INFOGRAPHIC (PRAATPLAAT)

Park om de Hoek
stappenplan
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 omgetoverd 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.

A
1.

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

2.

Die kloppen
aan bij een
gebiedsmakelaar
of worden
hiernaar doorverwezen via een
(buurt)duurzaamheidsorganisatie.

3.

Scan van
plannen op
haalbaarheid en
impact.

a. Bewoners
werken zelf de
plannen verder
uit.

4.

Daarna
volgen twee
scenario’s:

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 ondersteunen, ofwel door
(buurt)organisaties
die er gebruik van
maken bij het
ondersteunen van
bewoners.

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

5. Plan en
financiering
gereed en
gebiedsmakelaar/gemeente
akkoord en
betrokken.

Park om
de Hoek
(PODH) Kit

B
6.

Vervolg
participatieproces en verdere
verkenning van
de buurt.

C
7.

Co-creatie
via gezamenlijke
ontwerpsessie.

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

inspiratie of helpende hand

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

8.

Gezamenlijk
ontwerp klaar en
start aanleg.

9.

Samen
planten en vieren.

10. Afspraken
rond voor mooi
houden park door
bewoners.

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

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.

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

BRAND IDENTITY

Dutch
Automated
Mobility

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

https://dutchautomatedmobility.com/

Dutch
Automated
Mobility
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-

Dutch
Automated
Mobility

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

BRAND IDENTITY
Logo voorstel 1B

2

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

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

Logo voorstel 1B

3

10 kleurvariaties
voor verschillende
emoties.

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

Logo voorstel 1B

4
Font

kleurpalet

5

Google font:
Overpass

App symbool

Apple

6

Kan in verschillende
kleurvariaties, afhankelijk van de dag in de
week: emoties veranderen met de dag.

C 78
M 94
Y 44
K 67
R 45
G 20
B 44

Overpass bold
C 78
M 94
Y 44
K 67

C 31
M 100
Y 55
K 40

C 13
M 94
Y 66
K 4

C 0
M 84
Y 72
K 0

C 0
M 35
Y 72
K 0

C 7
M0
Y 46
K 2

C 82
M 12
Y 71
K 1

C 76
M0
Y 36
K 0

C 53
M2
Y 23
K 0

C 82
M2
Y 71
K 85

R 45
G 20
B 44

R 127
G 20
B 53

R 204
G 42
B 66

R 233
G 69
B 64

R 249
G 180
B 87

R 242
G 237
B 162

R 0
G 153
B 106

R 0
G 176
B 177

R 127
G 199
B 202

R 0
G 46
B 27

Regular: Unt qui ut is accab intus
eaquam ea volorempore volorestis
sanditist vollatus elicipiFuga. Itatiurias eum doluptam delit occupti
nulpa sedicia temquiae nonserr
uptatiatent pa prerum qui optaquae.
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 quatiassed uta quasped quia doluptatus, que rehendi cipicia am, sinti
veni ut.
Quis am rem.
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.

G en golfje
1 kleur nu
alle kleuren?
icm badges < google
in app icoon
wijn rood werkt dan niet

C 0
M 14
Y 94
K 4
R 203
G 42
B 66

C 0
M 84
Y 71
K 0
R 233
G 69
B 65

C 51
M 100
Y 54
K 60
R 80
G 14
B 51

C 78
M 94
Y 44
K 67
R 45
G 20
B 44

C 0
M 84
Y 71
K 0
R 233
G 69
B 65

C 0
M 14
Y 94
K 4
R 203
G 42
B 66

C 31
M 100
Y 54
K 40
R 127
G 19
B 54

C 51
M 100
Y 54
K 60
R 80
G 14
B 51

Android

C 78
M 94
Y 44
K 67

C 31
M 100
Y 55
K 40

C 13
M 94
Y 66
K 4

C 0
M 84
Y 72
K 0

C 0
M 35
Y 72
K 0

C 7
M0
Y 46
K 2

C 82
M 12
Y 71
K 1

C 76
M0
Y 36
K 0

C 53
M2
Y 23
K 0

C 82
M2
Y 71
K 85

R 45
G 20
B 44

R 127
G 20
B 53

R 204
G 42
B 66

R 233
G 69
B 64

R 249
G 180
B 87

R 242
G 237
B 162

R 0
G 153
B 106

R 0
G 176
B 177

R 127
G 199
B 202

R 0
G 46
B 27

C 78
M 94
Y 44
K 67

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

R 127
G 19
B 54

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

R 45
G 20
B 44

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

C 31
M 100
Y 54
K 40

C 78
M 94
Y 44
K 67

C 31
M 100
Y 55
K 40

C 13
M 94
Y 66
K 4

C 0
M 84
Y 72
K 0

C 0
M 35
Y 72
K 0

C 7
M0
Y 46
K 2

C 82
M 12
Y 71
K 1

C 76
M0
Y 36
K 0

C 53
M2
Y 23
K 0

C 82
M2
Y 71
K 85

R 45
G 20
B 44

R 127
G 20
B 53

R 204
G 42
B 66

R 233
G 69
B 64

R 249
G 180
B 87

R 242
G 237
B 162

R 0
G 153
B 106

R 0
G 176
B 177

R 127
G 199
B 202

R 0
G 46
B 27

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

C 31
M 100
Y 54
K 40
R 127
G 19
B 54

C 0
M 14
Y 94
K 4
R 203
G 42
B 66

C 0
M 84
Y 71
K 0
R 233
G 69
B 65

C 51
M 100
Y 54
K 60
R 80
G 14
B 51

C 78
M 94
Y 44
K 67
R 45
G 20
B 44

C 0
M 84
Y 71
K 0
R 233
G 69
B 65

C 0
M 14
Y 94
K 4
R 203
G 42
B 66

C 31
M 100
Y 54
K 40
R 127
G 19
B 54

C 51
M 100
Y 54
K 60
R 80
G 14
B 51

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

BRAND IDENTITY
2

Logo voorstel 5.1
schild beter zichtbaar

Font: Akkurat

ARIJ
Logo en schrijfwijze ARIJ definitief voorstel, 7 maart 2019

3

Logo voorstel 5.1
gebruiksvariant indien
nodig: kleiner beeldmerk

ARIJ
Logo en schrijfwijze ARIJ definitief voorstel, 7 maart 2019

4

Schrijfwijze

ARIJ

safety

ARIJ

risk

ARIJ

needs

ARIJ

responsivity

Logo en schrijfwijze ARIJ definitief voorstel, 7 maart 2019

5

kleurpalet D

C 0
M 84
Y 71
K 0

C 0
M 14
Y 94
K 4

C 31
M 100
Y 54
K 40

C 51
M 100
Y 54
K 60

C 78
M 94
Y 44
K 67

R 233
G 69
B 65

R 203
G 42
B 66

R 127
G 19
B 54

R 80
G 14
B 51

R 45
G 20
B 44

Logo en schrijfwijze ARIJ definitief voorstel, 7 maart 2019

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

INFOGRAPHICS (PRAATPLATEN)
Acute zorgketen Voorne-Putten: zorg op de juiste plek op het juiste moment.
Wat is er aan de hand?

Provincie Noord-Brabant

definitief : 26 februari 2019

ontwikkelingen

II. Toename rit duur naar patiënt
en naar SEH:

Toename besteld ALS vervoer: door concentratie van zorg. De ambulancezorg als “transportband” van ziekenhuizen.

I. Toename rit frequentie

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

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

III. Lage bezettingsgraad:

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.

Algemene trends: als mondigere patiënten,
bevolkingsgroei etc?

Wonen

Personeelstekort op de ambulance.

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

Zie
voor aangrijpingspunten
voor de
borging van
de kwaliteit
van zorg.

26% Winkel
ruimte
24% Kantoor
ruimte
18% Bedrijfsruimte

4,7

HA gaat rijden
naar patiënt.

HA beoordeelt patiënt:
conclusie verdenking
hartinfarct.

(hartinfarct)

HA belt MKA
(eigen nummer).

MKA: stuurt Ambu.

Ambu gaat rijden.

Ambu komt aan.

Ambu: triage: bevestiging
verdenking hartinfarct.
Neemt behandeling over.

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

Ambu: rijden naar
Maasstad.

Ontvangst Ambu in
Transferium Maasstad
en overdracht.

47%
32

4,6

Halderberge

€2.000/m2
€9,00/m2

MKA: triage:
verdenking CVA.

MKA: stuurt Ambu.

Ambu gaat rijden.

Ambu komt aan.

Ambu: triage: herseninfarct waarvoor protocol:
anti-stollingsbehandeling
nodig.

(beroerte)

Ambu ( i.o.m. MKA ): keuze
voor ziekenhuis dat antistollingsbehandeling 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.

Ambu komt aan bij
Van Weel.

Ambu gaat rijden van
Van Weel naar EMC.

Ontvangst Ambu in
Transferium EMC en
overdracht.

3,5

23%
24%
12%

Zundert

16%
13%
8%
Best

MKA: stuurt Ambu.

Ambu gaat rijden.

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

Ambu komt aan.

0’

+2’ +1’

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.

2,1

26%
25%
8%

=15’

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

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

perceptie

1. Burger ervaart elke minuut als

2. Met bekwame hulp, op het

te lang en met iedere minuut neemt
de stress en paniek toe.

moment dat actie wordt ondernomen
voelt het slachtoffer/de omstander
zich al ontzorgd.

tijd

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

2. 15 min normtijd = 2 min
meldkamer, 1 min uitrukproces en 12 min aanrijtijd.

3. Geen wetenschappelijke

4. Behandelrichtlijnen

onderbouwing voor 15’.

relevanter dan sturen op
normtijd.

kwaliteit
Expert-opinie:
1. De kwaliteit van de acute zorg-

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

Aangrijpingspunten
voor de borging van de
kwaliteit van zorg.
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Dit stel kan bijvoorbeeld in de huidige
woningmarkt van Eindhoven kiezen uit
2,1 geschikte koopwoningen.

38%

makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. 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

gesprekspartner voor overheden,
woningbouwverenigingen en
projectontwikkelaars.

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

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

Toename ritduur

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

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

Bewustwordingscampagne: wanneer
wel en wanneer niet 112 bellen?
Regionale bereikbaarheidsstudie
(RHDHV) bij wegontwerp en gebiedsontwikkeling rekening houden met
bereikbaarheid voor hulpdiensten.

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

Bij planning werkzaamheden meer
aandacht voor minimaliseren effect
op hulpdiensten.

Agenderen in VRRR.
Informatiecampagne: waarom concentratie van zorg ook waardevol is voor
Voorne-Putten.

Ambulancezorg Nederland en andere
partijen in acute zorgketen: toewerken
naar uniformering begrippen en
urgentieclassificatie.
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Vestigingsklimaat Voorne-Putten voor
zorgpersoneel aantrekkelijk(er) maken.
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Aanpassing afspraken op landelijk
niveau: wettelijk kader ambulancezorg.
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K

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

AZRR helpen in lobby om B-ritten uit de
logistieke keten te halen.
Stimuleren opleiden zorgpersoneel /
HBO zorgopleiding op Voorne-Putten.

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

me
Autonorsdrukte
verkee

Personeelstekort
op de SEH

2 infographics for Rebel Group, combined
with a report about The Ambulance care

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

¬ Deze visuals zijn gemaakt om binnen en tussen

de gemeenten en met de gemeenteraden op Voorne-Putten een constructieve
dialoog te kunnen voeren gericht op het
borgen van de kwaliteit van de acute zorgketen.

Visuals gerealiseerd door:

Campagne: wanneer 112 en spoedzorg (HA/HAP)?

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

chain in Voorne-Putten (near Rotterdam)
-- employed at Public-Cinema

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

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

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

Personeelstekort
op ambulance

=2,1

34%
25%
23%

Lage bezettingsgraad

.....
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.....
BUITEN
SCOPE

Natuurlijke trek
naar de stad

Over de NVM
De NVM is met ongeveer 4200 leden de
grootste Nederlandse vereniging voor

3,9
€ 2.430
€ 11,20

AZRR en Maasstadziekenhuis: SEHtransferium voor verkorting overdracht
waardoor ambulances eerder vrij:
verkorting ritduur.

.....
BUITEN
SCOPE

Autonome
verkeersdrukte

Zorgconcentratie

.....
BUITEN
SCOPE
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Toename besteld
ALS vervoer

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

To
e

4. Landelijk

Per
op asonee
mb lste
ula
ncekort

La
ge
be
z

ort
tek
els
ne EH
rso S
Pe p de
o

Toename ritfrequentie

ge
ria
rt
ve

Overtriage

druk door ontwikkelingen.

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

definitief : 26 februari 2019
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Algemene
trends

2. Zorg staat wel onder

keten is toegenomen door concentratie van zorg. Sluiting van HAP
Hellevoetsluis en SEH in het SMC
zijn daar voorbeelden van.

Slachtoffers,
omstanders
en familie

Landelijke cijfers als referentiekader

Analyse en start behandeling
in Maasstad.

tussen de gemeenten en met de gemeenteraden op Voorne-Putten een constructieve dialoog te kunnen voeren gericht op het borgen
Visuals gerealiseerd door:
van de kwaliteit van de acute zorgketen.

MKA: triage: onwel, reageert
slecht op aanspreken.

¬ Deze visuals zijn gemaakt om binnen en

Omstanders bellen 112.

Eindhoven
€2.330/m2
€10,90/m2

12,9

€2.080/m2

(buikaneurysma)

Sint Anthonis

46%

€2.090/m2
€9,80/m2

11,2

€2.120/m2

64%
28

2,8

€2.310/m2
€9,10/m2

Baarle-Nassau

3. rAAA

€1.830/m2

13,1

Veghel

56%

€2.380/m2

11,2

Schijndel

Boekel

Oisterwijk

40%
43

Roosendaal

Uden

46%

30%
16%
19%

Tilburg

Alphen-Chaam

17%
21%

Analyse en start
behandeling in EMC.

52%

3,3

€2.570/m2
€11,40/m2

28%

Breda

4,6

Mill en Sint Hubert

Bernheze

Den Bosch

Waalwijk

16%
13%
8%

€1.930/m2
€9,30/m2

Aangezien
hetavond
avond
Aangezien het
is:is:
niet
naarSMC
SMCmaar
maardoorrijden
niet naar
doorrijden
naar Maasstad.
naar Maasstad.
Patiënt belt 112.

2,7

€2.620/m2
€10,90/m2

Noord-Brabant

12%
7%
Bergen op Zoom

2. CVA

€1.930/m2

58%
26

Analyse en start
behandeling in Maasstad.

Totaal aantal
aanbod landelijk
wonen

12,3

Oss

26%

HA of HAP trieert:
mogelijk hartinfarct.

Structureel
aanbod landelijk
wonen

24%

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

Oosterhout

Patiënt belt HA of HAP:
ernstige benauwdheid.

41%
-

64%
42

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

1. ACS

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

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

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

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

Agrarisch

Business

€2.320/m2
€9,70/m2

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.

Personeelstekort op de SEH.

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 aanzuigende werking van de stad.

Autonome verkeersdrukte: door de economische hoogconjunctuur neemt de algemene
drukte op de wegen toe. Dit zorgt voor vertraging voor met name verkeer van en naar de
grote steden.

= Krapte
Indicator

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

Actueel beeld van de regionale vastgoedmarkt 2018

De acute zorgketen staat onder druk door verschillende ontwikkelingen.

Infographic for Idemia -- employed at Public-Cinema

BRAND IDENTITY
infographics
eenvoudige illustraties
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2,5%

7,5%

infographics
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40%
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100%

25%
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stap 1

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

80%
60%

privacy

40%

Tekst bij infographic.

50
40%

40%

stap 2

elementen

lijndiktes 3, 1, 0.5, 0.25pt

typografie

tinten
contrast

stap 3

doel

Tekst bij infographic.

40%

x

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

WELCOME
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Considerati is het juridisch
en public affairs adviesbureau
voor de digitale wereld. Grote
en groeiende technologie- en
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datagedreven organisaties vertrouwen op onze expertise en
klantgerichte oplossingen.

%
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U heeft
van de
vragen juist beantwoord!
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E-learning

CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE

KRIJG GRIP OP UW
AVG COMPLIANCE

Privacy
Leadership
Monitoring &
Enforcement

Monitoring &
Enforcement
6
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WELCOME
Considerati is het juridisch
en public affairs adviesbureau
voor de digitale wereld. Grote
en groeiende technologie- en

8

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

Legitimacy

2
1

Culture &
Awareness

Beoordeeld met een 8,5
op Springest

Monitoring &
Enforcement

datagedreven organisaties vertrouwen op onze expertise en
klantgerichte oplossingen.

Monitoring &
Enforcement

De opleiding (2, 5 of 9 dagen)

Transparency

» 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

page

concerning

MATURITY SCAN
2018

date

page

title

Click to add text

Powerpoint design

date
7,5%

2,5%
40%

10%

Click to add text

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 klantgerichte oplossingen.

CLICK TO EDIT

version

CLICK TO EDIT

25%

100%

80%

60%

40%

15%

» O.a. de Autoriteit Persoonsgegevens,
het Openbaar Ministerie, Loyens &
Loeff en ABN AMRO gingen u al voor!

Considerati levert tevens data protection officers
(DPO’s/FG’s), DPO-ondersteuning, hulp bij datalekken 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.

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.

Advertisement

Voor meer informatie
consideratie.com/education

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

| T 020 07370069
| Amsterdam

2018 Identity design, fonts, color palette,
data visualisation stylesheet for Considerati consultancy. Illustration style
by Marc de Wolf -- employed at PublicCinema

BRAND IDENTITY
2018 Brand Identity ‘Tuinkafe’
Icanchangetheworldwithmytwohands. -- Freelance

Om het gebruik van kleur te introduceren, kun je gebruik maken van 3 kleurgroepen: elk staat voor een ingrediëntensoort in de thee (of gebak?) >>>>

bloemen

kruiden

Het Tuin Kafe

Het Tuin Kafe
wees welkom in
onze groene & eetbare oase midden
in de stad!

specerijen

¦ 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!

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

¦ Kruiden voor thee of salade
voor op de boterham pluk je zelf
in de pluktuin.
Onze chutney en vlierbloesemsiroop, 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!

met groen vlak:

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

pluktuin - eigen tuinen - kafe
www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl
Toepassing uithangbord: maat: 50 x 40 cm
(materiaal: plastic? duurzaam?)

TUINKAFE_flyer_def.indd 2

Menukaart
voorkant

thee

koffie

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

¦ Slow koffie

2,50

¦ Chikko not coffee
Een biologisch alternatief voor cafeine
van geroosterde chicorei
met melk
met havermelk

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, afkomstig 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
Huisgemaakte taart met ingrediënten
uit de tuin

3,50

fris

¦ Appelsap

26-04-18 13:51
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2,80
3,00

2,50

¦ Vlierbloesemlimonade
2,50
Huisgemaakt door I can changers Coen en
Natascha van vlier uit de tuin, het Erasmuspark en het Rembrandtpark
¦ Smaakwater
Plat of bruisend bronwater infused met
kruiden en bloemen uit de tuin

boterhammen

2,00

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

3,50

¦ Zoete boterham
Tarwe of volkoren boterham van Iambe
met Bonbon hagelslag of pindakaas.
extra onbelegde boterham

2,00
0,50

Weck potten 3 opties: 1. staand met illustratie
achterkant: afhankelijk van hoeveel verschillende er zijn, kun je meerdere visuele 'menu's
maken (of een poster)

braam

Rubus fruticosus

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

braam

Rubus fruticosus

thijm

Thimus vulgaris

braam

Rubus fruticosus

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

thijm

braam

Peterselie
Petroselinum sativum

Rubus fruticosus

braam

Rubus fruticosus

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

Peterselie
Petroselinum sativum

rode bes

thijm

Thimus vulgaris

Ribes rubrum

rode bes
Ribes rubrum

thijm

Peterselie
Petroselinum sativum

Thimus vulgaris

thijm

Thimus vulgaris

rode bes
Ribes rubrum

Thimus vulgaris

Peterselie
Petroselinum sativum

3. staand zonder illustratie

Peterselie
Petroselinum sativum

2. liggend met illustratie

Ideeën voor preeg zegel (sticker folie
blinddruk)

rode bes
Ribes rubrum

rode bes
Ribes rubrum

zaterdag 22/09/2018
13.00-16.00
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AARDE & CO
BEE HEROES
DESIGNATHON WORKS
DE KEUKEN VAN HET ONGEWENST DIER
RUIK
I CAN CHANGE THE WORLD
STADSHOUT
WITH MY TWO HANDS
STERK IN ETEN
jasper leijnsenstraat 21
¦ amsterdam west ¦
VELD & VAAS
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 regenwateropvang werkt

INFORMATIE
Rainproof en NMT Zuid helpen je aan informatie 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 biologische 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 - bloemschikking 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

WE

BRAND IDENTITY

LEER ALLES OVER

COMPOSTEREN!

kom kijken
en/of doe mee
met de gratis
workshops
Landelijke Compostdag
Zaterdag 17 maart
13.00 - 16.00
eigen tuinen - pluktuin - tuinkafe
LEER ALLES
OVER

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

www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl

COMPOSTEREN!
zaterdag 17 maart 13.00 - 16.00
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 Bokashisysteem, een wormenbak en koud composteren
in compostbakken.

Het Tuinkafe is open en serveert koffie,
thee en taart.

locatie

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

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.

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.

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

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.

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.

GRATIS ENTREE
- CASH ONLY Meer informatie is te vinden op onze website:

WWW.ICANCHANGETHEWORLDWITHMYTWOHANDS.NL

Poster and flyer for festival icanchangetheworldwithmytwohands .
-- Freelance

Poster and flyer about composting for
icanchangetheworldwithmytwohands
and NMT Zuid. -- Freelance

DATA DESIGN
INTERNET NUMBER TRANSFERS

TRANSFER FLOW IPv4 addresses

2017

2017

2016

237 IPv6

15.7%

2,200 IPv4

TRANSFERS

RU

642,43

UA

279,552

UA
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DE

GB

182,528

GB

PL

182,272

PL

DK

164,096

DK

TR
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TR

DE
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DE

TRANSFERS

21,383,424 IPv4

69,888
83,968

addresses

increase on the total amount
of ASN transfers in 2017

PA allocations
20,615,168
addresses

allocations
(3,247 /32s)
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2017

606 IPv4

PI assignments
(22 /48s)

484

418

1,594 IPv4

215

2016

PI assignments
768,256 addresses

31.8%

66,560

262,656 731,904
increase on the total amount
of addresses transferred
between RIRs in 2016

125 IPv4 INTER-RIR TRANSFERS 2,310,912 addresses
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APNIC
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82

23

17
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TOTAL
8,293

addresses

IPv6

1,161,728

17,664

addresses

addresses

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

6.9%

1,833

assignments

Tampere

2017

2016

= 10.000
addresses

6 PI

resources

1,131,520

ALLOCATIONS & ASSIGNMENTS

NL
IR
BG
HU
ES
SY
FR
KZ
CZ

30 legacy

allocations

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

Oslo

3,291/22

IPv4 allocations

158
allocations

assignments
to IXPs

Helsinki

Stockholm

Government
Roundtable, Minsk
› 19 April 2017
› 1st of its kind in CIS
region

St. Petersburg

Tallinn

Riga
Glasgow

24

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

Amman

LEGEND
(32-bit)
assignments

(16-bit)
assignments
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10
allocations &
assignments

allocations

temporary
assignments

assignments
to IXPs

ASNs returned
back to the free
pool

IANA

12,288

addresses allocated
from pool of recovered
IPv4 addresses

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

3,605,504

total number of IPv4
addresses allocated in 2017

Kuwait

Academic

Measurements

DNS: Domain Name System

NOG: Network Operators Group

Governance

RIPE Meeting

Hackathon

RIPE NCC Member Lunch

Industry

RIPE NCC Regional Meeting

IoT: Internet of Things

RIPE NCC Training Course

IPv6

Security

I-star

Open source

IX: Internet exchange

IGF

LEA

NREN/NOC

Lorem ipsum

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

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

Manama
Bahrain Doha
Riyadh

Dubai

Abu Dhabi

Muscat

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

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

GRAPHIC DESIGN & INFOGRAPHICS

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

BRANDING & GRAPHIC DESIGN

March 27th
& 28th 2017

March 27th
& 28th 2017

VOORBEELD

Program day 2

Program day 1
8:15 - 9:15 Registration & Welcome coffee

09:00 – 09:30 Registration & Welcome coffee

9:15 - 9:45 Opening speeches

09:30 – 10:00 Opening & Recap day 1

9:45 - 11:00 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)

Amma Asante

10:00 – 10:30 Keynote Address by Mustafa Ozbilgin (Professor
Human Resource Management and Organisational
Behaviour and Associate Dean for Equality and
Diversity, Brunel University London, UK)

Lisa Nishii

11:00 - 13:00 Breakout Sessions
workshop 1
Rethink & reshape ‘the refugee

workshop 2
Rethink & enable welcoming

image’ given by Nathanael Molle
(Singa, France)

communities given by Jared
Feuer (Welcoming America,

workshop 3
Rethink & nurture refugee talent
given by Sofia Appelgren (Mitt
Liv, Sweden)

USA)

workshop 4
Rethink & research refugees

Mustafa Ozbilgin

10:30 – 12:00 Open Space: Engage & co-create
solutions with Ashoka fellows

inclusion at work given by Lena
Knappert & Hans van Dijk (Tilburg
University, The Netherlands)

12:00 – 12:30 Lunch

Nathanael Molle

Jared Feuer

Sofia Appelgren

13:00 - 13:45 Lunch & Crosswalk

March
27th & 28th 2017

Hans van Dijk

12:30 – 14:00 Open Space: Engage & co-create
solutions with Ashoka fellows

Lena Knappert

15:30 – 16:00 Reception & Introduction

13:45 - 15:45 Breakout Sessions
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

workshop 8
Rethink & research refugees

financial empowerment given
by Abdoulaye Fall (Winkomun,

inclusion at work given by Lena
Knappert & Hans van Dijk (Tilburg

Spain)

University, The Netherlands)

16:00 – 17:30 Talks

Sofia Appelgren

Jeremy Lachal

Vincent Hejduk

Abdoulaye Fall

Hans van Dijk

Nathanael Molle

Guillaume Capelle

Vincent Hejduk

Abdoulaye Fall

Mia McKenzie

Jeremy Lachal

Maja Grcic

Rikko Voorberg

17:30 – 18:00 Drinks & Middle-Eastern Bites

Lena Knappert

15:45 - 16:15 Music & Theatre intermezzo

18:00 – 19:45 Talks

16:15 - 16:45 Sharing outcomes of breakout sessions
16:45 - 17:00 Reflections of the day
17:00 - 17:15 Formal Closing by Ashoka, wrap up & thank you by PwC

Jared Feuer
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invitation:
March
27th & 28th
2017

reThink refugees
Ashoka, PwC,
The Hague and
Tilburg University

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 innovation, 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

Day 2

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

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 accelerator: an action oriented program with the aim
to further implement and scale selected solutions in The Netherlands.

Warmly,
Your reThink refugees team
design by

Bright Richards

Hans van Dijk
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8:15 - 9:15 Registration & Welcome coffee
9:15 - 9:45 Opening speeches
9:45 - 11:00 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)
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11:00 - 13:00 Breakout Sessions
workshop 1
Rethink & reshape ‘the
refugee image’ given by
Nathanael Molle (Singa,
France)
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Innovative & SystemChanging Solutions
to Create Impact
For Refugees & Host
Societies
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10:00 -10:30 Keynote Address by Mustafa Ozbilgin (Professor
Human Resource Management and Organisational
Behaviour and Associate Dean for Equality and
Diversity, Brunel University London, UK)
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Mustafa Ozbilgin

10:30 -12:00 Open Space: Engage & co-create
solutions with Ashoka fellows
12:00 -12:30 Lunch
12:30 -14:00 Open Space: Engage & co-create solutions
with Ashoka fellows
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Program day 2
09:00 -09:30 Registration & Welcome coffee

9:45

16:00 -17:30 Talks
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March
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28th 2017
Bazaar of
Ideas,
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workshop 2
Rethink & enable welcoming communities given by
Jared Feuer (Welcoming
America, USA)

13:00 - 13:45 Lunch & Crosswalk
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March 27th
& 28th 2017
Jared

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.

So join reThink refugees on 27th & 28th
join reThink
refugees on 27th & of March! We believe your voice is a critical
addition in finding impactful solutions for the
28th of March!
register before the challenges on this topic. Please register before
the 24th of March to participate. We very much
24th of March
look forward to welcoming you at the event.
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Innovative & SystemChanging Solutions
To Create Impact
For Refugees & Host
Societies

Bazaar of
Ideas,
The Hague

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 challenges and their solutions. In addition, there will
be workshops provided by academic research
professionals in collaboration with the University
of Tilburg.

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.

Mustafa Ozbilgin

March
27th &
28th 2017

March
27th & 28th
2017
Bazaar of
Ideas,
The Hague

Paul Mbikayi

19:45 – 20:00 Wrap Up

17:15 – 18:00 Drinks & Middle-Eastern Bites
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meer waterverdamping
dus uitdroging

de helft daarvan:

675 tuinen
ECOLOGISCHE GEBIEDEN VERBINDEN

krijgt een heg
bron: Groen loont :Tom Bade, G erben Smid, Fred Tonneijck
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-- kaart

van een natuurlijke stad,
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stukjes als een lappend
eken met elkaar verbinde
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keuze worden om voor
een
heg of haag te kiezen.’
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en nieuwbouw

‘Wij zien, als Wijkraad, dat er redelijk wat groene
gebieden, parkjes en tuintjes zijn in Eindhoven. Op
zich verkeerd. Maar door onze banden met beleidsmakers weten we dat er in een Groenbeleidsplan
van de Gemeente een ambitie ligt om een Stedelijk Ecologisch Netwerk te maken door groen met
elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat een groen
netwerk dat gezond is doordat plant- en diersoorten kunnen migreren.’

!!! kaart

C
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2.700 mutaties
50% daarvan is tuin
= 1.350 tuinen →

81Ha
81Ha totaal
totaal
tuin-oppervlakte
tuin-oppervlakte
woonbedrijf
woonbedrijf

aanleiding

o

40

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

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

weinig wind
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kan vervangen worden
naar heg
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stenen en bitumen
oppervlaktes
absorberen hitte

hek → heg
600m1 hek per jaar

en steeds meer regenen. Hierdoor valt in een
= 7,75 x 2 = ) 15,5m =
korte tijd enorm veel water dat onze riolen 10.462,5m
niet
=
aankunnen. Hierdoor lopen straten, tuinen en
10,5km heg
huizen onder water waardoor schade aan woningen en inboedel ontstaat. Ook plant- en diersoort
is deErafstand
ondervinden10,5km
‘natuurschade’.
zijn voorvan
zowel
HighTec
Campus
Eindhoven
de opwarming
als voor
het water
verschillende
Nuenen
manieren omnaar
dit tegen
te gaan. We weten dat
via onze contacten met beleidsmakers er hard
wordt gewerkt aan grotere
oplossingen zoals
woonbedrijf
Nuenen
ondergrondse wateropvang of het aanleggen van
waterpleinen. Ook weten we dat de Waterschap
hemelwater wil opvangen in bovengrondse syste10,5km
heg
men zodat het langzaam de grond in kan
trekken.
Maar er zijn ook veel manieren waarmee bewoners zelf kunnen bijdragen zoals het ontharden
van de tuin, het loskoppelen van de regenpijp op
het riool. Ook draagt het bij om bijvoorbeeld
tuinen
High Tech Campus
Eindhoven
en gevels te vergroenen, waardoor lokaal
de hitte
niet toeneemt.’

WATEROVERLAST
schade aan
woning en inboedel

secundaire
economische
schade
doorsnijding
infrastructuur
natuur
gerelateerde
schade

bron:gemeentegrens
Economische schade na overstromingen wordt onderschat: Emil Everhuis,
Teuntuinopp.woonbedrijf
Morselt, PAtrizia Bernardini en Bas Jonkman

bron : Linda Tuiten

bron: n.v.t.

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

INFOGRAPHICS & EDITORIAL DESIGN
B

Annual new years wish
SCHSCH >

Gijs Corstens

REFUGEES

Joost van der Hel

Myriam Sahraoui

Veerle Luiting Wasim Arslan

Henk Willem Tiktak

Patty Kluitmans

Bert Helvoirt
Maurits Kreijveld

Arnoud Passenier

Peter Koppert
Mireille Kinket

Maarten Hajer

REFUGEES+CIRCULAR ECONOMY

Tim Holland

Sabine Oberhuber
Thalita van Ogtrop

Árpád Gerecsey Wendelien Hebly
Mariah Mansvelt Beck
Patrick van de Westelaken

Minka Bos
Liesbeth Kerstens

Henk Jan Beltman

Merijn Everaarts

Marcel Schouwenaar

Daan Weddepohl
Harm van Beek

Jan-Willem Van den Beukel
Louise Vet

Marcel Peters
Andy Ridley

Jurjen De Vries

Bas Gehlen

Huub Meessen

Liedewij de Graaf

Emma van der Lees

Hugo de Boon

Kees Aarts
Leon van Duijn

Iris van Wanrooij
Selma Seddik
Tonnis Hooghoudt

Jeroen Janssens
Kirsten Herben-Steinbusch
Maurits Groen

Ivar Davids
Hennes de Ridder
Bram Geenen
Anne Osinga
Claire Boonstra
Martijn Arets
Stephan Bocken
Wienke Giezeman Martijn Aslander
David Strik

Dominique Deguelle

Geanne van Arkel

Dorus Galama
Frans Beckers
Kees de Boer
Tom Duhoux Ellen Schindler
Esther Molenwijk
Rene Dijkstra Serge Kornuyt
Sander Geelen
Evert-Jan Velzing
Tom Hermans
Albert Dun
Frank J.H. Dobbelsteijn

Roger Beuting

Bart Timmers

Rob Peters
Rick Goud

Dick Uyttewaal
Jeroen Tas
Daan Dohmen

Marald Wikkeling

Maarten den Braber
Olivier Coops

Richard Faas

Annemiek Vroom
Michiel Visser
Hisham Shatou

Corinne Jansen

Boudewijn Wisse
Johan Hoorn
Yosef Safi Harb
Ronald Nanninga
Jim Stolze
Maaike Schnabel
Wang Long Li
Arjan in 't Veld
Paul Veugen
Coen Van de Steeg
Karlijn Korten
Pieter Doevendans
Niels Meijsen Kristel Logghe
Eline van Vrijland- van Beest
Dennis Gijsbers
Marieke Hart
Patty Kluytmans
Janno Barlage
Fiene van Loock

Rob Franken

Fanny Koerts
Sjoerd Maaden

Henry Mentink
Willemijn Verloop
Edvard Hendriksen
Ruud Zandvliet

Mircea Popa

Pieter- Frank van Boven

Diego Menchaca

Michel Baars

Didier Pierre

Rob Hoogma

Joris Arts

Bas Bloem

Jan Jonker

Arjen van der Zee
Wido van den Bosch
Bob Hutten
Ivo Salters
Marjolein Helder

Sietske Rozie

Jos de Blok

Tom van Soest

Rik Ruigrok

Navied Tavakolly

Erich Taubert Anne-Sophie Shürmann
Michiel Tebbes

Annette van Waning

Hans Meijs
Jeroen Langevoort
Mary van Vucht

Bas Luiting

Mark Slegers

Machteld Huber

L. Engelen

Roy Pype

Nick Guldemond

Tim Kouthoofd

Yagmur Masmas

Marius Smit

Roy Vercoulen

Eva Gladek

Gerard Tijmes
Luc de Witte

Marit Roosen
Francien Eppens
Nienke Binnedijk
Lisanne van Zwol
Philip Troost
Nicky van Gennip

Jo Cox

Helene van der Vloed
Eveline Goldhoorn
F. Vriends

Duzan Doepel

Coert Zachariasse

Michiel van Wickeren

Marielle Sijgers
Leo van Loon

Jeremy Croes
Eric Logtens

Elke Croiset van Uchelen
Tjeerd Nijboer

Sarineke Klok

Saskia Moerbeek
Anoniem

Angelique Van de Venne
Arthur Nijhuis

Daan Roosegaarde

Martijn Lopes Cardozo
Wouter Buijze

Sabine Biesheuvel

Michel Schuurman
Olaf Blaauw
Jørgen van Rijn

Guido Braam

Joop Verhoeven

Thomas Rau

Rachelle Eerhart

Joost De Kluijver

Bart Crijns

Paul Borm
Eldert Besseling

Toon Maassen
Jonas Martens Thirza Monster
Sytze van Stempvoort
Chantal Engelen
Siemen Cox

Gerrit Bruggeman

Otto Reuchlin

CIRCULAR ECONOMY

Arash Aazami

Rudi Daelmans

Paul Geurts van Kessel
Christiaan van Maren

Amelie Veenstra
Koos Schenk

Mireille Geijsen

Charlotte Ernst
Maud Bloemberg

Camille Van Gestel
Martin Havik

Bert van Son

Pascal Ontijd
Tom Leenders

Frits ter Kuile

Rikko Voorberg

Marc Vooges

Teun van de Keuken
Andy Hall

Jan van Betten
Guido van Staveren van Dijk

Victor van Tol

Niels Floor

Alette Baartmans

Paula Konter

Alexander De Groot

Robbert Wefers Bettink
Shockstar Imenkamp
Hans Meyer

Janneke Plaisier

Truus Vegter

Brigitta Kramer

Simone Veldema
Harmen Spek

Dick Couvee
Marion Groen in 't Woud

Eddy Sas
Lisa van Nievelt
Tamar Berger
Miriam Landman
Aram Hasan
Marc Lankreijer
Lucas Dols Peter Hobbelen
Anna Smit
Bright Omansa Richards
Eddy te Rietstap
Matthijs Jaspers
Nicolien Zuidgeest
Floor Nagler
Pol Verhelle
Jolijn Creutzberg
Sijmen Tenwolde
Lineke Maat
Helen Arenz
Gijs Werschkull
Bas van den Berg
Rikus Wegman

Wim Wensink

Peter Gillissen

Paul van Oosten

Henk Griffioen

Marinka Dohmen

Machtelt Oudenhuijzen
Bernard Merkx

Maaike Graaf

Connie van den Broek

Karel Hendriks

Ama van Dantzig
Tim Vreugdenhil

Omar Munie

Bakri Hilani

Kamal Naji

Sophie Hulshof

Frits Terkuilen
Claire Schaepelynck

Frans Dolmans Erika Feenstra
Ineke Bakker

Rian Ederveen

Rita Visscher

Jantine Wijnja
Dick Holt
Charlie MacGregor
Kathy Cink

Lian Priemus

Laurens Waling

Janette de Lange
Robin Berg

Mardjan Seighali

Maja Grcic

Adrianne Jonquière
Dennis Wiersma
Sjoerd Hania

Anoniem
Anoniem

Ramin F. Azarhoosh
John van Tilburg
Signe Seilich Jensen

Fleur Bakker

Renée Frissen

Alexander Prinsen

Anoniem

Christof Hawle
Loes Leatemia

Linda Rook

Renzo Deurloo

Patrick Anthonissen

Sascha Stoffelen

Matthijs Huis in 't Veld

Janneke van Bockel

HEALTHCARE

Elien Phernambucq
Bibian Mentel
Berno van der Wal
Martijn Vastenburg

HEALTHCARE+
CIRCULAR ECONOMY

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

NRC-Handelsblad M-Magazine infographic -- freelance

Design of pages for Het Parool, newspaper

ART-DIRECTION & VISUAL DESIGN

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

Foam Poster & invitation design & typography -employed by Vandejong

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

IJvloot event for PMB
-- employed by Vandejong

BRANDING & INFOGRAPHICS DESIGN

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

EDITORIAL AND VISUAL DESIGN

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

Foam Magazine design & typography -employed by Vandejong

Amsterdam Index Magazine design & editing -employed by Vandejong

Identity Matters Magazine design --freelance, 1 issue

CONCEPTUAL & VISUAL DESIGN

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

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

RESEARCH, EDITORIAL AND BOOK DESIGN

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

ILLUSTRATIVE VISUAL DESIGN
Design & photography
season card SCHSCH

design folder & leaflet -- freelance co-operation with Vinland Concepts & Campaigns
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Illustrative children’s book ‘The girl who
ate the world’-- self-initiated project

CONCEPTUAL & VISUAL DESIGN

Design and realisation of one of the TAC project Hotel-rooms,
‘Tactiel’ during Dutch Design Week. co-creation with Sietske Sips
BNO membership-card & mini calendar in a box -freelance co-creation with designer Saar Manders

Advertisement Agentur art-space
-- freelance

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

LOGO DESIGN

rethink refugees event logo design -freelance for Ashoka

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

Mumdoes logo design -- freelance

Felix & Sofie logo set design -- freelance

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

General Practitioners Practice Overtoom 174 logo design -- freelance

Stop de uitverkoop logo design-- freelance

Logo Spaarndammerhout -- freelance
Leesmij logo -- employed by Vandejong

Wondertuinen logo design -- freelance

De Biesterije logo -- freelance

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. -- employed by Vandejong.

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

STATIONARY VISUAL DESIGN

Rietzangerweg 25
1111 VG Diemen
The Netherlands

Rietzangerweg 25
1111 VG Diemen
The Netherlands
+ 31 20 330 36 37
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France
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AA4075 Paris
France

IBAN 152648567954
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Hello Margaux,
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 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” ontsluit veel websites die nog in aanbouw zijn.

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” ontsluit 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 bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid
wordt door de tekstuele inhoud.

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 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 “
Verscheidene versies hebben zich ontwikkeld in de loop van de jaren, soms per ongeluk soms expres (ingevoegde humor en dergelijke).

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 ongeluk
soms expres (ingevoegde humor en dergelijke).

Met een hartelijke groet,
Met een hartelijke groet,
Nadia Moukhtari
Nadia Moukhtari
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design flyer, leaflet & business cards V Beauty Spa
-- freelance

Rietzangerweg 25
1111 VG Diemen
The Netherlands
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design flyer, leaflet & business cards V Beauty Spa -freelance

VISUAL BOOK DESIGN

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

Het
verhaal
van
Holland

Design proposals for Park21 -- employed at Üppig
Identitiy Store

