doluptibusda
doluptatur? Qui rate ent es magnimo
luptusani reped quisquosam earionet dis
a sitia corem siti conseque ea dis explani
sciaerferum nimolorem facesci num aces
rercime ndustium asi diam culpa corem idis
excestio ex enditat ionsequat lis doles

Coressi dit omnihit quamus
pratio volecto bea dolestiur?
Henias quatur, quiscimus.
Toriam aut mo corum ipis
explauda cusdae verum aut
omniendit quo maio omnimusanis
de reprerat iustest voluptam
doluptibusda doluptatur? Qui
rate ent es magnimo luptusani
reped quisquosam earionet dis a

illupitae et ra et ulla voluptae nonet ea
dolupid ullatio eum labor suntiuntus se
num im et es rae. At labo. Caessequibus a
nulparum voluptatusam il et latem expliqui
dolut ut et occus aut fuga. Et unt apel
ipsaperro exceatet laborios ent, inus alis
et mo minciatin pre pore audae quibus atio.
Nequident quunt eosseditisCitateca ectur?
Igenis et, alique none lam name lis quatiant.
Bo. Et di sunt ommoloritati dent que nis
apientus adist faccum fugit, il im inctum el
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Coressi dit omnihit quamus
pratio volecto bea dolestiur?
Henias quatur, quiscimus.
Toriam aut mo corum ipis
explauda
cusdae
verum
aut omniendit quo maio
omnimusanis de reprerat
iustest voluptam doluptibusda
doluptatur? Qui rate ent es
magnimo luptusani reped
quisquosam earionet dis a
sitia corem siti conseque

sitia corem siti conseque ea dis
explani sciaerferum nimolorem
facesci num aces rercime
ndustium asi diam culpa corem
idis excestio ex enditat ionsequat
lis doles illupitae et ra et ulla
voluptae nonet ea dolupid ullatio
eum labor suntiuntus se num im
et es rae. At labo. Caessequibus
a nulparum voluptatusam il et
latem expliqui dolut ut et occus
aut fuga. Et unt apel ipsaperro
exceatet laborios ent, inus alis
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COLORS AND
SCHEMES
KULER
De kleurenschema’s heb ik
gemaakt met behulp van de online
Adobe tool Kuler. Deze handige
website kan een kleurenschema
gegenereerd van een afbeelding
die wordt geüpload.

COLOR SCHEME 3

Ik heb verschillende afbeeldingen
gebruikt die bij mijn magazine
passen. Zo past het kleurenschema
goed bij de afbeeldingen die ik
gebruik.

25

Dit is een schema wat bestaat uit
lichtere kleuren. Dit schema heeft
twee aardetinten en één lichtere
tint die bijvoorbeeld de lucht zou
kunnen zijn. Dit schema heeft
geen tussenkleuren en bestaat uit
drie basiskleuren. Er is niet echt
duidelijke overgang te zien.

COLOR SCHEME 1

COLOR SCHEME 2

Dit kleurenschema is gegenereerd
uit de afbeelding die ook is
gebruikt op de cover. Het donkere
blauwe gaat mooi in tussenstapjes
over naar het oranje en bruin. De
overgang spreekt mij erg aan bij
dit kleurenschema. De kleuren in
dit schema zijn complementaire
kleuren en stemmen daarom erg
goed met elkaar af.

Dit kleurenschema heeft vrij veel
donkere kleuren en is echt een
overgang kleuren. De blauwe en
groene tinten lijken erg op elkaar,
maar er toch een subtiel verschil.
Dit is een analoog kleurenschema
want je kleuren liggen allemaal
bij elkaar in de buurt, er zijn
geen grote verschillen of
afwijkende kleuren.
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LOGO DESIGN
PROGRESSION

Ik heb dit logo ontwikkeld vanuit de
letter X. Ik vond iets persoonlijks
bij een logo wel goed passen. Mijn
naam is Xander en daarom heb ik
dus voor de letter X gekozen.
De X is voor mij altijd al een
persoonlijke letter geweest omdat
hij in andere woorden bijna nooit
gebruikt wordt. Ook vind ik “Xplore”
in plaats van to explore een leuke
woordspeling om te gebruiken.
De pijl die je kan zien in mijn logo
in de letter X staat voor actie,
beweging en ontdekking. Kijk ook
eens achterom en kijk wat je kan
ontdekken. De rest van de letters
“PLORE” heb ik vrij basic gelaten.
Bij die letters heb ik het lettertype
Gilroy-Bold gebruikt.
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PLORE
PLORE
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PHOTOGRAPHY
CHOICE
STOCKPHOTO’S
Ik heb zelf helaas geen goed
beeldmateriaal meer van mijn
reizen in Amerika. Daarom heb ik
er voor gekozen om stockphoto’s
te gebruiken in het magazine. Deze
foto’s zijn van zeer goede kwaliteit
en voldoen aan de gestelde eisen.
De foto’s geven een goede sfeer
van de natuur in Amerika.

29

NATURE
Ik probeer in alle foto’s de diversiteit
van de natuur in Amerika te laten
zien. Ik wil het idee creëren dat je
ook even echt in de natuur bent
als je door mijn magazine aan het
lezen bent.
De foto’s moeten allemaal met de
natuur de maken hebben. Ik vind
natuurfotografie de mooiste vorm
van fotografie, daarom heb ik er
voor gekozen dit zo nadrukkelijk te
verwerken in mijn magazine.

COPYRIGHT
Alle foto’s die ik gebruikt heb
zijn stockphoto’s. Deze heb ik
gedownload van bronnen die
alleen rechtenvrije foto’s bevatten.
Zo zijn er geen problemen
met rechten en kunnen alle
afbeeldingen
zonder
risico’s
worden gebruikt

30

#ICATALKS
TIMES THREE

Op 15 september 2016 heb ik
mijn eerste ICAtalk bijgewoond.
Er werd een presentatie gegeven
door 2keer.nl. Het bedrijf werd
vertegenwoordigd door Peter
Elfrink en Ezgi Söylemez. Het duo
begon de presentatie met een
uitleg over branding.
Bij branding is het belangrijk dat
het personal branding is, het moet
iets zijn wat bij jouw past. Bij
branding is het de bedoeling dat
je een lading kan geven aan een
product, dienst of merk. Zo werd
er een businesscase getoond van
Hesselink koffie. Het bedrijf had bij
2keer.nl aangegeven zich te willen
onderscheiden van de concurrent.
2keer.nl ging dit aanpakken met
een passende reclamecampagne
en promotiemateriaal.
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Om de campagne goed aan te
laten sluiten bij de doelgroep heeft
2keer.nl onderzoek gedaan naar het
dagelijks leven van de doelgroep
en daar een persona van gemaakt.
In het reclamespotje wordt de
persona vertegenwoordigd door
een actrice waarvan we haar
dagelijks leven zien. Ook zien we
tijdens alle gebeurtenissen dat de
koffie van Hesselink speciaal en
belangrijk voor haar is.

Op 27 september 2016 heb ik
de tweede leerzame ICAtalk
bijgewoond. De presentatie werd
gegeven door Hilmer Thijs. Hij
heeft Studio Hands opgezet,
deze studio houdt zich bezig
met huisstijl ontwerpen voor
bijvoorbeeld
internationale
bedrijven. Studio Hands heeft
bijvoorbeeld het project “Flow”.
Flow is een initiatief van DJ
Franky Rizardo dat begon in 2013
als wekelijkse radioshow op
SLAM!FM. Studio hands had de
opdracht gekregen om hier een
passende huisstijl bij te maken.
Hilmer houd er van om creatief
bezig te zijn en ontwerpen zelf in
elkaar te knutselen. Hij werkt eerst
met fysieke materialen en maakt
daar een ontwerp van, daarna
werkt hij verder aan het ontwerp
op de computer. Hij combineert
dus fysieke objecten met digitale
elementen ontworpen in Adobe
programma’s.

Hilmer
vertelde
tijdens
de
presentatie dat hij zich tijdens de
projecten probeert te focussen
op wat al goed werkt. Hij kijkt
naar voorbeelden en probeert de
essentie te ontdekken. Hij maakt
geen doordacht marketingplan
maar gaat gewoon direct aan het
werkt met de kennis die hij heeft
en die goed werkt.
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#ICATALKS
TIMES THREE

Op 12 oktober 2016 heb ik de
laatste ICAtalk bijgewoond. Deze
ICAtalk ging over Dingaling, dit
is een bedrijf dat is opgericht
door Sierk Keuning. Sierk is een
freelance tekstschrijver en houd
zich onder andere bezig met het
schrijven van blogs, gedichten,
brieven en columns.
De presentatie van Sierk ging over
het presenteren zelf. Hij gaf aan
dat hij vroeger veel moeite had
met presenteren. Door de jaren
heen kwam hij erachter dat als hij
zich minder druk moest maken. Hij
ging minder voorbereiden en meer
improviseren, dit had een positief
effect op zijn presentaties.
De boodschap van Sierk aan de
studenten was dus dat iedereen
op zoek moet gaan naar zijn eigen
manier van presenteren die goed
bij jouw past.
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CORPORATE
IDENTITY
SLOGAN, STATEMENT & THEME
De slogan en het thema van mijn magazine in “Exploring the USA”. Ik wil
graag de diverse en wilde natuur laten zien van Amerika. Ik gebruik veel
beeldmateriaal om deze indruk te creëren.
Als je het magazine aan het lezen bent moet je de indruk krijgen dat je
je buiten in de natuur begeeft. Ik neem je mee door de verschillende
nationale parken van Amerika en laat hiervan steeds de natuur zien.
Ik ben op dit idee gekomen door de vele vakantietijd die ik heb
doorgebracht in Amerika. Ook houd er van om in de natuur te zijn en
te fotograferen. In Amerika heb ik vele nationale parken bezocht en
daardoor de diversiteit van de natuur kunnen zien. Ik vind het ook
leuk om overal op te klimmen en van het pad af te wijken tijdens een
wandeling. Vandaar het thema “exploring”.

CORPORATE
IDENTITY
STYLE ELEMENTS
SLOGAN, STATEMENT & THEME
CORPORATE IDENTITY RULES

STYLE ELEMENTS
De stijl pas ik toe op de alle pagina’s met teksten. Alles tekst word
steeds in een drie kolommen grid ingedeeld. Elk hoofdstuk krijgt zijn
eigen hoofdtitel links of rechts bovenin van de pagina, alle letters zijn in
kapitalen en cursief.
Achter de ondertitels heb ik voor donkergroene lijnen gekozen. Dit zie
je ook zo terug op de cover van het magazine. Dit geeft een bepaalde
stijl. De lettertype kleur is dan wit zodat het nog prettig leesbaar is. Ik
probeer eigelijk in alle elementen de gekozen huisstijl kleuren terug te
laten komen. Ook achter de afbeeldingen komen de kleuren terug.

CORPORATE IDENTITY RULES
Ik probeer overal de huisstijl kleuren in te verwerken en alles ook goed
leesbaar te houden. Elke pagina moet een titel bevatten links of rechts
van de pagina. De titels en ondertitels zijn allemaal in het Engels, dit is
om de Amerikaanse sfeer door te voeren in het magazine.
Alle afbeeldingen en teksten worden uitgelijnd een drie kolommen grid.
Er moet veel worden afgewisseld met beeldmateriaal, zo ontstaat er
een bepaalde sfeer.
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CORPORATE
IDENTITY

CORPORATE
GILROY
IDENTITY
Signpainter

Experience the USA

COLOR SCHEME CHOICE

edition one | september

Ik heb voor het eerste kleurenschema gekozen omdat ik graag een
schema wil gebruiken wat complementaire kleuren bevat. Ook is de
cover afbeelding een goede inspiratiebron voor mij geweest. De kleuren
sluiten goed bij elkaar aan.

GILROY

PLORE
PLORE

Door het magazine heb ik er wel voor gekozen om vooral de bovenste
drie kleuren naar voren te laten komen. De onderste twee kleuren, oranje
en bruin komen alleen naar voren in het beeldgebruik in het magazine.
Dit is een bewuste keuze geweest omdat de bruine kleuren minder goed
werken achter bijvoorbeeld de typografie.

FONT CHOICES
Voor de gewone leestekst heb ik gekozen voor het font Roboto omdat
het een modern schreefloos lettertype is wat makkelijk is om te lezen.
Roboto geeft een modern uiterlijk mee aan de teksten en is in kapitaal
en normaal te gebruiken.
Voor de hoofd en ondertitels heb ik gekozen voor het lettertype Gilroy
omdat het een uitstekend lettertype is voor het gebruik in titels. Ook kan
ik het prima in cursief gebruiken, dit geeft het meteen een modern en
clean uiterlijk. Ook in het logo heb ik dit lettertype in kapitaal gebruikt.
Het lettertype Signpainter en P22 Underground hebt ik alleen voor de
cover gebruikt. Het Signpainter lettertype heeft een mooie natuurlijke
vorm. P22 Underground heb ik gebruikt om de versie van het magazine
mee aan te geven.

P22 Underground

COLOR SCHEME 1
Coressi dit omnihit quamus pratio
volecto bea dolestiur?
Henias quatur, quiscimus.
Toriam aut mo corum ipis
explauda cusdae verum aut
omniendit quo maio omnimusanis
de reprerat iustest voluptam
doluptibusda doluptatur? Qui rate
ent es magnimo luptusani reped
quisquosam earionet dis a sitia
corem siti conseque ea dis explani
sciaerferum nimolorem facesci
num aces rercime ndustium asi
diam culpa corem idis excestio
ex enditat ionsequat lis doles
illupitae et ra et ulla voluptae
nonet ea dolupid ullatio eum labor
suntiuntus se num im et es rae. At
labo. Caessequibus a nulparum

ROBOTO
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POSTER
MINMALISM
WHAT IS ON THE OTHER SIDE?

EXPLORE!

POSTER DESIGN
In deze minimalistische poster heb
ik geprobeerd nieuwsgierigheid
uit te beelden. De grote bomen
die op de poster te zien zijn heten
sequoia’s. Dit zijn de hoogste
bomen ter wereld en hebben
vroeger op reis in Amerika een
grote indruk op mij gemaakt. In het
nationale park waar deze bomen
staan in ook één speciale boom.
Deze boom heeft onderin bij
de stam een tunnel. Dit is een
doorgang voor alle auto’s die er
onderdoor rijden.

Deze poster moet je inspireren om
zelf dingen te ontdekken en actie
te ondernemen.
Inspiratie heb ik gehaald uit posters
van de verschillende nationale
parken in Amerika. De posters
hebben allemaal een bepaalde stijl
en lijken ook wel minimalistische
elementen te bevatten. In mijn
ontwerp heb ik geprobeerd het
nog minimalistischer te maken.

In mijn magazine wil ik avontuur
en “exploring” laten zien. De
doorgang nodigt je dus uit om te
gaan ontdekken wat er zich aan de
andere kant bevindt. Daarom heb
ik ook als titel gekozen voor “What
is on the other side? Explore!”.
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BRAND
CAMPAIGN

XANDER VAN ERVEN

PLORE
THE NATURE WITH US

7313 GN APELDOORN
WWW.XPLORE.NL
055 - 355 24 29

WWW.XPLORE.COM

PLORE

CAMPAIGN WEBSITE & BUSINESS CARD
Ik ga een campagne opzetten om de mensen te informeren over de
natuur in Amerika. Wat is er bijvoorbeeld allemaal te zien in de nationale
parken. Welke dieren leven hier allemaal en waar kan je bijvoorbeeld het
best gaan overnachten. Ik ga een website lanceren waar de bezoekers
van de nationale parken op kunnen kijken hoe ze het beste hun route
kunnen uitstippelen als ze op pad gaan.
Het visitekaartje is ervoor als ik rondreis in een nationaal park en de
bezoekers willen graag meer informatie over de natuur. Dan kan ik
de bezoekers een visitekaartje geven met een doorverwijzing naar
de website. Als de mensen dan mobiel internet hebben kunnen ze de
informatie meteen bekijken op de mobiele website. Als ze geen internet
hebben, worden ze er thuis nog aan herinnerd door het kaartje en kunnen
ze de informatie opzoeken voor de volgende reis.

FOLDER & CAR STICKER
De folder kan ik gebruiken om uit te delen en ik kan ze in de
bezoekerscentra ¬op de daar voor bepaalde plekken neerleggen. In
bezoekerscentra zijn allerlei folders gratis mee te nemen en dit wordt
ook vaak gedaan door de bezoekers. Zo komt de doelgroep ook op mijn
website terecht via de folder.
Ook heb ik een sticker design gemaakt voor op een auto. Het is mijn plan
om met een Jeep Wrangler door de nationale parken te gaan toeren. De
bezoekers die mijn auto dan langs zien rijden worden nieuwsgierig en
gaan dan even kijken op de website. Daar kunnen ze dan weer extra
informatie vinden over het nationale park waar ze zich in bevinden.

PLORE
THE NATURE WITH US

PLORE

HOME

NATURE

ANIMALS

NATIONAL PARKS

WWW.XPLORE.COM

XPLORE THE NATURE
WITH US
DISCOVER MORE
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PROGRESS
REFLECTION
THE END
Aan het einde van dit magazine is het nu tijd om terug te blikken om
de ontwikkeling van het magazine. We begonnen aan de start met de
conceptfase, in deze fase had ik nog veel vraagtekens. Zo wilde ik eerst
een tech magazine gaan maken, toch ben ik heel blij dat ik tijdens het
ontwerpproces nog heb kunnen veranderen van onderwerp.
Een magazine met mooi beeldmateriaal en een moderne stijl past veel
beter bij mij. Door alle reflectie opdrachten kwam ik er dus achter dat ik
toch liever een ander onderwerp wilde voor mijn magazine. Deze switch
heb ik gemaakt toen het nog niet al te veel impact had op de gemaakte
opdrachten, ik ben dus ben dus op tijd veranderd van onderwerp.

EXPERIENCE
Het plannen van de opdrachten ging in de conceptfase nog prima, maar
rond week drie a vier ging het al wat minder goed met de planning
bijhouden. Ook uit mijn Personal DNA bleek al dat ik niet de beste
ben met plannen. Dit is iets waar ik mijzelf in de toekomst nog beter
aan moet gaan houden. Gelukkig is alles goed gekomen en heb ik het
magazine op tijd kunnen afronden.
Met bepaalde onderdelen uit de course had ik al ervaring. In mijn
vooropleiding MBO Mediavormgeving heb ik ervaring opgedaan met
de Adobe programma’s. Ook heb al het nodige drukwerk materiaal
ontworpen tijdens deze opleiding. Hierdoor had ik dus al enige
voorsprong te pakken en al ervaring met het ontwerpen. Hierdoor heb ik
doordachte keuzes kunnen maken en kan ik mijn werk verantwoorden.
Ik vond het leuk dat we tijdens het magazine aan verschillende facetten
hebben kunnen werken. Fotografie vind ik altijd een interessant
onderwerp en hier zou ik in de toekomst ook nog wel meer mee willen
doen. Dit is ook een facet wat ik het leukst vond om te verwerken in mijn
magazine.
Ik ben tevreden met het eindresultaat, het past goed bij de ideeën die ik
had tijdens de conceptfase. Ook ben in tevreden over de professionele
stijl die ik heb kunnen ontwikkelen.
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