
Mijn ervaringen

Tijdens mijn eerste stageperiode heb ik heel veel mogen leren in een 
leuk bedrijf en een mooie omgeving. 

Doordat ik opdrachten vanuit een ander perspectief heb moeten bekijken, heb 
ik een ander inzicht gekregen op de opdrachten en eindresultaten daarvan. 

Gedurende afgelopen weken heb ik veel verschillende opdrachten gekregen 
en werd ik hierin vrijgelaten waardoor ik meer “out of the box’ 

heb moeten leren denken.
Mijn creativiteit en het commercieel denken werden hierdoor ontwikkeld.

In ‘Mijn ervaringen’ wil ik je mijn drie maanden 
binnen het team van Ammarens laten beleven. 



In de eerste week heb ik rustig op het kantoor kunnen werken. In die tijd heb ik heel 
veel informatie gekregen over het plaatsen van artikelen op de website en op welke 
platformen er gebruik gemaakt word van reclame.
Voor mij het duidelijker dat social media een tool is die ingezet wordt om mensen 
naar de webshop te leiden.

Wat ik in deze periode verder heb geleerd, is de werking van het systeem op de 
achtergrond van de webshop. Het programma waar gebruik van gemaakt word is 
TYPO3 en Multishop. Multishop vond ik een eenvoudig programma. Wat daarbij 
kwam kijken, waren het invullen van; Meta tags, productomschrijving, productcodes 
en de bijpassende foto’s. Dit was een leerzaam proces, omdat ik kon zien waar de 
aandacht naartoe gaat als er een product op de webshop plaatst 
en daar kwam meer bij kijken dan ik dacht! 
Op deze manier leerde ik direct een beetje de producten kennen die er in de winkel 
staan. 



Mijn taak hierna, was mijn eerste opdracht dat ik mocht gaan vormgeven. 
Met sinterklaas voor de deur, werd ik gevraagd een basis te maken voor
een standaard reclame uiting voor de zwarte piet en sinterklaas-periode.

Voor alle digitale banners (website, fb, twitter etc.) zijn er standaard afmetingen 
in pixels opgeschreven. Met die gegevens kon ik aan de slag. 
Alle achtergronden heb ik zelf gemaakt, met een verloop, kleur en 
lichtere kleurvlakken.
Een ‘magische’ en feestelijke sfeer creëren, was hetgeen wat ik voor ogen had, 
gezelligheid wat past bij de tijd van het jaar.
Verschillende afbeeldingen van pieten heb ik overgetrokken in illustrator
en in een zwarte kleur ingevuld.
Alle daken zijn ook zwart zodat er een silhouet vormt, dat maakt het gezellig voor de 
sinterklaastijd. Daardoor worden de banners/posters ook niet te druk. 
Je ziet dezelfde pieten en daken in alle banners terugkomen.

Er zijn banners voor: de homepage van de website, slidebanner, 
2 banners onderaan de site en rechts van de slidebanner 2 kleinere banners. 
Ook is er een grote banner boven de artikelen in de webshop, verder wordt er nog 
een gebruikt voor afbeelding op facebook en twitter. 

Voorin de winkel hangen lichtborden in A3 formaat waar ik speciale openingstijden 
voor heb gemaakt in sinterklaas stijl. 



Getekende ‘Sinterklaas’ objecten in Illustrator.



Na sinterklaas volgt natuurlijk kerst... En ook daar mocht ik veel producten voor 
maken, net zoals in de sinterklaas-periode waren er verschillende banners nodig. 
Voor de website, twitter en facebook. 
Hiervoor heb ik dezelfde stijl gebruikt als voor de sinterklaasbanners, maar dan met 
een fellere kleur rood, omdat de vorige kleur op de website wat donker vonden 
overkomen. Op deze lichtere kleur rood komen de artikelen beter naar voren en is 
de tekst ook duidelijker leesbaar. 

Om de kerst en wintertijd naar voren te laten komen, heb ik in de nieuwe banners 
sneeuw en kerstspullen geplaatst. 

De verkoopartikelen die in de banners gebruikt worden, haal ik van de website en 
maak ik render. Deby heeft me uitgelegd waar ik de foto’s van alle producten 
vandaan kan halen.





Alle Ammarens-klanten van afgelopen jaar kregen ook een kerstkaart, 
ik kreeg de opdracht om deze te ontwerpen en te laten drukken.
Ik ben begonnen met geïllustreerde ideeën, in de stijl van de banners.

Het zag er wel gezellig uit, maar was niet persoonlijk genoeg. Hierdoor werd de 
kaart te standaard en paste het geheel niet bij Ammarens. Ik heb een foto gemaakt 
van de winkel en bewerkt in Fireworks met sneeuw.
Die wilde ik gebruiken als banner op twitter, maar dit leek ons eigenlijk ook leuk voor 
op de kerstkaart!

Op de achterkant van de kaart kwamen nog de adresgegevens van Ammarens en in 
de binnenkant natuurlijk een tekst om alle klanten fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuw jaar te wensen, in een sierlijk maar wel duidelijk leesbaar font.

Nadat de kaart ontworpen was, heb ik verschillende drukkerijen gebeld en offertes 
aangevraagd. De papierdikte moest zo’n 170 gram zijn, de binnenkant zwart wit 
gedrukt en de buitenkant in kleur. Op a4 papier met een middenvouw. 
En dan 300 exemplaren ervan. 

Ik heb de opdracht gekregen om te vergelijken in prijs en kwaliteit, waarin de prijs 
een belangrijke rol speelde. Hieruit heb ik een drukker gekozen die het voordeligst 
voor het bedrijf uitkwam en een goede kwaliteit drukwerk leverde.
We moesten de kaarten natuurlijk zelf vouwen, 
Er waren enveloppen van Ammarens aanwezig.



Nadat de kaarten gedrukt en gevouwen waren, moesten ze natuurlijk 
verzonden worden. De kerstzegels zijn altijd vrij duur, dus heb ik met 
PostNL gebeld of er een andere oplossing was voor het versturen van 
300 kaarten. Dat was gelukt, de kaarten konden mee met 
de partijenpost en moesten dan zelf gestempeld worden.
De stempel was al bij Ammarens aanwezig. 

Ik vond het erg leuk en leerzaam dat ik alles in dit proces 
zelf mocht regelen.



De gezelligheid van de December maand moest natuurlijk ook terugkomen in de 
winkel. Deby had kerstversiering ingekocht in stijlvolle kleuren en liet mij de 
versiering in de winkel ophangen. Ik vond het stylen leuk om te doen en het
resultaat was mooi.

Elke maand wordt er een nieuwsbrief van Ammarens verzonden, 
in de maanden dat ik hier werkte, was dit natuurlijk een klusje voor mij. 
De brieven worden via YMLP verzonden, het was voor het eerst dat ik hierin werkte. 
Ik vond dit geen gebruikersvriendelijk programma, maar het is me uiteindelijk gelukt 
om hierin twee mooie nieuwsbrieven in te delen en te versturen. 
Een aantal verhaaltjes die linken naar de website mocht ik ook schrijven en 
Deby passte ze aan en gaf me tips zodat de teksten kort en krachtig bleven, 
zodat de lezer geïnteresseerd raakt en naar de website linkt.

De afbeeldingen die ik gebruikt heb voor de nieuwsbrief moesten natuurlijk bij de 
tekst horen. Ik gebruike banners die ik al gemaakt had voor sinterklaas  en kerst, 
of maakte een nieuw ontwerp voor een ander stukje tekst.

Opdrachten tussendoor
nieuwsbrief december

nieuwsbrief november



We hadden een afspraak gemaakt om op 6 december foto’s te maken 
van alle medewerkers. Er waren groepsfoto’s en personenfoto’s nodig voor 
op de website en andere online-platformen. 
Leuke recente foto’s moesten er komen. Aangezien ik een fotostudio heb en een 
goede camera, heb ik mijn statieven, doek en camera meegenomen die dag 
en heb ik iedereen apart en met elkaar op de foto gezet. 

Het was een geslaagde dag, iedereen moest met iets eigens op de foto komen, 
wat liet zien wat hij/zij in het bedrijf deed. Ook zijn er van Martin en Deby samen 
voor de winkel een aantal foto’s gemaakt. 

Deze fotoshoot kon ik combineren met mijn opdracht voor school en stage: 
het maken van een bedrijfsfolder. Vanuit stage heb ik de opdracht gekregen om een 
folder te maken over de Holland tafel die Martin ontworpen heeft. 
Daar kon ik deze dag ook foto’s van maken. 
Ik heb samen met Martin de tafel opgetild en het doek eronder geschoven, 
zodat het leek alsof de tafel in een studio stond. 

De dag voor de shoot heb ik alvast gekeken naar het licht en de mooiste plekken 
om foto’s te maken in de winkel en voor het doek, savonds heb ik dit klaargezet 
zodat we de volgende dag gelijk konden beginnen. 





Bij Ammarens is er ook eens in de zo veel tijd uitverkoop 
en hier heet dat: de Sales-kick. 
Hiervoor moesten er allerlei nieuwe ontwerpen komen.

De opdrachten die ik kreeg:
- Het maken van banners voor op internet
- Geprinte banners, A0, A1 en A3
- Prijskaarten in verschillende formaten

Dezelfde online banners worden in de Sales-kick stijl. Van de kerstbanners heb ik 
geleerd dat het allemaal wat rommelig en druk werd, omdat de banners op zich 
allemaal leuk waren. Maar het geheel werd te vol voor op de website
en dat leek bij elkaar niet mooi. 
De Sales-kick heeft een bepaalde kleur groen en daar heb ik mee gewerkt.
Het leek me leuk om een scheur uit het ‘papier’ te maken en daarachter de korting 
te zetten. Dit moest natuurlijk wel overal weer in terug komen voor een mooi geheel.

Er waren ook 3 geprinte banners nodig; Een A3 formaat voor in de etalage van de 
winkel, die ik ook eens had gemaakt met de openingstijden voor de feestdagen. 
Een A0 banner met de aankondiging van de Sales-kick in de etalage voor de ramen. 
En een A1 formaat voor in de winkel, met de ‘regels’ van de uitverkoop. 
Natuurlijk moesten deze grote banners allemaal scherp zijn en in de goede 
PPI staan. Dit was nog best moeilijk en spannend. 
Deze banners heb ik bij dezelfde drukker laten drukken als de kerstkaarten omdat 
deze wederom het voordeligst en het snelste klaar was. Natuurlijk is het in deze 
periode voor alle drukkerijen erg ‘druk’. 

Dan waren er nog 3 soorten prijskaarten nodig, een A4, A5 en A6. Deze worden in 
de winkel gehangen met de oude en nieuwe prijs erop. 
Deze heb ik ontworpen in InDesign en daar een jpeg van gemaakt zodat mijn 
collega’s er bij de kassa in de computer op konden bewerken, en de prijzen 
erbij konden zetten. 



Tot wel 

50%
sales kick

korting!Profiteer deze 
maand van 
onze prachtige 
aanbiedingen!



Bedrijf en opleiding
Sociaal verkeer
De omgangsvormen binnen het bedrijf zijn informeel, natuurlijk wordt er wel 
respectvol met elkaar omgegaan en weet iedereen hoe ze elkaar moeten 
behandelen en wat diegene wel en niet bij dat persoon kan doen. 
Het team is erg warm en gezellig.
De eigenaren laten ook niet te veel merken dat ze de ‘baas’ zijn van iedereen. 
Natuurlijk weten alle werknemers dat en wordt er ook op die manier met hen 
omgegaan, wat ik heel mooi vind aan het team.

Binnen Ammarens is er een open bedrijfscultuur. Ik zie dat werknemers erg 
vrijgelaten worden in wat ze doen, maar dat moeten ze natuurlijk ook verdienen en 
het vertrouwen opbouwen. 
Iedereen kan elkaar vragen en ze zijn allemaal even behulpzaam. 
Elke middagpauze zitten we met elkaar aan de tafel in de winkel te lunchen, 
er worden natuurlijk veel dingen over de winkel besproken, maar er worden ook 
genoeg ‘gezellige’ gesprekken gevoerd. 
Ik vind dat dat ook laat zien hoe het team in elkaar steekt en hoe de omgang met 
elkaar is. 

Natuurlijk zijn er regels waar je je aan moet houden, die begrijpelijk zijn als je in de 
winkel werkt. We kunnen bijvoorbeeld niet onze mobiel bij ons hebben of naast ons 
hebben liggen, dat is geen goed beeld voor klanten die binnenkomen. 
Ook niet in de pauze, want dan zitten we ook in de 
winkel, plus dat het belangrijk is dat je met elkaar praat en niet iedereen naar zijn of 
haar telefoon zit te staren. Iedereen gaat met respect met elkaar om en als er 
geholpen moet of kan worden, doe je dat. Zelf ben ik het eens met deze regels, zo 
is er een fijnere werksfeer en zelf als klant, zou ik het ook raar vinden als iedereen 
bezig is met zijn/haar mobiel. 

Deby is mijn stagebegeleidster geweest deze 3 maanden, dus daar vroeg ik 
natuurlijk het meest aan. Deby vertelde mij ook dat ze Martin het minst belast wilde 
hebben met de drukte van het ontwerpen waar hij veel werk aan te doen heeft. 
Kleine vragen kon ik aan hem stellen of andere collega’s, maar als het om het 
ontwerpen ging, afdrukken etc. vroeg ik Deby erbij en gingen we er samen naar 
kijken. Natuulijk stel je wel de vragen aan de juiste persoon i.v.m. de functie, 
verder heb ik er geen naar gevoel bij het vragen aan collega’s hoe en wat. 



De huisstijl

De vormgeving rond Ammarens is strak, modern en overzichtelijk. 
Het logo komt overal op dezelfde manier in terug. 
Er wordt veel gewerkt met zwart en wit, omdat het uit die twee kleuren bestaat. 
dus alle huisstijl producten; paraplu’s, tassen, folders en dergelijke 
worden met deze kleuren en in dezelfde stijl ontworpen. 

Het logo is ontworpen door een marketingbureau, Deby heeft precies de stijl 
omschreven wat ze wilde en heeft een keuze gemaakt uit de ontwerpen van het 
bureau. Dit logo strak en eenvoudig, daarom heeft ze ook gekozen voor de kleuren 
zwart en wit.

Voor elke periode is er een kleur, met de saleskick is er een bepaalde staal groen 
die elk jaar weer gebruikt wordt. Dat geldt ook voor de standaard oranje kleur, die 
tussendoor gebruikt wordt voor op de site. Er is een stalen-blad aanwezig in het 
bestand met de kleurcodes die ingevoerd moeten worden, als er van een bepaalde 
kleur gebruik gemaakt wordt. 

Op de volgende pagina zie je meerdere ontwerpen van verschillende producten. 
Deby heeft hiervan alles bedacht, maar de producten zijn ontwikkeld door een 
marketingbureau. Zo zie je de voorgevel, visitekaartje, ontwerp van de bus, het logo, 
een ontwerp van de Ammarens-tas en een oude folder met het verouderde logo van 
de vorige eigenaren.

Een aantal voorbeelden van producten die nu gebruikt worden:



Slot

Mijn eerste stageperiode was een erg leuke ervaring, 
ik had er minder van verwacht i.v.m. de werkzaamheden.
Vaak met deze stages (wat ik veel gehoord heb), is dat er bij bijvoorbeeld 
drukkerijen alleen maar standaard klusjes zijn. 
Stagiaires zijn vaak voor het wat mindere werk en handig om erbij te hebben. 
Maar ik ben blij dat ik echt wat voor Ammarens heb mogen doen.  
Het viel dus reuze mee. Ik heb het wel druk gehad en het is natuurlijk een 
omschakeling om voor het eerst vanuit het school ritme, lange dagen te maken.
Maar hier heb ik veel van geleerd en kijk met een andere blik naar de volgende 
schoolperiode die eraan komt. 

Ik heb veel in deze 3 maanden geleerd, het out of the box denken, met commerciële 
situaties omgaan, het plannen tegen deadlines aan, enzovoorts.
Ook ben ik in een heel leuk team terecht gekomen, iedereen helpt elkaar en er is 
een fijne werksfeer. Martin en Deby zijn  warme mensen en het is bij Ammarens 
geen vervelend of verplichtend gevoel om elke dag heen te gaan. 

Het viel mij erg mee dat ik zo veel mocht doen voor het bedrijf, ze lieten me
helemaal mijn gang gaan. Natuurlijk moesten de opdrachten wel aan bepaalde 
eisen voldoen en kreeg ik tips en aanwijzingen. Maar ik heb echt geluk gehad met 
zo’n eerste stage. Ik heb veel afwisselende opdrachten gehad en ben erg vrijgelaten 
in manier van denken en uitwerken en heb veel tips tussendoor gekregen over 
bijvoorbeeld het gebruik van kleuren, tekst, het de communicatie naar de consument 
en de compositie. Het viel me soms tegen, hoe veel tijd er nodig is voor het maken 
van een ontwerp of het uitwerken van een product. Hier heb ik wel van geleerd om 
een betere inschatting te maken, hoe lang iets kan duren voordat het af is 
of dat er een basis van is gemaakt.

Ik ben tevreden over mijn eindresultaten en vind dat ik goed ben in het regelen van 
de drukkers, prijzen en het aanleveren. Ook omdat ik dat erg leuk vind om te doen! 
Ik wil nog graag verder leren in wat grootser denken, ‘out of the box’. 
Veel meer andere ideeën krijgen en minder standaard denken. 

Deze stageperiode heeft me laten zien hoe het werkritme voelt en waar je mee te 
maken krijgt later, in de wereld van het grafisch vormgeven. Ik vind het leuk om 
tegen deadlines te werken, want dat motiveert mij ook meer om aan de slag te gaan 
en iets moois neer te zetten. Daar heb ik net zoals op school, 
ook op stage mee te maken gehad. Alleen was dit niet voor een cijfer, maar 
bijvoorbeeld echt iets wat op die dag in de winkel moest hangen. En het is natuurlijk 
super spannend en leuk, dat iets wat jij gemaakt hebt, iedereen kan zien en lezen.


