Dit woord dat zo mooi is om te lezen en zo’n prachtige betekenis heeft,
welke in deze vormgeving een extra dimensie krijgt. Zo ontstaat het
creatieve proces, van concept tot realisatie, met een open werkwijze.

KLANT: OSTEOPATIE ZAANSTAD
De kracht van het concept
De osteopaat Saskia Breinburg gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten van haar patiënten en zal door
middel van corrigerende handgrepen (zachte druk), proberen het probleem aan te pakken. In deze context
is gekozen voor het woord ‘veerkracht’ vanwege de betekenis die het woord draagt. Door de vormgeving van
het woord met verspringende letters en de wijze waarop het is gedrukt, is de veerkracht ook voelbaar.
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Samen sterker in het belang van autisme

KLANT: MAMA VITA
Openstaan voor mooie dingen
Stichting Mama Vita is een actief platform/steungroep voor, door en met moeders van kinderen met
een diagnose autisme. Verbinding realiseren om moeders zo hun kracht te geven en te laten houden zodat
er een beweging op gang komt. Een mooi resultaat waarin ik mijn creatieve ideeën tot uiting kon brengen
in een jonge organisatie die daar open voor stond.

Waar leidt deze openheid toe?

Open benadering
Wel, tot klanten die opgelucht zijn dat ze eindelijk meer dan
één voorstel te zien krijgen van een bureau. Tot opdrachtgevers die in een heel vroeg stadium met goede aanvullingen
komen op het gepresenteerde werk. Tot betrokkenheid bij een
concept voordat de uitwerking plaatsvindt. Tot een efficiënte
besteding van tijd en dus geld. En soms ook tot opdrachtgevers
die moeilijk kunnen kiezen tussen de voorgestelde ideeën. Zodat
ze met meer vragen dan oplossingen terug gaan naar hun werk.
Maar daardoor wel beter gaan nadenken over de materie en
weloverwogen hun keuzes maken. Tot slot leidt mijn werkwijze
tot creatief werk dat gezien mag worden.
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KLANT: O.B.S. DE BURGHT
Creatief werk
O.B.S. de Burght is de enige school in Amsterdam die aan de grachten ligt. In 2013 vierde de school het 400 jaar
grachten jublieum van Amsterdam met een groot cultureel schoolproject voor alle kinderen. Als ontwerper een
fantastische uitdaging om met divers materiaal, welke de kinderen hebben gemaakt, een bijzonder aandenken
te maken in de vorm van een boek. Creativiteit ten top!
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Deze kaart komt je tegemoet, een opening voor nieuwe ideeën, mogelijkheden en ontwikkelingen.

