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De toekomst van
package design:
what’s next?

Reflectie verslag
De cursus Seminar heb ik erg positief ervaren. De hoge
werkdruk motiveerde mij om snel aan de slag te gaan.
Het eerste onderdeel wat gevraagd werd, was het verzinnen van een onderwerp. Dit ging bij mij al snel goed,
ik wilde aan de slag gaan met package design. Deze tak
van design sprak mij altijd al erg aan omdat ik hier van
jongs af aan een fascinatie voor heb. Dit was mijn kans
om mijn passie te delen met andere CMD’ers. Ik vind het
dan ook jammer dat hier vrijwel geen aandacht voor was
gedurende schooljaren. Vandaar dat ik extra de drang
voelde om hier over te vertellen en te onderzoeken.
Het tweede onderdeel wat we te doen kregen was het
onderzoeksopzet. Formulier hoofd- en deelvragen,
schrijf een motivatie en noteer eventuele bronnen.
Nadat ik mijn docente had verteld over mijn onderwerp,
leek het haar een goed plan om te gaan onderzoeken
wat er allemaal in ontwikkeling was op het gebied van
package design. Zo kwam ik al snel op de hoofdvraag:
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van package
design? Ik heb het afgebakend naar voedselverpakkingen
omdat het anders te breed werd.Tijdens het beantwoorden van mijn hoofd- en deelvragen heb ik een hele berg
aan informatie weten te verzamelen. De vele Engelse
teksten met design jargon waren soms wat moeilijk te
ontcijferen, maar het is uiteindelijk gelukt. Ik ben erg
veel te weten gekomen over de opmars van voedselverpakkingen, nieuwste design trends en het belangrijkste:
alle ontwikkelingen en innovaties. Het onderwerp fascineert mij nog meer dan het al deed.

De voorbereiding voor het seminar geven liep gesmeerd.
Ik had een visueel ondersteunde presentatie gemaakt
voor bij mijn verhaal en de tekst goed voorbereid. Ik
moest als eerste presenteren op de donderdag en dat
bracht wat nervositeit mee. Presenteren is helaas (nog)
niet mijn sterkste kant, terwijl ik mij wel altijd erg goed
voorbereid. Ik raak nerveus wanneer er een onbekend
publiek naar mijn verhaal luistert. Toch ben ik trots op
mezelf dat het naar mijn mening gewoon goed gegaan
is, los van een paar kleine versprekingen. De zenuwen
heb ik tijdens de presentatie deels aan de kant kunnen
schuiven door middel van interactie met het publiek en
proberen zo enthousiast mogelijk te vertellen.
Ik wil vaker oefenen met presenteren, omdat ik dit een
belangrijk onderdeel vind om producten en ontwerpen
te kunnen verkopen. Ik ben wel van mening dat ik het
publiek een veel kennis heb kunnen overdragen.
Een leuk gegeven is dat ik enorm geïnspireerd ben
geraakt door iemand anders haar seminar. Het was voor
mij een lange tijd de vraag welke rol (voor het vrije project) ik wilde kiezen tijdens het afstuderen in september.
Dat weet ik nu wel! Ze gaf een seminar over User Experience Design en na aandachtig luisteren, vond ik het zo
boeiend dat ik hier mezelf graag in wil verdiepen.

