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BRAND 
DESIGN

What do you 

love?

What 

pays 
well?

What
are you

good at?

WIN

Happy 
but
poor

Dreamer

Rich but 
bored

Waarschijnlijk is het je onderhand al wel 
duidelijk, in dit tijdschrift presenteer ik me-
zelf als merk. Een merk moet duidelijk ma-
ken wat het te bieden heeft. Stel ik zou een 
bedrijf zijn? Wat voor bedrijf dan? Wat doe 
ik? En voor wie? We bekeken een erg inte-
ressant filmpje op youtube: "How to Position 
a Brand" .

Het filmpje is een presentatie gegeven door  
Jose Caballer en Chris Do. In deze presenta-
tie geven ze voorbeelden en tips over hoe je je 
merk moet positioneren op de markt. Ze begon-
nen met uit te leggen hoe dezelfde producten of 
diensten in een andere omgeving een andere 
waarde kunnen hebben. Zoals dat bijvoorbeeld 
een blikje cola in een attractiepark veel duurder 
is dan in de supermarkt. We weten natuurlijk al-
lemaal dat de cola daar duurder is. En we weten 
ook wel waarom: We hebben geen andere keus 
in het pretpark, je kan het pretpark tussendoor 
niet uit om even naar de supermarkt te gaan. 
Maar hoe zorg je dat jij als merk en als bedrijf 
zo uniek bent op de markt?

WIN
Als eerst moet je ervoor zorgen dat je kiest 
waarin je je wil specialiseren. Dat betekent niet 
dat je alles moet laten vallen en je op een ding 
moet richten. Maar je moet wel iets hebben 
waarin jij extra uitblinkt, om jou uniek te maken. 
Wat je dan kiest, is een moeilijke keuze. Je moet 
hierbij eigenlijk denken aan drie dingen:
 'What do you love?', 'What are you good at?' 
en 'What pays well?'. Als je iets superleuk vindt 
om te doen en het betaalt ook nog eens goed 
maar.. je bent er helemaal niet goed in, tsja, dan 
ben je aan het dromen. Dat is niet realistisch. 
Als je er wel goed in bent én je houdt er ook nog 
eens van maar het betaalt niet goed, dan ben je 

wel gelukkig maar ook arm. Als je iets vindt wat 
goed betaalt en je bent er goed in maar je houdt 
er eigenlijk helemaal niet van, dan ben je wel 
rijk maar ook verveeld, dan is het saai. Maar, je 
raadt het waarschijnlijk al, als je iets vindt waar 
je goed in bent, waar je van houdt én het betaalt 
goed, dan zit je in de 'WIN'-situatie. Daar moet ik 
naar op zoek gaan tijdens mijn studie.

En dan?
Oke een specialisatie kiezen dus, en dan? Dan 
moet je aan jezelf vragen stellen, zoals: 'What 
are you designing?', 'For whom?' en 'In what 
style?'. Je moet zorgen dat je je stijl duidelijk kan 
maken aan de markt. Zodat de markt weet wat 
je te bieden hebt. En natuurlijk is je doelgroep 
heel belangrijk. Je hoeft niet meteen bij de grote 
bedrijven aan te kloppen natuurlijk. Maar je kan 
er wel naartoe werken door te kijken naar welke 
bedrijven voor jouw droombedrijf werken en 
eerst te proberen daar aan het werk te komen. 
Zo kan je jezelf omhoog werken.

Je zakenkring
Het is belangrijk om te blijven werken aan je 
contacten. Je zal nooit uit het niets een baan 
aangeboden krijgen. Zorg dat je je professio-
nele contactencirkel uitbereidt. Ga bijvoorbeeld 
naar zakelijke beurzen en zorg dat je een over-
zicht bijhoudt van je zakelijke contacten. 

Match & Mirror
Naast het specifiek aangeven wie je klanten zijn en wat 
je voor ze kan doen, moet je ook bestuderen hoe ze 
zich profileren. Verdiep je in je klanten, hun bedrijf, hoe 
ze zaken doen en 'Match & Mirror'! 'Match & Mirror' 
is een term die Jose en Chris regelmatig hebben ge-
noemd. Je moet je klanten actief opzoeken en je best 
doen om op hen te gaan lijken. Als voorbeeld: stel je 
loopt een advocatenbureau binnen in je joggingbroek 
en trui terwijl iedereen daar in pak rondloopt, tsja, dan 
is de kans natuurlijk klein dat ze zaken met je willen 
doen. Ook dingen zoals je taalgebruik en hoe je contact 
met ze opneemt zijn belangrijk.

Say it & Stick to it!
Als laatste zeiden ze 'Say it & Stick to it!'. Ze drukten 
iedereen op het hart om duidelijk te durven zeggen 
waar jij voor staat en ook vooral om je daaraan te hou-
den! Dat is dé manier om je te positioneren op de markt.

Om alles kort samen te vatten:
1. Ga voor de WIN
2. Maak een profiel van je klanten
3. Verdiep je in je klanten
4. Match & Mirror
5. Say it & Stick to it!
6. Succes

"Dan zit je in de 
WIN-situatie"
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Portfolio’s 
analyseren

Een van onze opdrachten was het analyseren 
van een aantal portfolio's van anderen. Ik heb 
hiervoor drie mensen uitgekozen die mijn inspi-
reren: Walt Disney, J.K. Rowling en Emma Wats-
on. Bij elk van hen heb ik mezelf een aantal vra-
gen gesteld als richtlijn van de analyse. 

deze mediakanalen om mensen te amuseren.
Men kon, en kan nog steeds, wegdromen bij de 
sprookjes en verhalen van Disney.

Wat is het verhaal (wat wil hij vertel-
len?) en wat zijn de producten?
Wat hij vooral wilde vertellen, is zijn motto: dat 
al je dromen werkelijkheid kunnen worden. Zijn 
dromen begonnen met een muis: Mickey Mouse. 

Dit liet hij zien in vele films, series en in pretpar-
ken. Qua producten verkocht zijn bedrijf naast 
de films veel speelgoed, beeldjes, kleding en vele 
andere accessoires.

Hoe kunnen mensen deelnemen aan het 
merk? Hoe betrekt hij zijn doelgroep bij 
wat hij doet? 
Mensen kunnen deelnemen aan zijn merk door 
zijn producten te kopen of door een van de Dis-
ney pretparken te bezoeken. Tegenwoordig zijn 
reclames hiervoor te zien op tv en youtube.

1 2

3

1. Walt Disney
Iedereen kent waarschijnlijk wel Walt Dis-
ney. Samen met zijn broer Roy Disney heeft 
hij in 1923 het bedrijf Walt Disney Produc-
tions opgericht, wat later werd omgedoopt 
tot The Walt Disney Company. Walt is gebo-
ren op 5 december 1901 en hij overleed op 
15 december 1966.

•Waardoor word je ge•ïnspireerd?
Walt Disney inspireert mij, omdat zijn motto 
was: al je dromen kunnen werkelijkheid worden 
als je de moed hebt om ervoor te gaan, ervoor 
te werken. In het begin van zijn leven was hij 
helemaal niet succesvol en had hij vele tegensla-
gen. Maar uiteindelijk werd hij heel succesvol.

Wat zijn de mediakanalen die hij ge-
bruikt? En waar gebruikt hij deze voor?
ïWalt Disney maakte tekenfilms en later ook 
tijdschriften en nog veel meer. Walt gebruikte 

Hoe kunnen mensen deelnemen aan het 
merk? Hoe betrekt zij haar doelgroep bij wat 
ze doet? 
Ze bereikt haar doelgroep door alles wat ze schrijft, 
aan boeken, op Pottermore en op de social media. 
Ook zijn er voor de films en voor de pretparken re-
clames op tv en op youtube. 

3. Emma Watson
Emma Watson is geboren op 15 april 1990. 
Ze werd bekend als actrice door haar rol van 
Hermelien Griffel in de Harry Potter films. Naast 
haar werk als actrice is ze 'Woman Goodwill' 
ambassadeur van de UN.

•Waardoor word je geïnspireerd?
Het meest inspirerend aan Emma vind ik de speech 
die ze gaf aan de UN voor de 'He for She'-campagne. 
Haar verhaal was zeer indrukwekkend en ze opende 
een deur naar het vrijuit kunnen praten over de ver-
schillen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Wat zijn de mediakanalen die zij gebruikt? 
En waar gebruikt ze deze voor?
Emma Watson maakt gebruik van de social media 
maar ook van de TV, haar speech aan de UN werd 
tenslotte op TV uitgezonden.ï Ze gebruikt de social 
media net als Joanne om haar mening te geven.

rie heeft ze vier andere boeken uitgebracht. Een 
hiervan, The Casual Vacancy, heeft ze onder haar 
eigen naam uitgebracht. De andere drie boeken 
vormen samen een detectiveserie en zijn uitge-
bracht onder het pseudoniem Robert Galbraith.

•Waardoor word je ge•ïnspireerd?
Joanne Rowling inspireert mij, omdat ze zelf eigenlijk, 
net als Walt Disney, vele tegenslagen heeft meegemaakt 
in haar leven voor ze zo beroemd en succesvol is ge-
worden. Ondanks al die tegenslagen heeft ze volgehou-
den en haar doorzettingsvermogen werd beloond.

Wat zijn de mediakanalen die zij gebruikt? En 
waar gebruikt ze deze voor?
ïNaast uiteraard haar boeken, films en het toneelstuk 
heeft ze een website genaamd Pottermore over de 
verhalen van, voor en na Harry Potter. Ook maakt ze 
gebruik van social media, zoals twitter om bijvoorbeeld 
haar mening te geven over een politieke kwestie.

Wat is het verhaal (wat wil ze vertellen?) en 
wat zijn de producten?
Ze wil de wereld vertellen over haar fantasiewereld, 
maar ook over haar kijk op het leven. Naast de films en 
(luister)boeken is er een Potter-gedeelte in een aantal 
Universal Studio's pretparken en er wordt speelgoed 
en kleding en dergelijke van Harry Potter verkocht.

"Al je dromen kunnen werke-
lijkheid worden als je de moed 
hebt om ervoor te gaan"

2. J.K. Rowling
Joanne Rowling, beter bekend als J.K. Rowling, is 
geboren op 31 juli 1965. Ze is de schrijfster van de 
Harry Potter serie, bestaande uit zeven 'hoofdboe-
ken' en drie extra boekjes, en ze was de producer van 
alle acht Harry Potter films. Ze zal ook de producer 
zijn van de aankomende 'prequel'-filmserie genaamd 
Fantastic Beasts and where to find them. In 2017 
komt er een 'sequel'-toneelstuk in Londen, waarvan 
ze het script heeft geschreven. Naast de Potter-se-

Wat is het verhaal (wat wil ze vertellen?) en 
wat zijn de producten?
Wat ze wil vertellen voor de campagne is dat zij staat 
voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook wil ze 
erop wijzen dat men vaak nog niet doorheeft hoe groot 
de verschillen tussen mannen en vrouwen eigenlijk zijn.

Hoe kunnen mensen deelnemen aan het merk? 
Hoe betrekt zij haar doelgroep bij wat ze doet? 
Ze bereikt haar doelgroep via de social media en je 
kan deelnemen aan haar 'merk' door haar advies op te 
volgen en door zelf na te denken over gelijkheid.
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Op jacht!

Tijdens de les gingen we 
op jacht naar typografie. 
Op jacht? Ja op jacht. 
Typografie is eigenlijk 
overal maar we staan er 
nooit bij stil. Zonder typo-
grafie zouden we niks iets 
weten. Geen treintijden, 
geen leesboeken, geen 
nummerborden, je snapt 
het wel.

Om verschillende soorten 
typografie te onderzoeken 
gingen we dus op jacht. 
Dat wil zeggen dat we een 
uur het lokaal uit werden 
gegooid en rondwandelden 
op zoek naar interessante, 
sprekende, bijzondere of 
misschien wel doodsaaie 
typografie en hier foto's van 
maakten. Ik heb zelf maar-
liefst 141 foto's gemaakt. 
Een hele hoop dus. Gewoon 
voor de zekerheid, om te 
voorkomen dat ik later spijt 
zou krijgen als ik de foto niet 
had genomen.

Na dat uur hebben we een 
collage gemaakt van onze 
foto's. Nu heb ik natuurlijk 
niet alle 141 foto's gebruikt, 
maar hier links zie je mijn 
collage van de foto's die 
ik er het meest uit vond 
springen. Het is toch wel 
heel leuk dat al die kleine 
dingetjes zo'n groot verschil 
kunnen maken!

Typografie in het 

WILD!
Jasmina FY is een Scriptlettertype, 
het ziet eruit alsof het geschreven 
is en de letters zitten min of meer 
aan elkaar vast. Het oog van de a 
is niet gesloten. Ook wisselt het ge-
bruik van schreven zich af. Bij ka-
pitalen vind je wel veel schreven. In 
de onderkast vind je de schreven 
alleen na de letter, maar niet bij elke 
letter. Er zijn geen oren bij letters 

als o en g. Het is een book geschre-
ven lettertype van normale breedte 
en dikte. Jasmina FY is interessant 
door het vrouwelijke en elegante 
karakter. Het lettertype ziet er wel-
iswaar uit alsof het geschreven is, 
maar door de regelmatigheid van 
de letters is het heel goed leesbaar. 
Ook in een klein font. 

Brim Narrow is een book geschreven Bo-
donilettertype met horizontale schreven. 
Het is in kapitalen geschreven met extra 
bold stokken en diagonalen. Opvallend is, 
dat de eerste of de laatste stok van een 
letter ultra light is. De ogen van de letters 
zijn niet rond doordat deze condensed 

zijn. De dwarsstrepen zijn ook ultra light. 
Brim is een interessant ouder lettertype 
uit 1800, wat doet denken aan een houten 
uithangbord voor een Saloon in het Wilde 
Westen. Het heeft klasse en uitstraling. 
Doordat het alleen uit hoofdletters bestaat, 
zijn langere woorden moeilijker leesbaar.

Hipster Script Pro is een Scriptlettertype 
dat eruit ziet alsof het handgeschreven 
is. Opvallend is dat de basislijn van de 
kapitalen lager dan die van de onder-
kast ligt. Ook lijken er voor de onderkast 
meerdere basislijnen te zijn waardoor 
de letters lijken te dansen. Bold en light 
wisselen elkaar in de letters af. De letter o 
heeft een oortje en de stokken lopen in de 
punt schuin af naar links boven en rechts 

onder. Het lettertype is book geschreven. 
Hipster Script Pro is een interessant let-
tertype omdat het speels en opvallend is. 
Nadeel is dat door de wisselende basislijn 
van de onderkast hij minder leesbaar kan 
zijn. Bij voorkeur alleen gebruiken voor 
opvallende koppen en geen lappen tekst. 
Het speelse karakter straalt wel vrolijk-
heid uit en de grootte van het oog van de P 
geeft openheid weer.

Godfrey is een Schreefloos 
lettertype. Opvallend zijn de 
staarten van de f, y en j die 
geheel recht zijn en die van de 
y zit in het midden van de letter. 
Ook de punten van de i en j zijn 
rechte verticale streepjes. De 
letters zijn overal even dik. In 
italic uitvoering is de g heel 
anders gevormd dan in de book 

uitvoering. Bij die laatste vorm 
heeft de g een oortje, een oog 
en een lus bij de eerste uitvoe-
ring een oog en een staart. 
Godfrey is een interessant let-
tertype doordat het duidelijk en 
zakelijk is met een speelse twist 
door de verlengde staart van de 
f en de eigenwijs in het midden 
geplaatste staart van de y.

Amberly is een Scriptlettertype gebaseerd op 
een echt handschrift. De letters lijken te dansen 
doordat de basislijn op en neer gaat in de tekst. 
Het lettertype is licht slanted. De hoofdletters zijn 
sierletters met zwierige krullen en ze kunnen als 
ligaturen overgaan in andere letters. Er bestaat 
ook een schreefloze drukletterversie van Amberly, 
Amberly Sans, die wel heel regelmatig is met een 

basislijn. Deze is goed te combineren met Amberly.
Amberly is een zeer interessant lettertype door de 
versiering die je hiermee aan een logo kunt geven. 
De letters kunnen in elkaar overlopen of bijzonder 
eruit springen door de versiering om de letter 
heen. Amberly is fris, speels en charmant door de 
vriendelijke ronde vormen en verschuivende basis-
lijn. Dit lettertype is ook de basis voor mijn logo. 



19 20

B
au

kje's M
ag

azin
e

"Mijn logo 
moet opvallen 
en energie 
uitstralen"

Kleurschema’s

Kleurschema 1
Het eerste kleurschema bestaat uit zachte koude kleuren maar 
doet me toch denken aan een zomerse dag. Wel een dag aan 
het begin van de zomer, als het nog een beetje lente is. De enige 
warme kleur hier is de gele kleur. Ondanks dat ik de kleuren zacht 
vind ogen vind ik ze ook wel iets fris hebben. Ik heb niet gekozen 
voor dit kleurenschema omdat ik het toch wel erg groen vind en er 
weinig warme tinten in zitten. De gele kleur heb ik wel laten terug-
komen in mijn abstracte poster als de haarkleur van mijn poppetje.

Kleurschema 2
Het tweede kleurschema bestaat uit warme herfstkleuren. Deze 
kleuren komen veel terug in bijvoorbeeld mijn paardrijkleren. Ze 
spreken mij aan omdat ze neutraal en rustig zijn, omdat ze rede-
lijk donker zijn. Maar ze zijn niet zo donker dat het koud wordt. De 
kleuren geven me een veilig en warm gevoel. Toch heb ik niet voor 
deze kleuren gekozen. Dit komt omdat ik vind dat mijn logo moet 
opvallen en energie uit moet stralen. Deze kleuren zijn niet fris 
en vrolijk. Ze zijn wel mooi maar ze spatten niet van het papier af, 
daar zijn ze te 'saai' voor. 

2

1

3

Kleuren zijn heel belangrijk, want ze ge-
ven een bepaalde sfeer. Iedereen moet wel 
ergens anders aan denken bij een bepaalde 
kleur of combinatie van kleuren. 
Maar toch hebben mensen vaak 
ongeveer hetzelfde gevoel bij 
een bepaalde set kleuren. Voor 
mijn logo en tijdschrift had ik 
natuurlijk ook kleur nodig. Om te 
kiezen welke kleuren ik wilde ge-
bruiken moest ik beslissen welk 
gevoel ik graag wil overbrengen 
als mensen mijn logo zien. 

mooi te gebruiken als de neutralere tint. Het 
lichtblauw en wit zorgt voor een frisse look 
en de donkerbruine kleur doet me denken 
aan de natuur en aan warme chocomelk. 

Kleurschema 3
Het derde kleurschema is het 
kleurschema waar ik voor heb 
gekozen. Het spreekt me aan 
omdat het een evenwichtige 
combinatie is van warme en kou-
de kleuren. Ook zijn de kleuren 
vrolijk en lief. De hardroze kleur 
vond ik perfect voor mijn hartje 
en de donkerblauwe kleur is 

Moodboards Om ons te helpen met het ontwikkelen 
van ons eigen merk hebben we twee 
moodboards gemaakt: een analoog en 
een digitaal.

Analoog (onderaan)
Het analoge moodboard heb ik gemaakt 
op een A3 papier. Ik knipte en scheurde 
plaatjes en woorden die me aanspraken uit 
tijdschriften en plakte ze door elkaar heen 
en over elkaar heen op het papier. Bij het 
uitzoeken van de plaatjes en woorden keek 
ik niet alleen naar wat er te zien was en 
naar welk woord er stond, maar ook naar 
de kleuren en naar de lettertypen.

Digitaal (links)
Het digitale moodboard moesten we maken 
in Photoshop. Het onderwerp en formaat 
mochten we zelf verzinnen. Ik heb gekozen 
voor het maken van een simpel bureau aan 
de hand van een paar woorden die vrien-
den hebben genoemd. Zoals halfvolle melk, 
de beker melk, punctueel, het horloge, en 
rust, weinig voorwerpen op het bureau.
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Toen we begonnen aan het 
maken van een tijdschrift en 
ik hoorde dat we later ook een 
logo moesten maken, begon ik 
te denken, en te denken, en te 
schetsen, en te denken. Zoveel 
ideen maar ook zoveel vragen. 
Wat zou ik als logo willen?

Mijn logo:

"van Bauk tot Bauk"

Het idee voor mijn logo begon met een hartje. Ik 
was de letter B op verschillende manieren aan 
het schrijven toen me iets opviel. Een hartje op 
zijn zijkant met een verticale streep erdoor lijkt 
best veel op een B. Vanaf daar begon ik in Word 
met experimenteren.

B en B en B
Ik maakte verschillende B's door het hartje dik-
ker of dunner te maken en door de horizontale 
streep langer en korter te maken. Toen ik een 
beetje een idee had van hoe ik mijn B eruit wil la-
ten zien ging ik verder met de ï'auk'. Bauk is een 
afkorting van Baukje, mijn naam. Ik probeerde 
verschillende lettertypen uit voor de 'auk' maar 
deze waren het allemaal net niet. Uiteindelijk 
had ik in Word zelf de letters a, u en k gemaakt 
zoals ik ze ongeveer met de hand schrijf. Met 
deze letters ben ik verder gegaan.

Vogeltje
Ik wilde nog iets extra's toevoegen aan de Bauk 
om het wat minder hard te maken. Ik heb ge-
kleurde lijnen geprobeerd, zowel gebogen als 
recht. Ik heb de K eens omgedraaid. Ik heb een 

vakje  gemaakt tussen de B en de K. Ik heb de 
'je' aan Bauk toegevoegd zodat mijn hele naam 
'Baukje' er stond. Baukje klonk wel liever met 
de letters die ik had gemaakt, maar toch vond 

ik het niet compleet. Ik had een hartje toegevoegd 
in plaats van een punt op de j. Maar nu zaten er 
twee hartjes in mijn logo, dat was ook wel weer wat 
overdreven. Toen zag ik een plaatje met een vogel-
tje voorbij komen en het tweede hartje veranderde 
in een vogeltje. Schattig maar was dit wat ik zocht?

Eindelijk
Eindelijk begonnen we echt met de opdracht voor 
ons logo. Eerst moesten we nog wat ideetjes 
verzinnen voor een logo met bijvoorbeeld een 
monogram. Een monogram is een symbool, opge-
bouwd uit twee of meer letters of andere grafische 
symbolen om zodoende een logo te maken. Na het 
maken van een hele hoop schetsen mochten we op 
de computer verder met het maken van ons logo. 
Toen leerde ik het programma Illustrator kennen. "Het begon met 

een hartje"

Waarom was het een vogeltje? Het kon net zo goed wat 
anders zijn. De 'Bauk' sprak mij zelf meer aan dan de 
'Baukje' omdat het sterker klinkt. Maar in deze letters 
zag het er wel heel hard uit. Wat nou als het in een 
ander lettertype stond? Wat sierlijkere letters, letters 
die er vriendelijker uit zouden zien. Dus dat was mijn 
volgende stap, op zoek naar lettertypen. Ik heb gezocht 
en gezocht en uiteindelijk had ik twintig verschillende 
lettertypen verzameld. En wat nu? Nu moest ik er een 
kiezen. Ze hadden allemaal wel iets leuks dus de keuze 
was best moeilijk. Maar uiteindelijk sprong er toch wel 
één lettertype boven de rest uit en dat was Amberly.

"Schattig maar 
was dit wat ik 

zocht?"

Waarom een 
hartje?
Ik vind een hartje 
goed bij mij pas-
sen omdat het 
symbool staat 
voor liefde. En lief-
de is erg belang-
rijk voor me. Niet 
alleen liefde voor 
vrienden en fami-
lie, maar ook liefde 
voor je omgeving 
en voor je passies.

En wat was dat handig. In 
Illustrator kon ik zoveel 
meer doen dan ik ooit in 
Word had kunnen doen. 
Daarnaast zijn de afbeel-
dingen van Illustrator 
ook veel scherper! 

Feedback
Tijd voor feedback. Ik liet 
zien wat ik tot nu toe had 
gemaakt in word en de 
reacties waren positief. 
Maar er waren natuur-
lijk ook genoeg verbe-
terpuntjes. Zo leek het 
vogeltje op de j 'vervang-
baar' en dat was het ook. 
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Vervolgens heb ik de uiteinden van het hartje verplaatst en 
veranderd tot ik tevreden was. Dat duurde wel even. Het 
uiteinde van het hartje aan de bovenkant was in het letter-
type Amberly veel langer dan aan de onderkant. Ik wilde dat 
graag andersom hebben maar het is gelukt. Uiteindelijk heb 
ik nog een kleur toegevoegd door een lijn aan de onderkant 
te maken. In de eerste instantie had ik deze lijn donkerblauw 
gemaakt. Maar op dat moment had ik voor mijn cover een 
foto met donkergroene bladeren op de achtergrond in 
gedachte. De donkerblauwe kleur kwam niet zo mooi uit met 
het donkergroen dus heb ik de kleur van de lijn lichtblauw 
gemaakt. En toen was mijn logo af.

Variaties
De witte letters van Bauk 
in mijn logo vind ik wel erg 
mooi maar op gewoon 
wit papier, zonder foto of 
andere kleur op de ach-
tergrond, zijn witte letters 
niet zo handig. Daarom 
heb ik een paar variaties 
gemaakt van mijn logo. Het 
leukste aan deze variaties 
vind ik dat ik alsnog mijn 
donkerblauwe kleur kon 
gebruiken. Voor een witte 
achtergrond heb ik de 
witte letters donkerblauw 
gemaakt en voor een licht-
blauwe achtergrond heb ik 
de lijn onder Bauk donker-
blauw gemaakt.

Aan de slag
Amberly is een prachtig sierlijk lettertype. Ik 
begon met mijn naam 'Baukje' in dit lettertype 
te zetten. Dit kon op de website waar ik de 
lettertypen heb gevonden: MyFonts.com. Toen 
had ik een plaatje van mijn naam in Amberly. 
Erg leuk maar dat is nog geen logo. Ik heb de 
afbeelding in Illustrator gezet en de letters 
'overgetrokken' zodat ik de letters kon bewer-
ken. Nu de letters veel sierlijker waren besloot 
ik toch voor Bauk te gaan in plaats van Bauk-
je. Ik draaide de a zodat de letters wat meer 
op een lijn zouden staan. Ook de u heb ik wat 
gekanteld. De lus van de k moest ik verbin-
den aan de rest van de k zodat je door de lus 
van de k heen kan kijken als er een foto op de 
achtergrond staat. De letter B moest worden 
gesplitst in de verticale lijn en het hartje. 

"Erg leuk maar dat 
is nog geen logo"
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Enterprising icon
Bij enterprising icon zie ik hele veel verschillen-
de plaatjes: poppetjes, tandwielen, hersenen, 
handen, lampjes en geldsymbolen.

Trust icon
De trust icons die ik zie zijn voornamelijk twee 
handen die geschud worden. Maar er staan ook 
een paar vinkjes bij.

Creative icon
Hier zie ik heel veel lampjes. Ook staan er een 
aantal verfkwasten en hersenen.

Professional icon
Toen ik zocht naar professional icons zag ik veel 
poppetjes in pak of andere nette outfit, vaak 
met stropdas en bril. Ook waren er een aantal 
afbeeldingen van koffertjes.

Personal icon
Het laatste woord dat ik opzocht was perso-
nal icon. Hierbij zag ik voornamelijk poppetjes 
waarvan je alleen het hoofd en de schouders 
zag. Er waren ook een paar plaatjes van een 
soort indentiteitskaarten.

Betrouwbaar en 'Personal'
Nu moest ik de plaatjes die ik had gevonden 
combineren om er mijn eigen poster van te 
maken. Ik vond dat er sowieso een hartje in 
moest zitten omdat dat heel erg bij mij en bij mijn 
merk past. Ook vind ik een hartje passen bij 'be-
trouwbaar', mijn kernconcept, en bij 'Personal' 
oftwel 'persoonlijk', een deel van mijn credo. Al 
snel kwam ik op het idee om in ieder geval twee 
handen te hebben die een hartje vasthouden. 
Ik besloot mijn credo "Professional, Personal, 
Perfect." te gebruiken als de tekst op mijn pos-
ter. De 'Personal' had ik al met het hartje. Dus 
ging ik denken hoe ik 'Professional' en 'Perfect' 
in de poster kon verwerken.

'Professional'
Voor 'Professional' besloot ik in plaats van 
alleen twee handen een heel poppetje te maken. 
Dat poppetje ben ik. Ik heb zelf geen bril en ik 
draag nooit een stropdas maar als ik er netjes 
en professioneel uit wil zien is een jurk in een 
neutrale donkerblauwe kleur wel een van de 
dingen die ik aan zou trekken.

Professional, Personal, Perfect.

Minimalistische poster
Een van onze opdrachten was het maken van 
een minimalistische poster. Minimalistisch wil 
zeggen dat er zo veel mogelijk is weggelaten en 
alleen de essentiële informatie overblijft. Je zou 
zo'n poster ook abstract kunnen noemen. Mijn 
poster moet natuurlijk goed passen bij mij, en 
dus bij mijn merk, mijn waarden, mijn credo en 
mijn kernconcept. Om inspiratie op te doen heb 
ik voor deze woorden op google gezocht naar 
minimalistische plaatjes, of ook wel icons.

Perfection icon
Als ik kijk naar de afbeeldingen van perfection icon zie 
ik veel handen die het perfect-symbool maken. Maar 
ik zie ook een duim omhoog en een aantal diamanten. 
Diamanten staan ook symbool voor perfectie, deze 
diamanten zijn volledig symmetrisch.

Understanding icon
Er staan veel hoofden, hersenen, en lampjes bij un-
derstanding icon.

Niet hard en saai
Net zoals met het begin van mijn logo 
vond ik dat het plaatje met alleen 
maar rechte lijnen resulteerde in een 
redelijk hard en saai beeld. Daar-
naast kon ik moeilijk een vierkant 
hoofd gaan maken, nou ja het kon 
wel maar goed, je snapt me wel. Dus 
zorgde ik ervoor dat de hoeken wat 
minder puntig zouden zijn. Ik maakte 
armen, een hartje en een hoofd. En 
mijn hoofd moest natuurlijk haar heb-
ben. Ik besloot het haar expres niet 
symmetrisch te maken om nog wat 
extra nadruk te leggen op het per-
soonlijke element. De rest heb ik wel 
symmetrisch gemaakt.

De details
En toen kwamen de details. Ik heb 
voor de jurk, het hartje en de ach-
tergrond mijn kleuren gebruikt die ik 
ook in mijn tijdschrift en logo gebruik. 
Het haar werd geel aangezien ik zelf 
een blondine ben. Ik haalde de zwarte 
lijntjes weg omdat in dit mooier en 
ook 'minimalistischer' vind. De tekst 
en dus mijn credo 'Professional, Per-
sonal, Perfect.' heb ik wit gemaakt, 
net zoals de tekst van mijn logo wit is 
bij een lichtblauwe achtergrond. Als 
laatste heb ik rechtsonderin mijn logo 
toegevoegd, niet te klein en niet te 
groot. En toen was mijn poster af.

"Ik besloot het haar 
expres niet symme-
trisch te maken om 

nog wat extra nadruk 
te leggen op het per-

soonlijke element"

'Perfect'
Ik vond het erg lastig om de 'Per-
fect' in de poster te verwerken. 
Een hand die het perfect-symbool 
maakt spreekt me eigenlijk niet 
zo veel aan. Dus ging ik nadenken 
over de diamant. Ik vond het toe-
voegen van een diamant niet zo 
goed passen  bij het poppetje van 
mezelf met de jurk en het hartje. 
Maar ik kon wel de vormen en sym-
metrie van de diamant gebruiken. 
Ik begon daarom met het maken 
van een poppetje dat volledig be-
stond uit rechte lijnen dat onderin 
eindigde in een punt. De jurk van 
het poppetje werd vanaf het mid-
del naar beneden wijder als een 
diamand op de kop.
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een actiefoto van iemand te paard die over een 
hindernis heensprong. Dus het volgende week-
end tijdens paardrijles op de magene vroeg ik 
mijn instructrice om foto's van me te maken 
tijdens de les. Uit die foto's kwam de cover op 
bladzijde 24. Dat wordt mijn cover, dacht ik. Tot-
dat we aan de cover-opdracht begonnen met de 
klas en ik feedback kreeg over mijn cover. 'Mis-
schien een beetje braaf' luidde de feedback. En 
ja nu ik erover nadacht, het was in ieder geval 
niet echt een 'actiefoto' te noemen, terwijl mijn 
oorspronkelijke plan wel een actiefoto was. 

Huisstijl
Huisstijl is eigenlijk een heel breed begrip. 
Je kan de huisstijl omschrijven als de eer-
ste kenningsmaking met een bedrijf en als 
de symboliek van een bedrijf. Dan kan je 
bijvoorbeeld denken aan het logo, hoe de 
website eruit ziet, de lettertypen, de kleuren 
of andere 'visuele zaken'. Maar je moet ook 
denken aan de 'communicatie' en aan het 
'gedrag'. De huisstijl van een bedrijf zorgt 
ervoor dat het bedrijf herkenbaar is. Het is 
een afspiegeling van de indentiteit.

Indentiteit
Mijn huisstijl is dus gebaseerd op mijn indenti-
teit. Alleen 'indentiteit' is eigenlijk ook een heel 
breed begrip. Want je indentiteit is natuurlijk 
hoe je heet en waar je woont. Maar ook wie je 
bent, je karakter en je kenmerken. Dus wat is 
mijn indentiteit? In de afgelopen twee maanden 
heb ik dat niet alleen zelf onderzocht, maar ik 
heb ook geprobeerd om het uit te leggen aan 
de lezers van dit tijdschrift, zoals jij. Ik heb een 
heleboel verteld over mijn eigenschappen, wie 
ik ben, hoe ik tot mijn logo ben gekomen, en-
zovoort. Best veel eigenlijk. En toch heb ik nog 
niet alles verteld. Zoals: wat is dit eigenlijk voor 
lettertype? En waarom heb ik overal zo'n streep 
aan de linkerkant? Dat ga ik je nu vertellen.

De cover
Ik begin bij het begin: de voorkant van dit tijd-
schrift, oftewel de cover. Dat was waarschijnlijk 
het eerste wat je zag toen je dit tijdschrift te zien 
kreeg. De foto die ik uiteindelijk heb gekozen 
voor de cover was niet mijn eerste keus. Ster-
ker nog, toen ik mijn eerste ontwerp voor de 
cover had gemaakt bestond de huidige coverfo-
to niet eens. Ik wist al wel lang van te voren dat 
ik een soort van actiefoto wilde gebruiken, van 
mezelf te paard. Dat idee kreeg ik doordat we 
een bladzijde uit een tijdschrift moesten nama-
ken als een van de eerste opdrachten. Het tijd-
schrift dat ik daarvoor had meegenomen was er 
een van 'Paard&Sport'. Dat is namelijk het enige 
tijdschrift dat ik thuis krijg. En je raad het waar-
schijnlijk al, op de cover van dat tijdschrift stond 

der te gaan. Maar er zat een nadeel aan deze 
foto: Hij paste niet op de cover! Nou ja hij paste 
wel op de cover, alleen toen ik de foto zo breed 
maakte dat die op de hele cover zou komen te 
staan, liep ik tegen een paar problemen aan. 
Als eerste wilde ik erg graag de hoef van mijn 
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verzorgpaard, Daisy heet ze trouwens, wel op de 
cover hebben staan. Maar als ik de foto zo hoog had 
staan dat Daisy's hoef er wel op paste, bleef er aan de 
bovenkant heel weinig ruimte over voor mijn logo. Dan 
moest ik of het logo heel klein maken, of ik moest het 
logo over mijn eigen hoofd heenplakken. Beide moge-
lijkheden waren niet zo aantrekkelijk. Dus de foto kon 
niet over de gehele breedte van de cover. Dan is er 
dus een lege strook over aan de zijkant die moet wor-
den opgevuld. Dat is hoe 'de streep' is ontstaan.

De streep
Om de lege ruimte van de cover op te vullen had ik 
een hele rand om de foto heengemaakt, dat was een 
beetje te veel van het goede. De foto sprong er minder 
uit door de rand. Het duurde een hele tijd voor ik mijn 
volgende 'briljante ingeving' had. En ook dat idee heb 
ik gespiekt van de cover van 'Paard&Sport'. Dat idee 
was namelijk: alleen een rand aan de zijkant! Jaja, erg 
leuk maar. Wat voor kleur moest die rand dan hebben? 
Lichtblauw? Donkerblauw? Roze? Ik heb ze alle drie 

De zoektocht naar een 
goede cover ging verder. 
Ik sleepte mijn vriend mee 
naar mijn verzorgpaard. 
Dan kon hij foto's maken 
voor mijn tijdschrift ter-
wijl ik, onder andere, ging 
springen, wel met paard 
dan natuurlijk. Uit die foto-
shoot kwamen superleuke 
foto's zoals de foto's die ik 
heb gebruikt bij mijn mind-
map en bij de personality-
test (bladzijden 6 en 7). Ik 
heb geëxperimenteerd met 
deze foto's als coverfoto. 
Verschillende groottes, 
filters in Photoshop, kleur-
gebruik. Ook hier was de 
feedback dat het misschien 
wat spannender kon door 
bijvoorbeeld mezelf er wat 
groter op te zetten. De 
meeste actiefoto's waren 
van een afstand genomen 
maar eentje niet, en dus 
besloot ik daarmee ver-

"Misschien een 
beetje  braaf" Lettertypen

Over te titel gesproken, is het je opgevallen dat ik drie 
verschillende lettertypen afwissel bij de titels? Na-
melijk 'Monotype Corsiva’, ‘Gill Sans Ultra Bold’ en 
'Moire'. 'Moire' had ik als eerst gekozen omdat ik het 
een mooi contrast vond met mijn logo. Maar alleen 
maar 'Moire' werd een beetje saai. Bij het artikel 'Ty-
pografie in het WILD!' heb ik voor het eerst de andere 
lettertypen toegevoegd. Ik vond het zo leuk staan als 
titel dat ik deze lettertypen door het hele tijdschrift 
ben gaan gebruiken. Over het algemeen zijn alle titels 
zwart van kleur maar er zijn een paar uitzonderingen. 

uitgeprobeerd maar uitein-
delijk kwam ik toch terug op 
een witte rand, net zoals in 
'Paard&Sport'. Die rand is 
een 'stijlelement', iets dat ik 
in mijn tijdschrift wil laten 
terugkomen, zodat het hele 
tijdschrift een mooi geheel 
is. Maar een witte rand 
kan ik natuurlijk niet overal 
neerzetten als de achter-
grond bijna overal al wit is. 
Daarom is de lichtblauwe 
lijn toegevoegd. Als laatst 
heb ik op de witte rand in 
het midden de tekst 'Bauk-
je's Magazine' toegevoegd 
en onderaan heb ik mijn 
logo neergezet. De witte 
rand, de tekst, mijn logo en 
de lichtblauwe lijn vormen 
samen 'de streep'.

Stijlelementen
Naast de streep zijn er 
natuurlijk nog een heleboel 
andere stijlelementen in 
dit tijdschrift. Wat dacht je 

bijvoorbeeld van de kaders om alle foto's en afbeel-
dingen heen? Deze kaders zijn altijd in een van de drie 
kleuren van mijn logo, net als de verticale strepen die 
hier en daar staan om de overgang naar een nieuw 
artikel te verduidelijken. Was het je ook opgevallen dat 
ik hiervoor zo min mogelijk dezelfde kleuren naast el-

Tekstblok
Af en toe heb ik in 
het tijdschrift een 
tekstblok staan, 
zoals deze. Hierin 
staan 'weetjes'. Ze 
horen wel bij het 
verhaal maar door 
zo'n 'weetje' in een 
tekstblok te zetten 
valt het meer op. 
Ook is zo'n blokje 
een leuke afwisse-
ling van de grote 
lappen tekst, dat 
leest fijner!

kaar heb gebruikt? Ook 
mijn paginanummering is 
een stijlelement. Mijn pa-
ginanummering is groot, 
roze en zit in het midden 
van elke bladzijde. Dit 
laatste is omdat de pa-
ginanummering kon niet 
links- en rechtsonderin 
kon omdat de streep 
dan een beetje in de weg 
zou zitten. Dan was de 
paginanummering niet 
meer symmetrisch. En 
wat dacht je van horizon-
tale roze lijnen boven en 
onder de titels en quotes 
als stijlelement?

Zoals bij de personalitytest maar ook bij  'Get Inspi-
red!'. Ook deze uitzonderingen komen wel ergens in 
het tijdschrift terug. 'Moire' is het lettertype wat ik het 
meest heb gebruikt. Soms cursief, soms bold. Ik heb 
het niet alleen voor de titels gebruikt maar ook voor 
alle quotes, in het roze. Bij de quotes heb ik sommige 
woorden in bold geschreven om er wat extra nadruk 
op te leggen. Ook heb ik 'Moire' gebruikt voor al mijn 
teksten. De alinea's, zoals deze, zijn geschreven in 11 
pt. De inleidingen zijn cursief en ze zijn iets groter ge-
schreven, namelijk 12 pt. Tot slot de tussenkopjes, of 
ook wel subheaders. Deze zijn bold geschreven en de 
tekst 12 pt groot, maar in de tekstblokjes zijn ze 14 pt.

Typografie in het 

WILD!
ICAtalks

GetInspired!
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Mijn campagne
Onze laatste opdracht was het maken van 
een campagne. We moesten een ontwerp 
maken voor vier verschillende 'merk-
dragers', waaronder in ieder geval een 
homepage en een visitekaartje.  Zelfs met 
dezelfde huisstijl komt het ontwerp van 
elke merkdrager er anders uit te zien. Dit 
tijdschrift is bijvoorbeeld een merkdrager, 
maar een homepage ziet er natuurlijk an-
ders uit dan een bladzijde uit dit tijdschrift. 

Dat elk medium, dus elke merkdrager, een 
andere aanpak en invulling vraagt, noemen we 
mediumspecifiek ontwerpen. Het doel van deze 
opdracht was in principe om promotiemateriaal 
voor ons eigen merk te ontwerpen. Nu kunnen 
we natuurlijk ons logo overal opplakken, op be-
kers, op pennen enzovoort. Maar het is leuker 
en natuurlijk ook efficiënter als we eerst naden-
ken over wat we eigenlijk willen bereiken? Wat 
wil ik bereiken? Hoe wil ik dat bereiken? Welke 
sfeer moet mijn campagne uitstralen? En voor 
wie maak ik het eigenlijk?

Mijn doel
Het doel van mijn campagne is mensen vertellen 
waar ik voor sta en waarmee ik ze kan helpen. 
Ik wil eerlijk overkomen en ik wil een betrouw-
bare sfeer overbrengen. Ook vind ik het heel 
belangrijk dat ik duidelijk ben en dus dat mensen 
mijn website bijvoorbeeld niet verwarrend of 
onduidelijk vinden. Het belangrijkste deel van 
mijn doel is natuurlijk om mijn doelgroep te laten 
weten wie ik ben en wat ik voor ze doe.

Mijn doelgroep
Wie wil ik bereiken? Stel ik was een bedrijf, mis-
schien begin ik later ook wel mijn eigen bedrijf, 
wat zou mijn bedrijf dan doen? En voor wie? 
Eigenlijk zou ik best graag willen doen wat we 
voor onszelf hebben gedaan de afgelopen twee 
maanden. Maar, dan voor andere mensen. Niet 
perse alleen bedrijven, maar ook bijvoorbeeld 
mensen die hun youtubechannel willen promo-
ten. Dan kan ik logo's, slogans en allerlei recla-
me voor ze maken. Dus mijn bedrijf wordt dan 
een marketingbureau. Alleen, hoe bereik ik mijn 
doelgroep dan? Bedrijven en mensen met een 
youtubechannel bijvoorbeeld zijn zeer verschil-
lende groepen. Maar ook de groep 'bedrijven' 
kan je weer opsplitsen in kleinere groepen.

Beurs
Het grootste onderdeel van mijn doelgroep is 
toch eigenlijk wel de groep bedrijven. Waar vind 
je bedrijven die op zoek zijn naar een marketing-
bureau? Mijn antwoord is: op een beurs. Wat 
voor beurs? Een beurs voor ondernemers zo-
als de 'Fenexpo Businessdagen', de 'Onderne-
mers Vakdagen' en de 'Week van de Onderne-
mer'. Ik zou met mijn marketingbureau Bauk een 
stand willen hebben op een van deze beurzen, 
of misschien wel bij alledrie. De volgende stap is 
dan: hoe komt mijn stand eruit te zien? En om te 
bepalen hoe mijn stand eruit komt te zien moet 
ik ook rekening houden met de sfeer die ik wil 
uitstralen. Je kan bijvoorbeeld een kopje koffie 
drinken in een zithoek met banken, maar ook 
aan een bar met barkrukken. Toch hebben ze 
beide een andere sfeer.

Stand
Boven de stand hangt een banner met mijn logo 
die je van alle kanten kan zien. In mijn stand wil ik 
in ieder geval een tafel met stoelen, waaraan ik 
kan zitten met pen, potlood, papier en een sta-
peltje visitekaartjes in de aanslag. Het liefst een 
ronde tafel. Maar niet te groot, zodat ik iedereen 
goed kan zien en horen.  Zelf houd ik niet zo van 
barkrukken omdat ik altijd last van mijn rug krijg 
als ik er lang op zit. Maar ze zien er wel fris en 
actief uit dus wil ik ook een bar in mijn stand. Aan 
deze bar kunnen de bezoekers van de stand mijn 
tijdschrift lezen of kijken naar een aantal spreads 
uit mijn tijdschrift die ik boven de bar ophang. 
Banken zijn comfortabel maar totaal niet actief, 
vaak zak je er helemaal in weg. Geen banken in 
mijn stand dus. Wel vind ik het fijn om iets groots 
te hebben om op te schrijven en tekenen, zoals 
een whiteboard, voor als ik iets aan een grotere 
groep mensen moet uitleggen. Op de achterwand 
van mijn stand hangt een grote tv waarop ik een 
filmpje afspeel. In de hoek komt een koffiemachine 
waar je ook heet water, voor thee, chocomelk en 
gewoon koud water uit kan halen. Hiernaast staan 
natuurlijk theezakjes en papieren bekertjes, die 
kunnen gerecycled worden. Daarom zet ik onder 
de tafel van de koffiemachine twee prullenbakken: 
een voor papier en een voor restafval.

Plattegrond
Ik besloot een plattegrond te tekenen. Allereerst 
de vloer, een donkerbruine houten vloer. Aan een 
van de zijkanten van de stand komt de bar met drie 
barkrukken. Aan de andere kant hang ik drie A1-for-
maat posters op van mijn slogan: Professional, Per-
sonal, Perfect. Tussen de bar en de posters komt de 
tafel te staan en naast de bar, achteraan in de hoek, 
de koffiemachine. Het whiteboard komt achteraan in 
de andere hoek. Ook het groen mag niet ontbreken! 
Uit onderzoek blijkt tenslotte dat mensen gelukkiger 
zijn met planten om zich heen. Ik zou een paar kleine 

plantjes op de bar zetten en een wat grotere plant on-
der het whiteboard. Ik zet express geen plant neer op 
de ronde tafel zodat ik alle ruimte heb als ik iets moet 
schrijven of tekenen voor iemand. Achter de plant en 
het whiteboard kan ik ook mooi mijn eigen spullen kwijt 
zoals misschien mijn jas en tas. Vooraan op de hoekjes 
zet ik 'neem mee'-kastjes neer. Op en in beide kastjes 
liggen stapeltjes van mijn tijdschrift en van mijn visite-
kaartjes die voorbijgangers kunnen meenemen. 

Afstudeerhoed
Voor het plaatje op de 'Pro-
fessional'-poster had ik eerst 
twee andere ontwerpen: een 
stropdas en een aktetas. 
Toch koos ik uiteindelijk de 
afstudeerhoed omdat ik zelf 
nooit een stropdas draag 
en ik ook geen aktetas heb. 
Maar bij mijn VWO-eindexa-
men had ik wel zo'n hoed!
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roze strepen en binnen de rand heb ik de achtergrond 
wit gemaakt. Dat is waar de tekst van elke pagina zou 
komen. Met de witte achtergrond kan de tekst van mijn 
website in 'normale' zwarte letters. Links, boven de 
menubalk, staat mijn logo. Lekker groot. Onder mijn 
logo staat mijn slogan en naast mijn logo draait mijn 
filmpje. Helemaal rechtsbovenin, boven de streep, staat 
een zoekbalk. Met daarnaast de Nederlandse vlag en 
een pijltje. Het idee is, dat als je op het pijltje klikt, je een 
andere vlag kan kiezen. Hiermee verander je dan de 
taal waarin je mijn website ziet. Ik zou mijn website in ie-
der geval in het Nederlands, met de Nederlandse vlag, 
willen en in het Engels, met de Britse vlag. Misschien 
ook in het Duits. Maar, zo goed ben ik ook weer niet in 
Duits. Dus daar denk ik nog even over na.

Visitekaartje
Ik heb het hiervoor al een paar keer genoemd: 
mijn visitekaartje. Een visitekaartje is een 
kaartje van ongeveer creditcard formaat waar 
je je informatie opzet. Informatie zoals je naam, 
je functie, je bedrijfsnaam en je contactgege-
vens. Zoals de meeste visitekaartjes zijn mijn 
visitekaartjes van dun karton. Tenminste, als 
ik ze zou laten maken. Ik heb geen visitekaartje 
maar ik heb er wel een ontwerp voor gemaakt. 
Op de achterkant van het visitekaartje komt de 
tekst "If you want people to know Your story" te 
staan. Oftewel: als je wilt dat mensen je verhaal 
kennen. Want als je dat wilt, kan je daarvoor bij 
mij aankloppen. Het uiterlijk van de achterkant 
is gebaseerd op het filmpje dat ik heb gemaakt. 
Over dat filmpje vertel ik later meer. Nu eerst de 
voorkant van het visitekaartje. De voorkant is 
gebaseerd op mijn abstracte poster.

Informatie
Als eerst heb ik natuurlijk mijn logo op het visite-
kaartje gezet. Onder mijn logo komt mijn slogan: 
Professional, Personal, Perfect. Daar weer 
onder komt de informatie over mezelf te staan. 
Allereerst wie ik ben, dus mijn naam: Baukje 
Velds. Vervolgens moet ik natuurlijk aangeven 
hoe ze contact met me kunnen opnemen. De 
makkelijkste manier leek mij via mijn e-mail: 
'bauk.v@live.nl'. Maar het kan zijn dat mensen 
het fijner vinden om mij persoonlijk te spreken. 
Daarom heb ik ook mijn mobiele telefoonnum-
mer erop gezet: '06-19979166'. Het laatste in-
formatie-item is de link naar mijn website: 'www.
baukv.nl'. Momenteel is dat natuurlijk niet echt 
een website maar daar kom ik later op terug.

Kleurgebruik
De tekst op de voorkant van het visitekaartje 
heb ik wit gehouden. De achtergrond bestaat 
uit mijn kleuren: lichtblauw, roze en donker-
blauw. Bij de abstracte poster was de hele 
achtergrond lichtblauw. Maar witte tekst is een 
beetje lastig te lezen met een lichtblauwe ach-
tergrond. Bij de poster ging het wel omdat een 
poster groot is, maar een visitekaartje is erg 
klein. Met de lichte witte tekst is het dus handig 
om een donkere achtergrond te pakken: mijn 
donkerblauw. Maar ik wilde eigenlijk wel heel 
graag mijn 'poppetje' van de abstracte poster 
op het visitekaartje hebben. Dat poppetje heeft 
een donkerblauwe jurk aan, donkerblauw op 
donkerblauw gaat natuurlijk ook niet. Dus de 
bovenkant van het visitekaartje werd lichtblauw. 
Nu ik die twee kleuren had gebruikt, vond ik dat 

roze niet achter kon blijven. Net als in mijn logo 
wilde ik dat het roze er juist uitsprong door niet 
te veel aanwezig te zijn. Ze zeggen niet voor 
niets: less is more . Daarom maakte ik een roze 
streep als scheidingslijn tussen het licht- en 
donkerblauw. Mijn logo en slogan komen boven 
de roze streep, in het lichtblauwe stuk. Ook mijn 
slogan heeft witte tekst, maar hiervan heb ik de 
letters groter gemaakt, zodat ze ook op de lichte 
achtergrond goed leesbaar zijn. Mijn persoon-
lijke informatie, dus de 'kleine lettertjes', komen 
onder de roze streep in het donkerblauwe ge-
deelte. Zo is alles goed leesbaar.

De rand
Ik heb mijn poppetje zo neergezet dat het ein-
de van de jurk halverwege de roze streep zit. 
Maar nu 'zweefde' mijn poppetje een beetje in 
het niets, naar mijn idee. Op de poster deed 
ze dat eigenlijk ook maar daar had ik er geen 
last van. Misschien, omdat er toen maar een 
achtergrondkleur was in plaats van drie. Ik kon 
het poppetje wel groter maken, zodat ze op de 
onderkant van het kaartje zou staan, maar dan 
zou ik mijn logo kleiner moeten maken. Anders 
zitten ze tegen elkaar aan. Mijn logo moet meer 
opvallen dan het poppetje dus dat vond ik geen 
succes. Ik kon het poppetje ook gewoon naar 
beneden schuiven en op de rand van het visite-
kaartje neerzetten zonder de grootte te ver-
anderen. Maar dan moest de achtergrond ook 
meeschuiven en zou er zo weinig ruimte over-
blijven voor mijn persoonlijke informatie. Toen 
verzon ik 'de rand'. Ik maakte een witte rand om 
de tekst, mijn logo en mijn poppetje heen. Mijn 
poppetje kon nu op de rand staan. Mijn per-
soonlijke informatie stond nu mooi precies in het 
midden van de witte rand en de roze streep. Net 
zoals mijn slogan tussen mijn logo en de roze 
streep stond. De hoeken van de witte rand heb 
ik rond gemaakt in plaats van puntig om de look 
van mijn visitekaartje vriendelijkere te maken.

"Ze zeggen 
niet voor niets: 
less is more" 

Website
Zoals ik al zei, staat op mijn visitekaartje de 
link naar mijn website: 'www.baukv.nl'. Mo-
menteel is dat nog niet echt een website. 
Ik heb geprobeerd te maken wat ik in mijn 
hoofd had, maar ik kreeg het niet voor elkaar. 
Uiteindelijk gaf ik het  maar op en besloot ik 
om alleen een ontwerp te maken. Dus geen 
werkende website. Ik weet ook eigenlijk nog 
bijna niks van websites maken. Gelukkig komt 
daar binnenkort verandering in, want op 
school krijgen we lessen in webdesign. Maar 
voorlopig moest ik het doen met Illustrator.

Ontwerp
Ik wilde de website er een beetje uit laten zien 
als mijn visitekaartje. Onderin een website 
staat vaak nog wat extra informatie. Die 
informatie wilde ik in witte tekst hebben met 
de donkerblauwe achtergrond. Net als de 
persoonlijke informatie op mijn visitekaartje. 
Daarboven zou dan de roze streep komen 
en daarboven de lichtblauwe achtergrond. 
Maar ik wilde eigenlijk de roze streep ook 
gebruiken voor het menu van mijn website. 
Uiteindelijk besloot ik daarom om twee roze 
strepen te maken, waarvan de tweede roze 
streep alleen binnen 'de rand' zit. Tussen de 

Lettertype
Net als in mijn tijdschrift heb ik als lettertype 
voor mijn visitekaartje, website en filmpje het 
lettertype Moire gebruikt. Wat wel een groot ver-
schil is, is dat ik in het tijdschrift de tussenkopjes 
bold heb gemaakt, terwijl ze op de website alleen 
groter zijn dan de rest van de tekst. In het tijd-
schrift waren de tussenkopjes ook groter dan de 
tekst. Maar niet zoveel groter als op de website.

Praatwolkje
Mijn poppetje zorgde weer een beetje voor proble-
men. Ze moest wel op de website maar ze paste niet 
meer boven de menubalk. Zowel mijn logo als het 
filmpje wilde ik niet kleiner maken. Daarom wilde 
ik haar onderaan de website hebben. Op de witte 
streep met het einde van de jurk halverwege de roze 
streep. Net als op het visitekaartje. De bovenkant 
van het poppetje zou dan op de witte achtergrond 
komen. Maar de huidskleur van het poppetje is erg 
licht, net als mijn eigen huidskleur. Daarom stond 
de witte achtergrond niet zo mooi. Ik besloot aan de 
linkerkant, binnen de rand, een lichtblauw vlak te 
maken. Dat vlak loopt van de bovenste roze streep 
tot de onderste en is breed genoeg voor voor mijn 
poppetje. Toen had ik een lege lichtblauwe ruimte bo-
ven mijn poppetje. Die leegte vond ik niet zo mooi dus 
besloot ik het op te vullen met een praatwolkje. Zo 
heet mijn poppetje de bezoekers van mijn site wel-
kom. Ook legt ze kort uit wat Bauk is en ze verwijst 
naar andere 'merkdragers' van Bauk. Namelijk naar 
een Facebookpagina van Bauk, naar de 'Bauk'-app 
en naar Whatsapp waarmee je Bauk een berichtje 
kan sturen. Deze merkdragers van Bauk zou ik in de 
toekomst wel echt willen gebruiken, als ik een eigen 
bedrijf zou beginnen. Maar dat is de toekomst. Voor-
lopig is er geen echte Bauk-app!
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Professional, Personal, Perfect.
Het leek me een goed idee om wat meer te ver-
tellen over mijn slogan op mijn homepage. Voor 
elk woord uit mijn slogan gaf ik een uitleg. Ook 
zette ik bij elk woord een plaatje: voor Profes-
sional een afstudeerhoed, voor Personal het 
hartje van de abstracte poster en voor Perfect 
een diamant. Deze diamant was gebaseerd op 
de diamant die ik heb gebruikt bij het maken 
van de abstracte poster. Van de uitleg van mijn 
slogan en de bijbehorende plaatjes heb ik ook 
posters gemaakt voor mijn stand op de beurs. 
Op elk van deze posters staat ook mijn logo.

Over Bauk
Voor de homepage had ik nog een andere pagi-
na gemaakt: Over Bauk. Ik wilde namelijk graag 
op mijn website wat meer vertellen over Bauk. 
Maar ik vond later dat dit beter op een aparte 
pagina kon in plaats van op de homepage. Op 
deze pagina vertel ik hoe het bedrijf is ontstaan 
en uit wie het 'Team' van Bauk bestaat. Voor het 
team heb ik er twee werknemers bij verzonnen. 
Als namen heb ik 'Werknemer 2' en 'Werknemer 
3' ingevuld. Ook bij de andere gegevens heb ik 
iets soortgelijks opgeschreven. Deze gegevens 
kan ik pas invullen als mijn bedrijf 'echt' bestaat.

Geschiedenis
Het begon allemaal met dit tijdschrift. Daar-
na vertel ik over mijn eerste opdracht. Ik heb 
namelijk in de afgelopen twee maanden, naast 
het maken van dit tijdschrift, ook een commu-
nicatieplan geschreven. Dit deed ik samen met 
een klasgenoot, Richelle Kornet, in opdracht van 
Fysio Barneveld. Het communicatieplan was 
voor het vak Digitale Communicatie en Fysio 
Barneveld is het bedrijf van mijn vader.  Na het 
vertellen over mijn eerste opdracht zeg ik dat 
ik gedurende de rest van mijn studie nog vele 
andere opdrachten kreeg. Hopelijk gebeurt dat 
ook echt. Ik schrijf dat het bedrijf Bauk zich op 
een denkbeeldige datum, XX-XX-20XX, na mijn 
studie heeft ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Als laatst vertel ik over de twee 
werknemers die Bauk erbij heeft gekregen.

Team
Onder het kopje team staat een overzicht van 
alle werknemers van Bauk. Bij elke werknemer 
staat een foto met hiernaast: de voor- en ach-
ternaam, de functie, werkzaam sinds... en het 
e-mailadres. Ik heb mezelf de fuctie 'Manager' 
gegeven. De e-mailadressen zijn geschreven 
als 'voornaamachternaam@baukv.nl'. 

Homepage
De homepage is de eerste 
pagina van de website die de 
bezoeker van de website te zien 
krijgt. Deze pagina is dus heel 
belangrijk, hierop baseert een 
bezoeker van de website zijn of 
haar de eerste indruk. Ik wilde 
in ieder geval een onderdeel 
'nieuws' op de homepage heb-
ben staan, maar niet helemaal 
bovenaan. Ook leek het me 
handig om ergens 'veelgestel-
de vragen' te hebben staan. Ik 
verzon een aantal 'veelgestelde' 
vragen en zette ze naast het 
nieuws, onderaan de homepage. 
Niet bovenaan want de veelge-
stelde vragen leken ook niet het 
belangrijkst. Maar wat moet er 
wel bovenaan? Wat is nou ei-
genlijk het eerste wat ik mensen 
wil laten zien als ze mijn web-
site bezoeken? Het antwoord 
op die vraag is 'mezelf'. En dus 
ook waar ik voor sta. Daarmee 
kwam ik terug op mijn slogan.

Extra informatie
Op websites staat onderin vaak wat extra informa-
tie. Op mijn eigen websiteontwerp heb ik onderaan 
alle contactgegevens van Bauk neergezet, zoals 
het adres. Maar Bauk is (nog) geen echt bedrijf en 
heeft dus nog geen echt adres. Toch wilde ik mijn 
ontwerp zo maken dat ik het in de toekomst zou kun-
nen gebruiken. Daarom heb ik bijvoorbeeld 'Straat-
naam 99' en 'Tel.: 012-3456789' ingevuld. Naast de 
contactinformatie staat onder het kopje 'Bauk' een 
overzicht van alle pagina's van mijn website.

Filmpje
Mijn vierde merkdrager is een filmpje. Het filmpje heeft 
grotendeels een donkerblauwe achtergrond en de tekst 
is wit. Het is gericht aan de hele doelgroep van Bauk. 
Dus niet alleen aan bedrijven. Ook aan bijvoorbeeld de 
mensen met een youtubechannel dat ze willen promo-
ten, over wie ik het eerder had. Eerst wil ik dat deze 
mensen zich aangesproken voelen. Dus ik begin met de 
tekst 'If you want people to know You, or... If you want 
people to know Your Idea'. Ik leg hierbij met de hoofd-
letters extra nadruk op 'You' en 'Your Idea'. Ook zet ik 
'You' en 'Idea' in een apart kader. Hierna vervang ik 
'Idea' door andere woorden zoals 'Company' en 'Hobby' 
om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Deze woor-
den wisselen elkaar steeds sneller af, tot het uiteindelijk 
overgaat naar een beeld zonder tekst. Na deze korte 
pauze gaat het filmpje verder met: 'You will have to tell 
them Your story! But... How do you tell people your 
story?'. Ook hier heb ik extra nadruk gelegd op een 
aantal woorden. Bij de volgende tekst ligt de nadruk op 
de woorden van mijn slogan: 'How do you make it look 
Professional? Can you make it feel Personal? Will it be 
Perfect?'. Als het goed is, is de kijker nu nieuwsgierig 
geworden en wil hij of zij graag meer weten.

De oplossing
Na deze vragen verandert de achtergrond van don-
kerblauw naar lichtblauw en komt er 'I will help you!' te 
staan. Ik ben dus de oplossing, het antwoord op al die 
vragen. Nu vraagt de kijker zich waarschijnlijk af wie 
ik ben, dus op het volgende beeld staat mijn logo. Dat 
beeld ziet er ongeveer zo uit als de voorkant van mijn 
visitekaartje. Als dit filmpje een reclame zou zijn op bij-
voorbeeld youtube, is dit het moment waarop de kijker 
op het filmpje zou klikken. Want de kijker is nieuwsgierig 
geworden naar 'hoe' ik hem of haar kan helpen. Door 
het klikken op het filmpje wordt je doorverwezen naar 
mijn website. Maar op de beurs kan je niet op de tv klik-
ken. Daarom zou er op de beurs nog een beeld achter-
aan komen met de tekst 'Please take a seat' en een pijl 
naar beneden, gericht op de tafel waaraan ik zit.
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