
Projectdocument

Pa’s Mooiste

Media Solutions

In dit document wordt de aanpak, planning en realisatie van de branding verwoord. 
Hierin wordt ook de afbakeningen en aansprakelijkheid opgesteld van Pa’s mooiste.
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Voorwoord
De verkregen opdracht is om voor een band van de Rockacademie 
een nieuwe visuele identiteit te creëren. Deze band staat 
bekend onder de naam “Moeders Mooiste”, een nieuwe, funky 
nederpop band, ontstaan uit een groepje studenten van de 
Rockacademie van Fontys. Deze 4 bandleden konden na de 
Rockacademie niet wachten om muziek te gaan maken, dus 
hebben ze hun huidige visuele identiteit snel in elkaar geflanst. 
Nu ze hierop terugkijken hebben ze spijt van de huidige stijl, 
vandaar dat Pa’s Mooiste wordt ingeschakeld. 

Pa’s Mooiste is een bedrijf wat zorgt voor de visuele identiteit 
van een artiest of band. Merk documenten, huisstijlen, enz.: 
niks is onmogelijk voor Pa’s Mooiste. 

Met dank aan het docententeam van Fontys FHICT en Media 
Design die betrokken waren bij het project.
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Het bedrijf
Er zal een opdracht uitgevoerd worden voor Geert van Oorschot, 
de leadzanger en gitarist van de band Moeders Mooiste. Moeders 
Mooiste is een band die geplaatst kan worden in het nederpop 
genre. De huidige staat van het merk rondom de band is nog 
minimaal en niet doeltreffend. De band richt zich vooral op het 
jongere publiek, maar door de staat van hun branding heeft 
Moeders Mooiste nog geen groot bereik. 

De belangrijkste concurrenten van de band zouden beginnende 
artiesten van de Rockacademie of Nederlandstalige start-up 
bandjes kunnen zijn als ‘Hippe Gasten’. Wat niet de bedoeling 
is, is dat de band een soortgelijke branding ondervindt 
als bijvoorbeeld het grootte Kensington. De branding van 
Kensington is feilloos, Moeders Mooiste wil juist niet zo netjes 
en gepolijst overkomen op de mensen. Moeders Mooiste 
onderscheid zich al een groot deel van andere artiesten van 
de Rockacademie door Nederlandstalige muziek te maken, 
merendeel is gebaseerd op engelstalige muziek. 

Verder is het belangrijk om te weten dat Moeders Mooiste op 
dit moment wel enige visuele identiteit heeft, maar dat deze 
volledig omgegooid mag worden. Alles mag opnieuw doordacht 
en ontworpen worden behalve de naam van de band. 
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De opdracht
Opdrachtomschrijving
Voor deze opdracht zal er een branding uitgevoerd worden 
voor de band Moeders Mooiste. Het eindresultaat zal bestaan 
uit een groot aantal deelproducten. Er gaat een nieuwe website 
ontworpen en gemaakt worden, een aantal varianten van 
posters en flyers. Een nieuw logo, een huisstijl document en 
nog veel meer. Al deze deelproducten zijn samen de opdracht. 
Voor feedback wordt er contact gelegd met de band dus er zal 
altijd vooruit en doorgewerkt kunnen worden.

Doelen van de opdracht
De band heeft de opdracht gegeven, omdat ze er zelf 
helemaal niet in thuis zijn en niet zo goed weten wat ze met 
hun mediacampagne en dergelijke aanmoeten, dit probleem 
zal door ons opgelost worden. In de zomer van 2018 zal de 
band in ieder geval een nieuwe website, logo, posters, huisstijl 
document, photoshoot en eventueel andere mediaproducten 
hebben mits er genoeg tijd voor is.
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Analyse van de opdracht
Het probleem waar Moeders Mooiste al eerder tegenaan liep 
is dat ze niet tevreden zijn met hun huidige visuele identiteit. 
Dit komt vooral doordat ze niet lang genoeg hebben nagedacht 
over wie ze precies zijn en wie ze willen uitbeelden. De vraag 
was dan ook om een visuele identiteit te ontwikkelen die goed 
laat zien wie deze 4 bandleden zijn en waar ze voor staan. De 
uitdaging bij dit vraagstuk is dat de bandleden zelf ook nog niet 
zo goed weten wat ze willen laten zien. Toch willen ze dit snel 
ontdekken; binnenkort komt er een nieuw album van Moeders 
Mooiste uit die in de nieuwe huisstijl moet zijn. Als dit nieuwe 
album niet in de correcte huisstijl is, zal dit zorgen voor minder 
bekendheid en minder succes bij Moeders Mooiste. Dit komt 
doordat als ze de nieuwe stijl lanceren na de release van het 
nieuwe album mensen misschien verward raken.

Een paar weken geleden is er een interview gehouden met 
2 van de leden van Moeders Mooiste. Zelf hadden ze wel al 
wat voorbeelden laten zien in een PowerPoint van wat ze zelf 
interessante stijlen vinden. Hiermee kan er een begin gemaakt 
worden aan de nieuwe huisstijl. Met deze nieuwe huisstijl zal 
Moeders Mooiste bekender worden dan eerst.
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Werkzaamheden (scope)
Om de branding voor de band Moeders Mooiste goed te maken 
zijn er een aantal dingen die gedaan moeten worden. Als eerste 
wordt er een debriefing gemaakt en naar de opdrachtgever 
gestuurd om zeker te weten dat de opdracht begrepen is en 
beide partijen op één lijn zitten. 
Daarna wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
binnen Pa’s Mooiste, zodat er duidelijke afspraken worden 
gemaakt en dat dus niet fout kan. Als alle voorbereidingen 
zijn afgerond kan de ontwerpfase beginnen. Er wordt beslist 
over een huisstijl die in alle producten terug komt. Dit zal 
worden opgesteld in een huisstijl document. Na dat dit beslist 
is worden er allerlei schetsen en concepten gemaakt. Deze 
zullen besproken worden met de opdrachtgever zodat er weer 
gekeken kan worden of dit ongeveer is wat de opdrachtgever 
voor ogen had. 

Als een concept bevalt kunnen er prototypes gemaakt 
worden. Deze zullen getest worden met als doel het zoeken 
naar verbeterpunten. Als de user experience klopt kunnen de 
producten gebouwd worden. Ook wordt er een photoshoot 
gehouden met de band. Uiteindelijk zijn er een aantal producten 
die opgeleverd worden, deze zijn een brand guide, logo, website 
en een poster. Als er nog extra tijd is kan er gekeken worden 
naar flyers, extra posters en andere reclamemiddelen. 

Er zijn een aantal risico’s die een slechte invloed kunnen hebben 
op het project een van deze risico’s ligt bij de communicatie. De 
opdracht kan vastlopen wanneer niet door beide partijen tijdig 
contact wordt gelegd. Ook kunnen er problemen voorkomen 
bij de opdrachtnemer wanneer de communicatie niet op één 
lijn zit. Ook kan het voorkomen dat de planning niet realistisch 
of haalbaar is en hier geen rekening mee gehouden wordt.
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Eisen aan de opdracht
Het eindproduct bestaat uit deelproducten. In de tabel is de 
MoSCoW van de opdracht te vinden.

Must have
Website met CMS Flyers

Should have Could have Won’t have
CD-ontwerp Muziek videos

Logo Social Media style
Poster
Photoshoot
Brand guide

Alles wat in het Must have gedeelte staat, moet en zal er zijn 
aan het eind van het project. De website gaat een eigen CMS 
systeem krijgen waarmee de bandleden hun concerten en 
optredens kunnen toevoegen aan de website. Het liefst willen 
ze hiervoor de Bandsintown app gebruiken, omdat ze hier al 
bekend mee zijn. Ook is de website in de eigen huisstijl en is het 
logo op de site goed te zien. Dit logo zal ook te zien zijn op de 
poster die er voor Moeders Mooiste gemaakt is. Dit wordt een 
poster die op elk formaat kan worden gebruikt, denk hierbij ook 
aan bushokjes of abri formaat. Met deze poster wordt Moeders 
Mooiste bekender bij een groter publiek, om zo hopelijk leden 
van de doelgroep te raken. Hoe deze poster eruit gaat zien is ot 
niet bekend, maar er komt sowieso ook nog een photoshoot. Met 
de gemaakte foto’s tijdens de photoshoot kan er beeldmateriaal 
gebruikt worden van de band op verschillende media-uitingen 
zoals de website of de poster, zodat het publiek een beter beeld 
krijgt van de bandleden. Al deze media-uitingen komen samen 
in de brand guide. Dit kan in de toekomst gebruikt worden bij 
andere media-uitingen.

Als het project vroegtijdig voltooid is zal er begonnen worden 
aan het maken van de should have’s. Mocht dat ook allemaal af 
zijn de could have. De won’t haves zullen niet gemaakt worden.
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Aanpak
Methode
De methode waarmee dit project wordt gerealiseerd is heet 
Scrum. Scrum is een methode om in teamverband op 
een effectieve, flexibele manier producten en software te 
ontwikkelen. Scrum is in de wereld van IT al zeer succesvol 
gebleken, inmiddels wordt de werkwijze ook toegepast in 
business afdelingen als marketing, sales, HR en finance. De 
voordelen van Scrum is dat er op een overzichtelijke manier 
iedere paar weken een (deel)product af is.
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Onderzoeksstrategieën
Er worden verschillende onderzoeksstrategieën toegepast. De 
volgende onderzoeksstrategieën worden hieronder toegelicht 
met hoe deze worden toegepast en beschreven wanneer, 
waarom en met welk doel deze wordt toegepast:

BIEB
In deze strategie wordt er op zoek gegaan naar beschikbaar 
werk (denk aan literatuur, online bronnen zoals wikipedia, blogs, 
enz.) dat als basis kan dienen voor de innovatieve oplossing. 
Bijvoorbeeld door een literatuurstudie en een concurrentie 
analyse.

De strategie bieb gaat worden toegepast om naar bestaand 
werk van andere media designers en/of bureaus te kijken en te 
bestuderen. Dit wordt gedaan om aan het begin van het project al 
vroeg in de loopbaan van het project ons te hebben georiënteerd 
op welk onderzoek er al is gedaan en waar we op verder kunnen 
bouwen. Voorbeelden van onderzoeksmethodes die er gebruikt 
gaan worden zijn concurrentie analyses, doelgroep analyses en 
literatuurstudies.
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VELD
In deze strategie wordt er letterlijk in de toepassingscontext 
gedoken, het ‘veld’, om informatie te verzamelen met betrekking 
tot het toepassingsdomein: gebruiker, opdrachtgever, 
concurrentie, domein/branche, enz. Bijvoorbeeld door 
interviews, enquêtes en observaties.

De strategie veld gaat worden toegepast om zowel kwantitatief 
als kwalitatief onderzoek te doen. Dit wordt gedaan om 
informatie te verkregen over de mogelijke doelgroep van de 
opdrachtgever. Voorbeelden van onderzoeksmethodes die er 
gebruikt gaan worden zijn interviews en enquêtes.

LAB
In deze strategie wordt er een oplossing getoetst in een 
gecontroleerde situatie. Bijvoorbeeld door testen met gebruikers 
te doen, expert reviews en performance testen.

De strategie lab gaat worden toegepast om gemaakt werk 
te testen. Dit wordt gedaan om te kijken of de wensen van 
de gebruiker terugkomen in het eindproduct. Als het moet, 
kunnen er dingen worden aangepast om het makkelijker of 
duidelijker te maken voor de gebruiker. Voorbeelden van 
onderzoeksmethodes die gebruikt gaan worden zijn gebruikers 
testen en expert reviews van docenten.
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WERKPLAATS
In deze strategie wordt er gericht op verbetering van de 
oplossing zelf. Er worden nieuwe wegen verkent of een oplossing 
wordt verbetert. De manier waarop is wel methodisch en 
gestructureerd. Bijvoorbeeld door vormstudies, prototyping, 
software optimalisatie.

De strategie werkplaats gaat worden toegepast om door 
middel van prototypes zinnige conclusies te trekken over het 
product. Dit wordt gedaan om informatie te verkrijgen over 
een voorgesteld product dat als prototype is uitgewerkt. Een 
voorbeeld van een onderzoeksmethode die er gebruikt wordt 
is prototyping.

SHOWROOM
In deze strategie wordt er gekeken naar het positioneren van 
de oplossing ten opzichte van andere al bestaande oplossing. 
Herbruikbaarheid vergroten. Bijvoorbeeld door het maken 
van een framework, het duiden van het werk in het licht van 
gangbare theorieën, benchmarking, het vergelijken van het 
werk met bestaande oplossing.

De strategie showroom gaat worden toegepast om oplossingen 
die er bedacht worden te vergelijken met vergelijkbaar werk. Dit 
wordt gedaan om te kijken of de gemaakte oplossing vergelijkbaar 
met bestaand werk. Voorbeelden van onderzoeksmethodes die 
er gebruikt gaan worden zijn het vergelijken van het werk met 
bestaande oplossing en een heuristische evaluatie.
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Activiteiten
Geplande activiteiten staan onder werkzaamheden (scope) 
onder het hoofdstuk ‘De opdracht’.

De volgende activiteiten zijn al reeds gedaan: er zijn 2 panels 
gehouden onder 2 verschillende groepen, een interview 
gehouden met een persoon uit de mogelijke doelgroep en er is 
een soortgelijk interview gehouden met een oudere vrouw van 
52 jaar oud met als doel het afbakenen van de doelgroep.

Het eerste panel dat gehouden is, is met een groep jongeren 
van 22 jaar, met als muzieksmaak boerenrock/pop/radio. Wat 
deze groep voornamelijk doet in hun vrije tijd is naar de kroeg 
of iets op het platteland. Ze vormden na enkel overleg een 
gezamenlijke mening dat als het op de radio opkwam, ze het 
op zouden laten staan. Maar ze het niet zelf op zouden zoeken. 
Komt ook wel door het feit dat ze dat ook niet zouden doen 
voor bijna elk ander lied op de radio, omdat ze dat over het 
algemeen niet gauw doen.

Het tweede panel dat gehouden is, is met een band die normaal 
gesproken alleen metal luisteren. Ze waren benaderd door Pa’s 
Mooiste tijdens het repeteren voor hun band. De reacties van 
de verschillende bandleden waren vooral verbazend. Normaal 
gesproken luisteren ze alleen naar metal muziek, maar toch 
vond iedereen de muziek van Moeders Mooiste wat hebben. 
Ze zeiden dat het instrumentaal heel vet was, maar ze de zang 
niet echt vet vonden. De conclusie die ze samen maakte was 
dat ze er vooral positief over waren. Als het aan hen lag zouden 
ze het wel op laten staan als het op de radio kwam omdat ze 
het toch wel leuke muziek vinden om te luisteren.



Verder is er een interview gedaan met iemand waarvan er 
verwacht wordt dat ze bij de doelgroep hoort. Deze persoon is 
Cécile Robberts. Een van de groepsleden zou haar beschrijven 
als een gezellige en alternatieve meid, zelf beschrijft ze zich als 
iemand die houdt van spaghetti met gehaktballen. Ze luistert 
veel naar alternatieve muziek (garage/metal/niet-echt-metal) 
en zelf geeft ze aan dat ze vooral naar “rare” muziek luistert. 
Ze luistert vrijwel altijd muziek, behalve op de momenten dat 
het echt niet kan. Het ligt wel aan haar stemming welke muziek 
ze op zet. Vroeger ging ze vaak naar concerten en van deze 
concerten bleef ze op de hoogte via een nieuwsbrief in de mail. 
Vaak vindt ze deze mails vervelend, maar soms ziet ze iets waar 
ze graag heen zou willen gaan. Nieuwe bands ontdekt ze via een 
YouTube kanaal; als dit kanaal een album goed vindt, vindt zij 
het ook goed. Ook als anderen haar muziek aanraden luistert 
ze het vrijwel altijd. Voor de rest vindt ze een mooie albumcover 
belangrijk. Die albums slaat ze op in haar Apple Music Library. 
Ook vindt ze het leuk om het privéleven van bandleden op social 
media te zien.

Als laatste is er een interview gehouden met een oudere vrouw 
van 52 jaar oud met als doel het afbakenen van de doelgroep. 
De muziek van Moeders Mooiste was eerst opgezet om het 
aan de oudere vrouw te laten horen. Dit is gedaan om te kijken 
wat ze ervan zou vinden ondanks dat ze buiten de doelgroep 
viel. Ze had vroeger altijd een cd met muziek op van band zoals 
Doe Maar, Het Goede Doel en Toontje Lager. Hierdoor zou 
het kunnen zijn dat ze mogelijk wel in de doelgroep viel. Haar 
mening over de muziek van Moeders Mooiste was grotendeels 
positief. Ze vond het lekker klinken en kon nog niet meezingen. 
Ze vergeleek het met Doe Maar. Daar kon ze bijvoorbeeld ook 
de eerste keer nog niet meezingen, maar vond het wel leuke 
muziek. Ze zou de muziek net als Doe Maar vaker opzetten 
om mee te kunnen zingen. Dit zou ze alleen kunnen doen als 
iemand haar zou meehelpen met het opzetten van de muziek.

Planning
De planning die opgezet is is te vinden in de bijlage van dit 
bestand. Er staat per sprint beschreven wat wanneer af is.
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Afspraken rondom 
communicatie
Wijze van contact met de opdrachtgever:
Via WhatsApp
Via e-mail
Eventueel telefoneren

Iedere 2 weken informatie delen en contact opnemen met de 
opdrachtgever is de richtlijn die gevolgd zal worden. 

Contact met de opdrachtgever zal door de projectleider gelegd 
worden. 

Contactinformatie van de Pa’s mooiste:
Naam:    Mark Hendriks
Telefoonnummer: +31 6 21993706
Email:    mark.hendriks9999@gmail.com

Contactinformatie van de Moeders Mooiste:
Naam:     Geert Oorschot
Telefoonnummer: +31 6
Email:    geert_oorschot@msn.com

Afbakening en 
Juridische afspraken
Pa’s mooiste is niet aansprakelijk voor mogelijk te kort doen 

van de branding.

Pa’s mooiste is niet verantwoordelijk voor negatieve publiciteit 

rondom Moeders Mooiste.

Pa’s mooiste is niet verantwoordelijk voor hosten van de website.

Pa’s mooiste is niet verantwoordelijk voor imago schade.

Pa’s mooiste onder voorbehoud van alle rechten deze zijn terug 

te vinden in de privacy disclaimer (Artikel 10 van het burgerlijk 

wetboek van privacy) en algemene voorwaarden.

Het gebruiken van eigendommen van Pa’s mooiste waar niet 

voor betaald is zal juridisch worden vervolgd op grond van 

artikel: 10 van het burgerlijk wetboek van strafrecht. 

Het verspreiden van onrechtmatig verkregen bestanden van 

Pa’s mooiste zal worden bestraft met een boete van €10.000,- 

per document.
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Bevestiging van 
overeenkomst
Voor akkoord en het in werk stellen van het project is een 
handtekening van beide partijen vereist. Hierdoor wordt deze 
overeenkomst als bindend verklaard voor 6 maanden.

Voor akkoord Pa’s mooiste
Naam:  ________________________
Datum:  ________________________

Handtekening Pa’s mooiste

_________________________________

Voor akkoord Moeders Mooiste
Naam:  ________________________
Datum:  ________________________

Handtekening Moeders Mooiste

_________________________________


