
Van inzicht
tot uitvoering



de
communicatie

regisseur
schuift aan

met oplossingen

De Communicatieregisseur • vertaalt uw doelstellingen 
naar een realistisch script • brengt uw boodschap 
overtuigend in beeld • begeleidt projecten van A tot Z • 
stelt de creatieve crew samen • coördineert de productie • 
zorgt voor een succesvol eindresultaat.

Om doelstellingen en processen te bewaken en om kosten te 
beheersen, houdt u communicatietrajecten liefst zoveel 
mogelijk zelf in de hand. Tegelijkertijd hebt u behoefte aan 
iemand met kennis van de branche die u daarbij kan 
ondersteunen. Iemand die weet waar hij het over heeft en niet 
tegenover u, maar naast u komt zitten.

Als Communicatieregisseur schuif ik aan met kennis en inzicht, 
met een groot netwerk van professionals en met oplossingen 
waar u in de praktijk ook echt iets aan hebt. Vanuit jarenlange 
ervaring denk ik mee in uiteenlopende communicatietrajecten. 
Van begin tot eind. Maar net zo makkelijk voor onderdelen 
daarvan. Ik overtuig u graag van mijn gedrevenheid om 
ambities waar te maken in een vrijblijvende kennismaking.

René Savelsbergh



Inzicht:
Visie en overzicht voor een 
scherpe focus

Uw bedrijfsplan en de uitgangspunten voor marketing-
communicatie zijn duidelijk. De doelen staan u helder voor 
ogen. Maar hoe realiseert u deze effectief? En wie zet de 
lijnen uit?

De Communicatieregisseur ondersteunt u bij het vertalen van 
uw organisatie- en communicatiedoelstellingen naar 
een duidelijk plan van aanpak voor externe en/of interne 
communicatie. Door een brede kennis op het gebied van 
communicatie te combineren met ruime ervaring in 
management en ondernemen. Door op basis van inlevings-
vermogen vanuit het perspectief van uw organisatie 
oplossingen aan te dragen. En vooral door een resultaat-
gerichte aanpak, waarbij ook de kosten niet uit het oog 
verloren worden.

Wat levert dat u op? Een gerichte invulling van 
communicatietrajecten die naadloos aansluiten op de 
behoeften van de markt en op de cultuur van uw organisatie. 
Met andere woorden, een werkbaar en realistisch script voor 
uw externe of interne communicatie.

Uw businessplan 
en communicatie-

doelstellingen 
zijn helder. 

Maar wie neemt 
de regie?



Advies:
Een sterke combinatie 
van kennis en ervaring

U hebt de lijnen voor uw communicatieproject uitgestippeld. 
U weet welke boodschap u wilt overbrengen en aan wie. 
Maar hoe realiseert u uw strategie? Hoe zorgt u dat de ‘kleur’ 
van uw organisatie goed vertaald wordt naar uw doelgroep? 
En hoe beoordeelt u ambachtelijke en ondoorzichtige 
productieprocessen?

Als het gaat om de vertaling van de hoofdlijnen naar de 
uitvoering in de praktijk schuift De Communicatieregisseur 
graag aan met helder en praktisch advies. 
De Communicatieregisseur beschikt over brede expertise op 
het gebied van grafische producties en kent de mogelijkheden 
van diverse specialisten. Hij weet hoe processen op het gebied 
van creatie, vormgeving en productie in elkaar grijpen. Daar-
door is hij in staat goed in kaart te brengen hoe uw wensen, 
eisen en boodschap optimaal tot hun recht komen. 
Voor- en nadelen van verschillende opties worden besproken 
om gezamenlijk te komen tot een realiseerbaar en kosten-
technisch interessant idee.

Het resultaat? Een briefing en technische specificaties 
waarmee u processen concreet in gang kunt zetten.

Uw 
communicatie-

script ligt op tafel. 
Maar wie 

brengt het in de 
praktijk?



Begeleiding:
Met de juiste aandacht 
voor u en uw doelen

Hoe en met welke middelen uw organisatie zich in de markt wil 
profileren is voor u helemaal helder. Nu nog de daadwerkelijke 
uitwerking van die folder, website, mailing of andere middelen. 
Waar halen u of uw medewerkers echter de tijd en specifieke 
kennis vandaan om de juiste partijen te selecteren? En om 
deze aan te sturen?

De Communicatieregisseur staat graag voor u klaar in de 
begeleiding van communicatietrajecten. Met veel praktische 
kennis van uiteenlopende productieprocessen treedt hij op als 
deskundige opdrachtgever naar alle mogelijke leveranciers. 
Binnen zijn omvangrijke grafische netwerk weet De Communi-
catieregisseur bovendien steeds een optimale prijs-prestatie-
verhouding voor uw project te realiseren.

Kortom, u hebt de zekerheid dat uw grafische producten 
conform afspraak geleverd worden en voldoen aan de eisen 
die u stelt. Ook als het gaat om de kosten. Zonder dat u er 
enig omkijken naar hebt.

U weet wat u 
gerealiseerd wilt 

hebben. Maar 
wie begeleidt het 

geheel?



Creatie:
Verrassend zijn met 
beperkte middelen

Sinds jaar en dag werkt u naar tevredenheid samen met 
vertrouwde leveranciers voor uw communicatie-uitingen. 
Veranderende tijden vragen echter steeds nieuwe invalshoeken 
om uw organisatie scherp in beeld bij uw doelgroep te krijgen 
en te houden. Maar zijn uw bestaande leveranciers in staat uw 
visie te vertalen naar een nieuwe creatieve richting? Hoe maakt 
u duidelijk wat u voor ogen hebt? En zou het niet goed zijn ook 
eens in contact te komen met andere partijen?

Op basis van uw organisatiecultuur en de omgeving waarin u 
zich profileert, linkt De Communicatieregisseur u aan creatieve 
partijen die de juiste stijl en toon weten te vinden. Professionals 
op het gebied van conceptontwikkeling, grafisch ontwerp, 
tekstschrijven en webdesign bijvoorbeeld, die uw visie en 
ideeën vertalen naar opvallende en doeltreffende 
communicatie-uitingen.

Het uitgangspunt daarbij? Verrassend zijn met beperkte 
middelen.

U hebt een 
professionelere uit-
straling voor ogen. 
Maar wie krijgt de 
creatieve crew op 

dezelfde lijn?



Uitvoering:
De beste productiemethode 
voor de juiste prijs

U werkt samen met diverse leveranciers voor de productie 
van uw communicatiemiddelen. Maar het aansturen van die 
productiepartners kost u gewoonweg te veel tijd. Daarbij 
komt dat u eigenlijk over onvoldoende kennis van de grafische 
branche beschikt om altijd de beste kwaliteit en de beste prijs 
te realiseren. Een drukwerkinkoper in huis halen is geen optie. 
Hoe houdt u controle op de productie en de kosten daarvan?

De Communicatieregisseur treedt in de productiefase op als 
onafhankelijke vertrouwenspersoon of opdrachtgever. 
Uiteraard heeft hij daarbij steeds uw bedrijfsbelang voor ogen. 
Kennis van productieprocessen, plus een groot netwerk van 
betrouwbare, professionele aanbieders zorgen dat u verzekerd 
bent van de beste productiemethode voor de juiste prijs. 
Hoe we de samenwerking vormgeven, hangt af van uw 
specifieke bedrijfssituatie. Zeker is in ieder geval dat de 
werkwijze volledig transparant is, zodat u exact weet waar u 
aan toe bent.

Voor de 
productie hebt u 
diverse partijen. 

Maar wie bewaakt 
kosten en 
kwaliteit?



Peter F. Drucker

Het 
belangrijkste 

in communicatie 
is te horen wat 

niet gezegd 
wordt.

De Communicatieregisseur heeft inzicht, houdt het overzicht 
en neemt initiatief in communicatietrajecten. 
Bent u inmiddels overtuigd van mijn kwaliteiten en 
kent u andere partijen die graag met een onafhankelijke 
Communicatieregisseur aan tafel gaan? 
Schuif me dan vooral door aan relaties 
in uw netwerk.
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