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WAAROM DIT E-BOOK?

V

an die eye-openers... Een sport-teamgenoot is half zo oud als jij. Bij
netwerken word je met ‘U’ aangesproken. Je armen zijn te kort om kleine
letters scherp te krijgen. Je eerste online aankoop was in 1997! Toen kocht

ik via een website tickets voor een baseball wedstrijd die ik wilde bijwonen tijdens
mijn rondreids door USA. Van de bijna 3 decennia werkzaam in de ‘creatieve
sector, ben ik al 20 jaar actief op het web — 20 jaar!
Wat is er veel veranderd in die 20 jaar! En in sommige opzichten ook weer niet;
mensen aan je (merk) kunnen verbinden is nog steeds het ideaal. Vorm en techiek
zijn in de afgelopen jaren weliswaar sterk veranderd, het streven naar een fit
between demand and offer niet.
Toen op het journaal het weer eens ging over de Betuweroute, moest ik denken
aan mijn periode bij Tel Design waar ik heb mogen werken aan het logo voor de
Betuweroute, én hun website. Mijn eerste website ooit – begin 1997. Ongeveer
gelijktijdig werkte ik binnen het Team Nieuwe Media aan het intranet voor Gasunie.
Daarna voor Koninklijke IBC, Shell, FMO...
Microsoft FrontPage, MacroMedia Flash, Adobe PageMill, QuickTime en alles zelf
uitvinden. Dat waren voor mij the early days. Bevond me opeens midden in de
internet bubble. En ontdekte na die periode dat veel bedrijven websites als een
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noodzakelijk kwaad zagen. Zag de cms-industrie veranderen van closed source
naar open source. Opkomst van mobiel internet. Internet-of-things....
Het web is intussen onmisbaar in ons dagelijks (bedrijfs)leven en een site maken
is laagdrempeliger geworden. Al blijft het specialistisch werk zodra de bedrijven,
en daarmee de belangen, groter worden...
Er is veel gebeurd in mijn 20 jaar als webdesigner. Mag ik je meenemen in mijn
trip down memory lane?

De rechten van de websites die ik in dit e-book toon, horen toe aan het bureau waar ik destijds werkte,
aan de partners of de opdrachtgevers die mij het design ervan toevertrouwden.
Er zijn ook sites waarvan ik alleen aan een onderdeel heb gewerkt, of dat ik door heb moeten ontwikkelen
op het basis-design van een ander. Omdat ik niet met andermans veren wil pronken, geef ik de credits
uiteraard aan deze web-collega’s.
Van de bijna 200 web-projecten waar ik vanuit 6 organisaties aan heb mogen werken, zijn er verschillende
die mij het meest zijn bijgebleven; die ik de moeite waard vind om als case te vermelden. Uiteraard zijn
het mijn herinneringen die ik heb aan zo’n project, dus wellicht niet overal historish of technisch correct.
Ondanks dat ik (zeker voor een creatieveling!) zeer geordend ben en trouw backups maak, zijn er enkele
projecten waarvan geen visuals meer terug te halen zijn uit het digitale archief. Soms alleen nog de
visuals van de ontwerpen (met Lorem Ipsum-teksten...).
Niet ieder project was een succes, maar zoals Nelson Mandela ooit zei: “I never lose. I either win, or
learn.” En wat heb ik veel geleerd in de afgelopen jaren. Dat wil ik graag met je delen en je mee nemen in
een visuele reis door de tijd.
Oh ja, de levensduur van een website is slechts een paar jaar. Daarna is ‘ie technisch verouderd,
inhoudelijk achterhaald, en/of is het design gedateerd. Daarnaast hebben niet alle bedrijven het
eeuwige leven... Ik plaats in dit e-book dan ook geen URL’s om een site live te kunnen bekijken — de
meeste sites zijn allang gewijzigd, of gewoonweg verdwenen. Laat de visuals voor zich spreken. Een
visueel canon — van ‘old school’ naar ‘state of the art’.
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irect na het behalen van mijn diploma aan de Grafische School mocht ik als
junior studio-medewerker aan de slag bij een reclamebureau in Kralingse
Veer, Rotterdam. Rotring-pen, wrijfletters en doka-werk; traditioneel

werktekenen.
Al snel kon ik de overstap maken naar een ander reclamebureau in Schiedam.
Mijn kennismaking daar met een Apple Macintosh Classic was bijna een mystieke
ervaring. Onze Paul, (externe systeembeheer, al kenden we dat woord nog niet)
toonde Quark XPress en Adobe Illustrator. Plaatjes positioneren, zelf teksten in
verschillende lettertypen proberen... En dat alles binnen een schermpje van 9
inch! Wow! Ik werd een ‘digital addict’ en direct fan van Apple...
Twee jaar later maakte in de overstap naar een reclame-studio waar ik mijn
ontdekkingsreis in DeskTop Publishing kon voortzetten. Het
was het tijdperk van digitaliseren. Gedrukte logo’s scanden

DE INTRODUCTIE VAN DE

we in en tekenden we na in Adobe Illustrator. Een groot

WEBBROWSER MOSAIC IN

grey-scale monitor voor je neus, een klein kleuren monitor
ernaast, want tekenen in Preview-modus bestond nog niet...

1994 WAS DE START VAN HET
WORLD WIDE WEB. INTERNET
WERD EEN MASSA-ARTIKEL.

Brochures, advertenties, flyers maakten we op in Quark
Xpress, met als eindpunt een eigen filmbelichter.
Intussen had ik de geuzen-naam MacWillem gekregen van mijn collega’s
vanwege mijn niet te stillen honger naar nieuwe ontwikkelingen. Maar na 3 jaar
waren de groeimogelijkheden binnen deze studio op en was het tijd om weer
een stap te maken. Ik kon bij een ontwerpbureau in Zoetermeer aan de slag voor
systeembeheer en DTP. En met Nieuwe Media; het buzz-woord destijds, voor
alles wat met video, geluid, animatie en interactiviteit te maken had. In Apple
Media Tool ben ik weken bezig geweest om een bedrijfspresentatie te maken.
Met Photoshop zonder lagen vergde dat nauwkeurig werken met maskers... Ook
CD-i onderzochten we of dit voor opdrachtgevers in te zetten was.
In deze periode vroeg ik mijn eerste e-mail adres aan (bij Nedernet, later MultiWeb,
Tiscali, Telfort...) want thuis had ik intussen ook een Apple Macintosch – een
Performa 630, met externe modem. Ik kon er zelfs televisie op kijken!
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et als de Apple Newton die mijn werkgever had, bleek het ook voor Nieuwe
Media lastig om duurzame toepassingen te vinden. De tijd (te) ver vooruit.
Net iets meer dan een jaar duurde mijn periode in Zoetermeer; ik stapte

over naar een ontwerpbureau in Den Haag.
Hier had ik verschillende petten op: dtp-er, vraagbaak dtp, systeembeheerder en
lid van het Team Nieuwe Media. DeskTop Publishing was intussen gemeengoed
geworden en het World Wide Web deed zijn intrede binnen ontwerpbureaus.
De grote organisaties, waar dit ontwerpbureau voor werkte, hadden wel budget
om de mogelijkheden van internet te onderzoeken. In het kader van Research
& Development, want was internet als professioneel communicatie-middel wel
geschikt...?
Het web werd echt mijn ding — wat een verademing vond

ik het dat (bijvoorbeeld) de gevolgen van een tekstfout veel

HET BEDRIJFSLEVEN ZAG AL
SNEL IN DAT JE NU, TEGEN

kleiner waren, omdat je het on-the-fly kon corrigeren. Dit in

EEN FRACTIE VAN DE KOSTEN

tegenstelling tot drukwerk...

DIE VOORHEEN NODIG WAS,
MILJOENEN POTENTIËLE

Helaas koos de directie ervoor om Nieuwe Media niet in
het dienstenpakket op te nemen, waardoor mijn rol bij het
ontwerpbureau uitgespeeld was. Ik vertrok naar Utrecht,
naar een Advies- en Communicatiebureau.

KLANTEN OVER JE PRODUCT
KON INFORMEREN. INTERNET
BRACHT KOPERS EN
VERKOPERS NU NAADLOOS
EN MET LAGE KOSTEN TOT
ELKAAR.
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CASE#1
BETUWEROUTE
De website voor de Betuweroute was op
verschillende gebieden een memorabele site. Voor
mij. Het Betuweroute-logo en de verschillende
communicatie-uitingen, die door ontwerpers
binnen mijn team waren ontworpen, had ik al eerder
mogen dtp-en — zo ging dat aan het begin van het
digitale ontwerpproces; een strikte scheiding tussen
ontwerpen en dtp-en...
Vanwege mijn handigheid met de verschillende
grafische pakketten en mijn systematisch werken,
kreeg ik dus ook de belangrijke taak om de website
te bouwen. Mijn eerst kennismaking met html...
Gelukkig was PageMill en SiteMill van Adobe net op
de markt, waardoor ik zowel in de code als wysiwyg
kon werken.
Memorabel ook omdat, wat me bij gebleven is, het
vooral monnikenwerk was. HTML-opmaak ging nog
met tabellen, waarbij je er wijs aan deed om ze eerst
uit te tekenen en dan pas nauwkeurig(!) je <tr> en
<td> te coderen. En dan maar hopen dat er geen
ontwerpwijziging kwam...

Alleen standaard systeem-fonts waren beschikbaar
op zowel Mac als PC. En het gekozen huisstijl-font
zat daar niet (natuurlijk!) bij... dus van alle koppen en
menu-items maakte ik images. Ook hier was ik niet
zo blij met (tekst)correcties...

Pixel-pielen om het passend te krijgen...

Connectie maken met het internet ging nog met
een 28k (56k als je geluk had...) Dial-Up Modem.
Goed opletten dus hoe zwaar je webpagina was.
Een uitdaging op zich vanwege de verschillen
in het 8-bits kleurenpalet tussen Mac en PC.
Met het programma DeBabelizer maakte ik de
juiste (animated) gifjes. Voorzien van een pixelslagschaduw op een transparante achtergrond...

9
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CASE#1
BETUWEROUTE
CSS was nog maar net geïntroduceerd en zette ik in
als Stylesheets zoals ik gewend was QuarkXPress. Of
dat de beste manier was? Achteraf gezien misschien
niet, maar online voorbeelden en best practices
waren schaars.
Bij deze site waren hyperlinks tussen de verschillende
pagina’s hard-gecodeerd; tekstuele hyperlinks en
hotspots op de images. Wijzigde een pagina van
naam of locatie? Dan kon je alle hyperlinks weer
nalopen...

Anti-Aliasing? Niet met een 8-bits kleurenpalet.

Hotspot

Het terugvinden van deze site was de aanleiding om
dit e-book te maken. Ik kwam de web-folder weer
tegen toen ik mijn portfolio aan het bijwerken was.
Destijds heb ik de site gebackupt, en doordat deze
site gebouwd is met de basisprincipes van het web,
werkte de site in zijn geheel nog — lokaal. Gewoon
dubbelklik op index.html... Probeer dat maar eens
met een dynamische site anno nu.

10
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CASE#2
GASUNIE
Het project Gasunie Intranet was een geweldig
leertraject en liep ongeveer gelijk met de
ontwikkeling van de site voor de Betuweroute.
Waar het bij de Betuweroute ging om een
grafische, statische site waarbij de communicatie
voornamelijk eenrichtingsverkeer was, ging het bij
het Gasunie Intranet wel wat verder.
Allereerst het doordachte achterliggende concept
dat het intranet de gelaagdheid gaf: de naam
MethaNet, een samenvoeging van Methaan (aardgas)
en Netwerk. Gecombineerd met de outline van een
kubus in 3D, wat staat voor kubieke meter, de eenheid
waarin gas wordt berekend. De 6 hoeken van (de
outline van) die kubus sloten op hun beurt weer aan
bij het aantal afdelingen dat zijn plek kreeg in het
Intranet. Als extra element was er de bij. Metafoor
voor kruisbestuiving en de natuurlijk een duidelijke
link met de outline van de kubus; de honingraad.

Gasunie Intranet homepagina

Afdelingsiconen
O
FA

C

FC

Wat de ontwikkeling van het intranet verder zo
bijzonder maakte, was dat afdelingen hun eigen
onderdeel konden beheren. FrontPage van Microsoft
bood daar een ingenieuze oplossing voor; folders
konden in zijn geheel naar een werkplek gekopieerd
worden, dan de pagina’s lokaal bewerken en zodra
de gewijzigde pagina’s teruggezet werden, was het
intranet ge-update. Alle images die bij die afdeling
hoorden zaten in deze tree waardoor een beheerder
in de opmaak van de pagina kon editten. Simpel.
In theorie dan. In de praktijk werkte het niet altijd
even goed vanwege de honderden bestandjes die
FrontPage gebruikte. Daar ging nog weleens wat
mis. Met name FrontPage 1.0 was een drama bij
het maken en bijhouden van pagina-opmaak; één
typfoutje in je opmaaktabel, of een image die te
groot was voor de tabelcel, en de visuele opmaak
van de pagina was om zeep geholpen. Dan restte er
niets anders dan de pagina opnieuw op te zetten...
De verschillende afdelingen en de daaronder
liggende subafdelingen, hadden allemaal een eigen

11
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CASE#2
GASUNIE
Lanceringsvideo

kleur en een eigen vormentaal binnen de kubus. Dat
leverde gigantisch veel assets op. En omdat de grote
en kleine kubusjes ook als navigatie gebruikt werden,
was het zeer complex om alles op de juiste plek te
krijgen. De images moesten rondom tranparant
zijn omdat ze over elkaar heen konden vallen, maar
binnenin wit om de afdelingsnaam (afkorting) te
kunnen tonen... Transparantie én anti-aliasing was
toen met Photoshop nog erg bewerkelijk. Website
bouwen is soms gewoon productiewerk...
Het aanbod van onderdelen en informatie die in
dit intranet beschikbaar waren, was de tijd ver
vooruit. Naast informatie over alle afdelingen had
een medewerker het Smoelenboek, HR, Vraag en
Aanbod, Bedrijfshandboek, Weer & Verkeer, ...
Eerlijk gezegd weet ik niet hoelang het Gasunie
Intranet in die vorm bestaan heeft. Nadat ik het
ontwerpbureau verlaten had, is dit bij mij ook uit
beeld geraakt, en nooit meer navraag naar gedaan.
Ben nu zelf ook wel benieuwd...

Introductie-folder

Het project kreeg een vervolg... Geen webproject dus
geen uitgebeide plaats in dit e-book. Toch was ook dit een
gedenkwaardig project en leuk om te vermelden; een spel op
cd-rom. Gemaakt met MacroMedia Director (door een externe
partij). Als projectleider van Gasunie kreeg je de opdracht om
het leidingnetwerk te beheren. Oh, wat ik heb ik veel images
gemaakt op een isometrisch grid...

De lancering ging met een introductie-campagne.
Tijdens het live gaan, werd er in de centrale hal
van het hoofdgebouw aan de medewerkers de
lanceringsvideo getoond. ‘s Ochtends hadden ze al
een speciale introductie-muismat op hun bureau
gevonden. En natuurlijk een introductie-folder.
De bedoeling was uiteraard om medewerkers te
betrekken want een intranet dat geen actuele,
relevante content bevat, bloed dood.
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SEP1999 / DEC2001

&SAMHOUD
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ijn periode hier viel samen met het hoogtepunt
van de internet bubble. Ik had een webdesignteam onder mijn hoede. Samen met de developers

ontwikkelden we waanzinnige webtoepassingen. De meeste
daarvan kwamen niet verder dan een presentatie bij de klant,
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TOEN IN 1996 WERD
BEREKEND DAT HET
INTERNETVERKEER
ELKE 100 DAGEN ZICH
ZOU VERDUBBELEN EN
INTERNET UITEINDELIJK EEN

maar de Nieuwe Economie vroeg ten slotte om vergezichten,

MARKTWAARDE ZOU HEBBEN

om creatieve ideeën. Doortastende entrepreneurs konden

VAN 300 MILJARD, KWAM

de eerste en grootse profiteurs worden. Het was een

GROTE HOEVEELHEDEN
DURFKAPITAAL VRIJ

dynamische periode, waarin agressieve marktpenetratie

TER BESCHIKKING VAN

door middel van het uitbouwen van netwerken het paradigma

ENTREPRENEURS. DE

was. Veel producten werden gratis verstrekt om de naams-

MEESTEN ONDER HEN

en productbekendheid zo snel mogelijk te vergroten. Extreme

MET NAUWELIJKS
ONDERNEMERSCAPACITEITEN

verliezen in het begin dienden slechts als investeringen

OF EEN SOLIDE

gezien te worden. Een enerverende tijd; er waren weinig tot

ONDERNEMINGSPLAN —

geen web-conventies en de belangen werden steeds groter.
Met het team werkten we o.a. aan een vakantie-reis site. In

‘WHO CARES’, ZOLANG JE
IDEE MAAR EEN ‘NIEUWE
ECONOMIE’-IDEE WAS…
MARKTWERKING ZOU ER

het pre-internet tijdperk had ik al aan reisgidsen gewerkt, en

VOOR ZORGEN DAT DE

het idee dat je nu alle gidsen als het ware op elkaar legde

STERKSTE BEDRIJVEN

en dan er dwars doorheen kon zoeken, was baanbrekend

KWAMEN BOVENDRIJVEN.

— voor mij in ieder geval weer een quatum leap moment.

AL SNEL WERD DUIDELIJK

Consumenten laten participeren om dienstverlening van

DAT HET ZÓ MAKKELIJK

bedrijven te verbeteren, online rapportages met infographics,

OOK WEER NIET GING.

een site opzetten voor een collega Olympisch zwemmer was

SLECHTS ENKELE BEDRIJVEN
SLAAGDEN ERIN OM EEN

nog best bewerkelijk (er was nog geen WordPress!) maar het

DUURZAAM BUSINESS MODEL

kon. Alles kon.

TE ONTWIKKELEN. HET HELE

En toen... de zeepbel spatte uiteen. In stand houden van het

NIEUWE ECONOMIE BERUSTTE

het web-team, dat in no-time gegroeid was naar 10 fte, werd

DOT-COMMODEL ACHTER DE
ECONOMISCH GEZIEN OP
DRIJFZAND.

financieel niet meer haalbaar. De crisis brak aan, webprojecten
droogden op. Ik vertrok naar een klein ontwerpbureau in het

EIND 2001 KLAPTE DE

Westland.

‘ZEEPBEL’.
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CASE#3
BETTER BE GOOD
Klanttevredenheid. Daar draait het om. Tevreden
klanten fungeren als ambassadeur. Dat dit geen
vanzelf
sprekendheid is, was aanleiding voor
het Better Be Good initiatief; gericht om de
dienstverlening in Nederland (en daarbuiten) te
verbeteren.

Homepagina BBG half 2000...
.... en begin 2001

Als consumenten kon je een klacht of compliment
achterlaten op de site. Het BBG-team ging dan
hiermee aan de slag en probeerde dit aan te
kaarten bij het desbetreffende bedrijf/organisatie.
Via online enquetes was het ook mogelijk om de
klanttevredenheid te meten. Verder kreeg je als
lid van BBG verschillende tips en informatie over
ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening.
Een nobel initiatief dat al snel navolging kreeg
in Better Be Yourself. Nu gericht op tevreden
medewerkers — want tevreden medewerkers laten
een organisatie soepel functioneren. De site van
BBY bevatte tips, tools, online discussie platform, en
informatie voor de medewerker én de manager.
Bezoekers enthousiast maken en er voor zorgen dat
ze lid werden, om daarmee een krachtig signaal af
te kunnen geven, was een belangrijk doel van de
site(s). Conversie heet dat tegenwoordig, maar dit
soort begrippen waren nog geen gemeengoed. Net
als webpatterns. Gewoon een kwestie van logisch
nadenken, boerenverstand gebruiken (common
sense) en wie zijn design-beslissingen het meest
overtuigend kon beargumenteren won... In minder
dan een jaar werd de homepagina van Better Be
Good meerdere malen bijgesteld.
Intussen had het merendeel van de Nederlandse
internetgebruikers beeldschermen met een 800 x
600(!) resolutie. Dat gaf ons gelukkig wat meer ruimte
voor een side-bar en brandbox te kunnen plaatsen.
De belangrijkste informatie móést boven de vouw
getoond worden. Bezoekers zouden namelijk nog
niet gewend zijn aan scrollen...
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CASE#3
BETTER BE YOURSELF
Stockfotografie was nog best duur en voornamelijk
nog heel amerikaans. Nu de eerste commerciële
digitale camera’s betaalbaar waren geworden,
konden we onze eigen collega’s als fotomodel
inzetten. Dat de resolutie nog niet zo heel hoog was,
gaf niet; het was toch voor beeldscherm gebruik.

Gewoon eigen collega’s als fotomodel

20 jaar webdesigner
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CASE#4
TRAVEL
De start van elke vakantie

Reisinformatie voor trein, auto, vliegtuig en/of het OV

In samenwerking met een flink aantal grote
reisorganisaties werkten we aan een pilot voor
online vakantie boeken. Daarnaast aan online
reisplanner, een soort uitgebreide OV9292... En met
we bedoel ik het webdesign-team, de programmeurs,
projectleiders en business developers.
We konden nog geen leentje-buur spelen bij andere
sites waar je online vakanties kon zoeken. En zoals
Henry Ford al stelde “Had ik naar de consumenten
geluisterd, dan hadden ze mij gevraagd een sneller
paard te bouwen”, zou marktonderzoek niet veel
opleveren. Dus veel brainstormen, discussiëren,
schetsen en regelmatig testen bij eigen collgea’s
of de stappen die we bedacht hadden, voor hen ook
logisch waren.
Hoe beide pilots zijn ontstaan, uitgewerkt en daarna
als een nachtkaars zijn uitgegaan, was een internet
bubble in een notedop; Een bedrijf met een idee waar
Nieuwe Economie als het ware van af spatte, wist in
no-time een aantal grote investeerders aan zich te
binden. Met een carte blanche in de achterzak kon
het bedrijf het idee verder uitwerken. De markt,
de consument wilde helaas niet toehappen en het
aanpassen van de achterliggende systemen om het
idee mogelijk te maken was complex. Investeerders
werden onzeker, trokken zich één voor één terug. De
stekker ging uit het project. Een goed idee, maar zijn
tijd te ver vooruit.
We zijn anno nu zo gewend onze zaken online
te regelen; een vakantie uitzoeken, bankzaken
regelen, vliegtickets kopen, boodschappen doen...
Tegenwoordig zo vanzelfprekend. Aan het begin
van deze eeuw nog niet. Customer experience,
interaction design met de webpatterns die nu zo
gebruikelijk zijn, en proven technology. Hadden we
daar toen maar de beschikking over.
Het blijft natuurlijk leuk om te zien wat er op het
gebied van webdesign, in ruim vijftien jaar, zo
veranderd is.
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PICKING
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DEBRIS
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DE EERSTE
MARKTSCHANDALEN
BEGONNEN BEGIN 2000 OP TE
DUIKEN: MICROSOFT WERD
BESCHULDIGD VAN MISBRUIK

O

ndernemers waren sceptisch geworden. Velen zagen

VAN MONOPOLIEPOSITIES.
AMERICA ONLINE WERD

het web vooral als een noodzakelijk kwaad en slechts

OVERGENOMEN DOOR TIME

als onderdeel van de huisstijl; ‘foldertje-achter-

WARNER, SCHRAPTE AOL

glas’. Samen met een developer, die het team al snel kwam

IN DE NAAM EN KEERDE
TERUG NAAR DE PRINCIPES

versterken, ontwikkelden wij ons eigen Content Management

VAN DE OUDE ECONOMIE.

Systeem — zoals ieder respecterend webbureau destijds.

IN NEDERLAND VERLIEP

Tientallen sites ontwikkelden we met dit strak vormgegeven

DE BEURSINTRODUCTIE
VAN WORLD ONLINE

CMS (met een naam die ik nog steeds geweldige vind:

RAMPZALIG. OOK BLEEF

EasyDoesIt...). Na een fusie met een ontwerpbureau uit

DE MILLENNIUMBUG

Rotterdam, professionaliseerden we het CMS en ons

GROTENDEELS UIT.

werkproces. Helaas vond onze developer al vrij snel een

BEDRIJVEN WAREN

andere uitdaging waardoor beheer en doorontwikkeling

HUIVERIG GEWORDEN OM

van ons eigen CMS niet meer haalbaar was. Daarbij werd de

TE INVESTEREN IN ICT

concurrentie sterker en sterker. Er kwamen bureaus die zich

(WEBSITES WAS TOEN NOG
EEN ONDERDEEL VAN DE

specialiseerde op webdesign. Een paar grote spelers en heel

AFDELING ICT, EN NOG NIET

veel kleinere. Niet veel multi-disciplinaire ontwerpbureaus

VAN MARCOM…) VANWEGE

konden de versnelling bijhouden.
Een andere communicatie-medium vereist andere vaardig
heden en denkwijze van een vormgever. Dat werd me wel

STERK GEKROMPEN MARGES;
INKRIMPING VAN ICTPROJECTEN RESULTEERDE IN
EEN MINDERE VRAAG NAAR
ICT’ERS.

steeds duidelijker. Het werd er niet eenvoudig op om het er
gewoon even bij doen. Het werd een vak apart. “Als het mij niet
lukt om vormgevers bereid te krijgen zich meer te verdiepen

OPLEIDINGEN OP DE
WERKPLEK WAREN
WEGGEVALLEN EN VEEL

in (basis)webkennis, ga ik wel webtechneuten enthousiast

ICT-ERS WAREN WERKLOOS

maken over vormgeving.”, dacht ik toen. Ik stapte over naar

GEWORDEN. ICT-TAKEN

een technisch georiëenteerd internetbureau in Delft.

WERDEN UITBESTEED NAAR
NIEUWE (GOEDKOPER)
ECONOMIEËN ALS INDIA,
IERLAND EN MALEISIË.
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CASE#5
PLANTCAM
Priva begint in 1959 onder de naam Valk en Prins
met de import van heteluchtkachels voor de
glastuinbouw. Bijna 60 jaar later is Priva wereld
marktleider in klimaat- en procesbeheer in de
tuinbouw.

Front-end User Controls voor het positioneren van
een camera

In 2005 kreeg een webtechnology agency uit Delft de
vraag of zij voor Priva het product PlantCam konden
uitwerken. Het concept: “Een foto-camera in een
kas waardoor een teler op afstand kan zien hoe zijn
gewas erbij hangt”. Gezien de grootte van kassen
in het Westland, en het feit dat sommige telers ook
kassen in Spanje of Turkije hebben, zou dat een
aanzienlijke besparing in inspectie-tijd opleveren.
Simpel toch?! Nou...
Het bedrijf uit Delft had vooral verstand van
webtechnieken en -data, maar niet van hoe deze nu
zijn weg moest vinden naar het beeldscherm van
een teler. Voor het Interaction en Visual Design werd
ik ingeschakeld.
Wat wil een teler zien om te kunnen beoordelen hoe
het staat met zijn gewas? Wat als er, door groei,
opeens een blad voor de camera hangt? Zomaar
twee voorbeelden van de cases die we moesten
uitwerken.

Selecteren van 1 of meerdere beelden

Naast alle technische en praktische issues die we
moesten ondervangen, waren alle betrokkenen
ervan overtuigd dat de bediening intuïtief moest
zijn. User controls zijn zo bedacht en ontworpen in
Photoshop, maar om dit te realiseren in de front-end
is vers twee...
Wat mij voornamelijk bij is gebleven van deze pilot, is
dat de ontwikkelaars nooit direct “Kan niet!” riepen
op de ideeën en visuele concepten die ik liet zien.
De reactie was veelal juist in de strekking van “Cool!
Ik ga kijken hoe ik dat werkend kan krijgen.” Waarop
zij dan weer terug kwamen met een alternatief of
verbetering. Zo hielpen we elkaar verder en was
er een goede vibe in het project. Op een gegeven
moment zaten mijn werkzaamheden erop en is het
project uit mijn blikveld een aandacht verdwenen.

20 jaar webdesigner
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FROM
CLOSED
TO
OPEN
AUG2006 / DEC2009

PEPPERSTREAM
SENECA

20 jaar webdesigner
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et door ons zelf ontwikkelde Content Management Systeem was natuurlijk
niet vergelijkbaar met het professionele CMS dat deze organisatie
ontwikkeld had en in deze periode marktleider mee

was. Veel overheidsinstellingen, gemeenten en woon
corporaties gebruikten dit CMS. En het was groot, het was

SITES GINGEN MEER EN MEER

complex. Nadat ik een interne training had gevolgd, zag ik de

DYNAMISCHE CONTENT

dynamiek die inhoud op een website kon hebben. De magie

BEVATTEN. HET WERD
EEN MUST OM SOFTWARE

zat in dynamisch gegenereerde overzichten. Grootste delen

TE HEBBEN DAT HTML-

van pagina’s werden veelal on-the-fly gegenereerd op basis

PAGINA’S ON-THE-FLY KON

van wat de bezoeker aanklikt. Dit vereiste dan ook weer een
andere manier van vormgeven.

GENEREREN. VORM EN
INHOUD GESCHEIDEN WANT
OOK ONLINE BRANDING WERD
BELANGRIJK. HET WAREN DE

De technische discipline zat wel snor; graphical user interface

HOOGTIJ DAGEN VAN CLOSED

(ja, fancy web-termelogie deed zijn intrede) daarentegen

SOURCE CMS-EN.

niet. Daarvoor was ik dus aangetrokken. Ik heb strijd gevoerd
om mijn technisch georiënteerde collega’s het belang van

TOT BEGIN 2003 WAREN
WEBDEVELOPERS NOG

vormgeving te laten zien. Dat bleek in de praktijk net zo

ONMISBAAR OM EEN GROTE

lastig zoals eerder vormgevers voor de techniek te laten

SITE OP TE ZETTEN, TE

interesseren... “Het werkt toch!?” was het argument waar ik
het vaak maar mee moest doen.

STYLEN EN SUPPORT TE
LEVEREN. MAAR DE CLOSED
SOURCE CMS MARKT KREEG
HET MOEILIJK; GROTE

Het CMS was ook zeer prijzig. En Closed Source. De overheid

ORGANISATIES WILDEN NIET

verplichtte overheids-sites over te stappen naar Open

MEER VAST ZITTEN AAN ÉÉN

Source. Andere opdrachtgevers migreerden hun sites ook

TOELEVERANCIER MET HOGE
ABONNEMENTSVORMEN,

naar Open Source oplossingen. Dat was een gigantische

EN AAN CODE DIE NIET

aderlating voor het bureau en reorganisatie was dan

OVERDRAAGBAAR WAS.

ook onvermijdelijk — van ca. 150 man naar 30. In de 2e

OPEN SOURCE BEHEERTOOLS

ontslagronde was het ook mijn beurt.

KWAMEN OP. MET ALS
GROOTSTE PARTIJ
WORDPRESS.
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CASE#6
ALPHEN A/D RIJN
De term Web 2.0 kwam je halverwege de jaren-nul
steeds meer tegen. Een web 2.0-site moest een
interactief platform zijn waar internetgebruikers
mede de inhoud van de site konden bepalen.
Ook gemeente Alphen aan den Rijn maakte
eind 2015 de start met een web 2.0-site dat
haar inwoners informatie moest bieden over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Via deze site
moesten de inwoners ook met de gemeentelijke
instanties kunnen communiceren. Een uitdaging op
verschillende vlakken.
Allereerst moesten medewerkers van de gemeente,
veelal zonder technische achtergrond, training
krijgen om de inhoud van de site te kunnen beheren.
Voor het contentbeheer werd Smartsite ingezet –
een krachtig CMS dat de verschillende typen content
en workflows probleemloos aan kan. Gevolg was wel
dat niet alles altijd even gebruiksvriendelijk was...
Content in eigen beheer bracht weer een andere
uitdaging; hoe ga je de interactie met de bezoeker
aan? Hoe reageer je op berichten die bezoekers
plaatsen? En wie mag reageren? Hoe houden we
de site relevant zodat een bezoeker nog eens terug
komt? Dit was in het begin vaak nog een taakje erbij.
De huisstijl van de gemeente Alphen aan den Rijn
stamde nog uit het drukwerk tijdperk. Dat was de
volgende uitdaging. Huisstijlkleuren, -lettertypen,
vormentaal en layouts moest ik zien door te vertalen
naar het web. Zo had de huisstijl het grafische
element ‘de golf’ als grootste blikvanger. Alleen,
dat stond onderaan op folders en brochure, met
het zwaartepunt rechts... Om het logo linksboven te
kunnen plaatsen, heb ik dit element gespiegeld en
voorzien van een extra vorm voor een sfeerplaatje.
Voor het intranet konden we dit element ook
gebruiken, maar dan in een plattere variant — voor
meer content ruimte. Samen met web-geschikte
lettertypen en RGB-kleuren werd er dus een nieuw
hoofdstuk aan de huisstijlrichtlijnen toegevoegd.

20 jaar webdesigner
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CASE#6
ALPHEN A/D RIJN
Leesbaarheid vergroten...

In april 2006 werd door de Tweede Kamer een motie
ingediend waarin het kabinet werd opgeroepen
om de toegankelijkheid van overheidswebsites te
verbeteren. De do’s and don’ts waren in het begin
niet altijd even duidelijk. De letters groter maken
en een zwart-wit voor een duidelijk contrast(!)
weergave bieden, was het minimum dat de site aan
de voorkant meekreeg...

20 jaar webdesigner
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WEB
IS
EASY,
RIGHT?
JAN2010

TELDESIGN
DESIGN EFFECTS

20 jaar webdesigner

A

26

lsof hogere machten met mij te doen hadden, belde het ontwerpbureau
dat destijds in Den Haag zat (nu in afgeslankte vorm in Rotterdam), met
de vraag of ik mee kon helpen bij een huisstijl-revitalisatie-traject van een

zorgverzekeraar, waar ook de website bij hoorde. Na 10 jaar was ik weer terug
op een bekend nest. Maar de ontwikkelingen op het gebied van internet waren
hard gegaan in de afgelopen jaren... Na verwoede pogingen om aansluiting te
vinden met de markt om ook web-projecten te kunnen realiseren, kwamen we
tot de ontdekking dat de sterren niet goed stonden; we namen na een jaar weer
afscheid van elkaar. Met mijn karaktereigenschap als leergierige en enthousiaste
onderzoeker was ik ook niet de aangewezen persoon om een dergelijke grote
inhaalslag aan te gaan.
“Dan ga ik maar aan mijn eigen succes werken.”, besloot ik toen. Per 1 januari
2011 startte ik als zelfstandig professional onder de naam Design Effects.

20 jaar webdesigner
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CASE#7
KIS.NL
Kennisplatform Integratie & Samenleving
KIS is als meerjarenprogramma van het VerweyJonker Instituut (VJI) en Movisie gestart, in
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken &
Werkgelegenheid. VJI en Movisie leveren toegepaste
kennis over maatschappelijke vraagstukken rond
integratie en migratie. Het platform Forum dat deze
materie al behandelde, stopte per januari 2015.
Ondanks dat KIS verschillende taken van Forum zou
gaan overnemen, moest het wel een eigen uitstraling
krijgen.
De twee belangrijkste onderdelen van het project die
in een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd moesten
worden (begin november 2014 tot half januari
2015) waren het logo in combinatie met de visuele
identiteit, en het online platform.
Verschillende conceptronden heb ik met de
opdrachtgever in korte tijd doorlopen, waarbij
uiteindelijk de keuze viel op ‘Nederland als
een vlechtwerk van verschillende culturen’.

De site heeft een soortgelijke opbouw gekregen als
die van Movisie omdat deze site al eenzelfde soort
content bevat. Omdat ik al meerdere keren aan deze
site had gewerkt, wist ik van de hoed en de rand. Het
was dus dankbaar ‘leentje-buur spelen’ en was er
veel functionaliteit snel in te zetten.
PMS 433 / C63 M55 Y50 K24 / R91 G92 B96 / #5B5C60

PMS 2347 / C2 M100 Y100 K0 / R232 G0 B0 / #E80000
PMS 123 / C0 M38 Y89 K0 / R255 G172 B37 / #FFAC25
PMS 354 / C88 M3 Y88 K0 / R0 G167 B92 / #00A75C

PMS 225 / C0 M78 Y0 K0 / R241 G95 B165 / F15FA5

Ook zonder veel afbeeldingen is er een
interessante homepagina mogelijk.

De content zou veelal tekstueel zijn; rapporten, blogs,
nieuws, etc. Leesbaarheid is daarmee een belangrijk
onderdeel van de visuele identiteit geworden.

20 jaar webdesigner
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CASE#7
KIS.NL
De grootste uitdaging? De dossiers. Dit zijn viruele
mappen waarin verschillende soorten content
verzameld is dat over een bepaald onderwerp gaat.
Niet alleen lastig voor wat betreft visuele logica,
maar ook een technisch lastig punt, omdat content
op verschillende locaties getoond moet kunnen
worden.

Wat is het
effect van
mentoring?

Enquête gemeenten
& EU-migranten

AUTEUR
Jan Willem van de Maat

Utrecht, oktober 2016

Februari 2016

Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de
instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen.
Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld omdat
migranten zich niet altijd (hoeven te) registreren. Wat weten gemeenten
over deze recente migranten? Tegen welke problemen lopen ze aan?
En ontwikkelen gemeenten beleid om deze het hoofd te bieden?
Deze en andere vragen heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving

HET IS AANNEMELIJK DAT MENTORING DE WERKLOOSHEID
ONDER MIGRANTENJONGEREN KAN VERMINDEREN

in een enquête voorgelegd aan gemeenten in Nederland.
Hiermee is voor het eerst landelijk in kaart gebracht wat
de stand van zaken in gemeenten is rondom deze recente

Figuur 1: Aantal migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa
2004 – 2014.

EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. In deze
factsheet schetsen we een beeld van de kennis die gemeenten

200.000

hebben of missen omtrent EU-migranten, de wijze waarop
gegevens worden gemonitord, het beleid van gemeenten, het
contact met de doelgroep, de knelpunten die gemeenten ervaren
en tot slot: welke uitdagingen zij voor de toekomst zien 1.

150.000

Midden-, Oost- en Zuid-Europa. De grootste groepen migranten

Utrecht, april 2016

De werkloosheid onder jongeren van niet-westerse herkomst is veel hoger dan de gemiddelde

De omstreden vluchteling

2014 10% werkloos, terwijl dat onder Marokkaans-Nederlandse jongeren 28% was, onder Turks-

JAARBERICHT 2015

EU-MIGRANTEN IN NEDERLAND
In Nederland wonen 334.290 geregistreerde migranten uit

100.000

werkloosheid onder alle jongeren. Zo was van de jonge autochtonen (tussen 15 en 25 jaar) in
Nederlandse jongeren 25% en onder Surinaams-Nederlandse 26%.
Een veelgebruikte werkwijze om jeugdwerkloosheid tegen te gaan is mentoring. Dat is een vorm
van begeleiding die zich kenmerkt door een één-op-één relatie tussen mentor en mentee, waarbij de
ontwikkeling van de mentee centraal staat. In de praktijk worden er diverse termen voor mentoring
gebruikt. Bijvoorbeeld coaching, maatjesprojecten en tutoring.

zijn Polen (123.003), op afstand gevolgd door Italianen (44.105)
en Spanjaarden (38.715).2 Sinds de uitbreiding van de Europese
Unie in 2004 en 2007 met landen uit Midden- en Oost-Europa is
het aantal in Nederland fors toegenomen. Zo zijn er tussen 2004
en 2014 maar liefst 132.505 migranten uit Midden- en OostEuropa bij gekomen. Uit Zuid-Europa kwamen er in dezelfde
periode 28.909 migranten bij. Vooral vanaf crisisjaar 2008 nam
het aantal Zuid-Europeanen flink toe (zie figuur 1).3

50.000

2004

2006

2008

2010
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2014

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of de inzet
van mentoring de jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren vermindert. Leidt het koppelen van
een mentor tot meer zelfvertrouwen en meer sociale contacten en daardoor tot meer kans op werk?

Zuid-Europeanen in Nederland
Midden- en Oost-Europeanen in Nederland

En wanneer is een mentorrelatie succesvol?

Bron: CBS Statline

1

Niet alleen online zeer actief...

Verschillende soorten content
verzameld in dossiers.

Overbruggen van
vooroordelen door
kennismaking
ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN WERKT HET?
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Corporate sites, projectsites, pichtes, concepts. Een alfabetisch overzicht
van 20 jaar webdesign — Tel Design [1995-1999] : Betuweroute, Emergis, FMO,
Koninklijke IBC, Kunsthal, Rosen, Shell &Samhoud [1999-2001]: Fenedex, Free
Travel Information, Herinrichting N201, Ketenmobiliteit, Online Traveler, Rekening
Rijden, Stichting De Rotonde, TextProvider, Utrecht Bereikbaar, Utrecht Inspraak,
Werkzaamheden A10, XTNT, &Samhoud, Better Be Good, Better Be Yourself,
&Samhoud Dennis Rijnbeek naar de Olympische Spelen Sydney, DoWebWeDo,
&Samhoud Gardens, &Samhoud Intranet, &Samhoud Pleziermanagement,
&Samhoud vestiging Duitsland, &Samhoud vestiging Zweden Proforma & De
Stal [2001-2006]: AVAG Platform Toeleverancier Glastuinbouw, Comfortia
Information Architects, De Baaij Kantoor Totaal, Demokwekerij, Endepompen,
Esprit Plant, Ficus Forever, Geerlofs Koeltechniek, Gusto Offshore, Helm &
Heus Makelaardij, Linnewever Optiek, Multin System Supplier Mechatronica,
Nederlands Loodswezen regio Scheldemonde, Nipo Software, OPP Ontwikkelingsen Participatiebedrijf Publieke sector, Perli Weddingplanner, Priva Water
Intelligence, Priva Building Intelligence, Priva Van Beek Ingenieurs, Priva
Corporate, Priva Mijn Energie, Priva Erbis, Priva Energie Management, Q-alert
Product Tracking, RunningPoint, Syncera, The Greenery, Vanderheym Grafisch
Centrum, Valstar Business Florist, VBT Trucks, VLB Vereniging van Accountants en
Belastingadviseurs, Welvreugd Loonbedrijf, Wilk van der Sande Tuinbouwtechniek,
WPS Hortisystems Pepperstream / Seneca [2006-2010]: Altrecht Geestelijke
Gezondheidszorg, Antares Woonservice, Avio Diepen, BovenIJ ziekenhuis, Cedin
Educatieve Dienstverlening, Cinop Praktijkkennis voor Beroepsonderwijs, ECBO
Expertisecentrum Beroepsonderwijs, FruitMasters, Gemeente Alphen aan den Rijn,
Gemeente Amsterdam Noord, Gemeente Hardenberg, Gemeente Leidschendam
Voorburg, HCO Educatieve Partner, Hogeschool Rotterdam, De Hypotheker,
Innovam Kennis- en Opleidingscentrum voor de Mobiliteitsbranche, Koninklijke
Bibliotheek, KWF Kankerbestrijding, Mitros Wonen, Movisie, Netherlands Aerospace
Group, Oxfam Novib pakt uit, Patiëntenfederatie NPCF, Provincie Gelderland,
Seneca, Vastgoed Belang Vereniging van Particuliere Beleggers in Vastgoed,
Woonpartners Midden-Holland, Woonwaardig wijk in beeld, Woningstichting
EigenHaard, Wonen Noordwest Friesland, WoningNet Teldesign [2010-2011]:
Agis Zorgverzekeringen, Drents Museum, Gemeente Zaanstad, Profactys
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Knipsel Info Service Design Effects 2001 >]: Albeda College, Albert Schweitzer
ziekenhuis, Allevo Zorgorganisatie, Amadeus Bistro Bed & Breakfast, Autoriteit

Consument en Markt, BBS Europe, Bernhoven ziekenhuis, Bouwhuis Opleidingen,
BuurtWijs, Bureau Jeugdzorg Haaglanden, B&O Katwijk, Careyn, Circle Software,
Clipper Montessori Onderwijs, Conclusion Business Transformatie & IT-diensten,
ConsuWijzer, DietCetera, Design Effects, Design Effects Business Catalyst,
Dutch Snowboard Cross (SBX) Team, Easy2Begin, Elonisas, Energeia, ETNA,
ErasmusSport, Evendi Informatie & Processen, ExtraVar, Food & Diet, Forever
Direct, Fred Install, FysioPoll fysiotherapie, Gemeente Helmond, Gemeente Soest,
Gemeente Westland, Golden Gate Business, Gourmet Kat, Groene Hart Ziekenhuis,
IcoVet, Incite Sustainability, Involvit, International Wellness Group, Juni & More,
Jeroen Bosch ziekenhuis, Jong & Laan Subsidieadviseurs, KIDV Kennisinstituut
Duurzaam Verpakken, Kiwa Certificering, KennisNet, Kinderuniversiteit Haarlem,
KIS Kennisinstituut Integratie & Samenleving, Koen Dijkshoorn Hovenier, Lange
Land Ziekenhuis, Mercurius Finance, MintoA, MKBnu, Mobile ConnectIt, Moments of
Care, Montaco, Movisie, Nationaal Comité Inhuldiging, Nationale Politie, Nationale
Vereniging De Zonnebloem, NKI-AVL, Nicolaas Verf, OnlyHuman Online, Ooievaar
Bouwbedrijf, Parent2Parent, PINT, Platform Duurzaam Dordrecht, Projectsgewijs,
Rippl USA, Rond Uit Dordrecht, Spa Industries, Sports Team Tennis, StartUpPoint USA,
Stadgenoot Woningcorporatie, Ten Cate, Technica Motor Sports USA, TEDx
AmsterdamWomen, Tekstbureau TINT, Telfort, U-Centraal, UMCN, Unesco
Nederland, Vaventis, Vlaggensysteem, VOC Quadraam, Woonbond, Woonstad
Rotterdam, ZonEco, ZPMC, 2Passos

Wat betekenen de iconen bij de afbeeldingen?
WEBSITE

INTRA-/EXTRANET

LIVE GEGAAN

PITCH

APPLICATIE

MOBIEL

CONCEPT
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BETUWEROUTE

FMO

KONINKLIJKE IBC

ROSEN

TELDESIGN

EMERGIS
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SHELL

KUNSTHAL

TELDESIGN

GASUNIE
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FENEDEX

FREE TRAVEL INFORMATION

N201

KETENMOBILITEIT

ONLINE TRAVELER

MINISTERIE V&W - REKENING RIJDEN

34

&SAMHOUD
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STICHTING DE ROTONDE

TEXT PROVIDER

GEMEENTE UTRECHT - UTRECHT BEREIKBAAR

GEMEENTE UTRECHT - UTRECHT INSPRAAK

MINISTERIE V&W - GROOT ONDERHOUD A10-WEST

XTNT
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&SAMHOUD
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&SAMHOUD

&SAMHOUD - BETTER BE GOOD

&SAMHOUD - DENNIS RIJNBEEK

&SAMHOUD - BETTERBEYOURSELF

DOWEBWEDO

&SAMHOUD - GARDENS
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&SAMHOUD
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&SAMHOUD - INTRANET

&SAMHOUD - PLEZIERMANAGEMENT

&SAMHOUD - DUITSLAND

&SAMHOUD - ZWEDEN
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&SAMHOUD
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AVAG

COMFORTIA

DE RAAIJ KANTOOR TOTAAL

DEMOKWEKERIJ

ENDE POMPEN

ESPERIT PLANT
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PROFORMA & DE STAL
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FICUS FOREVER

GEERLOFS KOELTECHNIEK

THE GREENERY - WITLOF

GUSTO OFFSHORE

HELM&HEUS MAKELAARDIJ

LINNEWEVER OPTIEK
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PROFORMA & DE STAL
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MULTIN SYSTEM SUPPLIER MECHATRONICA/
PRECISIETECHNOLOGIE

NEDERLANDS LOODSWEZEN - REGIO SCHELDEMONDE

NIPO SOFTWARE

ONTWIKKELINGS- EN PARTICIPATIEBEDRIJF PUBLIEKE SECTOR

PERLI WEDDINGPLANNING

RUNNING POINT
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PROFORMA & DE STAL
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PRIVA WATER INTELLIGENCE

PRIVA BUILDING INTELLIGENCE

PRIVA - VAN BEEK INGENIEURS

PRIVA - MIJN ENERGIE

PRIVA - ERBIS ENERGIE MANAGEMENT

PRIVA GROEP
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PROFORMA & DE STAL

20 jaar webdesigner

SYNCERA - DE STRAAT

Q-ALERT

SYNCERA - IT SOLUTIONS

HELEEN VALSTAR

SYNCERA - WATER
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PROFORMA & DE STAL

20 jaar webdesigner

VANDERHEYM - GRAFISCH CENTRUM

VBT TRUCKS

VLB - VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

WELVREUGD - LOONBEDRIJF

WPS - HORTI SYSTEMS

WILK VAN DER SANDE - TUINBOUWTECHNIEK
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PROFORMA & DE STAL
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ALTRECHT GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

ANTARES WOONSERVICE

AVIO DIEPEN

BOVENIJ ZIEKENHUIS

CEDIN, EDUCATIEVE DIENSTVERLENING

CINOP, PRAKTIJKKENNIS VOOR BEROEPSONDERWIJS
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PEPERSTREAM/SENECA
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ECBO, EXPERTISECENTRUM BEROEPSONDERWIJS

FRUITMASTERS

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN
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PEPERSTREAM/SENECA
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EIGEN HAARD

GEMEENTE AMSTERDAM-NOORD

GEMEENTE HARDENBERG

GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG, HUWELIJKSLOKET

HCO, EDUCATIEVE PARTNER

HOGESCHOOL ROTTERDAM
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PEPERSTREAM/SENECA
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DE HYPOTHEKER

INNOVAM, KENNIS- EN OPLEIDINGSCENTRUM VOOR DE
MOBILITEITSBRANCHE

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

MOVISIE KENNISINSTITUUT EN ADVIESBUREAU

NETHERLANDS AEROSPACE GROUP

OXFAM NOVIB, PAKT UIT
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PEPERSTREAM/SENECA
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PATIËNTENFEDERATIE NPCF

PROVINCIE GELDERLAND

SENECA WEBDEVELOPMENT

VASTGOED BELANG

WOONPARTNERS MIDDEN-HOLLAND

WOONWAARDIG, WIJK IN BEELD
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PEPERSTREAM/SENECA
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WONINGSTICHTING EIGENHAARD

WONEN NOORDWEST FRIESLAND
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PEPERSTREAM/SENECA
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PROFACTYS, KNIPSEL INFO SERVICE

DRENTS MUSEUM

TELDESIGN

AGIS ZORGVERZEKERINGEN
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ALBEDA COLLEGE DNAMC

ALBEDA COLLEGE ROOSTERTOOL

BERNHOVEN ZIEKENHUIS

ALBEDA COLLEGE BEROEPSPRAKTIJKVORMING

ALBEDA COLLEGE ALGEMENE SITE

ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

ALLEVO, ZORGORGANISATIE
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BBS EUROPE

BUREAU JEUGDZORG
HAAGLANDEN

BOUWHUIS OPLEIDINGEN

CIRCLE SOFTWARE

CAREYN
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BAKRO TRANSPORT

EVENDI

CLIPPER MONTESSORI ONDERWIJS

DIETCETERA
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CONCLUSION - CLIENT VOLG SYSTEEM

DESIGN EFFECTS - CORPORATE

CONCLUSION - EOS SCHULDSANERING

DESIGN EFFECTS ADOBE BUSINESS CATALYST PARTNER

DUTCH SNOWBOARD CROSS TEAM
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DESIGN EFFECTS
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ETNA

ELONISAS - DRUPAL

ERASMUS SPORT

ELONISAS - WORDPRESS

FOOD & DIET
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EXTRAVAR

FOREVER DIRECT

FYSIOPOLL, FYSIOTHERAPIE

GOURMET KAT

GEMEENTE HELMOND

GEMEENTE SOEST

GEMEENTE WESTLAND
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GROENE HART ZIEKENHUIS

ICOVET

ICOVET

INVOLVIT

INTERNATIONAL WELLNESS GROUP

JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

JONG & LAAN, SUBSIDIEADVISEURS
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KIDV, KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN

KIWA, CERTIFICERING

INTERNATIONAL WELLNESS GROUP

KENNISNET, MBO TRANSPARANT

KIS, KENNISINSTITUUT INTEGRATIE & SAMENLEVING
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LANGELAND ZIEKENHUIS

MARKETING INTO ACTION

MONTACO

MOVISIE

MKBNU
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NATIONAAL COMITÉ INHULDIGING

NEDERLANDS KANKERINSITUUT - ANTONI VAN LEEUWENHOEK

NATIONALE POLITIE

ONLY HUMAN ONLINE
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PARENT2PARENT

PINT - BIER CONSUMENTEN VERENIGING

PLATFORM DUURZAAM DORDRECHT

PROJECTSGEWIJS

STARTUP POINT, USA

61

DESIGN EFFECTS

20 jaar webdesigner

RIPPL, USA

RONDUIT DORDRECHT

SPA INDUSTRIES

STADGENOOT

VLAGGENSYSTEEM
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TEDX AMSTERDAM WOMEN

U-CENTRAAL

UNESCO, NEDERLAND

VAVENTIS, FRESH-R

TEN CATE

UMC ST. RADBOUD

WOONBOND
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ZPMC NETHERLANDS

VOC QUADRAAM

ZPMC EUROPE

SPORTS TEAM TENNIS

HIER HAD JOUW WEBSITE
KUNNEN STAAN...

NIEUWE SITE AANMAKEN

NATIONALE VERENIGING DE ZONNEBLOEM
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RETRO
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n de afgelopen 20 jaar heb ik veel geleerd van mijn opdrachtgevers, collega’s,
technische partners, tijdens netwerken en presentaties, uit vakliteratuur. Ik heb
veel inspirerende mensen mogen ontmoeten (dank!). Soms was er een chemie

die jaren is gebleven, soms kwam het niet verder een éénmalig project of alleen
een kennismaking. That’s fine — ik ben ten slotte ook niet altijd de makkelijkste
om mee te werken...
Mijn drijfveer was altijd, en is nog steeds, om het onderste uit de kan te
halen. Om te komen met de best mogelijke oplossing binnen tijd en budget.
Verrassende, creatieve oplossingen als ik mijn opdrachtgevers en collega’s die
een recommendation op Linkedin-profiel schreven mag geloven.
Na 20 jaar mag je onderhand wel weten waar je goed in bent, zou je zeggen. Het
heeft even geduurd, maar ik denk het nu eindelijk van mijzelf te weten;
Puzzelen en ontrafelen
Structureren en toegankelijk maken
Vanuit niets, iets maken
Dat moet ik even toelichten lijkt me. Het beste doe ik dat aan de hand van specifieke
projecten waar bovenstaande drie kernkwaliteiten tot uitdrukking zijn gekomen.
Puzzelen en ontrafelen SENECA
Een internetbureau waar ik als Art-Director werkte, was na de oprichting in 1994
flink gegroeid. De holding bevatte intussen verschillende software-producten,
-diensten, divisies en werkmaatschappijen. Met als gevolg dat in de loop der jaren
er een visuele wildgroei was ontstaan in de MarCom-uitingen en in de verschillende
software-versies. Met het krimpen van de orderportefeuille (voornamelijk het
gevolg van de opkomst van Open Source CMS) zag de directie zich genoodzaakt
om de organisatie-structuur aan te passen en de bedrijfspositionering aan te
scherpen. Een uitgelezen moment om mijn studie Master of Design Management
in praktijk te brengen en de verschillende identiteiten en entiteiten onder de loep
te nemen. Door het visueel maken van de verschillende onderdelen heb ik de
wildgroei inzichtelijk kunnen maken. Het werd de directie niet alleen duidelijk dat
sommige verbanden onlogisch waren (want: zo gegroeid), en dat er soms zelfs een
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dubbeling van discipline was. Het overzicht maakte ook duidelijk welke huisstijlelementen er nodig waren voor de nieuwe identiteit. Planning en budget kon nu
ook goed ingeschat worden.
Puzzelen en ontrafelen; inzichtelijk maken waar knelpunten zitten. Van breed naar
diep kijken, naar het grote geheel, maar ook naar de details. Naar meetbare zaken
kijken als producten en processen, maar ook naar intangibles als bedrijfscultuur
en imago. De nodige aanpassingen kunnen disruptive zijn, maar ook evolutionaire
verbeteringen brengen een organisatie verder.

Structureren en toegankelijk maken PARENT2PARENT
Als ouder van een kind met een beperking wordt je als vanzelf betrokken bij projecten
in deze wereld. Zo ook dit project: “Breng ouders met een specifieke vraag in contact
met ouders die hier al ervaring mee hebben”. Geïnspireerd door een Amerikaans
initiatief in Wisconsin. De vraag kan gaan over verzorging, behandelingen, instanties,
medicijnen, en meer. Dit pilot-project leek in de briefing minder complex dan wat er
aan het einde de inventarisatie-fase als blauwdruk lag...
De eerste stap was het uitwerken van de doelen en de customer journeys van
de verschillende gebruikers. Zoals: Wat wil een vraagouder bereiken? Hoe kan
(een vraag van) een vraagouder gematched worden met de expertise van een
supportouder? Welke gegevens zijn dan nodig om een waardevolle match te
maken? En nog veel meer.
Tijdens meerdere overlegmomenten bespraken we de verschillende mogelijk
heden, aan de hand van wireframes. De volgende stap was een prototype,
die we testten en verbeterden, totdat we een sluitend product hadden dat
geïmplementeerd kon worden.
Structureren van veel persoonlijke gegevens, verschillende rechten en rollen
en dit in een toegankelijk webproces gieten; als T-shaped designer was dit een
project waar ik veel energie van gekregen heb. Natuurlijk ook vanwege het gehele
concept.
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Vanuit niets, iets maken NATIONAAL COMITE INHULDIGING
Een toonaangevend internetbureau vroeg mijn hulp in voor ‘iets bijzonders’.
Maar voordat ik aan de slag mocht, moest ik een geheimhoudingsverklaring
ondertekenen. Het was begin 2013, het jaar van de inauguratie van WillemAlexander... Voor het Nationaal Comité Inhuldiging diende er een website te
komen die de aankomende feestelijkheden toonde. Daarnaast was het idee om
alle inwoners van het Nederlands Koninkrijk de nieuwe koning (op de website)
te kunnen feliciteren — zoals de felicitaties van het volk tijdens het Queen
Elizabeth Jubilee in 2002. Veel meer bevatte de briefing niet. Er was nog niets;
geen vastomlijnd plan, geen logo, geen stijl, geen inhoud. Niets. Doorlooptijd was
heel krap (de plechtigheid zou heus niet verschuiven), de belangen groot (heel
Nederland kijkt mee) en tel daarbij op een directe betrokkenheid van de overheid
en het koninklijk huis.
Na enkele weken van onderzoek, schetsen, overleg, bijstellen kon ik verschillende
visuele elementen tonen op Het Binnenhof. Meerdere varianten van de site heb
ik moeten schetsen omdat het tot op het laatste moment nog niet bekend was of
de site een eigen visuele identiteit mocht hebben, of dat het moest aansluiten bij
de Rijksoverheid-stijl.
Naast de website heb ik ook verschillende denkrichtingen voor het logo uitgewerkt.
De keuze viel uiteindelijk op een uitwerking van andere partij. Elementen uit mijn
concepten zie je wel terug...
Vanuit niets, iets maken. Dat betekent voor mij het visualiseren van de ideeën,
wensen en doelen die de opdrachtgever in zijn hoofd heeft. Niet altijd wordt het
uiteindelijke product exact zoals geschetst. Ook deze site is tijdens de realisatie
op verschillende punten functioneel en inhoudelijk anders geworden. En dat is
goed; een concept moet juist opgepikt en doorontwikkeld worden. Als ik maar
de opdrachtgever heb weten uitdagen en prikkelen. En hem geholpen heb om
keuzes te maken.

Willem Plaisier MDM
December 2016
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‘Werk vanuit je Merk’ is het eerste e-book van
Design Effects waarin ik drie kerninzichten
behandel:
1. Organisaties die het ‘merk als kompas’
gebruiken zijn het succesvolst.
2. De ‘Golden Circle’ van Simon Sinek is een
inspirerend en pragmatisch model om de
merkidentiteit van je organisatie
vast te leggen.
3. Archetypen zijn een waardevolle aanvulling
op Sineks Golden Circle om de drijfveren
en aspiraties van je organisatie bloot te
leggen en samenhang met de how en what
te creëren.
Download het e-book via:
http://www.designeffects.nl/blog/werkvanuit-je-merk
dr ib b b l e. co m / m a l yo u s f i

