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De politie 
Challenge

2.400 agenten en communicatiemedewerkers 
berichten snel en conform huisstijl met Cordeo  

Een poster, flyer of getuigenoproep van de politie gespot? Grote kans dat 
uitingen van de politie gemaakt zijn met Cordeo. De politie heeft namelijk 
2.400 gebruikers die dagelijks allerlei uitingen maken en beheren met ons 
brand portal. Cordeo heeft intern de naam Ontwerpportaal gekregen.

De uitdaging in 2016

Steven Snoep, Projectleider bij de politie, werd medio 2016 gevraagd een 
oplossing te zoeken voor een enorme uitdaging die ontstaan was. ‘Veel 
decentrale functies - waaronder vormgeving - werden gecentraliseerd. Dat 
betekende dat er eind 2016 geen designers meer per eenheid zouden zijn. 
Enkel op landelijk niveau werden nog designers ingezet.’ Er ontstonden twee 
opties: 

            Optie 1: 
            Communicatiemedewerkers en politieagenten zelf laten rommelen in      
            allerlei tools en hen er het beste van te laten maken;  

            Optie 2: 
            Alle collega’s een geavanceerde tool bieden waarmee ze zelf kunnen  
            communiceren binnen de huisstijl, zodat de politie grip houdt en hun 
            merkidentiteit behoudt in al hun uitingen. 
 

Optie 1
Stuurloos, tijdrovend en 

schadelijk voor het imago 

van de politie

Gestructureerd 

communicatieproces met 

oog voor merkidentiteit

Keuze
Eén portal voor beheer en 

efficiënte, goede creatie 

van uitingen

Optie 2
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De voorkeur ging uit naar een aanbesteding. Steven is gevraagd om een 
product te introduceren dat aansloot op de wensen van de politie en 
haar gebruikers,  een product dat het gat dat ontstond te dichten. Zo 
gezegd, zo gedaan. Steven: ‘Onze centrale vormgevers hebben de tien 
meest gebruikte formats in templates gegoten. Een aanbesteding met 
drie potentiële leveranciers was het gevolg’. Een specialist in Digital Asset 
Management, een custom leverancier en Cordeo waren in de race. 
 
‘We zochten niet alleen een goede DAM, want ook content creatie is 
voor ons van groot belang.’ Kostenoverweging wordt ook als belangrijke 
graadmeter genoemd. ‘Daarbij wilden we een stabiel product dat zichzelf 
al bewezen had. Dit is de reden dat een oplossing op maat afviel. We 
wilden een snelle time to market en een product zonder kinderziektes 
vanwege ons grote aantal gebruikers.’

Het helpen van communicatiemedewerkers van onze elf regionale 
eenheden, was het voornaamste doel. De werkdruk zou enorm zijn zonder 
vormgevers. Het nastreven van merkconsistentie gaat daarmee gepaard. 
‘Cordeo bracht ons wat we wilden. We waren na aanlevering van de 
template-designs binnen 2 á 4 weken live met het portal. Geweldig!’ 

Sinds de vorming van de nationale politie in 2013, zijn de 
communicatieafdelingen gehalveerd. Om de toegenomen werkdruk 
te onderdrukken, zijn zij als eerste getraind om te werken met 
Cordeo. ‘Ik heb zo’n 160 workshops door het hele land verzorgd. Aan 
communicatieadviseurs, agenten en zo verder. Heel relevant, want praten 
met de daadwerkelijke gebruikers. Dat brengt het brand portal naar een 
hoger niveau. Zo steeg het aantal templates van 10 naar 45 en werden er 
binnen de sjablonen meer variabelen toegevoegd, zodat de lading nog 
beter gedekt werd en er alles werd uitgehaald.’

Keuze voor een leverancier 
Waarom Cordeo?

‘Cordeo is een stabiel product 
dat zichzelf al bewezen heeft.’

Met grote stappen vooruit
Implementatie en huidig gebruik 
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Grip op kwaliteit en inhoud 
Overwegingen gebruikersrollen

Veel organisaties stellen gebruikersrollen in om controlemomenten 
in te bouwen. De politie werkt hier niet mee en dat heeft een goede 
reden. ‘Agenten dienen heel adhoc te communiceren, denk aan 
getuigenoproepen bijvoorbeeld. We zijn een 24-uurs bedrijf. Je wilt 
niet tot maandag wachten, omdat akkoord vereist is. Werken met 
controlemomenten om inhoud te beoordelen dwingt ons te werken met 
piketdiensten.’ Toch behoudt de politie ook kwaliteit en standaarden op 
inhoud. 

Elke eenheid heeft huisstijl- en communicatieadviseurs. Zij krijgen 
maandelijks een rapportage waarin ze zien welke collega wat heeft 
gemaakt afgelopen maand. Zitten hier fouten of inconsistenties in, dan 
wordt de maker hier achteraf op aangesproken. ‘Wat wel eens voorkomt 
zijn slechte foto’s of bijvoorbeeld spellingsfouten. We verbeteren de 
inhoudelijke kwaliteit voor de toekomst. Onze huisstijl is in elke template 
goed verwerkt en hoeft daarom nooit gecontroleerd te worden. Dat 
scheelt veel tijd!’

‘De maandelijke rapporten laten veel los over de meerwaarde die Cordeo 
ons biedt’, aldus Steven. Hieronder enkele parameters waarop het effect 
van het portal gemeten wordt: 

Resultaten meten 
Parameters 

Aantal gebruikers 

‘Blijft het aantal gebruikers 

toenemen zoals tot nu altijd 

het geval is, dan is dat een 

teken voor interne acceptatie 

en succes van het product.’ 

 

Gemaakte uitingen 

Jaarlijks worden zo’n 5.000 

producten (verschillende 

uitingen) gemaakt in Cordeo. 

‘Blijven gebruikers werken en 

creëren in Cordeo, is dat een 

positief gegeven.’

 

 

Helpdesk vragen

Er is een helpdesk bij de 

politie. Voor vragen rondom 

Cordeo is Steven het 

aanspreekpunt. ‘Het aantal 

vragen blijft afnemen, dat 

betekent dat het product 

voorziet in de behoefte van 

onze gebruikers.’
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Wist je dat:
Steven aan het woord 

Je in 5 minuten met Cordeo een poster kunt maken? 
‘Je selecteert een beeld en schrijft een stuk tekst. En voìla, je hebt een 
goede poster in pdf binnen onze huisstijl. Vroeger moest je een vormgever 
bellen. Voordat deze tijd had was je een paar dagen verder. Je ontvingt 
een eerste proef. Een paar dagen later de tweede die dan bijna goed was 
en zo verder. Je had een doorlooptijd van minimaal een week voor een 
relatief eenvoudig product. Dat is verleden tijd.’ 

De politie is gegroeid van 200 naar 2.400 gebruikers in drie jaar tijd?
‘Het is zoveel efficiënter om communicatie binnen je organisatie te 
houden. Het inzetten van vormgevers en DTP’ers is ook financieel minder 
aantrekkelijk. Onze grootste winst: snelheid, kostenbesparingen, gemak en 
huisstijlconsistentie.’

Collega’s het juist leuk vinden om zelf te vertellen over wat hen aangaat? 
‘Het is juist leuk om een folder of flyer te maken over hetgeen waar jij als 
persoon een hele tijd aan gewerkt hebt. Jammer om dit aan anderen over 
te laten. Het is fijn dat de politie een platform heeft waarin collega’s zelf 
kunnen communiceren binnen de politie-huisstijl.

Trotse samenwerking

De juist gekozen partij 

‘Cordeo maakt mijn rol als 
projectleider een stuk eenvoudiger.’

Net als Cordeo is ook de politie blij met onze samenwerking. ‘We halen 
veel winst en voordelen uit Cordeo. Inmiddels hebben we al drie jaren 
op rij verlengd. Dat is niet voor niets en geeft aan dat we de juiste partij 
hebben gekozen in 2016.’ 

‘We zijn van 10 naar 45 content templates gegaan, van 200 naar 2.400 
gebruikers. Dat zegt genoeg. Ook zijn er weinig tot geen helpdeskvragen 
meer. Cordeo bewijst zichzelf gewoon.’
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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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