
. N L

Portfolio 
okt 2016

KUNST

ONTWERP

CREATIVITEIT



DENNS WERK
Dennis Happé

06-38564778
werk@denns.nl

www.denns.nl
www.dennishappe.nl (kunst)

. N L



laposa
Landelijke Patienten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of 
 Aangezichtsafwijkingen

• Ontwerp logo, huisstijl
•  Ontwerp en illustraties voor de Ziekenhuismap.
• Ontwerp verenigingsmagazine ‘Face’

De kinderen met een geboren afwijking aan hun schedel moeten vanaf 
jonge leeftijd vaak meerdere malen worden geopereerd. Om de onder-
zoeken en operaties soepeler te laten verlopen worden de kinderen met 
behulp van de map goed voorbereid op wat ze allemaal te wachten 
staat. Voor de ouders staan er tips in.



Verhagen Groep
Rentmeesters en Adviseurs

• Ontwerp logo en huisstijl

Een fictieve landkaart is een belangrijk onderdeel van de huisstijl.  
Deze komt terug in het logo en op de achtergrond van bijvoorbeeld 
de offertemap en het visitekaartje. De mappen en kaartjes zijn in 
 verschillende kleurstellingen gedrukt zodat er kan worden afgewisseld 
en gecombineerd.



Authorized dealer

Alklima
Importeur Mitsubishi Electric klimaatsystemen

• Ontwerp logo en huisstijl
• Ontwerp brochures

Al 10 jaar verzorg ik alle gedrukte media voor Alklima. Naast de 
jaarlijkse catalogus worden er diverse productbrochures en -leaflets 
gedrukt. Ook ontwerp en beheer ik de huistijl.



Alklima
Importeur Misubishi Electric klimaatsystemen

• Ontwerp actie-leaflets
• Ontwerp beursstand (grafische aankleding)
• Ontwerp autobelettering

Naast de gedrukte media verzorg ik de jaarlijksee acties, de look  
‘n feel van beursstands en bijzondere projecten zoals een complete 
belettering van een electrische auto. Waar nodig schakel ik andere 
professional uit mijn netwerk in, zoals een fotgraaf of (3D) illustrator.



Brinkman Uitgeverij
Rentmeesters en Adviseurs

• Ontwerp en illustraties MBO-lesboek

In samenwerking met de schrijver Boris Sondagh heb ik het 
ontwerp voor het boek ‘Informatiesystemen bouwen in Drupal’ 
verzorgd. IT-boeken zijn vaak droge kost en daardoor weinig 
aantrekkelijk voor de leerling. Het was de wens van de uitgever 
een sprankelend boek te maken met visuele uitdagingen. 
In het boek is veel begruik gemaakt van iconen, logo’s en 
portret illustraties.

overDENKEN

DENKEN



Cultuureducatie met kwaliteit
Regionale coördinator cultuureducatie op basisonderwijs

• Ontwerp posterboekje en flyer
• Workshops voor het basisonderwijs

Kinderen in contact brengen met kunst en cultuur is van onderschatte 
waarde voor hun ontwikkeling. Omdat ik het belang van creativiteit 
goed ken zet ik me hier graag voor in. Naast het ontwerpen van 
 mooie uitingen voor het CmK ontwikkel en geef ik workshops op 
scholen in de Hoeksche Waard. Bijvoorbeeld in de rol van Professor 
Lamoraal die zijn verhaal verteld vanuit zijn laboratoriumkist  
(https://www.youtube.com/watch?v=Y7Xpj7wcl4U).
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Diverse logo’s en huisstijlen
Kleine en grote klanten

• Ontwerp logo en huisstijl

Door de jaren heen heb ik een aardige collectie logo’s gemaakt.  
Vaak speel ik met vorm en kleur en maak ik sets zodat er 
 gecombineerd kan worden. Ik hou van strak, helder en 
 functioneel communiceren.



Diverse posters
Kunst/cultuur

• Ontwerp poster Poetry Slam en Kinderpoëziefestival
• Ontwerp poster Kortavonden

Opdrachten uit het culturele veld zijn veelal vrijer dan bij B2B-klanten. 
Daar leef ik me dan graag op uit! 



Diverse posters
Kunst/cultuur

• Ontwerp poster Open Atelier Dagen Hoeksche Waard

Speelse poster in twee kleuren waarin een 3D-effect is 
gecreeërd met behulp van het stansmes en door te vouwen.



Zie je zo
Pameijer 

• Ontwerp en illustraties webmodule 

Online tool om de zelfstandigheid van de cliënten van Pameijer te 
 vergroten. Aan de hand van opdrachten die worden ‘in het echte 
leven’ uitgevoerd kan de cliënt zijn vorderingen bijhouden en delen 
met bijvoorbeeld zijn begeleider. De module is ontwikkeld in een 
 partnerschap met webbouwer Keloid Media.

Je kan op drie manieren een buurt met onderwerpen kiezen:
 
1. Door rechts een buurt op de KAART aan te klikken
2. Door een buurt en een onderwerp uit de LIJST te kiezen
3. Door te ZOEKEN op een woord en daarna een onderwerp te kiezen.

Kies een buurt

KIES UIT DE LIJST

LEER JE BUURT KENNEN

MAAK KENNIS MET 
JE BUURMAN

LEER JE BUURT KENNEN

LEER JE BUURT KENNEN

ZOEK

LOKATIE: BUURTCIRKEL  >  ‘JE THUIS VOELEN’  >  OPDRACHTKEUZE

TYPE EEN WOORD IN

START MIJN PAGINA

LEER JE BUURT KENNEN

LEER JE BUURT KENNEN

LEER JE BUURT KENNEN

WEGWIJZER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis a velit vel nibh scelerisque 
interdum. Sed laoreet dictum lacus, a venenatis ligula. Vestibulum sed tempor ligula. 
In aliquam dignissim mattis. 

WEGWIJZER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis a velit vel nibh scelerisque 
interdum. Sed laoreet dictum lacus, a venenatis ligula. Vestibulum sed tempor ligula. 
In aliquam dignissim mattis. 

Hoe maak je nieuwe contacten?

Boodschappen doen

Lorem ipsum dolor sit amet

Duis euismod ullamcorper

Vestibulum eu porttitor lorem?

Donec laoreet urna sit 

Fusce fringilla aliquet nibh

Kies een onderwerp

3

2

TERUG

LOKATIE: BUURTCIRKEL  >  ‘JE THUIS VOELEN’  >  OPDRACHTKEUZE

START MIJN BUURT

VERZAMELPUNT

Je thuis voelen in een nieuwe omgevingBuurtcirkel



Blixum

• Ontwerp website 

Ontwerp voor het jongerenplatform ‘Blixum’.
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