
kennis aan het werk

Een writer’s block  

is niet het ‘voorrecht’  

van romanschrijvers

en copywriters.



Nooit gedacht dat u ooit  
nog zou moeten schrijven?

U hebt gekozen voor een actief beroepsleven als 
leidinggevende, ondernemer, verkoper, ingenieur, 
HR-professional, wetenschapper, consultant… 

Maar wat blijkt al snel? Door uw competenties 
en uw ervaring hebt u ideeën of beschikt u over 
kennis die u binnen en buiten uw organisatie 
wilt verspreiden. Denk maar aan een handleiding, 
een procesbeschrijving of een artikel in een 
vakblad. Soms is het een kwestie van moeten, 
een verplichting die is opgelegd door een 
controlerende instantie of een wet.

Dat is wellicht iets wat u niet gewoon bent:

 u weet niet hoe eraan te beginnen, of

 u begint te schrijven, maar het is echt wel 
tegen uw zin, ‘quick and dirty’ is al voldoende, of

 u hebt er geen tijd voor, of

 u bent er al aan begonnen maar uw 
inspanningen leveren niet het verwachte 
resultaat op.

Zonde, toch? Want door uw ideeën en kennis 
helder in woord en beeld over te brengen krijgt 
u meer aanzien in en buiten uw organisatie. 
Duidelijke en gestructureerde communicatie levert 

u de appreciatie op van klanten, medewerkers, 
management en collega’s. Ze gaan beter 

samenwerken met u en met elkaar. 

Kennis doorgeven hoeft geen last te zijn, 
het kan even goed een feest worden!  

Daar gaat u bij helpen.



neemt de draad op 
waar hij is geknapt

U hebt er geen zin in
U bent er niet van overtuigd dat kennis doorgeven 
een feest kan zijn?   kan het in uw plaats 
doen. U geeft ons de uitleg, we nemen de nodige 
achtergrondinformatie door, doen zelf verder 
onderzoek en leveren u een afgewerkt document, 
wiki, intranet...

U weet niet hoe eraan te beginnen
U wilt het wel eens proberen maar u weet niet 
goed hoe?    helpt u op weg met aangepaste 
documentmodellen waarmee u snel aan de slag 
kunt. Als u dat wenst begeleiden we u bij het hele 
traject.

U bent begonnen…
… maar het blijkt moeilijker dan u had gedacht. 
De structuur is niet goed, of het beeldmateriaal 
voldoet niet, of u wilt gewoon wat feedback 
van een professional.     helpt u met de 
ontbrekende elementen om alsnog tot een fraai 
eindresultaat te komen. 

U kunt het helemaal zelf en  
het resultaat mag er zijn
Gefeliciteerd! U vindt het delen van kennis 
even belangrijk als het vergaren ervan. Tegelijk 
beseft u dat uw organisatie niet gebaat is met 
kenniseilandjes en wilt u mee bouwen aan een 
groter kennissysteem. Daar helpt     uw 
organisatie met eenvoudige en schaalbare 
oplossingen. Dat allemaal met standaardtools en 
op maat van de KMO.



Laat ons weten in welk stadium uw 
project zich bevindt en we sturen u meer 
gedetailleerde informatie en alvast enkele 
gratis tips.
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