App voor ziekenhuispatiënten
Prototype van een
eHealth-app die ook
geschikt is voor
laaggeletterden.
Ingezonden voor een
competitie georganiseerd door Pharos,
TNO en VWS.
De app slaat de reden
voor het ziekehuisbezoek op en gebruikt
dit als filter. Dit maakt
de informatie zeer
toegankelijk.
Gebruikersdata wordt
opgeslagen in een
lokale database om de
privacy te waarborgen.
2016

Tabletgame ‘Feed the Animals’
Een ‘drag and drop’game voor kinderen
tussen 2 en 4 jaar.
Bij iedere ‘drop’
gebeurt er iets, zoals
het afspelen een
animatie of video.
Het is een combinatie
van webtechnieken als
css3-animatie en
javascript met foto’s,
video en tekeningen.
Een demo is te
bekijken op
marcelverhallen.nl.
2016

Website voor de verhuur van vakantiehuisjes
Responsive website
voor een Nederlandse
eigenaar van vakantiehuisjes in Frankrijk.
De navigatiestructuur
is vastgesteld op basis
van de belangrijkste
bezoekersvragen.
De user experience
benadrukt de “waddenachtige” sfeer van het
gebied.
2016

Relatiemagazine
Ontwerp voor een
online magazine voor
relaties van het NJi.
Een responsive
website die bij uitstek
geschikt is voor
tablets en
touchbediening.
Maar tegelijkertijd
door de ‘look and
feel’ de beleving van
een klassiek magazine
oproept.
Als onderdeel van het
CRM-beleid was het
doel om via een
attenderingsservice
het adressenbestand
uit te breiden.
Naast het design heb
ik samen met
communicatiemedewerkers het
format ontwikkeld.
2015

Website Erasmus+ Jeugd
Ontwerp voor een
website over subsidiemogelijkheden voor
jongeren, op basis van
een aangeleverde
huisstijl.
Daarnaast heb ik
leiding gegeven aan
het vaststellen van de
navigatiestructuur.
Daarvoor zijn de
belangrijkste bezoekersvragen geïnventariseerd. Een daarvan
was hoeveel geld er
nog beschikbaar is. Dit
wordt door staafdiagrammen direct via de
homepage gecommuniceerd.
2014

Data-visualisatie website NJi
Binnen het NJi
ontstond behoefte aan
visualisatie van
verschillende databronnen.
Variërend van interactieve grafieken tot
infographics voor de
weergave van
complexe monitoring.
Naast het design heb
ik het onderzoek naar
geschikte frameworks
op me genomen.
‘Highcharts’ bleek het
beste te voldoen.
2014

App CAP-J
In deze app voor
hulpverleners staan
beschrijvingen van
opgroei- en opvoedproblemen met
bijbehorende codes
voor de zorgverzekeraar.
Naast het design heb
ik de projectleiding en
samen met de developer de realisatie
gedaan.
2014

Logo Week van de Opvoeding
Logo voor de jaarlijkse
“Week van de
opvoeding.”
In deze week
organiseren diverse
organisaties in heel
Nederland activiteiten
voor ouders.
2012

