
Wat kan een digitaal ontwerpbureau voor jullie betekenen?



E N  O N T D E KT  G RA AG 
J U L L I E  W E R E L D

B u r e a u  Vo o r k a n t  i s  e e n 
d i g i t a a l  o n t w e r p b u r e a u



Huisstijlen

Pay-offs/ bedrijfsslogans

Websites

Games 

Illustraties

Infographics

Explanimations / Uitlegvideo’s

Design systemen

Print (visitekaartjes, flyers, brochures, posters)

PRO DUC T E N

A
LOGO LOGO



Aangenaam: ik ben Berthjan. En heb meer dan vijftien jaar 

ervaring in de creatieve sector: vakidioot in hart en nieren.

Samen met mijn partners breng ik jullie identiteit tot 

leven. Online, maar ook offline. Hoe ik dat doe?

Ik  maak visueel wat ik zie, hoor en voel. En doe dat 

volgens een eigen werkwijze, geinspireerd op mijn 

jarenlange ervaring. Altijd vanuit een open gesprek. 

In vier stappen zijn we thuis. We verkennen, analyseren, 

doen een voorstel en ontwerpen.

WERKWIJZE
OV E R  D E



DE STA PPE N

1.

2 .

3.

4.

SAMEN VERKENNEN

ANALYSEREN

VOOR STELLEN

ONTWERPEN

Ik ga nu maken. Wat we onderzochten, 

ontdekten, concludeerden en voorstelden, 

gebruiken we voor een grondige brainstorm 

met concreet resultaat. We werken het 

concept verder uit, kiezen de middelen 

en maken deze. Jullie verhaal wordt nu 

tastbaar.

Waar ligt jullie behoefte? Welk probleem mag 

er worden opgelost, welke knelpunten zijn er, 

wat kan er beter? Maar ook: wat gaat er al heel 

goed? We verkennen, verdiepen en maken 

nader kennis. Want dat is volgens ons altijd dé 

goede start van een succesvolle samenwerking.

In deze fase gaat het om het stellen 

van de goede vragen. Ik wil van alles 

weten en ben vooral benieuwd naar 

waarom jullie doen wat jullie doen. 

Met name die laatste vraag staat 

centraal in deze analysefase. Want: 

hoe beter ik jullie begrijp, hoe mooier 

het resultaat.

Ik vang het verhaal over jullie organisatie 

met een samenvatting van onze 

verkenningen en analyse. Dit presenteren 

we in heldere speerpunten tijdens een 

presentatie. Jullie maken kennis met het 

ontwikkelde idee.



TEVREDEN KLANTEN:



VERKEN NEN
S TA P  1



AVV

Een goede kennismaking is het halve werk. Dus daar beginnen we mee. We beginnen vrijblijvend met 

een open gesprek. Daarin brengen we samen de  behoeften zo specifiek mogelijk in kaart en gaan 

ook in op welke ‘waarom’ er achter de behoeften schuilgaat. 

WAT KAN IK VOOR JULLIE  DOEN?



BE H O E F T E  B EPALEN 
Design 

systeem

Webdesign

Animatie & 
storyboarding

Visuele identeit

Slogan / Pay-off

Illustratie

Beeldconcept

Gamedesign

Typografie

Logo

Iconografie

Anders

Vanuit jullie behoefte denken we samen verder. We maken de 

vertaalslag naar concrete producten en koppelen daar een advies aan. 



ANALYSEREN
S TA P  2



Alle documentatie die jullie al beschikbaar hebben, helpt enorm en zijn daarom heel welkom. 

Benieuwd waar ik op doel? Dat zie je hieronder. 

Organisatie

Project plan

Businessplan

Organigram 

Procesdocumentatie

Markt

Marktonderzoek

Persona’s

Doelgroep analyse

Customer Journey Map

Concurrentie analyse

Marketing

Communicatieplan

Marketingplan

Visuele identiteit

Huisstijlgids

Merkdragers en- uitingen

WAT  L I G T  E R  A L?INVENTARISATIE FASE
Hoe beter ik jullie product of dienst begrijp, hoe beter wij dat op 

anderen kunnen overbrengen. Daarom doen verken ik jullie producten 

of diensten, de branche, de markt, de concurrentie en innovatie binnen 

jullie vakgebied. Met een frisse blik wil ik jullie business binnen 

no-time door en door kennen. 



Ik nodig jullie graag uit in mijn studio voor een open gesprek. 

In dit gesprek maken we de kaders voor het ontwerp en idee. 

STRATEGIE SESSIE
Wat zijn de missie en visie?

Wie zijn jullie klanten?Wie zijn jullie concurrenten?

Is er een Marketing strategie?



Binnen onze werkmethodiek heeft Bureau Voorkant tools ontwikkeld 

die helpen om te ontdekken wat werkt en wat bij jullie past. In de 

zintuigensessie formuleren we samen, met behulp van kaartensets, 

welke stijl jullie aanspreekt en het beste past bij de doelgroep. Niet 

alleen effectief, vooral ook erg leuk!

ZINTUIGEN SESSIE



VOOR STELLEN
S TA P  3



AVV

Wij maken het verhaal over jullie organisatie met een samenvatting van de verkenningen 

en analyses. Dit wordt verteld in heldere speerpunten tijdens een presentatie. We stellen 

de oplossing voor en jullie maken kennis met het ontwikkelde strategisch concept.

JU L L IE  VE R HA AL 
GE D O C UME NTEERD a



Deze fase sluiten we af met de presentatie van een moodboard. Hierin zitten alle 

relevante stijlelementen verwerkt. Het maakt dat wat we ontdekten zichtbaar en 

tastbaar.  We checken tevens of onze plannen zich vertalen in de juiste stijl.

MOODBOARD

*

*

Felle kleuren

Veel zwart wit



O NTWERPEN
S TA P  4



Het moodboard dient als basis voor de concepten en creaties die in deze fase gemaakt worden. Het zijn de laatste 

stappen naar een stevige en aansprekende visuele identiteit, strak doorgevoerd in alle middelen.

CONCEP TEN



Ik ga nu maken. Wat we onderzochten, ontdekten, concludeerden en voorstelden, gebruiken 

we voor een grondige brainstorm met concreet resultaat. We werken het concept uit, kiezen 

de middelen en maken deze. Jullie verhaal wordt nu tastbaar. 

We werken met laatste software en management tools zodat er altijd overzicht en inzicht is in 

het proces.

CREATIE



WERK

Diverse logo’s en huisstijlen voor onze klanten



Huisstijl en 

webdesign voor

Friendlylab

LIMBURGERS LOPEN 
BLIJKBAAR HET 

LIEFST OP NIKES

Growth hacking helpt bedrijven met minimale middelen, maximaal te groeien. Maar wat is growth 

hacking nou precies en hoe kunnen marketeers dit proces eigen maken? FriendlyLab leert het je 

met in-company opleidingen, de juiste tools en software én de growth mindset.    

GROWTH HACKING

Verdubbeling omzet sneakerwebshop

Geen onderbuikgevoel maar spijkerharde data

MET JE EIGEN GROWTH LAB 
BEN JE IN 3 MAANDEN 
KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
MET GROWTH HACKEN

Growth hacking is de 
toekomst . Is jouw 

onderneming futureproof ?
DOWNLOAD DE WHITEPAPER

A

Zo verdubbelde een sneakerwebshop de omzet in Limburg 

door daar uitsluitend nog voor Nikes te adverteren en niet 

meer voor de andere merken in hun shop. En groeide de 

afzetmarkt van met door.  

Bij beide bedrijven was dit besluit niet ingegeven door 

een onderbuikgevoel, maar door spijkerharde data. 

Door voortdurend te experimenteren in het growth-lab 

dat FriendlyLab inricht voor jouw bedrijf, ontdek je zulke 

niches. 

In drie maanden leidt FriendlyLab jouw medewerkers op tot succesvolle 

growth hackers. Daarvoor ontwerpt en bouwt FriendlyLab onder andere 

een online ‘lab’ dat compleet is afgestemd op het business model van 

de organisatie. Dankzij slimme software en een inzichtelijk dashboard 

kunnen medewerkers direct starten met experimenteren om zo de groei 

en omzet van het bedrijf te optimaliseren. 

GROWTH HACK-ADEMY

B

Aanmelden nieuwsbrief

Benieuwd naar wat 
Friendlylab voor  jou kan 

doen? 

Trompsingel 21 

9741 PC Groningen

Ontwerp door Bureau Voorkant & tekst door Bureau Kurk

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam consequat et libero ac 

tincidunt. Suspendisse potenti. Quisque placerat non ex vulputate ultricies. In eget arcu 

ullamcorper, feugiat augue a, condimentum orci. Pellentesque porta sagittis imperdiet. 

Mauris laoreet sodales tristique. In hac habitasse platea dictumst.”

- John Doe -  Accountmanager

ERVARINGEN VAN ONZE KLANTEN

Naam..

Email..

Bericht..

Versturen

06 516 464  32

Growth hack-ademy

06 516 464  32

 info@friendlab.nl

Ook omzet verhogen?

� ��

� ��

Ook je eigen lab?

5x

Character design voor uitleganimatie Waterbedrijf Groningen



wer-ve-len (wervelde, heeft gewerveld) 

1. snel ronddraaien: een wervelende show zeer levendig; = bruisend.

W E R F E L E N D  W O N E N

Projectslogan:

De nadruk ligt op de locatie en de omgeving. 

Het is een woordspeling die de link legt tussen de oorsprong van de locatie en het woonge-

not. Het bouwt een brug tussen de bruisende omgeving van de stad, het bruisende water, 

de schoonheid van de natuur, de locatie van het project en alle elementen die behouden 

worden uit de scheepswerf. 

Ook benadrukken we de levensstijl. Wervelend, jonge gezinnen, er gebeurt veel: avontuur. 

 

Positionering, merkontwikkeling en slogan voor een projectontwikkelaar



Branding en uitlegvideo voor InGoedeBanen.nlIllustratiestijl en webdesign 365werk



Branding en webdesign Ceasar Infographics voor de AVG wetgeving van Loetje



Webdesign voor

MEE Groningen Webapplicatie ontwerp voor Online Zorgplan



Character en gamedesign voor Borg Verhildersum

Concepting en illustratiewerk voor Noordhoff



Branding, designsysteem, webapplicatie en mobiele 

applicatie voor Ancora Health

Uitlegvideo voor Noorderpoort



Diverse games voor o.a. Samsung Illustraties en concepting voor Noordhoff Uitgevers 

(o.a. Neue Kontakte, Flits en Nieuw Nederlands)



Stijlstudies en vrij werk. Mix van analoog en digitaal.



A ANVULLEND E 
INFORMATIE



Ik werk graag met vaste samenwerkingspartners waarmee ik extra producten kan aanbieden, zoals: 

software ontwikkeling, copywriting, advertentiecampagnes, apps

VASTE PARTNER S



Mijn werkgebied beslaat heel Nederland: we hebben een kantoor in Groningen maar werk 

ook op afstand.

Adres:

Trompsingel 21

9724 DA Groningen

050 21 15 141

WERKGEBIED



KLINKT GOED? WWW.BUREAUVOORKANT.NL

050 21 15 141

Info@bureauvoorkant.nl

Ik ga graag voor jullie aan de slag. 


