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INTRO
Tijdens het tweede deel van de minor 
graphic design hebben we gewerkt aan 
een conceptuele opdracht. Hiervoor is er 
onderzoek gedaan naar global issues. Dit 
zijn problemen die op wat voor manier 
dan ook impact hebben op de wereld. 
Deze problemen hebben we onderzocht 
om vervolgens een standpunt/mening te 
nemen binnen dit probleem. Hierin was het 
belangrijk om een doel te stellen. Wat wil 
ik kwijt aan de wereld over dit onderwerp. 

Vanuit dit standpunt zijn we als grafisch 
vormgevers vertrokken om een concept 
neer te zetten dat deze boodschap kan 
communiceren. Het was hierbij belangrijk 
om het concept te laten testen, wat 
werkte er wel en wat werkte niet. Ook is er 
gewerkt aan het verkopen en presenteren 
van het ontwerp. Dit en nog veel is van A 
tot Z te lezen in dit conceptboek! Ik wens 
u veel kijk & leesplezier!

Nick Reijrink
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INSPIRATIEREIS
Aan het begin van deze opdracht werd ons 
gevraagd om te kijken naar onderwerpen 
die ons als ontwerpers raken. Dingen die 
je in het verleden bent tegen gekomen 
of onderwerpen die je interesse wekken. 
Zoals de kop van deze pagina aangeeft: 
“inspiratiereis”, is reizen letterlijk een bron 
voor mijn inspiratie. Naast reizen heb ik 
nog een grote bron van inspiratie en dat 
is de natuur. Veel mensen kennen mij als 
een sociale jongen die best wel druk is en 
altijd zijn woordje klaar heeft staan. Maar 
zodra ik op pad ben in de natuur slaat 

dit volledig om en kom ik echt tot rust. 
Dit is iets wat niet veel mensen achter 
mij zoeken als ze me niet goed kennen. 
Ik heb voor dit project dus gewerkt 
met onderwerpen die ik van dichtbij 
heb gezien en of heb meegemaakt. 
Onderwerpen waarvan ik vind dat ze er 
toe doen en waar iets aan moet worden 
gedaan. Mijn persoonlijk doel is daarom 
om mensen te laten nadenken over hun 
manier van  handelen. Dit was dan ook 
het startpunt van mijn onderzoek naar de 
“global issues”.
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GLOBAL
ISSUES



KINDERARBEID
Mijn eerste onderwerp is een onderwerp 
waarvan ik versteld van stond dat dit 
hedendaags nog getolereerd wordt 
waar dan ook ter wereld. Het gaat hier 
over kinderarbeid. Kinderarbeid houd 
in dat werkzaamheden door kinderen 
worden uitgevoerd. Vaak gaat het om 
zwaar, gevaarlijk en eentonig werk. Het 
werk is slecht voor de gezondheid en de 
ontwikkeling.   

Zelf heb ik dit gezien in Thailand. Dit was 
iets waar ik enorm van schrok. Ik dacht 
dat dit niet meer van deze tijd was en 
wond me er enorm over op. Dat is ook 
de reden waarom ik hier onderzoek naar 
wilde doen.

Wereldwijd zitten er meer dan 168 miljoen 
kinderen in deze afschuwelijke situatie, 
waarvan er 85 miljoen kinderen zeer 
gevaarlijk werk uit voeren. Maar hoe kan 
dit? Geen enkele ouder wil zijn kind toch 
laten werken op een veel te jonge leeftijd? 
Het probleem ligt vaak dieper dan deze 
eerste vraag, dat is waar ik ben achter 
gekomen nadat ik onderzoek deed naar 
kinderarbeid. 

Kinderarbeid ontstaat door verschillende 
factoren. De meest bekende hiervan 
zijn armoede, gebrek aan kennis, het 
ontbreken van goed onderwijs en het 
slecht naleven van de wetten die kinderen 
beschermen. Een groot bijkomend 
probleem is kinderhandel. De grootste 
reden waarom kinderen beginnen met 
werken is omdat hun ouders niet genoeg 
verdienen. Zonder loon is er geen geld 
voor eten.

Kinderarbeid is niet alleen een gevolg van 
armoede. Het is ook een oorzaak. Doordat 
kinderen die werken vaak niet naar school 
gaan, wordt armoede in stand gehouden. 

De meeste kinderarbeid vind plaats in 
Azië en dan met name in India. In India 
werken zo’n 4,5 miljoen kinderen tussen 
de 5 en 14 jaar. Deze kinderen werken 
vooral in steengroeven en in de kleding 
industrie. 

In Nederland is sinds 1874 het 
“kinderwetje” ingevoerd. Deze wet zorgt er 
voor dat kinderen niet meer in fabrieken 
mogen werken. In 1901 werd er nog een 
wet ingevoerd die doorslag gaf in het 
stoppen van kinderarbeid. Ondanks dat 
deze wetten kinderarbeid verbieden is 
er nog steeds spraken van kinderarbeid 
in Nederland, hoewel dit niet op grote 
schaal gebeurt. 

Kinderarbeid is een complex probleem 
wat niet in een paar dagen wordt 
opgelost. Het is een systeem  met 
veel haken en ogen die stuk voor stuk 
aangepakt moeten worden. Dit is een 
lastig maar zeer noodzakelijk proces in 
mijn ogen. Vandaar dat dit een van mijn 
onderwerpen is.

Figuur: Kinderarbeid per regio
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PLASTIC 
VERVUILING
Een van mijn grote hobby’s is duiken. Dit 
doe ik dan ook graag in de natuur. Zo 
ook twee jaar geleden in Indonesië. Na 
de eerste twee dagen wist ik dat dit het 
mooiste was wat ik ooit had gezien onder 
water. Dit veranderde helaas op dag 
drie. Al voor dat we het water in gingen 
vertelde mijn duikbuddy dat er die dag 
een andere stroming stond dan normaal. 
Deze stroming kwam vanaf de Indische 
oceaan. Overal dreef plastic onder water. 
Je kon je eigen hand niet eens zien als je 
hem uitstak. Ik besefte me toen dat dit 
een enorm probleem is voor de natuur 
maar ook voor de mens. Dit is dan ook de 
reden dat dit een van mijn onderwerpen 
is.

Wereldwijd wordt er zo’n 400 miljoen 
ton plastic geproduceerd. Meer dan een 
derde daarvan bestaat uit verpakkingen. 
Van al dit plastic wordt maar 9% 
gerecycled, 54% wordt gecontroleerd 
gestort of verbrand. Wat gebeurd er dan 
met de overige 32%? Dit beland (helaas) 
in het milieu. Tot 2018 belande er 86 
miljoen ton aan plastic in de oceaan. 

Wat willen deze cijfers nu eigenlijk 
zeggen? Nou, dat het enorm slecht is 
voor de natuur en ook het ecosysteem. 
Het plastic beland in de oceaan en 
daarmee ook in onze eigen voedselketen. 
Kleine vissen nemen microplastics op, 
deze vissen worden door grotere vissen 
gegeten en die vissen belanden op ons 
bord. We zijn dus als het ware onszelf “de 
mensheid” aan het vergiftigen. 

De oorzaak van dit enorme probleem 
begint bij? Juist ja, de mens. Het 
grootste probleem is dat door de mens 
uitgevonden kunststoffen niet op een 
natuurlijke manier vergaan. Hierdoor zorgt 
plastic voor een permanente vervuiling. 

Een volgend probleem is de gebruikstijd 
van plastic. Een plastic tasje uit een 
kleding winkel wordt gemiddeld zo’n 
tien minuten gebruikt. De afbreektijd 
daarentegen bedraagt 20 jaar. Het tasje 
is dan niet “opgeruimd” maar vergaan 
als microplastics in de natuur. 

Een ander belangrijk punt is de route die 
het plastic aflegt. Water voert plastic af 
naar het laagste punt: de zee. Rivieren 
brengen dus samen met de wind veel 
plastic naar zee. 

Het onderzoek van: “the Ellen MacArthur 
Foundation” voorspelt dat als we op 
deze manier doorgaan er in 2050 meer 
gewicht aan plastic dan vis in de zee rond 
drijft. De Verenigde Naties waarschuwen 
dat het zeeleven onherstelbaar verwoest 
zal worden. Koraalriffen blijken extra 
kwetsbaar voor plastic. De plasticsoep 
zal de voedselvoorziening van miljoenen 
mensen in gevaar brengen, terwijl de 
productie van plastic een nog hogere 
vlucht neemt door goedkoop schaliegas.

Ik denk dat we hier als mensheid met 
zijn alle iets aan kunnen en moeten 
doen! Vandaar dat ik voor dit onderwerp 
gekozen heb!
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ONTBOSSING
Over mijn laatste onderwerp is de laatste 
tijd veel gesproken in het nieuws. Grote 
stukken regenwoud worden met een 
sneltreinvaart verbrand en gekapt om 
plaats te maken voor andere doeleinden. 
Iedere 15 seconden verdwijnt er een stuk 
Amazonegebied ter grootte van een 
voetbalveld.

Waarom is dit zo’n groot probleem? Het 
Amazonegebied is 5.500.000 km² groot 
(dat is ongeveer de helft van Europa) 
en biedt huisvesting aan zo’n 10 tot 15% 
van de wereldwijde biodiversiteit.  Bij het 
doorzetten van ontbossing zal dit dus 
drastisch verminderd worden. Hierdoor 
zal ook de opwarming van de aarde 
toenemen. Een boom neemt namelijk 
veel koolstofdioxide op wat bij ontbossing 
vrijkomt. Ook produceren de planten 
binnen het Amazonegebied ongeveer 
25% van de moderne medicijnen. Door de 
ontbossing zal het een stuk minder regenen 
in het gebied waardoor er weer meer 
bosbranden ontstaan die bijdragen aan 
nog meer ontbossing. Daarnaast wonen 
er nog ongeveer 350 indianenvolken in 
het gebied ook hun leefomgeving wordt 
bedreigd. Dit zijn dus allemaal gevolgen 
van het kappen van “de longen van de 
aarde”.

Sinds januari 2019 heeft Brazilië een nieuwe  
president: Jair Bolsenaro. Hij vindt dat 
het Amazonegebied tussen hem en de 
economische groei van het land staat. Het 
gebied is een lucratieve business. 

Internationaal worden er enorme zorgen 
geuit over het milieubeleid van Bolsenaro.   
Bolsenaro is het hier mee oneens. Hij vindt 
dat andere landen niks te zeggen hebben 
over het gebied. En dat klop, wat er met het 
gebied gebeurd is een nationale kwestie. 

Op dit moment is er al 20% van het totale 
gebied verdwenen. En het gaat in snel 
tempo door. Maar hoe is dit ontstaan?
In de voorgaande jaren had de   Braziliaanse 
bevolking het enorm zwaar op financieel 
gebied. Het land zat in een crisis met een 
corrupte regering. Hierdoor was er vraag 
naar een persoon die het land kon “redden” 
en dat was volgens het volk Bolsenaro. Hij 
is gekozen door het volk en dus steunen zij 
Bolsenaro. Bovendien wonen de meeste 
Brazilianen in de grote steden en niet in het 
regenwoud.

Er wordt dus plaats gemaakt voor palmolie 
plantages, soja plantages, mijnbouw, 
landbouw inclusief alle infrastructuur die 
er voor nodig is om dit te realiseren. 

De vraag naar al deze grondstoffen 
komt natuurlijk ook ergens vandaan. Na 
China is de Europese Unie de grootste 
handelspartner van Brazilië. Nederland 
staat zelfs op plek nummer vier als het gaat 
om de grootste export bestemmingen. 
Doordat allerlei landen grondstoffen uit 
de Amazone halen wordt als het ware de 
ontbossing gefaciliteerd. 

In een recent douane akkoord wat Brazilië 
sloot met de EU staat dat het land zich 
moet houden aan het Klimaatakkoord van 
Parijs. Dit betekent dat zij meer bos terug 
moeten bij planten of dit gaat werken 
is echter nog maar de vraag omdat dit 
een niet bindend juridisch-akkoord is. Dit 
betekent dat zij geen straf krijgen als dit 
akkoord wordt verbroken. 

Dit enorme probleem brengt veel vragen 
met zich mee. Het is een slecht iets en toch 
doen we er met zijn alle aan mee. Dit is 
voor mij een reden om onderzoek te doen 
naar dit onderwerp.
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MIJN   
ONDERWERP
Nadat ik kennis heb gemaakt met deze 
drie onderwerpen en de eerste uitkomsten 
op papier had staan ben ik gaan kijken 
met welk van deze drie onderwerpen ik de 
diepte in wilde gaan. Om hier uiteindelijk 
een concept voor te ontwerpen. 

Ik ben dus gaan vergelijken en heb 
als eerste besloten om het onderwerp 
kinderarbeid te laten vallen. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat dit 
onderwerp erg complex is en van heel 
erg veel factoren afhankelijk is. Hierdoor 
leek het me beter om me te focussen op 
een probleem wat ik al verder had uit 
gekaderd. 

Er waren nu nog twee onderwerpen over: 
plastic vervuiling en de ontbossing  van 
het Amazonegebied. Omdat ik op mijn 
huidige opleiding MultiMedia Design al 
eens een project heb gedaan over plastic 
vervuiling was ik bang dat ik het probleem 
steeds weer vanaf dezelfde invalshoek 
zou gaan bekijken. 

Ik wilde graag iets nieuws doen en het 
leek me erg interessant om uit te zoeken 
waar het probleem van deze ontbossing 
vandaan komt. Waarmee de aanpak van 
dit probleem kan beginnen.



VERDIEPING



ONDERZOEK
Ik ben begonnen met het verder 
uitbouwen van mijn onderzoek. De basis 
stond maar ik wilde meer de verdieping 
in. Ik ben hiervoor gaan kijken naar het 
proces ontbossing op zich. 

De grootste reden om Amazone bos 
te kappen is de ruimte en vruchtbare 
grond die de kap met zich mee brengt. 
Deze grond kan gebruikt worden voor het 
verbouwen van bijvoorbeeld Soja of Palm.  
Deze grondstoffen worden tegenwoordig 
enorm veel gebruikt. Dat maakt de export 
van deze producten erg interessant voor 
handelspartners van Brazilië.

Omdat de enorme vraag naar deze 
grondstoffen blijft groeien ziet Brazilië hier 
enorme financiële kansen en vergroot 
dus het aanbod van deze grondstoffen. 

Brazilië is een land dat aan het bijkomen 
is van een zware economische crisis met 
criminele bestuurders die hun eigen zakken 
vulden terwijl het volk het steeds moeilijker 
kreeg. Bolsenaro, de nieuwe president 
van het land beloofde het Braziliaanse 
volk korte metten te maken met deze 
manier van regeren. Ook beloofde hij de 
economische wederopstanding van het 
land. Hiervoor ziet hij het  Amazonegebied 
als belangrijkste hulpmiddel. Omdat veel 
Brazilianen het nog steeds financieel 
zwaar hebben en zelf niet in het 
regenwoud wonen blijven zij Bolsenaro 
steunen en zetten zij het Amazonegebied 
niet op de eerste plaats. Zij denken aan 
hun eigen inkomens. 

Het Amazonegebied is van grote waarde 
voor onze aarde. Met haar vegetatie 
neemt zij meer dan een kwart op van alle 
CO2 die we uitstoten. Door de ontbossing 
van dit gebied stijgt de opwarming van 
de aarde met een rap tempo. 

Dit heeft dus gevolgen voor de hele 
wereld. Je zou dus zeggen dat andere 
landen ervoor pleiten om te stoppen met 
het kappen van dit gebied. 

En dat gebeurd ook, althans het wordt 
besproken. Zo zei Mark Rutte het volgende: 
“Het is echt verschrikkelijk wat daar 
gebeurt.” Hij geeft aan dat het simpelweg 
in het belang van de wereld is dat Brazilië 
hier zo snel mogelijk wat aan doet.  Om 
de regering van Bolsenaro daartoe aan 
te sporen trekt Nederland samen op 
met andere Europese landen, aldus de 
premier.

Maar is dit wel zo? Aan de andere kant 
van dit mooie verhaal van het aansporen 
van de leider van Brazilië staat een 
handelsverdrag met een enorm 
economisch belang van Nederland. 
Ook wordt er vanuit de Nederlandse 
regering gestimuleerd om zaken te 
doen in Brazilië met betrekking tot het 
Amazonegebied. De projecten zijn 
winstgevend voor Nederlandse bedrijven 
die een graatje willen meepikken op 
deze buitenlandse markt. Maar van de 
beloofde duurzaamheid waar Rutte en 
zijn collega’s van andere Europese landen 
is weinig te zien.

Het lijkt er dus op dat de (Nederlandse) 
economische belangen boven de 
bescherming van het Amazonegebied 
worden gesteld. 

Er wordt A gezegd maar vervolgens B 
gedaan. Deze verhitte discussie vind ik als 
ontwerper een interessant uitgangspunt 
voor mijn uiteindelijke concept. Dit 
onderzoek is dan ook een belangrijk 
aanknopingspunt voor mijn proces.
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BRAIN
STORM



MOODBOARD
Vanuit de verdieping van mijn onderzoek 
ben ik gaan kijken naar de verschillende 
belangen die hangen rondom dit global 
issue. Dit is naar mijn mening een goede 
start om ideeën te genereren voor mijn 
concept. 
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MINDMAP
Na het moodboard heb ik besloten om een 
mindmap te maken over de verschillende 
associaties die ik krijg als ik denk aan de 
ontbossing van het Amazonegebied. 
Door deze associaties te koppelen met 
het moodboard wil ik een eerste opzet 
van mijn concept ontwikkelen
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ONTBOSSING

Hypocriet
Oneerlijke strijd

Bedrijven hebben vrij spel

Corrupt handelsbeleid

Economische snoepwinkel

Miljarden business

Maffia praktijken

Een verhaal met twee gezichten
“Janus”

Schijnheilig

A zeggen en B doen



EERSTE IDEE
Mijn eerste idee ontstond uit het sterke 
gevoel wat ik kreeg uit mijn onderzoek. 
Ik wilde hier laten zien wat het probleem 
was tussen de handel die Nederland 
drijft met Brazilië. Maar aan de andere 
kant verkoopt de Nederlandse regering 
mooie praatjes aan het volk over de rug 
van het Amazonegebied. Ik wilde hiermee 
uitstralen dat dit gehele probleem een 
soort maffia-achtige situatie is met de 
twee “Godfathers” op de voorgrond. 

Ik had mijn eerste idee rond maar toch 
stond ik niet geheel achter dit concept. Ik 
merkte dat ik mezelf een beetje verloor in 
de verkregen informatie. Op dit punt binnen 
mijn proces voelde het alsof ik vastliep. 

Gelukkig had ik rond dit punt een gesprek 
met Kris en Geerd. In dit gesprek was het 
de bedoeling dat ik mijn concept zou 
pitchen en mijn doelstelling duidelijk kon 
verwoorden aan de coaches. Hier kreeg ik 
een duidelijke bevestiging van mijn eerdere 
gevoel. Ik liep compleet vast tijdens mijn 
verhaal en wist eigenlijk niet meer wat ik 
wilde vertellen. Ik was de draad in mijn 
verhaal kwijt. 

Ik kreeg als feedback mee dat ik eerst goed 
voor mezelf op een rijtje moest zetten wat 
nu mijn boodschap was, wat wilde ik de 
wereld nu eigenlijk laten zien. Zodra ik dat 
duidelijk voor mezelf zou hebben zou het 
ook een stuk makkelijker worden om mijn 
idee naar buiten te presenteren.

Deze feedback was zeer nuttig voor mij. Ik 
besefte dat ik al veel meer bezig was met 
mijn concept zonder dat ik een duidelijke 
boodschap/doel voor ogen had. Op dit 
moment heb ik een stapje terug gedaan 
en ben ik opnieuw gaan kijken naar mijn 
standpunt.
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MIJN DOEL
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Na dit gesprek werd ik dus even met mijn 
neus op de feiten gedrukt. Ik had zoveel 
informatie en wist eigenlijk niet meer wat 
ik echt wilde overbrengen. 

In het eerste deel van mijn onderzoek 
focuste ik mijzelf heel erg op de 
wereldleiders en hun manier van handelen. 
Ik beschuldigde hen er als het ware van dat 
zij de reden zijn dat het Amazonegebied 
vernietigd wordt. Doordat ik lang vast 
hield aan dit standpunt creëerde ik een 
soort oogkleppen voor andere ingevingen 
vanuit andere invalshoeken. 

Toen ik dit besefte ben ik een andere 
richting op gegaan met mijn concept. Ik 
ben opnieuw gaan kijken naar de kern 
van dit glabal issue. Zo ontdekte ik dat 
de schuld heel erg snel wordt neergelegd 
bij de leiders die beslissen over de 
handelsverdragen. 

Op dit moment kreeg ik een belangrijk 
inzicht. Deze handelsverdragen komen er 

niet zomaar, deze komen voort uit het feit 
dat er een ontzettend grote vraag is naar 
grondstoffen uit het Amazonegebied. 
Deze vraag begint bij de consument, jij en 
ik dus. Het is een verhaal met twee kanten 
Aan de ene kant is het niet goed dat er 
op grote schaal regenwoud wordt gekapt 
maar aan de andere kant gebruiken we 
met zijn alle producten met ingrediënten 
die verbouwd worden op de grond van 
dat gekapte regenwoud. 

Hier veranderde ook mijn standpunt. Om 
te beginnen met het aanpakken van het 
probleem ontbossing moet ik me richten 
op de gebruiker van de grondstoffen uit 
het Amazone gebied. Als dit gebruik wordt 
gekort zal automatisch de ontbossing 
verminderd worden. Het is dus mijn 
doel om bewustwording te creëren 
onder de gebruikers van producten met 
grondstoffen uit het Amazonegebied.



CONCEPT



MIJN IDEE #PT  3
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Naast mijn eerste idee heb ik ook nog 
het idee gehad om mijn probleem te 
koppelen aan de god Janus. De god 
Janus staat voor het hebben van twee 
gezichten. De gezichten betekenen het 
einde en begin van verschillende fases. 
Daarnaast noemt een legende hem de 
stichter van het maatschappelijke leven 
en landbouw. Hiermee wilde ik mijn 
probleem weergeven in de vorm van 
Janus. Echter na mijn feedback gesprek 
heb ik dit idee nogmaals geanalyseerd 
en kwam ik tot de conclusie dat ook 
dit idee niet goed genoeg aansloot bij 
mijn nieuwe boodschap.  Het was te 
omslachtig en wederom verloor ik de 
draad in mijn verhaal. 

Vanaf hier in het proces ben ik het 
probleem  gaan bekijken vanaf mijn nieuwe 
standpunt: “hoe kan ik bewustwording 
creëren onder de gebruikers van 
producten met grondstoffen uit het 
Amazonegebied”. 

Om hier mee te starten ben ik gaan 
kijken naar de grondstoffen zelf. Welke 
grondstoffen zijn nu het meest schadelijk 
en welke worden het meeste gebruikt 
door de consument. 

Uit mijn onderzoek blijkt dat de twee 
grootste veroorzakers van ontbossing 
soja en palmolie plantages zijn. Soja 
wordt voornamelijk gebruikt in het 
produceren van voeding voor vee van 
over de hele wereld. Dit is dus niet direct 
terug te herlijden naar de consument. 
Palmolie daarentegen wordt voornamelijk 
geproduceerd voor enorm veel producten 
die direct geconsumeerd worden door de 
consument. Toen ik ging kijken in welke 
producten dit allemaal verwerkt is schrok 
ik enorm! Heel veel bekende merken 
gebruiken palmolie in hun producten. Dit 
loopt uit van make-up en zonnebrand tot 
en met de oer-Hollandse drop.

Het verbaasde me dat toonaangevende 
bedrijven hier aan bijdragen en zodra ik 
hier wat dieper in dook bleek het ook nog 
dat dit niet altijd zonder slag of stoot gaat.

Door deze ingevingen te koppelen met 
mijn standpunt heb ik mijn concept 
bedacht. Wel heb ik mijn standpunt nog 
een klein beetje bijgeschaafd. Het is mijn 
doel om bewustwording te creëren onder 
de gebruikers van palmolie producten 
omdat ik denk dat deze gebruikers zich 
niet bewust zijn van hun deelname aan 
de palmolie industrie en dus ook aan de 
ontbossing van het regenwoud. 

Ik wil dit doen door een reeks beelden/
posters te maken die laten zien dat “er 
iets mis is” aan het merk wat palmolie 
gebruikt in zijn product. Ik ga dit doen 
zonder het merk zelf te noemen maar door 
toch een iconisch beeld te ontwerpen. De 
boodschap van dat “er iets mis is” staat 
eigenlijk centraal in de palmolie industrie. 



BENCHMARK
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Mijn concept richt zich dus op de 
gebruikers van palmolie producten. Door 
mijn benchmark onderzoek kwam ik 
erachter dat er al wel actie wordt gevoerd 
tegen de ontbossing van het regenwoud. 
Zie de afbeeldingen op deze pagina.

Het verschil tussen deze beelden en de 
beelden die ik wil gaan creëren is dat 
hier direct de boodschap door middel 
van tekst wordt gegeven. Ook wordt er 
niet direct een merk aangesproken. Dit is 
iets wat ik op een indirecte manier wel wil 
doen omdat ik denk dat dit helpt bij het 
creëren van de bewustwording.
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Nu ik eindelijk een concept had bedacht 
waar ik 100% achterstond ben ik  begonnen 
met het uitwerken van de designs. Ik 
merkte dat het enorm hielp dat ik nu 
precies wist wat ik wilde maken.

Als eerste ben ik gaan kijken naar 
producten die veel gebruikt worden in 
Nederland en die goed herkenbaar zijn 
voor mijn doelgroep. Ik vind dat dit laatst 
genoemde ervoor zorgt dat dit concept 
aanslaat. Doordat je het beeld kunt 
refereren aan een bekend merk en je ziet 
dat er iets niet klopt met betrekking tot 
de  houtkap hoop ik dat ik mijn doelgroep 
aan het denken kan zetten. Als mensen 
gaan nadenken over het probleem is 
namelijk mijn doel om bewustwording te 
creëren bereikt.

Ik heb gekozen voor de volgende vier 
merken: Peijnenburg, Oreo, Zwitsal en 
Calvé. Waarom? Ik denk dat deze merken 
onder bijna alle Nederlanders bekend zijn. 
En makkelijker herkenbaar dus.

Hierna ben ik gaan kijken naar huidige 
advertenties van deze merken. Om zo 
in te kunnen spelen op hun huidige stijl. 
Hierbij is rekening gehouden met: beeld, 
kleur, typografie, textuur, illustraties en 
het gevoel wat het merk met zich mee 
brengt. 

Vervolgens ben ik gaan kijken om op een 
iconische manier mijn boodschap in een 
“advertentie” van dit merk te verwerken.
Op de volgende pagina staan de eerste 
schetsen van het resultaat.
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Eigenlijk heb ik tijdens mijn ontwerpproces 
continu getest. Ik vond dit enorm belangrijk 
omdat mijn doel valt of staat met de 
herkenbaarheid van mijn gemaakte 
beeld. Ik heb daardoor heel erg veel 
beelden rondgestuurd naar bekenden 
om mij heen.  Zowel personen die bekend 
waren met deze opdracht als personen 
die niet wisten van deze opdracht en het 
doel er van. 

Door te itereren heb ik steeds mijn 
beelden kunnen aanscherpen. Een mooi 
voorbeeld hiervan was het onderstaande 
beeld:

Toen ik dit beeld klaar had dacht ik voor 
mijzelf dat ik er was en dat het klaar was. 
Toen ik vervolgens ging testen bleek dat 
ruim de meerderheid moest denken aan 
een broodje. Ik besefte me op dit moment 
dat dit een hele logische denkwijze is als 
je niet weet waar mijn onderzoek over 
gaat.

Dit was dan ook een leerzaam moment. 
Ik kwam er hier ook achter hoe belangrijk 
kleur van invloed is op de herkenbaarheid 
van iets. 

Ook kreeg ik feedback op het gebruik 
van mijn tekst en woordkeuze. Dit was 
iets waar ik bij het maken van mijn eerste 
beeld niet echt over nagedacht had. Ik 
had dit aangepast omdat het in lijn was 
met mijn boodschap. Dit zie je op het 
beeld hier onder:

Ik werd er hier op gewezen dat het niet “de 
lucht” die  in gevaar komt en dat ik dit op 
een andere manier beter kon weergeven. 
Dit soort kleine details hebben mijn 
ontwerpen in zijn geheel steeds beter 
gemaakt! Ik merkte door het vele testen 
dat de herkenbaarheid steeds beter 
gevonden werd door de “gebruikers”.



EIND
WERK
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De designs zijn klaar! Na hard werken ben 
ik trots op het resultaat. Ik heb op zo’n 
efficiënt mogelijke manier gewerkt om 
vier beelden te ontwerpen die refereren 
naar een bekend merk. Dit heb ik gedaan 
zonder de logo’s van de merken en/of 
producten zelf te laten zien. 

Wat je uiteindelijk ziet is een uiting die lijkt 
op de uitingen van het originele merk. 
Alleen is er iets mis met de boodschap 
die het overdraagt, er klopt iets niet. Dit 
is dan ook precies wat ik mijn doelgroep 
mee wil geven: “er klopt iets niet aan de 
productie van palmolie”. Door mensen 
kennis te laten maken met dit probleem 
en ze te confronteren met hun bijdrage 
aan dit probleem hoop ik dat mensen 
meer bewust worden van hun palmolie 
gebruik. 

Op deze manier kunnen er eerste 
stappen worden gezet in de richting van 
het terugdringen van ontbossing in het 
Amazonegebied. 

Onder de beelden staat een kleine 
toelichting over wat de onderliggende 
boodschap is. Hierdoor wordt het meteen 
duidelijk waardoor er voor dat beeld 
gekozen is. 

Tijdens de expo wordt alleen een pitch 
gegeven en zal de gebruiker zelf na 
moeten denken over wat het beeld inhoud. 
Mijn mening is dat door de gebruiker zelf 
te laten nadenken de boodschap beter 
blijft hangen dan wanneer deze direct 
wordt  voorgeschoteld.

Oreo maakt enorm veel gebruik van palmolie en 
soms zelfs illegaal. Met dit beeld probeer ik aan 
te geven dat Oreo het minst favoriete koekje van 
het bos is omdat het zoveel oppervlakte aan 
regenwoud af pakt.

Ook in het oer-Hollandse Peijnenburg zit palmolie. 
Als we deze weg voortzetten is het straks geen 
happen naar Peijnenburg meer maar happen 
naar zuurstof.
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Zwitsal is een merk wat vertrouwen uit straalt. Het 
is een merk wat van generatie op generatie door 
wordt gegeven. Maar weten we wel echt hoe het 
voelt? Dat is de vraag die ik de gebruiker probeer 
te stellen met dit beeld. 

Een ander boegbeeld uit de Nederlandse 
schappen is pindakaas. Ik heb hier proberen weer 
te geven dat niet iedereen er groot mee wordt..

Nadat de beelden klaar waren heb 
ik nagedacht over hoe ik deze wil 
presenteren tijdens de expo. Dit moest 
natuurlijk overeenkomen met de rest 
van mijn look & feel. Ik heb er daarvoor 
gekozen om de beelden te laten zien in 
verschillende mock-ups. Er is hier bewust 
over nagedacht om hetzelfde gevoel 
neer te zetten als wanneer je een echte 
advertentie van dit merk tegen zou 
komen. De uitwerking hiervan kan je zien 
op de volgende pagina.
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Al met al ben ik enorm blij met het 
eindresultaat. Tijdens het proces heb ik 
meerdere malen gedacht: Wat ben ik in 
hemelsnaam aan het doen. Ik was een 
paar keer volledig de draad kwijt en wist 
niet meer wat ik wilde overbrengen. Door 
een stap terug te zetten en het probleem 
vanuit een andere invalshoek te bekijken 
kreeg ik nieuwe motivatie en kon ik de 
draad weer op pakken.

Ik heb geleerd dat het goed is om soms 
even afstand te nemen van mijn werk 
en niet zo te jagen. In deze tijd heb ik 
bijvoorbeeld met andere gesproken over 
mijn werk en gevraagd wat zei er van 
vonden. Ik merk dat door te overleggen 
met andere mijn horizon een stuk breder 
wordt waardoor ik meer opties open hou.

Naast deze persoonlijke leermomenten 
heb ik ook veel geleerd over ontbossing 

en de palmolie industrie. Het is een groot 
netwerk met enorm veel stakeholders 
die baat hebben bij de productie van dit 
product. 

Daarnaast ben ik van mening dat we op 
deze manier niet door kunnen gaan. Ik 
zeg niet dat iedereen moet stoppen met 
het kopen van palmolie producten maar 
dat mensen wel bewuster kunnen leven 
en niet klakkeloos hun boodschappentas  
vol gooien zonder dat ze weten wat er in 
deze producten zit. 

Je neemt in de huidige tijd toch ook geen 
vaccin waarvan je niet weet wat er in zit?;)

Ik vond het een leuk en leerzaam project 
en wil jullie bedanken voor de goede 
begeleiding tijdens het proces.

Met vriendelijke groet,

Nick Reijrink
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