Henk Stuiver, afgestudeerd grafisch vormgever, multimedia specialist en fotografisch vormgever begint in 1999 zijn eigen onderneming, naast de
werkzaamheden als coördinator bij Bureau Jeugdzorg. Daar geeft hij communicatieadviezen, supervisie, begeleiding en communicatietrainingen aan
medewerkers binnen BJZ. Eind 2010, na afgestudeerd te zijn als HBO Fotografisch Vormgever, stopt Henk Stuiver bij BJZ en richt hij zijn concentratie
uitsluitend op zijn eigen bureau. Persoonlijk contact en advies zijn, naast de integratie van grafische vormgeving, webdesign en fotografie, de
sleutelelementen waarmee zijn bureau werkt.

informatieflyer
Wij maken van communicatie graag uw visitekaartje
Maak kennis met

Henk Stuiver Visuele communicatie & Beeld, een modern communicatiebureau, gespecialiseerd in vormgeving,

fotografie en webdesign. Daarnaast vervullen wij regelmatig een adviserende rol bij instellingen en bedrijven. Het optimaal verzorgen van uw
visuele communicatie in woord & beeld. Daar draait het bij ons om: Krachtige en eenduidige communicatie in woord & beeld. Een goede ommunicatie is in de dagelijkse omgang tussen mensen van wezenlijk belang om boodschappen naar elkaar over te brengen. Dat weten we natuurlijk allemaal wel. Het wordt wat ingewikkelder als bedrijven of organisaties willen communiceren met diverse doelgroepen en publieksgroepen. Hoe zien die doelgroepen er uit en hoe laten zij zich het beste aanspreken. En hoe zorg je er voor dat de boodschap precies op de juiste
doelgroep is toegesneden, zowel in tekst als in beeld. Hoe zet je de verschillende media in die je vandaag de dag tot je beschikking hebt.
Komen identiteit en uitstraling van de organisatie ten volle tot zijn recht in bijvoorbeeld een brochure, affiche of website? Allemaal vragen
waar zorgvuldig afgewogen oplossingen bij horen. Wij maken van uw communicatie graag uw visitekaartje. Ook als het gaat om PR, het
uitzetten van een doelgerichte communicatiestrategie, reclamecampagne of om 'gewoon' optimaal met uw doelgroepen / klanten te communiceren. Wij adviseren u graag. Vraag naar de mogelijkheden.

MKB & ZZP
Steeds vaker weten startende MKBers en ZZPers de weg naar ons bedrijf te vinden. En dat is niet voor niets. Wij zijn er graag vanaf het begin
bij om een startend bedrijf goed op de communicatierails te zetten. We nemen graag de tijd om u ondernemingsplan, of de ideeën die u heeft
over uw bedrijf, te vertalen naar visuele communicatiestrategieeën. Om die vervolgens te vertalen naar een goede Corporate Identity, promotiemateriaal en een bijbehorende website die volledig aansluit op uw communicatiedoel(en), in een overzichtelijke structuur en aansprekende
vormgeving. Ga voor een goede starten maak van uw communicatie uw visitekaartje.

Van Corporate Identity tot Advertising
Corporate Identity
Logo's | Huisstijl | Brochure | Vouchers | Poster & Flyer | Website | Advertising | Promotiemateriaal | Newsletters
Een goede Corporate Identity (logo en huisstijl) kenmerkt zich door een uitstekend ontwerp dat het juiste gevoel en uitstraling van een bedrijf
of organisatie weergeeft, in een originele vormgeving. Sinds 1999 verzorgen wij grafische-, fotografische- en webcommunicatie waarin visie,
een uitgekiend concept en deskundigheid centraal staan. Van uitgebreide huisstijl, folder, flyer, affiche, newsletters en luxe brochures op
papier, tot het vormgeven van digitale presentaties en websites. Vaak verzorgen wij zowel het 'paperwork' als het webdesign voor onze
klanten. Het grote voordeel daarvan is dat alles perfect opelkaar aansluit. Wij zijn dan meestal van begin af aan betrokken bij het creatieve
proces, of men heeft dat in zijn geheel aan ons uitbesteed.

Brochure, Affiche & Flyer
Om meer bekendheid te geven aan evenementen of (reclame) acties, zijn affiches en flyers een beproefd middel. Affiches van A3 tot AO en
groter en flyers in allerlei denkbare maten. Originaliteit en een opvallend en aansprekend beeld is van doorslaggevende betekenis en zal zeker
bijdragen aan het succes van uw evenement of actie. Newsletters (nieuwsbrieven) worden periodiek uitgegeven om de eigen medewerkers
of publieksgroepen op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in uw bedrijf of organisatie. Een newsletter heeft ook een verbindende functie én brengt uw producten en diensten telkens weer onder de aandacht van uw medewerkers, klanten of publieksgroepen. Maar een nieuwsbrief is tegenwoordig ook een uitgesproken middel om de sociale en/of maatschappelijke activiteiten van uw bedrijf onder de aandacht te
brengen. Newsletters op papier, als pdf-bestand of verwerkt in e-mail. Het kan allemaal, afhankelijk van uw wensen.

Promotiemateriaal & Advertising
Wij verzorgen graag al uw promotiemateriaal en advertenties voor zowel kranten en tijdschriften, als ook op internet, in de vorm van animatiebanners of als webcontent. Goed geschreven en vormgegeven, en perfect afgestemd op uw doelstelling en strategie. Uiteraard met beeldmateriaal dat uw boodschap op een aansprekende, prikkelende manier ondersteund.

Van Portret tot Bedrijfsreportage en Web
Portretfotografie
Portretfotografie is misschien wel een van de bekendste en leukste vormen van fotografie. Voor veel mensen een reden om een fotocamera
aan te schaffen. Een portret wordt echter pas bijzonder als specifieke kenmerken of karaktereigenschappen van een persoon worden 'gevangen' in het beeld. Om dat goed te kunnen doen nemen we rustig de tijd om u wat beter te leren kennen. In een ontspannen sfeer gaan we
bijna altijd op zoek naar datgene wat niet voor hand ligt. Dat levert meestal de beste en niet alledaagse beelden op. Dat kan bij u thuis, op
een locatie of bij ons in de studio. Wij laten graag zien hoe bijzonder en uniek mensen zijn.

Bedrijf & Advertising
Stockfotografie is helaas een veel gebruikt middel om bijvoorbeeld een website of brochure van fotomateriaal te voorzien. Vaak is het onpersoonlijk of sluit het toch niet helemaal aan bij uw wensen. Veel beter is het om eigen beeldmateriaal te vervaardigen dat herkenbaar is, precies
de juiste sfeer heeft, is afgestemd op de doelgroep en kwalitatief even hoogstaand is. Wij brengen uw bedrijf, producten of diensten graag
sfeervol in beeld, aansluitend bij uw wensen. Een mooie indringende reportage van bijvoorbeeld een productieproces of het verlenen van
bepaalde diensten is niet alleen een genot om naar te kijken, maar geeft uw bedrijf bovendien een zeer persoonlijke uitstraling. Laat uw brochure, website of nieuwsbrieven écht spreken met authentiek beeldmateriaal.

Beeld voor promotiemateriaal
Voor het meeste promotiemateriaal zoals posters, flyers, presentaties, nieuwsbrieven en advertenties is beeldmateriaal nodig dat perfect is
afgestemd op de inhoud van de boodschap, de doelgroepen die men wil aanspreken naast eventuele bedrijfsmaatschappelijke doelen die een
rol spelen bij de externe communicatie. Wij verzorgen dat graag voor u. Wij kunnen u een totaalpakket bieden waarin grafische vormgeving,
fotografie en copy tot een oogstrelend geheel worden gevormd. Wij leveren ook beeldmateriaal en grafische vormgeving voor digitale presentaties, animatiebanners of webcontent.

Webdesign van Flash tot Responsive CSS
Flashwebsite | HTML-CSS website | CMS website | Video | Presentatie voor beurs, seminar, event e.d.
Een goeie website als communicatiemiddel of ingericht als winkel, is inmiddels niet meer weg te denken in onze maatschappij en speelt in
toenemende mate een steeds belangrijkere rol in de informatievoorziening, beeldvorming en interactie met bezoekers van bedrijven en organisaties. Wij ontwikkelen websites in HTML, CSS (dat zorgt voor een consistente opmaak), CMS (waarmee u zelf op eenvoudige wijze de content van uw website kunt wijzigen) en Flash (vectoranimaties). Uw website zal op de gangbare platforms zoals Windows, Apple en Android uitstekend weergegeven worden. Zelfs op een smartPhone zal uw website er goed uitzien. Wij kunnen u een totaalpakket bieden dat bestaat uit
het ontwerpen van de website, de grafische vormgeving daarvan, het vervaardigen van foto- en beeldmateriaal en het schrijven van de webteksten. Wij kijken graag met u wat het beste bij uw wensen aansluit.

Flashwebsites/animaties
Hoewel Flash niet door alle platforms ondersteund wordt, zijn websites die gebouwd zijn in Flash nog steeds erg populair. En dat komt omdat
Flash een vector animatieprogramma is wat de mogelijkheid biedt om je website eruit te laten zien als een animatiefilm. Het geeft een enorme
ontwerpvrijheid. De Flash introfilmpjes zijn een bekend fenomeen evanals de soms prachtige navigatie-animaties. Tegenwoordig geven CSS
en Javascript ook behoorlijk wat ontwerpvrijheid, maar een Flashwebsite, kijk ook nog maar eens naar onze eigen oude website , blijft zeer
aantrekkelijk. Flash is ook erg geschikt voor portfolios.
Zoals hierboven al omschreven is Flash een vector-animatieprogramma wat uitermate geschikt is om allerlei soorten presentaties in te ontwerpen. Eventueel in combinatie met videofilmpjes. Bijvoorbeeld winkelpresentaties: een doorlopende presentatie van producten en/of diensten
op een groot tv-scherm in de winkel, vaak met videofilmpjes er in verwerkt. Denk ook aan toepassingen op beurzen, seminars en events. Met
Flash ziet het er prachtig uit.

Wij adviseren u graag
Wij hechten zeer veel waarde aan persoonlijk contact met onze klanten.
Het hebben van, of starten met een eigen onderneming is al zwaar genoeg. En als je je eigen onderneming een ‘gezicht’ wilt geven dat echt
en origineel is, en je goeddoordachte communicatielijnen met medewerkers en/of klanten wilt uitzetten, heb je iemand nodig die met je
meedenkt. Iemand met ervaring in communicatie en communicatiemiddelen, visueel denken, maar vooral ook iemand die vanuit de inhoud
vertrekt. Daar maken wij erg graag het verschil. Het eindproduct moet het resultaat zijn van een goed opgezet en uitgevoerd communicatieplan of goed uitgewerkt idee van hoe uw wilt dat uw bedrijf voor het voetlicht wordt gebracht. In beeld en in communicatie, via papier, via
web, via videoboodschappen etc.
Wij adviseren u daarin graag en nemen de tijd die nodig is om tot fantastische resultaten te komen. Neem daarom vrijblijvend contact met
ons op en laat uw communicatie werken.
Henk Stuiver.

Wij hebben opdrachten mogen uitvoeren voor onder andere:
ASSENZ Verzuimondersteuning | Scribo Eindredactie & Contentmanagement | G-Fource HR | Dingemans Diagnostiek | BuurtmanBuurtvrouw | Wilma Evers ceremoniedesign &
begeleiding | Taxability fiscaliteit & estateplanning | Balt van Rijn Restauratie | Bureau's Jeugdzorg Brabant | Kindertelefoons Brabant | Jeugd Preventie Project | GGD Hart voor
Brabant | BrabantWonen 's-Hertogenbosch | Horecapartners | Jeugdhulp.nl | Maatschappelijke Opvang Verdihuis | Zoomers & Schepens Management | stichting Divers Welzijnswerk
| Q4EU onderwijs in Europa | Broeders Accounting | Pastoraal UitzendBureau | OBB gemeente 's-Hertogenbosch | Gezin in balans Humanitas | Nederlandse Spoorwegen | Van
Vlijmen Keukendesign | Jongerenopvang De Watertoren | Oxhill7 Arbo & re-integratiekantoor | cafetaria Piccadilly | Rivier & Land biologische producten | Mieke van Splunder |
Krista Tulkens psycholgie & kindertherapie | AllesKlus | De Verscholen Stad | Woningcorporatie Brabant Wonen | Makelaarskantoor van Ewijk | Steunpunt Opvoeding Uden
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