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10 MOOIE WERKEN ANDER

Uitingen gemaakt van wa-
terverf trekken al snel mijn 
aandacht. Er wordt vaak 
gebruik gemaakt van maar 
één kleur, maar dan wel in 
verschillende tinten. Er ont-
staat door het gebruik van 
water een mooi verloop en 
een bepaalde zachtheid.
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De combinatie van waterverf met handlette-
ring spreekt me erg aan. Het is vrolijk en 
speels, maar toch is het totaal beeld luchtig 
en strak. Ik vind het papier dat ze voor deze 
ansichtkaarten hebben gebruikt super goed 
passen bij het ontwerp.. Het oogt en voelt 
natuurlijk aan.

4



Ik vind het leuk om te kijken naar ruimtes 
die met stijl zijn ingericht. Niet te veel kleur 
en zonder poespas. Een strakke, rustige 
ruimte, aangekleed met zwart-wit fotolijsten 
en planten. Stoer en gezellig in één. Ook 
ben ik zelf graag bezig met inrichting.

Weinig kleur en poespas; zwart, wit met hout en planten

WONEN & INTERIEUR
INSPIRATIE
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Margo is een inspiratie bron voor mij. Ze 
maakt schilderijen waar van houd, doet aan 
handlettering, ze heeft een goede smaak 
voor huis inrichting en ze maakt ook nog is 
hele sprekende foto’s.

Het is jammer dat ze in Polen woont, anders 
had ik haar graag is gesproken over haar 
werk. Ik heb zelf niet veel geexperimenteerd 
met waterverf, maar ik ben wel bezig met 
handlettering en fotograferen.
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Door de stage die ik heb 
gedaan tijdens mijn vorige 
opleiding is mijn interesse in 
website-design en website- 
bouw sterk gegroeid. Ik vind 
het heel tof om van een 
strak ontwerp een levend 
product te maken dat voor 
iedereen zichtbaar is.

Bij websites vind ik veel wit-
gebruik prettig, een speels 
maar overzichtelijk grid, 
goede fotografie, een lees-
baar lettertype en orginele 
kleurtinten. Bij websites vind 
ik de vele mogelijkheden 
leuk, zoals kleine animaties 
of scroll effects.

http://amitsharma.online/

http://acollective.co.za/
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Dit werk spreekt me erg aan, doordat er een 
bijzondere manier van kadering is gebruikt. 
Er worden objecten getekend binnen een 
vorm die zij zelf niet hebben. Zo kan 
bijvoorbeeld een drukke oceaan (links 
onder) omgezet worden in een patroon dat 
een strak vierkantje vormt.
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Als ik naar mijn totale verzameling kijk valt 
het me op dat ik erg houd van clean, natuur-
lijke tinten, gebruik van natuurlijke objecten 
en een bepaalde zachtheid en stakheid. Veel 
is speels maar toch overzichtelijk. Ik vind 
zowel grafische werken interessant, als 
websites, typografie, fotografie en interieur.

DEELCONCLUSIE
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7 EIGEN WERKEN

Dit zijn drie tekingen die ik gemaakt heb. Alle 
drie heb ik ze helaas niet zelf verzonnen, 
maar nagetekend (niet overgetrokken!). Het 
was een soort experiment voor mezelf en ik 
bleek het erg leuk te vinden om te doen. De 
twee met enkel grijstinten heb ik gemaakt 
met een zacht potlood. Bij de tekening van 
de vis heb ik ook krijt gebruikt. Ik ben erg 
tevreden met deze tekeningen. Ze zijn naar 
mijn mening best realistisch geworden.
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Deze twee schilderwerken 
van een denkend hert heb ik 
gemaakt met acrylverf. Ook 
dit was voor mij een experi-
ment die ik goed geslaagd 
vind. De realistische variant 
is mijn favotiet, doordat 
deze kleuren mij meer aan-
spreken.
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Bij fotografie vind ik het heel mooi dat je er 
al snel een bepaald gevoel bij krijgt. Soms is 
het door het beeld al deels bepaald, maar 
soms laat de foto je emotie erbij vrij.

Dit zijn werken van mij waar ik best een 
beetje trots op ben. De foto in combinatie 
met de kleuren en typografie roepen een 
beangstigend gevoel op.
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Ik heb deze visitekaartjes 
ontworpen en laten drukken 
voor mijn eigen bedrijfje. Ik 
vind ze zelf erg mooi, door 
de vormen, het lettertype en 
het soort papier. Ze zijn 
strak en luchtig en door de 
kleuren lekker fris. Fijn om in 
de hand te hebben en leuk 
om uit te mogen delen
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Ik heb een portfolio website gemaakt en een online interactief CV. Ik vind het leuk om web-
sites vorm te geven en te ontwikkelen. Het valt me nu op dat veel stijl elementen uit de 
vorige opdracht terug te vinden zijn in mijn online werken. Ondanks dat de twee websites 
best verschillen in stijl zijn ze beide clean en overzichtelijk. Ze hebben alle twee kleine 
bewegingen bij het scrollen. Ik ben trots op het ontwerp, maar ook op het feit dat ik het 
allemaal zelf heb kunnen bouwen. Achter het CV heb ik zelfs een beheerpanel gemaakt.

http://bewauw-design.com http://cv3.bewauw-design.com
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We hebben een guerilla 
campagne moeten beden-
ken tegen voedselverspilling. 
Hierbij hebben we gekeken 
naar wie de grootste ver-
spillers zijn en hoe je deze 
groep het best kunt aan-
spreken op hun gedrag. We 
wilde letten op de omgeving 
waarin de campagne zich 
afspeelt om deze zo nodig 
te gebruiken.

We begonnen met een klein 
onderzoek en zijn vervol-
gens met wat informatie in 
het achterhoofd gaan brain-
stormen. Hieruit kwamen 
woorden die we hebben 
gebruikt bij het bedenken 
van concepten. 

Uiteindelijk is er een concept 
uitgekomen die we hele-
maal hebben uitgeschreven. 
Daarbij hebben we verschil-
lende uitingen gemaakt om 
het concept te visualiseren.

Mindmap brood:
Broodtrommel, boter, ontbijt, 
schimmel, beleg, hard/-
zachte broodjes, vriezer, 
goed afsluiten, wentelteef-
jes, bakker, vers, tosti, snij-
den, roaster, bruin/wit, zak, 
oven, supermarkt, uitdrogen.

Mindmap studenten:
Snelle verleiding, gezel-
schap, obesitas, bier, weinig 
slaap, goedkoop, druk, stu-
deren, reizen, makkelijk, 
gemak, onbewust, aanbie-
dingen, feesten, pasta, 
snelle verleiding.

Woorden die opvallen: 
bewustwording, gemak, 
snelle verleiding. 

We willen ons gaan richten 
op bewustwoording.. De 
campagne is voor korte 
duur, bewustwoording is het 
meest haalbaar. De actie 
moet veel impact hebben.

Belangrijke punten uit het 
onderzoek zijn:

Eenpersoonshuishoudens, 
jonge gezinnen en jongeren 
onder de 25 jaar zijn in 
Nederland de grootste 
voedselverspillers.

Vlees, zuivel en brood zijn 
de voedselsoorten waarvan 
het meest wordt wegge-
gooid.

Een leuke vergelijking om de 
ernst van de zaak in beeld 
te brengen vinden we:
Uitgedrukt in aardappels 
betekent het dat je op een 
oppervlakte zo groot als de 
gemeente Amsterdam aard-
appels kunt poten om ver-
volgens de volledige oogst 
de prullenbak in te gooien.

We hebben besloten om 
een campagne te ontwikke-
len voor studenten.

GUERILLA
MARKETING
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We kwamen na een nieuwe 
brainstorm uit op de vol-
gende ideeen:

Per gemeente aangeven 
hoeveel ze verspillen (com-
petitie?) Bijv. een mega 
brood in het centrum of een 
mega pak melk.

Bussen ‘bestickeren’ met 
broodsticker of melksticker. 
Hoeveelheid bus staat voor 
hoeveelheid verspilling.

Animatie melk/zuivel op de 
grond van ov: stappen 
zorgen voor spetters. 

Toen we er later nog is naar 
keken zijn er de volgende 
concepten uitgekomen:

Een groot (omgevallen) pak 
melk in het midden van een 
plein. De grote van de melk-
plas op de grond laat zien 
hoeveel er verspild wordt

Uiteindelijke campagne:
Drie onderdelen verspreid 
over de stad. Een groot (om-
gevallen) pak melk in 
midden op de Neude.  Een 
groot stuk brood op centraal. 
En een stuk worst op in 
park Lepelenburg.

Details over het pak melk:
De hoeveelheid melk op de 
grond als plas laat zien hoe-
veel er verspild wordt in 
Utrecht. De plas bestaat uit 
een grote witte sticker op de 
grond, daarop worden spet-
ters geanimeerd zodra er 
iemand op loopt. Zodra er 
iemand nieuw het vlak/de 
sticker opkomt zal er een 
spettergeluid te horen zijn. 
De geluidboxen zullen in het 
pak melk staan, en op de 
buitenkant van het pak zal 
er algemene informatie te 
lezen zijn over voedselver-
spilling. Met een speciaal 
kopje over Utrecht.

per gemeente/stad. (Com-
petititie met andee gemeen-
tes?) Kan ook kleinschalig in 
gemeentes worden gedaan.

Nu er zoveel gebouwd 
wordt in Utrecht en omstre-
ken willen we daarvan 
gebruik maken. We dachten 
aan hijskraan een stuk 
vlees, melk of brood te 
hangen met het aantal 
kilo’s of liters dat verspilt 
wordt erop. Deze objecten 
zullen aan de kraan hangen 
wanneer de bouw stilstaat. 
Denk aan Utrecht Centraal of 
Uithof.

Op de grond in de bus/trein 
wordt er een animatie 
geprojecteerd op de vloer 
van melk, waardoor het lijkt 
alsof je met je voeten erin-
staat. Mogelijk een animatie 
van spetterd zodra er 
iemand over de plas heen 
loopt.
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Door animatie en geluid toe 
toevoegen willen wij 
mensen zoveel mogelijk 
erbij betrekken en veel aan-
dacht winnen.

Dit geldt hetzelfde voor het 
brood. De hoeveelheid 
‘sneedjes’ brood wat er ligt 
staat voor de hoeveelheid 
brood dat er wordt verspilt. 

Ook voor de worst geldt dit, 
het aantal plakjes worst 
staat voor de hoeveelheid 
verspilde worst, 

Dit concept kan ook klein-
schalig worden uitgevoerd. 
Dit kan in de vorm van de 
billboards in bushokjes. Er 
word een pak melk afegbeel 
dat langzaam leegdruppelt. 
‘S ochtends zal men een 
klein laagje zien, ‘s avonds 
bij thuiskomst zal er veel 
meer melk liggen. Door dit 
elke dag opnieuw te doen, 

Hoelang: Twee dagen: vrij-
dag en zaterdag. Op vrijdag 
betrek je nog de werkende 
mensen overdag en ‘s 
avonds. Op zaterdag zal het 
druk zijn in de stad omdat 
men boodschappen gaat 
doen en ‘s avonds erop uit 
zal gaan.

Op de volgende pagina zijn 
de visualisaties te zien.

zal er een groter shock 
effect zijn. Elke dag zal het 
bord ‘ge-refresht’ worden. 

Door middel van snapchat 
willen wij de media erbij 
betrekken. Op de grote 
objecten zal er naast infor-
matie over het verspillen 
een code staan voor snap-
chat. Wanneer je deze code 
scant kan je verschillende 
foto-filters gebruiken. Zo 
willen we de digitiale wereld 
erbij betrekken, het concept 
zal zich na de actie op deze 
manier verder verspreiden. 

Waar: We kiezen voor grote 
steden, omdat de doelgroep 
hier het meest te vinden is. 
In dit geval kun je denken 
aan plaatsen als de Neude, 
het Domplein en Utrecht 
Centraal

Slogan: Verspillen moet je 
niet willen.

17



VISUALISATIES
GUERILLA MARKETING
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EENVOUD EN GRID

Dit zijn drie voorbeelden 
waarvan ik vind dat een grid 
goed toegepast is en de 
onnodige elementen zijn 
weggelaten. Er zit een logi-
sche en nette structuur in de 
pagina’s waardoor het pret-
tig is om naar te kijken. 
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Dit is een voorbeeld van een website waarin te veel gebeurd. Hierdoor wordt de aandacht 
van de bezoeker niet gericht op hetgeen waarvoor ze komen. Door onnodige informatie uit 
beeld te halen komt er een bepaalde eenvoud wat prettig is voor het oog. Ook heb ik een 
aantal aanpassingen toegepast in het gebruik van een grid. Naar mijn idee zijn de artike-
len zo beter van elkaar gescheiden en is het duidelijker welke informatie bij elkaar hoort.
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FOCUS EN FLOW

Dit zijn drie voorbeelden 
waarvan ik vind dat het oog 
goed begeleid wordt over de 
pagina’s heen. Je ziet pre-
cies waar het bedrijf wil dat 
de bezoeker uiteindelijk 
heen gaat. Het komt voorna-
melijk door opvallend kleur-
gebruik. De enkele onderde-
len die anders zijn dan de 
onderdelen er omheen krij-
gen automatisch meer de 
aandacht.
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Hier gebeurt er voor het oog te veel. Je weet 
niet waar je als eerst moet kijken, omdat de 
content geen logische opbouw heeft. Er is 
geen focus punt en je wordt niet gestuurd bij 
het bekijken van deze pagina. Het hoepas-
sen van een grid zal al een stuk verbetern. 
Grote plaatsjes of kopteksten die een groter 
lettertype hebben zullen sneller gelezen 
worden of bekeken worden. Aleen is er op 
deze pagina geen duidelijk focus punt, er is 
geen gebruik gemaakt van call to action but-
tons. Dit is denk ik, omdat de website 
mensen informeerd en niets hoeft te verko-
pen.
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Stel je zelf voor
Hi, ik ben Romeo en ik werk 
bij Condept. Condept kun je 
samenvatten als een com-
municatie- en design-be-
drijf. We ontwerpen als het 
ware identiteiten voor onze 
klanten. Behalve het ont-
werpen doen we alle bijko-
mende zaken voor ze, zoals 
drukwerk en webdevelop-
ment, fotografie en video, 
maar ook marketing. Wij 
hebben een zeer divers 
klantenbestand. Groot en 
klein… die dan weer groot 
worden dankzij ons. Afgelo-
pen jaar hebben we oa. 
samengewerkt met IKEA, 
Pelgrim en Young Capital.

Wat is je vooropleiding 
geweest?
Ik heb, net als jij geloof ik, 
het Grafisch Lyceum in 
Utrecht gedaan. Een mooie 
plek om te ontdekken welke
kant je in dit brede vakge-

veelal bezig met de oude-
renzorg en dit zag ik niet 
zitten. Na wat rondkijken 
ben ik uiteindelijk terecht 
gekomen bij het GLU en had 
ik mijn passie gevonden.

Ben je altijd al creatief 
geweest?
Ja ik kom ook graag los van 
het scherm om creatief te 
zijn met andere ‘echte’ma-
terialen’, zoals het bouwen 
van een keuken bijvoor-
beeld. Dan is het ook weer 
fijn iets voor een klant te 
mogen gaan doen daarna. 
Ook hou ik veel van kunst en 
probeer ik regelmatig 
dingen te schilderen of 
illustreren.

Hoe zijn jullie Condept 
gestart?
Condept is ontstaan uit een 
samenwerking van twee 
bestaande bedrijven. Jan en
David hadden beide hun 

bied het meeste aanspreekt. 
Ik ben op mijn stage-plek 
bijven hangen zoals dat bij 
meer studenten gebeurt. 
Eigenlijk leer je op school de 
brede basis en ontwikkel je 
jezelf vervolgens in je eigen 
interesse-gebied. 

Heb je altijd al geweten dat 
je deze kant op wilde?
Nee! Ondanks het feit dat ik 
altijd veel interesse had voor 
creatieve dingen als muziek, 
toneel en tekenen dacht ik 
in eerste instantie iets te 
willen doen met mijn 
andere grote hobby namelijk 
sport. Ik ben toen gestart 
aan de opleiding Fysiothe-
rapie, maar dit bleek al snel 
een verkeerde keuze. Het 
ideaalbeeld dat ik had van 
sportfysiotherapeut bij een 
grote sportclub als PSV 
bleek niet te matchen met 
hetgeen ik op school aange-
boden kreeg. Hier waren we 

INTERVIEW
ONTWERPER
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eigen bedrijf. Jan in websites 
en David in Grafisch vorm-
geven. De heren hebben 
elkaar leren kennen tijdens 
het fotograferen van feesten 
wat ze veelvuldig deden om 
een extra centje bij te ver-
dienen. Later zijn Nick 
(video) en Reinier (Marke-
ting) aan boord gekomen 
om het plaatje compleet te 
maken.

En hoe zijn jullie op de 
naam gekomen?
Condept staat voor Concept 
Department. Dit omdat wij 
gespecialiseerd zijn in het 
bedenken van concepten. 
Achter alles wat wij maken 
zit een goed uitgedacht con-
cept en vaak meerdere 
betekenissen. Zo geef je 
een product al snel meer 
lading en kun je zaken als 
bedrijf beter overbrengen 
op (potentiele) klanten.

eigenlijk nooit af. Daarom 
moet je naar een bepaald 
punt toewerken en dit is 
vaak een datum (de dead-
line) waarop het product af 
moet zijn. Wanneer je de 
verwachtingen van de klant 
goed managed is dit niet 
zo’n probleem en zijn beide 
partijen blij, maar soms 
levert het wel een hoop 
stress op.

Houden jullie vast aan een 
bepaalde stijl?
In principe is elk concept 
anders. Maar of het nu een 
video, website of brochure 
is; wij zullen als Concept 
altijd onze stempel op het 
eindproduct drukken. Dit zit 
hem vaak in de finetuning. 
De kleine dingen die 
‘gewone’ mensen vaak niet 
eens zien, maar waar wij 
na tal van discussies van 
kunnen zeggen: “Het is af!”.

Wat vind je het leukste aan 
je beroep?
Het leuke is dat het steeds 
zó anders is wat je maakt, 
wat een klant wil, terwijl 
buitenstaanders wel eens 
denken dat ik saai achter de 
computer zit de hele dag 
maar zo voel ik dat zeker 
niet. Elke klant heeft zijn 
eigen persoonlijkheid, 
ideeën, wensen. De diversi-
teit van het materiaal dat je 
uiteindelijk levert is groot en 
daardoor blijft het span-
nend. En dan uiteindelijk die 
blije verraste gezichten he!

Wat vind je er minder leuk 
aan?
Je zit vaak aan een bepaalde 
tijdsdruk vast. Dit is nodig 
omdat een klant vaak liever 
gister dan vandaag het pro-
duct wil hebben, maar ook 
omdat wij als ontwerpers 
door kunnen slaan in het 
proces. Een ontwerp is 
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Hoe komen jullie aan je 
opdrachten?
Via onze site en steeds 
meer via mond-tot 
mond-reclame. Het is leuk te 
horen dat ze bij ons zijn 
gekomen omdat ze iets 
gezien hebben waar ze 
enthousiast van zijn gewor-
den! Ook gaan we vaak 
naar netwerkborrels en 
andere evenementen om in 
contact te komen met grote 
spelers binnen de bedrijfs-
wereld. Het komt ook wel 
eens voor dat huidige klan-
ten ons tippen bij anderen.

Hoe werken jullie?
We maken de eerste 
afspraak vaak bij de klant 
omdat je dan al heel veel 
informatie hebt over wie je 
klant is. We hebben een 
uitgebreid gesprek over hun 
wensen en ideeen en 
leggen de mogelijkheden uit 
voor zover we die dan al 

Werken jullie nog met pen 
en papier of alles via de 
computer?
We maken ouderwets in 
overleg een schets op 
papier, maar dat is echt het 
brainstormen nog. Al snel 
achter de computer omdat 
de mogelijkheden dan al 
meteen zo veel breder en 
makkelijker zijn.

Zitten jullie nooit vast?
Net zoals bij iedereen is ook 
bij ons de inspiratie wel 
eens op. Maar aangezien 
we met een groep creatieve 
geesten op kantoor zitten is 
dit probleem vaak snel ver-
holpen. We hebben nog 
nooit allemaal tegelijk met 
de handen in t haar geze-
ten.

Programma’s?
Het gehele adobe pakket, 
sketch, phpstorm, git en ga 
zo maar door. We maken 

noemen want het echte 
voorstel komt natuurlijk als 
we alles op ons gemak 
onderzocht en uitgeplozen 
hebben. We doen dan een 
voorstel met een offerte en 
naar aanleiding daarvan 
ontstaat veel meer duidelijk-
heid in het tweede gesprek. 
Na akkoord gaan we 
bouwen en inhoudelijk 
werken. Lettertype, beeld, 
kleur, dat soort dingen. Pas 
in de laatste fase komt de 
tekst met de puntjes op de i. 
Wordt alles functioneel zou 
je kunnen zeggen.

Hoelang?
Dat wisselt omdat de 
opdrachten in omvang heel 
erg wisselen. In ieder geval 
wel een week of 6 maar als 
er veel producten moeten 
worden opgeleverd kan dat 
ook wel eens 10  weken zijn.

25



veel gebruik van software 
die past binnen het vakge-
bied en elk jaar komen er 
wel nieuwe tools uit die 
handig zijn om mee te 
werken.

Doen jullie alles met de 
mensen binnen het kan-
toor?
Wij hebben alle expertise in 
huis het volledige plan te 
kunnen leveren. Uiteraard 
gaat drukwerk naar de 
drukker maar dat zul je niet 
bedoelen. Wel komt het 
soms voor dat we freelan-
cers bij hele specifieke 
opdrachten. Wij hebben 
bijvoorbeeld een freelance 
fotograaf rondlopen die 
gespecialiseerd is in pro-
ductfotografie. Die komt bij 
sommige opdrachten goed 
van pas. Het is niet dat wij 
dat zelf niet kunnen, maar 
wij gaan liever voor perfec-
tie.

zeggen dat als ik nu werk 
terug kijk van een jaar gele-
den dat ik dat nu anders 
zou doen, maar dit zullen 
meerdere ontwerpers erva-
ren.

Hoe zorg je ervoor dat je 
werk echt goed communi-
ceert?
Doordat al 1 iemand altijd de 
art director rol heeft en door 
heel nauw samen te werken 
met je opdrachtgever. Want 
wij zeggen altijd wij werken 
niet voor jullie maar wij 
werken met jullie. Ik hoef 
niet met iemand te zitten die 
ik 1 keer zie en dan over 8 
weken iets inlever. Dan krijg 
je denk ik ook niet iets wat 
goed werkt. 

Worden jullie veel vrij gela-
ten in het ontwerpproces?
Ja ieder zn vak toch? Het 
komt wel eens voor dat we 

Waar halen jullie inspiratie 
vandaan?
Inspiratie krijg je de hele dag 
om je heen op je af. We zijn 
in de stad, dat is al een bron 
van creativiteit en kunst en 
mensen en muziek enz enz. 
Daarnaast krijg je door in dit 
werk bezig te zijn steeds 
nieuwe ideeën en inspira-
ties omdat je veel kijkt naar 
beelden van buiten in elke 
vorm. Door het raam en op 
het scherm. Enkelen van ons 
houden erg van reizen en 
dan stroomt ons kantoor 
weer vol met nieuwe boei-
ende ideeën.

Vinden jullie al je gemaakte 
werk mooi?
Als we het niet mooi vinden 
leveren we niet. Mooi hangt 
niet af van de stijl die de 
klant wil zien maar van de 
volmaaktheid van het gehele 
plaatje. Wel moet ik erbij 
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het iets anders geinterpre-
teerd hebben maar we 
zitten nooit erg ver uit elkaar. 
Soms hebben ze al iets en 
willen ze iets totaal anders 
en daarvoor komen ze dan 
naar ons.

Waar halen jullie feedback 
vandaan?
We bespreken elke ochtend 
een uurtje de voortgang van 
alle lopende zaken met 
elkaar en dat is ook de 
feedback. Dan zit je er kort 
op en als iemand vastloopt 
met iets komen we er 
samen uit. Uiteindelijk is de 
belangrijkste feedback die 
van de klant en de gebrui-
kers. Soms halen we feed-
back van de doelgroep. We 
zijn bijvoorbeeld een keer  
een langs gegaan bij alle-
maal keuterboeren om 
erachter te komen hoe voor 
hun de ‘perfecte’ brochure 

werkt en soms zijn daar 
wijzigingen of uitleg 
gewenst. 

Hoeveel impact heeft een 
ontwerper?
Dat is maar net hoe je het 
bekijkt.. de ontwerper 
bepaalt het hele beeld en de 
opbouw terwijl de klant de 
sfeer en inhoud al bepaald 
heeft.. je kunt daar best veel 
mee spelen terwijl je binnen 
de opdracht blijft. 

Wil jij iets bereiken?
Ik wil hier nog lang mee 
doorgaan en verder ontwik-
kelen. Als ik met mijn werk 
bereikt heb wat de klant 
voor ogen had ben ik wat 
mij betreft geslaagd. Dan 
heb ik mijn doel bereikt. Ik 
zou zo niet weten wat ik 
daarnaast verder nog wil 
bereiken behalve heel veel 
doelgroepen!

voor keukenapparatuur eruit 
ziet.

Is het belangrijk om veel 
contact te hebben met je 
opdrachtgever?
Ja regelmatige terugkoppe-
ling is goed. Ze weten dan 
waar we mee bezig zijn en 
wij of we goed bezig zijn. 
Geen verrassingen op het 
allerlaatste moment. 

Laten jullie alle veranderin-
gen aan de opdrachtgever 
weten?
Alleen als zij kunnen begrij-
pen waar het over gaat of 
als het echt substantieel is.

Aan hoeveel mensen laat je 
het eindresultaat controle-
ren?
Binnen ons eigen bedrijf 
gebeurt dat en zodra het bij 
de klant ligt doen zij dat. Ze 
geven aan hoe het voor hen 
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Wijzen jullie vaak dingen 
af?
Eigenlijk bijna nooit tenzij ze 
met vragen komen die echt 
niet te realiseren zijn binnen 
hun budget. Dan zijn we 
hier eerlijk over. 

Zie je veranderingen in het 
beroepenveld?
Alles is bijna digitaal. Ik 
denk dat de grafici, hoe 
knap ze ook zijn met hun 
materialen, niet voor eeuwig 
werk hebben. Wij kunnen 
alles op de computer maken 
en bereiken. Er zij geen 
grenzen aan de mogelijkhe-
den. Het is toch geweldiig! 
De sky is the limit bij ons en 
dat van een vel A1 papier 
houdt bij de randjes op.

Hoe zie je Condept over 5 
jaar?
Als een super-bloeiend 
bedrijf midden in de wereld. 
We vinden steeds nieuwe 
uitdagingen en oplossingen 
en de ontwikkeling gaan 
hard door. Wellicht zijn we 
dan zo gegroeid dat dit kan-
toor niet genoeg ruimte 
meer bied en zitten we 
ergens anders in Utrecht. Ik 
ben er ook niet zo mee 
bezig. We leven nu en 
genieten van de dingen die 
we doen. 

Denk je dat deze baan je 
ooit gaat vervelen?
Geen idee… dan komt er wel 
een nieuwe tak van sport. 
Misschien dat je vanzelf een 
bepaalde kant op rolt. Zo 
gaat dat met alle facetten in 
het leven. Dat ontwikkelt en 
ontplooit zich.

28


