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STAGE LOPEN IN HET VIJF STERREN GRAND HOTEL KAREL V

Ik kijk terug op acht leuke, leerzame en interessante maanden
stage bij Grand Hotel Karel V.
Ze hebben mij veel vrijheid gegeven om mijzelf te ontwikkelen in de goede en slechte kwaliteiten.
Dit magazine is volledig in de
nieuwe Karel V stijl die in 2016
gecreëerd is.
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‘En dan draag je
opeens een uniform’
SALMA VISSCHER 3CM2

Door: Salma Visscher, 3CM2 • Praktijk opleider: Josseline de Boer • Stage begeleider: Aad Metz
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Stagiair vormgeving

A

Weten Waar je Werkt

ls derdejaars Crossmedia student ben ik op 26 augustus 2019
begonnen met mijn acht maanden durende stage bij Grand Hotel
Karel V in Utrecht. Crossmedia is een opleiding met veel variatie,
en na een aantal maanden kan ik met zekerheid zeggen dat
Grand Hotel Karel V een stage plek is waar je jouw creativiteit zo
goed als de vrije loop kan laten. Zo zijn er situaties waar je een open mind voor
moet hebben, en waar je persoonlijke aanpak belangrijk is, zoals op het kantoor
zelf: soms is het erg rumoerig en soms muisstil. Er zijn van die dagen dat het lijkt
alsof het allemaal stil staat en een andere dag maak je meer dan 500 printjes
voor een Kerstkrant.
Er zijn veel verschillende opdrachten bij Grand Hotel Karel V. Het gaat van
posters naar menukaarten, van een Leisure-krant naar een uitleg van wat
Sinterklaas is voor de Engelse gasten, van een spiegeltje naar een contract
lay-out. Voor mij was deze diversiteit een verrassing, maar ook erg uitdagend en
leuk. Zelf ben ik op veel vlakken uitgedaagd en heb ik geleerd om nieuwe
media-uitingen uit te werken in verschillende Adobe-programma’s. Op school
en stage kunnen de opdrachten erg divers zijn, en op stage worden de opdrachten ook daadwerkelijk uitgevoerd en gebruikt. oorbeelden hiervan zijn de
posters die in de lift komen te hangen, of de Leisure-krant die wel duizend keer
geprint en uitgedeeld wordt aan de gasten en contacten van het hotel.
Bij elke opdracht zijn er bepaalde “wensen/eisen”, daarom is het altijd weer een
uitdaging om iets te creëren waar de klant blij mee is. Dit maakt het echter ook
interessant. Je neemt elke keer weer informatie op over wat mensen wel of niet
willen in hun producten. Dit probeer je zoveel mogelijk te onthouden en toe te
passen. Toch voelen de opdrachten van stage veel meer echt, en spannender,
dan voor school, omdat het toch gebruikt gaat worden in plaats van dat je er
een cijfer voor krijgt. Je ervaart hoe het is om te werken voor een groot bedrijf
met veel verschillende afdelingen die allemaal weer iets anders van je vragen
om te maken. Ik leer dingen over hoe het in de horeca gaat en over hoe je de
klant kunt blijven interesseren in het bedrijf waarvoor je werkt. Er zit meer achter
dan je zou verwachten.
Grand Hotel Karel V is een groot bedrijf met een prachtig historisch verhaal.
Ik kan niet anders zeggen dan dat stage lopen op zo’n prachtige locatie erg
motiverend is. De prachtige bomen en bloemen, de vriendelijke collega’s, de
rijke geschiedenis en de sierlijke gerechten. Elke dag is er weer wat anders te
doen, natuurlijk zijn er ook vaste opdrachten zoals menu’s, naamkaartjes en
andere uitingen. Het is ook best een uitdaging om al deze diverse opdrachten in
de kenmerkende huisstijl van Karel V te behouden. Er zijn echter genoeg
opdrachten waar je met nieuwe voorstellen kunt komen. Het is mijn taak dit
bedrijf in een klassiek, historisch en modern licht te zetten door middel van
verschillende media-uitingen. Als je stage loopt voor Grand Hotel Karel V is het
belangrijk dat je je goed kan concentreren en geordend te werk gaat. Het is een
doelmatig gerichte werkplek waarbij efficiëntie en aanpassingsvermogen hoog
in het vaandel staan. Eigen praktische denkvaardigheden en een open instelling
komen in het hotel goed van pas.
Kort gezegd: “Stage lopen in Grand Hotel Karel V is divers, uitdagend en erg
leuk!”

Salma

Grand Hotel Karel V biedt elke nieuwe werknemer en stagiair een Weet Waar je Werkt aan.
Dit houdt in dat je een gratis overnachting krijgt inclusief ontbijt en daar bovenop krijg je de
keuze om te eten in Restaurant Karel 5 of Bistro Karel 5, waarbij je enkel de inkoopprijs hoeft
te betalen (35%). Mijn WWW vond plaats van 3 op 4 januari 2020. Ik had voor deze datum
gekozen in verband met het 4-jarig verkering met mijn vriend. We sliepen op de derde verdieping van de Napoleontische vleugel: dit is het monumentale pand waarin ooit het klooster en
militair hospitaal gezeten hebben.
Empire

Het was een Empire kamer van circa 35
m2 met een groot bed met klassieke
details die ook verder in de kamer zijn
verwerkt. Ook hadden we prachtig uitzicht over de Officierstuin en de Dom.

Gastvrijheid

Het leuke aan WWW is dat je er voor
een nacht niet als collega, maar als gast
bent. Zo word je ook behandeld. Voor
ons jubileum hadden mijn collega’s bij
de Front Office een leuk kaartje geschreven om ons te feliciteren en een doosje
bonbons. Dit vond ik persoonlijk erg
leuk! Nadat wij hadden ingecheckt, onze
spullen op de kamer hadden gelegd
en ons omgekleed hadden, liepen we
naar de Bistro waar wij om 19:00 uur
gereserveerd hadden. We werden
vriendelijk begroet en kregen een plekje
aangewezen.

Bistro

Persoonlijk is de Bistro een van mijn
favoriete plekjes in dit prachtige hotel.
Het is er erg rumoerig, maar het karakter spat er vanaf. Het viel me op dat er
totaal niet gesproken wordt over de prijs
van de producten. Het is duidelijk dat
de klanten genoeg geld hebben en dat
het hen niet zozeer uitmaakt hoeveel het
kost, als de kwaliteit maar goed is.

Mijn ervaring

De enige plek waar prijzen zichtbaar zijn
voor producten is op de menukaart, en
dit zijn slechts de prijzen van gerechten.
Hoeveel je betaald voor drinkwaren
zoals een glaasje cola of een fles water
is nergens te vinden. Nu weet ik dat
dit een meer high-class bistro is, maar
persoonlijk had ik het fijn gevonden om
dit ergens terug te kunnen vinden.
Er werd ons een fles water aangeboden
en wijn, echter drinken wij beiden niet,
dus vroegen we om een glas cola en
sinas. Het duurde eventjes voordat we
onze bestelling hadden en het voelde
alsof je continue gecontroleerd werd
door het personeel dat rond liep.
Logischerwijs weet ik dat dit is omdat ze
in de gaten houden of wij als gasten
vergenoegd en content waren, maar het
gaf een ongemakkelijk gevoel.

Het diner

We kregen meermaals twee heerlijke,
verse stukken warm stokbrood met
gezouten boter terwijl we ondertussen al
eten hadden besteld: 2x een truffelzakje
tortellini, 2x Kalfsribeye en tot slot nog
een stukje Red Velvet Cake met karnemelk ijs. Het smaakte allemaal heerlijk!
Zoals ik al eerder benoemde duurde het
erg lang voor we alles kregen en waren
de porties erg klein.

Ook dit zou te maken kunnen hebben
met de stijl van een high-class bistro.
Toen we klaar waren met eten liepen we
naar de kassa om af te rekenen en zagen
we pas de prijs van het diner. De kosten
waren erg hoog, maar gelukkig ging er
veel vanaf in verband met de WWW.

Slapen als gast

De overnachting was ook erg leuk om
mee te maken. Je weet nu toch meer
wat je verkoopt tijdens je werk. Er wordt
aan alles gedacht: shampoo, zeepje,
conditioner, tandenborstel met tandpasta, nagelvijl, hygiëne set, douchekapje,
badjas, slippers, noem maar op. Er staat
een luxe koffie-apparaat en thee.
Er is een minibar, een kluis en zelfs een
strijkplank en -ijzer. Ik vond alleen de
kussens niet echt optimaal. De bediening
bij het ontbijt ervoer ik als goed, alleen
was het eten niet echt vers. Je zou
daarin toch wel meer verwachten. Ik heb
geprobeerd om ons verblijf zo eerlijk
mogelijk te beoordelen, om zo wellicht
het verblijf voor eventuele toekomstige
gasten te kunnen verbeteren.
Het is een leuke manier om te zien hoe
jouw werk wordt ingezet. Het eten was
erg lekker en een groot luxe bed was
ook niet verkeerd. We hebben er erg van
genoten!
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Grand Hotel Karel V
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Bistro - Casual Classic
In de kloosterkeuken bereidt
chef-kok Mat Zwetsloot
dagelijks klassieke gerechten
van seizoensproducten, vaak
uit eigen regio. Klassiek, maar
altijd met een eigentijdse en creatieve twist.

In het centrum van Utrecht bevindt zich het prachtige Grand Hotel Karel V. Een veertiendeeeuws klooster wat lang geleden ridders, priesters en zelfs keizers het als hun thuis beschouwden. Een monument wat tegenwoordig als vijf-sterren hotel dient. Dit hotel biedt
iedere gast een luxueuze eetgelegenheid aan alvorens een heerlijke overnachting tegemoet
te gaan. Overdag kan men zich terugtrekken in 10.000 m2 die gebruikt wordt als prachtige
binnentuin, terwijl ze geïnspireerd worden door een rijke geschiedenis.
Geschiedenis

Aan een pand met ruim 670 jaar historie, zit er natuurlijk ook een interessant verhaal verbonden.
Dit verhaal werd mij verteld op de introductiedag voor nieuwe medewerkers en stagiaires.
In 1348 werd het eerste en daarbij ook
oudste deel van het gebouw gebouwd, het
Duitse huis. Hier was de zetel van de Riddelijke Duitse Orde, een organisatie van de
voormalige kruisridders die zichzelf inzette
voor de zieken en bejaarden die mee hadden gedaan aan de kruistochten.
• In 1807 werden zij naar Den Haag verbannen door Lodewijk Napoleon (de broer
van), omdat hij zijn zetel als Koning der
Nederlanden hier wilde vestigen. Nadat
hij zijn dienst had uitgezeten en was teruggekeerd naar zijn vaderland, werd het
gebouw ingezet als militair hospitaal.
• Na de periode als hospitaal raakte het
gebouw een beetje in de vergetelheid en
is het, tot eind 20e eeuw, zelfs een tijdje
gekraakt geweest.
•

•

•
•

•

Nadat de krakers waren ontruimd heeft
er een grote, kostbare renovatie van het
gehele complex plaatsgevonden om het
monumentale pand weer in zijn oude
glorie te herstellen en er het enige vijfsterren hotel van de regio Utrecht van te
maken.
Grand Hotel Karel V heeft uiteindelijk
in 1999 zijn deuren geopend voor zijn
eerste gasten en tot op heden dient het
nog steeds als een historisch hotel,
restaurant en bistro.

Twee merken
Dit bedrijf draagt twee merken met zich mee: het Grand Hotel Karel V en Karel 5. Het bedrijf
heeft daarom ook twee logo’s. Hier ga ik verder op in tijdens het huisstijl onderzoek. Karel 5 is te
verdelen in drie afdelingen: de bistro, het restaurant (gastro) en events.

Iedereen voelt zich er thuis
door de informele ‘casual
classic’ sfeer. Bovendien heeft
onze kwaliteitskeuken een
uitstekende prijskwaliteitverhouding. En dan
die internationale wijnkaart!
Die stemmen wij uiteraard
zorgvuldig af op onze dagmenu’s en à la carte-gerechten. Die lekkere wijnen kun je
bij ons trouwens gewoon per
glas bestellen.

Gastro - Elegant Dining
Restaurant Karel 5 is een
gastronomisch restaurant in
een middeleeuwse eetzaal in
het hartje van Utrecht.
Daar aten vroeger de leden
van de kloosterbroeders.
Restaurant Karel 5 bestaat uit
een professioneel team met
chef de cuisine Vito Reekers
en ervaren maître-sommelier
Johan Kragtwijk aan het roer.
Van inspirerende betaalbare
menu’s tot verleidelijke
signature dishes.

Events - Inspired Solutions
Elke dag vinden bij ons evenementen plaats: van intieme
zakendiners, workshops en
internationale congressen tot
bruiloften en familiediners.
Voor alle evenementen biedt
Karel 5 in Utrecht mooie
oplossingen in een historische
setting. Vaak chique, maar
nooit stijf.
Wij hebben daarbij de luxe
om onze gasten liefst 13
zalen en meerdere terrassen
aan te bieden.

Bron: Karel5.nl

BISTRO, RESTAURANT & EVENTS KAREL 5

GRAND HOTEL KAREL V
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‘De prachtige tuinen en
historische verhalen ...

Materialen en apparatuur
Als Grafisch Vormgever heb je veel materialen nodig. De vorige marketing medewerker van
Grand Hotel Karel V, Manon, had bij iedere soort papier in de kast een papiertje geplakt
met de eigenschappen. Dit was voor mij erg praktisch. Je weet altijd waal alles ligt. In dit
onderdeel zal ik dieper ingaan op de materialen en apparatuur die gebruikt worden. Ook zal
ik beschrijven hoe ik aan deze materialen en apparatuur kom.
Apparatuur

Zoals eerder vermeldt is heeft enkel
de Marketing-afdeling een desktop.
Deze computer is gekoppeld aan twee
praktische schermen op een groot
hoekbureau. Hierdoor heb ik alle ruimte
zowel digitaal als fysiek om een goed
product te creëren.
De computer is compatible met de
meeste Adobe-programma’s. De computer heeft moeite met videobewerking
en animatie is zo goed als niet mogelijk.
Zelf heb ik een van de eerste versies van
een Wacom Intuos Pro (tekentablet).
Deze heb ik al sinds ik op het Grafisch
Lyceum Utrecht zat in mijn tas zitten en
neem ik overal mee naar toe, en komt
ook op mijn stage goed van pas.
De software voor de tekentablet stond
al geïnstalleerd op de computer van een
vorige stagiair.

Camera

Verder is er een redelijk recent aangeschafte fotocamera. De Canon
Powershot G7 X mark 2. Deze camera
kan hoge kwaliteit foto’s maken.
Het duurt echter wel even voor je doorhebt hoe hij werkt. Zelf ben ik gewend
aan een camera met een kijkgaatje
waarin je kunt bepalen of de foto mooi
is. Deze camera heeft dat niet.

...zijn een bron van inspiratie’

Bron foto: Salma Visscher, September 2019

Onderstaand zijn de meest
gebruikte papiersoorten

Deze camera heeft een hoge kwaliteit
digitaal schermpje met touchscreen.
Je kunt je focuspunt aantikken op het
scherm om scherp te stellen. Hier moest
ik heel erg aan wennen, maar het blijft
een camera die mooie foto’s kan
schieten.

vormgever erg vrolijk van kunt worden.
De printer heeft echter ook zijn minpunten. Eens in de zoveel tijd loopt hij
vast en moet er een monteur komen
wanneer je het zelf niet kunt oplossen.
Dit zorgt er dan vervolgens voor dat de
printer een dag lang niet bruikbaar is.

Drukwerk

Het bedrijf heeft een contract met
Xtandit die vervolgens een monteur
voor ons regelt. Meestal wordt dit
binnen 12 kantooruren wel geregeld,
echter is het vaak zo dat dit regelen
pas begint rond een uur of 10 in de
ochtend. Dit houdt in dat je dan tot de
volgende dag moet wachten voordat er
een monteur komt. Wanneer de monteur er eenmaal is heb ik voor mijzelf de
uitdaging gesteld om te leren hoe hij of
zij het defect repareert zodat ik dit de
volgende keer zelf kan doen.

De meeste producten worden intern
geprint. Met veel voorbedrukte of
gerilde papiersoorten in verschillende
formaten kunnen we de meeste producten zelf printen. Grotere opdrachten
worden extern geprint bij bijvoorbeeld
onze vaste drukker Practicum te Soest.

De printer

Enkele losse producten worden gedrukt
bij het desbetreffende bedrijf die deze
producten aanbieden, zoals stickers
of verpakkingen. We hebben circa 13
soorten papier/formaten (zoals enkele
hieronder aangegeven staan). Lade 5
van de printer wordt gebruikt om deze
specifieke maten aan te geven en te
kunnen printen.
Als de inkt in de printer zo goed als leeg
is wordt er door de printer automatisch
nieuwe besteld. Deze wordt bezorgd
voordat de inkt helemaal op is. Dit
is een praktisch systeem waar je als

Samengevat

Zo ongeveer 99% van de benodigdheden zoals: een snijplank, snijmat,
stanleymesje, scharen, pennen, potloden, linialen, post-it’s, markers, lijm,
dubbelzijdig plakband en nog veel
meer. al aanwezig of kunnen worden
besteld bij Koen (hoofd Inkoop).
Kortom, wat betreft materialen is het
hier goed geregeld.
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Sales & Marketing kantoor

Communicatie
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DE COMMUNICATIE IN HET BEDRIJF

HET SALES & MARKETING KANTOOR
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Het kantoor zit op een zolder dat zich boven de bistro bevindt. Iedereen heeft zijn eigen
plekje. Enkel de afdeling Reservations maakt gebruik van een ﬂexplek. Zoals op de illustratie hieronder te zien is, is er een ‘Events-eiland’ waar alle Events-medewerkers zitten.
Sales en Marketing werken veel samen en zitten dus aan de achterkant van het kantoor.
Vormgeving bestaat uit een stagiaire en valt onder het Marketing team. Samen met
Josseline werk ik aan alles wat betreft social media, vormgeving en Marketing-gerelateerde
onderdelen. Het is erg praktisch om een groot bureau met een computer met twee schermen te hebben voor de werkzaamheden die ik dagelijks uitvoer.
Verantwoordelijkheid

Toen ik hier net begon, was er lichtelijke
chaos op de Marketing-afdeling.
Er was tijdelijk geen begeleiding op de
afdeling zelf. De Marketing-stagiair en ik
werden wel begeleid, maar op afstand.
In verband met omstandigheden was
er tijdelijk geen begeleiding op de
afdeling zelf. Hierdoor kreeg ik veel
verantwoordelijkheid. De meeste
opdrachten gingen vrijwel direct naar
mij in plaats van via mijn begeleider.
Ergens vond ik dit erg spannend, maar
persoonlijk probeerde ik het als een
uitdaging te zien.

Nieuwe begeleidster

kan creëren en dit terwijl ik de huisstijl
behoud. Ondanks dat je de huisstijl
moet behouden ben ik ook aardig vrij
in wat ik maak. Het blijft een 5-sterren
hotel en als vormgever is het jouw taak
om de producten in deze stijl te maken.
Van de schetsen maak ik een concept,
deze print ik uit en leg vervolgens voor
aan mijn begeleidster (wanneer het
product digitaal is laat ik het ook digitaal
zien). Als ik haar feedback heb toegepast ga met het product naar de ‘klant’,
degene die het aangevraagd heeft.
De klant accepteert dan het concept
of voegt eveneens feedback toe, die ik
dan toepas alvorens het nogmaals met
de klant te checken.

Het kantoor kan erg wisselen tussen een
drukbezette en levendige omgeving,
en een uitgestorven stille werkplek.
Dit ligt er aan dat veel collega’s samen
tegelijkertijd afspraken hebben of gaan
lunchen of iets dergelijks. Dat zijn de
momenten dat je de regen goed op het
dak kan horen druppelen. Met ongeveer dertien mensen in een redelijk
kleine ruimte kan het soms nogal
mopperen zijn op het werk en elkaar,
maar uiteindelijk werken we allemaal
goed samen om de missie en visie waar
te maken.

Bron foto: Nick Morrison, Unsplash

Bedrijfsstructuur

Mijn huidige begeleidster heeft hierdoor ook wel vertrouwen dat ik dit
verantwoordelijk aanpak en dat niet
alles via haar hoeft te gaan. Zelf vind
ik communiceren erg belangrijk in een
team. Hierdoor geef ik mijn begeleider
regelmatig een update over mijn werkzaamheden. Bij elk product vraag ik om
feedback en pas deze toe waar nodig.

Er zijn erg veel afdelingen in dit bedrijf.
Met circa 13 afdelingen is het erg
belangrijk om goed samen te kunnen
werken. Nu merk ik dat de meeste
afdelingen erg gefocust zijn op hun
eigen afdeling. Toch wordt iedereen in
zijn of haar waarde gelaten. Als vormgeving-stagiair heb je te maken met vrijwel
alle afdelingen. Je krijgt opdrachten
vanuit elke groep/afdeling.

Opdrachten proces

Communicatie

Alle opdrachten kunnen erg verschillen.
Meestal worden deze telefonisch, per
mail of persoonlijk aangevraagd.
Als eerste neem ik de opdracht goed
door. In het begin van mijn stage heb ik
een formulier gemaakt met een aantal
vaste vragen voor elke opdracht. Dit
gaat voornamelijk om wie het heeft
aangevraagd, welke afdeling het voor
is, of het bestaat of dat er een nieuw
ontwerp moet komen, welk formaat,
het gewicht van het papier of er een
vouw in zit of niet, of het geplastificeerd
moet worden en wanneer het af moet
zijn. Dit is om duidelijk te krijgen wat er
verwacht wordt.
Als er een nieuw ontwerp moet komen
ga ik brainstormen en schetsen. Het is
van belang dat ik de vraag van de klant

Als een groot bedrijf moet je toch op
een of andere manier informatie met
meerdere afdelingen kunnen delen
zonder elke keer naar de ander toe
te lopen. Voor de meeste afdelingen
wordt Fidelio gebruikt. Hierin staan alle
boekingen en hotel-gerelateerde zaken.
Het functioneert ook als gezamenlijke
agenda, je kunt echter alleen in jouw
afdelingsagenda en/of andere afdelingen als je hier van ICT toegang tot hebt
gekregen.

E-mail

Het gehele bedrijf maakt ook gebruik
van een mailprogramma genaamd
Microsoft Outlook 2010. Het is wat
verouderd, maar het werkt prima.
Alle mailadressen van het bedrijf staan
voorgeprogrammeerd in de adressenlijst van het programma.

Ook heeft elke werknemer die een
e-mailadres tot zijn of haar beschikking
heeft een eigen handtekening. Zowel in
het Nederlands, als in het Engels voor
onze buitenlandse contacten. Je merkt
dat iedereen zijn of haar eigen manier
van ‘praten’ heeft via de mail. De één
is erg beleefd en de ander praat wat
losser met bijvoorbeeld gebruik van
smileys. Dit is erg interessant om te zien.

Telefoon

Op het kantoor heeft iedereen een
eigen telefoonnummer om mee in te
loggen. Dit gebeurt met een intern
doorkiesnummer en een wachtwoord
gemaakt door de ICT. Niet op alle
afdelingen heeft iedereen een eigen
telefoon, maar de afdelingshoofden zijn
vaak goed te bereiken.

Bestellingen

Als stagiair Vormgeving heb je ook de
taak om wekelijkse bestellingen te
doen. Dit gaat via het programma
Oracle Hospitality – Material Control.
Met dit programma kun je elke vrijdag
een bestellijst sturen naar het hoofd van
inkopen. Op dit moment is dat Koen
van den Berg. Als je alles handmatig
hebt ingevoerd selecteer je de button
‘uitvraag’ en exporteer je de lijst als PDF,
zodat er ingezien kan worden wat door
wie besteld is; dit gaat over alle

producten van papier tot aan theezakjes. Als stagiair vormgeving zorg je
ervoor dat alles wat nodig is voor het
kantoor er ook werkelijk komt.

Server als opslag

Het bedrijf maakt gebruik van een
server als opslag en werkveld.
De meeste medewerkers hebben
daarom ook serverkastjes als computer.
Enkel de Marketing-afdeling heeft een
desktop. Dit is omdat wij gebruik maken
van de Adobe-programma’s.
Deze vereisen een redelijke computer
die het werk aan kan wat betreft
grafische kaart en RAM-geheugen.
De computer is geschikt voor de
programma’s die we hier het meest
gebruiken zoals: Lightroom, InDesign,
Illustrator en Photoshop. Tijdens mijn
stage heb ik geprobeerd mij te verdiepen in animatie via Photoshop. Dit kon
de computer echter niet aan. Ik merkte
dat InDesign het meest gebruikt wordt
in dit bedrijf. De rest van de programma’s die ik gebruikt heb is mijn eigen
invulling geweest.
Communicatie blijft een lastig onderdeel zeker in een bedrijf als dit. Er zijn
altijd vlakken waar verbetering mogelijk
is, zoals op het gebied van overleg.

Het huisstijl onderzoek
Grand Hotel Karel V heeft enkele veranderingen in de huisstijl gehad. Het hotel bestaat al
ruim 20 jaar. Tijdens de stage ben ik op onderzoek gegaan naar hoe de huisstijl is ontwikkeld
zoals wij hem nu kennen. Omdat het bedrijf al zo lang bestaat kun je je voorstellen dat betrokken partijen niet meer actief zijn. Ik heb veel kunnen achterhalen door met oud-collega’s
contact te leggen en eventuele bedrijven te benaderen. Ik zal benadrukken als ik iets niet
met zekerheid kan zeggen of als ik iets niet heb kunnen achterhalen.
De huisstijl van het hotel

Bronnen: Leonieke Makkinga oud collega marketing & de Karel V server.

In 1999 opende het hotel zijn deuren
voor gasten. Destijds is er een ontwerp gemaakt door het bureau
‘Impresa’. Zij hebben de ‘Karel Vmunt’ gebruikt in het logo die hint
naar de historie van het hotel.
Deze munt had een schaduw en
was daarom niet erg praktisch voor
drukwerk. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom het bureau voor deze
kleuren en lettertypes heeft gekozen.
Wel heb ik van een oud collega
gehoord dat alles donkergroen op
geelachtig papier was. Dit moest
oud (geschept) papier voorstellen.
Er stonden 5 sterren op het logo,
omdat het ging om een 5-sterren
hotel.
Na de verbouwing in 2008 heeft de
huisstijl een restyling gehad om alles
op te frissen. Het Karel V-logo werd
compacter en verplaatst in het logo
zodat de naam van het hotel en de
munt op een lijn stonden. Dit is veel
praktischer voor het drukwerk. Het
lettertype werd ook aangepast naar
Rotis Sans serif. Het gele papier
werd er zo veel mogelijk uitgehaald.
Er zijn tot op de dag van vandaag
nog producten in gebruik die destijds in exces zijn besteld, voorbeelden hiervan zijn notitieblokjes of
naaisets.
De restyling is toen gedaan door
‘MRKWRDG’. Ik kan niet echt achterhalen of zij nog actief zijn. Ik heb
geprobeerd contact te zoeken, maar
helaas is dit niet gelukt. Als je naar
de website kijkt lijkt het er op dat
ze al een tijdje niet meer actief zijn.
Nu staat er op de server van Karel V
veel informatie over deze restyling,
zoals een aantal moodboards die
omschrijven waarom dit bedrijf de
keuzes heeft gemaakt over bijvoorbeeld de kleuren. De ontwerpster
van ‘MRKWRDG’ heeft toen ook de
mozaïeken in het gebouw gebruikt

als beeldmateriaal voor de huisstijl,
omdat dit kenmerkend was voor het
hotel. Grand Hotel Karel V wilde wel
dat de restyling een referentie had
naar de voorgaande stijl. Dit zie je ook
nog terugkomen in het huidige logo.
In eind 2016 is het nieuwe merk
‘Karel 5’ ontstaan. Deze heeft het
bedrijf ‘The Good Place’ gecreëerd.
‘Karel 5’ staat voor Gastro (restaurant),
de Bistro en het onderdeel Events. In
het logo staan verschillende iconen
die duidelijk maken waarvoor het logo
staat. The Good Place heeft destijds
ook het ‘Karel V’ logo in lijn gebracht
met het nieuwe ‘Karel 5’ logo. Na een
lange tijd onderzoek naar de behoeftes heeft het bureau een huisstijl
kunnen creëren met een moderne
kleurkeuzes. Op de vraag of zij rekening hadden gehouden met eventuele
kosten voor het drukken kreeg ik het
volgende antwoord: Daar is zeker rekening mee gehouden. Met print zijn
er geen bijzonderheden (2 kleuren). Je
moet enkel rekening houden met de
leesbaarheid van de iconen. Wanneer
je voor embossing kiest wordt het
kostbaar of lastig werkzaam, dat zou
ons advies dan ook niet zijn. Het logo
komt ook het beste tot zijn recht
met haarscherpe print.
Vandaag de dag is de Marketing &
Vormgeving nog altijd bezig om de
“nieuwe” huisstijl door te voeren in
onze producten. Vaak geven wij net een
chique tintje door een goud lijntje in het
ontwerp te zetten. Voor de vormgeving
zijn deze twee kleuren en lettertypes
niet altijd even praktisch.
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Het logo van het hotel door de tijd heen

HUISSTIJL ONDERZOEK

HUISSTIJL ONDERZOEK
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Brasserie/Bistro logo 2008

HUISSTIJL ONDERZOEK

HUISSTIJL ONDERZOEK

Brasserie/Bistro verdieping

LOGO 2008

Naast een restaurant heeft Grand Hotel Karel V ook een bistro. In deze spread zal ik dieper
ingaan op het logo van de brasserie/bistro. Ook dit onderdeel van Karel V heeft drie fases ondergaan. Het begon met het overzicht hieronder en kwam uit op het logo van pagina 19.
Ik heb een lange tijd moeten zoeken naar informatie over oude logo’s en contact op moeten nemen met verschillende partijen om iets te vinden over de eerste jaren. Het logo was
nergens te vinden in de eindeloze hoeveelheid mappen. Uiteindelijk heb ik een afbeelding
gevonden van het logo, maar deze was in erg lage kwaliteit. Ik heb het logo zo goed mogelijk te nagebootst met het programma Illustrator.
De brasserie / bistro
In 1999 was er een brasserie genaamd ‘Goeie Louisa’ in het hotel.
Volgens oud-collega Leonieke
Makkinga was het logo van de brasserie in 1999 goud op groen. Dit heb
ik kunnen vinden, maar dit was enkel
voor de menukaarten. Het logo was
origineel zwart en werd af en toe
goud ingezet als media-uiting.

KLEURENPALET

Bronnen: Leonieke Makkinga oud collega marketing & de Karel V server.

Na de verbouwing in 2008 is ook het
logo van ‘Goeie Louisa’ opgefrist.
Zij hebben het logo toen een donkerrode kleur gegeven. Deze brique
rode kleur is afgeleid van de mozaiekvloer in de brasserie. MRKWRDG
heeft toen een afbeelding van deze
vloer toegevoegd aan het logo voor
media uitingen, maar het is nooit
ofﬁcieel onderdeel geweest van het
logo.
Zoals eerder benoemd is in eind 2016
is het nieuwe merk ‘Karel 5’ ontstaan.
Het merk was verdeeld in drie categorieën: Gastro, Bistro en Events. Tegenwoordig is ‘Karel 5’ een submerk
van het Grand Hotel Karel V en staan
alle drie de onderdelen samen op 1
logo. De kleuren zwart/grijs en goud
zijn samen chic. Deze keuze is in 2016
gemaakt door The Good Place.

Goeie Louisa huisstijl
Er is niet veel te vinden over details
wat betreft de Brasserie Goeie Louisa
huisstijl. Als ik in het huisstijl archief
van de brasserie duik, vind ik enkel
wat ik in de huisstijl-overzichten
hiernaast heb staan. Ik heb contact
gehad met de desbetreffende bedrijven die dit gecreëerd hebben, maar
ze hadden helaas niks meer van zo
lang geleden. Gelukkig waren er in
het archief nog enkele moodboards
over de huisstijl van 2008.

LOGO 1999

#00633a
C0 M90 Y90 K30
KOPTEKST

#e0dfdf
C15 M11 Y12 K0
SUBTEKST

FONTS
KLEURENPALET

#ffffff
C0 M0 Y0 K100
Logo regular

#N.V.T.
N.V.T
GOUD FOLIE

SUBTEKST

?

TIMES NEW ROMANS

niet bekend

FONTS
KOPTEKST

SUBTEKST

?

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

niet bekend

KOPTEKST

NEW YORK

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
ONTWERP ELEMENTEN

ONTWERP ELEMENTEN

Alleen lage kwaliteit logo beschikbaar
Dus logo overgetrokken met image trace
PAY OFF

Ambiance voor genoegen

BRASSERIE

Zie volgende spread voor het huidige logo van de Bistro
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Gastro, Bistro, Events logo 1999 & 2008

Gastro/Grand Restaurant Karel V
Het restaurant in het pand heeft lange tijd geen specifieke huisstijl gehad. In het begin werd
gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het wapen van Karel V of de Gordiaanse-knoop die in de
mozaïek is verwerkt. Het restaurant maakte ook gebruik van de stijl die Grand Hotel Karel V
gebruikte. Destijds werd er een pay-off gebruikt: “Ode aan smaak”. Pas in 2008 is er een
eigen logo gecreëerd voor het restaurant. “Kwaliteit, luxe, warm, aantrekkelijk, zakelijk,
klassiek maar modern” liet Marc van The Good place weten.
Het restaurant
Sinds 1999 heeft het hotel een restaurant en dit viel een onder de naam van
het hotel. Vandaar dat de twee logo’s
uit 1999 veel op elkaar lijken. In 2008 is
er een nieuw logo gekomen voor Grand
Restaurant Karel V. Ook in het restaurant wilden ze het “oude geschepte papier” gevoel gebruiken op bijvoorbeeld
menukaarten. Groen, grijs en “goud”geel waren de vaste huisstijlkleuren die
je veel terugziet op oude ontwerpen.
Zoals je kunt zien in het “huisstijl overzicht” rechts, wordt hetzelfde lettertype
toegepast.
MRKWRDG heeft destijds de mozaïek
toegevoegd aan de huisstijl van het
hotel, het restaurant en de brasserie. Bij
de ontwerpelementen staat een afbeelding van de mozaïek die in het restaurant op de muur wordt afgebeeld. Dit
heet de Gordiaanse knoop. Volgens
legendes zal “hij die deze knoop los
maakt, meester over heel Azië worden”.
Deze mozaïek werd vanaf 2008 steeds
meer toegepast in de huisstijl en
vormgeving.
Zoals eerder benoemd is in eind 2016 is
het nieuwe merk ‘Karel 5’ ontstaan. Dit
is door The Good Place gecreëerd. Elk
onderdeel heeft een eigen logo, maar
deze worden enkel gebruikt voor
bijvoorbeeld de mappen waar de
menukaarten in zitten. De voorkeur
gaat uit naar het algemene logo die op
de bladzijde hiernaast staat.
Het logo van Karel 5 vind ik persoonlijk
leuk bedacht wat betreft iconen die
omschrijven waarvoor het merk staat.
Dit bevestigd Marc van The Good Place
in het onderzoek. Het is echter niet
erg praktisch voor drukwerk. Vandaar
dat er ook alternatieve logo’s zijn zoals
een open of een dichte vijf. Het logo is
echter wel mooi als het met goud folie
op het zwart/grijs gedrukt wordt.

LOGO 2016

KLEURENPALET

#2e2a25
C65 M61 Y62 K74

#b2b2b2
C18 M36Y61 K6

ALTERNATIEVE LOGO’S & SUBMARKS

FONTS
KOPTEKST

ARNO PRO BOLD

SUBTEKST

AVENIR BOOK REGULAR

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

ONTWERP ELEMENTEN

HUISSTIJL ONDERZOEK

HUISSTIJL ONDERZOEK
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Leerdoel 1

Mijn leerdoelen

Leren omgaan met (werk)stress en (werk)druk.

Specifieke toelichting

Als eerste leerdoel wil ik het hebben
over het leren omgaan met eventuele (werk)stress en (werk)druk.
Hier heb ik voor gekozen, omdat ik
deze stress al erg ervaar op school
en er bij GHKV vaak benoemd wordt
dat de werkdruk hoog kan liggen.
Zelf kan ik erg slecht tegen stress,
alleen wil ik hier graag in groeien en
hier wel mee om leren gaan.

Bron foto: Socialcut, Unsplash

Tijdens mijn acht maanden lange stage heb ik onderstaand onderdeel uitgebreid uitgewerkt.
Hieronder staan mijn leerdoelen; SMART geformuleerd, hoe ik situaties heb ingezet als
leermomenten en/of welke punten ik toegepast of juist geleerd heb. In dit onderdeel zal ik
ingaan op mijn leerdoelen voor de acht maanden die ik stage loop. Josseline de Boer en ik
bespreken regelmatig wat we eventueel kunnen doen om mijn leerdoelen toe te passen op
mijn stage bij Grand Hotel Karel V.
Leerdoelen

De opleiding Crossmedia bereidt je
voor als beginnend beroepsbeoefenaar. Vanuit school wordt er verwacht dat je drie leerdoelen formuleert in SMART-stijl. Deze leerdoelen
staan voor de leerroute die jij zelf
bepaalt. Het hangt van mij af of ik
een specifiek leerdoel kies en dan
ook uitvoer.

SMART

SMART staat voor Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch
en Tijdgebonden. In specifiek zal ik
omschrijven wat ik precies wil leren.
Bij meetbaar zal ik toelichten hoe ik
de voortgang bij ga houden. In het
onderdeel acceptabel en realistisch
zal ik er een geheel van maken, omdat deze erg dicht tegen elkaar aan

zitten. Tot slot zal ik bij tijdgebonden
een korte planning beschrijven hoe
ik het stapsgewijs ga aanpakken.

Werkervaring

Tijdens de stage krijg ik de mogelijkheid om werkervaring op te doen in
het werkveld. Ik heb jarenlang stage
gelopen en vrijwilligerswerk gedaan
in de zorg, maar dat is amper
relevant tot het vak vormgeving.
Het laat alleen zien dat ik een
zorgzaam karakter heb.
Het is een uitdaging om nu werkelijk
voor een klant producten te gaan
creëren. Persoonlijk houd ik er van
om iets een uitdaging te maken en
er niet te makkelijk van af te komen.
Ik wil iets moois creëren waar de
klant blij mee is en ook interessant
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vindt. Hier zal ik mijn best voor
doen en ook mijn leerdoelen op
afstemmen, om zo uiteindelijk de
beste service te verlenen.

Persoonlijke groei

Tijdens mijn stageperiode besefte
ik pas echt dat dit het moment was
om aandacht te geven aan mijn
persoonlijke groei. Afgelopen jaren
waren erg heftig in mijn privéleven.
Hierdoor kreeg ik het gevoel dat ik
stil stond. Vandaar dat ik er nu echt
iets aan wilde veranderen. Inmiddels
ben ik 23 jaar en is het tijd om mij
meer volwassen op te stellen.

Tijdens schoolprojecten in 2017/
2018 was er vaak een korte tijd
waarin veel producten opgeleverd
moesten worden. Dit zorgde voor
stress bij mij, waardoor ik vaak
opdrachten uit ging stellen tot ik
nog maar 1 dag had om er aan te
werken. Vaak creëerde dit nog meer
stress en veel vermoeidheid. Dit had
ook effect op mijn groepsgenoten
waarmee ik het project uitvoerde, zij
moesten wachten met hun onderdeel tot ik mijn deel afgerond had.
Zelf vond ik het ronduit vervelend
als medestudenten dit bij mij deden.

“Ik ga mijn hoofd
koel houden en stapsgewijs mijn stress &
werkdruk aan en hier
mee om leren gaan”.
De Meetbaarheid van het doel

“Ik ga mijn hoofd koel houden en
stapsgewijs mijn stress & werkdruk
aan en hier mee om leren gaan”.
Tijdens dit traject ga ik al mijn opdrachten in Trello zetten en opschrijven in mijn ‘to do list’. Als ik merk
dat het mij teveel word zal ik gaan
uitzoeken wat het precies is dat mij
te veel wordt en hoe ik dit aan zal

pakken (eventueel met behulp van
mijn praktijkbegeleidster). In mijn
logboek zou ik bijhouden wanneer ik
tegen een situatie aanloop.

Is het Acceptabel en Realistisch

In het vak vormgeving zijn vaak een
groot aantal deadlines, dit zorgt bij
veel mensen voor stress. Dit wil ik
graag voorkomen en ik wil hiermee
om leren gaan. Mijn doel is daarom
ook: ‘Het kunnen omgaan met
(werk)stress en (werk)druk’. Als het
doel bereikt is zal dit een groot effect hebben op zowel mentaal
als fysiek gebied. Stress is slecht
voor de gezondheid en heeft een
slecht effect op zowel concentratie
als prestatie tijdens het werken.
Zelf wil ik het probleem aanpakken,
omdat dit vaak voor komt bij mij.
Vandaar dat ik denk dat het acceptabel is. Ook is het Realistisch omdat
dit bedrijf mij zeker hierin uitdaagt
met opdrachten. Ik denk dat ik veel
ervaring op kan doen en uit kan
zoeken hoe ik dit het beste aan kan
gaan.

Tijdgebonden en stappen

Aan het eind van mijn stage hoop
ik terug te kijken op een groei in dit
leerdoel. Voor elke terugkomdag
zal ik in gesprek gaan met mijn praktijkbegeleider over mijn proces.
1. Noteer opdrachten om
overzicht te creëren.
2. Bespreek in geval van
overzicht verlies.
3. Reflecteer wekelijks.
4. Stress/werkdruk onder
controle.

In het kort

Wat wil ik bereiken?
Ik wil rustig kunnen werken zonder
overal over te stressen.
Wie zijn er bij betrokken?
Ik, mijn collega’s en met name de
Marketing afdeling.
Waar ga ik het doen?
Op het kantoor en in mijn
dagelijks leven.
Wanneer gebeurt het?
Als er veel tegelijk van mij
verwacht wordt.
Wat is belangrijk in
de doelstelling?
Dat ik rustig blijf en het stapsgewijs aan ga. Langzaam wennen
aan eventuele stress.
Waarom wil ik dit bereiken?
Overal is wel eens stress. Ik wil
hier mee om kunnen gaan zonder
in paniek te raken.

Bron foto: Oli Dale, Unsplash

LEERDOEL 1

MIJN LEERDOELEN
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Leerdoel 2

Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom
en InDesign beter kennen

Specifieke toelichting

Naar mijn mening heb ik te weinig
kennis in de programma’s die gebruikt worden in het werkveld.
Hier wil ik aan gaan werken omdat
die mijn prestaties belemmeren tijdens het werk. Ik ken de basis, maar
daar blijft het bij. Veel praktische
en leuke functies zou ik niet kunnen
vinden zonder het op Google op te
zoeken. Alleen al voor tijdbesparing
en interesse wil ik graag dit doel
aanpakken. Er is zo veel mogelijk en
ik heb het idee dat ik echt nog maar
tien procent van de mogelijkheden
zelf zou kunnen uitvoeren zonder te
vragen om hulp of het op te zoeken.

“Ik ken de basis, maar
daar blijft het bij”.
De Meetbaarheid van het doel

Aan het einde van mijn stage wil ik
op zijn minst Photoshop en InDesign
beter kunnen beheersen. Deze twee
programma’s worden veel gebruikt
in deze branche. Dit wil ik behalen
door op rustige momenten een of
meerdere tutorials van Adobe en
bijvoorbeeld professionals te volgen
en uitproberen. Het moment dat ik
bepaalde acties zelf kan uitvoeren
zonder dit op te zoeken weet ik
dat ik mijn doel bereikt heb.

Is het Acceptabel en Realistisch

Dit leerdoel is acceptabel. Ik kan het
makkelijk uitvoeren, omdat Adobe
veel tutorials aanbiedt en er genoeg
professionals zijn die op youtube
tutorials delen. Het doel is alleen te
behalen, maar ook met behulp van
medestudenten en eventueel begeleiders. Als ik zelf ergens niet uitkom
of het niet begrijp zal ik om hulp
vragen. Het leerdoel is realistisch,
omdat deze overal uitvoerbaar is.
Zowel op stage, school als thuis.
Als ik ergens op vastloop kan ik
contact zoeken met mensen die er
verstand van hebben.

Tijdgebonden en stappen

In het kort

Wat wil ik bereiken?
Ik wil de bovenstaande programma’s efficiënter en
makkelijker kunnen gebruiken.

Leerdoel 3

Durven: te vragen, bellen en keuzes te maken

Specifieke toelichting

Zo lang als ik mij kan herinneren
ben ik redelijk onzeker in bepaalde
onderdelen, zoals: bellen, vragen om
hulp aan mensen die ik amper ken
en in keuzes maken. Dit weerhoud
mij er van om bijvoorbeeld meer te
kunnen doen in dit vak, zoals een
opdracht in gang zetten. Hier wil ik
graag een stap in maken om te veranderen als derde leerdoel. Vandaar
mijn derde leerdoel ‘durven: te vragen, bellen en keuzes te maken’.
Als ik iemand moet bellen, die ik
niet ken, word ik erg nerveus.
Mijn handen gaan trillen, ik krijg het
erg warm, ik ga zweten en mijn hart
gaat erg snel kloppen tot het pijn
doet. Het gaat dan voornamelijk om
het feit dat ik het kan verpesten.
Straks zeg ik iets verkeerd of zorg ik
ervoor dat iets niet meer mogelijk is
door iets dat ik gezegd heb.

Dit leerdoel zal vanaf het begin tot
het einde van mijn stage aan gewerkt worden. Aan dit leerdoel zal ik
van begin tot eind van de stageperiode gaan werken

Wie zijn er bij betrokken?
Ik, mijn collega’s en met name
de Marketing afdeling.

1. Op rustige momenten tutorials
kijken en uitwerken.
2. Notities maken van de tutorials
3. Gebruiken wat ik geleerd heb
in praktijk
4. Meer ervaring in de Adobeprogramma’s; Illustrator,
Photoshop, Lightroom en
InDesign.

Waar ga ik het doen?
Op het kantoor en in mijn
dagelijks leven.

“ Mijn hart gaat erg snel
kloppen tot het pijn
doet.”

Wanneer gebeurt het?
Als het rustiger is wat betreft
werk en tijdens opdrachten
uitvoeren.

De Meetbaarheid van het doel

Wat is belangrijk in
de doelstelling?
Blijven oefenen!
Waarom wil ik dit bereiken?
Het is efficiënter om de programma’s goed te kennen.

Bron foto: Cult of Mac Deals
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Aan het einde van mijn stage wil
ik de telefoon op kunnen pakken
zonder dat mijn handen er van gaan
trillen en mijn hart sneller gaat kloppen van het nerveus zijn. De beste
aanpak lijkt mij door het gewoon
uit te voeren en eventueel dat mijn
praktijkopleidster mij enigszins in de
gaten houdt of ik dit niet uit de weg
ga. Dit heb ik overlegd met haar.

Is het Acceptabel en Realistisch

Het doel is acceptabel. Ik wil dit
probleem graag oplossen en heb nu
al gemerkt dat ik vaker de uitdaging
gewoon aan ga. Ik geloof er zelf in
dat ik veel ervaring zal opdoen wat
betreft dit leerdoel in Grand Hotel
Karel V. Ook is het realistisch, omdat
ik erg vaak gebeld wordt en ook
vaak contact moet opnemen met
externe contacten.
Als ik realistisch naar dit leerdoel kijk
is het iets dat waarschijnlijk langer
nodig heeft dan de acht maanden
stage die ik heb. Alleen zal ik hier in
het hotel veel kunnen leren. Daarom
denk ik dat ik het grotendeels
tijdens mijn stage kan oplossen en
verder kan leren in het werkleven.

Tijdgebonden en stappen

Aan het eind van mijn stage hoop
ik terug te kijken op een groei in dit
leerdoel. Ik hoop de telefoon op te
kunnen pakken zonder dat ik achteraf hoef bij te komen van mijn nervositeit. Voor elke terugkomdag zal ik
in gesprek gaan met mijn begeleider
over mijn proces.
1.
2.
3.
4.

De uitdaging aan gaan
Reflecteren
Blijven oefenen
In gesprek met begeleider

In het kort

Wat wil ik bereiken?
Ik wil de telefoon op kunnen
nemen zonder het benauwd te
krijgen.
Wie zijn er bij betrokken?
Ik, mijn collega’s en externe
contacten.
Waar ga ik het doen?
Op het kantoor en in mijn
dagelijks leven.
Wanneer gebeurt het?
Als ik onverwachts gebeld wordt
door een onbekende.
Wat is belangrijk in
de doelstelling?
Dat ik rustig blijf en het stapsgewijs aan ga. Langzaam wennen
aan bellen met onbekenden.
Waarom wil ik dit bereiken?
Voor het gemak van rustig communiceren zonder pijnklachten.

Bron foto: Anthony Tran, Unsplash

LEERDOEL 3

LEERDOEL 2
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Leerdoelen Reflectie

+ Feedback van mijn praktijk begeleider

Leerdoel 1

Stress is altijd een van mijn verbeterpunten geweest. Het belemmert me
om mijn werk goed uit te voeren.
Tijdens deze stage heb ik mezelf
echt leren kennen. Ik weet wat mijn
grenzen zijn, maar ook wat ik kan
leveren. Een positieve insteek kan
heel wat wonderen verrichten. Zelf
heb ik gemerkt dat het mij heel erg
helpt om mezelf uit te dagen en het
gewoon te doen. Het is leuk om
nieuwe dingen uit te proberen en
testen of het werkt. Vormgeving is
een breed vak.

“De stage is wat je er
zelf van maakt.“
Ik heb ontdekt dat als ik er een
uitdaging van maak, het minder
stressvol wordt voor mij en zeker als
achteraf het doel behaald is. Dan is
het allemaal nog meer waard geweest. Ik ben Grand Hotel Karel V
en mijn collega’s zeer dankbaar voor
hun vertrouwen in mij en mijn werk.
Ik heb veel grote leuke opdrachten
gekregen en daarmee veel verantwoordelijkheid. Ervaring leert, zal ik
maar zeggen.

Leerdoel 2

Adobe biedt ontelbare mogelijkheden en ik heb tijdens mijn stage veel
meer ervaring op kunnen doen met
verschillende programma’s.

Adobe InDesign

Voordat ik op stage ging was het
programma InDesign niet echt mijn
favoriete programma om mee te
werken. Bij GHKV is dit het meest
gebruikte programma om bijvoorbeeld menukaarten, naamkaartjes en
posters mee te maken. Hierdoor ben
ik de uitdaging aangegaan om het
programma te leren kennen en wederom dingen uit te proberen die wij
op school bij enkele projecten toe
pasten. Ik kan het programma veel
beter beheersen dan voor de stage.
Ik zou het nu ook sneller gebruiken
voor projecten.

Adobe Illustrator

Tijdens deze opleiding heeft
Illustrator altijd mijn voorkeur gehad.
In het tweede leerjaar heb
ik Adobe Illustrator erg goed leren
kennen. Nu heb ik tijdens de stage
vele tutorials bekeken en uitgevoerd.
Hiervan heb ik veel nieuwe trucjes
geleerd. Nu is het van belang om
deze trucjes te blijven gebruiken.
anders denk ik dat het snel wegzakt
of denk ik dat ik het snel vergeet.

Adobe Photoshop

Photoshop blijft een lastig onderdeel
voor mij persoonlijk. Ik kijk vaak
tutorials en kan ze vaak ook wel
uitvoeren, maar soms lijkt het dat het
programma niet helemaal doet wat
ik van Photoshop verwacht. Thuis
probeer ik het voor ‘art’ te gebruiken, maar het doet totaal niet wat ik
wil. Ik ken de basics en ben heel erg
vooruit gegaan, maar ik denk dat
Photoshop voorlopig een leerpunt
blijft.

“Adobe kun je nooit in
uitgeleerd zijn.“
Adobe Lightroom

Ik heb dit programma altijd in de
lijst van Adobe-apps zien staan,
maar er nooit aandacht aan besteed.
Lightroom ervaar ik als Photoshop
voor Dummy’s. Het is erg makkelijk in
gebruik en het zorgt voor prachtige
resultaten. Mijn eerste begeleidster
Manon heeft mij verteld over deze
app en het uitgelegd in een uurtje.
Ik denk dat Lightroom een stap kan
zijn naar mijn zoektocht naar het
begrijpen van Photoshop.

Leerdoel 3

Zelf ben ik altijd erg verlegen geweest totdat ik iemand goed ken.
Dan praat ik wellicht de oren van
je hoofd af. Dit heb ik ook gemerkt
tijdens mijn stage. Ik keek de kat
uit de boom, maar toen ik mij er op
mijn plek voelde durfde ik te vragen
en keuzes te maken. Bellen is altijd
nog iets dat ik liever vermijd. Ik merk

De voortgangsrapportages

wel dat ik sneller de uitdaging aan
ga, gewoon de telefoon oppak en
bel. Het heeft nog steeds niet mijn
voorkeur, maar ik kan het wel.
De hartkloppingen en trillende handen komen 99% niet meer voor.
Ik ben erg tevreden met hoe ver
ik ben gekomen. Ik zal alledrie de
leerdoelen vast blijven houden en
uitvoeren waar mogelijk.

Feedback Josseline periode 1

“Salma is enorm creatief en perfectionistisch. Wat er voor zorgt dat ons
vormgevingswerk naar een hoger
niveau wordt getild. Ze mag nog
wat zekerder worden van zichzelf en
bepaalde keuzes zelf maken. Ik begeleid hier graag in zodat ze hierin
kan groeien. Je bent goed bezig,
Salma!”
Beoordeling: Voldoende

Feedback Josseline periode 2

“Salma werkt erg nauwkeurig, toont
initiatief met creatieve ideeën en
heeft veel talent voor vormgeving.
Ze is nieuwsgierig en leert steeds
meer over Adobe. Tegelijkertijd
maakt ze ook een persoonlijke ontwikkeling door, ze gaat goed om met
collega’s en leert steeds beter om te
gaan met spannende situaties zoals
bellen. Ik hoop dat de ontwikkeling
zo doorgaat.”
Beoordeling: Voldoende

Feedback Josseline periode 3

“Ook tegen het einde van haar
stage zijn we nog steeds erg blij met
de creativiteit van Salma. In de vijf
maanden hier heeft ze haar perfectionisme nooit losgelaten en heeft
ze zich altijd 100 procent ingezet.
Hoewel ze al een persoonlijke groei
heeft doorgemaakt, mag ze nog
zekerder worden van haar ideeën en
zelfstandig keuzes maken. Ik hoop
dat deze stage een goed begin is
voor Salma’s professionele carrière. ”
Beoordeling: Voldoende

Bron foto: Isaac Smith, Unsplash

In het volgende onderdeel heb ik mijn voortgangsrapportages uitgewerkt. Hier heb ik gebruik gemaakt van de ABCD-methode. Door drie leermomenten heb ik veel kunnen leren en
ben ik bewuster geworden dat mijn leerdoelen de juiste keuze zijn om uit te voeren.
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Leermoment 1: Contact met o.a. een extern bedrijfscontact

Wat was de Aanleiding, het
moment waarvan je dacht
hier moet ik iets mee

Wat was de Aanleiding, het
moment waarvan je dacht
hier moet ik iets mee

In de tweede week van mijn stage
liep ik tegen een leerdoel aan.
Dit gaat om het leerdoel: ‘durven
vragen, bellen en keuzes maken’.
Als ik moet bellen met een onbekend persoon vind ik dat erg spannend. Hiermee bedoel ik dat mijn
handen gaan trillen en mijn hart erg
snel gaat kloppen. Hierdoor vermijd
ik dit ook maar al te graag.

“Mijn handen gaan
trillen en mijn hart erg
snel kloppen.”
Deze situatie ging als volgt: er werd
mij gevraagd of ik een opdracht van
de vorige stagiair kon overnemen.
Het ging om een contractomslag
voor de sales-contracten. De instellingen van het document (zoals
afloop, marges en het formaat)
klopten niet. Ook was de dpi van
de gebruikte foto’s veel te laag.
Hier heb ik samen met mijn begeleidster verschillende oplossing
voor gevonden waarvan sommige
uiteindelijk niet uitgevoerd konden
worden. Toen al deze punten waren
opgelost, moest ik contact opnemen
met onze externe vaste drukker. Ons
contact bij die drukker bleek mij niet

helemaal te begrijpen.
Na ongeveer zestien mailtjes heen
en weer gestuurd te hebben besloten we te bellen om het mondeling
te bespreken. Dit was voor mij erg
spannend. Ik was erg nerveus voor
zijn reactie, omdat hij nogal direct
over kwam via de mail. Ook lijkt het
alsof iedereen in het kantoor (circa
tien mensen) mee luisterden.
Wat hoogstwaarschijnlijk niet zo is.

Wat was daarin voor mij
Belangrijk

Het was daarom voor mij erg belangrijk om de situatie aan te gaan.
Anders blijf ik het alleen maar
uitstellen (zoals die zestien mailtjes).
Ik weet van mijzelf dat het vermijden
van deze situaties erg makkelijk is,
maar om het op te lossen zal je toch
het aan moeten gaan. Het was
belangrijk om te bedenken hoe het
voor hem eventueel kon zijn.
Hij doet gewoon zijn werk en online
contact is toch een lastig onderwerp. Je kan elkaars emoties en
reacties er niet goed uit halen.
Het is belangrijk dat beide partijen
open staan voor wat de ander te
zeggen heeft en de ander probeert
te begrijpen. Als dit virtueel niet lukt
is het belangrijk dat je de stap kunt
zetten om te bellen en het eventueel toe te lichten.

Welke Conclusies kan ik daar
uit trekken

Als ik terugkijk op de situatie ben
ik tot de conclusie gekomen dat
dit leerdoel wellicht voor mij de
belangrijkste is. In het “werkleven”
is contact een van de belangrijkste
aspecten. Je bent erg afhankelijk van
andere partijen in dit vak. Vele mensen van mijn leeftijd vinden bellen
erg spannend, omdat tegenwoordig
alles zo makkelijk gaat via bijvoorbeeld WhatsApp. Lang verhaal
kort: ik moet veel oefenen. Vaker
de telefoon pakken om contact op
te nemen met bijvoorbeeld externe
contacten. Ervaring zal de spanning
verminderen.

Wat ga ik er mee Doen

Zoals ik eerder benoemd heb zal
ik mijzelf uitdagen om sneller de
telefoon op de pakken om iemand
te spreken. Ook in overleg met mijn
begeleidster hebben we afgesproken dat zij in de gaten houdt of ik
dergelijke situaties vermijd. Ik wil
oefenen door meer te bellen en
ervaring op te doen.

Practicum is onze vaste drukker.
Als ik mijzelf eerlijk zou omschrijven, zou ik zeggen dat ik na zo’n
eerste kennismaking (zoals in mijn
eerste voortgangsrapportage
beschreven) al het contact zo veel
mogelijk zou vermijden. Nu is dat
natuurlijk niet de bedoeling en
zeker niet met een bedrijfscontact.
Het is daarbij aan mij om het
contact respectvol en goed te
behouden. Ik was in gesprek
gegaan met mijn praktijkbegeleidster en besefte dat virtueel contact
altijd erg gevoelig kan zijn en als je
iets niet begrijpt of denkt dat de
ander het niet begrijpt is het beter
om af te spreken of te bellen. Dan
is de kans dat er een miscommunicatie plaatsvindt veel kleiner. Nu is
het bellen in een vol kantoor nog
altijd spannend, maar in principe is
het helemaal niet nodig om daar
nerveus voor te zijn. Uiteindelijk
maak je contact op een betere
manier. Ik heb het gevoel dat ik
veel vooruit ben gegaan op dit
gebied. Er is een groot verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan vanuit
het vertrouwen van mijn collega’s in
mij als hun grafisch vormgever.

Wat was daarin voor mij
Belangrijk

Ik quote “Het is belangrijk dat beide partijen open staan voor wat de
ander te zeggen heeft en de ander
probeert te begrijpen. Als dit virtueel niet lukt is het belangrijk dat je
de stap kunt zetten om te bellen en
het eventueel toe te lichten”.
Dit is echter nog steeds erg belangrijk aan dit leerdoel. Ik zal dit blijven
toepassen, ook na mijn stage bij
Grand Hotel Karel V.
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@GRANDHOTELKARELV
AND USE #KARELV
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Welke Conclusies kan ik daar
uit trekken

Bij mijn eerste voortgangsrapportage benoemde ik dat mijn leerdoel ‘Durven: te vragen, bellen
en keuzes te maken’ wellicht mijn
belangrijkste leerdoel was. Als ik nu
terugkijk op de afgelopen stageperiode kan ik dit met zekerheid
bevestigen. Nu ik aan dit leerdoel
gewerkt heb maakt het mijn stage
een stuk gemakkelijker. Als stagiair
Vormgeving is communicatie erg
essentieel. Er kunnen veel fouten
gemaakt worden als er niet goed
gecommuniceerd wordt. Dit is praktisch gezien zonde van de tijd en
zonde van het geld dat er eventueel
in geïnvesteerd wordt. Mijn conclusie is daarom ook dat het een juist
leerdoel voor mij is geweest en nog
steeds zal zijn.
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|
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@GrandHotelKarelV

Wat ga ik er mee Doen

Sinds het eerste leermoment in
begin september 2019 ben ik
vaker de uitdaging aangegaan
om te bellen of face-to-face af
te spreken om misverstanden te
voorkomen. Niet alleen met onze
drukker Practicum, maar ook met
andere externe bedrijven of collega’s die ik niet zo goed ken. Ik
merk dat het steeds gemakkelijker
gaat om die stap te zetten en de
hartkloppingen, trillende handen
en benauwdheid is eigenlijk
niet meer voorgekomen. Om nu
terug te komen op wat ik er mee
ga doen: ik blijf deze situaties
aangaan. Soms is het makkelijk
te vermijden, maar ik wil toch die
telefoon op kunnen pakken en
rustig een gesprek voeren. Dit is
dan ook zeker mijn doelstelling.
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1e voortgangsrapportage

Leermoment 2: De verandering van de Menukaarten

2e voortgangsrapportage

Leermoment 2: De verandering van...

Wat was de Aanleiding, het
moment waarvan je dacht
hier moet ik iets mee:

Na ongeveer 5 maanden in dienst
geweest te zijn als stagiair vormgeving bij Grand Hotel Karel V
heb ik aardig wat veranderingen
meegemaakt. In ongeveer 2 weken
had ik 4 begeleiders gehad voor de
verandering van de menukaarten.
Dit was best wel heftig. De verandering van de menukaarten is een
groot proces die tot mijn eerste keer
vaak als chaotisch en heftig ervaren
werd. Achteraf ging het ondanks de
veranderingen aardig goed.

Wat was de Aanleiding, het
moment waarvan je dacht
hier moet ik iets mee

Ik was ongeveer drie weken in
dienst als stagiair bij Grand Hotel
Karel V en toen kwam er een
redelijk grote opdracht op mijn ‘to
do’-lijstje’. Dit was de verandering
van de menukaarten. Ondanks dat
het bedrijf er niet veel aan kon doen
waren er veel veranderingen in een
korte tijd. Normaal gesproken zijn
er een aantal mensen die hierbij
worden betrokken, ongeveer vijf
partijen/personen. In het begin
van de opdracht waren er gelukkig
mensen die mij uit konden leggen
hoe alles werkte, maar op een
gegeven moment gebeurde er van
alles achter elkaar waardoor ik wel
goed getest werd.
Ik heb verschillende begeleiders
gehad doordat de eerste vlak
voor het begin van mijn stage een
andere baan aangeboden kreeg,
de tweede vlak na het begin van
mijn stage wegging, de derde vader
werd en de vierde erge griep kreeg.
Ondanks de omstandigheden werd
ik goed opgevangen door de operationeel manager en sales manager.
Dit heeft mij een extra duw in de
rug gegeven om hard te werken
om de deadline te behalen.

Ik kreeg veel verantwoordelijkheid
en met een aardig tempo werd mijn
zelfstandigheid op de proef gesteld.
Zelf ben ik vrij voorzichtig in de stap
nemen naar verantwoordelijkheden
zo groot als deze. Ook ken ik mijzelf
als iemand die graag een beetje
begeleid word met dit soort grote
taken. Ik wilde ook graag een goede
indruk maken als nieuwe collega/
stagiair. Het moest gewoon af. Het
culinaire label “Karel 5” was afhankelijk van het feit dat het af moest
zijn voor de deadline.

Welke Conclusies kan ik daar
uit trekken

Wat was daarin voor mij
Belangrijk

Wat ga ik er mee Doen:

Voor mij was het belangrijk dat ik
deze opdracht serieus nam en dat ik
hard mijn best deed om het soepel
te laten verlopen. Tijdens deze opdracht werden ook twee van mijn
leerdoelen getest. Het was belangrijk om deze aan te gaan ook al
stond ik nog maar in het begin van
mijn stage. Voor sommige dingen
was het nodig om te durven vragen
en durven contact op te nemen met
externe contacten. Ook was het
belangrijk om controle te krijgen
over werkstress/druk. Ik merkte dat
in het begin ik ‘s nachts vaak lag te
draaien, omdat er nog zo veel te
doen was. Het was daarom belangrijk om rustig te blijven en het los te
laten voordat ik weer naar huis ging.

Hierdoor ben ik tot de conclusie
gekomen dat je moet leren om
afstand te doen van je werk als je
niet op werk bent. Dit is iets dat ik
zeker nog kan verbeteren. Soms is
het lastig om zoiets groots zomaar
los te laten. Zeker voor mij. Ook ben
ik tot de conclusie gekomen dat het
geen zin heeft om te stressen in het
algemeen. Het komt uiteindelijk wel
goed en meer dan je best kun je
niet doen.
In de toekomst ga ik rustig de
uitdaging aan en gewoon mijn best
doen zoals ik altijd doe. Als ik
ergens tegenaan loop zal ik om
hulp vragen, ook al vind ik dat soms
spannend. Ik ben hier om te leren
als stagiair. Als ik het niet weet en
niet vraag kom ik er nooit achter
hoe ik het eventueel had
kunnen oplossen.

Na 5 maanden heb ik ontdekt dat je
zelf er aardig bovenop moet zitten
om duidelijk te weten wat er van je
verwacht wordt. Ook dan gebeurt
het geregeld dat er ‘last minute’ nog
een grote aanpassing gedaan moet
worden. Voor iemand die normaal
gesproken slecht tegen veranderingen kan, is het voor mij aardig goed
verlopen. Er wordt soms veel van
je verwacht in een korte tijd. Het is
dus van belang dat je tegen deze
werkdruk kunt.

Wat was daarin voor mij
Belangrijk:

Om goed te kunnen functioneren in
dit grote bedrijf was het van belang
dat ik mij rustig kon houden onder

werkdruk en eventuele stress.
In de afgelopen vijf maanden heb ik
ontdekt dat het geen zin heeft om
te stressen. Tachtig procent van de
situaties is er geen reden voor stress.
Er kan iets fout gaan. Het enige wat
je daaraan kunt doen is dat je je best
doet. Meer dan dat kun je niet doen.
Het is voor mij belangrijk dat ik leer
van de opdracht en eventueel de situatie. Ik zet mijn beste beentje voor
en vertrouw erop dat de opdrachtgever mij de juiste informatie geeft
die ik nodig heb voor de desbetreffende opdracht. In de eerste voortgangsrapportage had ik het over het
werk los kunnen laten op het moment dat ik uit de poorten van Karel
V loop. Dit is onderhand al goed
gelukt. Ik heb dit echter voornamelijk ervaren met de verandering van
de menukaarten wat ongeveer vijf
keer in het jaar gebeurd. Ik ervoer
alleen de eerste keer dat ik met de
menukaarten te maken had spanning
en stress.

Welke Conclusies kan ik daar
uit trekken:

Na vijf maanden stage te hebben
gelopen heb ik veel ervaring op
kunnen doen in het onderdeel vormgeving, omdat het bedrijf uit veel afdelingen bestaat loopt de communicatie niet altijd even lekker. Dit zorgt
er dus ook voor dat opdrachten vaak

plots en snel aangepast moeten
worden. Daarom ben ik tot de
conclusie gekomen dat mijn eerdere
conclusie in de eerste rapportage
klopt. Ik heb mijzelf aangeleerd
minder te stressen over veranderingen en gewoon mijn best te doen.
Veranderingen zijn wellicht niet erg
leuk, maar je leert er wel veel van.
Het is ook van belang je werk los te
kunnen laten wanneer je thuis bent
om goede rust te pakken voor de
volgende werkdag.

Wat ga ik er mee Doen:

Mijn doelstelling blijft in principe
hetzelfde als de eerste rapportage.
“In de toekomst ga ik rustig de
uitdaging aan en gewoon mijn best
doen zoals ik altijd doe. Als ik ergens
tegenaan loop zal ik om hulp vragen,
ook al vind ik dat soms spannend.
Ik ben hier om te leren als stagiair.
Als ik het niet weet en niet vraag
kom ik er nooit achter hoe ik het zelf
had kunnen oplossen. Ondanks dat
ik hier enorm in ben gegroeid blijft
het een leerdoel voor het verdere
leven.
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1e voortgangsrapportage

Leermoment 3: Ervaring in Adobe

2e voortgangsrapportage

Leermoment 3: Ervaring in Adobe

Wat was de Aanleiding, het
moment waarvan je dacht
hier moet ik iets mee:

Wat was de Aanleiding, het
moment waarvan je dacht
hier moet ik iets mee

Bij Grand Hotel Karel V wordt
voornamelijk InDesign gebruikt.
In onze opleiding heeft iedereen
zijn/haar voorkeur naar bepaalde
Adobe-programma’s en concentreert zich op deze apps. Voor mij is
dat Adobe Illustrator. Het was dus
wel even zoeken in InDesign, maar
ook in Lightroom. Door de vele
verschillende opdrachten ben ik
zeer op de proef gesteld om deze
programma’s te kennen en ermee
om kunnen gaan. Ik merkte toch dat
ik InDesign niet zo goed kende als ik
dacht en Lightroom had ik überhaupt nog nooit gebruikt. Oefenen,
Googelen en tutorials kijken waren
zeker een vereiste voor mij om een
goed functionerende stagiair te zijn
voor dit bedrijf. InDesign wordt veel
gebruikt in het bedrijf. Van posters
tot menukaarten, maar ook voor
naamkaartjes en contractontwerpen.
Lightroom wordt veel gebruikt, om
foto’s te bewerken voor social
media, voornamelijk Instagram.
Soms moeten er ook foto’s bewerkt
worden voor een krant van de salesafdeling, of bijvoorbeeld een uitnodiging voor speciale gelegenheden
en flyers. Photoshop wordt tot nu
toe nog niet heel veel gebruikt,
maar ik probeer het wel er in te betrekken omdat Photoshop een van
de meest gebruikte Adobe-apps is

in deze industrie. Illustrator gebruik
ik voornamelijk voor illustraties die
we nodig hebben voor sommige uitingen zoals de krant, nu ben ik hier
al vrij bekend in.

Wat was daarin voor mij
Belangrijk

Voor mij was het erg belangrijk dat
ik meer zou leren over de gebruikte
programma’s om goed te kunnen
functioneren als Vormgevingstagiair. Bij dit leermoment kwam de
mogelijkheid om aan mijn tweede
leerdoel te werken, “Adobe:
Illustrator, Photoshop, Lightroom en
InDesign beter kennen” Dit leerdoel
houdt in dat ik sneller en makkelijker
door de programma’s heen kan
zonder alles op te moeten zoeken
hoe het werkt. Het was voor mij
belangrijk om hier tijd in te investeren. Gewoon zo nu en dan een
uurtje tutorials volgen, opschrijven
en uitvoeren. Het was en is belangrijk om te blijven oefenen zodat ik
op een automatische manier, zonder
veel te hoeven nadenken, acties uit
kan voeren.

Welke Conclusies kan ik daar
uit trekken
Met deze ervaring rijker ben ik tot
verschillende conclusies gekomen.
Als eerste ik ervaar het programma
Lightroom als “Photoshop voor
Dummy’s”. Het is makkelijk in
gebruik en als iets niet te behalen is

met Lightroom en eventuele presets
kun je altijd nog Photoshop erbij
pakken en het aanpassen. Verder is
het bij eigenlijk alle Adobe-apps zo
dat je het veel moet gebruiken en
tutorials moet uitproberen voor de
leuke trucjes die je er mee kan doen.
De rest komt vanzelf. Zelf ben ik van
mening dat je nooit uitgeleerd bent
in Adobe-app gebruik. Er is altijd
iets nieuws te leren en anders
creëert Adobe wel weer iets om te
kunnen gebruiken in de apps.

Wat ga ik er mee Doen

Dus wat ik hiermee ga doen is de
applicaties veel gebruiken. Als er
enigszins iets komt wat ik kan doen
met applicaties waar ik nog niet zo
mee thuis ben zal ik de uitdaging
aan gaan. Ik zal wekelijks tutorials
bekijken en eventueel uitvoeren om
steeds gemakkelijker gebruik te kunnen maken van de applicaties.
Ook thuis, na de acht maanden
stage en na mijn opleiding
Crossmedia zal ik dit blijven voortzetten, omdat het erg belangrijk is
dit soort dingen bij te houden. Deze
Adobe programma’s blijven nieuwe
functies krijgen en ze zullen ook
blijven vernieuwen in hoe het werkt
om het makkelijker te maken voor
de niet-Adobe gebruikers. Ik zal dus
ervaring op blijven doen en gebruik
maken van de “reallife-ervaring” in
een bedrijf, in dit geval Grand Hotel
Karel V.

Zoals in de eerste rapportage
benoemd is, wordt InDesign het
meest gebruikt in het hotel voor
vormgeving. Zo nu en dan worden
Photoshop en Lightroom toegepast,
maar Illustrator is meer van mijn
eigen invulling. Kort gezegd moet ik
eigenlijk met InDesign werken.
Waar ik uiteindelijk erg blij mee ben.
Ik doe veel dingen veel sneller en
gemakkelijker dan voor mijn stage.
Normaal gesproken gebruikte ik
InDesign niet veel. De veelgebruikte
programma’s van Adobe door het
hotel kende ik persoonlijk niet echt
goed. Ik heb mezelf uitgedaagd om
vaak een tutorial te kijken en eventueel uit te proberen.
Er waren periodes waarin het niet
echt mogelijk was om überhaupt aan
school te werken, met name voor de
feestdagen. Er waren veel dingen
die moesten gebeuren bij het hotel.
Vandaar dat ik eind december en
begin januari hier meer tijd aan heb
besteed dan begin december. Ik heb
veel verschillende tutorials bekeken
waarvan er ook veel toegepast zijn

in de uitingen die ik voor het hotel
heb mogen maken. De Adobeprogramma’s hebben veel mogelijkheden en een programma echt goed
kennen lijkt haast niet te bestaan.
Er zijn altijd nieuwe functies die je
weer kunt leren. Toch voel ik mij
steeds meer thuis in de bovenstaande programma’s. Als crossmediaspecialist is het van belang dat je je
thuis voelt in de programma’s die je
gebruikt om je werk mee te creëren.

Wat was daarin voor mij
Belangrijk:

Voor mij was het erg belangrijk dat ik
meer zou leren over de gebruikte
programma’s om goed te kunnen
functioneren als Vormgeving-stagiair.
Bij dit leermoment kwam de mogelijkheid om aan mijn tweede leerdoel
te werken, “Adobe: Illustrator,
Photoshop, Lightroom en InDesign
beter kennen”. Het was voor mij
belangrijk dat ik meer gewend raak
aan de functies van de Adobeprogramma’s in kwestie. Dit gaat
voornamelijk om ervaring en simpelweg uitproberen. Ik denk dat het als
Vormgeving-stagiaire bij GHKV aan
jezelf ligt hoeveel je leert en in welke
programma’s.

Ik vind het persoonlijk erg interessant
om verschillende functies te leren
van verschillende programma’s.
Een uitdaging maakt het leuk,
wanneer iets te simpel en snel te
doen is zonder uit te hoeven zoeken
hoe iets werkt heeft het geen toegevoegde waarde aan mijn leerproces.

Welke Conclusies kan ik daar
uit trekken:

Persoonlijk blijf ik bij de conclusie dat
je beter bekend wordt met de programma’s als je het vaker gebruikt en
jezelf uitdaagt met nieuwe onbekende functies. Ook blijf ik van mening
dat je nooit uitgeleerd bent in de
kennis van Adobe-programma’s. Er is
altijd iets nieuws te leren en anders
creëert Adobe wel weer iets om te
kunnen gebruiken in de apps.
Kortom: blijven uitproberen en leren.

Wat ga ik er mee Doen:

Als een oneindig doel blijf ik mijzelf
uitdagen nieuwe dingen te leren met
behulp van Adobe’s tutorials. Tijdens
mijn stage zal ik meer en meer ervaring opdoen in Grand Hotel Karel V.

Zelf gemaakte foto bewerkt met Lightroom
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5x in het jaar menukaarten

& 12x het Bistro Chef’s menu

Als eerste grote opdracht kies ik voor de verandering van de menukaarten. Zoals in mijn
leermoment 1 & 2 van de voortgangsrapportage verliep mijn eerste keer dat de menukaarten veranderde in mijn stage redelijk stressvol. Er waren veel mensen die door omstandigheden niet in de mogelijkheid waren om mij hier volledig in te begeleiden. Vijf keer in
het jaar worden alle menukaarten veranderd. Dit is een heel proces en hier wil ik op ingaan
in dit onderdeel.
Bistro Normaal menu A5
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BISTRO KAREL 5
WELKOM
Bistro Karel 5 is gevestigd in de oudste kloosterkeuken van Nederland.
De (culinaire) geschiedenis gaat terug tot 1348 toen
de Ridderlijke Duitse Orde hier een klooster liet bouwen.

BISTRO KAREL 5

Week 1 Chef’s leveren menu in bij Operationeel Manager Mirck;
Mirck maakt Engelse vertaling;
Vormgeving checkt hoeveelheid papier voor het drukken;
Laatste check door alle betrokken afdelingshoofden;
Week 2 Marketing of Vormgeving stuurt Excel met gerechten naar TGP;
The Good Place maakt Vormgeving en stuurt de menukaarten;
Menukaarten worden gecontroleerd;
Week 3 Definitieve kaarten wordt naar alle afdelingen gestuurd;
Marketing/Vormgeving printen alle kaarten.

WELCOME

Chef-Kok Mat Zwetsloot en Bistro Manager Jet Aalders serveren hun
Bistro Karel 5 is located in the oldest monastery kitchen of the Netherlands.
favoriete gerechten vanuit de open keuken. Mat en zijn brigade worden
The (culinary) history goes back to 1348, when the Teutonic Order built
geïnspireerd door de seizoenen en koken het liefst met ambachtelijke en
the monastery.
biologische producten uit de regio met een vleugje eigentijdse beleving.
Bijvoorbeeld de seizoensgroenten van boerderij De Lindenhoff. Zorgvuldig
Chef Mat Zwetsloot and Bistro Manager Jet Aalders serve their favorite
en op versheid gecontroleerd. Jet en haar team staan voor een informele en
dishes from the open kitchen. Mat and his team are inspired by the seasons
gastvrije omgeving waar de aandacht altijd op u gericht is.
and prefer to cook with regionally sourced organic ingredients, while creating
classic dishes. Classic, but always with a modern, creative twist. For instance
Onze menukaart bevat een Chef’s menu dat maandelijks wisselt. Het is een
the carefully chosen seasonal vegetables from De Lindenhoff farm. Jet and
podium voor de mooie producten van onze top-leveranciers.
her team are ready to welcome you to an informal and hospitable place,
Daarnaast een à la carte kaart om zelf een menu samen te stellen.
where the attention is always on the guest.
Bistro Karel 5 is dé plek om elk moment van de dag te genieten.
Our menu contains a monthly changing Chefs menu. With this menu we
Ontdek ook onze Afternoon Tea of probeer onze huisgemaakte cocktails,
present the best products from our suppliers. Next to the Chefs menu, we
in onze Bar&Lounge of lekker op het terras.
have an à la carte menu which you can choose your own dishes from.

Bistro Karel 5 is the place to enjoy every moment of the day.
Discover our Afternoon Tea or try one of our homemade cocktails in our
Bar&Lounge or on the terrace.

Bistro Karel 5, ‘casual classic’.

De menukaarten worden op dit moment door een extern communicatiebureau gemaakt. Op Grand Hotel Karel V is de Marketing afdeling te klein
om dit op te pakken. Het proces van dit onderdeel duurt ongeveer een
maand. In de afbeeldingen zie je de hoeveelheid waarin het geprint wordt
en hoeveel pagina’s elk menu heeft.

Bistro Karel 5, ‘casual classic’.

20x
30x
Bistro Marketentster menu A5
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BISTRO KAREL 5

ELEGANT MENU

MARKETENTSTER

Coquille

Gebrande makreel

Seared mackerel

Quinoa, venkel, artisjok, citroen, peterselie
of

Quinoa, fennel, artichoke, lemon, parsley
or

Gerookte wilde gans

Smoked goose

Rosevalaardappel, tijm, pruim, rode kool

Roseval potato, thyme, plum, red cabbage

Tortellini

Tortellini

BISTRO KAREL 5
MARKETENTSTER

Gebrande makreel

‘En papillotte’, truffel, parmezaan

Quinoa, venkel, artisjok, citroen, peterselie
‘En papillotte’, truffle,
parmesan
of

Kabeljauw

Cod

Saltimbocca, pancetta, gele peen,
spinazie, pecorino
of

Baambrugse biglende
Babi pangang, groene kool, freekeh,
boemboe

Dessert van de Chef

Bloedsinaasappel, basilicum, gember

Gerookte wilde gans

Smoked goose

Babi pangang, green
cabbage, freekeh,
Kabeljauw
bumbu
Saltimbocca, pancetta, gele peen,

Cod

Edible crab

Kohlrabi, feijoa, sorrel

‘Kop tot staart’
Dubbeldoelkoe, Belper knolle, knolselderij

Atlantic cod

of

Cauliflower, smoked egg yolk, vadouvan

Wagyu A4

Quail

Gyoza, aubergine, shiitake, ponzu

Tortellini

spinazie, pecorino

Baambrugse biglende

‘Baambrugse’ piglet

Babi pangang, groene kool, freekeh,
boemboe

Babi pangang, green cabbage, freekeh,
bumbu

Dessert van de Chef

Dessert from the Chef

Rode biet
Geitenyoghurt, tandoori, dragon

KAREL 5 MENU

OPENINGSTIJDEN

Let us surprise you!
Chef de Cuisine Vito Reekers offers a varying
4-courses menu inspired by the seasons. From
aperitif to coffee including a matching wine
arrangement composed by
Maître d’Hotel/Sommelier Johan Kragtwijk.

3 blz

Maandag t/m zaterdag
18:00 tot 22:00
zondag gesloten

OPENING HOURS

An all-inclusive evening for
110 per person

Monday to Sunday
18:00 till 22:00
closed on Sunday

Duck liver, cumin, spinach

Supplement 20

‘En papillotte’, truffle, parmesan

Saltimbocca, pancetta, yellow carrot,
spinach, pecorino
or

MENU

Scallop
Een geheel verzorgde avondBlood
voor orange, basil, ginger
110 per persoon

Eendenlever, kummel, spinazie

Quinoa, fennel, artichoke, lemon, parsley
or
Roseval potato, thyme, plum, red cabbage

Dessert from theofChef

Skrei

Kwartel

RESTAURANT

RESTAURANT KAREL 5

Laat u verrassen!

Bloemkool, gerookte eidooier, vadouvan

Seared mackerel

Rosevalaardappel, tijm, pruim, rode kool
Saltimbocca, pancetta, yellow carrot,
spinach, pecorino
Tortellini
or
‘En papillotte’, truffel, parmezaan

‘Baambrugse’ piglet

Noordzeekrab
Koolrabi, feijoa, zuring

3 blz

KAREL 5 MENU
Geïnspireerd door de seizoenen stelt Chef de
Cuisine Vito Reekers een wisselend 4-gangen
menu voor u samen. Van aperitief tot koffie
met mignardises inclusief een bijpassend
ELEGANT
wijnarrangement samengesteld
door
Maître d’Hotel/Sommelier Johan Kragtwijk.

‘Head to tail’

BISTRO

‘Dubbeldoel’ beef, ‘Belper knolle’ cheese, celeriac
or

Banaan
Bergamot, pandan, rijst, pecannoot

Wagyu A4
Gyoza, eggplant, shiitake, ponzu
Supplement 20

Red beetroot
Goat yoghurt, tandoori, tarragon

Banana

1x

OPENINGSTIJDEN
@karel5utrecht

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag van 09.00 tot 22.00 uur
Lunch vanaf 11.30 uur
Diner van 17.30 tot 22.00 uur

Bergamot, pandan, rice, pecan nut

Menu
5-gangen 75 (zonder
7-gangen 95

30x

40
56

25x

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten
Do you have special dietary wishes or allergies? Please let us know

Monday till Friday from 08.30 to 22.00 hours
Saturday and Sunday from 09.00 to 22.00 hours

30x

7-courses 95

Wine arrangement
)

40
56

1x

15x

Do you have special dietary requirements or allergies? Please let us know
We only serve menus for the entire party at the table

In totaal zijn er twee foodbooks, twee walking dinners, zeven menukaarten bij de bistro en vijf menukaarten bij het restaurant. Van elke
kaart is er een Engelse en Nederlandse versie. Niet alle kaarten
worden ook werkelijk uitgeprint. Enkel de in de afbeeldingen aangegeven kaarten worden geprint.

@karel5utrecht

Bistro Chef’s menu A5
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NL & ENG

Elke maand rond de eerste week komt er een nieuw Chef’s menu uit.
Dit menu is speciaal samengesteld door onze chef van de Bistro.
Als vormgever is aan mij de taak dit nieuwe menu in de vaste vormgeving van de menukaarten te gieten. Het Chef’s menu bestaat uit
vijf gerechten met een korte omschrijving waar het eventueel vandaan komt of waar het van gemaakt is. Soms is dit een uitdaging,
omdat de collega’s die dit aanleveren geen rekening houden met het
formaat van het papier en de ruimte voor de tekst.

Schotse zalm
Soester knol, paksoi, dashi, knolselderij, cranberry
Sashimi van zalm, licht gerookt en gepekeld met sojasaus

BISTRO KAREL 5
CHEF’S MENU

Dim sum
Kingboleet, geroosterde prei, bosui, sesamolie
Dim sum geserveerd met een krachtige preibouillon

Scottish salmon
Yellow butter turnip, bok choy, celeriac, cranberry
Heekfilet
Sashimi of salmon, smoked and salted with soy sauce
Groene courgette, basilicum, zoete ui, beurre noir
Dim sum
Heek is een witvis die typisch is voor de Europese wateren
King boletus, roasted leek, spring onion, sesame oil
Camembert
The dim sum are served with a strong broth of leek
Panna cotta, bloemkool, beurre noisette, kumquat
Hake fillet
Camembert is een witflora kaas uit Normandië
Zucchini, basil, sweet onion, beurre noir
Hake is a white fish typical for European waters
Rode biet
Parfait, framboos, crème fraiche, witte chocolade, marshmellow
Camembert
Panna cotta, cauliflower, beurre noisette, kumquat
Camembert is a white rind cheese from Normandy
Red beet
Parfait, raspberry, crème fraiche, white chocolate, marshmellow

CHEF’S MENU
Menu
3-gangen 37
4-gangen 45
5-gangen 52

Wijnarrangement
3 glazen 21
4 glazen 26
5 glazen 31

30x

LUNCH MENU

2-gangen lunch menu van de dag
Per persoon 33,50

CHEF’S MENU
vegetarisch

Menu
3-courses 37
4-courses 45
5-courses 52

Heeft u speciale dieetwensen of een allergie? Laat het ons weten

Wijnarrangement
3 glasses 21
4 glasses 26
5 glasses 31

20x

LUNCH MENU
Daily changing 2-courses lunch menu
Per person 33,50

Vegetarian

Do you have special whishes or an allergy? Please let us know

Definitieve proef

Nadat alle correcties doorgevoerd
waren hebben we bij onze drukker
Practicum een proefdruk laten
maken. Na de proefdruk zijn er nog
enkele aanpassingen gedaan.

Eindproduct

Toen alles was aangepast zijn er
1000 exemplaren gedrukt en bezorgd op een pallet. De kranten
worden voornamelijk voor contacten
van de afdeling Sales gebruikt.

Archivering

Er was geen specifieke datum vastgesteld waarop het af zou moeten
zijn. Toch was het streven om de
krant uit te brengen voordat het jaar
2019 voorbij was.

Nadat het bestand compleet en
goedgekeurd was, heb ik een pakket
gemaakt met alles en deze samengevoegd op één plek. Hij staat in de
map ‘Sales’.

Werkmateriaal

Evaluatie

De krant is compleet in InDesign
vormgegeven. 90% van het beeldmateriaal is door mij of andere
Karel V collega’s gemaakt. De rest
van de foto’s zijn van ingehuurde
fotografen.

Om een goed gevoel te kunnen
krijgen van hoe de krant eruit zou
komen te zien heb ik oud papier
van thuis meegenomen om op te
printen.

Correcties
BISTRO KAREL 5
CHEF’S MENU

Het Chef’s menu

Onze Operationeel Manager Bart
kwam met het idee een krant te maken voor leisure doeleinden. Dit idee
is vergroot naar een grote volledige
opdracht. De krant moest voornamelijk voor de klanten interessant zijn.
Hierin zou duidelijk moeten worden
wat Grand Hotel Karel V biedt, en
meer informatie over Utrecht in het
algemeen. De tekst moet compleet
Engels zijn en het moet een historische look hebben.

Proefdruk

Lunch from 11.30 hours
Dinner from 17.30 to 22.00 hours

Menu
Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten
5-courses 75 (without
Menu’s serveren we enkel voor het volledige gezelschap aan tafel.

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten
Do you have special dietary wishes or allergies? Please let us know

Briefing

OPENING HOURS

Wijnarrangement
)

De Leisure krant was een leuk en interessante grote opdracht. Toen wij als Sales en marketing aan het brainstormen waren was het alleen nog maar een leuk idee. Samen met Robin
van Sales hebben we alle tekst en fotografie samen tot een mooi geheel gemaakt. Het moment dat het bekend zou worden dat deze gedrukt werd op echt krantenpapier, waren wij
beide erg enthousiast. Van de krant zijn in totaal 1000 exemplaren gedrukt bij onze vaste
drukker Practicum. Deze zijn door het hotel, bistro en restaurant verspreid en zelfs in bekende cafés in Utrecht.

Planning

Bistro & Gastro menu A3
		
NL & ENG
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RESTAURANT KAREL 5

De Leisure krant
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De pdf en de proefdrukken zijn voor
minstens twintig verschillende
mensen goed doorgelezen en
gecorrigeerd door de Sales stagiair
en mijzelf.

Het was een leuk project waarin ik
veel heb kunnen leren zoals: fotografie, InDesign beter leren kennen en
hoe een krant in elkaar zit. De correcties waren echter een chaotisch
proces. Op een of andere manier
kwam hij op veel verschillende afdelingen terecht en begonnen onze
collega’s elkaar te corrigeren.
Dit zorgde ervoor dat het project
langer duurde dan onze intentie
was. Het project duurde ongeveer
een maand met andere opdrachten
tussendoor.

GROTE OPDRACHTEN

GROTE OPDRACHTEN
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Vaste opdrachten & printen

De feestdagen waren erg druk. De meeste afdelingen bepaalden redelijk laat wat ze wilden
hebben en omdat zowel Josseline als ik hier voor het eerst waren met de feestdagen, wisten
we eigenlijk niet wat ons te wachten stond. Tijdens en rond de feestdagen heb ik mijn eerste
leerdoel: Leren omgaan met werk(stress) en werk(druk) goed kunnen ervaren. Ik ben stap
voor stap deze periode aangegaan ondanks dat er op bijna elke afdeling wel iets verwacht
werd vanuit vormgeving/marketing. De maand december heeft vele feestdagen en voor elke
feestdag hebben wij bij Marketing verschillende uitingen gemaakt.

Als vormgever bij Karel V zijn er een aantal dingen die standaard gebeuren en vaak in een
vaste layout uitgewerkt moeten worden. Deze opdrachten moeten dan ook vaak geprint
worden. Dit loopt soms wel uit op meer dan honderd printjes. Denk hier aan het operationele werk. Zo printen we de menukaarten vijf keer per jaar zelf evenals het maandelijks
veranderende Chef’s menu van de Bistro (zie pagina 30). In Grand hotel bevinden zich twee
restaurants met zeven onderdelen wat betreft de menukaarten. Hier wordt extra tijd voor
ingepland.

Sinterklaas

Events

Als eerste kwam Sinterklaas. Ieder
jaar zet het hotel een A5-kaartje neer
met een uitleg over wat Sinterklaas is
voor de buitenlandse gasten.
Dit jaar wilde ik het anders aanpakken. Ik heb een 3D-kaart op
A3-formaat geknutseld en vormgegeven. Om net iets meer leven
in het kaartje te brengen. Dit heb
ik gemaakt met behulp van karton,
papier, printer, snijden en illustreren.
De achterkant moet een cadeautje
voorstellen. Het pakpapier heb
ik ook gebruikt in de Sinterklaas
kaartjes voor de gasten. Zodat het
een geheel kon worden. (zie de linker
onderste foto) Voor mijn collega’s heb
ik een kaartje met een illustratie van
het Sinterklaasboek gemaakt.

Kerst

Voor de Kerstdagen heb ik een
turndown kaartje gemaakt voor de
gasten. Ik heb de vorm van een
kerstboom gemaakt, door met de
typografie te spelen. Verder hebben
wij ook een Kerstkrant gemaakt voor
de gasten van het hotel, de bistro
en het restaurant. Deze was gebaseerd op de Leisure krant die ik met
stagiair Sales Robin heb gemaakt.
Het was veel werk om deze krant te
maken in ongeveer 2 weken.
Veel fotografie en illustraties heb ik
zelf gemaakt. Hiermee heb ik mijn eigen doel los van de leerdoelen goed
mee kunnen verbeteren. In de krant
kwam ook een Kerstkleurplaat die
ik zelf heb geïllustreerd. (zie hoofdstuk
illustreren)

Menukaarten

Tot slot werd er ook een compleet
nieuw menu verwacht voor zowel de
Bistro als het Restaurant. Een Kerstmenu en een Oud & Nieuw menu
en zelfs deze werden nog in verschillende versies gemaakt. Bij deze
opdracht was de hoeveelheid en het
behouden van de huisstijl wel een
kleine uitdaging. De menu’s waren
gebaseerd op de events menu’s met
een vleugje Kerst of Oud & Nieuw.
Voor de jaarwisseling wilde ik een
animatie maken met bewegende
sterretjes, helaas trok de pc van Karel
V dit niet. Uiteindelijk heb ik hier de
illustratie voor het gastenkaartje van
Oud & Nieuw van gemaakt.

Zo heb je bijvoorbeeld de menukaarten van Events. Dit menu wisselt
per event en wordt dus in een vaste
layout gegoten met het desbetreffende menu en wijnkeuze. Zo nu en
dan vraagt een bedrijf of wij hun
logo er ook op kunnen zetten.
Meestal doen we dit ook. De Events
menukaarten worden in verschillende
versies gemaakt zoals een vegetarische versie. De hoeveelheden
verschillen van 2 tot 100 stuks.
Deze worden geprint op A4-formaat
met een rillijn over de breedte.
Verder worden er vanuit de afdeling
Events naamkaartjes aangevraagd.
Dit kan verschillen tussen de acht
en meer dan honderd naamkaartjes.
Deze namen moeten stuk voor stuk
in een vaste lay-out geplaatst worden. Tot slot worden deze kaartjes
geprint op een A6-formaat kaartje
met een rillijn over de breedte.
Ik merk vaak dat de printer moeite
heeft met dit formaat. De printer
print ze vaak scheef en kan niet dubbelzijdig printen. Zelf denk ik dat het
formaat te klein is om goed vast te
pakken voor de printer.
(zie de linker onderste afbeelding)

Vernieuwing

Het hotel bestaat al ruim 20 jaar,
daarom is er ook regelmatig iets dat
aan vervanging toe is wat betreft

vormgeving. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit of er nog
producten in stock zijn. Bijvoorbeeld:
heel lang geleden zijn er zoveel notitieblokjes in de oude stijl gemaakt
dat deze vandaag de dag nog steeds
gebruikt worden. De schatting is dat
er nog genoeg is voor 2 volle jaren.

Sales

Redelijk vaak wordt er vanuit Sales
iets georganiseerd en dan is het aan
de stagiair Vormgeving de taak hier
een geschikte voucher of uitnodiging
voor te creëren. Dit gebeurt
ongeveer 1 à 2 keer per maand.
Zelf vind ik het altijd leuk iets nieuws
te creëren op een andere manier.

Stagiair vormgeving

Vaak worden er ook flyers gemaakt
die in dezelfde stijl zijn als de posters. Dan kunnen gasten er eventueel een meenemen.

Feestdagen

Elk jaar rond de feestdagen worden
er een aantal dingen van de vormgever verwacht. Op de vorige pagina
staat beschreven wat ik tijdens deze
stage heb moeten doen. Voor elke
feestdag wordt er een kaartje gemaakt als turn down voor de gasten.
Verder zijn er voor de Kerst en Oud
& Nieuw andere menukaarten.
Met Sinterklaas staat er altijd een uitleg op de balie met wat Sinterklaas
is in het Engels. Tot dat ik hier kwam
was de Kerstkrant niet veel meer dan
twee A3 velletjes met informatie,
maar Josseline en ik wilden dit anders aanpakken. Vooral omdat we de
basis al hadden met de Leisure-krant.

Elke week wordt er door de stagiair
Vormgeving een bestelling gedaan
bij het hoofd inkoop. Dit zijn alle
spullen die in het kantoor nodig zijn
(elke week). Denk hierbij aan koffie,
thee, papier, pennen etc. Eigenlijk alles wat je nodig hebt in een kantoor
van een hotel. Ook wordt er onder
de stagiairs in het kantoor verdeeld
wie de kopjes naar de keuken brengt
en de papierbakken
leegt.
Het printen
vanVerder
de Gi�cards/vouchers REPRE:
is het aan stagiair Vormgeving de
taak om de posters te verzorgen
in en rond
hotel.
Alles onder
1. hetGa
naar K:\Graphics\Vormgeving\Karel
V (Grand Hotel)\2019\Giftcard\Templates op de
A3-formaat, printen
en snijden wij
KarelV server.
zelf, maar
daarboven
laten
we versie. (Voor in welke taal je hem gaat maken.
2. allesKies
de engelse of
nederlandse
drukken 3.door Pas
Practicum.
de inhoud aan naar wat is aangegeven door wie het is aangevraagd.
4.

Check of er geen fouten in staan of dat er iets mist.
Lade 5
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Tijdens mijn stage bij Grand Hotel Karel V ben ik veel mogelijkheden tegengekomen om
te kunnen illustreren. Illustreren is voor mij een hobby, maar persoonlijk vind ik dat je nooit
uitgeleerd bent in illustreren. Het is een onderdeel waar je veel tijd in moet besteden om
het te beheersen.

Mogelijkheid tot oefenen

De raamstickers van
de poortwachter

Sinds eind 2019 zijn we bezig geweest
te bepalen wat er op de ramen zou
komen van de poortwacht. Uiteindelijk
hadden we het idee om een kunstenaar in te huren die met olieverf een
“see through the window” kan maken.
Ik zou een schets als proef maken.
Deze had ik gemaakt en toen hebben
Bart en Josseline de beslissing
gemaakt dat ik deze raamstickers ga
maken, in plaats van de schilder.
Dit zal plaatsvinden in april wanneer
het terras is geplaatst. Op de eerste
afbeelding zie je de schets.

De Bistro Kerst kleurplaat

Begin december zijn Josseline
(Marketing) en ik begonnen aan de
Kerstkrant. Wij waren allebei van
mening om een kleurplaat in de

Kerstkrant te plaatsen . Dit maakt
het plaatje compleet. Persoonlijk
vond ik het erg leuk om de Bistro te
illustreren. Er zijn veel details en het
heeft echt een eigen karakter, dit
was ook zeker een uitdaging. Als je
kijkt naar de rechterdeur zie je dat er
in het hout bijvoorbeeld eikeltjes gemaakt zijn. Dit maakte de kleurplaat
iets complexer, maar toch vond ik dit
een erg leuke opdracht. Hierboven
zie je de schets en het eindresultaat
van de Kerstkleurplaat van de Bistro.

De winegum verpakking

Robin en ik waren in gesprek geraakt
over eventuele winegums als turn
down op de kamers van het hotel.
Deze kunnen gewoon besteld
worden bij Vinoos. Wij wilden echter
een iets persoonlijkere versie.
Na een beetje braintstormen wilde

ik een schets van de voorkant van
het pand maken. De bedoeling was
om dit digitaal in Adobe Illustrator te
hebben, maar ik had het geschetst
op papier. Ik heb mijn tekentablet
erbij gepakt en heb deze schets
gedigitaliseerd. Het concept was erg
leuk geworden en met het type
papier en afwerking zou de Karel
grijs kleur extra chic uitkomen. Het
eerste plan was om zo’n tienduizend
stuks te bestellen, maar het is
tijdelijk stilgelegd, omdat het relatief
duur is. Wie weet in de toekomst!
De schets is alsnog goed gelukt.
Hierboven zie je de mock-up van de
verpakking en de schets. Mock-up
van: Mahima Mahajan.
Er zit een gouden omlijning om de illustraties, omdat dit beter het einde van de
afbeelding laat zien.

Fotografie heeft vele vormen.
Zelf doe ik graag aan landschapsfotografie. Spelen met licht en reflectie in water is altijd erg interessant.
Tijdens mijn stage heb ik hier veel
mee mogen oefenen.
Met de 10.000m2 tuin en het centrum van Utrecht op nog geen 5
minuten loopafstand heb ik een
aantal mooie foto’s kunnen maken.
Van september tot april zijn er veel
verschillende weersomstandigheden en ook het licht overdag en
‘s avonds is vaak anders. Het was
altijd weer een uitdaging, omdat
de camera natuurlijk ook anders
reageert met andere omstandigheden. Gelukkig hebben we altijd
nog Lightroom en Photoshop.
Samen met mijn mede stagiaires en
onze creativiteit kwamen we tot vele
leuke socialmedia posts en andere
media uitingen.

Object fotografie

Zoals de cocktailfoto op de zesde

afbeelding. Dit was erg interessant.
We hadden alle ingrediënten verzameld en een aantal doeken.
Daarna hebben we in de Caves
Caroli (ondergronds) foto’s gemaakt
van de herfstcocktail. Deze hebben
we in een A6-kaartje verwerkt.
Deze waren zo geliefd dat ze telkens
meegenomen werden.

Centrum Utrecht

Tijdens de fotoshoot in Utrecht
hebben stagiair Sales en ik alle foto’s
gemaakt voor de Leisure-krant. En tijdens Valentijnsdag hebben de Sales
stagiair Marlieke en ik een fotoshoot
gedaan in de Bruidssuite met champagne en rozenblaadjes. Ook hier
wilden wij een bepaalde sfeer creëren die met name in het donker bij
kaarslicht het sterkst zou zijn. Echter
liepen wij tegen het feit aan dat de
camera deze foto’s te donker maakte.
Vandaar dat wij ook wederom Lightroom hebben gebruikt om de foto
een romantische sfeer te geven.

Logboek
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September

Een kijkje in een dag van een stagiair vormgeving

Maandag
26-08-2019
Inwerking en kennismaking met het
hotel, de bistro en het restaurant >
rondleiding door het hotel > kennismaking met collega’s.
Dinsdag
27-08-2019
Inloggen > mail checken >
Photoshop verscherpen Maria van
Hongarije > foto hogere kwaliteit
zoeken > voucher inscannen >
illustratie hotel Karel V > bespreking
15:00 met operations manager over
de nieuwe menu kaarten > contrast
voorstel mailen.
Woensdag
28-08-2019
Maria van Hongarije bewerken in
lightroom > Graphic schijf weg ? >
Excel to InDesign uitzoeken > schijf
toegang beveiliging toegepast, pc
opnieuw opgestart > leonieke kantoor bespreken dag > overzicht opdrachten > 13:08 bespreking omslag
contracten met Johan de drukker >
koen gevraagd over voorraad > Anne
gemaild over omslag > foto’s zoeken
liftposter > tutorial lightroom Old
look
Donderdag
29-08-2019
Omslag afmaken voor voorstel > foto
Maria bewerken > printen > op maat
snijden & vouwen > 100% printen uit
zoeken > gift card bestand aanpassen > printen & snijden & vouwen
> Johan mailen > Bart mailen over
printen op afwijkend formaat > lunch
> gent rechten aanvragen voor Maria
afbeelding > 15 menu kaarten maken
en printen.
Vrijdag
30-08-2019
Bellen met housekeeping > rok
gescheurd > zoeken bestand Bistro
chefs menu > chefs menu vormgeven & aangepast > contact met
Mirck over menu kaarten > creatie
rechten Maria > foto a6 uitgeprint
voor Jasper > bart gemaild reactie
“bedankt” > lunch > naar Judith
administratie voor voucher maar was
afwezig > chefs menu’s afgerond >
gemaild voor laatste check bij Mirck
> colbert, blouse & rok in locker 134
gelegd als back-up > inspiratie voor
poster > ontwerpen.

Maandag
02-09-2019
Poster aanpassen > bespreken dag
indeling met leonieke > Mirck mailen
over ontbijt menu kaarten > gemaakte producten printen & in map voor
volgende stagiair > lunch > mevrouw
emmer bestanden Karel V aanleveren
voor illustratie > poster a3 lift printen
& ophangen > menu kaarten ontbijt
voorstel maken.
Dinsdag
03-09-2019
Flyer voorstel gemaakt > flyer geprint
100% > gebeld met xtandit > afwijkend papier ingesteld op de printer
> test print uitgeprint > onderzoek/
inspiratie opdoen voor ontbijt menu
kaarten > inwerken/ geschiedenis
&strategie > kamer rondleiding
Woensdag
04-09-2019
Uitleg voor Hiskia maken over pc
gebruik > envelop bestanden zoeken
& gevonden > Trello aanpassen >
voucher in scannen > giftcard bestanden klaar maken > foto opramen en
daar de bestanden van op zoeken >
9.45 overleg dag indeling met leonieke > foto camera gereed maken
> SD card mist verkeerde SD card
> ontbijt menu’s inspiratie zoeken >
flyer a5 documenteren > SD card kopen in de stad > geld aanvragen bij
de administratie & procedure > geld
restant terug geven > foto toestel
leren kennen > receptie vragen naar
voucher bar & lounge > koen vragen
naar bestelling > leonieke vragen
naar andere vouchers.
Donderdag
05-08-2019
Koen mailen over vouchers > menukaarten ontbijt > menu kaarten
Prorail 50x printen > naam kaartjes
Prorail printen 43 stuks > papier halen
voor menu kaarten > naam kaartjes
Hiskia printen & maken 67 stuks >
contact met drukker over de gift card
> zoeken naar foto’s op ramen > 111
naamkaartjes Marlotte printen > bellen met Xtandid over scheef printen.
Vrijdag
06-08-2019
45 menukaarten printen > bellen met
de drukker over de giftcard > toelichting van Xerox engineer over

de printer als hij vast loopt > voorstel
ontbijt menu > stage campagne.
Maandag
09-09-2019
Gebeld met Raymond van Trimline
(Ik was erg zenuwachtig en had een
trilstem. Hij heeft de bestanden en
zal ze sturen, hij vroeg of hij de foto’s
zou bewerken zoals vorige keer of
dat we afspreken om te overleggen
wat we gaan doen. Ik heb gevraagd
of ik het kan laten weten als Leonieke
terug is. >naar Koen, vouchers zijn er
nog niet > Koen vroeg om de enveloppen a5 formaat> A5 formaat envelop ontworpen en voorstel gemaild
naar Leonieke, Leonieke vond Karel
V zwart/grijs beter staan maar i.v.m.
het briefpapier toch gekozen voor
brons> Bestand druk klaar naar Koen
gestuurd > Routeplanner voorstel
op Trello gezet > Stage magazine
leerdoelen uitwerken> bouwpakketje
materialen uitzoeken en op Trello
gezet> 3 Photoshop toturials gevolgd
van Adobe > HTM bestand geopend
en geprint voor Wendy > Leerdoelen
bijwerken > Toturials Photoshop.
Dinsdag
10-09-2019
Route vanaf centraal herzien > Koen
heeft offerte van de giftcard bevestigd (verkeerd bestand aangeleverd
zonder bleed en marge) > Mirck
gemaild over menukaarten > Mail
Nadine over betalen offerte van Mvr.
Emmer ontwerp > Lijst gekregen
met kerst plannen van vorig jaar als
opdracht om inventarisatie te maken
voor dit jaar (Bart neemt contact op
met receptie over kerst) > School/
stage opdrachten in Trello zetten
> Bespreking met Anne en Bart
over hoe nu verder met Leonieke
langdurig ziek > Naar receptie voor
vouchers (ENG en NL vouchers bar
& lounge) > 250 st. PM NR vouchers
besteld en bestand aangeleverd >
Lunch > Fotolijsten van Bart gekregen, zijn echter te klein en Bart daar
over gemaild > Herziende route naar
Wendy receptie gestuurd > Feedback
toepassen van Wendy > Facebook
Banner 3 voorstellen gemaakt >
Kopjes wegbrengen naar keuken &
nieuwe halen > Koen gemaild over
fotolijstjes.

September
Woensdag
11-09-2019
Route aanpassen naar Wendy’s tweede feedback > Naar Nadine over betaling ontwerp Mvr. Emmer > Factuur
naar Nadine gestuurd > Route
aangepast na 3rde feedback Wendy
en gestuurd > Karel V gebouw op
voorkant contract omslag geplaatst >
Inspiratie opdoen voor poster > foto
maken Instagram story Karel V met
Hidde > Naar receptie voor Wendy’s
laatste feedback over route en daarna aanpassen & gemaild > Facebook
banner aangeleverd > Lunch > Hans
Lustig mailen over fouten die moeten
worden aangepast in de proefdruk
> Wendy definitieve versie gestuurd
route beschrijving > Bespreking met
Mirck over menuschema doornemen > Hiskia vragen over de route
toevoegen in foodbook > meesturen
naar The Good Place voor toevoegen
tegelijk met menu > gebeld door
Yolande Verbaan, administratie met
de vraag van Leo waarvoor het dient.
Het is een ontwerp voor Karel V en
wordt gebruikt voor het contract
omslag > Route in Engels vertalen en
naar Lydia gestuurd voor correctie >
Menuschema Checken > Verkregen
fotolijsten van Bart terug gebracht
naar bagage ruimte > Hans Lustig
mailen met toelichting over 2de
punt en bestand aanlevering > Hein
korte uitleg gegeven over printen
van naamkaartjes > Template bestand gemaakt voor naamkaartjes en
menukaarten.

de posters, nog afwachtend op Ralph
en Anne voor advies > Chef’s menu
aanleveren aan TGP > indd bestanden maken voor chef’s menu > fotoshoot met wekelijks nieuw gerecht &
Nederlands film festival.

Donderdag
12-09-2019
Eventueel Instagram video gemaakt
> Mail checken en beantwoorden
> map aangemaakt voor hein met
templates en uitleg van het maken
en printen van naam & menukaarten
> Hans Lustig nogmaals (inmiddels
16x) gemaild omdat hij mij echt niet
begrijpt > Vragen om feedback bij
Leonieke > evenementen zoeken
voor de lift poster > Voorstel evenementen gestuurd naar Anne en
Ralph > Bestelling bevestigd van de
giftcards > Met Mirck contact gezocht met The Good Place voor een
meeting morgen 11:30 > Benjamin
TGP heeft gereageerd en ik heb
beantwoord > Werken aan stage
magazine > Inspiratie opdoen voor

Dinsdag
17-09-2019
Poster gemaakt & feedback toegepast > Posters geprint en opgehangen in de liften > Naar Karin
om uniform broek te bestellen >
Flyer maken in de stijl van de poster,
uitprinten, snijden en neerleggen op
plekken > Fotografie voor inspiratie
kleurplaten > Lunch > Tekenen voor
de kleurplaat > Stage magazine logboek aanvullen > Langs Koen voor
de fotolijsten > Fotolijst zoeken op
Bol.com en voorstellen > ingeleverde
voucher ingescant en gedocumenteerd > Stage game > naar Karin
voor foto’s van uniformen > Stage
game concepting > Powerpoint op
USB zetten > Appel snack van de
keuken gekregen > Contact met

Vrijdag
13-09-2019
Systemline gebeld > foto filmfestival gemaakt/bewerkt in Lightroom
> inspired by printen > Lightroom
presets downloaden > The Good
Place gebeld i.v.m. Mirck die niet
optijd kan komen > TGP meeting/
kennismaking > Lunch > Anne &
Ralph ideeen evenementen voor de
poster > fotografie Morren Galleries
> Meeting menuschema doornemen
> papierbakken legen.
Maandag
16-09-2019
Contact gehad met Trimline voor
de raamstickers > aangeleverde
bestanden gedownload > contract
omslag geprint proefdruk > Poster
op Trello gezet > bespreking over
de opdrachten voor deze week >
Meeting menuschema doornemen
met Bart & Hiskia> Lunch > Bestand
menuschema aanleveren aan The
Good Place > Stage magazine >
langs Miranda voor ontbijtkaarten >
menukaarten maken en printen voor
event Hiskia >contact opgenomen
via Basecamp met Orange Hotel
Marketing over het zwarte kader
achter het Tripadviser certificaat op
de Karel V website

Diversey voor ons logo op hun stand
> Kopjes brengen en halen van de
keuken.
Woensdag
18-09-2019
Start aan stage game gemaakt >
Naar Karin voor te kleine blouse
> Briefing van Anne over Karel V’s
Social Hour > uitwerking / feedback
toepassen > Proefdruk > Briefpapier
drukklaar aanleveren en naar Koen
sturen > Route beschrijving aanpassen engelse versie > 30 menukaarten
maken Jasper - Diploma uitreiking
> Factuur mvr. Emmer was onbetaald, checken of dat klopt >Lunch >
Animatie Adobe XD loading screen
> printen menukaarten Jasper Diploma uitreiking > Route aanpassen na vertaling > briefing contract
concept, ander uiterlijk > start
ontwerpen contract sales > Anne
definitieve versie mailen van Karel V’s
Social Hour.
Donderdag
19-09-2019
Verder aan contract sales ontwerp >
Logo’s aanleveren aan Hans Lustig
voor tasjes > Nieuwe cardrigde halen
bij Koen voor de printer > Cardridge
in de printer zetten > Toturial kijken
over Adobe XD animaties > InDesign
“Smart guides” aan gezet > contract
concept geprint voor Ralph > feedback & concept 2 > contact met TGP
over menuschema’s > Contract voorstel proefdruk en aan Ralph gegeven
om aan Bart te laten zien.
Vrijdag
20-09-2019
Menu’s aangeleverd door TGP, checken (Sprinweg, Gastro menu normaal
ENG & NL) > Routebeschrijving NL
& ENG aanpassen naar feedback en
eindproduct sturen naar Wendy en
Lydia > 10:25 Menu’s aangeleverd
door TGP, checken (Hoofdingang,
walking dinner ENG & NL) > Alle
menu’s (42 blz) controleren op
spelfouten en Vormgeef fouten van
11 tot 3 > Alle fouten toelichten per
menu zodat deze aangepast kunnen
worden door TGP.
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September /oktober
Maandag
23-09-2019
Alle fouten toelichten per menu
zodat deze aangepast kunnen
worden door TGP tot 2 uur > 11 uur
15 min gesprek over plannen deze
week met Anne en Bart > briefing
brandveiligheid opdracht van Bart >
Brainstorm met Bart over Menubord
op de Springweg > Proefdruk/opzet
van Hans Lustig & feedback geven >
Chef’s menu oktober aanleveren aan
TGP > fout op de site doorgeven aan
TGP over Bistro chef’s menu preview
> Mat mailt over barkaart > Jet mailt
over hoofdingang menukaart fout >
Contact met TGP over fouten in de
menukaart op de springweg. (Vandaag
ervoer ik als erg pittig. Er waren veel
deadlines en veel mensen die alleen maar
meer vroegen om eventuele producten
die gemaakt moesten worden. Ik had het
overzicht bijna niet meer..)

Dinsdag
24-09-2019
contract omslag veranderd & geprint
> Marc van TGP toegelicht over
menu’s > Bart gemaild over verschillenden projecten > Jus d’orange
kaartjes gemaakt > Marc feedback
gegeven over roomservice menu
kaart > welkomst bord maken voor
Karel V’s social hour > Proef model
tentcard gemaakt > bespreking met
Bart over menu’s > contract omslag aangepast en naar practicum
gestuurd > kopjes weggebracht en
gehaald.
Woensdag
25-09-2019
Van 8:10 tot 16:30 gewerkt aan het
checken van de menu’s en de feedback doorgeven voor wat er aangepast moest worden. Meerdere keren
heen en weer gecontacteerd. Mijn
advies om aanpassingen zelf te doen.
Donderdag
26-09-2019
Menu kaarten check van TGP >
ontbijt menu proefdruk > feedback
van Bart > lunch > kennismaking met
Josseline & Hidde > ontbijt menu
aanpassen naar feedback en aanleveren voor vertalings check > proefdruk
en pdf aangeleverd bij Miranda voor
feedback.
Vrijdag
27-09-2019
Menu kaarten check van TGP >
liftposter maken > rondleiding

Josseline > gevonden voorwerp naar
receptie brengen > Menu kaarten
check van TGP > Mail naar Mat voor
Chef’s menu > menukaart maken
voor bestuurdersdiner > bespreking
foto’s plan met sales stagiair > foto’s
bewerkt voor social media > materialen halen in magazijn > papier legen
> kopjes wegbrengen en nieuwe
halen > Menukaarten afrond process
gestart > Dubbelijdig printen werkt
niet met buffet jus d’orange.
Maandag
30-09-2019
Vandaag had ik een introductiedag
voor alles nieuwe stagiairs en werknemers. Hierin werd verteld over: Hoe
Karel V ontstaan is (geschiedenis),
waar ze voor staan, wat hun streven
is en over veiligheid en ergonomie.
Ook hebben we een korte rondleiding gehad door het pand en een
lunch in het restaurant.
Dinsdag
01-10-2019
Alle menu’s uitgeprint op het juiste soort papier > alle menu’s naar
Jet gebracht voor feedback > foto
gemaakt voor de posters > Koen &
notenfabriek feedback gestuurd over
nieuwe stickers op de notenzakjes >
nieuwe welkomst kaartjes gemaakt
voor sales > naar Koen voor plastificeer materiaal > Bespreking met
Wendy (front office/receptie) over
feestdagen > Route beschrijving
compleet aangepast.
Woensdag
02-10-2019
Doorgeven voor wat er aangepast
moest worden in het foodbook >
Contract omslag aanpassen en om
proefprint vragen bij Practicum > bellen met Hans Lustig (lichtelijk nerveus
en shakey handen) > Notenfabriek
sticker voorstel gestuurd > tijdelijke
lift poster geprint en opgehangen >
wegwijsborden MOSATALKx gemaakt
en geprint > fun fact Karel V kaart gemaakt en 10x geprint > naar de bistro
voor goedkeuring menukaarten > 40
x bistro NL & ENG 4 pagina’s geprint
> Chef’s menu er uit gehaald > 30x
Bistro marketentster menu’s geprint.
Donderdag
03-10-2019
Vormgeef map up-to-date maken >
Meeting met Barry nieuw contact bij

Practicum onze drukker > Meeting
met Bart, Joss en Hidde > Nieuws
stoppen van Leonieke > lunch > papier halen voor de menu’s > Menu’s
printen op verschillende soorten en
formaten papier > contract omslag
sturen naar de drukker > bijsnijden
papier > buffetkaartjes gemaakt,
geprint en genseden.
Vrijdag
Dinsdag
Afwezig		

04-10-2019 t\m
08-10-2019
ziek

Woensdag
09-10-2019
Sales contract aanpassen naar
feedback > ook omzetten naar word
bestanden >naar Karin om broeken te passen > mailtjes uit sturen
> overleg met Notenfabriek > test
model springweg bord 9x A3 formaat
aan elkaar plakken > overleg met
Mirck en Joss > Lunch > Marketing
overleg ontwerp tentcard & print
> ontbijtkaart geaccepteerd > foto
duitse huis zoeken voor Marlotte op
de schijf > precieze maten opnemen
borden op Springweg & hoofdingang
> Menukaarten voor event Marlotte
geprint 22 normaal + 3 geen vis +
1 geen vlees menu = 26 menu’s >
voorstel springweg bord aanpassen
in Illustrator.
Donderdag
10-10-2019
Broek checken bij Ineke > contact
met Hans over de contract omslag >
Uitprinten, snijden en samenplakken
van 12 A3-vellen als test voor springwegbord > Test model uitproberen
met Joss > Naar Bart, Mirck & Joss
voor laatste check ontbijtkaarten >
50x ontbijtkaarten printen en naar
Miranda gebracht > Jus D’orange
kaartjes plastificeren en op maat knippen > Map gemaakt voor A3 formaat
posters.
Vrijdag
11-10-2019
Printer werkende krijgen, was vastgelopen opnieuw opgestart > 27
printjes van menukaarten gemaakt
voor een event > Xtandit gemaild
over vervangen object in de printer
> Papier gehaald > Briefing Wasserij
formulier aanpassen/ vernieuwen/
ander > reactie Xtandit > Concept
springweg / hoofdingang borden

Oktober/november
aangepast naar feedback > foodbook aanpassingen naar TGP > briefing & Ontwerp pepermunt verpakking > wekelijks kantoor bestelling.
Maandag
14-10-2019
Feedback gelezen > proefdruk
geaccepteerd > Printer moet gerepareerd worden > voorstellen
gemaakt voor pepermunt verpakking
> voorstel springweg & hoofdingang
voorgelegd > Naar Koen voor details
contract omslag bestelling & naamkaartjes print papie halen > poster
november opzet maken > checken of
chef’s menu geprint is > lunch > Naar
TD voor donkere achtergrond voor
cocktail foto > Photoshoot Herfst
cocktail met zwart doek, ingredienten, de cocktail en heel veel crushed
ijs > foto’s bekijken en bewerken.
Dinsdag
15-10-2019
Foodbooks gecheckt & naar Hiskia
gestuurd > Presets Lightroom gezocht > Betty mailen (personeelszaken) > Bespreking met Josseline over
lopende opdrachten i.v.m. vakantie
& stage opdrachten/leerdoelen >
Lunch > Menukaarten voor event
Marlotte en 8x printen > Leerdoelen
formuleren > preview maken voor
nieuw plan Instagram presentatie aan
Leo >
Woensdag
16-10-2019
De gehele dag besteed aan verschillende afdelingen/versies aan Kerst
/ Oud & Nieuw menu-kaarten te
maken.
Donderdag
17-10-2019
Fotoshoot in centrum Utrecht met
Sales Stagiair voor de leisure krant
van sales en andere eventuele uitimgen > foto’s selecteren / uitzoeken &
bewerken voor de Leisure krant.
Vrijdag
18-10-2019
Menu gemaakt voor een event,
geprint en gesneden 20x > Leisure
krant opzet gemaakt en geprint > advies gegeven om meer invulling toe
te voegen om het echt op een krant
te laten lijken.
Maandag
Woensdag
Afwezig

21-10-2019
23-10-2019
Vakantie

t/m

Donderdag
24-10-2019
Menu gemaakt voor een event,
geprint en gesneden 25x > gewerkt
aan stage verslag > voorstel poster
gemaakt > 25 naamkaartjes gemaakt
en geprint.

Vrijdag
01-11-2019
35x menukaarten gemaakt en geprint
> 6 pagina’s voor leisure krant af
gemaakt > Test print > Layout krant
maken > Foto’s uitzoeken voor de
krant.

Vrijdag
25-10-2019
Fotoshoot / fotografie voor uitingen
> foto’s bewerkt in Lightroom en
Photoshop > opzet gemaakt voor de
herfstcocktail kaartjes > bespreking
> test print en feedback toepassen >
voorstel aanleveren.

Maandag
04-11-2019
Illustraties voor de horoscoop in de
Leisure krant > 3 krant pagina’s compleet > andere pagina’s aangepast >
Proefdruk krant op speciaal papier.

Maandag
28-10-2019
Mail checken na een week vakantie,
25 mailtjes > 10:30 Gesprek met Aad
Metz, stage begeleider en kennismaking > 3 voorstellen gemaakt & naar
de notefabriek gestuurd > naar Karin
voor declaratie werkbroek > contact
met The Good Place over bestand
kleine kaart om de barkaart te maken
> naar de Bistro voor overleg van het
cocktail kaartje > lunch > 15x Engels
chef’s menu en 2x NL printen en
aanleveren > Pepermuntverpakking
3 voorstellen aangeleverd aan Bart
operationeel manager >
Dinsdag
29-10-2019
Contact opgenomen met Printer
support ivm niet kunnen printen A6
formaat > fotografie & bwerking >
menukaarten process evaluatie &
bespreken planning december kaart
2020 > Springweg A1 formaat poster
gemaakt en test print, knippen en
plakken > verzamel map maken voor
t/m A3 formaat ontwerpen >
Woensdag
30-10-2019
Ik ben vandaag wederom een van
mijn leerdoelen aangegaan. Ik heb
de telefoon op gepakt en een extern
contact op gebeld. De nerveusiteit
viel wel mee > TGP gebeld over
kleine kaart bestand > Koen en
Practicum mailen over A1 poster 4x >
Barkaart maken > lunch> Bespreking
kerst krant > barkaart verder maken.
Donderdag
31-10-2019
Menu gemaakt voor een event,
geprint en gesneden 25x > gewerkt
aan stage verslag > voorstel poster
gemaakt > 25 naamkaartjes gemaakt
en geprint.

Dinsdag
05-11-2019
Terugkomdag School > Uren verantwoording, 1e voortgangsrapportage
en leerdoelen ingeleverd bij Aad
Metz.
Woensdag
06-11-2019
Leisure krant > A1 posters aangeleverd door practicum en opgehangen
> Contact met extern conatact over
gebruik afbeelding in krant > stadskaart gemaakt voor in de krant >
Fotoshoot utrecht > Proefdruk.
Donderdag
07-11-2019 / 8:10
Contact gehad met extern contact
> foto bewerking voor de website >
server mappen uitzoeken voor meer
duidelijk heid stagiaires vormgeving
> Krant final proefdruk voor controle > event menu kaart voor Fenna
gemaakt > Chef’s menu November
maken > barkaart lettertype vervangen > Miniatuur krant printen.
Vrijdag
08-11-2019 / 8:10
Leisure krant Afronden > chef’s menu
aanpassen > barkaart aanpassen >
Kerstkrant materiaal aanleveren >
chef’s menu gemaakt NL & ENG en
printen > Banner maken voor sales >
wekelijkse bestelling.
Maandag
Afwezig		

11-11-2019
Ziek

Dinsdag
12-11-2019
EPS sticker bestand aanleveren de
notenfabriek > Foto’s verkleinen in
Photoshop > Menukaarten maken
voor even Kofax 16 st. en printen>
A3 poster gemaakt, gesneden en
geprint > Photoshop> krant.
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November/december
Woensdag
13-11-2019
Leisure krant > Sinterklaas Uitleg maken, knippen, plakken en showmodel
maken.
Donderdag
14-11-2019
Informatie verkeerd aangeleverd
barkaart > Barkaart aanpassen > 30x
geprint barkaart > Leisure krant laatste aanpassingen > Sinterklaas Uitleg
maken, knippen, plakken en tweede
showmodel maken.
Vrijdag
15-11-2019
Leisure krant Afronden > chef’s menu
aanpassen > barkaart aanpassen >
Kerstkrant materiaal aanleveren >
chef’s menu gemaakt NL & ENG en
printen > Banner maken voor sales >
wekelijkse bestelling.
Maandag
18-11-2019
Sinterklaas Receptie engelse uitleg
A3 concept presenteren aan Wendy
> Video schets in pdf uitschrijven >
10x cocktail kaartjes maken, printen en snijden > 30x marketentster
menu 3-gangen printen > Meeting
> Server schijf uitzoeken > Leisure
krant final aanpassingen voor proefdruk > InDesign booklet uitzoeken
hoe te exporteren als PDF > bestand
aanleveren bij drukker > 4x A3 poster
maken, printen, snijden en ophangen
> stage magazine.
Dinsdag
12-11-2019
Webinar gevolgd over het stoppen
van de mappen structuur om 12:30
> EPS bestand aanleveren > foto’s
verkleinen in Photoshop > Events
menukaarten maken > A3 poster
maken.
Woensdag
13-11-2019
Leisure krant > Sinterklaas Uitleg maken, knippen, plakken en showmodel
maken.
Donderdag
14-11-2019
Informatie verkeerd aangeleverd
barkaart > Barkaart aanpassen > 30x
geprint barkaart > Leisure krant laatste aanpassingen > Sinterklaas Uitleg
maken, knippen, plakken en tweede
showmodel maken.
Vrijdag
15-11-2019
Leisure krant Afronden > chef’s menu

aanpassen > barkaart aanpassen >
Kerstkrant materiaal aanleveren >
chef’s menu gemaakt NL & ENG en
printen > Banner maken voor sales >
wekelijkse bestelling.
Maandag
18-11-2019
Sinterklaas concept presenteren
> videoschets > cocktail kaartjes
gemaakt, geprint en gesneden >
videoschets > 30x marketentster
menu geprint en aangeleverd.
Dinsdag
19-11-2019
comcepten nieuwjaardeal maken
en presenteren > video materiaal
maken > contact met ICT > toner
vervangen in de printer 2x > contact
met de drukker.
Woensdag
20-11-2019
Nieuwjaarsdeal gemaakt, geprint,
gesneden, gevouwen en verpakt 12x
> bestanden aangeleverd.
Donderdag
21-11-2019
30x Nieuwjaarsdeal gemaakt, geprint, gesneden, gevouwen en verpakt > proefdruk andere opdracht.
Vrijdag
22-11-2019
Meeting > 20x menukaarten maken,
snijden en printen > Concepting >
proefdruk.
Maandag
25-11-2019
Sinterklaas kaartjes Engels en
Nederlands concept en proefdruk
maken en presenteren > Krant
bestand naar drukker gestuurd en
1000x besteld.
Dinsdag
26-11-2019
Sinterklaas 3D kaart met uitleg voor
op de balie van de receptie ontworpen, geprint, gesneden, geplakt en
verpakt.
Woensdag
27-11-2019
Personeel Sinterklaas kaartje ontworpen, goedgekeurd, 100x geprint en
200x gesneden zonder dat iemand
iets door had > nieuwjaarsborrel
uitnodiging voor personeel 1x A4 en
100x A6 formaat.
Donderdag
28-11-2019
Karel V’s Social Hour 50x uitnodiging maken, printen en snijden >

December/januari

3D-uitnodiging proefdruk > vouchers
printen > Sop maken voor Giftcard
bedrukken.

Donderdag
12-12-2019
Video’s filmen > Kerstkrant >
Kleurplaat > Social media matetriaal.

Woensdag
25-12-2019 t/m
Donderdag
26-12-2019
Vrij in verband met Kerst

Vrijdag
29-11-2019
Notenfabriek sticker drukklaar maken > Printer kapot & meekijken met
de monteur.

Vrijdag
13-12-2019
Kerstkrant > vouchers printen >
Menukaarten printen > verpakking voor de winegum turndown in
Adobe Illustrator.

Vrijdag		
27-12-2019
Stage campagne > Adobe tutorials
> tutorials uitvoeren > verslag stage.

Maandag
02-12-2019
Gedicht voor de vaste gasten
> Ontbijthangers aanleveren >
Kerstkrant binnen.
Dinsdag
03-12-2019
Minibarkaartjes 20x geprint > Kerst
en Oud & Nieuw menukaarten concepten aanleveren > presenteren en
feedback.
Woensdag
04-12-2019
14 naamkaartjes en printen voor
events > meeting met vaste vormgever >247 menukaarten printen 5
versies.
Donderdag
05-12-2019
170x kerst menukaarten printen in 2
varianten > 40 menukaarten printen > 10 vegetarische menukaarten
geprint > 13 event menukaarten
geprint.
Vrijdag
06-12-2019
100x Oud & Nieuw menukaarten
waarvan 2 varianten > 50 event menukaarten printen > werken aan de
Kerstkrant > organigram voor Betty.
Maandag
09-12-2019
Turn down kerst kaartje > illustratie
Grand Hotel Karel V > Social media
post > Kerst krant in InDesign >
Factsheet.
Dinsdag
10-12-2019
Illustraties voor de Kerstkrant > feedback toepassen op de factsheet > 20
Kerstkaartjes printen.
Woensdag
11-12-2019
Socialmedia filmpje voor feestdagengroet van Grand Hotel Karel V >
Kerstkrant > Kleurplaat van de Bistro
in Kerst sfeer > 10 Menukaarten
maken en printen.

Maandag
16-12-2019
Kerstkrant afronden & versturen voor
feedback > collega’s filmen voor de
kerstgroet > 50 menukaarten maken
en printen > 100 naamkaartjes maken en printen.
Dinsdag
17-12-2019
Collega’s filmen voor feestdagen
groet > Video’s bewerken en exporteren > Oud & Nieuwkaartjes
voor de gasten concept > Alle
nieuwe menu’s checken op fouten >
Feestdagen groet filmpje exporteren
> Kerstkrant aanpassen naar feeback
>
Woensdag
18-12-2019
Chef’s menu aanpassen en printen
45x 6 pagina’s > Menukaarten voor
event maken > factsheet aanpassen
> Alle menukaarten printen > Oud &
Nieuw menukaarten printen.
Donderdag
19-12-2019
Alle menukaarten checken >
Feestdagen groet filmpje exporteren
> Kerstkrant corrigeren naar feedback > 121 Kerst kaartjes printen en
snijden.
Vrijdag
20-12-2019
Kerstkrant afronden > Kerstkrant 200
keer printen van 16 blazijdes > 3x
over de dag verdeeld toner vervangen > Photoshoppen > Illustreren
> 121 Oud & Nieuw extra kaartjes
voor de gasten printen en snijden.

Maandag
30-12-2019
Proberen te animeren, maar de computer kan het niet aan > Illustratie
Oud & Nieuw > stage campagne.
Dinsdag
31-12-2019
Photoshop > vormgevings map
archiveren, dus aanvullen > mock-up
winegum verpakking maken > 140x
menukaarten printen > tutorials
Adobe.
Woensdag
01-01-2020
Vrij in verband met Oud & Nieuw.
Donderdag
02-01-2020
Algemene socialmedia poster A3
formaat voor in de lift > LGBTflyer maken voor bij de receptie >
Voucher maken voor een klacht.
Vrijdag
03-01-2020
Chef’s menu maken > LGBT-flyer
afronden > 20x menukaarten printen
> Winegum verpakking aanpassen >
Mockup maken > sop maken.
Weten Waar je Werkt s’avonds in de
bistro en het hotel.
Maandag
06-01-2019
Printer maken > Posters printen en
ophangen > Winegum verpakking
drukklaar maken > meeting.
Dinsdag
07-01-2019
Contract met de drukker >
Uitnodigingen > Alle vormgeving
printen voor archivering > Meeting
met Bistro managers.

Maandag
23-12-2019
Kerstlunch op het kantoor met de
afdelingen > Chef’s menu maken
en printen > Nieuwe menukaarten
checken op fouten.

Woensdag
08-01-2019
Karel V Portfolio maken > Stage gesprek > tussentijdse beoordeling >
Minibar kaartje > Restaurant menukaarten printen.

Dinsdag
24-12-2019
Wijzigingen menukaarten & foodbooks doorgeven aan the Good
Place > Repre vouchers printen.

Donderdag
09-01-2019
Illustreren voor animatie >
Foodbooks correcties doorsturen >
brainstormen > Stage campagne.

Vrijdag
10-01-2019
Niet aanwezig ziek
Maandag
13-01-2019
Stage campagne > 61 naamkaartjes > chef’s menu aanpassen
Nederlands 25x printen en Engels
20x printen.
Dinsdag
14-01-2019
61 naamkaartjes printen > naambordjes maken en printen > banner
drukklaar maken > menukaarten
aanpassen.
Woensdag
15-01-2019
stage campagne > uitnodiging
social hour 20x printen en snijden
> boekje Pastry battle maken >
Recepturen dubbelzijdig printen op
200 grams papier.
Donderdag
16-01-2019
Stage campagne > storyboarding
voor video > stage verslag en tweede voortgangsrapportage.
Vrijdag
17-01-2019
Stage campagne, Illustrator >
Animatie after effects.
Maandag
20-01-2020
Gewerkt aan Stage magazine > 40x
uitnodiging gemaakt, geprint &
genseden op maat > animatie stage
campgane.
Dinsdag
21-01-2020
Terug kom dag op school
Woensdag
22-01-2020
Stage campagne > 20x Social hour
invite geprint, gesneden & gevouwen > ontbijthangers drukklaar
gemaakt.
Donderdag
23-01-2020
Huisstijl onderzoek > Stage
Magazine > Pepermunt verpakking
aanleveren > 6x buffet kaartjes printen, plastificeren & snijden > 30x A6
Flyer.

DAGELIJKS LOGBOEK

DAGELIJKS LOGBOEK

40

Januari/februari/maart
Vrijdag
24-01-2020
Linkedin post maken > Springweg
bord drukklaar maken > mockup
maken in Photoshop> tekening
iconische Karel V punten illustreren
> wasserij formulier aanpassen naar
feedback.
Maandag
27-01-2020
Illustreren > meeting marketing >
Raamstickers briefing > Fotografie >
Stage campagne.
Dinsdag
28-01-2020
Factsheet aanpassen naar Leisure
> Menukaarten en naamkaartjes
voor een event maken en printen >
Illustreren.
Woensdag
29-01-2020
Buffet kaartjes > menukaarten
events > wasserij formulier > stage
campagne.
Donderdag
30-01-2020
Photoshop tutorials > stage campagne > magazine Layout design >
brainstorming magazine.
Vrijdag
31-01-2020
Illustratie op raam poortwacht >
stage animatie animeren > character
design in illlustrator.
Maandag
03-02-2020
A5 kaartje asichtkaart uitleg 130x
printen > Springwegbord drukklaar
maken > menu aanpassen > wasserij
formulier 200x printen > 15x marketentster menu printen.
Dinsdag
04-02-2020
Relatie event uitnodiging > wijnkaart
vormgeven > stage campagne>
huisstijl onderzoek.
Woensdag
05-02-2020
Ansichtkaartjes uitleg Engels en
Nederlands A6 maken & 130 keer
printen > Meeting > Huisstijl onderzoek > Illustrator > Engels en
Nederlands Chef’s menu maken.
Donderdag
06-02-2020
Chef’s menu februari printen 30x NL
en 20x Eng > Chef’s menu toevoegen online menu > paspartoe versie
1 maken en opleveren > Meeting
over contract.

Vrijdag
07-02-2020
Paspartoe maken voor wegwijsbord bij de receptie versie 2>
Valentijnsdag kaartjes maken voor
aan een roos & 100x printen en
snijden> Spullen verzamelen voor valentijns shoot> Fotoshoot valentijnsdag > Bestellingen doen > Instagram
sotry maken.
Maandag
10-02-2020
Paspartoe maken voor wegwijsbord
bij de receptie versie 3 > Valentijns
kaartjes ontwerpen > naamkaartjes
maken > 70x valentijsdag kaartjes
printen en snijden.
Dinsdag
11-02-2020
Naamkaartjes maken en printen>
40x valentijnsdag kaartje Bistro > 30x
valentijnsdag kaartje Restaurant >
Stage magazine en huisstijl onderzoek > proefdruk magazine.
Woensdag
12-02-2020
Stage magazine > Menukaarten
events> Brainstorm uitnodiging relatie event > Uitnodiging Proef >
voucher maken.
Donderdag
13-02-2020
Foto’s schijf verplaatsen naar andere server> Foto’s sorteren >
Vormgeefmap compleet maken >
meeting met Leo > Stage magazine.
Vrijdag
14-02-2020
Stage campagne animatie animeren > Illustreren > tutorials animatie
kijken en uitvoeren.
Maandag
17-02-2020
wijnkaart in 2 a4 formaat InDesign
zodat het geprint kan worden als
booklet > inhoud wijnkaart in het
bestand zetten > stage campagne
> eerste wijnkaart proefdruk, wordt
vanavond ingezet als test.
Dinsdag
18-02-2020
Wijnkaart aanpassen >perforeren
met punaise om in de map vast te
schroeven > wijnkaart mappen in
opslag brengen > ontwerp concept
kamersleutel pasjes nieuwe Karel
V > opmeten sigarettenmachine in
verband met nieuwe poster achter
het glas > stage campagne.

Woensdag
19-02-2019
Stage campagne > mockup’s maken > Photoshop > Relatie event
uitnodigingen.
Donderdag
20-02-2019
Contact met Qube ICT i.v.m. verdwenen externe hardeschijf > Relatie
event uitnodigingen aanpassen naar
feedback > wijnkaart leren mappen
insprayen met leer waterproofspray
> Photoshop mockups maken >
fotoshoot.
Vrijdag
21-02-2019
Stage campagne > Fotoshoot kamers > Lightroom > Huisstijl onderzoek finetunen > relatie event uitnodiging aanpassen feedback > Printen
120x & 60 enveloppe en snijden.
Maandag
24-02-2020
Vrijdag		
28-02-2020
Met overleg op vakantie

t/m

Maandag
02-03-2020
Achtergrond nieuwe server maken
in Illustrator > materialen voor stage
animatie maken > Contact met ICT
over de nieuwe achtergrond.
Dinsdag
03-03-2020
Logboek aanvullen > stage campagne > alle menukaarten downloaden
van Basecamp vanaf 2018 > fotoshoot voor socialmedia.
Woensdag
04-03-2020
Stage campagne > Stage gesprek
met Aad > Feedback toepassen
> Briefing kaartjes voor op kamer
> Photoshoot hotel > socialmedia
post.
Donderdag
05-03-2020
Stage campagne > Fotoshoot pepermunt verpakking > Bistro fotoshoot
> 200x kaartjes op kamer printen >
Vrijdag
06-03-2020
Animatie voor stage campagne
animeren > After effects > meeting
> magazine.
Vanaf hier hou ik het bij in een Wordbestand in verband met het laten
drukken van dit tijdschrift.
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laatste woorden van mijn welgewaardeerde collega’s
Hidde, Stagiair marketing
Salma is een prettige collega om
mee samen te werken. Ze heeft
veel energie en is perfectionistisch
op een goede manier. Hierdoor
zorgt ze ervoor dat ze het uiterste
uit haarzelf haalt. Ook is ze een lieve
collega die omkijkt naar het team.
Ze zorgt er altijd voor dat ze een
open houding heeft, waardoor je je
snel op je gemak voelt bij haar. Tip:
Probeer soms ook op de informele
momenten op de werkvloer deel te
nemen. Hierdoor leer je je collega’s
beter kennen en dit maakt het werk
ook weer leuker. Top: Je bent niet
snel tevreden op een goede manier.
Hierdoor zijn de projecten waar je aan
deelneemt altijd van goede en hoge
kwaliteit. Dit resulteert in een positief
beeld over jou als collega.
Robin, Sales
Samen werken met Salma was een
groot plezier! Ze is erg creatief,
behulpzaam en erg goed in haar
werk. Een tip voor haar is om minder
onzeker te zijn en te vertrouwen op
haar kwaliteiten.
Ralph, Sales
Werkt heel snel en secuur. Houdt zich
aan afspraken en je kan er op rekenen
dat ze toezeggingen nakomt. Neemt
veel eigen initiatief. Komt daardoor
ook met waanzinnig mooie eindproducten waardoor we indruk maken
op (vanuit sales) de klant. Heb er
eigenlijk maar 1. Wees iets minder
onzeker, en ben overtuigd van je
kennen en kunnen. Als je jezelf net
zo uitdraagt als de kwaliteit van de
producten die je levert, dan kan je het
heel ver gaan schoppen.
Saskia, Reservations
Ik vind het samenwerken erg prettig
verlopen. Je bent altijd erg behulpzaam en je hebt veel verstand van
je vak. Je bent een harde werker en
ook al heb je het druk, je stelt altijd
voor om te helpen bij andere dingen
die niet direct tot je stagewerkzaamheden behoren. Ik denk ook
dat iedereen het goed met jou kan
vinden! Oftewel, super fijn dat je zo
lang bij ons stage loopt! Ik vind je als
stagiaire echt al heel ‘senior’.
Je bent ook al meer volwassen dan
de gemiddelde stagiair. Dus als ik
echt een tip zou moeten geven is het:
Ga zo door!

Hiskia, Events
Ik ervaar onze samenwerking als erg prettig. Je werkt hard en secuur, aanvragen
vanuit de afdeling events pak je enorm
snel op en we zijn blij met het resultaat.
Je bent creatief, denkt in oplossingen
en je hebt zeker bijgedragen aan de
verbeteringen die zijn doorgevoerd in
wat we als Karel V willen uitstralen!
Fenna, Stagiair Events
Een samenwerking met Salma is heel fijn
werken als een team. Er wordt kritisch gekeken naar verbeterpunten van het werk
wat afgeleverd moet worden. Durf te
vragen, mochten er dingen niet duidelijk
zijn over een desbetreffende opdracht,
dan kan Salma dat beter vragen dan zelf
er over te twijfelen.
Wendy v. Espelo, Front office
Als Front Office Manager heb ik
regelmatig contact met Salma over
vormgeving en benodigdheden voor
de receptie. Salma is heel creatief, heeft
oog voor detail en komt zelf met ideeën.
Vormgeving is helemaal jouw ding, je
bent een fijn persoon om mee samen te
werken! Je straalt heel veel rust uit en lijkt
alle opdrachten aan te kunnen. Geef ook
aan als iets niet meteen lukt
Koen v.d. Berg, Hoofd inkopen
Salma, Onder het mom van beter
laat dan nooit: Top: Erg vakkundig in
vormgeving, geeft een gerust gevoel als
organisatie zijne. Als je jou een taak geeft
voel en weet je gewoon dat het goed en
netjes word voldaan. Erg fijn! Tip: Durf
overtuigd te zijn van je eigen kunnen, erg
jaloers zelf op jouw creativiteit. Daar mag
je meer vertrouwen in uitstralen!
Karin, Housekeeping
Je bent zeer creatief en je hebt mooie
en goede ideeën. Je denkt mee aan een
oplossing en de opdrachten worden snel
en accuraat uitgevoerd. Blijf jezelf in wat
voor situatie je ook terecht komt en blijf je
ontwikkelen in de digitale wereld. Salma
je bent heerlijk om mee samen te werken!
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Tot slot
Josseline, Marketing
Allereerst ben ik heel blij hoe je me
wegwijs hebt gemaakt in de wereld
van Karel V. We hebben samen alles
uitgezocht en volgens mij hebben
we de goede weg aardig gevonden.
Je bent een fijne aanvulling op het
Marketing-team en je creativiteit en
snelheid zorgen ervoor dat ik je alle
opdrachten toevertrouw.
Je hebt jezelf onmisbaar gemaakt
en daar mag je trots op zijn. Zoals
we vaker hebben besproken mag je
inderdaad wat zekerder zijn van jezelf
en je werk. Je bent hier al heel erg
in gegroeid, maar het is een mooi
leerdoel dat je altijd in gedachten
kan houden.
Leonieke, Marketing
Ook al was het kort (2 weken), ik
heb de samenwerking met Salma
als plezierig ervaren. Haar inwerkperiode verliep door mijn afwezigheid
anders dan anders; zij moest al heel
snel veel taken zelfstandig oppakken.
Salma heeft dit heel goed opgepakt.
Ze schroomt niet om intern naar
advies op zoek te gaan. Ik heb haar
ervaren als een enthousiaste en
creatieve collega die snel inefficiënt
haar afspraken na komt en prachtige ontwerpen oplevert! Salma
dankjewel en heel veel succes in de
toekomst!
Bart, Operationeel manager
Salma, Ik heb je zien groeien de
afgelopen periode. Je hebt super
goede ideeën en plannen maar je
moet ze wel verkopen, intern en
extern. Je kan goed tegen kritiek en
weet je ideeën te onderbouwen, blijf
dat ontwikkelen want dat maakt je
uiteindelijk een nog sterker persoon.
Flexibiliteit en snelheid heb je al, dat
is echt heel veel waard. Behoud dat
of diep het uit.
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Mirck, Operationeel manager
Je bent heel neutraal en voorzichtig in je
expressie, zowel verbaal als nonverbaal.
Op basis van je kwaliteiten mag je best
meer van je doen spreken.
Je bent bijzonder kundig, snel en
creatief. Misschien dagen we je nog te
weinig uit, maar voor ons en voor mij
ben je nu al een waardevolle schakel in
het verbeteren van al onze teksten, drukwerk en andere uitingen naar buiten.
Niks is te gek, je zit boordevol ideeën en
alles voer je perfect en snel uit.
Betty, Personeels zaken
In ieder geval dat je flexibel en accuraat
werkt. Misschien dat je iets zekerder van
jezelf mag zijn. Je doet het hartstikke
goed!
Leo, General manager
Salma is een enorm waardevolle
teamster geweest van Grand Hotel
Karel V-marketing. De bundeling van
haar creativiteit, snelheid van werken,
inhoudelijke kennis, luisterend- én
concentratievermogen in mooie, zeer
bruikbare ontwerpen en eindmateriaal
maken haar een zeer gerespecteerd
collega en prima vakkracht. Salma is de
harde werker op de achtergrond die
iedereen voorziet van de juiste ondersteuning in beeld en ontwerp.
Je mag jezelf meer laten zien. Treed iets
meer uit de schaduw en loop in de zon!
De bescheidenheid siert je enorm maar
zo af en toe mag je jezelf ook wel eens
op de borst kloppen hoor, daar is de
kwaliteit van je werk goed genoeg voor.
Dankjewel, je hebt een hele goede
stage gedaan!
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