
ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN
Dit is communicatie en dit zijn onze producten en diensten. Wij hebben hart voor en kennis van de 
Drechtsteden. We zijn ambitieus, flexibel, werken efficiënt en leveren maatwerk. Uw vraag staat 
bij ons centraal. Wij zijn van het denken én van het doen. Vragen? Neem contact met ons op! 

UITVOEREN
•    Communicatieondersteuning
 Bij bewonersbijeenkomsten, persconferenties en
 gesprekken met bestuurders, inwoners, 
 ondernemers of maatschappelijke partners. 

•    Onderhouden mediarelaties en woordvoering

•    Inhoud en redactie pers- en nieuwsberichten

•    Schrijven en eindredactie communicatiemiddelen  
 Speeches, voorwoorden, beleidsstukken en 
 -nota’s, gemeentepagina’s lokale kranten, online 
 berichten, scripts voor filmproducties.

•    Visuele ontwerpen, opmaak- en drukproeven en 
 verspreiding van online en offline middelen
 Websites, foto’s, advertenties, nieuwsbrieven, films, 
 infographics, blogs en vlogs.

•    Beheren van websites (content), online social 
 media accounts en web- & monitortools

•    Producten toetsen aan huisstijl 

•    Regisseren communicatieboodschap, 
 beeld en framing

TRAINEN
•    Communicatiever maken van de organisatie 
 Communicatievaardigheden van mede-
 werkers vergroten, zoals schrijven op B1-
 niveau of gesprekken met de samenleving.

•    Social media
 Hoe kun je Facebook en 
 Twitter inzetten en hoe ga   
 je om met reacties?

•    Moderne  
 presentatietechnieken
 Hoe gebruik en maak je 
 infographics, video’s, prezi’s, 
 wordclouds etc.?

•    Mediatraining bestuurders

ANALYSEREN
•    Omgeving in kaart brengen
 Kijken naar stakeholders, krachtenveld en 
 belangen voor de beste communicatie-
 aanpak.

•    Trendwatching
 Analyseren van trends en ontwikkelingen en 
 deze doorvertalen naar communicatie-
 activiteiten.

•    Probleemanalyse
 Wat is het probleem achter de vraag?

•    Webcare en webmonitoring
 Wat wordt er online over je gezegd 
 en hoe kunnen we hier op inspelen?

•    Issuemanagement
 Signaleren en analyseren van issues die impact
 kunnen hebben op de organisatie. Gevolgd door 
 acties om de impact minimaal te houden.  

ADVISEREN
•    Profilering van de organisatie 
 Corporate communicatie

•    Profilering van college, raad of bestuurder 
 Op speerpunten of hoofddossiers 
 (bestuurscommunicatie)

•    Communicatieaanpak 
 Voor beleid, programma’s, projecten en 
 evenementen. We maken een: 
 - Omgevingsanalyse 
 - Kernboodschap
 - Communicatiekalender 

•    Hoe betrek je 
 de samenleving? 
 Aanpak participatieproces

•    Interne en 
 verandercommunicatie
 
•    Crisiscommunicatie

•    Gebiedscommunicatie/
 marketing


