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Campus ‘Easy Street’

Voor tien gangen in deze eerste Campus in Breda heb ik een herkenbare en tijdloze wanddecoratie
ontworpen, wat ook een mooie en frisse uitstraling geeft aan het gebouw. Ik heb beelden gecreëerd
die bestaan uit drie lagen. Als basis voor de beelden heb ik een skyline van een stad gebruikt, want
elke stad heeft een skyline, aangevuld met diverse individuele, herkenbare elementen en tekstfragmenten.
Vanwege de groene deuren in het gebouw, heb ik gekozen voor een grijze ondergrond. Om meer
diepte in het beeld te krijgen zijn er ook andere kleuren erbij gezocht, die goed overeen komt met de
stad. Waardoor er meer gevoel in het beeld wordt gecreeërd.
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Verbinden

Netwerk

Den Haag

Haagsche Business Club

Voor het beeldmerk heb ik een aantal termen gebruikt om zo tot een geheel
nieuw logo te kunnen komen. Bijvoorbeeld de woorden verbinden, netwerken
en Den Haag zijn kenmerkende begrippen voor de Haagsche Business Club.
Ik heb gekozen voor een gestyleerde beeld van de ooievaar als beeldmerk,
omdat dit zo herkenbaar Haags is. Vroeger werd verondersteld dat de ooievaar
geluk bracht en dit is zeker goed te vertalen naar de business club. Naar aanleiding
van de drie begrippen heb ik een ruit ontworpen waarin de verbindingen te zien
zijn en binnen deze ruit is het beeldmerk ontstaan, de ooievaar.
Vanuit deze basis, de ruit, heb ik ook een lettertype, cijfers en pictogrammen
ontworpen. Het lettertype kan worden gebruiken voor op posters, flyers en de
website. Maar binnen deze indentiteit is nog veel meer mogelijk.
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ruffl

ruffl als beeldmerk zegt alles waar het
product voor staat, retro, stijl en ook modern.
De kleur oranje is speciaal gekozen om meer
een modern look & feel te krijgen met het
product. Het logo wordt verwerkt in het bord
van de kraag en op het shirt ligt een label.
Het retroshirt wordt verpakt in een kartonnen
doos wat ook weer de stijl weergeeft.
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Strukton - (Beurs) magazine

Voor een vakbeurs in Duitsland heb ik een nieuwe Strukton magazine
ontworpen. Het magazine omvat, doormiddel van beeldmateriaal,
het uitlichten van de diverse onderdelen over deze grote metro project
in Riyadh. Het beeldmateriaal geef goed weer, hoe de verschillende fases
binnen dit project verlopen en welke onderdelen er gebruikt worden.
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DONDERDAG
de businessclub van THOR

Business Club ‘Donderdag’
Het beeldmerk, de letter D, geeft de verbinding weer tussen het tennis en ondernemers.
Maar ook verteld de D, de snelheid van tennis, het spel en de donder. Want Thor betekent
namelijk ook donder en deze business club wordt op 3e donderdag van elke maand
gehouden. Er is gekozen voor drie kleuren, groen als hoofd kleur, grijs en rood zijn meer
steunkleuren om zo te kunnen combineren met deze kleuren en de vormtaal.
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Brug
Turbine
Water

Brug
Turbine
Water

Strukton - Tidal Bridge

Dit project omvat diverse waterprojecten in o.a. indonesië.
Hiervoor heb ik een logo ontworpen dat laat zien waar Tidal
Bridge voor staat. Voor de verschillende communicatie middelen
is er als eerste gekozen, voor een visitekaart, briefpapier en een
powerpoint presentatie.
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Porte Reffe
Bodem is voor elke wijnsoort erg
belangrijk en van grote invloed op
de groei, je hebt verschillende soorten.
De bodemsoorten waar wijn op groeit
zijn onder andere kalk, graniet, klei,
leisteen en kiezel.
Voor de raamdecoratie is er gekozen
voor de vijf belangrijke bodemsoorten
als basis ondergrond, naar aanleiding
van de landstreek en andere elementen
die in de bodem bevinden.
Het beeldmerk vertelt het verhaal
boven de grond, het ontstaan van
de wijn. Het groeien van een struik,
samen met de bladeren en de druiven,
zo ontstaat een goede wijn en soort.
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Muziekschool Voorne
Muziek is beweging, dynamiek en vooral mooi. Al deze
elementen heb ik verwerkt, in deze visuele indentiteit voor de
Muziekschool Voorne. Het voornaamste was dan ook om het
toegankelijker te maken voor de verschillende doelgroepen
en leeftijden. In deze indentitiet zijn er diverse pictogrammen,
twee basis en vier secundaire kleuren gebruikt. Om zo te
kunnen spellen met de elementen, de diverse kleuren, maar
vooral om een jonge doelgroep aan te spreken. Want hoe
vroeger je er mee begint, hoe leuker het is.
Als eerste fase van communicatie, is er ook gekozen voor een
A5 folder, een A4 3luik folder, poster en een website om zo
het nieuwe seizoen in te kunnen blazen.

