
Eindpresentaties studenten MAMD-Gebrookerbos 

De studenten van de opleiding MAMD (Maastricht  Academy of Media Design and Technology) 
hebben in de minor Cross Media Promotion van november 2017 tot februari 2018 gewerkt aan 
campagnes voor Gebrookerbos. De opdracht was om het concept Gebrookerbos een gezicht te 
geven, de conversatie erover aan te zwengelen en burgers te activeren. In vier verrassende 
eindpresentaties hebben zij op 6 februari hun campagnes gepresenteerd. Uiteindelijk zijn twee 
winnaars bekendgemaakt door de jury. De winnaar van de Beste Campagne was voor Bureau Semi 
met de Fixit Campagne, de Eyeopener-prijs ging naar bureau NOODLE, met de campagne 
Buurtperspectief.  
 

Juryrapport 

Bureau Heerlijk 

De vorm van de campagne (6) is een mooi uitgangspunt en is goed doordacht; het sluit aan bij de 

beleefwereld van de burgers. De presentatie is professioneel en mooi uitgewerkt. 

De plaatsing van de platforms in de openbare ruimte is volgens ons goed gekozen. We zien potentie 

in het onderdeel van ‘ de voetstappen op de grond’ ; al is de jury benieuwd naar de uitwerking. De 

opdrachtgever ziet in deze campagne een uitvoerbaar project in de vorm, maar vraagt zich af of 

inhoudelijk de juiste interactie wordt bewerkstelligd (bereik en activering burgers). Ondanks dat we 

de campagne uitvoerbaar achten, vinden we het gestelde budget niet reëel; we verwachten zeker 

het driedubbele aan kosten. 

De jury is van mening dat de campagne nog te ‘ high concept’ is en te weinig praktisch. De vraag die 

zij zich stelt is wat bureau Heerlijk echt wilt bereiken; er ligt volgens de jury te veel focus op de vorm. 

Het Gebrookerbos zien we als merk niet terug in de campagne, dat vinden we jammer. 

Overall vinden we de campagne een hele goede eerste brainstorm, maar missen we de uitwerking 

van de vervolgstappen. Als tip willen we Bureau Heerlijk meegeven: ‘ dare to kill your darlings’. 

 

NOODLE- Buurtperspectief 2 

De Campagne is fraai vormgegeven. Door het gebruik van foto’s van het gebied en de illustratieve 

elementen, nodigt de campagne uit om iets toe te voegen of te tekenen. De uitwerking in de ‘ 

borden’ geeft een mooie doorkijk op een laagdrempelige manier: iedereen kan meedoen. De 

campagne activeert mensen om (letterlijk) verder te kijken en het frame nodigt uit om bewust te 

kijken naar een gebied, en stelt indirect de vraag hoe de burger dit gebied ziet. Team Noodle heeft de 

doelstellingen goed verwoord: ze heeft de context van Gebrookerbos goed geschetst en 

meegenomen. 

De jury mist de uitleg voor de gebruiker (in de zin van de context Gebrookerbos). Wij vragen ons af 

welke stappen er gezet moeten worden om tot een bruikbare input te komen. We willen adviseren 

om niet te veel van d gebruiker te vragen, anders raak je ze kwijt. Uit de presentatie is niet duidelijk 

gebleken wat de specifieke locaties en aantallen zijn (ook niet in relatie tot het budget). Als laatste 

constateren wij dat het concept niet is gevalideerd met de gebruikers, bijvoorbeeld door een 

kwalitatief onderzoekje. 

 



 

 

Buro Semi Fixit  

De jury vindt Fixit een goed en gevalideers concept. Het team heeft het product getest bij de 

doelgroep en heeft de effecten vervolgens helder en duidelijk geschetst. Belangrijk punt voor de jury 

is de originele aanvliegroute door de duiding van de denkers en doeners; de ouderen (echte 

doelgroep, die ook de tijd en ruimte heeft om zich actief in te zetten) wordt bereikt via de jongeren 

(basisscholen) en het netwerk daaromheen. De jury waardeert de uitvoerbaarheid van de campagne; 

het is aantrekkelijk opgezet (we krijgen zin om mee te doen) en de doelgroep kan direct meedoen. 

Het is designthinking, maar dan met kinderen, in de context van het Gebrookerbos. Als laatste 

complimenteren we het team met het gebruik en doorvoering van (elementen) van het logo van 

Gebrookerbos. 

De jury mist in de campagne de doorkijk naar het resultaat: wat gebeurt r uiteindelijk met de 

tekeningen, en waar zien we de activering van de niet-actieve burgers? Hoe worden de ouders (e 

anderen in de ingeving van de kinderen) betrokken? Het belangrijkste winpunt dat de jury wil 

meegeven is om het concept didactisch te laten nakijken. 

OUI 

De jury vindt het concept van de tijdbom geestig. Het is verfrissend om voor een onconventionele 

aanpak te kiezen. Echter, de thematiek en de gekozen is vrij zwaar; een minder beladen onderwerp 

zou beter aansluiten. De nadruk van de uitwerking van de campagne lag vooral op de presentatie en 

vormgeving van het bedrijf Varennos en haar campagne. Dit is goed en met oog voor detail gedaan. 

In deze campagne ligt het gewicht echter in het natraject. Als opdrachtgever durven we dit niet aan. 

Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een negatieve emotie en het is ons onvoldoende duidelijk 

hoe Team OUI deze emotie omvormt naar een positieve activering. Als laatste willen we meegeven 

dat het een aanname is dat de mensen die naar de informatieavond komen per definitie actieve 

burgers zijn (die zich betrokken voelen bij de wijk en zich willen inzetten voor de wijk). 

 


