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Voorwoord 
Mijn naam is Tim van den Boomen en ik heb het afgelopen half jaar stage gelopen bij Sherlocked. Het 
doel van dit document is om te reflecteren op mijn leerervaringen, om te kijken waar ik professioneel 
ben gegroeid en wat ik hiervan mee kan nemen naar toekomstige opdrachten in het werkveld.  
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1. Inleiding 
Ik kreeg de kans om voor Sherlocked in opdracht van Google te werken. Bij Sherlocked heb ik fysieke 
interactieve ervaringen kunnen ontwerpen en bouwen. Ik heb vooral gekozen voor Sherlocked omdat 
ik graag wou weten en ervaren hoe een groot bedrijf als Google professioneel in samenwerking met 
ons zou functioneren. 
 
In dit document heb ik een aantal van mijn nieuwe leerdoelen/ervaringen beschreven. Dit document 
zal zich focust zich op mijn bevindingen en leer ervaringen van tijdens het Google Backstage project 
en niet mijn andere opdracht binnen Sherlocked, het design van The Vault in Rotterdam. 
 
Ik wilde mezelf organisatorisch verder ontwikkelen, beter mijn ideeën leren communiceren doormiddel 
van tekeningen, meer te weten komen over hoe het is om een ZZP’er te zijn en vooral ook kijken hoe 
ik zou functioneren als fulltime designer. 
 
Eerst lag er een grote focus in ,mijn voor studie omschreven leerdoelen, om technisch sterker te 
worden. Hier zou mijn vorige stagebedrijf goed voor zijn geweest. Bij Sherlocked kwam dit minder tot 
zijn recht. Ondanks dat ik de kansen wel zag liggen, pakte ik ze niet op tijdens het Google Backstage 
project, omdat ik merkte dat ik veel gelukkiger werd als ik mij kon focussen op design en organisatie. 
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2. Wat doet Sherlocked? 
Sherlocked specialiseert zich in het maken van interactieve, speelse en mysterieuze ervaringen. Er 
ligt een grote focus op verhaal en mysterie. Ze staan het meest bekend om hun escaperooms in 
Amsterdam, The Vault & The Architect.  
 
Ik heb met meerdere groepen binnen het bedrijf samen kunnen werken en kunnen proeven wat het 
ongeveer inhoudt wat dit bedrijf doet. Sherlocked heeft drie eigenaren die verschillende creatieve 
endeavours aangaan. Er is een klein marketing/financiën team en daarnaast halen ze verschillende 
ZZP’ers binnen om mee te helpen met het ontwerpen en testen van ervaringen. Het grootste deel van 
de werknemers zijn de Hosts die de ervaringen begeleiden en onderhouden nadat ze compleet 
ontworpen en gebouwd zijn. 
 
3. Wat is de situering van Sherlocked in het beroepsveld? 
In de tijd dat ik bij Sherlocked heb gewerkt kreeg ik een paar keer de opmerking van anderen dat 
escaperooms een hype zijn en over een paar jaar niet meer relevant zijn. Dus vroeg ik Victor wat hij 
ervan dacht. Hij antwoordde dat escaperooms inderdaad een hype zijn en uiteindelijk niet meer 
relevant zijn. Maar hij zag escaperooms niet als de eindhalte van Sherlocked. Ze zijn echt op zoek 
naar nieuwe en interessante manieren om het medium escaperoom te verbreden en het meer als 
unieke ervaringen te zien. Nieuwe manieren om mensen iets te laten ervaren en ontdekken. En er zijn 
nog oneindige mogelijkheden om te innoveren. Voor nu zitten ze nog goed met escaperooms want 
dat is booming business. Ook nog een interessante opmerking “Escaperoom” willen ze steeds minder 
gaan gebruiken want eigenlijk limiteert het de mogelijkheden die interactieve speel ervaringen kunnen 
hebben. The Vault is een voorbeeld van een “Escaperoom” die je niet vast zet in een kamer maar je 
juist laat inbreken in een kluis. Dus ze zijn al bezig om hier mee te spelen. Wel wordt het nog 
escaperoom genoemd omdat dat verkoopt. 
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4. Omschrijving stage-opdracht en productie(s) waaraan is meegewerkt  
Zelf ben ik deel geweest van twee projecten binnen het bedrijf.  
Google Backstage & Het maken van het design document voor he Vault Re-work in Rotterdam. Het 
project waar ik in dit document op gaan focussen is Google Backstage. Een interactief verhalende 
ervaring die de gebruikers van Google op een leuke manier bewuster over privacy binnen google 
heeft gemaakt. Een soort “escape room” 
Spelers kwamen binnen om 4 verschillende gebruikers van Google te helpen met hun gebruik van 
Google producten. Door een zo hoog mogelijke score te halen in de spellen binnen de ruimte konden 
ze op een leaderboard terecht komen om Google prijzen te winnen. 
 
De ruimtes die in de room zaten waren: 

1. Buiten 
2. 2 Factor Authentication 
3. Introductie 
4. Youtube  
5. Maps 
6. Search 
7. Buiten 

Zie bijlage: “plattegrond” 
 
Buiten 
De Buitenruimte had als doel om de spelers in de ‘Magic Circle’ te trekken. Om ze echt het gevoel te 
geven dat ze in een spelwereld stapte en een spelende vorm aannamen. Dit deden we door middel 
van muziek en sterke visuele aspecten zoals de buitenmuur van de Google fabriek, gras op de grond 
waar ze stonden en een mooie muurschildering. Ook werd dit als afsluitende ruimte binnen in de 
room gebruikt om aan te geven dat ze het spel hadden afgesloten. 
Zie bijlage: “Buiten” 
 
2 Factor Authentication 
Door aan te bellen bij de fabriek kregen ze een medewerker (Bastiaan) van Google te zien. Maar 
voordat hij de spelers binnen kon laten had hij een teamnaam en verificatiecode nodig die hij nadat ze 
hun teamnaam hadden omgeroepen naar een mobiel van één van de spelers stuurde. 
Zie bijlage: “2 Factor Authentication 
 
Introductie 
Hier ontmoeten de spelers de vier gebruikers van Google. Een mooie variatie aan leeftijden, 
interesses en achtergronden om een zo groot mogelijk spectrum aan opties voor verwerking in de 
latere games te creëren. Er waren vier schermen met op elk een introductiefilmpje over wie de 
gebruiker was. Om de spellen later ingewikkelder te maken was er ook één gebruiker die geen 
informatie met Google deelde, en dus ook niet met de spelers. Op lineaire wijze werden ze naar de 
blokken trap geleid die ze de Youtube ruimte in bracht om hun gebruikers nu echt te gaan helpen. 
Zie bijlage: “Introductie” 
  
 

5 



 

Youtube 
Bastiaan kwam groot in beeld om te vertellen wat de spelers moesten gaan doen. Alle gebruikers 
gingen Youtube filmpjes kijken. De spelers moesten kiezen uit 10 verschillende filmpjes per ronde. Ze 
moesten de 3 beste filmpjes kiezen die bij de gebruiker pasten. Alle informatie die ze kregen was: 

1. Het filmpje waar de gebruiker NU naar keek 
2. Hun kijk- en zoekgeschiedenis op Youtube 

Bij de gebruiker die geen informatie met Google deelde kon je alleen het filmpjes zien dat hij nu keek. 
Ze konden de filmpjes selecteren door ballen tegen de TV-schermen te gooien. 
Zie bijlage: “Youtube” 
 
Maps 
Eén grote vierkante ruimte bekleed op de grond en muren met de map van Amsterdam. Op de muren 
zaten klimpunten en in de rest van de ruimte zaten locaties met aanraakpunten. De spelers kregen 
drie verschillende soorten vragen van de vier gebruikers. 

1. “Waar is een Locatie” 
Ze moesten de aangegeven locatie aanraken om de vraag te beantwoorden. 

2. “Ik wil van locatie naar locatie” 
Ze moesten een menselijke ketting van locatie naar locatie maken om de vraag te  
beantwoorden. 

3. “Hoever is het lopen/fietsen/rijden naar locatie” 
Ze moesten het passende liniaal pakken voor lopen, fietsen of rijden om daarna te meten  
hoever het was. Dit voerde ze daarna in bij een nummer interface. 

Zie bijlage: “Maps” 
 

Search 
In de Search ruimte was het de taak van de spelers om alle vragen van de gebruikers aan Google te 
beantwoorden. Dit deden ze door objecten in de ruimte te zoeken. Als ze het object hadden gevonden 
dat het best bij de vraag paste konden ze deze scannen. In deze ruimte kregen ze na de game ook 
het leaderboard te zien. 
Zie bijlage: “Search” 
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5. Evaluatie van het eigen functioneren opgedeeld in ontwerpfase 
 

1. Eerste Ontwerpfase / 2 augustus 2017 t/m 4 september 2017 
Teamrol: Concept/Game Designer 
Meetings met opdrachtgevers. Ruimte ontwerpen, Core game design 

2. Bouwfase + Ontwerpfase / 4 september 2017 t/m 15 november 2017 
Teamrol: Game Designer 
Bouwen van Ruimte, Inhoud van Game Design ontwerpen,  

3. Speelfase / 15 november 2017 t/m 6 februari 2018 
Teamrol: Locatie Manager 
Alle problemen oplossen, Host in-werken, Locatie onderhouden 
 

Eerste Ontwerpfase 
Samen met de Projectleider en nog één designer was het onze taak om Google ervan te overtuigen 
om een ervaring te bouwen. Het stond al vast dat we een kamer gingen bouwen met inspiratie uit het 
escaperoom gebied maar het mocht niet voelen alsof je opgesloten werd, want dat past niet bij de 
image van Google. Aan ons was het de taak om in te vullen wat er in de kamer ging komen. Op dit 
moment van het project was het ook nog niet compleet duidelijk voor Google wat ze wilden vertellen 
aan hun gebruikers. Dus wij hebben meerdere designs en rooms voorgesteld die nooit verder dan de 
ontwerp kamer zijn gekomen. Het was al van te voren duidelijk dat er een gigantische strakke 
deadline op het project stond. We hebben uiteindelijk na een paar grote veranderingen en wat 
spannende deadlines het voor elkaar gekregen om de room te mogen bouwen. Zelf ben ik mee 
geweest naar de meetings op Google Kantoor en we hebben met zijn 3e alle core-games bedacht. 
Later tijdens de bouwfase zijn we pas in detail gaan uitwerken hoe alles precies ging werken. 
 
Heel gaaf en ook soms vermoeiend was dat Google op een heel erg hiërarchische manier te werk 
gaat. Dus er is altijd een baas boven baas. Als onze contactpersonen iets goed vonden betekende 
dat vaak nog niet dat het zo ging worden. Vaak kwam er nog iemand of zelfs een hele tak vanuit 
Google kijken om te zeggen dat dingen anders moesten. Dit is vooral omdat Google zo’n groot bedrijf 
is en er geen ruimte is voor dingen die niet bij hun imago passen. Al gauw werd het duidelijk dat het 
meer een marketing stunt was voor hun. Gelukkig hebben we nog steeds de gaafst mogelijke en 
leukste ervaring voor de spelers gebouwd.  
 
Iets wat mij al heel snel duidelijk werd tijdens de meetings was dat wij duidelijk meer verstand hadden 
van design, wat achteraf gezien heel logisch was. Maar in het begin dacht ik echt dat de mensen van 
Google precies wisten wat ze wouden, dat er al een grote club van marketing had nagedacht over wat 
ze precies wilden met dit project. Het leuke was dus om te zien dat ze net zo waren als elke mogelijke 
andere opdrachtgever. Op zoek naar een antwoord op een vraag die zij hebben. Het is aan ons, de 
experts, om die vraag te beantwoorden. En zelfs in dit geval soms nog om de vraag beter te 
formuleren/vormen omdat die ook nog niet helemaal duidelijk was. 
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Bouwfase + ontwerpfase 
De locatie was bekend, we konden beginnen in de kelder van TQ. Zie bijlage: “Bouwfoto’s” De 
meest belangrijke leerervaringen die ik mee heb genomen uit dit project zijn de leerervaringen door te 
praten en werken met het TQ bouwteam. Allemaal rijk aan kennis en ervaringen, klaar om die met 
ons te delen. Een paar ga ik er specifiek uitlichten omdat ze mij geïnspireerd of gemotiveerd hebben 
om iets te leren. Dit is ook een goed moment om een goed beeld van de team compositie te laten 
zien.. 
 
Opdrachtgevers / Rajid en Rita 
Sherlocked (Financiën)  / Victor, Pim 
Project Leider / Johan 
 
Acteur / Bastiaan 
Artist / Matt, Bas 
Designers / Adriana, Davey, Herman en Ik (Tim)  
Development / Ferdy en Edwin 
Elektronica / Johan en Timbob 
Interieur Design / Joella, Larissa en Fenja  
Sound Design / Manglemoose, Tristan 
Timmermannen / Casper en Russel 
Video Systeem / Gerrit, Victor 
Zie bijlage: “Team foto” 
 
De artist heeft mij een paar slimme trucjes voor het schilderen en tekenen aangeleerd. Ik had Matt al 
eerder ontmoet tijdens de brainstormsessies met Google. Hij zat erbij puur om al onze ideeën te 
visualiseren. Elke gekke gedachten die we hadden zetten hij op papier. Zodat het veel makkelijker 
was voor Rajid en Rita om te zien wat wij al zagen in ons hoofd. Ik vind dit echt heel slim, . Het 
inspireerde mij om mijn concept art in het vroege design proces nog serieuzer te nemen. Tijdens mijn 
stage heb ik dus ook zoveel mogelijk digitaal getekend om te kijken of ik hier sneller en beter in kan 
worden. Zie bijlage: “Schetsen” 
 
Voordat ik aan mijn stage begon kon ik niet digitaal tekenen. Nog nooit gedaan. Eerst kwamen al mijn 
ideeën en schetsen in dummies of op losse papiertjes terecht. En als ik ze dan nodig had om te 
presenteren was het altijd veel gedoe. Scannen en dan photoshoppen om wat kreukels of lelijke 
dingen te verwijderen. Nu ik digitaal ben gaan tekenen kan ik veel sneller en mooier mijn schetsen en 
ideeën presenteren. In het begin moest ik echt wennen dat de lijnen anders op beeld kwamen dan als 
ik het op papier zou doen maar het is nu heel fijn en normaal geworden om even snel een digitaal 
tekeningetje te maken. Papier is nog niet compleet uit mijn boekje verwijderd want ik zit nog steeds op 
veel plekken waar ik liever papier gebruik dan photoshop. Bijvoorbeeld deze customer journey. Zie 
bijlage: “Customer Journey” Super fijn om in dit geval gewoon blaadjes te kunnen verleggen om 
een snel beeld te kunnen krijgen van hoe een spel/ervaring gaat werken. Zie bijlage “Customer 
Journey” 
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We zaten ook in de unieke situatie dat onze Projectleider een docent op het HKU is en als ZZP’er was 
ingehuurd om dit project te leiden. Dit zorgde ervoor dat hij heel transparant wilde en kon vertelde 
over hoe het was om projectleider zijn. Problemen die mogelijk leerzaam waren vertelde hij ons op de 
momenten dat ze gebeurde. Zelf heb ik ambitie om in de toekomst creatieve teams te 
leiden/begeleiden in het maken van coole dingen. Johan was dus perfect om als project leider te 
hebben. Ik kon hem vaak dingen vragen over hoe hij met situaties omging, hoe überhaupt het leven 
als ZZP’er is en wat de voordelen en nadelen zijn. Ik wil graag 3 (van vele) waardevolle lessen hier 
uitlichten die ik van Johan heb geleerd. 
 

1. Als projectleider van grote teams is er een kans dat je geen designer meer kunt zijn 
2. Zorg dat je voordat je aan een opdracht begint als ZZP’er duidelijke afspraken maakt. 
3. Leer “Nee” zeggen 

 
Als projectleider heb je altijd wel wat te doen, Johan moest op een gegeven moment express tijd 
vrijmaken en aangeven aan teamleden dat hij wou werken aan de bedrading van één van de kamers. 
Want als hij dit niet deed bleef hij maar vragen beantwoorden, bellen en andere dingen regelen. Als ik 
in zo’n positie zou zitten zou ik graag naast dingen regelen ook willen designen. Dus dit heeft mij 
voorbereid op de mogelijkheid dat dit waarschijnlijk niet altijd kan in sommige gevallen. Ik moet ervoor 
zorgen dat ik een klimaat creëer waarin ik beide kan doen in mijn toekomstige baan. Ik weet niet hoe 
haalbaar dit is, maar wel super interessant om mee te nemen in een toekomstig project. 
 
Duidelijke afspraken maken met een opdrachtgever als ZZP’er is ook super belangrijk. Natuurlijk kun 
je niet overal rekening mee houden, maar in ons geval was er een ZZP’er die niet van te voren had 
besproken dat ze haar reis vergoed zou krijgen. Hier kwam ze pas midden in het project mee tijdens 
alle chaos. Dat zijn niet de beste momenten om dat te bespreken en te regelen. Dus als ik in de 
toekomst een opdracht krijg en mijn reis vergoed wil hebben moet ik daar heel alert op zijn. Ik denk 
namelijk dat ik dit soort cruciale basis dingen ook zou vergeten. 
 
Leer “Nee” zeggen. Ik kreeg aan het einde van het Google Backstage project de kans om zelf direct 
met de opdrachtgever te communiceren en niet via Johan. In die korte periode heb ik tegen teveel 
dingen ja gezegd. Lang verhaal kort: we hadden 200 videos nodig voor de Youtube game. Ik had ze 
af. Daarna besloot Google pas het legal team naar de video’s te laten kijken. Ik had er toen nog maar 
75. In pure oplossing-mode ging ik gewoon aan de gang om snel meer video’s te regelen. Maar in dit 
geval had ik “Nee” moeten zeggen of tenminste minder makkelijk “Ja”. Net voor de deadline zorgde 
dit voor gigantische tijd stress en door ja te zeggen werd het probleem van google mijn probleem. Dit 
was een hele leerzame situatie. We hebben uiteindelijk samen met Johan er voor gezorgd dat er een 
team van Google stagiaires en het Legal team onder mijn begeleiding in één document snel 125 
nieuwe video’s hebben geregeld. 
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Speelfase 
Nadat de room was geopend was het tijd om ons project als designers los te laten. Alles stond vanaf 
nu vast, het budget was op en tijd was er niet meer. Eigenlijk was het het plan om aan een nieuw 
project te beginnen binnen Sherlocked maar op een natuurlijke wijze werd ik uiteindelijk de 
locatiemanager van Google Backstage. Het begon als helpen met het inwerken van de Hosts en 
omdat ik als designer het meest wist van de techniek was ik verantwoordelijk om alle problemen 
binnen de kamer op te lossen. De originele locatiemanager was druk met het herbouwen van het 
controle hok voor de Hosts op een andere locatie dus werden zijn taken langzaam mijn taken. Grote 
financiële beslissingen heb ik nooit hoeven nemen, maar alles van host inwerken, luisteren naar de 
feedback van zowel spelers als hosts en bugs rapporteren en de juiste contactpersonen informeren 
waren een 24/7 baan geworden. Ik heb veel late-night brandjes geblust en ging direct naar de locatie 
als er echt wat goed mis ging. Ik vond het best wel spannend om zo’n verantwoordelijkheid te dragen 
en uit te voeren, zeker omdat ik een soort kwaliteit moest bewaken van de ervaring.  
 
Ook was het mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat het Video Systeem goed werkte. Er was een 
video systeem geïmplementeerd dat automatisch een korte samenvatting maakte van elke 
playthrough van de room. Een combinatie van vaste camera’s en GoPro beelden zorgde voor een 
korte, spannende en deelbare video. Leuk in theorie, super lastig in realiteit. Het programma waar ik 
en de hosts mee moesten werken was gigantisch buggy. Er waren zeker 10 variabelen die er voor 
konden zorgen dat de korte video op het einde corrupt kon worden. Ik denk dat als het programma 
wat meer getest en aangepast kan worden het een gigantische marketing waarde aan ‘escaperoom’ 
ervaringen kan toevoegen. 
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6. Samenwerken met/begeleiding door je stagebegeleider 
We werden begeleid door Johan. We hadden wekelijks opdrachten en meetings met hem omdat hij 
ook onze projectleider was. Dit zette ons als stagiaires in de fijnst mogelijke positie. Johan wist 
precies wat van ons verwacht werd op school en wat hij als zowel leraar als projectleider ons kon 
leren. Hij was altijd paraat voor vragen betreffende werk en studie. Voor mijn vragen nam hij altijd de 
tijd en het geduld om ze goed en kritisch te beantwoorden. Richting de deadline van het project 
werden deze gesprekken logischer wijze korter af en strakker om te zorgen dat al het werk af kwam. 
In één van de laatste weken nam hij ons ook nog even apart voor een goed gesprekje van een half 
uurtje om te praten over wat wij op het moment van de stage vonden. Dit moment was zowel 
reflecterend voor hem als projectleider als voor ons als designers. Hij gaf aan dat ik leidinggevende 
kwaliteiten had en dat alles wat hij over de heg gooide ook voor elkaar kwam zonder dat hij zich daar 
zorgen over hoefde te maken. Dit was super fijn voor mij om te horen omdat ik ook echt mijn best had 
gedaan om ervoor te zorgen dat dit gebeurde. Daarnaast had hij ook nog wat gepaste kritiek op mijn 
communicatie richting mijn mede-stagiaires. Ik was te commanderend en direct. Vooral door de grote 
tijds-druk dacht ik dat dit de beste manier van communiceren was, maar Johan gaf aan dat er 
meerdere manieren zijn om ideeën en opdrachten te communiceren naar mijn collega’s. Dit is een 
grote eye-opener voor mij geweest en het advies heb ik vanaf toen toegepast in al mijn toekomstige 
gesprekken met collega’s. Als resultaat kwam het werk net zo goed af en de sfeer verbeterde. 
 
7. Raad ik Sherlocked aan als stageplek? 
Ja, het grootste deel van mijn ervaring bij Sherlocked was positief en super leerzaam! Super veel 
leuke mensen ontmoet met talenten binnen het werkveld en veel verantwoordelijkheid gekregen 
binnen het bedrijf. Op één geval na (kantoor schoonmaken) voelde het altijd alsof ik deel was van het 
team en geen stagiaire die de makkelijke en saaie klusjes moest doen. Ik voelde me nooit alleen en 
kon altijd terecht bij iemand binnen het bedrijf (ondanks dat dit soms moeizaam was om te regelen). Ik 
denk dat het belangrijkste wat ik  toekomstige stagiaires als advies mee kan geven is: Zorg ervoor dat 
de communicatie makkelijk is. Als ik iets nodig had, of vragen had zorgde ik er echt voor dat ik precies 
wist wat ik wou vertellen of nodig had. De contactmomenten met de Sherlocked bazen zijn veel 
schaarser dan die we bij het Google Backstage project hadden met onze projectleider. Na het Google 
Backstage project kwamen we in het kantoor van Sherlocked te werken. Als we vragen hadden 
konden we meestal niet even naar onze collega’s stappen omdat ze overal door Nederland verspreid 
waren om aan verschillende projecten te werken. Een mindset die voor mij heel goed heeft gewerkt is 
om mijn collega’s soms gewoon als opdrachtgevers te zien. Ik heb heel weinig tijd met ze, ik wil 
zoveel mogelijk te weten komen over wat zij denken over mijn voortgang dus ik moet ervoor zorgen 
dat alles zo makkelijk en communicatief sterk mogelijk is en ik precies weet wat mijn volgende stap is. 
Daarna goed weten wat zij voor mij kunnen doen om de volgende design stap makkelijker en fijner te 
maken.  
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8. Conclusie 
Dus wat heb ik geleerd na zo’n groot project.  
 
Mijn samenwerking/communicatie is verbeterd en kan nog beter toegepast worden in 
groepsprojecten om het beste eruit te halen. Digitaal leren tekenen was een goede zet om 
mijn tekeningen beter te kunnen bewaren en gebruiken in communicatie van design. Wees 
voorzichtig waar je “Ja” tegen zegt, want soms is het te veel, zeker ik moet daar op blijven 
letten. Ik wil zo veel, maar ik heb een limiet. In de toekomst als ik mijzelf in de rol van ZZP’er 
zie moet ik goed opletten in het begin om te zorgen dat ik slimme en goede afspraken maak. 
 
Daarnaast heb ik nooit een moment gehad waar ik mijn taak als designer niet meer wou 
uitvoeren. Wat bekrachtigt dat ik iets doe waar ik blij van word en in wil blijven groeien. Mijn 
kracht ligt in de conceptuele design fase. Visueel kan en wil ik nog veel groeien en op het 
moment dat er dingen gebouwd moeten worden laat ik dat toch liever door anderen doen. 
Dit betekent niet dat ik dit ook zo in de toekomst wil zien. Ik wil graag ook technisch en 
makend groeien. Ik ben niet bang om een Jack of all trades te worden, ik denk juist dat als ik 
zoveel mogelijk van alles weet, ik het beste een geweldige product/ervaring kan 
maken/begeleiden met een toekomstig team.  
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