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Tekst en fotografie: Hieke Stek

Gedeeld succes = dubbel succes!
Zij is grafisch vormgever en eigenaresse van
ViziVorm en hij is interactief ontwerper van
nieuwe media en eigenaar van Apart Internet.
Broer en zus, die acht jaar geleden samen het bedrijf
RADAR design startten, maar sinds januari 2011
met hun specifieke kennis een eigen onderneming
runnen: maar wel partners in business zijn om een
totaal pakket te kunnen bieden.
belangrijk sleutelwoord. Goede navigatie
is essentieel voor websites en -shops, dat
zorgt voor duidelijkheid zodat mensen niet
verdwalen in de digitale wereld. Daarnaast
adviseer ik over het inzetten en gebruik
van sociale media. Denk hierin preventief
mee om te waarschuwen voor de addertjes
onder het gras, maar ook hoe men het succesvol in kan zetten voor de onderneming.
Apart Internet voorziet in vaste producten
én in diensten. We leven in een snelle en
veranderlijke wereld. Ondanks dat denk
en ontwikkel ik richting de toekomst, dus
op een duurzame basis!” Daniëlle vindt
dat de kracht van haar broer is dat hij snel
kan schakelen en een goede strategische
denker is in de wereld van de multimedia.
De kracht van samen

D

e kracht ligt in het partnerschap
in combinatie met onze individualiteit. We anticiperen, los van
elkaar, op de vraag vanuit de markt en als
er een totaalconcept gevraagd wordt op
gebied van vormgeving en nieuwe media
dan werken we samen, aldus Daniëlle en
Ramon van den Berk.
“Ik denk in beelden”

De meerwaarde van ViziVorm is dat
Daniëlle een spanningsveld creëert in
beeldentaal: “Ik bespreek de wensen van
de klant en maak dan een vertaalslag
naar vormen of beelden. Bij het idee van
de opdrachtgever bedenk ik, in overleg
natuurlijk: met welk beeld of in welke
vorm kunnen we de doelgroep het best
bereiken. In het creatieve proces om inhoudelijk vorm te geven aan het idee neem ik
vanzelfsprekend de identiteit van de klant

mee, maar ik zoek vooral naar datgene
waar de doelgroep door aangetrokken of
geprikkeld wordt. En dat doe ik op verschillende niveaus: in logo’s en huisstijlen, in
brochures en mailings en in publicaties: van
nieuwsbrieven tot boeken. Voor elk bedrijf
ontwerp ik iets unieks. En daar besteed ik
veel aandacht aan. Vaak ligt er aan mijn
werk een communicatieplan als basis, maar
door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat
er vanuit mijn creatieve invalshoek en hun
idee een mooi eindproduct.” Ramon vult
zijn zus aan: “veelzijdigheid is de kracht van
ViziVorm.”

Bij projecten waarbij grafisch– als multimedia samen komen bundelen ViziVorm
en Apart Internet hun krachten. “Grote of
langdurige projecten, bijvoorbeeld beurzen,
evenementen of verandertrajecten binnen bedrijven, waarbij we allebei onze
specifieke kennis in kunnen zetten, zijn
we prima partners. We begrijpen elkaar
zonder woorden. Daardoor zijn we snel en
flexibel. Als partners in business kunnen
we een waardevol en creatief totaalpakket
aanbieden, waar zij succes mee boeken. En,
gedeeld succes = dubbel succes!” besluiten ze.

“Ik denk in structuren”

ViziVorm

Apart Internet

Voor alles wat op een beeldscherm
gepresenteerd moet worden: websites,
webshops, PowerPointpresentaties, is
Apart Internet een betrouwbare partner.
“Structuur is in mijn vakgebied een
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