
WEEK 14 DECEMBER 2019

Het is week 14 en ik begin langzaam de 
druk te voelen van de deadline voor mijn 
stageverslag.
Het is gelukkig lekker druk op kantoor en 
ik heb een hoop te doen maar Peter als 
je dit terug leest… GA AAN DAT VERSLAG 
BEGINNNEN JE HEB NOG MAAR 4 WEKEN!!!!!!
Het nadeel is altijd dat de opdrachten super 
leuk zijn die ik krijg op mijn stage en dat 
verslag is alles behalve leuk

Deze week ben ik begonnen met 
het uitwerken van de Wunderbaum 
kerstactie. Mijn oorspronkelijke idee 
om een interactieve webpagina te 
maken kon helaas niet doorgaan. Er is 
uiteindelijk gekozen voor een andere 
oplossing ( foto’s en beschrijving op de 
TR website zelf ) omdat er te weinig tijd 
is om een compleet werkende kalender 
te maken. Ik heb gelukkig wel goed 
kunnen kijken naar de mogelijkheden 
maar helaas dit plan niet kunnen 
uitvoeren. De actie zelf heb ik gelukkig 
wel afgekregen en het eindresultaat ben 
ik zeer tevreden mee. 

Ook heb ik deze week samen met 
Astrid de productie opgepakt voor 
de kersttoespraak van Juliana en 
Greet Hofmans ( voor de voorstelling 
repelsteeltje en de blinde prinses ). 
Het is hilarisch om als onderzoek een 

hele middag oude kersttoespraken te 
kijken van Beatrix en Juliana en daar 
uiteindelijk zelf een komische versie voor 
te bedenken/schrijven. Het was dan ook 
niet makkelijk om onze lach in te houden 
tijdens het filmen en bedenken van deze 
video. 

Verder heb ik deze week verschillende 
knoppen gemaakt voor op de website om 
bezoekers sneller de digitale magazines 
te laten bezoeken/lezen. Volgende week 
ga ik ook kijken of de button er ook voor 
gezorgd heeft dat bezoekers sneller het 
magazine nu gaan lezen of juist helemaal 
niet.

2 weken terug heb ik voor een creatieve 
sessie een plan geschreven en ook mijn 

plan afgerond voor het onderzoek naar 
de gebruikers van de website van TR. 
Volgende week hoop ik deze projecten 
te kunnen oppakken en ook uit te mogen 
voeren want helaas is het nu steeds te 
druk op kantoor om aan deze taken toe 
te komen. De plannen liggen er, nu nog 
uitvoeren!

Leukste moment deze week: Dat 
zijn toch wel de opnames met Kim 
van Zeben en Joke Tjalsma voor 
de kersttoespraak. 2 geweldige 
actrices die hun rol overtuigend 
spelen als koningin Juliana en 
Greet Hofmans. Zij zijn in staat 
om van een saaie toespraak een 
hilarische video te maken. 

Stomste moment deze week: Tja 
ik ga het toch weer zeggen… dat 
verslag is een doorn in het oog.


