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De keuze voor Cordeo in 2019
De uitgangspunten bij het aanschaffen van een brand portal waren 
voor de gemeente Amsterdam: gebruiksgemak, keuzevrijheid voor de 
communicatieadviseur om de tool wel of niet te gebruiken, het
vergemakkelijken van communicatie binnen de huisstijl en kostenbesparing 
op DTP-werkzaamheden’, vertelt Soesanto Arp, huisstijladvseur en 
beheerder Brandportal bij de Gemeente Amsterdam.

‘Dankzij Cordeo kunnen onze medewerkers gemakkelijk uitingen maken en 
hoeft niet alles per definitie uitbesteed te worden. Daarbij is de huisstijl van 
de gemeente direct gewaarborgd.’  

30
Gemeentelijke kantoren Medewerkers

1
Huisstijl

+12.500

‘We willen onze medewerkers 
gebruikersgemak geven’.
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De insteek is gebruikersgemak en daarom wil de gemeente Amsterdam 
haar medewerkers bij diverse afdelingen de service bieden professioneel 
te kunnen communiceren binnen de huisstijl. Door de lage drempel voor 
creatie en hergebruik is het mogelijk een basiscommunicatiemiddel door 
middel van kleine wijzigingen op verschillende doelgroepen af te
stemmen. ‘Zo wordt er altijd gecommuniceerd conform de huisstijl van 
onze organisatie’.

Flexibel en aanpasbaar 
Soesanto benoemt dat Cordeo zo flexibel of complex is als hoe je het zelf 
inricht. ‘Je bepaalt zelf de manier van inrichting en de mate van vrijheid 
die gebruikers - je collega’s - wel of niet hebben.’ De gemeentelijke  
organisatie is constant in ontwikkeling. ‘De templates in het brand portal 
zijn bij veranderingen, bijvoorbeeld een vernieuwde opzet van een 
document of een aanpassing in de huisstijl, makkelijk aan te passen en 
dat is fijn’.

Gemakkelijk professioneel
Communicatie per doelgroep

‘Cordeo is zo ingericht, dat het 
ons weinig beheer kost.’

Makkelijk contact 
Soesanto benoemt het support van Cordeo als onderscheidend. 
‘Cordeo is als bedrijf super pragmatisch. Geen gezeur. Praten met 
mensen binnen Cordeo is makkelijk en laagdrempelig’. Dat er niet aan 
elke vraag of oplossing die gedaan moet worden een prijskaartje 
hangt, werkt goed voor de gemeente Amsterdam. ‘We zijn een grote 
organiatie waarbij plannen niet altijd gemakkelijk is. Het helpt daarom 
dat Cordeo met ons meedenkt.’
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Highlights binnen de 
gemeente Amsterdam

Wat centraal staat

Wat er momenteel onder meer centraal staat bij de gemeente? Zie 
hieronder de drie hoofdpunten die nu - anno 2021 - spelen: 

Digitoegankelijkheid
De gemeente Amsterdam 
wil al haar documenten 
digitoegankelijk houden. 
Bestaande documenten 
zijn eenmalig met 
terugwerkende kracht 
teruggezet. Uitingen 
die worden gemaakt 
aan de hand van 
tempates die in de basis 
digitoegankelijk zijn 
opgezet zijn automatsch 

Templates 
De gemeente wil haar font 

updaten. Daardoor zullen 

alle templats een update 

krijgen. Dankzij de integratie 

van Adobe InDesign wordt dit 

snel en makkelijk geregeld.

Grote update
Cordeo krijgt in 2021 een 

grote update. De gemeente 

Amsterdam zal na migratie, 

dat we gezamenlijk 

oppakken met de gemeente, 

gebruikmaken van een 

compleet vernieuwd portal 

met nieuwe functionaliteiten 

in een nieuw jasje. 
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Meer over Cordeo
Informatie

Bel ons 
Je kunt ons altijd bellen voor 

meer informtie. Gewoon, doen!

 

Mail ons 
Stuur ons een mailtje. 

We zorgen dat je zo snel 

mogelijk antwoord krijgt. 

Zijn er uitdagingen die je bespreekbaar wilt maken of ben je benieuwd
naar Cordeo en hoe onze oplossingen in elkaar steken? We vertellen je 
graag meer.  

Team Cordeo
Kennis maken?

+31 38 466 9420
hello@cordeo.com
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