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Spelen met communicatie 

Heb je ook zo genoten van de afgelopen sportzomer? Prachtige sportprestaties; het was 

genieten geblazen. Niet alleen van de sportieve prestaties, maar ook van de communicatie 

eromheen. Mooie staaltjes verwachtingsmanagement: medailles voor deelnemers, waarvan 

nog niemand had gehoord. En deelnemers die van tevoren de hemel in waren geprezen 

stonden met lege handen. Of onze juichkoning die samen met zijn gezin al juichend aan zijn 

populariteit werkt. Geen communicatiecampagne die daar tegenop kan. Of  de vileine 

interviewtechnieken van Jeroen Stekelenburg direct na de sportieve prestaties van 

onze deelnemers. Of de  gebrekkige communicatie van het NOC over Yuri en de 

losersvlucht. En wat te denken van het Holland Heineken House dat Holland én Heineken op 

de kaart zet. Heel boeiend allemaal! 

 

In deze nieuwsbrief lees je meer over de projecten waar ik aan werk. Deze keer aandacht 

voor: 

 Samen is leuker dan alleen 

 Dagvoorzitter Fooruit 

 Nieuwe organisatie, nieuwe teksten 

 Uw (project)communicatie in goede handen 

 Communicatietrends 2015-2017 

 

Meer informatie? Kijk op www.rinascharpert.nl 

Opmerkingen en suggesties over deze nieuwsbrief zijn van harte welkom. Mail of bel me: 06 

40 16 19 40. 

 

 

 
 

  



 

Samen is leuker dan alleen 

 

Sommige klussen zijn leuker om samen te 

doen dan alleen. Zo dacht Monique 

Nieuwenhuis van Nieuw & Co er ook over 

toen ze een opdracht van Hodex kreeg. 

Hodex – Hoger Onderwijs Data Exchange – 

is het gestandaardiseerd uitwisselen van 

informatie over opleidingen, instellingen, 

evenementen en open dagen. Er moest een 

nieuwe website in de steigers worden gezet 

en teksten geschreven. Monique benaderde 

mij en samen was het klusje zo geklaard. 

 

Hulp nodig? Neem contact met mij op. 

 

 

 

 

 
Dagvoorzitter Fooruit 

Op 7 oktober ben ik dagvoorzitter bij 

het jubileumsymposium van Fooruit 

over toegankelijkheid en mobiliteit. 

Fooruit is een belangenorganisatie in 

Deventer, die zich actief inzet voor 

mensen met een beperking. 

Op zoek naar een dagvoorzitter? 

Neem contact met mij op. 

 

   

 

Nieuwe organisatie, nieuwe teksten 

 

De werkzaamheden van Locis 

Adviseurs worden op hun 

nieuwe website beschreven aan de 

hand van de vier thema's ruimtelijke 

ordening, vergunningen, bouwen en 

mest. Ook vind je op de site portretjes 

van de medewerkers. Locis Adviseurs 

benaderde Rina Scharpert 

Communicatie & Organisatie voor het 

schrijven van de teksten voor hun 

nieuwe website. 

Ook teksten nodig? Bel me voor de 

mogelijkheden: 06 40 16 19 40. 

 

 

Uw (project)communicatie in goede 

handen  

Een communicatiemiddel en een 

goede tekst staan nooit op zichzelf. Ze 

moeten naadloos aansluiten op 

elkaar. Liefst met een doordachte 

communicatiestrategie als basis. 

 

Ik ondersteun bedrijven en 

organisaties in de agrosector met: 

• Communicatieadvies 

• Tekst 

• Communicatiemiddelen 

Kijk hier voor de mogelijkheden.  



 

 

    

 

Communicatieatietrends 2015-2017 

Onderstaande afbeelding van Logeion geeft volgens mij goed de huidige 

communicatietrends weer. Iedereen kijkt 24/7 mee. Werken aan geloofwaardigheid en 

vertrouwen is een must. Ik verwacht dat methodes die gericht zijn op zenden en weinig 

op luisteren terrein verliezen. De invloed van de netwerksamenleving is goed merkbaar; 

verbinding zoeken wordt daarom denk ik steeds belangrijker. De behoefte aan 

individueel contact neemt sterk toe. Meer menselijke maat: dat past mij wel!  
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