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“Faddia is erg creatief en heeft veel gevoel voor context en trends. In de
communicatie is ze erg effectief. Ze maakt snel en makkelijk contact met
verschillende doelgroepen. Daarnaast is het zeer prettig samenwerken met
Faddia. Ze is flexibel, werk snel en kan goed zelfstandig producten leveren.”
Ingrid van der Wacht - Project manager bij Dutch Design Foundation

“Faddia has demonstrated strong visual design skills. She developed
and demonstrated her ability in leading creative workshops during
various social design projects. In our projects and within the studio
Faddia showed constant and direct communication skills.”
Minsung Wang - Designer bij Bron van Doen

“Faddia is oplossingsgericht en coöperatief in de samenwerking. Ze is
een echte aanpakker en is goed in het aanspreken van de doelgroep.
Een ontwerp kan ze goed presenteren en verdedigen. Faddia is een
teamplayer en werkt goed samen met anderen. Ze communiceert op
allerlei manieren: mondeling, sociale media, via haar vormgeving. Ze
heeft een beeld wat past en hoe ze mensen moet bereiken.”
Jeanne van Beers - Adviseur bij De Huiskamer
Testimonials

THE BEACH (2020)

CAMPAGNE | SOCIAL MEDIA

Hoe werf je jongeren via social media?
Kindermuseum
The Beach is bezig met de ontwikkeling van het Kindermuseum. In
pop-up versies van het Kindermuseum op verschillende plekken in
Nieuw-West organiseren ze ontwerp workshops. Hierin onderzoeken
kunstenaars, ontwerpers en kinderen samen verschillende vormen van
programma en van de fysieke tot digitale uitvoering van de plek.
Saai en stoffig
De eerste ontwerp workshop is het junior curatoren programma. Hierin kregen jongeren de kans om van echte curatoren uit het Stedelijk
Museum Amsterdam te leren hoe je een tentoonstelling samenstelt.
Uiteindelijk mochten ze samen in een verhuiswagen een expositie
samenstellen. Hoe maak je zo een ogenschijnlijk saai en stoffig onderwerp toegankelijk en hoe zet je verschillende social media kanalen in
om jongeren te werven?
Co-creatie
Samen met het communicatieteam van The Beach ontwikkelde ik een
social media campagne. Om de campagne beter aan te laten sluiten
bij de jonge doelgroep dachten jongeren mee over de tone-of-voice
en de beeldtaal. Samen hebben ze de slogan ‘Hack de Truck’ bedacht.

Social media

IN DE VOORJAARSVAKANTIE

IN DE VOORJAARSVAKANTIE

Maak je eigen expo!
Hoe maak je een expo? Wat heeft waarde,
wat niet en waarom? Maak samen met andere
jongeren verzamelingen over thema’s die jullie
interessant vinden. Werk samen met verschillende
kunstenaars aan een expositie in een echte bus!
Voor wie: jongeren tussen 14 en 18 jaar
Kosten: deelname is gratis
Locaties: De Appel en The Beach

Maak je eigen expo!

Opgeven via: maken@thebeach.nu

Meer info? Kijk op www.thebeach.nu/hackdebus

Poster en flyer

Maak je eigen expo!
Hoe cureer je een expo? Wat heeft waarde, wat niet en

Voor wie: jongeren tussen 14 en 18 jaar

waaorm? Maak samen met andere jongeren verzamelingen

Kosten: deelname is gratis

over thema’s die jullie interessant vinden. Jullie werken met

Locaties: De Appel en The Beach

verschillende kunstenaars aan een expositie.

Opgeven via: maken@thebeach.nu

Meer info? Kijk op www.thebeach.nu/hackdebus

Co-designers

THE BEACH (2019)

CAMPAGNE | VORMTAAL

Hoe maak je meer met minder?
Tuinen van West Fest
The Beach en ondernemersvereniging Tuinen van West organiseren
samen het Tuinen van West Fest. Het nazomerfestival in het groengebied ten westen van Amsterdam waar stad & land, de inventiviteit
van de mens en de kracht van de natuur elkaar ontmoeten in een programma waar ‘do more with less’ centraal staat.
‘Do more with less’
‘Do more with less’ vormt het leidraad voor experimenten rondom
bewaren, zelfvoorzienend leven, kunst, muziek en lokaal eten. In grafisch ontwerp kan dit vertaald worden door teksten en overbodige
elementen weg te laten (of in te korten). Ik heb maar een lettertype,
drie kleuren en een eenvoudige illustratie van een wortel gebruikt.
Hierdoor sluit de campagnestijl goed aan op het centrale thema.
Zichtbaarheid
Om het festival meer zichtbaarheid te geven heb ik een poster, een
flyer, social media uitingen en een banner ontworpen. De banner
kwam onder anderen te hangen bij de ingang van het festival.

Westerpost, september 2019

Initiatief van

Tuinen van West Fest, hét festival op de Polderheuvel,
middenin de Tuinen van West. Er is van alles te beleven
voor jong en oud: poëtische voordrachten, poppentheater, circusworkshops voor kinderen, maakworkshops
met kunstenaars, (h)eerlijk eten van lokale oogst en
de hele dag zijn er diverse bandjes en artiesten die
de tuin vullen met geweldige muziek. Lekker ravotten,
leren, spelen, ontdekken, plukken, proeven en experimenteren met een echte festival vibe!

Initiatief van

Poster en flyer

i.s.m.

i.s.m.

Banner

RUMMIECLUB (2018)

VISUELE IDENTITEIT | MERK

Hoe maak je rum toegankelijk en fun?
Zuid-Oost
Twee vrienden uit Diemen wilden graag dat ik de visuele identiteit
voor hun rumdistillerij ging ontwerpen. Hierin vonden zij het belangrijk
dat rum toegankelijk wordt en dat het product fun en verbondenheid
uitdraagt. Ook wilden ze graag dat het multiculturele karakter van
Zuid-Oost en de Bijlmer zichtbaar werd in de identiteit.
Kleurrijk
De Bijlmer is een kleurrijk en divers stadsdeel van Amsterdam. Dit heb
ik vertaald naar een kleurrijk patroon wat ingezet is als basis voor alle
uitingen van de identiteit. Het patroon staat voor de verschillende
culturen en gemeenschappen die het stadsdeel rijk is.
Etiketten
Gebaseerd op het patroon heb ik verschillende uitingen mogen ontwerpen. De belangrijkste daarvan zijn de social media uitingen en de
etiketten voor op de fles. De etiketten zijn uiteindelijk ook echt geproduceerd en worden nu in gebruik genomen.

www.rummieclub.nl

Merchandise

Productfoto

BRON VAN DOEN (2017)
VISUELE IDENTITEIT | EXPO

Hoe verbeeld je migratie en diversiteit?
De Huiskamer
Tijdens Dutch Design Week 2017 kreeg ik van mijn stagebedrijf Bronvandoen de opdracht om het tentoonstellingsontwerp en wayfinding
te ontwerpen voor een expositie in De Huiskamer. De Huiskamer is
een locatie waar nieuwkomers samen komen om de Nederlandse taal
te leren, gratis te eten en allerlei soorten ondersteuning te krijgen bij
hun inburgeringsproces.
Kleurvlakken en pijlen
In de expositie in De Huiskamer werden verschillende projecten tussen nieuwkomers en ontwerpers tentoongesteld. Centrale thema’s
daarbij waren diversiteit en migratie. Deze thema’s heb ik vertaalt naar
een heldere vormentaal van kleurvlakken en pijlen. De pijlen staan
voor migratie en de kleuren voor diversiteit. De onderdelen kunnen op
makkelijk ingezet worden voor verschillende middelen.
Wayfinding
De vormentaal is uiteindelijk ingezet voor o.a. informatieborden, wayfinding, naambordjes en menukaarten. Ook heb ik het als uitgangspunt genomen voor het ontwerp van de website.

VREEMDLAND
Social Lab Days
vreemdland.eu/social-lab

WELKOM BIJ DE

HUISKAMER
DDW2017 | vreemdland.eu

The toekomst van
De Huiskamer
- een social lab
voor lokale
bewoners
en nieuwkomers

Sociaal ontwerp
over migratie,
diversiteit en
emancipatie
Social design on
migration,
diversity and
empowerment

De Huiskamer

Het Jongerenhuis, Uit de
Buurtfabriek, Refu-bikes,
Buro Kato, Jeanne van
Beers, Ron Krielen
Engels
gesproken

vr 27 okt
14:00 - 19:00

The future of De
Huiskamer
– a social lab
for locals and
newcomers

Elke dag
tentoonstelling
lunch
design winkel
Speciaal
Diner
Cultureel programma
Social Lab Days

Moody

Het Jongerenhuis, Uit de
Buurtfabriek, Refu-bikes,
Buro Kato, Jeanne van
Beers, Ron Krielen
English
speaking

Oct 27 Fri
14:00 - 19:00

English

MENU
Fārsi
CULTURAL
PROGRAMME
Signing en nametag

www.vreemdland.eu

Totaalbeeld

LAB24 (2014)

VISUELE IDENTITEIT | MERK

Hoe communiceer je
naar trendsetters?
Trendsetters
Voor een club in de A’DAM Tower ontwikkelde ik het merk en de visuele identiteit. De vraag daarbij was of de club gericht was op trendvolgers of trendsetters. Ik koos voor de trendsetters en onderzocht wat
deze doelgroep trekt.
Experiment
Trendsetters zijn mensen, vaak jong volwassenen, die graag ontdekken en nieuwe dingen uitproberen. Dit heb ik vertaalt naar een experimentele vormtaal. In de zwaar bewerkte beelden vind een experiment
plaats tussen vorm, kleur en typografie.
Opvallend straatbeeld
Voor LAB24 heb ik het logo, de website, de poster en flyers ontworpen. Door het experiment in beeld en typografie vallen de posters
goed op in het straatbeeld.

Flyer, logo en beeld

Webdesign

Poster

GEMEENTE BREDA (2017)
PARTICIPATIE | EXPERIMENT

Hoe kom je samen tot een
democratisch besluit?
Corbiongebied
Vanuit de gemeente kwam de vraag om als ontwerper te onderzoeken wat er met het Corbiongebied in Breda moet gebeuren. Het Corbiongebied is een leegstaand stuk grond tussen de nieuwe rechtbank
en de milieustraat. Het gebied is vervuild en het vormt bovendien het
hart van de wijk Belcrum.
Democratisch
Geïnspireerd door participatief ontwerp, human centered design
en social design ontwierpen we een methode voor democratische
besluitvorming. Het doel van het spel was om de betrokkenheid van
burgers bij het onderzoeken van stedelijke vraagstukken te vergroten.
Gamedesign
We hebben breed onderzoek gedaan naar verschillende serious
games, het ontwikkelen van methodes en verschillende design principes. Ook hebben we verschillende spelvormen en spelregels getest
(prototyping). Uiteindelijk hebben we het spel getest met medewerkers van de Gemeente Breda.

Onderzoek

Spelonderdelen

Testing

BRON VAN DOEN (2017)
PARTICIPATIE | PROGRAMMA

Hoe brengt je de DDW dichterbij
de senioren?
Futureproof
Tijdens mijn stage bij Bronvandoen benaderde de Dutch Design Foundation mij voor de ontwikkeling van een activiteitenprogramma om de
cultuurparticipatie van senioren te vergroten. Hoe kunnen ouderen in
een middag op de hoogte worden gebracht van het aanbod van de
Dutch Design Week?
Prototypes
Om aan te sluiten op de belevingswereld van ouderen heb ik de DDW
Bingo ontworpen. Onder de naam ‘DDW komt naar u toe’ trokken we
langs verschillende verzorgingstehuizen om ouderen op speelse wijze
te informeren over het festival.
Curieuzer
Op de stempelkaart kan een deelnemer een stempel verzamelen voor
elke deelnemende expositie. Voor alle exposities heb ik ansichtkaarten
ontworpen met alle belangrijke bezoekersinformatie. Zo kan de deelnemer aan de bingo zijn eigen rondleiding samenstellen.

SOCIAL LABEL

PRESENTATIE VAN SOCIAL LABEL
DESIGNCOLLECTIE EN COMMUNITY
Door het jaar heen werkt Social Label aan een inclusieve wereld
vanuit het Werkwarenhuis in Den Bosch. Tijdens Dutch Design Week
presenteren ze dit jaar opnieuw bij Piet Hein Eek hun bijzondere design
collectie en de mensen die het maken. Doel is waardevol werk en nieuwe
kansen te creëren voor mensen die aan de zijlijn staan. Dit doen zij
in samenwerking met gerenommeerde ontwerpers en werkplaatsen
door heel Nederland - van zorgorganisaties tot bedrijven. Natuurlijk
ondersteunt Piet Hein Eek dit initiatief door de collectie HOUT voor hun te
ontwerpen maar ook Kiki van Eijk en nog vele Dutch designers meer.

MEER INFO
mail@sociallabel.nl
http://www.sociallabel.nl
(06) 1269 64 17
LOCATIE
Piet Hein Eek
Halvemaanstraat 30
5651BP Eindhoven
(Strijp Area)
OPENINGSTIJDEN
za 21 okt. t/m za 28 okt.:
10:00 - 21:00uur
zo 29 okt.:
10:00-18:00 uur
TOEGANKELIJKHEID
Toegankelijk voor
mindervaliden, Toiletten,
Ook na 18.00 uur open,
Kidsproof

1. SOCIAL LABEL

PRESENTATIE VAN SOCIAL LABEL DESIGNCOLLECTIE EN COMMUNITY
Infokaart

1. SOCIAL LABEL
2. EMBASSY OF HEALTH
3. MIND THE STEP 2017
4. EMBASSY OF FOOD
5. YKSI EXPO
6. HONDERD

DUTCH DESIGN WEEK
KOMT NAAR U TOE!

T. VOLVO DESIGN RIDES
Gratis taxi’s van Volvo vervoeren bezoekers (dagelijks
tussen 11.00 - 20.00 uur) van en naar iedere DDW-locatie
taxistandplaatsen:

STRIJP

de Witte Dame, Stadhuisplein, Klokgebouw en Piet Hein
Eek.
Telefonisch reserveren vanaf alle andere locaties:
+31-40-218 00 00.

7. NATURAL FORCES
??? | GRATIS

8. EMBASSY OF
ROBOT LOVE

Kom luisteren naar designers uit Eindhoven
en stel uw eigen programma samen voor de
Dutch Design Week 2017.

CENTRUM

10. DUTCH BIKE
11. GRADUATION SHOW

14. SECTIE C
T. VOLVO
DESIGN RIDES
B. HOP ON
HOP OFF BUS

Klokgebouw, Hallenweg, Design Academy Eindhoven,
Van Abbemuseum, Paterskerk, Sectie-C, Design, Perron/
Dutch Invertuals, Piet Hein Eek en het Veemgebouw.

9. VREEMDLAND

10. DUTCH BIKE

1. SOCIAL LABEL

2. EMBASSY OF HEALTH

11. GRADUATION SHOW

12. WAY TO GO

3. MIND THE STEP 2017

4. EMBASSY OF FOOD

14. SECTIE C

5. YKSI EXPO

60 MIN. | GRATIS

120 min. | DDW TICKET NODIG

13. ATELIER NL

Stempelkaart

9. VREEMDLAND

13. ATELIER NL

De gratis Hop on Hop off bus brengt je naar de
volgende locaties:

ONTWORPEN EN GEORGANISEERD DOOR: BRON VAN DOEN EN STUDIO OP POTEN

8. EMBASSY OF
ROBOT LOVE

12. WAY TO GO

60 MIN. | GRATIS

B. HOP ON HOP OFF BUS

Bussen rijden tussen 11.00 en 19.00 uur.

7. NATURAL FORCES

45 MIN. | GRATIS

45 MIN. | GRATIS

45 MIN. | GRATIS

150 MIN. | €2,00 PER BEZOEK

120 MIN. | GRATIS

120 MIN. | DDW TICKET NODIG

45 MIN. | GRATIS

60 MIN. | GRATIS

60 MIN. | GRATIS

6. HONDERD

??? | DDW TICKET NODIG

Bingo

ALICE IN WONDERLAND (2016)
PUBLICATIE | EXPERIMENT

Hoe verdwaal je tussen
vorm en inhoud?
Futureproof
Hoe ziet het eruit als analoog en digitaal samen gaan werken? Alice in
Wonderland is een voorproefje van wat er mogelijk is als digitale en
fysieke werelden samenkomen. Handelingen in de fysieke ruimte beïnvloeden de reis door het digitale Wonderland.
Prototypes
Drankjes en ontmoetingen maken de reis van Alice in Wonderland
steeds curieuzer. Het kleurgebruik, de beeldtaal, tekst en vouwwijzen van de publicatie maakt de reis van de lezer steeds raarder. Door
middel van prototypes heb ik onderzocht hoe ik het verhaal het beste
kan sturen. Ik heb prototypes gemaakt met verschillende vouwwijzen,
verschillend beeldtaal en kleurgebruik en een aantal prototypes die
uiteindelijk zijn uitgewerkt tot het eindproduct.
Curieuzer
Door de teksten ‘hierheen’ of ‘daarheen’ raakt de lezer verdwaald.
Dit effect wordt nog eens versterkt door de curieuze beeldtaal en de
verrassende vouwwijze.

Prototypes

Halverwege

Uitgevouwen
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