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INTRODUCTIE
Wat leuk dat je interesse hebt in mijn werk, in dit document zal
ik zo goed mogelijk mijn vermogen tot het creëeren van (digitale)
kunstwerkjes tentoonstellen.
Wil je me eerst even leren kennen?
•

•

•

•

Ik ben geboren in 1982. Ik ben opgegroeid
in Hoofddorp met Telekids, de Turtles, G.I.
Joe, de eerste Gameboy en een BMX.
Ik woon tegenwoordig in Haarlem met mijn
vrouw, Eva. Ze is niet alleen mijn steun en
toeverlaat, maar ook Privacy Officer en
rugbyspeelster.
Ik ben een Marvel fanaat. Er hangt zelfs
een Captain America schild op mijn
werkkamer.
Mensen die mij al enige tijd kennen
noemen mij ‘Er-WIN’. Waarom? Omdat ik
al heel wat mooie prijzen heb gewonnen.
Een paar van de mooiste: Een weekend
naar het Cannes Filmfestival, een weekend
Monaco, een snowboard en een barbeque.

•
•

•

•

•

Ik ga graag met Eva en/of met vrienden
naar de bios, uit eten of een feestje.
Ik probeer zo vaak mogelijk te hardlopen
of te fitnessen, maar ga het liefst
snowboarden, wakeboarden of suppen.
Ik heb al heel wat van de wereld mogen
zien (Thailand, Australië, Nieuw-Zeeland,
Hawaï), maar de ‘wanderlust’ is er niet
minder om geworden :) Hoog op mijn lijstje
staan Japan en Canada.
En ik wil me natuurlijk verder ontwikkelen
als UX/UI specialist. Ik haal mijn inspiratie
van Pinterest, Instagram.
Ik beheers heel wat programma’s uit
Adobe’s Creative Cloud. Adobe Xd is nog
redelijk nieuw voor me, maar ik leer snel!
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HEINEKEN CORE
MERCHANDISE PORTAL
DOEL:
Heineken zocht een manier om hun zakelijke merchandise op
een overzichtelijke manier aan horeca ondernemers van over
de hele wereld onder de aandacht te brengen.
AANPAK:
De PDF’s die voorheen verstuurd werden zijn omgebouwd
naar één grote ‘one-pager’. Met carrousels, ‘waterval’ en ‘box’
layouts werd er voor elke categorie een passende uitstraling
gevonden. Tweewekelijkse sessies met de klant leverde goede
feedback en nieuwe inspiratie op.
RESULTAAT:
De site is zo goed bevallen dat we verder konden gaan met
de vormgeving en bouw van diverse digitale ‘Commitment
Rounds’ (‘tijdelijke’ merchandise pagina’s voor o.a.
Desperados, Affligem en de Formule 1 merchandise van
Heineken).

BUREAU KELLERMAN
WEBSITE
DOEL:
De eigen site van Bureau Kellerman was nodig aan een update
toe. Duidelijk moest zijn dat Kellerman werkt voor mooie
merken en daarvoor nog mooiere campagnes maakt.
AANPAK:
Omdat de eigen site altijd veel interne discussies oplevert heb
ik deze zelf gebouwd. Met grote foto’s en overzichtelijke cases
probeerde ik niet alleen (potentiële) klanten te overtuigen,
maar ook mijn collega’s.
RESULTAAT:
Een visuele site met veel visuele stimulatie die zowel klanten
als collega’s konden waarderen. De beelden op de homepage
worden ‘random’ op de site geplaatst, dus geen tweede
bezoek is hetzelfde.

MAZDA OMIKUJI 2017
NIEUWJAARSLOTERIJ
DOEL:
Mazda organiseert elk jaar een loterij voor zijn klanten. In
2017 wilden zij deze loterij digitaliseren.
AANPAK:
We bedachten voor het Japanse merk de Omikuji actie: In
Japan kunnen stokjes uit kokers geschud worden om zo een
gelukswens voor het komende jaar te ontvangen. Wij stuurden
zo’n stokje met een code naar klanten.
Door de code in te vullen op de site konden deelnemers
mooie prijzen winnen, waaronder een weekend rijden in
een Mazda naar keuze, een Applewatch en een diner bij Ron
Gastrobar.
RESULTAAT:
Een goed ontvangen eerste versie van de digitale
nieuwjaarsloterij, die in 2018 met succes is herhaald.

5PLUS1
WEBSITE
DOEL:
Een overzichtelijke, moderne website, zonder te veel
poespas.
AANPAK:
Doordat de klant eigenlijk weinig van internet en
social media afwist heb ik ze aan de hand meegenomen door dit project. De site moest te bouwen zijn
door een jonge developer, dus de layout is redelijk
recht toe, recht aan.
RESULTAAT:
De developer is voor het eerst binnen zijn uren
gebleven en 5plus1 is meer dan tevreden over het
resultaat.

WHIRLPOOL
ACTIESITES
DOEL:
De internationale site van Whirlpool voldeed niet aan de
wensen van Whirlpool Nederland om te koppelen aan hun
acties. Ik maakte de actiepagina’s omtrent diverse acties voor
dit doel.
AANPAK:
Binnen de huisstijl van Whirlpool heb ik diverse ‘one-pagers’
opgezet met een unieke url.
RESULTAAT:
Dankzij korte lijnen met het marketingteam kon ik snel en
overzichtelijke actiepagina’s opleveren, waar in korte tijd veel
bezoekers hun keuze voor Whirlpool maakten.

EN NOG VEEL MEER!

FILM
ANIMATIE EN EDITS
Premiere en After Effects: met deze programma’s heb ik al
heel wat projecten afgerond. Digital Out of Home voor o.a.
Burger King, Servero en Hornbach. LED boarding in de ArenA
voor Huawei en hele producties voor o.a. Wellant, Looye en
Lee Kum Kee.

BEKIJK MIJN AFSPEELLIJST OP YOUTUBE
MET AFGERONDE PROJECTEN

VISUALS / LOGO’S

MS

M

A

TERD

A

The

Grasshopper

Photoshop of Illustrator: ik heb er al heel wat uurtjes aan
besteed. En ik haal nog steeds heel veel plezier uit het maken
van illustraties en beeldmateriaal.

FOOD, DRINKS & CHILL

Zelfkennis

Presentatie

Creativiteit

Zelfvertrouwen

Doorzettingsvermogen

Lef

Motivatie

PRINT
Print zal nooit helemaal ‘dood’ zijn. Zo af en toe krijg ik nog
een leuke print opdracht en dan is het toch wel weer fijn om
iets fysieks in je handen te hebben. Oude liefde roest niet.

VIND HET GAT
IN DE MARKT

DE INNOVATIETIP VAN STEINAR HENSKES,
BIRD CONTROL GROUP
Henry Ford zei eens: “If I had asked people what they wanted - they
would have said faster horses.” Laat je niet uit het veld slaan door
de aanvankelijk scepsis van anderen. En denk groot. Vindingen
hoeven niet compleet nieuw te zijn om toch een innovatie te
zijn. Een bestaand probleem oplossen met een bestaand
product kan een enorme doorbraak betekenen. Er is meer geld
dan goede ideeën. En er zijn meer goede ideeën dan mensen.”

UITVOERING
Als eerste ontwikkelde Steinar een apparaat dat werkt als een zaklamp en waarmee op afstand vogels verjaagd kunnen worden. “Ik
zocht daar partners voor, zoals productiebedrijven. Maar ik had ook
een distributienetwerk nodig om deze handbediende laser voor me te
verkopen. Toen merkte ik hoeveel moeite je moet doen om een
innovatief product in de markt te zetten. Eerst is men wat sceptisch.
Maar toen ik filmpjes liet zien en demonstraties gaf, zag men dat
het echt werkt. Mijn kennisniveau maakte dat ik met mijn idee naar
iemand kon toestappen.”

“Techniek is en zal altijd maatschappelijk
hartstikke relevant zijn!”
Stel je voor; je wordt al tijdens je studie
uitgeroepen tot beste studentondernemer ter wereld omdat jouw innovatie
de oplossing is voor een wereldwijd
maatschappelijk probleem. Moet je daar
nou specifiek een technische studie voor
hebben gedaan? Nee, niet perse. Maar
het helpt wel.

S

teinar Henskes (25) houdt van technologie en dan met name
de toepassing van laser. Hij ging Elektrotechniek studeren aan
de TUDelft en kwam erachter dat hij vooral de hoofdlijnen van
techniek leuk vindt, maar eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd is in alle
details. “Laat dat maar aan de ingenieurs over”, lacht hij. “Het maakt
voor deze studierichting uit of je graag aan de uitvoerende kant wilt

zitten of exact wilt weten hoe iets werkt en het zelf wil doen. Ik had
vooral een visie en een idee dat ik wilde realiseren. Dan helpt een
technische blik natuurlijk wel.”
Al tijdens zijn studie had Steinar een bedrijfje dat toepassingen
ontwikkelde met laserlicht, bijvoorbeeld voor de uitlijning van
bepaalde materialen. Toen hij op een avond in een weiland wat
speelde met een laserlamp, viel hem op dat de vogels wegvlogen.
“Dat zette me aan het denken”, vertelt hij. “Ik zag meteen een kans
want er zijn natuurlijk tal van plekken waar vogels niet welkom zijn
zoals luchthavens, boerenbedrijven en fabriekscomplexen. Ik ben
de literatuur ingedoken om uit te zoeken wat vogels afschrikt en
hoe dat werkt. Ik dacht als je laser kunt inzetten als een soort
moderne en diervriendelijke vogelverschrikker, dan heb ik een
gat in de markt gevonden.”

De Bird Control Group werd opgericht en de intelligente lasertechnologie die vogels verjaagt van plekken waar ze niet gewenst zijn, vond
al snel zijn weg. “Ineens zat ik bij Schiphol aan tafel. Ik heb hen mijn
ideeën en wat schetsen gegeven en vroeg letterlijk ‘kunnen jullie hier
iets mee? De luchthaven wilde natuurlijk een automatische laser,

HBO
De hogescholen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het
herindelen van de techniekopleidingen. Uiteindelijk moet een
keuze voor een techniek-studie daarmee makkelijker worden.
Dat betekent dat ze vaak enkele kleine opleidingen samen
hebben laten gaan, en daar grotere, bredere studies van hebben
gemaakt. Veel basisvakken leken toch al sterk op elkaar. Het
voordeel: je kunt sommige keuzes nog even uit-stellen. Twijfel
je tussen bouwkunde en civiele techniek? Met built environment krijg je een inleiding in allebei, en mag je later
specialiseren. Denk je aan engineering, maar wil je zoveel
mogelijk opties open houden? Sommige nieuwe opleidingen
combineren het met elektrotechniek en technische bedrijfskunde. Ook zijn er op-leidingen die sterk verwant zijn aan de
technische opleidingen, bijvoorbeeld: Milieukunde en
Ruimtelijke Ontwikkeling.
Bron: HBOstart.nl/techniek
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Hotpoint Luce combineert geavanceerde technologie en de
beste prestaties met design en maximaal gebruiksgemak.
De huishoudelijke apparaten van Luce binden vakkundig de
hoge kwaliteit van glas met de soliditeit van roestvrij staal en
ademen een innovatieve en elegante uitstraling.

Luce-apparaten zijn uitstekend te plaatsen met andere
producten uit de Luce-lijn. De geraffineerde details komen
voort uit de uiterste zorg die Hotpoint heeft voor het uiterlijk
en het technologische aspect.
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W
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Koop een
en win een voetbalén shoptrip naar Londen, Milaan of Parijs.
Meer info: indesitvoetbal.nl

Italiaans design | 5 jaar garantie
hotpoint.nl

CONCEPTING
Naast de ‘dagelijkse’ werkzaamheden vind ik het leuk om
mee te denken aan nieuwe manieren voor klanten om zich te
profileren. Zo bedacht ik de ‘Heineken rollercoaster’, Fleurop
Bloememory en de wrap flyer.

Dit was ‘m voor nu even. Ik hoop dat je een goede indruk hebt
gekregen van mijn kunnen. Keertje kennis maken? Koffie, biertje?
Geen probleem! Bel, app of mail gerust. Gezellig!

ERWINWEBER@OUTLOOK.COM
06 30 65 39 09

