
  

PROJECTCOMMUNICATIE 
GRONDZAKEN 

 
Ván uw organisatie. Vóór de burger. 

Geheel verzorgd door de Van Leijen Academie. 

PRODUCT 



Ook zo’n zin in communicatie? 
 

Je staat aan het begin van een nieuw project. Een project waarin je moet communiceren met 

veel burgers. Dat kan zijn omdat: 

- die burgers wonen in een straat die op de schop gaat; 

- zij overheidsgrond gebruiken en daar wil jij een oplossing voor; 

- er andere ingrepen in de openbare ruimte gepland staan. 

Je ervaring met informatie-avonden mag er zijn, maar je hebt gemerkt dat veel mensen toch 

ook graag individueel informatie willen hebben. Ze willen hun eigen situatie met je 

bespreken en/of ze snappen nog niet zo goed wat je allemaal van plan bent. Jij bent de 

professional, maar de burger is leek in deze materie. En kan zich wel eens onterecht zorgen 

maken. Hoe dan ook, er is behoefte aan toegankelijke informatie, die ook nog eens 

helemaal in lijn is met het beleid en het project. En het moet natuurlijk ook nog juridisch 

in orde zijn, maar dan zonder allerlei jargon. 

 

Dat kan. Dat is ons dagelijks werk.  
 

Wij hebben jarenlange ervaring met juridische communicatie. We spreken de taal van 

gewone mensen. En van techneuten. En we zijn jurist, dus juritaal kent voor ons geen 

geheimen. Wij weten ook hoe je dat allemaal bij elkaar brengt in één boekje, waarin alles 

staat dat jij graag kwijt wilt aan je publiek. Een boekje met jouw logo er op en helemaal op 

maat.  

Zo’n boekje kan jij vervolgens zonder zorgen uitdelen aan je publiek.  



Wat is ons succes? 

✓ We schrijven toegankelijke taal. Daarmee krijgen we vertrouwen van de lezer en dat 

scheelt veel in houding en gedrag van de burger. 

✓ We schrijven vanuit het perspectief van de lezer, zodat deze jouw informatie ook echt 

tot zich neemt. En jij dus enorm veel tijd bespaart, omdat je veel zaken niet meer 

hoeft uit te leggen. 

✓ We hebben een aantrekkelijke opmaak. 

✓ Onze teksten zijn in de praktijk grondig getest en heel effectief. 

✓ Wij kunnen glashelder jouw boodschap overbrengen. 

✓ We zijn heel praktisch en pragmatisch. 

✓ We overleggen met jou over aanpak en inhoud. 

✓ We werken snel: gemiddeld is het binnen 10 dagen voor elkaar, gedrukt en wel. 

 

 

   

 

 
 
 

 
 

Afbeelding 1: De infoboekjes zijn klaar voor verzending. Het verzenden kan Van Leijen 

Overheidsrecht ook voor je regelen.  

Afbeelding 2: Een infoboekje troffen wij aan op de keukentafel bij een burger. De boekjes worden goed 

gelezen en zo zijn burgers goed voorbereid op een gesprek of onderhandeling.  

Afbeelding 3: Voor verschillende organisaties hebben wij al infoboekjes verzorgd. 

 

En hoe gaat dat dan in zijn werk? 
 

• Stap 1: We bespreken met jou je wensen en verwachtingen. Dat kan telefonisch of in 

persoon. We nemen met jou een checklist door, zodat we alle informatie-bronnen in 

beeld hebben. Denk aan beleidsnota’s, logo’s van jouw organisatie, contactgegevens 

van personen en afdelingen die in het boekje worden genoemd, foto’s, ander 

beeldmateriaal, enz.  

• Stap 2: Jij verzamelt alle documenten en andere informatiebronnen, die we bij stap 1 

hebben besproken. Jij stuurt die naar ons op en wij gaan schrijven. 

• Stap 3: We maken een concepttekst die we met jou en jouw afdeling communicatie 

bespreken. 

• Stap 4: We passen de tekst aan, zodat er een goed document ontstaat. 



• Stap 5: Jij keurt de definitieve versie goed. 

• Stap 6: We laten het boekje drukken bij onze vaste drukker.  

• Stap 7: We sturen jou de oplage toe, opdat deze kan worden verspreid.  

Nog meer ontzorgen? Dat kan natuurlijk ook: 

• Stap 8: Wij verzorgen voor jou verzending naar de adressen die jij ons verstrekt. 

• Stap 9: We passen het boekje aan, als daartoe redenen zijn.  

• Stap 10: We drukken bij, als dat nodig is. 

 

Wat kost dat nou? 
 

Stap 1 tot en met stap 5: eenmalige instelkosten à € 1.500,- 

Stap 6 en 7: drukkosten en verzending:  

• tot 50 boekjes: € 10 per stuk = maximaal € 500,- 

• 50 tot 100 boekjes: € 8,50 per stuk = € 425 tot maximaal € 850,- 

• meer dan 100 boekjes: € 7,50 per stuk = maximaal € 750,- 

Stap 8 en hoger: uurtarief à € 85 + prijsopgave druk- en verzendkosten. 

 

 

 

 

Vraag gratis een proef-exemplaar aan! 

http://www.vanleijenacademie.nl/projectcommunicatie-grondzaken/

