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Bijlage 1, Oud Model
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Rapide
Het product waarvoor het future concept gemaakt 
zal worden is in eerste instantie de Rapide. De 
Rapide is de twee- of drie-assige opraapwagen van 
Schuitemaker met afmetingen tussen de 8 en 12 
meter in lengte. Daarnaast moet er wel rekening 
gehouden worden met de Robusta en de Amigo.

Bijlage 2.1, Casestudy Schuitemaker

Over Schuitemaker
Schuitemaker (Cliënt X) is een familiebedrijf op-
gericht in 1919 door Johan Schuitemaker Sr. Het 
bedrijf heeft door jarenlange ervaring inmiddels 
een vooraanstaande positie op zowel de agrarische 
markt als op de overheidsmarkt. Voor beide sec-
toren geldt, dat Schuitemaker haar positie door de 
jaren heen heeft weten te behouden door goed te 
luisteren naar de wensen van de klanten, toekomsti-
ge behoeftes vroegtijdig te signaleren en de techno-
logische ontwikkelingen nauwgezet te volgen. [1]

Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt al 
ruim 95 jaar professionele landbouwwerktuigen op 
het gebied van voederwinning, voeren en bemesten. 
Daarnaast heeft Schuitemaker ervaring met winter-
machines. In figuur 2.1A staan de segmenten, waarin 
Schuitemaker actief is, weergegeven. De kracht 
van alle Schuitemaker producten is met name de 
eenvoud en het gemak voor de gebruiker. Daarbij 
zijn service, veiligheid en duurzaamheid belangrijke 
uitgangspunten. Dat de gebruiker centraal staat is 
dus overduidelijk.

[1] Schuitemaker. (sd). Schuitemaker. Opgehaald van Schuitemaker: https://landbouwmachines.sr-schuite-
maker.nl/nl/actueel/nieuws/rapide-7200-met-30,5-inch-banden.html

Landbouwmachines Wintermachines

Service & onderhoud

Strooien en sproeien

Sneeuwruimen

ZoutlogistiekAirports

RobustaAmigo

Rapide

Figuur 2.1A, Over Schuitemaker

Figuur 2.1B, Product range

Figuur 2.1B laat een deel van de product range van 
Schuitmaker zien. De producten staan allemaal di-
rect of indirect in contact met de Rapide. Verder zijn 
de producten grof geordend in tijdsvolgorde van 
linksboven naar rechtsonder. 

Visie
Schuitemaker maakt producten die met name de 
eenvoud en het gemak voor de gebruiker benadruk-
ken. 

Fase A: Possible Client Fase B: Brand Identity

Referenties

Missie
Met nieuwe technologieën en innovatieve produc-
ten wil Schuitemaker nummer één blijven in het 
segment van voederwinning, voeren en bemesten. 
Service, veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke 
uitgangspunten. Ook hier komt weer het user orien-
ted aspect naar voren.

Waarden
- De klant staat centraal.
- Robuustheid en sterkte van de machines is erg 
belangrijk. Het koudwalsen van de zijprofielen voor 
verschillende machines is hierin een groot onder-
deel.
- Door innovatie wil Schuitemaker voorop blijven 
lopen of in ieder geval niet achter komen op de 
concurrentie.

Focus
Omdat voor het project enkel de landbouwmachines 
worden gebruikt en de wintermachines een duidelijk 
ander aspect zijn van de organisatie zullen winter-
machines buiten beschouwing worden gelaten.
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Concurrentie
Bij de belangrijkste concurrenten, Lely, Claas en 
Krone, valt op dat de machines naar voor hangen. 
Schuitemaker heeft als kenmerk dat de ribben recht 
staan zoals bij Krone. Het verschil is echter dat de 
voorkant bij Krone wel schuin georienteerd is. Dit 
mag overgenomen worden aangezien de machine 
van Krone een andere kleurstelling en andere op-
bouw heeft. 

Inspiratie
Voor de associatieve producten kan eenvoudig 
gekeken worden naar tractormerken zoals Fendt. 
Door Schuitemaker werd Fendt tevens meerdere 
malen aangekaart als een stijlvol merk. Daarnaast 
zijn concepten voor agrarische machines erg zinvol 
omdat deze futuristisch zijn en toch een bepaalde 
robuustheid uitstralen. Ook automerken, met name 
de wat hoogwaardigere merken, kunnen onder deze 
categorie vallen.

Figuur 2.1C is een moodboard van de stijlkenmerken 
en sfeer, die Schuitemaker in het imago wil opne-
men. Het moodboard benadruk wederom de ge-
wenste identiteit van Schuitemaker: meer innovatief 
en hightech met minder traditionele en romantische 
tinten. Tevens zijn bij de concurrentie al een aantal 
trends te herkennen. 

Grof 
Een deel van de machines van de concurrenten 
helt naar voren. Lely en Joskin zijn hier een goed 
voorbeeld van. Ook de machines van Claas hebben 
de ribben naar voor hellend. Toch is de voorwand 
van de machine verticaal geplaatst. Opvallend in de 
kleurenschema’s is dat alle machines gebruik maken 
van twee of drie kenmerkende kleuren. 

Medium 
Op medium niveau wordt het ergonomische aspect 
vooral zichtbaar. Door lichte rondingen of krom-
mende lijnen wordt dit vaak gerealiseerd. Bij de ma-
chine van Claas is met name de voorkant erg rond 

Huisstijl
De huisstijl van schuitemaker is overduidelijk rood 
met een enkele gele lijn. Deze lijn is in de nieuwe 
machines ook terug te vinden. Op dit moment is 
Schuitemaker bezig het het ontwerpen van een 
deels nieuwe identiteit. Een ander ontwerpbureau 
heeft een voorstel gedaan waarbij Schuitemaker 
meer romantisch uit de hoek komt. Dit is echter 
totaal niet wat Schuitemaker zelf wil. Een meer 
innovatieve en hightech uitstraling is de richting die 
schuitemaker op wil. In de nieuwe machines zal dit 
zeker van toepassing moeten zijn.

Grof
Wat opvalt als gekeken wordt naar de ontwikkeling 
van bijvoorbeeld de Rapide is dat het kleurensche-
ma de laatste tijd veranderd is. De onderkant van de 
machine heeft een antraciet kleur gekregen en de 
velgen hebben het wit, uit het logo, op de wagens 
overgenomen. Hiervoor was de machine uit enkel 
rode en gele onderdelen opgezet, met uitzondering 
van de banden uiteraard. Een ander aspect is de her-
kenbare gele bovenkant van zowel de oude als de 
nieuwe machine. Schuitemaker heeft aangekaart dat 
het gele accent wel erg welkom is, omdat het een-
maal bij hun huisstijl hoort. Wel geven ze de vrijheid 
om het ergens anders te plaatsen.

Medium
Op medium niveau is het belangrijkste aspect de 
gegolfde zijkant. Schuitemaker maakt deze profielen 
zelf en is erg trots op deze manier van werken. De 
profielen dragen tevens bij aan de sterkte van de 
machine. Een wagen als de Rapide zou op zijn kant 
mogen vallen en zonder schade weer rechtgetrok-
ken moeten worden. Bij de golvende panelen horen 
de verticale staanders. Deze dragen ook bij aan de 
sterkte en geven alle machines een statische en 
krachtige uitstraling.

Fijn
Op fijn niveau vallen voornamelijk de achterlichten 
op. Deze zijn al redelijk hightech maar kunnen nog 
verbeterd worden. Ook de afwerking van bijvoor-
beeld de spatborden, die overigens van staalplaat 
zijn, is erg grof en daardoor ook robuust.

Fase C: Visual Identity Fase D: Relevant Products

Fase E: Design Trends
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de concept is een stapje in de toekomst met meer 
geïntegreerde spatborden en lichte kromming en 
voor een meer ergonomische uitstraling. In het 
laatste concept is voornamelijk kunststof gebruikt en 
komen dubbel gekromde oppervlakken naar voren. 
Aangezien dit concept pas verder in de toekomst op 
de markt zou moeten komen hoeft minder naar de 
productietechniek gekeken te worden.

In figuur 2.1F is het uiteindelijke future concept 
weergegeven. Dit is het bord zoals het ook is ge-
presenteerd aan de klant. Het uiteindelijke concept 
draagt kenmerken van zowel concept 2 als con-
cept 3. De geïntegreerde spatborden en dissel van 
concept 2 geven een luxere uitstraling en hebben 
duidelijk stijlenmerken gemeen uit het moodboard. 
Het gele accent van concept 3 is overgenomen en 
rechter gemaakt, zodat het eenvoudiger te pro-
duceren is en de golfplaten makkelijk behouden 
kunnen blijven. Concept 1 is niet meegenomen in 
het uiteindelijke future concept omdat beide andere 
concepten een beter beeld geven van de creatieve 
kwaliteiten van idé partners. 

en vriendelijk ontworpen. Ook is zichtbaar dat de 
golfstructuur waar eerder over werd gesproken bij 
bijna alle concurrenten zichtbaar is. Toch valt vooral 
bij Claas erg op dat de structuur een stuk grover is.

Fijn 
Het netjes afwerken van de naden aan de hoe-
ken van de machines, is van groot belang voor de 
uitstraling van de machines. Het is duidelijk te zien 
dat Lely een oplossing heeft gevonden door extra 
panelen toe te voegen. Ook de afwerking van de 
spatborden en achterlichten wordt door een aantal 
concurrenten verfijnder gedaan. 

De schetsvellen in figuur 2.1D en 2.1E zijn het resul-
taat van het ideation proces. Het eerste vel laat het 
ontwerpproces zien vanaf begin tot aan concepten. 
Het tweede vel laat enkel de drie concepten zien 
hoe deze ook zijn gepresenteerd aan Schuitemaker. 
De drie richtingen verschillen van elkaar in de perio-
de waarin ze geproduceerd kunnen worden. Het lin-
ker concept is het dichts bij huis, en zou in principe 
komend jaar ontwikkeld kunnen worden. Het twee-

Figuur 2.1C, Moodboard

Fase F: Ideation

Fase G: Future Concept
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Figuur 2.1E, Concepten

Figuur 2.1D, Schetsvel
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Figuur 2.1F, Future concept
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Bijlage 2.2, Uren Schuitemaker

Bijlage 2.3, Enquêteformulieren

Figuur 2.2A, Uren volgens het model en werkelijk gemaakte uren per stap

Figuur 2.3A, Enquête origineel product Figuur 2.3B, Enquête future concept

Volgens het model geplande uren (totaal 66)
Werkelijke uren (totaal 64)

Bachelor Eindpdracht, Joren Wolfert
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 Dynamisch Hightech Hoogwaardig Intelligent Futuristisch Zakelijk Robuust
1 3  2  4  3  3  4  4
2 2  2  3  2  1  5  5
3 3  2  3  2  2  4  4
4 2  3  3  1  1  3  3
5 3  2  2  2  1  4  5
6 2  3  4  2  2  3  4
7 2  3  3  2  3  2  3
8 2  3  4  2  1  3  4
9 2  3  4  2  2  4  5
10 2  3  2  3  3  3  5

GEM. 2,3  2,6  3,2  2,1  1,9  3,5  4,2

 Dynamisch Hightech Hoogwaardig Intelligent Futuristisch Zakelijk Robuust
1 4  4  4  3  4  2  2
2 4  4  4  5  3  4  3
3 4  3  3  3  3  4  4
4 4  4  3  1  2  3  3
5 4  4  4  5  4  4  5
6 4  4  4  3  4  3  2
7 4  4  3  4  4  4  4
8 4  4  4  5  3  3  3
9 4  4  4  3  4  2  3
10 4  4  3  4  4  4  4

GEM. 4  3,9  3,6  3,6  3,5  3,3  3,3

Bijlage 2.4, Resultaten Enguête

Figuur 2.4A, Origineel product volgens studenten

Figuur 2.4B, Future concept volgens studenten



14

Figuur 2.4C, Origineel product volgens agrarisch ondernemers

Figuur 2.4D, Future concept volgens agrarisch ondernemers

 Dynamisch Hightech Hoogwaardig Intelligent Futuristisch Zakelijk Robuust
1 2  2  2  2  1  5  5
2 2  2  2  2  2  5  4
3 3  3  2  3  2  4  4
4 3  1  2  2  1  4  4
5 3  3  3  3  3  3  3
6 2  3  3  4  2  4  4
7 2  3  3  3  3  4  4
8 2  1  3  3  1  4  3
9 2  2  3  2  2  2  4
10 1  1  5  3  1  5  3

GEM. 2,2  2,1  2,8  2,7  1,8  4  3,8

 Dynamisch Hightech Hoogwaardig Intelligent Futuristisch Zakelijk Robuust
1 5  4  4  5  4  3  4
2 4  4  4  3  1  2  1
3 4  5  4  5  4  5  1
4 3  5  4  5  5  4  5
5 2  4  4  5  4  4  4
6 4  5  5  4  5  2  5
7 3  3  3  3  3  3  3
8 4  4  4  4  4  1  2
9 5  5  4  4  4  3  3
10 5  3  5  5  1  1  5

GEM. 3,9  4,2  4,1  4,3  3,5  2,8  3,3
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Bijlage 3, Nieuw Model

Figuur 3B, Extended pitch model Figuur 3A, Basic pitch model
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Bijlage 4.1, Koude Pitch 1: Dynobend
Fase 4 (3 uur) 
Door de voorkant als een soort mond te construeren 
wordt de functie van de machine duidelijker. Waar 
de oorspronkelijke machine met name verticaal ge-
oriënteerd leek, is het future concept meer horizon-
taal georiënteerd. Dit geeft een meer dynamische 
uitstraling en benadrukt wederom het proces wat 
zich in de lengte van de machine afspeelt. 

Het concept board in figuur 4.1B geeft het proces 
weer van kleine schetsen tot een future concept. 
Hierin zijn de schetsen die volgens idé partners en 
mijzelf belangrijk zijn, iets groter gemaakt.

Fase 1 (1uur)
Dynobend is een bedrijf dat met name gespeci-
aliseerd is in het ontwikkelen en produceren van 
buigmachines. Uit een ontmoeting op een beurs 
met Dynobend, is gebleken dat er binnenkort een 
nieuwe machine op de markt komt. Het assortiment 
aan machines wat nu op de markt is, heeft sinds 
een aantal jaar een nieuwe stijl. Omdat de nieuwe 
machine in deze stijl moet vallen is een voorstel 
gemaakt door een ontwerper van Dynobend. Toch 
valt volgens idé partners dit product nog buiten 
de huisstijl. Daarnaast is het opgevallen dat zelfs 
met de relatief nieuwe vormtaal, de machines zeker 
kunnen worden verbeterd op het gebied van vorm-
geving. De afmetingen van het product zijn lastig te 
bepalen maar worden geschat op ongeveer 3*1*1.50 
meter. De belangrijkste specificatie is dat de buig-
kop, aan de voorkant van de machine, beweegbaar 
moet blijven. De markt waarin de buigmachine zal 
vallen is die van de middelgrote buigmachines. Er 
zijn verschillende bedrijven die soortgelijke buigma-
chines maken. 

Fase 2 (2*1.5 uur)
Buigmachines vallen onder de productiemachines. 
De kernwoorden waar deze branche op het gebied 
van vormgeving naartoe zal gaan zijn dynamisch en 
futuristisch. De trendmatrix in figuur 4.1A geeft weer 
dat de machines van Dynobend al redelijk voorlo-
pen op de concurrenten. Dit is de reden dat er in 
aanpalende markten is gezocht naar machines die 
een voorbeeld kunnen zijn voor Dynobend. Frees 
en draaibanken van onder andere DMG kunnen een 
goed voorbeeld zijn. Ook de machines van Formfal-
ter zijn vooroplopend op de industrie van de buig-
machines. Deze laatste is voor deze case de inspire-
rende afbeelding. Een groot deel van de schetsen in 
de volgende stap zal gebaseerd zijn op dit ontwerp. 

Fase 3 (9 uur) en feedback (2*1 uur)
Een bedrijf als Dynobend wil hoogstwaarschijnlijk 
niet slechts één richting schetsen zien. Het tonen 
van de creativiteit van idé partners is daarom ook 
erg belangrijk. In de visie van idé partners is het 
duidelijk dat er altijd een proces getoond moet wor-
den. Zelfs bij een koude pitch als deze is dat dus erg 
belangrijk dat er geschetst wordt op verschillende 
detail niveaus. In de feedbacksessie wordt gekozen 
voor een concept met vloeiende zijplaten. 

Statisch Dynamisch

Futuristisch

Conservatief

TREND

Figuur 4.1A, Trendmatrix



17

Figuur 4.1B, Concept board
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Fase 1 (1 uur)
Oerlikon Metco ziet, na het ontwerpen van de Fu-
turo, ook kansen om de XMP feeder te laten vorm-
geven. Idé partners moet zich nog wel bewijzen 
gezien dit een andere afdeling is dan waar de Futuro 
voor is ontworpen. De XMP Feeder is een modulair 
station dat poeder doseert voor thermische coa-
ting. De coating zorgt ervoor dat onderdelen onder 
grote thermische veranderingen niet verslappen of 
kapot gaan. Het segment waarin dit product valt zijn 
de productiemachines. Typerend voor deze markt, 
is dat de producten er meer futuristisch en meer 
dynamisch uit gaan zien. Deze twee termen zijn de 
uitgangspunten voor de trendmatrix die in stap 2 
gemaakt zal worden. De topologie van de machine 
is door Oerlikon opgestuurd. Wel is vermeld dat er 
eventueel nog wijzigingen in de topologie kunnen 
en mogen komen. Verdere specificaties wijzen uit 
dat er een interface in de feeder moet komen. Ook 
zijn er plannen om later een dubbele Feeder te 
maken.

Op dit moment zit de elektrokast nog achterin de 
machine. Door pneumatische onderdelen meer naar 
voor te plaatsen zou de elektrokast kunnen zakken. 
Ook is voor de afzuiging nu een vast punt gemaakt. 
Deze is nog verplaatsbaar en zou dus kunnen wor-
den geïntegreerd met andere onderdelen.

Fase 2 (3*1 uur)
In deze stap moet de trendmatrix (figuur 4.2B) 
worden gemaakt. Er zijn een aantal bedrijven die 
ook powder feeders maken en dus is het eenvoudig 
voldoende afbeeldingen te vinden van dit product. 
Opvallend is dat er enkele bedrijven zijn die al rede-
lijk futuristische machines maken. Toch zit er geen 
machine ver aan de rechter kant van de matrix. Hier-
mee kan Oerlikon Metco zich dus nog duide lijker 
onderscheiden als het future concept een dynami-
sche uitstraling heeft. 

De XMP Feeder valt onder dezelfde productielijn 
als de Futuro. Het ontwerp van de Futuro, dat door 
idé partners is gemaakt, kan dus gebruikt worden 
als inspirerende afbeelding. Stijlkenmerken op alle 
niveaus kunnen vrij direct verwerkt worden in de 
powder feeder. Daarnaast worden de termen dyna-
misch en futuristisch aangedragen als typerend voor 
de markt. Aangezien het kernwoord ‘dynamisch’ in 
zowel de trendmatrix als door Oerlikon wordt aan-
gegeven zal dit het belangrijkste uitgangspunt zijn 

Bijlage 4.2, Warme Pitch 1: Oerlikon

Figuur 4.2B, Trendmatrix

Statisch Dynamisch

Futuristisch

Conservatief

TREND

voor het future concept. Naast de Futuro worden 
afbeeldingen met een elegante en sportieve manier 
van dynamiek gekozen.

Fase 3 (7 uur) en eerste feedback (3*0.5 uur)
Door middel van de beschreven kernwoorden, en 
de in stap 2 gevonden afbeeldingen, worden drie 
stroming en aan ideeën gegenereerd. Een aantal 
schetsen laten combinaties zien van verschillende 
stromingen. Steeds is het dynamische aspect in het 
achterhoofd gehouden. In de feedbacksessie wordt 
gekozen voor drie richtingen die uit verschillende 
schetsen gecombineerd worden.

Fase 4 (3 uur) en tweede feedback (3*0.5 uur)
De concepten hebben een iets hoger detailniveau 
dan de schetsen. Ook zijn er onderleggers uit Solid-
Works gebruikt voor het tekenen van de concepten. 
Hierdoor worden de juiste verhoudingen bewaard. 
De concepten hebben verschillende kenmerken 
maar hebben nog steeds de dynamische uitstraling. 
Voor het uiteindelijke future concept worden twee 
concepten gecombineerd. 

Fase 5 (5 uur)
Het maken van het concept board (figuur 4.2C)
bleek meer tijd in beslag te nemen dan gepland. Dit 
is logisch aangezien het maken van een passende 
achtergrond en goede compositie niet voor iedere 
case gelijk kan zijn. Verder is het board opgedeeld 
in twee liggende A3 vellen, wat samen een A2 vel 
maakt. Dit hoeft geen verplichting te zijn voor alle 
cases. 
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Figuur 4.2C, Concept board

Fase 6 (2*2 uur)
Het future concept is gepresenteerd en er is een 
opdracht uit voorgekomen. De presentatie ging via 

skype dus reisuren waren er niet. De presentatie 
duurde met feedback e.d. 2 uur en er werd met 2 
personen gepresenteerd.
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Bijlage 4.3, Koude Pitch 2: Wolters
Fase 1 (1 uur)
Lapmaster Wolters is een Duits bedrijf met een ruim 
assortiment aan verschillende industriële machines. 
Hieronder vallen onder andere polijstmachines, 
slijpmachines, precision optics machines en produc-
tiemachines. Onder deze laatste categorie valt het 
prototype voor de nieuwe fijnstanspers. Dit proto-
type is op een beurs gepresenteerd. Idé partners 
wil reageren met een koud future concept voor een 
nieuw of verbeterd prototype. De machine heeft een 
kubusachtige vorm van ongeveer 1.2*1.7*3.0 meter 
(l*b*h). Aan de voorkant van de machine zit een 
groot raam en aan de zijkanten zitten de kleinere in- 
en uitgangen. In het prototype zit een userinterface 
los op de machine geplaatst. 

Fase 2 (1.5 uur)
De fijnstansmachine behoord tot de productie-
machines en wordt dus in de trendmatrix (figuur 
4.3A) geplaatst met dynamisch en futuristisch aan 
de positieve kanten van de assen. Er zijn een aantal 
concurrenten die ook fijnstanspersen maken. De 
belangrijkste is Feintool. Zij hebben onlangs een 
nieuwe machine op de markt gebracht met een wat 
meer dynamische uitstraling. Andere concurrenten 
hebben al meer futuristische machines uitgebracht. 

Wat niet op de trendmatrix staat, maar zeker van 
belang is bij dit type machines, is de prestigieuze 
uitstraling. De machines zijn relatief groot maar 
maken vaak producten die klein en erg nauwkeurig 
geproduceerd worden. Als gekeken wordt naar an-
dere segmenten, vallen grote 3D printers ook onder 
de het type machines dat nauwkeurige producten 
maakt. Het verfijnde gevoel waarmee de producten 
worden gemaakt is iets, dat volgens idé partners, 
de volgende generatie stansmachines zou moeten 
uitstralen. Een bestaande machine van Veeco heeft 
de juiste mate van prestige. De uitwerking van de 
uiteindelijke machine oogt minder prestigieus dan 
de 2D render. Dit is de reden dat de render is ge-
kozen als inspirerende afbeelding. Kenmerkende 
onderdelen van de machine zijn de rechte vlakken 
met scherpe hoeken. Daarnaast zijn de roosters en 
de afgekante hoeken ook erg typerende aspecten. 
Het gebruik van een enkele accentkleur, naast antra-
ciet en geborsteld metaal, maakt de machine netjes 
af. Deze stijlkenmerken zullen in de nieuwe machine 
van Labmaster Wolters gebruikt worden. 

Figuur 4.3A, Trendmatrix

Fase 3 (6 uur) en feedback (2*0.5 uur)
De inspirerende afbeelding bleek uiteindelijk ge-
noeg kenmerken te bevatten die in zekere mate op 
de fijnstanspers geprojecteerd konden worden. Door 
eerst op papier zo snel en zo veel mogelijk kleine 
tekeningen te maken, en dus allerlei richtingen af te 
dekken, is een relatief breed scala aan opties te zien. 
Daarna zijn voornamelijk de analoge schetsen op 
digitale wijze uitgewerkt, gedetailleerd en verbeterd.

Fase 4 (4.5 uur) 
Twee sleutelschetsen zijn samengevoegd en heb-
ben geresulteerd in een future concept. Zoals het 
model omschrijft wordt dit future concept opge-
nomen in een concept board (figuur 4.3B) met de 
bijbehorende schetsen. Enkele grafische detaillering 
is toegevoegd die samenhangt met het bedrijfslogo 
van Labmaster Wolters om een meer klantspecifieke 
uitstraling te krijgen.
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Figuur 4.3B, Concept board
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Bijlage 4.4, Warme Pitch 2: Dofra
hygiënischer worden. Voor hygiënische machines 
kan gekeken worden naar de medische en/of culi-
naire markt. De trendmatrix in figuur 4.4A geeft deze 
trend weer.

Fase 2.2 (1*3uur + 1*0.5 uur)
Door een vijftal personen is de online image assess-
ment ingevuld. De resultaten hiervan zijn te vinden 
in figuur 4.4B. Een aantal belangrijke conclusies 
kunnen getrokken worden. De eerste is dat er een 
veel fijnere afwerking wordt gewenst. Dit staat in 
lijn met de meer hygiënische uitstraling. Verder 
is een meer innovatief en transparant uiterlijk erg 
belangrijk. Voor de huisstijl wil FTNON Dofra de 
stijl van  FTNON gebruiken. Deze stijl bevat voorna-
melijk ‘RVS met RVS’, zoals het door de directeur 
van FTNON Dofra wordt samengevat. Dit staat in 
tegenstelling met het een innovatieve uitstraling. Er 
zal dus een balans gevonden moeten worden tussen 
deze kenmerken.

Fase 1 (1 uur)
Het Nederlandse bedrijf FTNON Dofra wil een nieu-
we uienschiller op de markt brengen. Deze machine 
zal een stuk groter zijn dan de voorganger, en is be-
doeld om de Amerikaanse markt over te kunnen ne-
men. FTNON Dofra heeft een redelijk ver uitgewerkt 
CAD-model gestuurd van het product. Hierin zijn de 
lopende banden en andere mechanismen te zien. De 
afmetingen van de machine zijn ongeveer 6*1*2.5 
meter (l*b*h). De uien komen links binnen, gaan 
over een lopende band en worden rondgedraaid 
waarbij de schil naar beneden valt en de uien aan de 
achterkant de machine uitkomen. In het CAD-mo-
del is een buizenframe te zien. Dit frame geeft de 
basis voor het ontwerp. Wel kunnen de steunen nog 
verplaatst of vervangen worden door een plaatstaal 
constructie. Op de machine zit een userinterface die 
met een arm beweegbaar is. 

Fase 2.1 (1.5 uur)
FTNON Dofra heeft een overzicht gestuurd van een 
aantal concurrenten, met van iedere concurrent de 
sterke en zwakke kanten. Concurrenten zijn Finis, 
Eillert, Sormac en M&P. Verder wordt een voorbeeld 
gegeven van een concept waarin al een aantal eisen 
en inspiraties worden gegeven. Vaak opgemerkte 
aspecten zijn de hoeken in de bestaande machines. 
Dit ziet er statisch en saai uit volgens FTNON Dofra. 
Er wordt ook erg gericht op de eenvoud van het 
reinigen en de hygiëne van de machine. Dit kan voor 
FTNON Dofra als unique selling point zijn omdat 
ze hier erg op willen uitblinken. De uienschilmachi-
ne valt onder de levensmiddelenindustrie. Volgens 
de trend zullen de machines in deze branche een 
meer geïntegreerde uitstraling krijgen en bovendien 

Vies Hygiënisch 

Geïntegreerd

Losse onderdelen

TREND

Figuur 4.4A, Trendmatrix Figuur 4.4B, Image Assessment Origineel product
Future concept
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is gekozen voor twee concepten waaruit later een 
derde concept is voortgekomen. Er zit dus een extra 
iteratie in deze stap. Normaal gesproken zou dit niet 
worden gedaan maar omdat deze opdracht al deels 
werd betaald is gekozen deze stap toch te maken. 

Fase 5 (3.5 uur) 
Na combineren van de twee meest belovende con-
cepten is een future concept gecreëerd wat volgens 
idé partners voldoet aan de gestelde eisen. Het futu-
re concept is gepresenteerd op twee borden, figuur 
4.4C en 4.4D,  waarbij de schetsen en de concepten 
los van elkaar staan. Er is gekozen voor een opge-
ruimde stijl zodat de belangrijkste waarde, hygiëne, 
meer wordt benadrukt. 

Fase 6 (n.v.t.) 
De pitch is gegeven door idé partners en de op-
dracht zal doorgaan. Ondanks dat het genereren 
van de informatie voor de presentatie dus wat meer 
tijd koste is er geen nadeel voor idé partners.

In de inspirerende afbeeldingen zullen de beschre-
ven kenmerken terug moeten komen. Er is gekozen 
voor drie richtingen waarbij de eerste richting in 
de lengte is georiënteerd. De tweede richting be-
nadrukt de breedte van de machine door vlakken 
dwars op de machine te leggen. De derde richting is 
het meest statisch en bestaat uit enkel horizontale 
en verticale lijnen. Deze richting zal resulteren in een 
meer prestigieuze richting. 

Fase 3 (6 uur) en eerste feedback (3*1 uur)
Na het voorbereidende werk zijn schetsen gemaakt. 
Hierin zijn erg sterk de stijlkenmerken van de inspi-
rerende afbeeldingen overgenomen. De schetsen 
lijken in de feedbacksessie ontoerijkend.

Fase 4 (8 uur) en tweede feedback (2*1 uur)
Deze stap duurt een stuk langer dan in het model 
beschreven. Dit heeft als belangrijkste reden dat 
de schetsen niet voldoende innovatief en interes-
sant waren om direct drie concepten te kiezen. Er 

Figuur 4.4C, Schetsvel
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Figuur 4.4D, Concepten en Future concept
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termen komen op de trendmatrix (figuur 4.5A) De 
grootste concurrent in dit gebied is Mazak. 

De inspirerende afbeelding is een drukpers van Hei-
delberg. De renders die hiervan te vinden zijn, geven 
erg veel detail weer en zijn dus goed te gebruiken. 
Daarnaast is het een horizontaal opgebouwde ma-
chine net als de freesbanken. Dit maakt het vertallen 
van stijlkenmerken eenvoudiger. De huisstijl van He-
delius bevat erg veel rood. Dit is nog in contrast met 
de machines van Heidelberg die uit enkel grijstinten 
bestaan. 

Fase 3 (6 uur) en feedback (3*0.3 uur)
De machine van Heidelberg heeft erg veel typeren-
de vormen en een duidelijke vormtaal. Het lastige 
punt lag echter bij de opbouw van de machine van 
Hedelius. De schuifdeuren liggen voor de machine 
waardoor deze al snel naar voor lijkt te hellen. Al 
spelende met bovengenoemde aspecten, op analo-
ge en digitale wijze, zijn voldoende schetsen ont-
staan om een future conceptrichting te kiezen.

Fase 4 (3.5 uur) 
Het future concept lijkt aan alle eisen te voldoen die 
vooraf gesteld zijn. Het conceptboard, weergege-
ven in figuur 4.5B, is verticaal georiënteerd om de 
verhaallijn duidelijker te maken. Daarnaast is het een 
goede manier om voorbeelden en uitgangspunten 
te genereren voor andere stagiairs en medewerkers 
zodat er een overkoepelende stijl ontstaat. 

Fase 1 (0.75 uur)
Dit koude future concept zal gemaakt worden voor 
het Duitse Hedelius. Dit bedrijf ontwerpt en bouwt 
CNC freesmachines op verschillende groottes, waar-
bij het grootste bereik van de freeskop 6.5 meter 
is in X-richting. Voor het future concept wordt een 
wat kleinere machine gebruikt maar zal wel reke-
ning worden gehouden met de eventuele uitbrei-
ding voor een grotere machine. De machine voor 
het future concept is ongeveer 4*2*2 meter (l*b*h). 
Aan de voorkant zitten deuren die naar de zijkant 
openschuiven. Hedelius is erg tevreden met de HMI 
die ze op dit moment gebruiken. De HMI is te ver-
plaatsen langs de machine. De spreuk die Hedelius 
kenmerkt op de website is “Technology that pays.” 
Ze benadrukken de innovatieve oplossingen die ze 
bieden maar een nog belangrijker punt is de slogan 
“Made in Germany”, die op ieder pagina te vinden 
is. Met bovenstaande kenmerken wil Hedelius laten 
zien dat ze hoogwaardige en kwalitatief hoge ma-
chines maken. 

Fase 2 (1.5 uur)
Op het gebied van freesbanken zijn er aardig wat 
concurrenten. DMG is een van de concurrenten die 
erg dynamische en futuristische machines maakt. 
Fibermak is tevens een concurrent met een futuris-
tisch en dynamisch ogende machine. SHW daaren-
tegen gaat minder voor het futurisme maar heeft 
een meer ingetogen en statische uitstraling. Hier-
mee wordt wel de hoogwaardigheid uitgestraald die 
Hedelius ook zou kunnen hebben. Door een combi-
natie te vinden tussen degelijkheid en futurisme zou 
Hedelius een nieuwe stap kunnen zetten. Deze twee 

Goedkoop Degelijk

Futuristisch

Conservatief

TREND

Figuur 4.5A, Trendmatrix

Bijlage 4.5, Koude Pitch 3: Hedelius
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Figuur 4.5B, Concept board
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Figuur 4.6A, Screenshot image assessment template

Bijlage 4.6, Image Assessment Template
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Bijlage 5.1, Basic Pitch Model

Figuur 5.1A, Basic pitch model

G
oedkoop

D
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TREND
The G

erm
an com

pany H
edelius m

akes m
illing m

achines in 
different sizes. All m

achines have around the sam
e structure. 

A w
hite body, a dark foot and red sliding doors are the basic 

construction. The largest m
achine has a range of 6.5 m

eters. 
For the future concept a m

edium
 sized m

achine is chosen. The 
rough d

im
ensions a

re 4
 x 2

 x 2
 m

eters (w
idth x height x 

depth). 
H

edelius is very proud o
f their quality. Their slogan is: 

“Technology that pays.” Therefore the Germ
an logo is on 

every page. They a
lso underline their innovative solutions. 

W
ith these characteristics it is clear that H

edelius w
ants a 

high-quality and high-grade look. 

1

3+4

2.1

2.2

1
Product

D
escription

0 h
1 h

2.1Trendm
atrix

0 h
2 h

2.2Inspiring Im
age 1 h

1 h

3
0 h     
6-8 h

Idea
Sketches

0.5 h

4
Concept
Board

Feedback session
The 

m
ost 

prom
ising 

sketch 
or 

sketches should be selected w
ith a 

critical view
. There is no space for an 

extra iteration or concepts so trans-
late the sketches directly to a future 
concept. 

Step 2.1
Search on the internet for som

e 
com

petitors of the client. Use these 
com

petitors to find a trend in the 
m

arket. This trend can be com
bined 

w
ith a typical m

achine characteristic 
to build a trendm

atrix around the 
client’s product. The characteristics 
on the axels can be chosen w

ith help 
of the trends in the m

arket and the 
type of product. 

Step 2.2
W

ith the term
s on the axels of the 

trendm
atrix, 

one 
inspiring 

im
age 

needs to be found. M
ake sure the 

inspiring 
im

age 
represents 

the 
vision 

concerning 
the 

future 
concept.

0 h     
3-4 h

H
ours for Project leader (total 1.5)

H
ours for D

esigner (total 16.5)

Step 1
Check the w

ebsite of the client to 
find inform

ation about the product 
for the future concept. H

ave a look 
at other products, the unique selling 
points, vision etc. as w

ell. D
escripe 

the m
ost im

portant parts of the 
com

pany but focus on the specific 
product.

Step 3
Project the inspiring im

age on the 
product. M

ake fast sketches in 2D
 

and 3D
. Furtherm

ore, colorize the 
best ideas so they stand out. Keep in 
m

ind that the sketches should be 
translated directly to a final draw

ing.

Step 4
M

ake one final draw
ing of the future 

concept. Use m
uch m

ore detail in 
this draw

ing and add logos, m
ateri-

als 
etc. 

N
ext, 

com
bine 

the 
idea 

sketches and the future concept to a 
concept board. Check the internet 
for 

som
e 

inspiration 
for 

product 
concept boards.

W
ith the deliverables show

n in each block, the designer and the project leader are able to create a concept 
board and other deliverables that can be presented to the client. In the right upper corner of each block the 
planned tim

e or tim
erange is diplayed. The legenda is displayed on the right. In the literal explanations the 

activities and sources are descriped to get to each deliverable. H
ave a look at the right for an exam

ple of each 
deliverable. 

Basic pitch m
odel
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Bijlage 5,2, Extended Pitch Model
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In p
reparation to the m

eeting on …
 w

e w
ant to ask som

e q
uestions 

concerning the m
achine, the m

arket and your style preferences. 

1.The M
achine

   a.Rough sizes
   b.Entrances and exits of the m

achine
   c.D

oors and holes for use/m
aintanance

   d.(Type and form
at of the desired interface)

   e.(Topology (STEP-file) and the possibilities concerning the positioning of 
com

ponents
2. The M

arket
   a. O

w
n typical color and shapes

   b. O
w

n Unique Selling Points
   c. Current com

petitors
   d.Strengths and w

eaknesses com
petitors

   e. Exam
ples (from

 other m
arkets) w

ith desired identity
3. B

y m
eans of the follow

ing link you w
ill b

e able to do an online im
age 

assessm
ent. This w

ill give us a rough idea of the desired styling directions. To 
get a good overview

 w
e need at least tw

o persons to fill in the Google Form
. 

(The im
age assessm

ent w
ill take just a few

 m
inutes)

http://goo.gl/form
s/tM

ltQ
W

L2JO

O
erlikon M

etco, a Germ
an C

om
pany, w

ants an idea o
f the 

design of the new
 XM

P Feeder. An XM
P Feeder is a m

odular 
station that m

easures out the pow
der needed for therm

al 
coating. This coating m

akes sure that parts won’t lose strength 
or brake under hot circum

stances. The pow
der feeder is about 

150 x 60 x 80 centim
eters (height x w

idth x depth). It needs a 
transparent cover on the front and top so the hopper inside 
could be visible. An interface is needed but can be neglected 
in the future concept. The m

achine has an electric closure on 
the back, som

e pneum
atic parts on the bottom

 and it has to be 
possible to put tw

o hoppers inside. Furtherm
ore, there is a 

ventilation needed to m
ake sure dust w

on’t enter 
the pipes w

hen the hopper is changed. 

0
1 h
0 h

H
ours for Project leader (total 3)

H
ours for D

esigner (total 23)

1
Trendm

atrix
2.1

D
esired Style

2.2

Inspiring Im
ages

2.3

Product
D

escription

M
ail

3
0 h     
6-8 h

0.5 h

0.5 h

Idea
Sketches

4
Concepts

5
Concept
Board

Step 1
D

escripe im
portant product specifi-

cations w
ith the help of the inform

a-
tion from

 the m
ail and the internet. 

H
ave a look at the client’s w

ebsite 
for the product range and history. 
Finding the unique selling points is a 
part of this step as w

ell.

Step 0
Send the m

ail to the client w
ith the 

checklist. Create a new
 Google Form

 
for the client and send the link to it 
inthe m

ail. The m
ail tem

plate is in 
the folder P:\04. corporate design 
\01 CD

 tools\tools im
age assess-

m
ent. 

W
ith the deliverables show

n in each block, the designer and the project leader are able to create a concept 
board and other deliverables that can be presented to the client. In the right upper corner of each block the 
planned tim

e or tim
erange is diplayed. The legenda is displayed on the right. In the literal explanations the 

activities and sources are descriped to get to each deliverable. H
ave a look at the right for an exam

ple of each 
deliverable. 

Step 2.1
The client w

ill send his com
petitors. 

Use these com
petitors and the inter-

net to create a trendm
atrix. The 

characteristics on the axels can be 
chosen w

ith help of the trends in the 
m

arket and the type of product. 

Step 2.2
Translate the inform

ation from
 the 

Google Form
 to the Excel sheet. You 

w
ill find the m

anual to do so in the 
folder P:\04. corporate design\01 
CD

 tools\tools im
age assessm

ent. 
Find w

hat style characteristics need 
to change m

ost according to the 
client. 

Step 2.3
Com

bine the characteristics of the 
trendm

atrix 
and 

the 
im

portant 
aspects of the im

age assessm
ent. 

Search w
ith the help of the project 

leader to 3 inspiring im
ages that 

visualize these characteristics.

Feedback session 1
Select, toghether w

ith the project 
leader, the m

ost prom
ising sketches. 

Com
bine them

 to 3 concepts.

Feedback session 2
Chose, 

together 
w

ith 
the 

project 
leader, one of the concepts or com

-
bine 

som
e 

to 
create 

a 
future 

concept. D
epending on the m

arket, 
a futuristic or m

ore dynam
ic look 

can be chosen. 

Step 3
Project the style characteristics of 
the 

3 
inspring 

im
ages 

onto 
the 

client’s product. D
o this w

ith fast 2D
 

and 3D
 sketches. Give the im

portant 
ones a bit of colour to let them

 
stand out. 

Step 4
Use 

the 
feedback 

to 
create 

3 
concepts out of the idea sketches 
from

 step 3. Pay a bit m
ore attention 

to the sketches. Give them
 the right 

m
aterials 

and 
m

ore 
detail. 

It 
is 

allow
ed to use a guiding im

age to 
trace the right proportions. 

Step 5
The future concept draw

ing needs 
m

uch m
ore detail. After this, com

-
bine the idea sketches, concepts, 
future concepts and potentially the 
inspiring im

ages to a concept board. 
Internet is full of creative ideas for 
concept boards.
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0 h
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1 h
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Figuur 5.2A, Extended pitch model
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Bijlage 6,1, Test 1: Sack & Kiesselbach

Stap 2.2 (2*0.5 uur)
Voor de inspirerende afbeelding worden dezelfde 
termen gebruikt als in de trendmatrix. Het resultaat 
is een innovatieve en fijn afgewerkte machine die de 
basis wordt voor het future concept. De machine is 
nog een concept en daardoor eenvoudiger te pro-
jecteren op een nieuwe machine. 

Stap 3 (2*3.25 uur)
Aangezien de machine uit drie blokken bestaat die 
modulair lijken te zijn is dit veel als uitgangspunt 
genomen. Dit gaf af en toe een beperking in creati-
viteit. Uiteindelijk zijn door samenwerking verschil-
lende richtingen ontstaan. 

Stap 4 (1*1 + 3*4 uur)
Door de samenwerking kon het concept board en 
de eindtekening tegelijk gemaakt worden. Echter 
bleek voor de werknemer de vertaalslag van grove 
schetsen naar future concept erg lastig. Uiteinde-
lijk is een future concept ontstaan wat volgens idé 
partners voldoet aan de gestelde eisen. Het concept 
board is te vinden in figuur 6.1B.

Stap 1 (2*0.5 uur)
Sack und Kiesselbach is een Duits bedrijf met ves-
tigingen over de hele wereld. Het 125 jaar oude 
familiebedrijf ontwikkeld persen voor verschillende 
markten. Typisch aan dit type machine is dat met 
hele grote krachten hele fijne producten worden 
vervaardigd. De afmetingen van de machine zijn 
1.8*2.5*2.5 meter (l*b*h). De machine kan worden 
opgedeeld in drie verticale blokken en heeft ver-
schillende in- en uitgangen. In de middelste kolom 
wordt het product daadwerkelijk vervaardigd en dus 
zal daar de nadruk liggen. Dit gedeelte van de ma-
chine moet naar verwachting altijd zichtbaar blijven. 

Stap 2.1 (2*1.25 uur)
Een belangrijke voorlopende markt is die van de 
kantbanken. Hierin zijn erg duidelijk een fijne afwer-
king en grote afmetingen gecombineerd. De fijne 
afwerking is een punt wat een grote rol moet spelen 
in het future concept. Ondanks de redelijk conserva-
tieve markt van de persen zal voor het future con-
cept een innovatieve uitstraling worden vereist. Dit 
is een trend die in aanpalende markten al gevonden 
wordt, en daarom zou Sack und Kiesselbach hierin 
kunnen voorlopen. In de trendmatrix (figuur 6.1A) 
worden de assen gevuld met de termen innovatief 
en fijne afwerking aan de positieve kant. Enkele 
kantbanken worden meegenomen om een duidelijk 
toekomstbeeld te vormen. 

Figuur 6.1A, Trendmatrix door werknemer 1
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Figuur 6.1B, Concept board door werknemer 1
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Bijlage 6.2, Test 2: Trioliet
Stap 1 (1.25 uur)
Het Nederlandse bedrijf Trioliet maakt verschillende 
machines voor de agrarische voedselindustrie. Een 
van deze machines is de zelfreidende voermeng-
wagen, de Triotrac. Voor dit future concept zal de 
Triotrac als uitgangspunt worden genomen gezien 
de grote mogelijkheden voor nieuwe vormgeving. 
De topologie van de Triotrac verschilt van de van 
de meeste bedrijven. De cabine verschuift langs de 
lopende band zodat het zicht op het oprapen van 
het voer altijd goed blijft. Verder bevat de machi-
ne een arm met messen, een lopende band en een 
opvangbak. 

Stap 2.1 (1.5 uur)
De concurrerende producten hebben allemaal geen 
verplaatsbare cabine. Wat dat betreft is de topologie 
van Trioliet dus erg typerend. Wat opvalt is dat de 
machines van concurrenten een meer ergonomische 
en dynamische uitstraling hebben. Deze twee as-
pecten komen ook terug in de trends in aanpalende 
markten, zoals de tractor industrie, en worden in de 
trendmatrix (figuur 6.2A) als uitgangspunt genomen.

Stap 2.2 (1 uur)
Uit de image assessment (figuur 6.2B) blijkt dat de 
innovatieve uitstraling volgens Trioliet nog ont-
breekt. Het future concept mag moet dus ook een 
meer innovatieve uitstraling hebben. Dit is goed te 
combineren met de, in stap 2.1 genoemde, kern-
woorden.

Stap 2.3 (2*0.75 uur)
De basis van de inspirerende afbeeldingen zijn 
ergonomisch en dynamisch. De eerste afbeelding is 
erg ergonomisch, de tweede erg dynamisch en de 
derde is een combinatie van beide afbeeldingen. Bij 

alle afbeelding wordt het innovatieve aspect in het 
achterhoofd gehouden. 

Stap 3 (5.5 uur)
Gezien de complexiteit van de machines leek het 
voor de ontwerper lastig om op het juiste detailni-
veau te beginnen. Daarnaast werd vereist dat de to-
pologie enigszins zou blijven kloppen. Wellicht had 
moeten worden aangegeven welke vlakken variabel 
zijn. 

Stap 4 (6 uur)
Door de geringe hoeveelheid schetsen was het in 
eerste instantie lastig om drie concepten te kiezen. 
Dit is uiteindelijk toch gelukt maar wederom kwam 
de complexiteit van de machine naar voren. Het 
opzetten van de juiste proporties is, ondanks onder-
leggers, erg lastig waardoor de vormgeving van de 
machine minder aandacht kreeg. 

Figuur 6.2B, Image Assessment

Figuur 6.2A, Trendmatrix door werknemer 2

Origineel product
Future concept
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Figuur 6.2C, Concept board door werknemer 2

Stap 5 (6 uur)
Het future concept is wederom een combinatie van 
twee concepten. Het uiterlijk van de machine is stoer 
en dynamisch maar vooral ook erg ergonomisch 
dankzij de licht gekromde panelen. 

Het concept board (figuur 6.2C) was in eerste in-
stantie niet naar wens van de projectleider en is dus 
opnieuw gemaakt. Dat verklaart de extra tijd van 
deze stap.


