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Bezoekers VNGcongres tonen interesse voor ‘Beleid in Beeld’ 

Praktijk leidt tot nieuwe varianten 

Tekst: Actorion
Fotografie: Rens Plaschek (portret), Stefan Vernooy

Op het VNG-congres in de 
Brabanthallen in Den Bosch 
kwamen vele congresgangers 

uitblazen op de bank in de Actorion-
stand. Daar kregen ze de uitgebreide 
mogelijkheden te zien die Beleid In 
Beeld biedt. De congresdagen leverden 
tientallen vervolgafspraken op voor 
intakes en voor presentaties voor 
colleges van burgemeester en 
wethouders of managementteams. 

Maar Beleid In Beleid is breder toepas-
baar. Samen met klanten zijn in de 
af gelopen periode nieuwe varianten 
ontwikkeld. “Het product sluit ook aan 
op de ambities van organisaties die 
transparant en interactief willen wer-
ken”, constateert coördinator en senior 
adviseur Carmen Schothuis van 
Actorion. “We werken er met een aantal 
collega’s aan: adviseurs, copywriters, 
maar ook trainers die helpen bij de 
overdracht van het product aan de 
klant.”
Mede dankzij Beleid In Beeld worden 
omvangrijke rapporten en plannen ver-
taald in korte, leesbare teksten, voorzien 
van aantrekkelijk kaart- en fotomateri-
aal. “Een ander sterk punt is dat de 
inhoud actueel blijft. Dat doet de klant 
zelf of Actorion houdt de content bij. 
Die keuze is uiteraard aan de klant.” 

Sinds de aftrap begin dit jaar zijn er nu 
diverse webprogramma’s operationeel. 
Tot de eerste opdrachtgevers bij 
gemeenten behoren onder andere 
Schiedam, Oude IJsselstreek, Houten  
en Beuningen. Zij hebben de kracht van 
Beleid In Beeld, de eenvoud, ervaren. 
Carmen Schothuis: “Op plattegronden 
van de gemeente of bijvoorbeeld op een 
kaarten van een stadsdeel worden de 
speerpunten van het beleid in beeld 
gebracht, toegelicht en voorzien van 
actuele gegevens. Bezoekers kunnen 
snel en eenvoudig kennis nemen van 
afgeronde plannen, lopende zaken en 
toekomstig beleid. In enkele muis-
klikken ontdekt de bezoeker wat de 

stand van zaken is van bijvoorbeeld een 
beleidsprogramma of een concreet  
project. Men kan ook reageren op 
beleidsvoornemens die nog moeten 
worden uitgewerkt. Dit kan interessant 
zijn bij interactieve beleidsprocessen.”

Voor de realisatie van Beleid In Beeld-
producten werk Actorion nauw samen 
met het Ontwerpbureau NEO (ontwerp, 
vormgeving, functionaliteiten) en met 
JDI-ICT (technische realisatie). Actorion 
fungeert naar de klanten toe als aan-
spreekpunt. n

www.actorion.nl

Carmen Schothuis praat een bezoeker bij over Beleid In Beeld, VNGcongres 2008

Carmen Schothuis, senior adviseur Actorion

Steeds meer gemeenten kiezen voor ‘Beleid In 

Beeld’, het nieuwe webproduct van Actorion. 

Beleid In Beeld brengt met name college

programma’s letterlijk in kaart. Ook op het 

jaarlijkse VNGcongres 2008, begin juni, was 

de belangstelling groot. De praktijk laat zien 

dat het programma ook geschikt is om toe

komstvisies, woningbouwprojecten of verkeers

plannen in de etalage te zetten. 

Daniëlle Coenen werkte in diverse 
communicatiefuncties bij NS en 
ProRail, in haar laatste functie als 

senior adviseur voor de Raad van 
Bestuur. Toen begon het te kriebelen.  
“Ik had naar mijn idee alle leuke func-
ties binnen deze organisaties gehad.  
De kennis die ik jarenlang in de ‘spoorse 
wereld’ had opgedaan wilde ik graag 
elders inzetten. Na gesprekken met 
diverse interim-professionals bij ProRail 
en professionals uit de HR-hoek was ik 
eruit: ik word interim-professional!” 

USG Capacity
Als interim-professional ben je afhanke-
lijk van je netwerk om opdrachten bin-
nen te halen. Maar je kunt ook gebruik 
maken van het netwerk van anderen. 
Daniëlle Coenen: “Ik heb daarom enkele 
bureaus aangeschreven, waaronder USG 
Capacity. Vanuit mijn verleden had ik 
als opdrachtgever goede ervaringen met 
hen.” 

Ze stuurde haar cv op en snel volgde een 
intakegesprek. Daniëlle Coenen: “We 
hebben uitgebreid gesproken over wat ik 
zoek in een baan. Ik vind het leuk om op 
verschillende niveaus in een organisatie 
te opereren, houd van het zoeken naar 
verbetermogelijkheden en ben een brug-
genbouwer. Ik leg graag verbinding tus-
sen mensen en afdelingen. Saneren is 

Na zeventien jaar in de ‘spoorse wereld’ had 

Daniëlle Coenen behoefte aan iets nieuws: ze 

werd interimprofessional. USG Capacity bracht 

haar in contact met de Consumentenbond, 

waar ze sinds 1 maart hoofd communicatie is. 

Daniëlle: “De werkwijze van USG Capacity heeft 

een prima match opgeleverd!”

Tekst: Hans Rebers
Fotografie: Judith Jongejan

‘Het is top dat ik als interimmer bij 
de Consumentenbond werk’

niks voor mij: ik wil juist opbouwen en 
mensen laten ontdekken wat ze in hun 
mars hebben. Ik ben daarbij wel resul-
taatgericht. Het liefst werk ik voor mid-
delgrote bedrijven met een maatschap-
pelijke functie.” 

De persoonlijke benadering van USG 
Capacity vindt ze absoluut een plus-
punt. “Ze nemen uitgebreid de tijd om 
vooronderzoek te doen naar én de pro-
fessional én de werkgevers. Dit is wat 
mij betreft de beste manier om tot een 
goede match te komen. Daarnaast vind 
ik de netwerkbijeenkomsten die ze voor 
interim-professionals organiseren erg 
waardevol.” 

De Consumentenbond
Sinds 1 maart is Daniëlle hoofd commu-
nicatie ad interim bij de Consumenten-
bond. “Na twee sollicitatieronden ben ik 
aangenomen, in principe voor een half 
jaar. Mijn opdracht is het strategisch 
integrale in- en externe communicatie-
beleid formuleren en mee helpen imple-

menteren. De bond wil zich positioneren 
als dé onafhankelijke testorganisatie in 
Nederland. De communicatie-uitingen, 
via Consumentengids, special interest 
bladen, de website maar óók via de pers-
woordvoering en politieke belangen-
behartiging, moeten goed op elkaar  
afgestemd zijn, zodat er een eenduidige 
boodschap gecommuniceerd wordt. 
Daarbij let ik er persoonlijk altijd sterk 
op dat er voldoende draagvlak komt 
voor nieuw beleid. Alleen op die manier 
kan het ook écht een succes worden.”

Daniëlle Coenen is dik tevreden.  
“Ik vind het top dat ik via USG Capacity 
deze opdracht heb gekregen. Ik heb het 
naar mijn zin en doe precies wat ik het 
liefst doe: werken in een omgeving met 
professionals waar mijn werkervaring, 
vakinhoudelijke kennis en coachend  
leidinggevende stijl goed van pas 
komen.” n

www.usgcapacity.nl, voor marketing- en 
communicatieprofessionals.
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