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Debriefing – Connecting Vibes
In de stad van Rotterdam zijn er tegenwoordig zoveel cafés, restaurants en discotheken
dat er voor iedereen wel wat wils is. Tel daarbij nog eens alle andere evementen op zoals
muziekfestivals als Dunya en het zomercarnaval of sportieve gelegenheden zoals Bavaria
City Racing of de Redbull Cliff Diving. Omdat het er zo van bruist is het soms lastig om
overzicht te houden. Ook heeft natuurlijk elk persoon zijn eigen smaak. Of het nou de
muziek, het eten, of het soort publiek is. De gemeente Rotterdam wilt zijn inwoners en
mensen van buiten de stad graag informeren over wat er allemaal in de stad te beleven
valt. Te laten zien dat er voor iedereen wel wat te beleven valt. Kort gezegd moet de
“vibe” die iemand zoekt “geconnect” worden met hetgene wat hij of zij graag bezoekt.
Dit allemaal doormiddel van een multimediaplatform dat met moderne technologie en
creativiteit de oplossing biedt.

Valkuilen en risico’s
Dit zijn de valkuilen en risico’s waaraan ons project onderhevig is. Deze zijn opgesomd
en samengevoegd zodat ieder teamlid hier rekening mee kan houden en ervan op de
hoogte is.

Valkuilen
• Uitvallen van een teamlid
• Niet houden aan de planning
• Project onderschatten
• Ruzie in het team
• Slechte communicatie / Verkeerde communicatie
Risico’s
• Door uitvallen teamlid in tijdnood komen en project niet afkrijgen
• Project niet op tijd afkrijgen
• De combinatie van 1e en 2e jaars studenten
• Teamleden die zich niet aan deadlines houden
• Oneerlijke taak / werk verdeling

Regelgeving
1. Indien niet aanwezig, melden via telefoon / sms / email
2. 3 keer niet aanwezig is een sanctie / toepasselijke “straf”
3. Afspraken worden ten minste een dag van te voren doorgegeven per email
4. Hou je aan het aanleveren / inleveren van deliverables.
5. Wees stipt

Taakverdeling
Naam.
Wilco.
Lieu.
Mike.
Tommie.
Christiaan.

Primair.
Projectleider.
Programmeur.
Ontwerper.
Communicatie.
Marketeer.

Secundair.
Communicatie.
Ontwerper.
Marketeer.
Programmeur.
Assistent
projectleider.

Contact gegevens.
0806759@student.hro.n
0817420@student.hro.nl
0808338@student.hro.n
0804478@student.hro.nl
christiaan.denouden@gmail.com

Middelen
Hier staan al onze middelen puntsgewijs genoteerd. Alle zaken die wij ergens in het
project nodig hebben.
-

Computers, onze laptops

-

Software, zoals Office, Photoshop, Illustrator, Flash

-

Printer, om documentatie uit te printen

-

Papier en tekengerei, om schetsen te maken en een brainstorm sessie te houden

-

Camera, voor documentatiedoeleinden of ander beeldmateriaal zoals video

-

Blog, voor documenten zoals notulen

-

Serverruimte, voor het eindproducten en om te testen

Middelen voor het onderzoek
Gelovig jongeren dames. Deze hopen wij te vinden in kerken en berichten van hun op
gelovig gerichte forums.
Via het internet gaan we websites bekijken voor informatie over hun levensstijlen en in
wat voor omgevingen ze zich bevinden bijvoorbeeld dorpen, grote steden, bepaalde
plekken waar ze graag komen.
Discotheken, nachtclubs en barretjes bezoeken om te kijken of er veel gelovige dames
rond lopen.
Uitwerking.
Kladblokken om op te schetsen of aantekeningen te maken.
Tekst verwerk programma’s.
Programmeer programma’s.
Grafische programma’s.
Deze middelen verkrijgen we door te kopen of via andere manieren.

