
Een Park om de Hoek is een groene, biodiverse 
ontmoetingsplek in de wijk. Een plek om bij te 
komen, te kletsen met buren, je groene vingers in 
te zetten en te leren over groen. Van moestuinieren 
tot insecten kennis. Vergeten versteende plekken 
in de stad worden voor en door bewoners omgeto-
verd tot levendige buurtparken, die zij zelf beheren. 
Park om de Hoek raakt verschillende sociale en 
ecologische stedelijke uitdagingen, waar bewoners 
samen aan bijdragen en oplossingen voor zoeken. 
Van klimaatadaptatie tot biodiversiteit en meer 
saamhorigheid. 

Park om de Hoek 
stappenplan 

7.  Co-creatie 
via gezamenlijke 
ontwerpsessie.

8.  Gezamenlijk 
ontwerp klaar en 
start aanleg. 

9.  Samen 
planten en vieren. 

10. Afspraken 
rond voor mooi 
houden park door 
bewoners.

4.  Daarna 
volgen twee 
scenario’s:

11. Aan de slag 
met mooi houden 
park & blijvende 
impact.

inspiratie of helpende hand

a. Bewoners 
werken zelf de 
plannen verder 
uit.

b. Of zij doen dit 
onder begeleiding 
van een buurt
(duurzaamheids) 
organisatie.

In beide gevallen 
kan PODH Kit 
ingezet worden. 
Ofwel om bewoners 
direct te ondersteu-
nen, ofwel door 
(buurt)organisaties 
die er gebruik van 
maken bij het 
ondersteunen van 
bewoners.

5.  Plan en 
financiering 
gereed en 
gebiedsmake-
laar/gemeente 
akkoord en 
betrokken.

C

Gespreksruimtes
De gespreksruimte is een 
ruimte speciaal ontworpen om 
verschillende mensen uit de 
buurt met elkaar in gesprek te 
laten gaan. Deze ruimte is 

mobiel en kan daardoor in 
verschillende buurten worden 
neergezet en indien nodig kan 
de opstelling ook worden 
veranderd.

1.  Het begint 
vaak bij een of 
meerdere 
bewoner(s) die 
een groene, 
biodiverse 
ontmoetingsplek 
in de wijk willen 
realiseren. 

A

2.  Die kloppen 
aan bij een 
gebiedsmakelaar 
of worden 
hiernaar doorver-
wezen via een  
(buurt)duur-
zaamheidsorga-
nisatie.

B

Quick scan plan op levensvatbaarheid 
& versteviging impactdoelen:

• Draagvlak (meerdere 
   bewoners enthousiast)
• Snelle scan locatie 
   (geen ontwikkel locatie)

• Sociale en ecologische impact
• beeld bij kosten en mogelijke 
   financieringsopties
• Afspraken en plan voor mooi    
   houden park
 

3.  Scan van 
plannen op 
haalbaarheid en 
impact.

Park om
de Hoek
(PODH) Kit

• Website met 
   stappenplan
• Gesprekskaarten
• Workshops
• Train de trainer

6.  Vervolg 
participatie-
proces en verdere 
verkenning van 
de buurt.

dec 2021 Design of infographic ‘Park om de Hoek’ for 
de Gezonde Stad Amsterdam

INFOGRAPHIC (PRAATPLAAT)



beginning of 2019 Design of branding 
(Logo, initial ideas and colors) for Spinoza 
and Spinoza21first  -- employed at Public-
Cinema
End of 2019 co-developed the branding 
with Gerline den Hartog -- Freelance

BRAND IDENTITY



Dutch 
Automated 
Mobility
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Automated 
Mobility

Dutch 
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Dutch 
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Mobility

Dutch 
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Dutch 
Automated 
Mobility

dec 2021 Design of branding (Logo, initial 
ideas and colors) for Public Cinema (after 
debating for a few years, they finally de-

cided to go for it :)
-- employed at Public-Cinema

Identity design & font for DAM, Dutch Auto-
mated Mobility, a company in future mobility 
solutions -- employed at Public-Cinema

https://dutchautomatedmobility.com/

BRAND IDENTITY
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G-moji: logo v3, font en kleurpalet 12 maart 2019

Logo voorstel 1B

Omdat de G-Moji app 
over het meten van 
gevoelens gaat, heb ik 
deze verbeeld in een 
golf: emoties zijn als 
golven die komen en 
gaan. Golven kun je ook 
meten.

aanpassing B: Font is 
bold, letters in kapitaal 
en onderkast, andere 
golf

3

G-moji: logo v3, font en kleurpalet 12 maart 2019

Logo voorstel 1B

10 kleurvariaties
voor verschillende 
emoties.

4

G-moji: logo v3, font en kleurpalet 12 maart 2019

Logo voorstel 1B

kleurpalet 

C 0 
M 84
Y 72
K 0

R 233
G 69
B 64 

C 13 
M 94
Y 66
K 4

R 204
G 42
B 66 

C 31 
M 100
Y 55
K 40

R 127
G 20
B 53 

C 0 
M 35
Y 72
K 0

R 249
G 180
B 87 

C 7     
M 0
Y 46
K 2

R 242
G 237
B 162 

C 82 
M 12
Y 71
K 1

R 0
G 153
B 106 

C 76 
M 0
Y 36
K 0

R 0
G 176
B 177 

C 53 
M 2
Y 23
K 0

R 127
G 199
B 202 

C 82 
M 2
Y 71
K 85

R 0
G 46
B 27 

C 78 
M 94
Y 44
K 67

R 45
G 20
B 44 

5

G-moji: logo v3, font en kleurpalet 12 maart 2019

Font

Google font:
Overpass

Overpass bold
Regular: Unt qui ut is accab intus 
eaquam ea volorempore volorestis 
sanditist vollatus elicipiFuga. Ita-
tiurias eum doluptam delit occupti 
nulpa sedicia temquiae nonserr 
uptatiatent pa prerum qui optaq-
uae.  

Quis am rem que voluptas et  
preptat. Busantur? Quiam,  
sequat proviti usciur as et rectem. 
Boritem nis mosaper ovitasperi 
velectias et quis et es et vel in non 

este nihillu ptatiis estrum quati-
assed uta quasped quia dolupta-
tus, que rehendi cipicia am, sinti 
veni ut.

Quis am rem.
Quis am rem que voluptas et prep-
tat.  Busantur? Quiam, sequat provi-
ti usciur as et rectem. 

Boritem nis mosaper ovitasperi 
velectias et quis et es et vel in non 
este.
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G-moji: logo v3, font en kleurpalet 12 maart 2019
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App symbool

Kan in verschillende 
kleurvariaties,  afhan-
kelijk van de dag in de 
week: emoties veran-
deren met de dag.

Apple

Android
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Icoontje zien we nog niet voor ons
uit balans
slecht leesbaar moji hoeft er niet in

G en golfje
1 kleur nu 
alle kleuren?

icm badges < google 
in app icoon 
wijn rood werkt dan niet

Logo, Font, color palette and app symbol 
for social innovation App, for youth with 
emotional issues. -- employed at Public-
Cinema

BRAND IDENTITY
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Logo en schrijfwijze ARIJ definitief voorstel, 7 maart 2019

Logo voorstel 5.1
schild beter zichtbaar

Font: Akkurat

ARIJARIJ

3

Logo en schrijfwijze ARIJ definitief voorstel, 7 maart 2019

ARIJARIJ

Logo voorstel 5.1
gebruiksvariant indien 
nodig: kleiner beeld-
merk

4

Logo en schrijfwijze ARIJ definitief voorstel, 7 maart 2019

Schrijfwijze
 

ARIJ     safety 

ARIJ      needs

ARIJ      risk 

ARIJ      responsivity

5

Logo en schrijfwijze ARIJ definitief voorstel, 7 maart 2019
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kleurpalet D

2018  Logo and sub logo’s for ARIJ, a 
digital service for health care providers.
-- employed at Public-Cinema

BRAND IDENTITY



=15’+1’+2’0’

Patiënt belt HA of HAP: 
ernstige benauwdheid.

HA of HAP trieert: 
mogelijk hartinfarct.

HA gaat rijden 
naar patiënt.

HA beoordeelt patiënt: 
conclusie verdenking 
hartinfarct.

MKA: stuurt Ambu.HA belt MKA 
(eigen nummer).

Ambu gaat rijden. Ambu komt aan. Ambu: triage: bevestiging 
verdenking hartinfarct. 
Neemt behandeling over.

Ambu ( i.o.m. MKA ): keuze 
voor ziekenhuis dat behan-
deling doet en waar plek is. 

Ontvangst Ambu in 
Transferium Maasstad 
en overdracht.

Ambu gaat rijden van 
Van Weel naar EMC.

Analyse en start 
behandeling in Maasstad.

Ambu: rijden naar 
Maasstad.

Patiënt belt 112. MKA: triage: 
verdenking CVA.

MKA: stuurt Ambu. Ambu gaat rijden. Ambu: triage: hersen-
infarct waarvoor protocol: 
anti-stollingsbehandeling 
nodig.

Ambu komt aan. Ambu  ( i.o.m. MKA ): keuze 
voor ziekenhuis dat anti-
stollingsbehandeling doet 
en waar plek is (in dit geval 
Van Weel-Bethesda 
in Dirksland).

Ambu: rijden naar 
Dirksland.

Van Weel-Bethesda: doen 
CT- scan. Stel conclusie: 
Intracraniële trombectomie is 
toch zinvol. Kan alleen in EMC.

Ambu besteld door 
ziekenhuis.

Ontvangst Ambu in 
Transferium EMC en 
overdracht.

Analyse en start 
behandeling in EMC.

Ambu komt aan bij 
Van Weel.

Omstanders bellen 112. MKA: triage: onwel, reageert 
slecht op aanspreken. 

MKA: stuurt Ambu. Ambu gaat rijden. Ambu: triage: verdenking rAAA. 
Operatie nodig. Alleen mogelijk in 
EMC, Maasstad of Franciscus.

Ambu komt aan. Ambu ( i.o.m. MKA ): keuze voor 
ziekenhuis waar patiënt bekend is 
en waar plek is. (stel Maasstad).

Ambu: rijden naar Maasstad. Ontvangst  en overdracht Ambu 
in Transferium Maasstad.

Analyse en start behandeling
in Maasstad.

Aangezien het avond is: 
niet naar SMC maar 
doorrijden naar Maasstad.

(Traumaketen verloopt via een van de 3 zorgpad-varianten.)

Zie 

voor aangrij- 
pingspunten 
voor de 
borging van 
de kwaliteit 
van zorg.

1. ACS 
(hartinfarct)

2. CVA 
(beroerte)

3. rAAA 
(buikaneurysma)

Aangezien het avond is: 
niet naar SMC maar doorrijden 
naar Maasstad.

Autonome verkeersdrukte: door de econo-
mische hoogconjunctuur neemt de algemene 
drukte op de wegen toe. Dit zorgt voor vertra-
ging voor met name verkeer van en naar de 
grote steden. 

Natuurlijke trek naar de stad: door de 
hoge bevolkingsdichtheidvan de stad en de 
regel dat de dichtstbijzijnde ambulance 
zoveel mogelijk wordt ingezet, is er een aan-
zuigende werking van de stad.

I. Toename rit frequentie

Overtriage: de triage op de MKA neigt naar een 
hoge sensitiviteit; “better safe than sorry”.

Toename besteld ALS vervoer: door concen-
tratie van zorg. De ambulancezorg als “transport-
band” van ziekenhuizen.

Algemene trends: als mondigere patiënten, 
bevolkingsgroei etc?

III. Lage bezettingsgraad:

Personeelstekort op de ambulance. 

Personeelstekort op de SEH. 

Positieve ontwikkelingen
Ambulances zijn steeds meer 'rijdende 
ziekenhuizen'. Deze ontwikkeling gaat door. 
Materieel is geen bottleneck.

ontwikkelingen II. Toename rit duur naar patiënt 
en naar SEH:

Zorgconcentratie: de dichtstbijzijnde SEH’s 
bevinden zich allen buiten Voorne-Putten, 
zoals het Van Weel-Bethesda op Dirksland of 
het Franciscus, EMC, Maasstad in Rotterdam. 

Kwetsbare ligging van Voorne-Putten: de 
vier gemeenten op Voorne-Putten bevinden 
zich op een eiland, en de oeververbindingen 
zijn een bottleneck voor de ontsluiting van het 
eiland. Het eiland is extra kwetsbaar tijdens 
werkzaamheden, storingen en calamiteiten. 

Ontwikkeling burgerhulpverlening: één 
landelijk alarmeringssysteem voor reanimatie 
én toename beschikbare AED's.

kwaliteit
1. De kwaliteit van de acute zorg-
keten is toegenomen door concen-
tratie van zorg. Sluiting van HAP 
Hellevoetsluis en SEH in het SMC 
zijn daar voorbeelden van.

2. Zorg staat wel onder 
druk door ontwikkelingen.

Expert-opinie:

perceptie 1. Burger ervaart elke minuut als 
te lang en met iedere minuut neemt 
de stress en paniek toe.

2. Met bekwame hulp, op het
moment dat actie wordt ondernomen 
voelt het slachtoffer/de omstander 
zich al ontzorgd.

Slachtoffers, 
omstanders 
en familie

tijd 4. Behandelrichtlijnen 
relevanter dan sturen op 
normtijd.

3. Geen wetenschappelijke 
onderbouwing voor 15’.

1. Norm: 95% <15 min. 
Dus 5% langer dan 15 min 
= realiteit.

2. 15 min normtijd = 2 min 
meldkamer, 1 min uitruk-
proces en 12 min aanrijtijd.
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Acute zorgketen Voorne-Putten: zorg op de juiste plek op het juiste moment.   
Wat is er aan de hand?

Dé acute zorgketen bestaat niet: kwaliteit van zorg is maatwerk!

De acute zorgketen staat onder druk door verschillende ontwikkelingen.

Kwaliteit van de acute zorgketen is toegenomen door concentratie van zorg. Gegeven de ontwikkelingen is wel aandacht voor borging van kwaliteit nodig. 

definitief : 26 februari 2019
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2 infographics for Rebel Group, combined 
with a report about The Ambulance care 

chain in Voorne-Putten (near Rotterdam)
-- employed at Public-Cinema
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Aangrijpingspunten 
voor de borging van de 
kwaliteit van zorg.

Acute zorgketen Voorne-Putten: 
zorg op de juiste plek op het 
juiste moment. 

Toename  ritfrequentie Toename  ritduur

Lage bezettingsgraad 
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Deze visuals zijn gemaakt om binnen en tussen 
de gemeenten en met de gemeente-
raden op Voorne-Putten een constructieve 
dialoog te kunnen voeren gericht op het 
borgen van de kwaliteit van de acute zorgketen.

Visuals gerealiseerd door: 

definitief : 26 februari 2019
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1. Beïnvloedbaar in gemeente

2. B
eïnvloedbaar in regio: gemeenten Voorne-Putten

3. Beïnvloedbaar regionaal/ AZRR 

4. Landelijk 

Bewustwordingscampagne: wanneer 
wel en wanneer niet 112 bellen?

Informatiecampagne: waarom concen-
tratie van zorg ook waardevol is voor 
Voorne-Putten.

Verwachtingenmanagement inwoners: 
15 min. zegt niets over kwaliteit van zorg. 
Erop sturen creëert zelfs verkeerde 
incentives. Andere incentives zoeken: 
bv. ondersteunen bij stimuleren/ facilite-
ren huisartsen en burgerinitiatieven.

Agenderen in VRRR. 

AZRR pilot: introductie Medium care 
ritten, meer capaciteit ALS-ritten 
beschikbaar. 

Regionale bereikbaarheidsstudie 
(RHDHV) bij wegontwerp en gebieds-
ontwikkeling rekening houden met 
bereikbaarheid voor hulpdiensten.  

Bij planning werkzaamheden meer 
aandacht voor minimaliseren effect 
op hulpdiensten.

Decentrale zorg (begin van de keten) 
ontwikkelen: bevolking zelfredzamer 
maken,  ( stimuleren trainingen BHV’ers 
en andere EHBO’ers) en eerste lijn 
faciliteren.

Vestigingsklimaat Voorne-Putten voor 
zorgpersoneel aantrekkelijk(er) maken.

Campagne: wanneer 112 en spoed-
zorg (HA/HAP)?

Campagne en lobby: zorgpersoneel 
meer op een voetstuk plaatsen.
Stimuleren samenwerking in de 
regio tussen ziekenhuizen en AZRR.

Aanpassing afspraken op landelijk 
niveau: wettelijk kader ambulancezorg. 

AZRR helpen in lobby om B-ritten uit de 
logistieke keten te halen. 

Aanpassing AZRR-opkomlocaties: 
beweging terug naar Voorne-Putten 
stimuleren. 

AZRR investeert in pilot Medium Care 
Ambulance om druk op capaciteit 
ALS-ambulance te verminderen.

Stimuleren opleiden zorgpersoneel / 
HBO zorgopleiding op Voorne-Putten.

Realtime informatieuitwisseling over 
capaciteit en zorgaanbod SEH aan 
AZRR/MKA.

In gesprek met de AZRR: wat kan de 
gemeente doen?

Ambulancezorg Nederland en andere 
partijen in acute zorgketen: toewerken 
naar uniformering begrippen en 
urgentieclassificatie.  

Stimuleren AED’s/cursussen waardoor 
familie/omstanders makkelijker bijdra-
ge kunnen leveren aan voorkant van de 
keten. 

Via Wmo: ondersteuning mantelzorg/
stimuleren e-health om verschuiving 
naar spoedeisende zorg te voorkomen.

AZRR en Maasstadziekenhuis: SEH-
transferium voor verkorting overdracht 
waardoor ambulances eerder vrij: 
verkorting ritduur.

Personeelstekort 
op ambulance

Autonome 
verkeersdrukte

Personeelstekort 
op de SEH

Natuurlijke trek 
naar de stad

Zorgconcentratie

Kwetsbare ligging 
van Voorne Putten

Algemene 
trends

Overtriage

Toename besteld 
ALS vervoer 
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Over de NVM
De NVM is met ongeveer 4200 leden de 
grootste Nederlandse vereniging voor 

Wonen
Krapte indicator 2018
Gemiddelde m2 koop 2018
Gemiddelde m2 huur 2018
Business
Structureel aanbod kantoren 2018
Structureel aanbod winkels 2018
Structureel aanbod bedrijfsruimte 2018
Agrarisch
Structureel aanbod landelijke woningen 2018

3,9
€ 2.430
€ 11,20

34%
25%
23%

38%

makelaars, taxateurs en vastgoed-
deskundigen. Opgericht in 1898 is de 
vereniging actief in alle marktsegment-

en. De NVM is een autoriteit op het 
gebied van wonen, zakelijk- en agrarisch 
vastgoed en is een deskundige 

Landelijke cijfers als referentiekader

Provincie Noord-Brabant
Actueel beeld van de regionale vastgoedmarkt 2018

Wonen
Krapte indicator: aantal 
keuzemogelijkheden 
potentiële koper op 
woningmarkt; gemiddelde 
vierkantemeterprijs koop 
en huur

Business
Percentage van aanbod dat 
structureel, langer dan drie 
jaar, te koop staat  

Agrarisch
Aantal en percentage 
landelijke woningen dat een 
jaar of langer te koop staat. 
Dit zijn woonboerderijen, ze 
liggen landelijk of buiten de 
bebouwde kom.

Eindhoven  

Alphen-Chaam  

Den Bosch 

Breda Tilburg

Boekel 

Sint Anthonis

Oosterhout 
Waalwijk

Oisterwijk

Uden

Schijndel

Bernheze 

Halderberge

Zundert

Mill en Sint Hubert

Veghel

Baarle-Nassau

gesprekspartner voor overheden, 
woningbouwverenigingen en 
projectontwikkelaars. 

Oss

Door het vele contact op lokaal en 
regionaal niveau heeft de NVM een 
dieper inzicht in de markt.

Noord-Brabant

*Voor alle cijfers geldt een minimum van 25 objecten in 
aanbod of transacties binnen gemeenten. 
De gepresenteerde cijfers zijn de gemiddelden van 2018.

Dit stel kan bijvoorbeeld in de huidige 
woningmarkt van Eindhoven kiezen uit 
2,1 geschikte koopwoningen.

De NVM doet graag 3 aanbevelingen voor een gezonde 
vastgoedmarkt in Noord-Brabant:

1: Bouwen! Binnenstedelijk bouwen tast steeds vaker de beschikbare ruimte 
en leefbaarheid aan. Bouw daarom ook aan de randen van en rondom grote 
steden. Zorg daarbij voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid.

2: Leegstaande bedrijventerreinen in en rondom de grote steden zijn 
geschikte locaties voor woningbouw. Ook de transformatie naar hoogwaardi-
ge bedrijfsruimte kan interessant zijn, maar is helaas door stijgende 
bouwprijzen steeds vaker niet rendabel. 

3: Maak het eenvoudiger om te wonen in een plattelandswoning door snelle, 
heldere en begrijpbare procedures op te zetten.

Structureel 
aanbod landelijk 
wonen
Totaal aantal 
aanbod landelijk 
wonen

41%
- 

Winkel
ruimte
   
Kantoor
ruimte
   
Bedrijfs-
ruimte

26%
24%
18%

    4,7
€2.320/m2
€9,70/m2

     = Krapte   
         Indicator

    2,1
€2.330/m2
€10,90/m2

26%
25%
8%

    3,3
€2.570/m2
€11,40/m2

30%
16%
19%

16%
13%
8%

    3,5
€2.090/m2
€9,80/m2

    2,7
€2.620/m2
€10,90/m2

    12,9
€2.080/m2

23%
24%
12%

28%

26%

56%

52%

46%

46%

24%

40%
43

47%
32

64%
42 

58%
26 

    11,2
€1.830/m2

    12,3
€1.930/m2

    11,2
€2.380/m2

64%
28 

    13,1
€2.120/m2

Roosendaal

17%
21%

    4,6
€1.930/m2
€9,30/m2

Best

16%
13%
8%

    2,8
€2.310/m2                              
€9,10/m2Bergen op Zoom

12%
7%

    4,6
€2.000/m2
€9,00/m2
                  

=2,1

Infographic for Common Public & NVM -- employed at Public-Cinema

Infographic for Idemia -- employed at Public-Cinema

INFOGRAPHICS (PRAATPLATEN)



Volg de opleiding tot data protection  
officer (DPO of FG) 

Beoordeeld met een 8,5  
op Springest

De opleiding (2, 5 of 9 dagen) 
» Geeft u de kennis en vaardigheden  
   om zelfstandig een AVG compliance  
   programma op te zetten

» Leert u werken met ‘Privacy by Design’

» U krijgt les van gerenommeerde  
   docenten: mr. dr. Bart Schermer,  
   mr. dr. Hielke Hijmans en mr. drs.  
   Dominique Hagenauw
» O.a. de Autoriteit Persoonsgegevens,      
   het Openbaar Ministerie, Loyens &      
   Loeff en ABN AMRO gingen u al voor!

KRIJG GRIP OP UW  
AVG COMPLIANCE 

De privacy en public affairs 
specialisten voor het digitale 
domein en de auteur van de 

officiële handleiding voor de 
AVG van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid.

| W considerati.com
| E education@considerati.com 

| T 020 07370069  
| Amsterdam 

Considerati levert tevens data protection officers 
(DPO’s/FG’s), DPO-ondersteuning, hulp bij data- 
lekken tot complete privacy compliance trajecten 
voor een volledige ontzorging op het vlak van 
privacy. Ook bieden wij e-learnings en inhouse 
trainingen op het gebied van privacy aan.

Voor meer informatie
consideratie.com/education

page title    version date

Considerati is het juridisch 
en public affairs adviesbureau 
voor de digitale wereld. Grote 
en groeiende technologie- en 

datagedreven organisaties ver-
trouwen op onze expertise en 
klantgerichte oplossingen.

WELCOME
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page title    version date

WAT WE DOEN

Legal and public affairs
consultancy for the digital world.
Ruimte voor graphics- Considerati is het juridisch  
en public affairs adviesbureau voor de digitale wereld.  
Grote en groeiende technologie- en datagedreven  
organisaties vertrouwen op onze expertise en klant- 
gerichte oplossingen.

100%

40%

60%

80%

15%

40%
10%

7,5%
2,5%

25%

x

U heeft   van de  
vragen juist beantwoord!

100%

Toets bekijken

Tekst bij infographic.
Lorem ipsum dolor sit.Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

100%

40%

60%

80%

1000

800
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400

200

100
50
25
0

doel

privacy

stap 1 

stap 2

stap 3

40%

70%

laptop

auto

iconen eenvoudige illustraties

15%

40%
10%

7,5%
2,5%

25%

infographics

infographics

Tekst bij infographic.
Lorem ipsum dolor sit.Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

40%

lijndiktes 3, 1, 0.5, 0.25pt typografieelementen

70%

50

contrast 

tinten 

Considerati is het juridisch 
en public affairs adviesbureau 
voor de digitale wereld. Grote 
en groeiende technologie- en 

datagedreven organisaties ver-
trouwen op onze expertise en 
klantgerichte oplossingen.

WELCOME

40%

2018 Identity design, fonts, color palette, 
data visualisation stylesheet for Con-
siderati consultancy. Illustration style 
by Marc de Wolf -- employed at Public-
Cinema

Powerpoint design

Style sheets

E-learning

Advertisement
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wees welkom in 
onze groene & eet-
bare oase midden  
in de stad!
¦ In het tuinkafe zit je buiten, en 
toch beschut. Bij ons kun je naast 
afspreken met je vrienden, ook 
op je gemak een boek lezen, in 
alle rust werken of gewoon in je 
eentje wegdromen. Je kunt naar 
ons groen kijken of het opeten! 

¦ Kruiden voor thee of salade 
voor op de boterham pluk je zelf 
in de pluktuin. 
Onze chutney en vlierbloesem-
siroop, en producten van lokale 
initiatieven- en ondernemers 
staan op de kaart, zoals de honing 
van het Erasmuspark verderop 
en brood van Iambe. Op zoek 
naar een origineel kado? Pluk een 
bloemen- of kruidenboeket in 
onze pluktuin!

open
¦ op zaterdagen
van 10.00 tot 17.00

¦ in het seizoen 
van 19 mei t/m 22 september

adres
¦ jasper leijnsenstraat 21
amsterdam
 

geen wifi

Het Tuin Kafe   

TUINKAFE_flyer_def.indd   1 26-04-18   13:51

www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl

pluktuin - eigen tuinen - kafe

Het Tuin Kafe   

TUINKAFE_flyer_def.indd   2 26-04-18   13:51

Om het gebruik van kleur te introduce-
ren, kun je gebruik maken van 3 kleur-
groepen: elk staat voor een ingrediënten-
soort in de thee (of gebak?)  >>>>

Zwart en wit blijven de basis, geen bruin 
recyclepapier, maar wel wat er tot nu toe 
gebruikt is: mat en eco/FSC. 

Het logo heeft ook een verticale 
schrijfwijze

bloemen             kruiden             specerijen

 met groen vlak:

Toepassing uithangbord: maat: 50 x 40 cm
(materiaal: plastic? duurzaam?)

Toepassing boven uitgifteraam
(Als je kiest voor groen vlak en/of handje zal 
ik dat hiervoor ook maken)     

Menukaart 
voorkant 

thee
¦ Kruiden voor thee uit de tuin
Salie /Munt /Verveine /Tijm /Citroenmelisse
een mix mag ook  2,50

¦ Thee van Kruidenthee Amsterdam
Dit sympathieke bedrijf is van Sean van  
Oort
De Frisse Amsterdammer  2,50 
Een mix van brandnetel, zoethout, venkel, 
vlierbloesem, pepermunt, citroengras

¦ Thee van Mr. Jones
Dit mooie Fair Trade bedrijf van David  
en Roland levert topkwaliteit en zit om de 
hoek!
Bio zwarte thee  2,50
Een delicate en soepele zwarte thee, af- 
komstig van ‘s werelds hoogst gelegen  
biologische plantage. Nilgiri, India 
Bio groene thee  2,50
Geurige en licht grassige groene thee,
afkomstig van ‘s werelds hoogst gelegen
biologische plantage. Nilgiri, India 

¦ Pot thee met theebloem  6,00
De theebloem is handgemaakt van groene 
theeblaadjes met in het hart één of meer  
bloemen

taart
¦ Taart  3,50 
Huisgemaakte taart met ingrediënten  
uit de tuin 

koffie
¦ Slow koffie  2,50

¦ Chikko not coffee  2,50
Een biologisch alternatief voor cafeine
van geroosterde chicorei
                met melk  2,80
                met havermelk  3,00

fris
¦ Appelsap  2,50

¦ Vlierbloesemlimonade  2,50
Huisgemaakt door I can changers Coen en 
Natascha van vlier uit de tuin, het Erasmus- 
park en het Rembrandtpark

¦ Smaakwater  2,00
Plat of bruisend bronwater infused met  
kruiden en bloemen uit de tuin

boterhammen
¦ Hartige boterham  3,50
Tarwe of volkoren boterham van Iambe  
met kaas en eetbaar groen uit de tuin

¦ Zoete boterham  2,00
Tarwe of volkoren boterham van Iambe  
met Bonbon hagelslag of pindakaas.
          extra onbelegde boterham  0,50

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

achterkant: afhankelijk van hoeveel verschil-
lende er zijn, kun je meerdere visuele 'menu's 
maken (of een poster)

rode bes
Ribes rubrumbraam

 Rubus fruticosus
thijm
�imus vulgaris rode bes

Ribes rubrumbraam
 Rubus fruticosus

thijm
�imus vulgaris rode bes

Ribes rubrumbraam
 Rubus fruticosus

thijm
�imus vulgaris

Weck potten 3 opties: 1. staand met illus-
tratie

rode bes
Ribes rubrumbraam

 Rubus fruticosus
thijm
�imus vulgaris

2. liggend met illustratie

3. staand zonder illustratie

rode bes
Ribes rubrumbraam

 Rubus fruticosus
thijm
�imus vulgaris

Ideeën voor preeg zegel (sticker folie 
blinddruk)

2018  Brand Identity ‘Tuinkafe’
Icanchangetheworldwithmytwo-
hands. -- Freelance

BRAND IDENTITY



Op het terrein van I can change the world with my two 
hands vindt zaterdag 22 september van 13.00 – 16.00 het      
 WE CAN CHANGE FESTIVAL  plaats. Laat je inspireren door 
kunstenaars en andere change-makers die met het thema 
duurzaamheid bezig zijn.

 ACTIVITEITEN 
OOGSTEN IN DE I CAN CHANGE PLUKTUIN 
Pluk zelf een kruiden of bloemenboeket
Stel je eigen thee samen van kruiden uit de 
tuin

OOGST PROEVEN 
Proef huisgemaakte augurken, appelchutney 
en vlierbloesemsiroop uit de I can change 
tuin en lokale producten van onze partners 
in crime

RONDLEIDING 13.30 en 14.30
I can changer Stephan geeft een rondleiding 
over het terrein en legt onder andere uit hoe 
I can change buurtcompost en regenwater-
opvang werkt

INFORMATIE
Rainproof en NMT Zuid helpen je aan infor-
matie over het Rainproof maken van je tuin 
Agriton en I can change leren je hoe je thuis 
van keukenafval compost maakt

VELD & VAAS 
Maak samen met kunstenaar/florist Denise 
Collignon een mega oogstslinger van biologi-
sche bloemen en andere oogst uit de tuin

AARDE & CO 
Proef in het Boeren Proef Lab het verschil 
tussen reguliere en bio-dynamische melk en 
tomaten

RUIK
Laat je neus prikkelen door de verleidelijke 
geur van afval in het RUIK Lab

 WORKSHOPS 
IKEBANA VERENIGING 
Maak een IKEBANA - Japanse - bloemschik-
king met bloemen en planten uit het seizoen

DESIGNATHON WORKS (kids)
Maak je eigen op zonne-energie rijdende 
autootje

DE KEUKEN VAN HET ONGEWENST DIER (ook voor 
kids)
Leer een ongewenst dier ontleden en bereiden

STERK IN ETEN (kids)
Maak zelf boter en breng het op smaak met 
(on)kruiden uit de tuin

STADSHOUT (ook voor kids)
Zaag samen een boomschijf als herinnering 
aan vereende krachten

 I CAN CHANGE TUINKAFE 
Koffie, thee, huisgemaakte taart en boeren 
boterhammen met ingrediënten uit de tuin

GRATIS ENTREE
- CASH ONLY -

Meer informatie is te vinden op onze website: 
WWW.ICANCHANGETHEWORLDWITHMYTWOHANDS.NL

zaterdag 17 maart 
vindt voor de 12e keer de Landelijke Compostdag 
plaats.  
Bij I can change the world with my two hands kun 
je op deze dag van alles leren over hoe je van je 
eigen keukenafval compost kan maken.  
Composteren kan in je tuin, op je balkon  
en zelfs binnen. Leer alles over het Bokashi-  
systeem, een wormenbak en koud composteren  
in compostbakken.

13.00 - 16.00 
Het Tuinkafe is open en serveert koffie,  
thee en taart.

programma
13.15 - 13.30: Rondleiding op het terrein. 
Stephan van Dijk laat zien hoe I can change  
groente-en fruitafval van de buurt composteert.

13.45 - 14.15: Composteren op je balkon.
De wormenbak stap voor stap uitgelegd.

14.30 - 15.15: Fermenteren op je balkon  
of in huis. 
Simone Vos van Agriton legt uit wat het  
verschil is tussen composteren en fermenteren.  
Ze laat zien hoe je zelf eenvoudig Bokashi  
(gefermenteerd organisch materiaal) kunt maken 
en wat de waarde is voor de bodem. Als je wilt  
kun je gelijk Bokashi-emmers aanschaffen.

15.15 - 15.30: Rondleiding op het terrein.
Stephan van Dijk laat zien hoe I can change  
groente-en fruitafval van de buurt composteert.

15.30 - 16.00: Composteren in je tuin. 
Koud composteren in compostbakken stap  
voor stap uitgelegd. 

locatie
Het terrein van I can change the world with 
my two hands
Ingang: Jasper Leijnsenstraat 21
Deelname is gratis! Wel graag aanmelden: 
natascha@icanchangetheworldwithmytwohands.nl 
Een vrijwillige bijdrage is welkom.

gratis compost
Elk jaar heeft de grond in je plantenbak of tuin 
compost nodig. I can change mag van de  
gemeente compost weggeven. Een 40 liter zak  
per huishouden. op = op

LEER ALLES OVER       

COMPOSTEREN!

LEER ALLES OVER       

COMPOSTEREN!

Landelijke Compostdag
Zaterdag 17 maart 
13.00 - 16.00 
 

I can change the world with  
my two hands
Jasper Leijnsenstraat 21
Amsterdam-West

eigen tuinen - pluktuin - tuinkafe  www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl

kom kijken  
en/of doe mee  
met de gratis  
workshops

Poster and flyer about composting for 
icanchangetheworldwithmytwohands 
and NMT Zuid. -- Freelance
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 AARDE & CO 
 BEE HEROES 
 DESIGNATHON WORKS 
 DE KEUKEN VAN HET ONGEWENST DIER 
 RUIK 
 STADSHOUT 
 STERK IN ETEN 
 VELD & VAAS 

 zaterdag 22/09/2018 
 13.00-16.00 

 jasper leijnsenstraat 21 
 ¦ amsterdam west ¦ 

 I CAN CHANGE THE WORLD  
 WITH MY TWO HANDS 

Poster and flyer for festival ican-
changetheworldwithmytwohands . 
-- Freelance
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Government 
Roundtable, Minsk
› 19 April 2017 
› 1st of its kind in CIS 
region

RIPE NCC Member 
Lunch, Beirut 
› 26 January 2017
› 1st RIPE NCC organised 
event for Syrian members

ALNOF 1, Tirana
› 14 November 2017
› 1st Albanian NOG 
meeting with support 
from the RIPE NCC

RIPE IoT Meeting, 
Leeds 
› 21 September 2017 
› 1st RIPE NCC organised 
  IoT meeting

Academic 
DNS: Domain Name System
Governance
Hackathon 
Industry
IoT: Internet of Things
IPv6
I-star 
IX: Internet exchange 
LEA

Measurements
NOG: Network Operators Group 
RIPE Meeting 
RIPE NCC Member Lunch 
RIPE NCC Regional Meeting 
RIPE NCC Training Course
Security
Open source
IGF
NREN/NOC

LEGEND

IPv6 Day, Copenhagen 
›  6 November 2017 
› Dedicated IPv6 day + 
  hackathon

Government 
Roundtable, Manama 
› 26 September 2017 
› 1st of its kind in the 
Middle East 

RIPE 75, Dubai
› 22-26 October 2017
› RIPE Meeting heads 
back to the Middle East
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assignments

anycast 
assignments

assignments
to IXPs

allocations allocation 
extensions
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ASNs returned 
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ALLOCATIONS & ASSIGNMENTS

8,293
1,833

3,605,504 
total number of IPv4 

addresses allocated in 2017 

ASNIPv4

3,369,984
total number of IPv4 
addresses allocated 
in 2016

2016
2017

6.9% 

3,291/22
IPv4 allocations

3,521/22 
IPv4 allocations

3,605,504 
addresses

3,088
went to new 
LIR accounts

?15% 

2016
2017

12,288
addresses allocated
 from pool of recovered 
IPv4 addresses

IANA

RIPE NCC

INTERNET NUMBER TRANSFERS 

2017

237 IPv6 
TRANSFERS

2,200 IPv4 
TRANSFERS

21,383,424 IPv4 
addresses

215
allocations 
(3,247 /32s) 

22 
PI assignments
(22 /48s)

1,594 IPv4
PA allocations

 20,615,168 
addresses

606 IPv4 
PI assignments 

768,256 addresses 

125 IPv4 INTER-RIR TRANSFERS 2,310,912 addresses

89 PA 
allocations

1,131,520 
addresses

30 legacy 
resources 

1,161,728 
addresses

6 PI 
assignments

17,664 
addresses

 
= 10.000 
addresses

RIPE NCC ARIN APNIC

125 23 382 17

125 IPv4 INTER-RIR TRANSFERS 2,310,912 addresses

TRANSFER FLOW IPv4 addresses
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2016

2017

increase on the total amount 
of addresses transferred 
between RIRs in 2016 

31.8% 

262,656 731,904 

2016

increase on the total amount 
of ASN transfers in 2017  

15.7% 

418 484

2017

15.7% 

Six infographics and a map for RIPE 
NCC annual report (11/04 published). 
-- Freelance

DATA DESIGN



Design & infographics pitch-booklet en info-
graphics for Digital Society School, HVA/UVA  
-- Freelance for Fresqo/ The Prezidents

GRAPHIC DESIGN & INFOGRAPHICS 



Program day 1

March 27th 
& 28th 2017

8:15 - 9:15
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Opening speeches

Framing the day  

Speakers: Amma Asante (Member of Dutch House  

of Representatives for Education) 
Lisa Nishii (Associate Professor & Chair of ILR  

International Programs, Cornell University, USA)

Breakout Sessions

Lunch & Crosswalk

Breakout Sessions

Music & Theatre intermezzo

Sharing outcomes of breakout sessions

Reflections of the day

Formal Closing by Ashoka, wrap up & thank you by PwC

Drinks & Middle-Eastern Bites

Amma Asante Lisa Nishii  

workshop 1
Rethink & reshape ‘the refugee 

image’ given by  Nathanael Molle 

(Singa, France)

workshop 2
Rethink & enable welcoming 

communities given by Jared 

Feuer (Welcoming America, 

USA)

workshop 3
Rethink & nurture refugee talent 

given by Sofia Appelgren (Mitt 

Liv, Sweden)

workshop 4
Rethink & research refugees 

inclusion at work given by Lena 

Knappert & Hans van Dijk (Tilburg 

University, The Netherlands)

workshop 5
Rethink & realize integration  

& citizenship given by  

Jeremy Lachal (Bibliothèque 

Sans Frontières, France)

workshop 6
Rethink & discover new  

alliances & collaborations given 

by Vincent Hejduk (MakeSense, 

France)

workshop 7
Rethink & reimagine refugees 

financial empowerment given 

by Abdoulaye Fall (Winkomun, 

Spain)

workshop 8
Rethink & research refugees 

inclusion at work given by Lena 

Knappert & Hans van Dijk (Tilburg 

University, The Netherlands)
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Jeremy Lachal  Vincent Hejduk Abdoulaye Fall

Hans van Dijk
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Open Space: Engage & co-create  

solutions with Ashoka fellows 
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Reception & Introduction 
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Jeremy Lachal  

Vincent Hejduk

Abdoulaye Fall

workshop 5Rethink & realize integration 

& citizenship given by  

Jeremy Lachal (Bib-

liothèque Sans Frontières, 

France)

workshop 6Rethink & discover new 

alliances & collaborations 

given by Vincent Hejduk 

(MakeSense, France)

workshop 7Rethink & reimagine refu-

gees financial empower-

ment given by Abdoulaye 

Fall (Winkomun, Spain)
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Dijk (Tilburg University, The 

Netherlands)

Hans van Dijk

Lena Knappert 

RR_flyer_A5_day1&2_DEF3.indd   2

24-03-17   10:55

room for thought

Drinks & Middle-Eastern Bites

Talks

Wrap Up

Maja Grcic

17:30 -18:00
18:00 -19:45 

19:45 -20:00
Mustafa Ozbilgin

Bright Richards

Hans van Dijk

Rikko Voorberg

Jared Feuer

Paul Mbikayi

RR_flyer_A5_day1&2_DEF3.indd   4

24-03-17   10:55

invitation:

March 

27th & 28th 

2017

      
We hope this message finds you well. It is with 

great excitement that we hereby invite you to  

reThink refugees, a collaborative effort  

organized by Ashoka, PwC, The Hague and  

Tilburg University happening on 27th & 28th of 

March in the Dutch city of Peace and Justice, 

The Hague. During this event, leading social  

innovators will come together with those who 

care and want to contribute to the refugee topic, 

i.e. civil society initiatives, NGOs, academics, 

social innovators, businesses, thought leaders, 

and public sector representatives, to bring about 

innovative and system-changing solutions for  

the integration and empowerment of refugees  

to The Netherlands.

 

At the core of this program, we focus on innova-

tion, integration, inclusion, empowerment, and 

reframing the public view of refugees. Our 2-day 

program is inspiring as well as hands-on, based 

on design thinking principles which we utilize to 

not only talk and inspire but to take action.  

By joining hands in knowledge-exchange,  

co-creation and collaboration, we aim to come 

up with impactful and scalable solutions to 

have a lasting impact on the lives of refugees  

and Dutch society as a whole.

 

Day 1 is taking the role of exchanging ideas and 

learning from each other through workshops 

which will be facilitated by Ashoka Fellows.  

In collaboration with these internationally 

 acclaimed social entrepreneurs, with proven 

innovative solutions, we deep dive into chal-

lenges and their solutions. In addition, there will 

be workshops provided by academic research 

professionals in collaboration with the University 

of Tilburg.  

 

Day 2 offers the unique opportunity to pick up 

on the progress of the first day, and roll up our 

sleeves to co-create tangible solutions with our 

Ashoka Fellows and other leaders in their field to 

go beyond collaboration and actually focus on 

implementation, utilizing the open space method.

 

In the afternoon, you are invited to join the  

TEDx format, where we will host several  

thought-provoking Talks from national and  

international speakers, in the true spirit of  

'ideas worth spreading’. To find out more about 

the event, the workshops and its facilitators, you  

can visit our website. 

After the event, similar to the highly successful 

2016 Ashoka Migration events in Istanbul, Berlin 

and Vienna, certain initiatives and collaborations 

will additionally be supported through an accel-

erator: an action oriented program with the aim 

to further implement and scale selected solu-

tions in The Netherlands. 

 

So join reThink refugees on 27th & 28th  

of March! We believe your voice is a critical  

addition in finding impactful solutions for the 

challenges on this topic. Please register before 

the 24th of March to participate. We very much 

look forward to welcoming you at the event.

 

Warmly,

Your reThink refugees team

www.rethinkrefugees.nl

reThink refugees

Ashoka, PwC,  

The Hague and  

Tilburg University

Day 1

Day 2

join reThink 

refugees on 27th & 

28th of March! 

register before the 

24th of March

design by 

March 

27th & 28th 2017

March 

27th & 28th 

2017

Bazaar of 

Ideas, 

The Hague

At #reThinkrefugees we will approach the  

challenges refugees face from their perspective.

Day 1 brings you international best practices 

from Ashoka Fellows and hands-on workshops 

discovering system-changing solutions.

Day2 focuses on taking action and collaborating. 

We will use the open space format to work on 

sustainable and scalable solutions for the Dutch 

context, followed by thought-provoking talks 

given by inspiring speakers. Join us!

Register via www.rethinkrefugees.com/program

Innovative & System-

Changing Solutions  

To Create Impact  

For Refugees & Host  

Societies

March 
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Changing Solutions 
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Societies
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Bazaar of 

Ideas, 

The Hague

Brand Identity and design for conference reThink 
refugees -- Freelance for Ashoka Netherlands
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ence image,  badges
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9:45 - 11:00

11:00 - 13:00 

13:00 - 13:45

Registration & Welcome coffee

Opening speeches

Framing the day  

Speakers: Amma Asante (Member of Dutch  

House of Representatives for Education) 
Lisa Nishii (Associate Professor & Chair of ILR  

International Programs, Cornell University, USA)

Breakout Sessions

Lunch & Crosswalk

Amma Asante Lisa Nishii  

workshop 2
Rethink & enable welcom-

ing communities given by 

Jared Feuer (Welcoming 

America, USA)

workshop 3
Rethink & nurture refugee 

talent given by Sofia Appel-

gren (Mitt Liv, Sweden)

workshop 4
Rethink & research refugees 

inclusion at work given by 

Lena Knappert & Hans van 

Dijk (Tilburg University, The 

Netherlands)

workshop 1
Rethink & reshape ‘the 

refugee image’ given by  

Nathanael Molle (Singa, 

France)

Nathanael Molle Jared Feuer  Sofia Appelgren Hans van DijkLena Knappert 

RR_flyer_A5_day1&2_DEF3.indd   1 24-03-17   10:55

March 27th 
& 28th 2017

Registration & Welcome coffee

Opening & Recap day 1

Keynote Address by Mustafa Ozbilgin (Professor 

Human Resource Management and Organisational  
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181a deelhoofdstuk17  1a hittestress en wateroverlast

‘Hoe kunnen we hitte 
verminderen en water 
beter verwerken?!’

1a. hittestress  
en wateroverlast

aanleiding
‘Wij kijken, als Wijkraad, naar het grote plaatje. 

De stad Eindhoven en de ontwikkelingen door de 

jaren heen. We zien dat door continue groei van 

Eindhoven en verstening van straten, huizen en 

bedrijvenparken de hitte in de stad is toegenomen. 

Ook zien we dat door klimaatveranderingen er 

steeds vaker en meer regen valt. Vanuit inmiddels 

verouderde opvatting zijn huizen en bedrijven zo 

ontworpen dat regenwater zo snel mogelijk het dak 

af moet, waardoor er snel veel water in de riolen 

terecht komt.’

urgentie
‘We beseffen ons dat dit grote en urgente veran-

deringen zijn die complexe problematieken met 

zich meebrengen. Niet makkelijk op te lossen, 

maar daardoor niet minder urgent. Een overlast aan 

hemelwater zorgt namelijk voor overbelasting voor 

het riool systeem en overstromingsgevaar in be-

paalde gebieden. Straten en wijken kunnen blank 

komen te staan. Dit lijkt een probleem dat alleen 

op grote schaal kan worden aangepakt, maar ook 

kleine aanpassing dragen bij aan een oplossing.’

onderzoek
‘We hebben ons als Wijkraad wat meer verdiept 

in de problematiek, de oorzaken en gevolgen van 

hittestress en wateroverlast. Wat betekent dat voor 

ons dieren en planten, en voor de huurders van 

Woonbedrijf? In stedelijk gebied is door verstening 

spraken van een hitte-eiland effect. Gebouwen 

nemen warmte op waardoor binnen meer gekoeld 

moet worden. Dit zorgt voor meer kosten en co2 

uitstoot. Door met name hogere bebouwing die 

dicht tegen elkaar staat kan er weinig wind door 

de straten waardoor de hitte toeneemt. Door dit 

hitte-eiland effect verdampt grondwater waardoor 

uitdroging het gevolg is. Dat is een slechte ontwik-

keling voor planten en dieren. Ook voor mensen 

zorgt de hitte toename voor gezondheidsrisico’s.’

‘Door klimaatverandering gaat het steeds vaker 

en steeds meer regenen. Hierdoor valt in een 

korte tijd enorm veel water dat onze riolen niet 

aankunnen. Hierdoor lopen straten, tuinen en 

huizen onder water waardoor schade aan wonin-

gen en inboedel ontstaat. Ook plant- en diersoort 

ondervinden ‘natuurschade’. Er zijn voor zowel 

de opwarming als voor het water verschillende 

manieren om dit tegen te gaan. We weten dat 

via onze contacten met beleidsmakers er hard 

wordt gewerkt aan grotere oplossingen zoals 

ondergrondse wateropvang of het aanleggen van 

waterpleinen. Ook weten we dat de Waterschap 

hemelwater wil opvangen in bovengrondse syste-

men zodat het langzaam de grond in kan trekken. 

Maar er zijn ook veel manieren waarmee bewo-

ners zelf kunnen bijdragen zoals het ontharden 

van de tuin, het loskoppelen van de regenpijp op 

het riool. Ook draagt het bij om bijvoorbeeld tuinen 

en gevels te vergroenen, waardoor lokaal de hitte 

niet toeneemt.’

gezondheids-
risico’s

HITTE & HITTE-EILAND EFFECT

meer waterverdamping 
dus uitdroging

weinig wind 
doorvoer
verergert hitte

stenen en bitumen 
oppervlaktes  
absorberen hitte

o
C

40

30

20

10

WATEROVERLAST

bron: Economische schade na overstromingen wordt onderschat: Emil Everhuis, 
Teun Morselt, PAtrizia Bernardini en Bas Jonkman

natuur 
gerelateerde 
schade

schade aan 
woning en inboedel

secundaire 
economische 
schade

doorsnijding 
infrastructuur

bron: Groen loont :Tom Bade, G erben Smid, Fred Tonneijck
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1. de wijkraad    1. de wijkraadde natuurlijke stad de natuurlijke stadde natuurlijke stad21 de natuurlijke stad 221a deelhoofdstuk

gemeentegrens
grondwaterpeil >1,5mtr

aanpak
‘Als Wijkraad stellen wij Woonbedrijf voor om dit 

‘grote plaatje’ op een begrijpbare en toegankelijke 

manier te communiceren naar huurders. Het gaat 

namelijk niet alleen om een groot verhaal, maar 

ook dirtect om het eigenbalng van elke huurder. 

Als de straat en je huis onder water staan, gaan je 

perdoonlijke spullen er aan. Om dit te voorkomen 

kunnen direct daarbij tips worden gegeven hoe 

iederen individueel kan bijdragen om aan deze 

grote stedelijke verandering te verminderen. Of 

in iedergeval bijdrgen om het als stad beter te 

kunnen opvangen.’

BESPARINGEN DOOR ONDERGRONDSE
WATEROPVANG per m3

kostprijs ondergronds 
opgeslagen water

kostprijs opslag 
drinkwater

0,40 
€/m3

1,20 
€/m3

GRIJS WATERSYSTEEM

DRINKWATER SYSTEEM

dit water kan hergebruikt worden 
voor toilet doorspoelen, tuin 
bewateren etc.

bassin

maaiveld

watergoot

stoep

water

afsluitlaag

stoep
asfalt

holle weg

water

regenton

wateropvang bovengronds: 
watertonnen

wateropvang ondergronds: 
waterbassin

bron: Klimaat en de stad, Synergos Communicatie

bron: Atlas van de lokale lasten 2014: prof.dr. M.A. Allers, dr. C. Hoeben, 
L. Janzen MSc, M. van Gelder MSc, J.B. Geertsema MSc, J. Veenstra MSc
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1. de wijkraad    1. de wijkraad  1a hittestress en wateroverlast  1a hittestress en wateroverlastde natuurlijke stad27  1b. stedelijke ecologische structuur

aanleiding
‘Wij zien, als Wijkraad, dat er redelijk wat groene 

gebieden, parkjes en tuintjes zijn in Eindhoven. Op 

zich verkeerd. Maar door onze banden met beleid-

smakers weten we dat er in een Groenbeleidsplan 

van de Gemeente een ambitie ligt om een Stede-

lijk Ecologisch Netwerk te maken door groen met 

elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat een groen 

netwerk dat gezond is doordat plant- en diersoor-

ten kunnen migreren.’

urgentie
‘We weten dat het compleet maken dit groene net-

werk is jarenlang geen prioriteit is geweest. En nog 

steeds is het aanleggen van groen vaak slechts 

een onderdeel van een project of gebiedsontwik-

keling. Bij een ontwikkeling wordt niet altijd geke-

ken naar wat het netwerk nodig heeft aan soort 

groen. Zonde. Het volbrengen en versterken van 

dit netwerk is essentieel voor plant- en diersoorten. 

Amfibieën kunnen bijvoorbeeld niet door stedelijk 

gebied migreren, als er onvoldoende nat grasland 

of poelen zijn. Daarmee wordt een volledig stad 

een obstakel voor deze soort waarmee zijn voort-

bestaan onder druk staat.’

onderzoek
‘We hebben, als Wijkraad, onderzocht wat er voor 

nodig is om een dergelijk groen kralensnoer te 

verwezenlijken. Ten eerste zal er een mooie, goed 

leesbare en voor iedereen toegankelijke kaart 

moeten komen waarop het einddoel zichtbaar 

moet zijn. Een mooi groen netwerk door heel 

Eindhoven. Daardoor wordt meteen zichtbaar waar 

op dit moment al groen is, en waar nog groen en 

verbindingen nodig zijn. Als dit er is, kan iedereen 

in Eindhoven daaraan aanhaken en bijdragen. Zo 

kan een eetbare tuin ook functioneel bijdragen aan 

dit netwerk doordat bijvoorbeeld blijkt dat er een 

belangrijke natte schakel mist. Dan kan een poel 

uitkomst bieden!’

‘Alle losse stukjes groen  
verbinden tot een groot 
netwerk!’

1b. stedelijke  
ecologische structuur

‘Verder bestaan er enorm veel praktische pro-

ducten en ingrepen die helpen deze verbin-

dingen tot stand te brengen. Deze zouden op 

deze site zichtbaar moeten zijn, zodat iedereen 

dit kan inzien en kan inzetten. Sommigen zullen 

meet van toepassing zijn voor de Gemeente 

of woningbouw zoals een faunatunnel. Een 

betonnen tunnel die verzonken in het wegdek 

ligt waarmee kleine zoogdieren veilig kunnen 

oversteken. Ook zijn er ecoduikers. Een randje 

aan de pijler van een brug zodat zoogdieren en 

amfibieën langs de betonnen pijlers kunnen. 

Maar er zijn ook middelen waarmee bewoners 

kunnen helpen. Door er bijvoorbeeld voor te 

zorgen dat een harde erfafscheiding niet tot aan 

de grond loopt, kunnen egels van tuin naar tuin 

om voedsel te zoeken. Kortom; groen-beleid 

zichtbaar maken voor iedereen.’

GROEN ZOEKGEBIEDEN VERBINDEN 

gebied A met B
verbinden

A

B

ECOLOGISCHE GEBIEDEN VERBINDEN 

meer leefgebied 
en vruchtoverdracht 
planten

soorten rijkdom
flora & insecten

soorten rijkdom
fauna

faunapassage
bovenlangs

faunapassage
onderlangs

tegelijk een 
ecoduct
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gemeentegrens
tuinopp.woonbedrijf

HENRI 
DUNANT
PARK

40,5Ha = 1,8 x Henri Dunantpark 

aan vergroening

 

   

     

81Ha totaal 

tuin-oppervlakte 

woonbedrijf

50% vergroenen

= 40,5Ha

bron: n.v.t.

22 voetbalvelden

HENRI 
DUNANT
PARK

   

22Ha    =

81Ha totaal 
tuin-oppervlakte 
woonbedrijf

50% vergroenen
= 40,5Ha
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 3a. groen mutatieproces 3a. groen mutatieproces 3. de bewonersvereniging    3. de bewonersvereniging

aanpak
‘Als Bewonersvereniging die de belangen van 

dieren en planten behartigen, stellen wij Woonbe-

drijf voor om een aantal zaken aan te pakken. Het 

mutatieproces kan en moet groener worden, dus 

moet anders ontworpen worden. Hierdoor worden 

voor- en achtertuinen van nieuwe huurder groener. 

Goed voor de biodiversiteit, wateropname en hitte-

vermindering. Als Woonbedrijf een nieuwe groene 

norm voor de voortuin heeft, kan dit ook worden 

nageleefd. De achtertuin heeft een hoger privége-

halte, dus moet vooral door enthousiasme en com-

mitment van de huurder groen blijven. We stellen 

voor dat er een soort groene keuze-winkel komt 

voor nieuwe huurders. Zodat ze kunnen kiezen 

welke tuin ze willen. De kosten voor onderhoud 

kunnen, als huurders het zelf niet willen doen, mee 

in de servicekosten.’

de natuurlijke stad de natuurlijke stadde natuurlijke stad63 641a deelhoofdstuk

‘Minder hekken, 
meer heggen!’

3b. van hek 
naar heg

aanleiding
‘Wij weten, als bewonersvereniging, dat heggen 

en hagen erg waardevol zijn voor verschillende 

diersoorten. Voor bijvoorbeeld vogels bieden ze 

beschutting, is het een plek om te nestelen en 

bieden sommige hagen ook bessen als voedsel. 

Heggen en hagen fungeren ook als een soort 

stapstenen om van de ene tuin naar de andere tuin 

te kunnen. Deze verbindingen zijn essentieel voor 

een goed functionerend ecosysteem zodat planten 

en dieren, net als mensen, kunnen migreren.’

urgentie
‘We zien echter enorm veel harde afscheidingen 

in ons leefgebied. Doordat steeds meer mensen 

kiezen voor harde houten of betonnen schuttingen, 

kunnen dieren niet gemakkelijk van tuin naar tuin. 

Door heel Eindhoven ligt dus een enorm groot en 

fijnmazig grit van barrières voor dieren. Daarbij zien 

we dat niet alle inwoners een juist beeld hebben 

over het onderhoud van heggen en hagen en niet 

beseffen hoeveel ecologische waarde heggen en 

hagen hebben. Hier zijn wij dus een uitdaging om 

het collectief bewustzijn te vergroten.’

onderzoek
‘We hebben ons, als bewonersvereniging, ten 

doel gesteld om steeds minder hekken en steeds 

meer heggen en hagen in Eindhoven te realiseren 

zodat dit verbindingen tussen worden in plaats van 

barrières. We zien een erg grote kans om dit vanuit 

processen van Woonbedrijf te doen, zodat er op 

jaarbasis daadwerkelijk wat bereikt kan worden! 

We hebben hiervoor met meerdere mensen en 

afdelingen van Woonbedrijf gesproken. Hieruit 

blijkt dat Woonbedrijf meestal standaard houten 

of betonnen schuttingen plaats. Bijvoorbeeld bij 

nieuwbouw en renovatie, maar kleinschaliger 

onderhoud van losse schuttingdelen of bijvoor-

beeld als de schutting van twee huishoudens aan 

vernieuwing toe is, dan komt er gemiddeld 6 a 8 

strekkende meter aan schutting voor terug.’

‘Het lijkt ons voor de dieren en planten een enor-

me winst, als Woonbedrijf standaard hagen en 

schuttingen gaat plaatsen in plaats van hekken en 

schuttingen. Om te onderzoeken wat deze beleids- 

en procesverandering potentieel voor resultaat 

zou opleveren, hebben we naar de cijfers van 

Woonbedrijf geïnformeerd. Van de ruim 30.000 

wooneenheden, is een deel grondgebonden met 

tuin. Van de schutting rondom deze tuinen zijn is 

in 2015 600 m1 aan nieuwe schuttingen geplaatst. 

Dit gaat dan alleen om de schutting(delen) die 

doordat ze out en rot zijn, aan vervanging toe zijn. 

Dit hadden allemaal mooie groene heggen en ha-

gen kunnen zijn! En daar zitten dan nog niet eens 

strekkende meter bij nieuwbouw- en renovatie 

trajecten. Er valt dus nog veel te verbeteren en te 

vergroenen.’ 

GROENE HEG IN METERS

hek → heg
600m1 hek per jaar 
kan vervangen worden
naar heg

2.700 mutaties 
en nieuwbouw
50% daarvan is tuin 
= 1.350 tuinen →

de helft daarvan: 
675 tuinen 
krijgt een heg

10,5km is de afstand van 
HighTec Campus Eindhoven 
naar Nuenen

woonbedrijf

10,5km heg

High Tech Campus 
Eindhoven

Nuenen

bron : Linda Tuiten

675 tuinen x (√60m2 
= 7,75  x 2 = ) 15,5m = 
10.462,5m  = 
10,5km heg
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van hek 
naar heg

 3b. van hek naar heg 3b. van hek naar heg 3. de bewonersvereniging    3. de bewonersvereniging de natuurlijke stad

STUDIO 1:1 -- traineeship: 22 infographics for book ’EINDHOVEN de natuurlijke stad’ (the natural city) 

STUDIO 1:1 cover & spread ‘EINDHOVEN de  
natuurlijke stad’ research, infographics & bookdesign 

26

de natuurlijke stad

 op straat niveau       
 zoeken naar de   ‘kleine’ verbeteringen  voor een ‘groots’ 

 resultaat

resultaat
‘Het lijkt ons een enorme winst als er een collectie-ve mentaliteitsverandering op gang komt, waar-door alle inwoners beseffen dat hun acties effect hebben op de grote gevolgen zoals hittestress en wateroverlast. Dat het zeker bijdraagt om je tuin te ontharden, je regenpijp los te koppelen, je dak en de gevel te vergroenen. Als een aantal huishou-dens in elke straat, in elke wijk, in de hele stad dit doen, dan maakt dat absoluut verschil. Het zicht-baar maken van dit grote plaatje en effect draagt bij om er aan deel te nemen!’

Vergroening van het 
maaiveld dit verbetert de doorlaatbaarheid, en er ontstaat verkoeling door verdamping.

door verhard oppervlak op het maaiveld is er 10 -20% minder verdamping 

schaduw
O2

vergroening van straatprofiel

BESPARING DOOR VERMINDERING HITTE STAD

aarde
beplanting

10 -20% meer verdamping
meer vocht vasthouden

vergroening van daken

vergroening van het maaiveld

bron: Klimaat en de stad, Synergos Communicatie

beplanting
bijv: sedum

substraat laagisolerend:
minder stookkosten 
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hitte
opvang

1. de wijkraad    

1. de wijkraad
 1a hittestress en wateroverlast

 1a hittestress en wateroverlast

de natuurlijke stad

eindhoven 

de natuur- 
lijke stadkopje

m re, expe landae. Ut aborrun tiametur?

Lenihit laborio commolorae. Ut latiur? Ut quam eos aliquis dit, omniendanto quae 

reperciet escilit re moluptas et excearu mquaspici volende nonseque maximpo 

remquat.

Nem es rest endae. Ximenec tatiae velendit, cus pratem delit, omnis iusda secae. 

Tate modistrum ipienih itamet re vellendenda dolum libus qui quassint molorum 

quamus id quo quiant illaborio. Apeditiam, inctorit volume magni beroressunt aria 

dolupta quost aliquo digendus maximi, conseque conse nis sum simus mosaped 

itaquatio es ut laccus.

Que lit, sinvel mos con cus quiaes simpor modigendis earum laboria voluptae. 

Ipsam estiossequo beritat inverrovit fuga. Nequo etur alignim inctur sed utat 

volorum qui dolores as eum est velit doluptae. Ut aut rendaest, qui vent la dunde-

lia comnimi, que voloritat aperum in cus ditius magnatem. Ut at explam esequam 

intusam aut ditioreste cor sum aut faciet pel in est, volecto que nonseni hiciis dem 

nam, aut prernam cuptam suntis abore provide llecume nditatiandel inum, in et 

omnimet maximene pe corerum incieni molorib uscipis volenit aut idi omnimi, quia 

siment mo voloris dolorro riberum dis con el etur, solo blabori ommolla ceptat.

Aquo oditaectur aut ut ut perum recae. Ta nonecae rendis audis am vollicil ius 

miliquatur?

Lore, id undae labo. Lupid et veratis dit quae. Ucia con rem res ditiatus, ium qui 

voloris et untotatecum a corporem quossum quibus plaborent abori num quam, 

10 aanbevelingen voor 

woonbedrijf om de  

biodiversiteit in  

eindhoven te helpen 

behouden of versterken.
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Dit is een rug van 10 mm breed, check met drukker of dit klopt!! dit document is dus ook 10mm breder
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 3b. van hek naar heg

 3b. van hek naar heg

3. de bewonersvereniging    

3. de bewonersvereniging

  Van hek naar heg : als er    een schutting vervangen    moet worden ten behoeve van   het onderhoud, laten we   een heg plaatsen..  

resultaat
‘Wij zien een ontwikkeling waarbij elk jaar steeds meer houten en betonnen schuttingen verdwijnen en steeds meer hagen en heggen verschijnen! Hier-door komen we steeds dichter bij een eindresultaat van een natuurlijke stad, waarbij alle kleine groen stukjes als een lappendeken met elkaar verbinden zijn. De heggen en hagen spelen daar een cruciale rol in als verbindende factor. Door continu goed te informeren en communiceren zal het voor mensen een vanzelfsprekende keuze worden om voor een heg of haag te kiezen.’

de natuurlijke stad

de natuurlijke stad
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Arash Aazami

Patrick Anthonissen
Geanne van Arkel

Wasim Arslan
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Michel Baars
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Frans Beckers
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Robin Berg

Eldert Besseling

Jan-Willem Van den  Beukel

Roger Beuting

Sabine Biesheuvel

Nienke Binnedijk

Bas Bloem

Jos de Blok

Janneke van Bockel

Claire Boonstra

Paul Borm

Wido van den Bosch

Pieter- Frank van Boven

Guido Braam

Maarten den Braber

Connie van den Broek

Wouter Buijze

Kathy Cink

Olivier  Coops

Gijs Corstens

Dick Couvee

Jo Cox

Siemen Cox

Jolijn  Creutzberg

Bart Crijns Elke Croiset van Uchelen

Ama van Dantzig
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Wang Long Li
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Omar Munie

Ronald Nanninga 

Tjeerd Nijboer

Bright Omansa Richards

Paul van Oosten

Machtelt  Oudenhuijzen

Arnoud Passenier

Marcel Peters

Rob Peters

Elien Phernambucq

Mircea Popa

Lian  Priemus
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Evert-Jan  Velzing

Willemijn  VerloopLouise Vet
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Berno van der Wal

Annette van Waning

Wim Wensink

Gijs Werschkull
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Jantine Wijnja

Marald Wikkeling

Boudewijn Wisse

Luc  de Witte

Ruud Zandvliet

Kees Aarts

Helen  Arenz

Martijn Arets
Martijn Aslander

Alette Baartmans

Harm van Beek

Jan van Betten

Olaf Blaauw

Maud Bloemberg

Stephan Bocken

Kees de Boer

Hugo de Boon

Minka Bos

Gerrit Bruggeman

Jeremy Croes

Rudi Daelmans

Duzan Doepel

Lucas Dols

Tom Duhoux

Leon van Duijn

Albert Dun

Rachelle Eerhart

Chantal Engelen

Francien Eppens

Charlotte Ernst

Niels Floor
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Eva  Gladek

Liedewij de Graaf

Maurits Groen
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Martin Havik
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Bob Hutten
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Patty Kluitmans
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Frits ter Kuile

Miriam  Landman

Tom Leenders

Emma van der Lees

Toon Maassen

Lineke  Maat

Mariah Mansvelt Beck

Christiaan van Maren Yagmur Masmas

Henry  Mentink

Hans  Meyer

Esther Molenwijk

Floor Nagler

Kamal Naji Lisa van  Nievelt

Arthur Nijhuis

Sabine Oberhuber
Thalita van Ogtrop

Pascal Ontijd

Anne Osinga

Didier Pierre

Janneke Plaisier

Alexander Prinsen
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Hennes de Ridder
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David Strik

Sijmen Tenwolde
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Pol Verhelle
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Marc Vooges

Laurens Waling

Iris van Wanrooij

Daan Weddepohl
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Rikus Wegman

Patrick  van de Westelaken

Dennis Wiersma

Coert Zachariasse

Arjen van der Zee

Nicolien Zuidgeest

Lisanne van Zwol

Joris Arts

Fiene van Loock

Hans Meijs

Ashoka Netherlands changemakers map: -- design optimisation of 
data generated by Gephi software

Annual new years wish 
SCHSCH >

NRC-Handelsblad M-Magazine infographic -- freelance Design of pages for Het Parool, newspaper



ART-DIRECTION & VISUAL DESIGN  

design & superviosion photography 
Amsterdam Index Party invitation -- 
employed by Vandejong

Foam Poster & invitation design & typography -- 
employed by Vandejong

Art-direction & design Stadsschouwburg Amsterdam 
‘LUST’-- employed by StudioMeiboom 

IJvloot event for PMB
-- employed by Vandejong



BRANDING  & INFOGRAPHICS DESIGN

Achmea insurance company internal communication con-
cept, concepting &designing -- employed by Vandejong



EDITORIAL AND VISUAL DESIGN

Amsterdam Index Magazine design & editing -- 
employed by Vandejong

NRC-Handelsblad M-Magazine, 
design & illustration (see next page)
-- freelance, 10 issues.

Identity Matters Magazine design ---  
freelance, 1 issue

Foam Magazine design & typography -- 
employed by Vandejong



Concept, design & photography invitation card Agentur art-space -- freelance

Concept, design & photography booklet & invitation Reaal Insurance Company -- freelance for 
Kessels/Kramer

CONCEPTUAL & VISUAL DESIGN



CONCEPTUAL & VISUAL DESIGN

Concept & design year and month brochures Stadsschouwburg Amsterdam -- freelance for ...,Staat

self initiated project: editing &design book themed ‘the City’. Co-creation with Sietske Sips, Annette van Waaijen,  
Laylah Tweedie-Cullen, published by Amsterdam University Press -- final exam work

RESEARCH, EDITORIAL AND BOOK DESIGN



design folder & leaflet -- freelance co-operation with Vinland Concepts & Campaigns

Illustrative children’s book ‘The girl who 
ate the world’-- self-initiated project

Design & photography
season card SCHSCH 

Ramses Bakker, groep 3b, wil 

later meubelmaker worden.

‘Ik timmer heel vaak robots met mijn 

vader, van oud hout. Mijn hele kamer 

hangt er vol mee!’

ILLUSTRATIVE VISUAL DESIGN



Advertisement Agentur art-space 
-- freelance

BNO membership-card & mini calendar in a box -- 
freelance co-creation with designer Saar Manders

CONCEPTUAL & VISUAL DESIGN

design of catalogue of TAC project designed Hotel-rooms, during Dutch Design Week. co-creation with Sietske Sips -- freelance

Design and realisation of one of the TAC project Hotel-rooms, 
‘Tactiel’ during Dutch Design Week. co-creation with Sietske Sips 



LOGO DESIGN

S.G.C. Lion
J. Hauser
W.J.M. Aalders

Hr. J. P. van Lennep
Mw. A. G. M. Meiland

General Practitioners Practice Overtoom 174  logo design -- freelance Stop de uitverkoop logo design-- freelance Wondertuinen logo design -- freelance

Felix & Sofie logo  set design -- freelance

Leesmij logo -- employed by Vandejong

Mumdoes logo design -- freelance

De Biesterije logo -- freelance
Logo Spaarndammerhout -- freelance

rethink refugees event logo design -- 
freelance for Ashoka



ILLUSTRATIVE VISUAL DESIGN

Several cards and invitations for different clients
-- freelance



BRANDING & VISUAL DESIGN

Concept &Brand Identity 
design Ahrend campaign  
at Milan Salone di Mobile -- 
employed by StudioMeiboom 



VISUAL CONCEPT & WEB DESIGN

Website, newsletter and 
promo materials for Leesmij, 
a website for youngsters to 
promote literature. -- em-
ployed by Vandejong.



BNO new members web-
site & ‘grocery bag full of 
‘fresh’ new members A5 
postcards: concept & design 
-- freelance co-creation with 
designers Saar Manders & 
Frederik Molenschot

CONCEPT & WEB DESIGN
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Hello Margaux,

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken 
van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. 

Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min 
of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “
Hier uw tekst, hier uw tekst” wat het tot min of meer leesbaar nederlands maakt. Veel 
desktop publishing pakketten en web pagina editors gebruiken tegenwoordig Lorem 
Ipsum als hun standaard model tekst, en een zoekopdracht naar “lorem ipsum” ont-
sluit veel websites die nog in aanbouw zijn. 

Verscheidene versies hebben zich ontwikkeld in de loop van de jaren, soms per 
ongeluk soms expres (ingevoegde humor en dergelijke).Het is al geruime tijd een bek-
end gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid 
wordt door de tekstuele inhoud. 

Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min 
of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “
Verscheidene versies hebben zich ontwikkeld in de loop van de jaren, soms per on-
geluk soms expres (ingevoegde humor en dergelijke).

Met een hartelijke groet,

Nadia Moukhtari

Margaux Valadaux
10 Rue de la Laque
AA4075 Paris
France

datum
03.07.2016

betreft
ontwerp

code
21.0016

referentie
Nail Paint Love

Rietzangerweg 25

1111 VG  Diemen

The Netherlands

+ 31 20 330 36 37

IBAN 152648567954

BTW 12658952

KVK 12345678 B-01

info@ nailpaintlove.com

nailpaintlove.com
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design flyer, leaflet & business cards V Beauty Spa -- 
freelance

STATIONARY VISUAL DESIGN

design flyer, leaflet & business cards V Beauty Spa 
-- freelance

NADIA MOUKHTARI

CEO

RIETZANGERWEG 25

1111 V
G DIEMEN

THE NETHERLANDS

+31 20 779 71 22

INFO@IN–PAINT.COM 

IN–PAINT.COM



VISUAL BOOK DESIGN

Het 
verhaal 
van 
Holland

Design proposals for Park21 -- employed at Üppig 
Identitiy Store

Design proposals for Photo-Acadamy Amsterdam  
-- employed at Üppig Identitiy Store


