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Klik hier om de nieuwsbrief 

in de browser te lezen.  

   

 

 

  

 

Groeten uit ... 

 

De tijd dat we ansichtkaarten met Groeten uit... vanaf onze vakantiebestemming stuurden, 

ligt al lang achter ons. Tegenwoordig kunnen we via Facebook op de voet volgen waar 

iedereen zich bevindt. In het artikel De voordelen van de nieuwsbrief lees je meer over de 

effectiviteit van Facebook en Twitter ten opzichte van de e-nieuwsbrief. Persoonlijk denk ik 

dat de kracht van communicatie in de mix van communicatiemiddelen zit. Wie schrijft, die 

blijft. Dat is elk geval een waarheid als een koe. 

 

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

voor: 

 De voordelen van de nieuwsbrief 

 Van VAR naar DBA 

 Mooi Interview 

 Communicatie op locatie 

 Driedaagse training gebiedscommunicatie 

 

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. 

 

 

 

 

  



De voordelen van de nieuwsbrief 

Om informatie te verspreiden kiezen 

bedrijven vaak voor Facebook of Twitter. 

Maar is dat eigenlijk wel zo effectief? 

 

Volgens McKinsey blijkt e-mailmarketing 

veertig keer efficiënter te zijn dan 

de combinatie van Twitter en Facebook.  

Enkele voordelen van de nieuwsbrief ten 

opzichte van Facebook en Twitter: 

• Er is in de nieuwsbrief geen 

afleiding. De omliggende content is 

jouw content. Vergelijk dit met 

Facebook en Twitter, waar rondom 

jouw bericht concurrerende 

berichten staan die om aandacht 

vragen. 

• De data die het oplevert zijn 

gepersonaliseerd. Je hebt een heel 

goed beeld van wie welke inhoud 

heeft aangeklikt. Bij Facebook en 

Twitter weet je alleen hoeveel 

traffic van welke sociale netwerken 

afkomstig is, niet wie er doorgeklikt 

heeft. 

• Jouw content zit in de inbox van 

diegene die zich geabonneerd 

heeft. Bij Twitter is het daar 

eventjes, in de stream van je volger, 

maar is je volger daar ook op dat 

ogenblik? En bij Facebook weet je 

niet of het ooit gezien zal worden 

door iemand die je geliked heeft. 

Daar ligt je lot in handen van 

Facebook en zijn algoritme die om 

de zo veel tijd verandert. 

 

Mooi interview 

 

 

 

Fermentatie is hot. In opdracht van de 

Bureau Ben mocht ik een interview over dit 

actuele onderwerp afnemen met 

fermentatiedeskundige Arjen Nauta en 

manager R&D Johan Lemmen in 

het Friesland Campina Innovation Centre in 

Wageningen. Het artikel komt in 

het Brijteamnieuws van De Heus 

Voeders. Ook regelde ik voor Bureau Ben de 

fotografie en deed de eindredactie. 

 

Ook een mooi verhaal nodig? Bel me voor 

de mogelijkheden: 

06 40 16 19 40. 

 

 

Communicatie op locatie 

 

 

 

Voor de lancering van de nieuwe website 

van AB Oost heb ik webteksten geschreven 



 

 
Als je met je content zo veel mogelijk 

geïnteresseerde mensen wilt bereiken, 

heeft de digitale nieuwsbrief zijn nut 

bewezen. 

 

Hulp nodig bij uw nieuwsbrief? Neem 

contact met mij op. 

 

 

Van VAR naar DBA 

Er is veel te doen om de overgang van VAR 

(Verklaring Arbeids Relatie) naar 

DBA (Deregulering Beoordeling 

Arbeidsrelaties). Wat betekent dat voor de 

opdrachtgevers van Rina Scharpert 

Communicatie & Organisatie? 

 

Niets, aangezien ik doorgaans werk aan 

opdrachten, waarbij geen sprake is van een 

arbeidsrelatie, is een modelovereenkomst 

niet nodig. We kunnen dus als vanouds 

zaken doen. Als de opdrachtgever het toch 

op prijs stelt volgens de 

modelovereenkomst te werken, dan kan 

dat heel eenvoudig via een verwijzing naar 

het nummer van de modelovereenkomst in 

een mail. 

 

Een korte uitleg. Per 1 mei is de VAR komen 

te vervallen. Ter vervanging van de VAR 

kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen 

zonder personeel (zzp’ers) een 

modelovereenkomst gebruiken om vooraf 

zekerheid te hebben over de voorgenomen 

arbeidsrelatie. Opdrachtgevers weten dan 

 

op locatie. Makkelijk voor overleg en 

finetuning en direct zicht op het 

eindresultaat van de webpagina's. 

  

Heb je werkzaamheden voor mij op 

locatie? Neem contact met mij op 

06 40 16 19 40. 

 

 

Driedaagse gebiedscommunicatie 

 

 

 

Ik ben weer helemaal bijgespijkerd. Onlangs 

volgde ik in Amsterdam bij CIRON de 

driedaagse training over 

Gebiedscommunicatie. 

 

De training is bedoeld voor 

communicatieadviseurs die, net als ik, 

werkzaam zijn in gebiedsontwikkeling. 

Door deze training leerde ik hoe je 

communicatie slim, effectief en succesvol 

kunt inzetten. Of het nu gaat om 

omgevingscommunicatie of om het 

promoten van een nieuwe wijk. 

Onderwerpen die langskwamen: wat is 

gebiedscommunicatie, branding en 

gebiedspromotie, participatie en 

stakeholdersanalyse, omgevings 

management en omgevings communicatie, 

online communicatie en dan vooral het 

effectief inzetten van sociale media bij 

gebiedsontwikkeling en (e-)marketing bij 

projecten in de woningbouw. 

We brachten een bezoek bij een project in 

de Amsterdamse binnenstad en een project 

in Diemen. De training zat vol 



 

zeker dat er geen sprake is van loondienst 

en dat zij geen loonheffingen hoeven in te 

houden en te betalen. 

Deze modelovereenkomsten kun je 

eenmalig afsluiten en gelden voor vijf jaar, 

los van de opdrachten waarvoor je wordt 

ingezet. Het is niet nodig voor elke opdracht 

een nieuwe overeenkomst op te stellen. 

 

Vragen? Neem contact met mij op  

06 40 16 19 40 . 

 

   

 

praktijkvoorbeelden en handige tips en 

trucs.  

  

Wil je aan de slag met 

gebiedscommunicatie? Neem contact met 

mij op: info@rinascharpert.nl. 
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