
WIJ GEVEN JOUW VERHAAL MEER IMPACT
  

Leuk dat je interesse hebt in een samenwerking. 
Om jou zo goed mogelijk te helpen en te kunnen voorzien van een passende 
offerte, hebben we alvast een aantal vragen over jouw organisatie en project. 

Het gaat niet om de perfecte antwoorden of mooie zinnen. We bouwen samen 
voort op de elementen die jij weet en vullen waar nodig de open plekken in 
tijdens onze eerste meeting.

BRIEFINGVRAGEN
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Jouw naam:
Naam organisatie:
Telefoonnumer:
Email:

CONTACTGEGEVENS

Briefingsvragen

Kun je wat meer vertellen over je 
organisatie? Wat doen jullie en 
waarom? Wat kunnen jullie voor je 
doelgroep betekenen/ doen?

Wie is je doelgroep? Beschrijf hoe 
deze groep eruitziet. Bijvoorbeeld: 
leeftijd, waar wonen ze, waar lopen 
ze tegenaan en waar worden ze 
enthousiast van? 

PROJECT

ORGANISATIE

Wat is de uitdaging of het probleem; 
waarom heb je ons nodig?

Wat is je doel, wat wil je bereiken?

Welke boodschap of informatie wil je 
delen?
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MIDDELEN

Briefingsvragen

DESIGN & HUISSTIJL

Met welke branding guidelines 
dienen we rekening te houden? 
Denk aan logo, kleurgebruik, fonts, 
fotogebruik, etc.

Zijn er visuele voorbeelden die je 
aanspreken, of juist niet? Waarom 
wel/ niet?

Er zijn veel vormen van informatiedesign. Denk bijvoorbeeld aan infographics, animaties, 

visualiseren van werkprocessen, magazine design, datavisualisatie, etc. Samen bespreken we 

uiteraard welke middelen we kunnen inzetten om jouw project te realiseren en je doelen te 

behalen. 

Heb je zelf al een idee over de vorm. 
een richting of oplossing  voor jouw 
project? 

Is al duidelijk welke kanalen je wilt 
gaan gebruiken (bijvoorbeeld online,  
print, social media)?

Heb je concrete voorbeelden die je 
met ons wilt delen van projecten die 
je aanspreken?
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RANDVOORWAARDEN

Briefingsvragen

Om ervoor te zorgen dat we een passend voorstel doen binnen het budget en de tijd, hebben 

we nog een aantal laatste vragen.

Is er een deadline waar wij rekening 
mee moeten houden?

Zijn er andere voorwaarden aan het 
project verbonden?

Is er een budget waar wij rekening 
mee moeten houden?

Tot slot, is er nog andere informatie 
die voor ons belangrijk is om te 
weten?

Is alle informatie en data voor jouw 
project al beschikbaar of is inzet 
van ons gewenst? Denk hierbij aan 
onderzoek, analyse, interviewen 
betrokkenen, deskresearch, teksten   
schrijven, etc.
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