
Het begint elke dag steeds kouder te 
worden…. En dan besef je dat de herfst er 
aankomt en je elke dag zeiknat geregend 
op kantoor aankomt. MAAR WE BLIJVEN 
POSITIEF! Ik heb dankzij dit seizoen weer 
een goed excuus om me de hele dag vol 
te proppen met warme chocolademelk en 
kruidnoten.

Wat voor werkzaamheden heb 
ik verricht deze week?

Ik ben aan de hand van alle feedback die 
ik heb gekregen bij Vruchtvlees dit gaan 
toepassen op al mijn ontwerpen. Ook ben 
ik voor de Instagram accounts nieuwe 
templates gaan maken die beter aansluiten 
op de huisstijl en makkelijk aangepast 
kunnen worden. 
Verder ben ik deze week begonnen met 
een onderzoeksplan te schrijven naar de 
gebruikers van de website van Theater 
Rotterdam. Ik heb onderzoek gedaan naar 
verschillende onderzoekstechnieken ik 
kan gebruiken. Denk hier bijvoorbeeld aan 
interviews afnemen of testpersonen regelen 
die hardop vertellen wat ze van de website 
vinden en welke problemen ze tegen aan 
lopen.

Ook maak ik nog steeds elke week de 
straatvraag ( hier over heb ik geschreven 
in week 01 ) Dankzij de feedback van 
Vruchtvlees heb ik ook voor de straatvraag 
een nieuw ontwerp gemaakt en sinds kort 
ook andere technieken gebruikt om te 
filmen. Ik heb hier voor gekozen omdat het 
item op Instagram heel goed bekeken wordt 

en ik ook graag de video wil plaatsen of 
Facebook. Daarom zijn we overgestapt van 
iPhone naar een professionele camera set 
om sneller te kunnen editen en de video 
zowel op klein formaat als groot formaat te 
kunnen exporteren.

Tussen deze opdrachten door heb ik gewerkt 
aan visitekaartjes voor de Welcome to our 
guesthouse makers, posters aanpassen voor 
de voorstelling Eindspel en verschillende 
banners en visuele uitingen gemaakt voor de 
jeugd campagne van Theater Rotterdam.

WEEK 04 OKTOBER 2019

Stomste moment dat ik deze week 
heb meegemaakt: een uur lang op 
straat lopen met een camera en 
microfoon en geen enkel persoon 
kunnen vinden om een interview af 
te nemen! Ik denk dat het aan het 
regenachtige weer ligt dat iedereen 
in Rotterdam die dag chagrijnig was 
en me totaal negeerde.

Grappigste moment dat ik deze 
week heb meegemaakt: Amanda 
en Indy die me zo hard lieten 
schrikken in de gang dat ik bijna in 
me broek plaste van angst….


