
7:00 uur in de ochtend… mijn wekker gaat 
met veel kabaal af en ik hoor het tikken 
van de regen op mijn dakkapel. Ik geef toe 
het is een heerlijk geluid als je in bed mag 
blijven liggen. Echter weet ik dat ik weer 
door dit schijt weer moet gaan fietsen naar 
mijn stage. Maaaaaaar op deze blog schijnt 
altijd de zon! Ja ik geef het toe deze zin is 
wel erg zoetsappig maar he! Ik moet iets 
verzinnen om deze blog een beetje creatief 
te houden.

Mijn week begon met iets heel leuks, 
namelijk de kick of van de nieuwe familie 
voorstelling repelsteeltje en de blinde 
prinses. Tijdens deze kick-of maken de 
acteurs en andere crea Bea figuren kennis 
met elkaar en laten ze zien wat er aan decor 
ontworpen is en kostuums en lezen de 
acteurs een stukje voor uit het script. Ik had 
de taak gekregen om tijdens de kick-of te 
filmen voor de making van deze voorstelling.
Helaas was ik de dinsdag en woensdag deze 
week ziek thuis dus dat is een klein gat wat 
valt in deze blog.
Toen ik eenmaal weer half fris en fruitig 
terug was op kantoor kreeg ik een workshop 
aangeboden van Theater Rotterdam. De 
workshop heet Unconscious Bias (onbewuste 
vooroordelen ) Deze workshop werd gegeven 
om onszelf nog beter bewust te worden 
van de vooroordelen die we hebben en hoe 
je hier mee om kan gaan. De eerste stap 
daartoe is bewustwording van inzicht in je 
eigen denkpatronen en gedrag krijgen. Ze 
gaven veel theorie over hoe ons brein werkt 
en dat ieder mens onbewust oordelen heeft 
over iemand zonder dat die gene daar zelf 
bewust van is. Heel plat gezegd betekend 

dit dat we soms onbewust racistisch 
kunnen zijn puur door wat er alleen aan de 
buitenkant te zien is van een persoon en 
dat we meer moeten leren beoordelen door 
iemand beter te leren kennen ( onder kant 
van de ijsberg ) Dus kort gezegd meer die 
onbewuste gedachten bewust van worden 
en verder te leren kijken dat je neus lang is. 
Wat ook wel interessant was om te horen 
is dat het samenwerken in een groep beter 
lukt met vreemden mensen dan met mensen 
waarmee je op je gemak bent. Als je namelijk 
met vreemde mensen moet werken ben je 
sneller alert en overweeg je ook veel beter 
de keuzes die je maakt in de groep.
Verder heb ik deze week nog gewerkt aan 
wat standaard klusjes zoals de straatvraag 
editen en uploaden en hier en daar wat 
kleine klusjes. Ook heb ik deze week van 
mijn collega Merel een boek gekregen over 

beter leren focussen en hoe je makkelijk 
die focus knop aan ken zetten maar ook uit 
zetten. Ik heb pas een klein gedeelte van het 
boek gelezen maar het is zeer interessant 
om te lezen hoe je minder snel afgeleid kan 
worden en beter en efficiënter leert werken 
in verschillende omgevingen.

WEEK 07 OKTOBER 2019

Leukste moment deze week: Zelf 
bezoek ik altijd de familievoorstellingen 
van Theater Rotterdam, het was daarom 
ook erg tof om bij de kick of van deze 
voorstelling te mogen zijn en te filmen 
voor de making-of. 

Stomste moment deze week: 2 dagen 
ziek thuis zitten is best balen maar het 
was helaas even nodig. Gelukkig heb 
ik thuis wel nog kunnen werken aan 
verschillende school taken.

WEEK 10 NOVEMBER 2019

week 10 van mijn stage! Het was 
weer een tjokvolle week met  
leuke woordspelingen,  
champagne, taart, werken aan het 
onderzoek en Nicole die creatief 
met een banaan en 2 avocado’s 
een piemel kan maken.

Mijn week begon met het editen van de 
video voor TR op visite. Inhoudelijk was 
dit best wel een uitdaging wat de  
interviews de we hadden afgenomen  
waren erg leuk! Het enige nadeel is wel 
dat je van 40 min leuk materiaal een 
video moet maken van 6 min….. dit is 
gelukkig uiteindelijk wel gelukt kan ik 
je vertellen! Ook ben ik deze week in 
de avond gaan kijken bij de voorstelling 
eindspel in de koninklijke schouwburg 
van Den haag. Het was een speciale 
gelegenheid want we gingen de acteurs 
verassen met taart en champagne omdat 
ze 10.000 kaarten hadden verkocht voor 
hun voorstelling eindspel. Naast champie 
en taart moet er natuurlijk ook nog  
gewerkt worden dus ik heb die avond 
leuk alles gefilmd.
Verder deze week heb ik onderzoek ge-
daan voor de creatieve brainstorm sessie 
en hier een planning voor  

gemaakt. En een aantal mooie grafische 
dingentjes gemaakt voor een nieuw  
Instagram account van Theater  
Rotterdam en ik heb voor het Instagram 
account voor de jeugd een leuk nieuw 
fris logo gemaakt. Ook voor repelsteeltje 
heb ik een ‘’Repelmailtje’’ logo gemaakt 
voor alle mail updates voor de  
voorstelling en voor eindspel een  
leuke banner ontworpen die er voor 
moet zorgen dat mensen het digital  
magazine wille lezen als ze de  
voorstelling bezocht hebben of gaan  
bezoeken. In mijn heb ik weer goed 
gekeken naar hoe andere bedrijven dit 
doen en samen met mijn collega’s getest 
waar de lezer op drukt en hoe ik sneller 
de aandacht van de lezer kan pakken 
door middel van design. 

En dan nog heel leuk nieuws! Ik heb deze 
week op kantoor een nieuwe snellere 
computer gekregen met niet 1…. Maar 2 
beeldschermen! En naast een upgrade 
van onze werkplekken hoort daar  
natuurlijk een grote schoonmaak bij… 
dus die ga ik nu ook doen.

Leukste moment deze week: 
Deze week hebben we nieuwe pc’s 
gekregen en dat betekend  
sneller kunnen werken en nieuwe 4k 
displays

Stomste moment deze week: 
Deze week moesten helaas ook die 
pc’s geïnstalleerd worden en dat 
ging niet zonder slag of stoot…. 
Einde van de werk werkte gelukkig 
alles.


