
PRODUCTVERANTWOORDING 
KLEUR 
Qua kleur hadden we allemaal een eigen idee over welke kleuren wij het beste bij de band 
vonden passen. Dit kwam ook doordat we allemaal een ander beeld hadden van de band. 
We hebben lang overlegd over welke kleuren wij het beste vonden, maar we hebben 
uiteindelijk een kleurengenerator opgestart en zo zijn we uiteindelijk tot onze definitieve 
kleuren gekomen. Dit hebben we gedaan door letterlijk duizend keer op Random te klikken 
totdat we iets vonden wat we allemaal mooi vonden. Het zijn 3 zomerse kleuren samen met 
een wit en een zwart. 

De kleuren zijn als volgt: 

 

LOGO 
Op het logo hebben we heel lang vast gezeten. We hebben eerst allemaal een paar logo’s 
gemaakt en hiervan 25 in een document gezet. Dit hebben we doorgestuurd naar Moeders 
Mooiste, maar zij gaven aan dat ze eigenlijk geen enkel logo echt vet vonden. Deze 
feedback hebben we verwerkt en hierna hebben we een nieuw blaadje gemaakt met een 
paar nieuwe en een paar bestaande logo’s. Met dit hebben we gebruikerstesten gedaan en 
hieruit bleek dat 2 tekstlogo’s en 2 beeld logo's het beste uit de test kwamen. Van deze 4 
vond Moeders Mooiste het idee van het monstertje het leukst en hier hebben we dan ook 
een definitieve versie van gemaakt met rondere hoeken en soepelere vormen.  

 

  



TYPOGRAFIE 
Als typografie hebben we eerst allemaal onze eigen ideeën van typografie een beetje 
uitgewerkt. Dit hield vooral in dat we één lettertype zochten voor de titels en één lettertype 
zochten voor normale teksten. Hier zijn twee goede lettertypes uitgekomen, maar Moeders 
Mooiste gaf aan dat ze dit geen mooi lettertype vonden. Uiteindelijk zijn daarom de 
lettertypen Prompt, in Black en Bold variaties en Roboto regular gekozen. 

Prompt Black in caps Lock voor kopjes en Prompt Bold voor sub-kopjes. Roboto regular 
wordt gebruikt voor paragraaf teksten. 

FOTOGRAFIE 
Voor onze fotografie vonden we het leuk om veel green screen foto's te gebruiken. Deze 
hebben we uitgesneden en vervolgens op een andere, meestal effen, achtergrond gebruikt. 
De band zelf vond dit ook erg cool uitzien. Vaak zijn de kerels zelf ook in een andere kleur en 
dan meestal een grijstint. 

 

WEBSITE 
Op de website hebben we niet lang gezeten. We hebben allemaal een ontwerp gemaakt en 
dit hebben we weer met elkaar besproken. Op dit moment hadden we al gehoord dat 
Moeders Mooiste onze site toch niet zou overnemen, dus we wilden geen discussie voeren 
over welke site het mooiste was. We hebben gezamenlijk voor Max zijn ontwerp gekozen en 
Max, Mark en Dylano zijn vervolgens de site gaan uitwerken. We hopen dat onze site 
Moeders Mooiste toch geïnspireerd raakt door onze site zodat ze misschien toch iets 
overnemen. 

TOON VAN STEM 
Mark had een tijdje terug een post van Moeders Mooiste op Facebook gezien. In deze post 
werd het Engelse throwback vertaald naar teruggooi. Mark leek het een leuk idee om in hun 
hele opzet geen enkel Engels woord te gebruiken. Dit past goed bij de band, omdat zij ook 
een Nederpopband zijn. Tevens geeft het een grappig effect en is het een teken van 
zelfspot, iets wat de band ook wilt uitstralen. 



 
PROCESVERANTWOORDING 
 

SPRINT 1: ORIËNTATIE 

 Discussies – Alles; 
 Onderzoek – Logo (lab), doelgroep (veld), Logo aan MM (showroom); 
 Interviews – Doelgroep (veld), social media (lab), muziekspeler (lab); 

Veelal interviews gehouden met de doelgroep die wij voor ogen hadden. Deze bleek na al 
het onderzoek ook de doelgroep te zijn waar Moeders Mooiste voor gaat. Door middel van 
muziek laten luisteren tot aan logo’s op snapchat posten en mensen te laten stemmen op 
wat zij het beste vonden. 

 

SPRINT 2: ONTWERP 

 Discussies - Alles; 
 Onderzoek - Lay-out website (lab), posters (lab); 

Schetsen gemaakt en voorgelegd aan de groep, posters gemaakt en deze bekritiseerd. 

Het ontwerp is de mogelijkheid om te laten zien dat je snapt als groep wat de band voor 
ogen heeft en dit uit te werken in een design voor in dit geval de website of een poster. Ook 
de logo’s zijn verder verbeterd na kritiek in deze sprint.  

Vooral het schetsen van lay-outs tijdens de lessen of workshops hebben geholpen met het 
ontwerpen van de website en de pagina’s die de content moeten laten zien, op een manier 
die de uitstraling van Moeders Mooiste op een correcte manier kan weergeven.  

 

SPRINT 3: BOUWEN 

 Verdeling van taken; 
 Uitwerking; 

Deze sprint draait om het daadwerkelijk uitwerken van de ontwerpen en de vergaarde 
kennis van sprint 1 in een product. De website en brandguide waren de twee grootste 
onderdelen hiervan. De website wordt volledig via het ontwerp na gemaakt en continue 
verbeterd dankzij feedback en tijdens het realiseren van de ontwerpen zelf op nieuwe 
ideeën te komen gaandeweg.  

  



PROJECT DOCUMENT SPRINT 1 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Peer assessments 
(komt nog) 

 

  



INDIVIDUELE BIJDRAGEN 
 

Een tweetal voorbeelden van ieder groepslid tot nu toe.  

 

NOËL HERWIG 

Het uiteindelijke door ons gekozen logo van Moeders Mooiste en een alternatief.  

 

  



JUSTIN ZWOLLE 

Het door ons verkozen woordmerk van Moeders Mooiste en nog een aantal test logo’s. 

 

  



MARK HENDRIKS 

Card sorting van de website van Moeders Mooiste en nog een taakanalyse. 

 

  



MAARTEN ZUURMAN 

Een uitgebreide marktanalyse voor Moeders Mooiste en een storyboard. 

 

 

  



MAX ALTENA 

Een sitemap van de website van Moeders Mooiste en een moodboard. 

 

  



DYLANO HARTMAN 

Storyboard en een woordmerk van Moeders Mooiste. 

 


