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Zet u ook graag uw handelszaak of onderneming in de kijker? Neem dan contact op met lokale.economie@hulshout.be

18

wonen en milieu

Handelaar  in  de  k i jker

A  D r e a m 
D e s i g n  e n 
Al l es  Naar 
Wens  staan 
voor de grafi-
sche invulling 
van wensen en 
visies, maar 
elk op hun 
eigen manier. 

CREATIVITEIT. 
“De creativiteit die ik kwijt kan in 
beide ondernemingen maakt het 
interessant om deze te combineren. 
Bij Alles Naar Wens – de doopsui-
ker – moet ik zorgen voor een mooi 
geheel en een blij gevoel. Daardoor 
mag het allemaal wat speelser zijn. 
Bij A Dream Design, dat zich speci-
aliseert in grafische vormgeving voor 
bedrijven, komt er veel meer denk-
werk bij kijken. Ik moet weten wat het 
bedrijf doet en wat ze willen uitstra-
len, wat het verhaal achter het bedrijf 
is en welke stijl ze mooi vinden. Met 
deze input ga ik dan aan de slag. 
Tijdens het creatieve proces doorloop 
ik voor mijn klanten een heel traject 
en op het einde van de rit kiezen zij 
voor het ontwerp dat hen het meeste 
aanspreekt. De afwisseling tussen het 
speelse en het meer serieuzere werk 
zorgt ervoor dat mijn job nooit saai 
wordt. Als ik net een meeting heb 
gehad om een huisstijl te ontwer-
pen voor een bedrijf, dan begint het 
molentje in mijn hoofd te draaien. 
Ga ik daarna doopsuiker vullen of 
rijd ik naar de post met wat pakket-
jes uit mijn webshop, dan gebruik 
ik die tijd om na te denken over wat 
een goede slogan zou kunnen zijn of 
hoe ik een bepaalde vormgeving zou 
aanpakken. De afwisseling en het 
verschil tussen A Dream Design en 
Alles Naar Wens zorgt ervoor dat ze, 
voor mij, niet zonder elkaar kunnen.”

PASSIE. 
“Voor beide ondernemingen moet 
het kloppen. Als ik voor bedrijven 
werk en ik merk bij de creatie van 
het logo dat ik er niet op kan verder 
borduren, dan is het niet goed genoeg 
en wordt het geparkeerd. Dit ont-
werp zal nooit voor een andere klant 
gebruikt worden. Het zou misschien 
wel kunnen in realiteit, maar het 
past niet in mijn hoofd. Elk bedrijf is 
uniek en verdient zijn eigen look and 
feel. Voor mezelf begin ik dus steeds 
van een leeg blad. Bij Alles Naar Wens 
is dit anders. Ouders in spé kijken in 
onze voorbeeldjes of weten perfect 
wat ze op het geboortekaartje willen 
of voor welk geboortethema ze willen 
gaan. Ik adviseer hen daar ook in. Ik 
geef aan welke zaken te combineren 
of dewelke niet te combineren vallen. 
Geboortekaartje en doopsuiker zijn 
een eenmalig gegeven. Toch moeten 
ze perfect zijn, want het is en blijft 
een mooi aandenken. Het is altijd 
leuk om ouders te zien terugkomen 
voor hun volgende kindje(s).

TOTALITEIT. 
“Bij mij kan je terecht voor één ont-
werp of voor het hele pakket. Wil 
je als bedrijf enkel een logo? Dan 
is dat oké. Wil je als ouders in spé 

enkel een geboortekaartje, maar niet 
de doopsuiker, dat kan. Toch is het 
belangrijk om te weten dat ik wel 
alles aanbied. Als je alles door één 
ontwerper laat maken, resulteert dit 
sowieso in een mooier geheel. Voor 
Alles Naar Wens en A Dream Design 
produceer ik zaken in-house, maar ik 
besteed ook uit. Ik heb mijn partners 
waar ik al jaren mee werk en die top 
werk leveren, maar dat betekent niet 
dat je hen moet kiezen. Daar ben ik 
van in begin heel transparant over.
Mijn twee ondernemingen vormen 
voor mij ook hét totaalpakket. Ik blijf 
mezelf uitdagen in wat ik doe, maar 
eigenlijk loopt het zoals ik wil. Ik heb 
bereikt wat ik wou bereiken; ook al 
was het hebben van twee onderne-
mingen of zelfstandig zijn niet mijn 
grote droom toen ik afstudeerde. Ik 
ben er gewoon ingerold en ben nog 
steeds heel blij dat ik vijf jaar geleden 
de stap heb genomen om mijn vaste 
job op te geven en me te focussen op 
mijn eigen ding. Ik doe mijn job van-
daag nog altijd even graag als zoveel 
jaren geleden. Als ik dan toch nog 
iets moet toevoegen, dan kies ik voor 
wat meer naambekendheid voor A 
Dream Design bij onze lokale bedrij-
ven. ”

A Dream Design / Alles Naar Wens
Peerdekerkhofstraat 19
2235 Hulshout
0473 84 03 13
info@adreamdesign.be
info@allesnaarwens.be 
www.adreamdesign.be
www.allesnaarwens.be 


