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Voorwoord
na 100 dagen lang observatie, ontdekking, zelfcorrectie, flexibiliteit en 

sparren, rest mij enkel de taak te evalueren. in dit boekje zit mijn onstui-

mige periode bij today designers begraven. Van mijn eerste kennismaking 

met de twee jonge eindbazen en al mijn verwachtingen destijds, tot aan 

mijn visie vandaag de dag. welke competenties ik had en welke ik behaalde. 

tot hoever ik mijn kenniskoffer wist te vullen en hoe today designers mijn 

bedrijvigheid heeft beïnvloed. 

deze 20 weken konden wel eens de belangrijkste van mijn carriere als 

grafisch ontwerper zijn.

Dit verslag had nooit tot stand kunnen komen zonder de uitzonderlijke hulp 

van al mijn collega’s van Today Designers en alle vrienden die daarbij horen. 

Bedankt!

- Vincent Wielders

Mijn doelen?
+ scherpe, communicatieve concepten bedenken  
 + design filosofie bepalen + ondernemingsvaardigheden 
opdoen + planmatig leren werken + intern project  
+ connecties maken

Ik 

100  

dagen  

terug

Studentnummer - 1580164
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Today Designers kreeg een 

upgrade en verhuisde naar een 

nieuwe creatieve playground. 

We noemen het:

Een creatief pand geschikt voor 

een creatief team.

een vijfkoppig bureau in utrecht gespecialiseerd in 
het ontwikkelen van sterke communicatieve con-
cepten.

bob derksen en robbert smit, founders van today 
designers, werken samen met enkele collega’s en 
freelancers aan een gezamelijk doel: taking over 
the world.

bob derksen - (co)founder
robbert smit - (co)founder
Melina de cock - designer
Marten timan - web developer
bart hufen - Merk strateeg

today designers houdt van opvallende producten. 
Vandaar het idee om regulier een product uit te 
werken met maatschappelijk belang. 

Ontwerp voor de toekomst
in het kader van duurzaamheid ontwikkelde today 
drukinkt gemaakt van inktvis-inkt. deze onder-
zeese vlekkenmaker bewijst zich geschikt als 
drukinkt en hierop spelen today designers in. daar-
naast hebben zij een eigen “todaykleur” bedacht 
gemaakt van gerecyclede inkt. deze inkt gebruikt 
today voor zijn eigen drukwerk en samen met ger-
ecycled papier hebben zij er voor gezorgd dat hun 
complete huisstijl milieuneutraal is. 

Opmerkelijke projecten
naast inktvissen en gerecycled inkt zorgt today 
ook voor een beetje cultural awareness. Met hun 
laatste project ontwikkelden zij een vulkanen-
boek speciaal voor ijsland. deze werd gedeeltelijk  
gedrukt met echt vulkanisch as vanuit de vulkaan:  
eyjafjallajökull. niet alleen creëerde zij hiermee 
een beetje positieve publiciteit, maar maakten zij  
hiermee ook een educatieve collectors-item.

Intern
today designers zijn een hecht team, samen  
werken en samen plezier maken is de general  
vibe. ook ik als stagiaire wordt daarin betrokken. 
zo is de term stagiaire taboe bij today en wordt 
deze beschouwd als collega. dit resulteert zich in 
een gezonde samenwerking en een creatieve en 
stimulerende werkomgeving.

The power of...
de kracht van today zit hem in de ontwikkeling van 
sterke communicatieve uitingen. today focust zich 
niet alleen op mooie producten maken, maar ook op 
de boodschap hiervan. 

today designers

PlaygrOund

reTreaT

Brandnewgame

aka FIshBOwl

CreaTIve Island

CreaTIve Island B

A

XL
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Voordat ik mijn bevindingen bij Today Desig-
ners beschrijf lijkt het mij een goed idee om even 
terug te kijken. Het is namelijk geen raadsel 
waarom ik specifiek voor Today Designers koos.  
 
het sterke conceptuele denken gemixt met de 
originele manier van uitwerken zijn de vlak-
ken waarvan ik meer wilde weten. Mijn werk 
heeft zich de afgelopen jaren het meest bewe-
zen in de conceptuele richting en de visuele uit-
werking hiervan. het nadenken over hoe een 
vraag vertaald kan worden naar een werkend  
product of dienst is een interessant proces en  
kent twee kanten: de user-side en de stakehol-
der-side. het is dit gedeelte van de reis die mij  
fascineert.

er waren dus twee persoonlijke doelen waarom 
ik voor today designers koos als stage. in het vak 
vind ik het belangrijk om niet alleen mooie dingen 
te maken maar deze tevens op de juiste manier aan 
te bieden. hoe maak ik niet alleen iets moois voor 
mijn portfolio, maar hoe kan mijn idee iemand hel-
pen. wat voor extra laag zit er achter een ontwerp 
en hoe kan ik dit zelf gaan toepassen in mijn eigen 
ontwerpen.

deze vraag sloot perfect aan op de visie van today 
designers. 

Mijn tweede doel was om meer op te steken van 
het ondernemersaspect. hoe bouw ik zelf aan een 
eigen bedrijf en hoe ziet zo’n traject er uit. uiter-
mate relevant voor mijn bestaande bedrijf welke ik 
samen met david hutten startte in 2011. om nu een 
kijkje in de keuken te mogen krijgen zou mij (ons) 
zeker helpen opdrachten in de toekomst nog beter 
te begeleiden. today kent de flexibiliteit van een 
klein bureau maar de professionaliteit om grotere 
corporate klanten te waarborgen.

Today is voor mij dé ultieme sleutel om the next  
level te bereiken.

waaroM  
today designers?

De Today
Aapjes
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in mijn startverslag zette ik enkele competenties 
vast, om er zeker van te zijn dat ik zoveel mogelijk 
uit mijn stage zou halen.

- analyse/onderzoeksfase
het analyseren van een vraag om hier naar
aanleiding van, een onderzoeksdocument
op te stellen.

- Conceptualisering
op basis van een onderzoek een concept bedenken
welke de vraag dient te beantwoorden,

- realisatie
een concept uitwerken tot een visueel geheel.

- Presentatie
een gevisualiseerd concept presenteren, intern
of extern.

deze vier elementen wil ik zo breed mogelijk
benaderen (zover mogelijk in slechts 20 weken).
om voor mijzelf af te kunnen kaderen wat ik wel
en wat ik niet kan en verder wil ontwikkelen in de
toekomst. door breed in te spelen leer ik keuzes te
maken.

Mijn werkzaamheden bij today zijn vrij flexibel en
overspant meerdere facetten uit het vak. om er  
zeker van te zijn alle competenties te behandelen 
start ik samen met today een project waarmee ik 
alle vier de vlakken bestrijk. naast dit project is er 
de ruimte om mijn competenties te voldoen in de 
bestaande projecten.

Mijn rol zal daarom uit twee delen bestaan.
- het meedraaien als voltallig medewerker
(zover dat mogelijk is)
- observeren en mijn kennis en visie
bijdragen aan today.
de rol die ik momenteel heb is het zoveel mogelijk
meedoen met de werkzaamheden. dit betekent
tot nu toe:
- Verdere uitwerking van gezette huisstijl
- uitwerking conceptvoorstel
- onderzoek explanimations
- onderzoek huisstijluitbreiding

- startVerslag

coMpetenties  

Oriëntatie
omdat ik mijn specialisatie vóór mijn stage heb 
gedaan is de vraag niet zozeer waarin ik mij ga 
specialiseren deze periode, maar hoe ik mijn  
specialisatie ga toepassen in de praktijk. daar-
bij peilend in hoeverre today designers behoefte 
heeft aan deze manier van werken. ik zal daarom 
mijn specialisatie proberen verder uit te breiden  
en mezelf als vormgever in twijfel brengen om 
verder te kunnen groeien. het is dus niet zozeer 
het ontdekken van mijn specialiteiten maar het 
verder uitbouwen hiervan en de ruwe kanten pro-
beren weg te werken tot een logische rol binnen dit  
bedrijf maar ook voor toekomstige bedrijven.

de dingen die ik doe
buiten het werken aan mijn competenties heb ik 
meer vlakken waarin ik het nodig acht te groeien. 
namelijk:

Bedrijfsmatig te werk gaan
efficiënt, planmatig en gestructureerd te werk 
gaan is nog geen sterk punt van mij. doormid-
del van het meedraaien met today designers en 
het reguliere werk kan ik voor mijzelf een betere  
workflow creëren. efficiënter omgaan met tijd en 
werk is voor mij een doel die zeker gaat bijdragen 
in mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Communicatie
de communicatie tussen klant en mede-collega’s 
is een punt waaraan ik kan werken deze periode.  
ik heb de neiging alles zelf te willen doen waardoor 
ik mijzelf communicatief kan afsluiten. ik dien mijn 
werk beter inzichtelijk te maken tijdens het proces 
en meer mensen te betrekken tijdens de ontwikke-
ling. dit houdt tevens in dat ik moet werken aan de 
communicatie tussen de klant. in hoeverre ik con-
tact dien te houden met hem/haar, hoop ik beter te 
leren weten tijdens mijn stage.

Presentatie
in dit stukje communicatie zit ook presentatie. ik 
wens mij bekender te maken met verschillende 
(nieuwe) manieren van presenteren en beter na te 
denken over de keuze van vorm in het kader van de 
opdracht.

software & techniek
het staat vrij duidelijk dat nieuwe software zowel 
als nieuwe werkmethodes leren op mijn lijst voor 
komen. een doelstelling die ik wil behalen is mijn 
stijl verder ontwikkelen. ik ben van mening dat  
iedere ontwerper een unieke stijl moet hebben. 
een trademark so to speak. door nieuwe dingen 
uit te proberen wil ik mijn stijl verder uitdiepen  
en aanvullen.

- startVerslag

leerdoelen
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kunnen we dit in een project vertalen
de ultieme vorm om aan al mijn leerdoelen te  
werken is een afzonderlijk project welke ik binnen 
het bedrijf ga starten. Voor dit concept hebben  
wij een begin gemaakt. 

het plan is voor today designers een communi-
catief product te ontwikkelen welke bijdraagt aan  
de bekendheid van het bedrijf in utrecht en verder. 
het product moet in de lijn van duurzame projec-
ten vallen die today al eerder op poten heeft ge-
zet. in eerste instantie zal ik hiernaar onderzoek 
doen. dit betekend kijken naar de positie van  
today designers in de huidige markt. het ge-
wenste imago wat zij willen opwekken. wat zij hier  
uiteindelijk mee willen bereiken en kijken naar  
de opportunities die open liggen op de markt.1 
dit zal zich uiteindelijk vertalen2 in een product 
welke ik tijdens mijn stage zou kunnen gaan  
visualiseren en uitwerken maar ook op langer  
termijn ontwikkelbaar blijft.3 de komende weken 
zullen wij hiervoor brain–storm-sessies gaan hou-
den. om mijn voortgang als cMd-er te peilen zal ik  
zo frequent mogelijk reflecties houden en mijn  
collega’s vragen mij te beoordelen.4

- startVerslag

project today
te behalen competenties:
1 a.1.2, a.2.2, a3.2
2 b.1.2, b.2.2, b3.2
3 c.1.2, c.2.2, c.3.2
4 d.1.2, d.2.2, d.3.2

na de eerste vier weken hier te hebben mogen rond-
lopen heb ik al een degelijk beeld kunnen scheppen 
van het team en zijn werkzaamheden. 
ik observeer intensief en denk veel te kunnen le-
ren van voornamelijk het ondernemende aspect 
hier bij today. robbert en bob zijn zelf nog altijd 
bezig met nieuwe dingen leren en de groei die to-
day doormaakt brengt een hoop uitdagingen voor 
de twee jong-ondernemers. ikzelf als jong-onder-
nemer zie mij in dezelfde situatie zitten over een 
niet al te lange tijd en wil daarom proberen zoveel  
mogelijk hiervan mee te krijgen. 

dit stukje zelfstandigheid is voor mij geen on-
bekend terrein maar dient verder ontwikkeld te  
worden om te groeien. today biedt mij de kans 
mee te kijken naar het bedrijfsaspect en hoe het 
zich staande houd tussen de snijdende concur-
rentie. de overspoelde markt van utrecht is een  
uitdagend terrein en het is geweldig om insights  
op te doen van hoe today zich vandaag de dag  
boven water weet te houden en te weten te  
komen hoe het proces hieraan vooraf ging. 

- startVerslag

onderneMersaspect
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oVerzicht  

werKzaaMheden

in mijn 4 maanden bij today designers heb ik veel 
kansen gekregen mooie dingen te maken en te be-
denken. even in een overzicht wat mijn werkzaam-
heden waren.

Visualiseren van concept red-
bull - brandnewgame

ontwerp nieuwsbrief  woningnet ontwerp uitnodigingskaart 
profile

brainstorm, ontwikkeling  
uitbreiding dtg huisstijl

ontwikkeling/vormgeving dtg 
magazine

ontwikkeling/vormgeving dtg 
leaflets

Vormgeving uithoflijn.nl stijlonderzoek/brainstorm
belcompany game 

brainstorm/ontwikkeling/ 
vormgeving jcM website

1

U bent beter  
vindbaar voor  
(nieuwe) klanten

BedrijfsProfiel Services

VW ‘87

Nadine & Björn 

‘We vullen elkaar aan’ 

Cappuccino met...

Miriam ontwikkelt dtg.nl

The battle: Mathilde en Youness

‘We moeten elkaars  
afdelingen beter  
begrijpen’

#1  | Mei 2013 

Het interne magazine van DTG 

Goed vindbaar zijn voor 
smartphonegebruikers 
met een Mobiele website

Uw voordelen
  Vindbaar zijn voor klanten die u  

 via een smartphone zoeken

  U heeft een professionele mobiele site

  U profiteert van de kennis van onze online  

 specialisten 

  U bent altijd herkenbaar voor uw klanten 

  Al vanaf € 29,- per maand

1 Kies de mobiele website die bij u past (zie achterzijde)

2  U krijgt een mobiele website op basis van uw  

‘reguliere site’

3  U ontvangt een praktische handleiding voor de  

koppeling van uw mobiele en reguliere site

4  Voor aanpassingen en wijzigingen kunt u altijd  

terecht bij onze helpdesk

Afgestemd op smartphonegebruikers
Ruim 8 miljoen Nederlanders hebben een smart-
phone. Meer dan 75% gebruikt die om te internet-
ten. Een goede mobiele site laadt snel, is meteen 
goed leesbaar en geeft de belangrijkste informatie 
over uw bedrijf. En klanten die meer willen weten, 
kunnen u met 1 klik direct bellen. DTG bouwt voor 
u een professionele mobiele website waar u geen 
omkijken naar heeft. Zo is uw bedrijf ook goed 
vindbaar voor smartphonegebruikers. 

Geschikt voor elke smartphone
Uw website Mobiele website Groter bereik 

doelgroep

Menu

Wij zijn gespecialiseerd in 
het formuleren en over-
brengen van communi-
catieboodschappen. 

Menu

JCM Context
Laan van Chartroise 166c 
3552 EZ Utrecht 
Postbus 21
3500 AA Utrecht

E info@jcm.nl
T (030) 230 28 05
F (030) 230 46 66

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. 
Stuur ons een mailtje!

Tweet
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula... 

Boek
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula... 

Artikel
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula... 

JCM GIDS
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean com-
modo ligulaeget dolor.  

Bekijk alle items 

ontwerp logo u-oV ontwerp infographic taskforce 
innovations

ontwerp brochure dtg -  sea 
services

ontwerp post-its ez loopbaan 
enzo

onderzoek en ontwerp  
stijlconcepten dtg explanima-

tion

ontwikkeling/vormgeving dtg 
brochures

Vormgeving ez infographics

Vormgeving inktvisboek  
illustraties

huisstijlontwikkeling  
MlK buro voor film
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de vraag
de bouw van de uithoflijn gaat komende jaren in 
verschillende fases van start. als extra infor-
matiepunt over dit project is een informationele 
website nodig waarop de vorderingen zowel als 
een uitgebreide documentatie van dit megaproject 
te zien zijn. de website dient als platform voor 
inwoners van utrecht, als stakeholders met vragen 
omtrent de uithoflijn. aan today designers wordt 
de taak gegeven een heldere, functionele website 
te ontwerpen voor het uithoflijn project.

de oplossing
aan de hand van de aangeleverde wireframes heb-
ben wij een helder, eenvoudig ontwerp neergezet 
met als voornaamste focus; mensen informeren. 
zacht kleurgebruik, een open structuur en een 
flexibele layout communiceren professioneel maar 
vriendelijk met de bezoeker.
Met de ontwikkeling is rekening gehouden met 
tabletbezoekers. de snijlijnen van het scherm zijn 
op slimme posities geplaatst waardoor browsen op 
zowel desktop als tablet intuitief zijn. de website 
maakt gebruik van heldere iconen om belangrijke 
elementen duidelijk te maken. in het ontwerp is 
rekening gehouden met de al reeds staande huis-
stijl. deze is uitgebreid met enkele blauwtinten en 
nieuwe vormen. de interactieve kaart op de home-
page laat op een eenvoudige manier de omvang 
van het project zien.

mijn rol
in dit project kreeg ik de taak de aangeleverde 
wireframes volledig uit te werken in een ontwerp.
hierbij kreeg ik feedback van robbert.  in tegen-
stelling tot het 1 op 1 overnemen van de wire-
frames hebben wij besloten een stukje vrijheid te 
nemen in de opmaak. ter versterking van de vorm-
geving moesten bepaalde elementen weggelaten 
worden of verplaatst worden naar andere locaties. 

ik kreeg dus voldoende ruimte om dit zelf naar  
eigen inzien te doen. een goede kans om bepaalde 
grenzen op te zoeken. ik besloot daarom de hui-
dige huisstijl uit te breiden met nieuwe ‘zachtere’ 
kleuren en de verschillende iconen te introduceren 
om extra herkenningskracht toe te voegen. 

het resultaat bracht goede reacties met zich mee. 
de opdrachtgevers waren zeer enthousiast en de 
volledige website ging na enkele aanpassingen in 
productie. 

leermomenten
Middels een wireframe ontwerpen kan beklem-
mend werken. toch wist ik mijn vrijheid te nemen 
en buiten de sporen de treden. de feedback van 
mijn collega’s was van groot belang in dit project, 
het hielp me op het juiste pad te blijven en mijn 
ontwerpen scherper te maken. het is belangrijk je 
eigen initiatieven te nemen maar deze wel steeds 
te blijven toetsen.

case:  
website uithoflijn
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de vraag
MlK buro voor film gaat een nieuwe richting 
in. Van filmmaker naar filmadviseur. MlK wordt 
hét aanspreekpunt voor opdrachtgevers die op 
zoek zijn naar de juiste filmuiting. samen met de 
opdrachtgever gaat MlK aan tafel om uit te zoeken 
welke filmuiting het beste past bij de boodschap. 
daarna zoekt MlK de juiste partij om het product 
uit te werken. hierbij ontneemt het de klant van 
alle zorgen en problemen die komen kijken bij het 
proces. de vraag: ontwikkel een nieuwe identiteit 
en tone of voice voor MlK buro voor film en werk 
hierbij verschillende uitingen uit.

de oplossing
robbert en ik zijn dit project samen ten lijve 
gegaan. beide werkend aan een eigen concept 
en visie zodat wij MlK uiteindelijk twee keuzes 
konden geven. de focus; een heldere boodschap 
ontwikkelen om een ingewikkelde dienst uit te 
leggen. Mijn concept richtte zich op 3 onderdelen 
van het filmproces. het advies, de ontwikkeling en 
het juiste effect.
Met deze insteek bedacht ik sparrend met robbert 
een illustratieve identiteit die zich door kon ver-
talen in simpele hapklare brokken. 
 

leermomenten
sparrend een project in waar ik het op moest 
nemen tegen een van de eindbazen. ik ben in mijn 
leven nog nooit zo onzeker geweest. continue 
benieuwd waarmee robbert zou komen waadde 
ik mij een weg door het project. ik kreeg ruim de 
tijd om hier wat moois van te maken en naar mijn 
mening is dit gelukt. ik wist een concept te vangen 
waarbij de drie onderdelen als een film doorlopen 
werden. Van stap 1 - het advies tot stap 3 - het 
effect. een compliceerde dienst in weinig woorden 
kunnen beschrijven was een geweldige uitdaging. 
uiteindelijk won ik de pitch van robbert! dat is toch 
wel even leuke verrassing. gelukkig zit in mijn con-
cept net zoveel werk van hem als van mij. zonder 
zijn scherpe feedback was het voor mij namelijk 
onmogelijk dit resultaat te behalen. 

case:  
MlK buro Voor filM
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de vraag
al jarenlang is de telefoongids in nederland een 
begrip. echter sinds recent zijn de gehele huisstijl 
en focus een andere richting ingeslagen. dtg wilt 
zich meer gaan richten op het online landschap en 
zo MKb-ers beter zichtbaar/vindbaar maken op het 
web. dit doet dtg door verschillende services aan 
te bieden. aan today designers is gevraagd deze 
nieuwe huisstijl naar een hoger niveau te tillen. 
hoe gaat dtg zich nog dominanter presenteren 
en zichzelf weer als begrip in de nederlandse 
samenleving vestigen, maar ditmaal niet als ‘dat 
grote gele boek’ maar als hét adres voor online 
gezien worden.

de oplossing
de afgelopen maanden zijn wij continue bezig 
geweest met het restylen/herschrijven van het 
dtg imago. hoe maken we dtg aantrekkelijk voor 
de nederlandse MKb-er, wat willen we vertellen en 
belangrijker, hoe gaan we dat vertellen. Maar dtg 
is nu natuurlijk niet zomaar een partij. nee, sinds 
1884 doen zij hun ding en hebben zij een schat 
aan ervaring opgedaan. een klein bureautje als 
today designers kan daar toch niet zomaar verand-
ering in brengen? toch? nee, klopt, dtg is een zeer 
lastige partij die eerst losgeweekt dient te worden 
uit zijn stoel voordat hij op pad genomen kan 
worden in onze achtbaan. dit zorgt voor nogal wat 
project management en touwgetrek. Met elke op-

dracht die wij uitvoeren rekken wij de grenzen van 
wat mag en niet mag verder op. Van voorzichtig 
wat nieuwe uitingen maken in de nieuwe stijl tot 
momenteel het herontwikkelen van de huidige stijl 
in iets wat meer sympathie uitstraalt naar de MKb-
er. fotografie, tone-of-voice, tot aan huisstijlguide 
zijn momenteel door ons onder vuur gezet. 

leermomenten
Momenteel het engste wat mij kan overkomen 
is dat een partij als dtg aanklopt bij mijn bedrijf. 
zo’n enorme gevestigde orde met zoveel ervaring 
en zakelijkheid dat jouw visie eigenlijk niet meer 
meetelt. ik zou voorheen en misschien nog steeds 
niet weten hoe ik zou moeten beginnen. dankzij 
today designers weet ik dit wel beter. ze leerde mij 
jezelf te blijven, durven op te staan voor jouw visie 
en nee te verkopen als bepaalde vragen conflict-
eren met jouw beeld. de quote “wie is hier nou de 
snackbar” is meerdere malen geroepen door de 
studio en inderdaad; een klant huurt jouw in omdat 
jij weet hoe het zit. je hebt een bepaalde visie die 
je goed maakt. dit weggooien bij zo’n klant is het 
domste wat je kunt doen. 

deze barriere is nu een stuk minder hoog ge-
worden, mede door de kansen die ik heb gekregen 
om een stukje advies uit te dragen. dtg is een 
moeilijke klant, een regelmatig contact is essen-
tieel om het proces inzichtelijk te houden.

Een tafel vol

DTG uitingen

Gereviewed

case:  
detelefoongids (dtg)
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Een designreview

is soms essentieel

Reflectie
omdat we met meerdere mensen hebben  gewerkt 
aan de uitbreiding van de dtg huisstijl en er zeer 
uiteenlopende producten zijn ontwikkeld is het 
behoud van de focus op de stijl cruciaal. omdat het 
een langer proces betreft zijn er steeds nieuwe 
ideeen ontsproten. deze groei is duidelijk te zien 
in de uitingen. om dit recht te trekken hebben wij 
een designreview geplanned met het team en de 
klant (dtg). tijdens deze review zijn er keuzes 
gemaakt en is het concept opnieuw bekeken. zo’n 
designreview is een 
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de vraag
als verdieping heb ik getracht te werken aan een 
uniek project die ik verspreid over mijn stage 
samen met today designers zou gaan uitwerken.
echter is dit project een beetje op de achtergrond 
geraakt. 

de oorsprong
today designers krijgt veel opdrachten toege-
speeld waarin er een infographic ontwikkeld 
dient te worden. het viel mij op dat de infographic 
al langere tijd stil staat in zijn ontwikkeling. ik 
ben namelijk van mening dat buiten het helder 
afbeelden van ingewikkelde informatie een info-
graphic een tweede en derde laag moet hebben.

de eerste laag 
helderheid, aantrekkelijkheid en informationeel.
een infographic moet op een zo helder mogelijke 
manier zijn boodschap duidelijk maken. dit wordt 
grafisch opgelost door unieke maar sterke manier-
en te verzinnen om veel data te overzichtelijk te 
presenteren. bijvoorbeeld in de vorm van ‘chunken’ 
- veel informatie verdelen in hapklare brokken.

de tweede laag
een infographic moet een verhalend element 
hebben om voldoende aandacht te trekken bij zijn 

publiek. dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
comic. Veel goede infographics maken hier gebruik 
van. er is een intro en outro aanwezig en alle data 
presenteert zich chronologisch.

de derde laag (intergraphic)
als concept hebben wij een derde laag bedacht. 
namelijk de interactie van de gebruiker met de 
infographic. dit kan op verschillende manieren. 
gamification is hiervan een goed voorbeeld. de 
gebruiker moet een actie voltooien om verder 
te komen in de intergraphic. de mogelijkheden 
hiervan zijn eindeloos en kunnen van een simpel 
interactief klik en drag  principe tot een volledige 
game ontwikkelen. 

de bedoeling was om tijdens mijn stage de term 
intergraphic te definieren en hiervan een voorbeeld 
te ontwikkelen die aangeboden zou kunnen 
worden aan klanten. helaas door tijdgebrek en 
een verschuiving van mijn focuspunten is dit 
nooit verder gekomen dan een kleine analyse en 
onderzoeksrapport. dit is wel een item die in  de 
toekomst verdere uitwerking gaat krijgen. 

een van de 

infographics

die ik uitwerkte

voor EZ

case:  
interfographics
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de vraag
ontwerp voor jcM context een nieuwe website 
welke jcM beter identificeert als tekstbureau.

het proces tot nu toe
de jcM website is eigenlijk mijn laatste project als 
stagiaire bij today designers. hoewel nog volop in 
het ontwerptraject heeft deze opdracht voor mij 
al verschillende leermomenten opgeleverd. het is 
namelijk mijn eerste opdracht geweest waarbij ik 
vanaf het begin betrokken ben geraakt. robbert 
besloot mij al vanaf de eerste brainstormsessie 
met de klant te betrekken. hiervoor hadden wij 
beide websites bij elkaar verzameld waarvan wij 
dachten dat ze interessant zouden zijn voor jcM. 
tijdens dit orientatiegesprek met de klant begon 
robbert meteen met het opzetten van de globale 
wireframes gedurende deze sessie was mijn focus 
niet alleen op de website maar tevens op hoe rob-
bert de klant begeleidde door het proces heen. de 
inititatieven die hij nam, knopen die hij doorhakte 
en adviezen die hij voortdroeg waren zeer inspir-
erend. het laat goed zien hoe zijn ervaring voor 
hem werkt. gericht wist hij al snel een model neer 
te zetten voor de website. steeds nam hij hierbij de 
twijfel weg bij de klant door de keuze te verfijnen 
en deze soms te maken voor hen. 

nu al een leerzaam traject die laat zien hoe je 
omgaat met een twijfelende klant maar hem wel 
het gevoel geeft mee te doen met het proces. 

Komende weken zal het ontwerp uitgewerkt en 
gepresenteerd gaan worden. ik zal hiervoor het 
ontwerp gaan verzorgen en dit mede presenteren 
naar de klant toe.

De nieuwe 

website nog in

ontwikkeling case:  
jcM context
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niet elke dag komt een eigenzinnig persoon de studio in lopen.
waar ambitie, een dosis flair en aanpakken een levensmotto 
blijkt te zijn. Vincent meldt zich bij today designers. hoe dan 
ook, het moet zo zijn. Mijn doel lukt gestaag in deze stage pe-
riode om Vincent de sleutel te geven van z’n eigen talent en 
succes. laat het een prikkel zijn. ik hoef Vincent geen compe-
tenties te leren... uiteraard het kan altijd beter. Maar het funda-
ment is al sterk. doorzettingsvermogen en de lat hoog leggen 
binnen vormgeven was al snel duidelijk. deze jongen is goed. 
een talent... maar hoe nu verder... Vincent moet leren doseren 
in slagkracht, sterker wrijvende vragen aan zichzelf durven 
te stellen. waarom goed goed is en beter beter moet. alles is 
leuk, maar leuk is niet alles, maar alles ligt wel binnen moge-
lijkheden. Mogelijkheden om te doen wat uniek en goed is. het 
begint voor Vincent met doseren. Keuzes maken. Maar voordat 
ik de indruk wek dat Vincent veel moet leren; Vincent weet al 
veel. Maar kennis is niet alleen bron, maar ook een toepassing.
Mijn tip: Verzamel kritische mensen om je heen. en wees inspi-

rerend voor je omgeving, dan volgt de rest vanzelf. 

ps je bent super goed bezig! follow the brian, lead by the heart! 

(Robbert Smit , creatief partner Today Designers)

“

”

Robbert

Smit

Eindbaas
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Mijn periode bij today designers was alles bij  
elkaar essentieel voor mijn groei. ik heb de ruimte 
gekregen aan verschillende competenties te wer-
ken maar desondanks heb ik niet precies datgeen  
gedaan wat ik vooraf had opgesteld voor mijzelf. 
project today heeft zich niet verder ontwikkeld dan 
een kort onderzoekje naar mijn gekozen onder-
werp. niet dat ik dit uiteindelijk nodig heb gehad 
om mijn doelen te bereiken. ik heb mijn doelen 
op een andere manier bereikt. dit heeft mij enige 
tijd gekost voordat ik dit doorhad. hoewel ik mis-
schien niet specifiek aan doelen heb gewerkt heb 
ik onbewust, dankzij vele kleine dingen, alsnog de 
gewenste resultaten behaald. laten we even alles 
langsgaan.

werkwijze
de werkwijze binnen today designers is efficient 
maar is zeker niet vast. er zijn genoeg mogelijkhe-
den om andere methodes toe te passen. binnen 
enkele projecten is het daarom voor mij mogelijk 
geweest om dingen anders aan te vliegen. belang-
rijk is namelijk het startproces. in hoeverre ga ik mij 
verdiepen in het onderwerp en de klant? is er voor-
hande onderzoek nodig om een goed eindresultaat 
te garanderen? hoeveel tijd en budget is beschik-
baar? dit zijn verschillende variabelen die eerst 
worden afgewogen bij today designers. soms komt 

het namelijk voor dat een project gewoon zo snel 
mogelijk bij de realisatie gestart dient te worden. 
een vooronderzoek is in dit geval niet mogelijk.  een 
plan van aanpak en planning is in zo’n geval vol-
doende. het startproces is voor mij altijd nog even 
teruggrijpen op mijn user experience specialisatie 
welke vragen moet ik stellen, in hoeverre moet ik 
mij verdiepen, hoeveel en wat voor onderzoek is bij 
deze opdracht relevant, etc, etc

analyse/onderzoeksfase
toch zijn er genoeg opdrachtgevers die meer willen. 
een uniek concept welke sales verdubbelt, een plan 
om een nieuwe doelgroep aan te spreken. dit zijn 
de interessante klussen. Meerdere malen heb ik bij 
een brainstormsessie mogen zitten. Vaak wordt er 
een groepje van 3 a 4 mensen samengesteld die 
een uur of twee gaan brainstormen. wat wilt de 
opdrachtgever? wat zijn zijn doelen? wat is zijn 
budget en wat sluit aan op zijn doelgroep? hieruit 
komen met behulp van een mindmap enkele ideeen 
op tafel. uiteindelijk worden daaruit de 3 ideeen met 
het meeste vlees gepikt. 

Mijn analysefase heeft het meest bestaan uit stijl-
onderzoeken voor bepaalde ideeen. wat is een stijl 
die voldoende aansluit op de vraag en de gegeven 
criteria? Maar gelukkig is today designers flexibel 

today designers

reflectie

genoeg om eigen onderzoek toe te laten. zo zijn 
ideeen naar nieuwe oplossingen zeer gewenst bin-
nen de groep. hoe kun je bijvoorbeeld een groot 
overzicht aan interne data, gericht laten zien aan 
de juiste persoon. een webtool? een interactief pdf 
document? een brochure? dit zijn vraagstukken 
waar ook ik in betrokken ben.  Voor mijzelf heb ik 
bij elke opdracht een korte debriefing gemaakt. dit 
doe ik om voor mijzelf een beter beeld te creeren. 
na deze debriefing komen namelijk altijd vragen 
naar boven. today designers schrijven bij elke grote 
opdracht een volledige debriefing om er voor te zor-
gen dat er intern geen misvattingen plaatsvinden. 
deze debriefing wordt altijd eerst met je doorgeno-
men om er voor te zorgen dat een project goed van 
start gaat. 

Conceptualisatie
op basis van de debriefing en de gedane verdieping 
wordt zo snel mogelijk een concept bedacht. dit 
wordt gedaan via de eerder beschreven brainstorm 
sessies. de 2 a 3 sterkste concepten worden uit-
gekozen voor de uitwerking maar kunnen nog ten 
allen tijden veranderen. Vaak gebeurt het namelijk 
dat een idee in het hoofd spectaculairder klonk dan 
op papier. waardoor tijdens het schetsen de ontwer-
per erachter komt dat het idee misschien helemaal 
niet zo goed aan gaat sluiten als dat we dachten. 
het sparren tussen collega’s, het kritisch zijn op el-
kaar en het constant in twijfel trekken van elkaars 
ideeen helpt de focus terug te winnen. dit betekent 
dus soms dat jouw idee afvalt uit de race om plaats 
te maken voor een ander idee. dit zorgt er soms 
ook voor dat er minder concepten overblijven aan 
het einde van het proces. wat alleen maar goed is 
natuurlijk. er is een ding die ik heb geleerd tijdens 
mijn stage en dat is dat te veel keuze niet goed is 
voor het proces. je geeft de opdrachtgever name-
lijk meer om over te twijfelen. dan is het beter om 

zelf knopen door te hakken en soms betekent dit 
dat je je eigen ideeen zult moeten afschieten.

realisatie
de realisatie van verschillende projecten is waar ik 
het meest op heb gezeten. niet geheel verrassend 
natuurlijk. dit is namelijk bij ieder grafisch bureau 
het levensbloed. hoewel ik hierin de meeste erva-
ring had ben ik verrast door de hoeveelheid die ik 
heb weten te leren van mijn collega’s. ik ben tijdens 
mijn stage heel anders gaan kijken naar mijn ont-
werp. Kritischer en logischer. bij elk ontwerp een 
doel voor ogen te houden die mij gefoccussed houd. 
niet simpelweg mooie dingen maken maar slimme 
dingen. robbert heeft mij de kunst van het verha-
lende aspect laten zien en bob de kunst van de hel-
dere communicatie via vorm. Mijn andere collega’s 
hebben mij continue gepushed om nog kritischer te 
kijken naar mijn werk. ik heb niet zomaar veel reali-
satie gedaan, ik heb een nieuwe manier ontdekt om 
dit te beoefenen. 

Presentatie
hoewel ik nog niet de kans heb gehad een product 
te presenteren aan een klant (althans niet zelf) 
ben ik wel enkele keren aanwezig geweest tijdens 
presentaties, advies en brainstormsessies naar 
de klant. ook heb ik verschillende keren ontwer-
pen intern mogen presenteren aan mijn collega’s. 
ik heb ervaren dat dit van veel waarde kan zijn. zo 
observeer en analyseer ik de momenten waarop 
robbert  en bob iets presenteren naar de klant toe 
of een sessie hebben om de vraag van de klant te 
doorgronden. tijdens dit soort momenten gebrui-
ken zij namelijk verschillende technieken om een 
bepaald doel te behalen. of dit nu het verkopen van 
een concept is of het achterhalen van de vraag van 
de klant. technieken waarmee ik zelf altijd nog een 
beetje moeite heb om in de praktijk uit te oefenen.
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jij bent een designer in hart en nieren. je pakt alles met twee 
handen aan en past het geleerde ‘user experience’ overal toe. 
soms ben je wat chaotisch en snel afgeleid, je brein draait 
hier en daar overuren. je hebt veel goede ideeën maar kan 
ze helaas niet allemaal uitvoeren. je bent open, levert goede 
feedback en houdt ons scherp! een goede aanvulling op het  

today team.

(Melina Cock - Designer Today Designers)

“

”

Melina

Cock

Designer
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Lunchtime op een  

van de drukkere  

dagen

Oriëntatie
is het mij gelukt om mijn specialisatie toe te passen 
in mijn stage? ik ben van mening van wel. hoewel 
ik misschien niet het onderzoek heb gedaan die 
ik vooraf voor mijzelf had gepland heb ik met elke  
beslissing die ik heb gemaakt mijn ux brilletje op-
gezet. of het nu een ontwerp voor een interface 
moest zijn of ik simpelweg een telefoongesprek 
moest houden om een klant te adviseren. steeds 
heb ik geprobeerd vooraf doelen te bepalen en op 
basis hiervan mijn volgende stappen te plannen.

Bedrijfsmatig te werk gaan
hoewel de werkmethodes bij today designers nogal 
open liggen, heb ik voor mijzelf altijd wat regels ge-
steld. helderheid en communicatie waren voor mij 
een must. het strikt volgens een planning werken 
is niet persé de focus geweest. Maar eerlijk gezegd 
heb ik hier toch niet zo’n moeite mee als dat ik in 
mijn startverslag schreef.  ik heb geen enkele moei-
te met het werken onder druk, ik prefereer het zelfs. 
strakke deadlines zijn dus geen probleem. ik kwam 
er tijdens mijn stage wel achter dat ik vrij wispeltu-
rig ben in keuzes maken. hier ben ik halverwege 
mijn stage aan gaan werken en zal nog enige oefe-
ning nodig hebben.
 
 

Communicatie
in mijn startverslag had ik communicatie in mijn 
lijstje gezet omdat ik de neiging heb alles zelf te 
willen doen. dit is vrij onveranderd gebleven maar 
dit werkt naar ervaring ook niet storend. ik houd er 
van initiatief te nemen in projecten en alles aan te 
pakken. soms wordt dit wel iets te veel waardoor ik 
mezelf in de knoop werk. Qua communicatie echter 
is dit geen probleem. ik houd er van samen aan een 
project te werken. te sparren met een collega en el-
kaar uit te dagen. ik zorg er ook voor betrokken te 
blijven met alles wat er om mij heen gebeurd. tot op 
een bepaald niveau natuurlijk. ik kan dan ook niet 
zonder de feedback van mijn colega’s. het houdt mij 
scherp en gemotiveerd.

software & techniek
ik heb al vrij vroeg mijn focus op het leren van 
nieuwe software gehaald en ben mij meer gaan ver-
diepen in mijn techniek. ik ben vrij grof in mijn tech-
niek, maar dit is door feedback van mijn collega’s 
een stuk verfijnder geworden. 

terugbliK leerdoelen 
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de fijne en Minder fijne  
dingen Van een Klein bedrijf.
today is klein. slechts 3 mensen maken today de-
signers. Maar dit kleine bedrijf heeft om zich heen 
verschillende mensen verzameld die inmiddels net 
zo betrokken zijn met today als met hun eigen be-
drijf. dit kleine bedrijf trekt hierdoor grote klanten. 

nu ben ik een fan van kleine bedrijven. de flexibi-
liteit, betrokkenheid en saamhorigheid zorgen voor 
de perfecte kraamkamer van ideeen. de kleinscha-
ligheid van today designers heeft voor mij de kans 
geboden initiatieven te nemen die (denk ik) bij gro-
tere bedrijven niet zo gauw geaccepteerd zouden 
worden. ik bedoel ik blijf slechts een stagiaire. 

dit gevoel van zelfverantwoording is voor mij heel 
erg belangrijk. het zelf kunnen maken van beslis-
singen en het direct contact kunnen hebben met 
klanten heeft voor mij er voor gezorgd dat ik snel 
mijn plek wist te vinden. 

toch zijn er altijd kleine dingen die bij een klein 
bedrijf horen. omdat ik uit een gestructureerde 
schoolomgeving kom is het voor mij nog steeds 
wennen dat sommige dingen nu iets minder ge-
structureerd gaan. werkmethodes staan nog vrij 
open bij today designers, kleine dingen als nette 
mapstructuren, een duidelijke planning of scrum-
technieken zijn in mindere mate aanwezig. nu is dit 

voor mij geen enkel probleem maar werkend in een 
team kan dit soms voor onduidelijkheden zorgen. 
gelukkig is er genoeg contact om dit te overbrug-
gen, maar naar mate today groeit, meer opdrachten 
zich opstapelen en iedereen steeds meer bevangen 
wordt met werk kan dit in de toekomst problemen 
gaan opleveren.

gelukkig weet today dit ook. daarom zijn we staps-
gewijs meer structuur aan het introduceren in de 
vorm van weekelijkse meetings, een open planning 
en hopelijk in de toekomst scrummen!

interessant voor mij in dit verhaal is dat ik de groei 
zie van today designers. Met de daarbij behorende 
groeikrampjes. ik leer dus niet alleen hoe het wel 
moet, maar ook hoe het niet moet. 

VW ‘87

Illustratie voor 

het inktvis

boek :-)
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tot dusver heb ik Vincent ervaren als een zeer gedreven en 
talentvolle designer. hij ontpopt zich op vele vlakken tot een 
volwaardige kracht binnen ons team. het bijzondere is dat 
Vincent zichzelf en dus ook ons team, constant uitdaagd met 
vernieuwende ideeën en concepten. de breedte die hij daarin 
opzoekt vind ik inspirerend. Van 3d onderzoekjes, tot anima-
tie, grafisch en game-concepten. hiermee zouden we Vincent  
voor de aankomende tijd nog veel vaker willen gebruiken. wat 
mij betreft blijft Vincent nog lang aan boord bij today desig-
ners! enige kritische noot is dat Vincent soms zichzelf wel 
eens voorbij loopt, alles aanpakt en leuk vind. dat wil nog wel 
eens ten kosten gaan van de focus. als Vincent weet wat hij 
wil, niet teveel afleidingen heeft in bijzaken, zie ik een mooie 

en rijke loopbaan in ons vak! 

(Bob Derksen, creatief partner Today Designers)

“

”

Bob

Derksen

Eindbaas
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saMenVatting

twintig weken is een korte periode. Maar ik twijfel 
er geen moment aan als ik zeg dat ik het maximale 
heb weten te halen uit mijn stage bij today desig-
ners. het is mij zelfs zo goed bevallen dat ik deze 
vakantie te werk zal gaan bij bob en robbert als 
mede today designer. 

ik heb mij verder kunnen ontwikkelen als professio-
nal en heb gaandeweg veel nieuwe dingen opgepikt 
die ik nergens anders had kunnen leren. er is geen 
moment geweest waarvan ik het gevoel had niet bij 
het team te horen en ondanks het vele werk heb ik 
altijd de vrijheid gehad ook dingen voor mijzelf te 
doen. project today mag dan niet gerealiseerd zijn, 
achteraf heb ik dit ook niet nodig gehad. ik ben op 
geheel andere manieren aan mijn competenties 
en leerdoelen gekomen door genoeg inititatief te 
nemen. tegelijkertijd heb ik een veel beter inzicht 
gekregen in mijn toekomst als vormgever en zelf-
standig ondernemer. today is open genoeg naar mij 
geweest om te tonen waar je tegenaan gaat lopen 
als je bedrijf eenmaal begint te groeien. ik besef dat 
dit een extra luxe is die ik heb mogen genieten.

de vele inloop aan creatieve talenten en de samen-
werking met topmensen in de grafische wereld heb-
ben mij een kijkje gegeven naar wat mogelijk is en 
laten zien dat je niet alles alleen kunt doen in dit 
vak en connecties hierin key zijn. 

Mijn kijk op het vak is onveranderd gebleven maar 
mijn wil toffe dingen te gaan doen in de toekomst 
is aangewakkerd. als klein groeiend bedrijf mag  
today zijn fouten kennen, maar in ruil hiervoor krijg 
je zoveel kennis. ik sta zoveel meer zekerder in mijn 
schoenen en heb een voorbeeld gekregen van hoe 
mijn ultieme toekomst eruit ziet. 

nogmaals wil ik iedereen van Today designers 
(Bob, robbert, melina, marten, Bart, dylan, Tho-
mas, en alle andere creatievelingen die ik heb 
mogen leren kennen) bedanken voor deze onwijs 
gave, leerzame, toekomstbepalende stage. 

Mijn Visie

heeft mijn stage bij today designers mijn designfi-
losofie of blik op de toekomst veranderd? zoals ik 
eerder vermeldde is mijn kijk op het vak niet veran-
derd. nog steeds wil ik toffe dingen maken die de 
grenzen opzoeken van de vraag. nog steeds wil ik 
later een gek bureau met toffe klanten en een vir-
tuele schijt hebben aan wat mensen om ons heen 
doen. 

wat wel veranderd is, is misschien de verdeling in 
mijn toekomstige werk. ik merk dat ik minder pas-
sie heb voor vormgeving en meer passie voor het 
verhaal. ik ben veel meer gaan neigen naar het 
conceptuele van vormgeven en minder naar de 
uitwerking hiervan. hoewel ik nog steeds met veel 
plezier vorm geef aan toffe ideeen en concepten is 
het conceptuele toch wel iets waarin ik meer wil 
gaan zitten. dat ik op een dag kan zeggen dat ik het 
voortraject ontwikkel en dit kan overleveren aan 
een partner. nu kan dit een momentopname zijn  
- ik heb wel vaker van dit soort ‘heldere’ momenten 
die later toch niet juist blijken - maar dat zijn mis-
schien wel mijn groeikrampen. Voor nu is mijn mis-
sie af te studeren en samen met david ons bedrijf 
op de kaart te zetten. want ik weet dat vroeg of laat 
ik zelfstandig moet gaan werken. ik heb een eigen 
sterke visie over dingen waarvan ik niet weet of ik 
deze kwijt kan bij een bureau die niet van mij is. de 

vrijheid die men heeft in een eigen onderneming is 
wat mij aanspreekt. 

Maar heeft mijn stage invloed gehad op mijn minor-
keuze? ik denk het wel ja. ik koos de minor applied 
gaming om een reden. ik denk namelijk dat hierin 
de toekomst schuilt. bij today designers zijn wij 
mondjesmaat bezig interactieve producten aan te 
bieden en dingen net even anders te doen. Momen-
teel is de ultieme vorm hiervan applies gaming. ook 
today designers heeft hier lucht van gekregen. bart 
hufen betrekt de jongens dan ook steeds meer bij 
het ontwikkelen van deze informationele/educatio-
nele spellen.

Voor mij is het dé ultieme vorm van grafische werk 
in het meest uitgebreide conceptuele jasje. 
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Voor een gedetailleerd rapport over mijn werkzaamheden


