Graag bevelen wij Andrea van Geenen van Zuiver C aan als communicatiebureau (Den
Bosch), gespecialiseerd in communicatieadvies en tekstschrijven.
Wij hebben voor dit bureau gekozen in het kader van ons bestuursondernemingsplan 2015 2019. Primair SKO heeft in dit plan haar strategische doelen en ambities voor de komende 4
jaar beschreven. Wij vinden het belangrijk om deze informatie met zoveel mogelijk
betrokkenen te delen en hebben in dit kader aan Andrea van Geenen van Zuiver C
gevraagd om ons bestuursondernemingsplan te (laten) vertalen in aantrekkelijke en
gemakkelijk leesbare en te begrijpen teksten gegoten in een aantrekkelijke vorm.
Dit heeft geresulteerd in:
1. Een sneltekenfilm met mooie woorden en beelden die de kijker "pakken" en die via
diverse kanalen (website, Facebook, Youtube) en voor diverse doelgroepen ingezet
kan worden. In circa twee minuten wordt ons toekomstbeeld op een speelse wijze
helemaal duidelijk.
2. Een corporate brochure in digitale en papieren vorm. De digitale vorm krijgt een
plaatsje op de websites van de stichting en de scholen. Op de cover zijn de raderen
uit het plan in 3D vormgegeven. Ze kunnen echt draaien en zijn qua vormgeving
gelijk aan de raderen die ook in de sneltekenfilm zijn verwerkt.
Naast de bovenbeschreven vormgeving heeft Andrea ook de regie en coördinatie gevoerd,
zowel naar de externe specialisten als naar de schooldirecteuren. Hierdoor hadden wij maar
te maken met een aanspreekpunt, wat behalve efficiënt en effectief ook erg plezierig was
We zijn meer dan tevreden en enthousiast over het eindresultaat en over de weg die is
bewandeld. Andrea is een energieke, gemotiveerde, enthousiaste vrouw die haar vak
verstaat. Ze is in staat het hele proces op voorhand duidelijk te schetsen. Ze weet in korte
tijd zichzelf de inhoud waar het namens de organisatie om gaat eigen te maken en zeer
treffend te vertalen naar in dit geval de corporate brochure en de sneltekenfilm.
Ze is strak in de regie en gaat voortvarend te werk. Ze is erg kritisch naar haar ingehuurde
specialisten en staat meer dan open voor feedback. Tenslotte denkt ze ook goed mee in
vervolgstappen zonder daarbij nadrukkelijk werkzaamheden te willen verkopen.
“Ik ben diep onder de indruk. Echt fantastisch. Het is nog mooier geworden dan ik had
gehoopt en gewenst. Top! Ik ben helemaal tevreden. Dank voor dit mooie resultaat!”
Tineke Jansen
“Ook dit ziet er weer geweldig uit! De vormgeving is mooi, speels en herkenbaar.
Dus ook de complimenten aan het werk en de gedachte van de vormgever.
Mooi dat de tekeningen uit de sneltekenfilm weer terug komen in onze brochure.
De boodschap wordt helder en stijlvol verwoord. Een prima presentatie van Primair SKO.”
Joris Elbers
In een volgend traject rondom communicatie en/of PR gaan we haar zeker weer benaderen.
Het was een genot om met haar te werken. Een frisse kijk met verrassende ideeën.
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